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A hasnyálmirigy szerkezete és 

funkciója I. 

A hasnyálmirigy az emésztőrendszerünk exokrin és endokrin 

mirigye. 

Az exokrin rész a teljes pankreász 95-99%-át reprezentálja. 

Az acináris sejtek 

• emésztőenzimeket (lipáz, amiláz, foszfolipáz) 

• proenzimeket (pepszinogén, elasztáz, 

prokarboxypeptidáz, tripszinogén, deoxyribonukleáz, 

ribonukleáz) termelnek, 

melyek a zymogén granulumokban tárolódnak. 
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A hasnyálmirigy szerkezete és 

funkciója II. 

Az endokrin részt alkotó Langerhans szigetek  a  hasnyálmirigy       

1-5%-át teszik ki. Felnőttekben a Langerhans szigeteket különböző 

sejttípusok alkotják, melyeket speciális hormontermelés jellemez: 

• az a sejtek glukagont 

• a b sejtek inzulint 

• a d-sejtek szomatosztatint 

• a PP-sejtek pankreász polipeptidet termelnek 

• az ötödik igen ritka endokrin sejttípus az e-sejt, mely ghrelint 

szekretál, az embrionális endokrin pankreász kb. 1%-t 

reprezentálja ez a sejttípus, és eltűnik születés után. 

Az inzulin és glukagon a vércukor szintet kontrollálja, míg a PP és 

ghrelin étvágykeltő (orexigén) hormonok. A szomatosztatin az 

inzulin, glukagon és PP hormonok szekrécióját szabályozza. 
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A pankreász filogenezise 

• A hasnyálmirigy első megjelenése az állkapocsnélküli 

halakhoz (ingola) köthető, ahol a duodenumhoz 

kapcsolódva az epevezeték mellett található egy b-

sejtcsoport. Ezt az endokrin szervet 99%-ban b-sejtek és 1 

%-ban szomatosztatin termelő d-sejtek alkotják. 

• Az ősibb porcos halakban (ráják) a b-sejtekhez csatlakozik 

az exokrin szövet és az a-sejteket tartalmazó régió is. 

• A cápáktól kezdve a pankreász PP-sejteket is tartalmaz. 
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A hasnyálmirigy specifikációja I. 

• A szív elősegíti addig a gerinchúr gátolja a máj képződését 

• A gerinchúr elősegíti, és a szív gátolja a hasnyálmirigy 

képződését 

??? 

• A Pdx1 (pankreász és duodenális homeobox 1) 

transzkripciós faktor expressziója elősegíti, hogy a bélcső 

képes lesz májat vagy éppen hasnyálmirigyet létrehozni. 
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A hasnyálmirigy specifikációja II. 

• A gerinchúr beindítja a hasnyálmirigy fejlődését azzal, hogy 

gátolja az endodermális Shh expressziót 

– Az Shh az egész endodermában expresszálódik, de 

ugyanakkor gátolt azon a helyen, ahol a pankreász 

fejlődni fog. 

• A gerinchúr által ebben a régióban szekretált FGF2 és 

aktivin gátolja az Shh expressziót 

• Miután az Shh mintázat meghatározásra került a  Pdx1 

expresszió pankreász epitéliumra lesz jellemző. 
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Embrionális hasnyálmirigy 

fejlődés  

Ember 

Egér e4.5 e5.5 e6.5 e7.5 e8.5 e9.5 e10.5 e11.5 e12.5 e13.5 e14.5 

1WD 2WD 3WD 4WD 5WD 6WD 

Oct4 
Sox2 
Nanog 

Brachyury T 
Gsc 
Gata5 
Sox17 
Pdx1 
Foxa2 
Hnf4a 

Hhex 
Mnx1 

Ngn3 
Nkx6.1 
Nkx2.2 
Pax6 

Neurod1 
Pax4 

Insm1 
MafA 

Ptf1a Exocrine 
Sox9 Duct 
Hnf1b Duct 
Onescut1 Duct 
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A hasnyálmirigy fejlődése I. 

Amikor a pankreász kezdemények kialakulnak, beindul az 

• exokrin szövet amiláz és a-fetoprotein termelése 

• endokrin szövet inzulin, glukagon és szomatosztatin 

termelése 

Az endokrin és exokrin szövetek aránya a follistatin fehérje 

által szabályozott, melyet a pankreász mezenhima termel 

(gátolva a BMP4 és aktivin molekulákat), elősegíti az exokrin 

sejtek és gátolja az endokrin sejtek képződését. 
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A hasnyálmirigy fejlődése II. 

• Pax6 expressziója asszociált a Pdx1 jelenlétével. 

• Pax6 deficiens egerekben a pankreász nem termel 

hormonokat és csökevényes  Langerhans szigetekkel 

rendelkezik. 

• A Pax6 és Pax4 expresszió jellemző a Langerhans szigetek 

inzulin termelő b-sejtjeire 

• Azon sejtek, melyek nem expresszálják a Pax4-t, csak 

Pax6-t, expresszálnak glukagon termelő a-sejtekké 

alakulnak. 
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A b-sejt elköteleződésben fontos 

faktorok, jelátviteli utak 

• TGF-b jelátvitel 

• MafA 

• BETA2/NeuroD 

• Pdx1 

• Hedgehog szignalizáció 
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Az a-sejtek identitását 

meghatározó faktorok 

• Brn4 

• Pax6 

• Isl1 
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Az exokrin elköteleződésben 

szerepet játszó faktorok 

• Pdx1 

• Ptf1a 

• Mist1 

• Wnt/b-catenin jelátvitel 

• Notch jelátvitel 

• TGF-b jelátvitel 
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A diabétesz epidemiológiája  

• A cukorbetegség mintegy 200 millió embert érint  

világszerte. 

• Egyedül Észak-Amerikában, több, mint 37 millió 

diabéteszes gyermek és felnőtt él. 

• Európában több, mint 55 millió ember szenved 

diabéteszben. 
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A cukorbetegség főbb változatai 

• 1 típusú diabétesz 

• 2 típusú diabétesz 

• LADA (felnőttkori látens autoimmun diabétesz) 
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Az 1 típusú diabétesz és a b-sejtek 

patogenezise  

• Inzulin dependens diabetes mellitus (IDDM) 

• Gyerekek és felnőttek is érintettek, de alapvetően 

gyermekkorban kezdődik el a betegség, innen ered a 

jellemző juvenilis diabétesz elnevezés. 

• Immunológiai folyamatok során az inzulin termelő b-sejtek 

száma lecsökken. 

• Hiperglikémia, ketózis 

• Az immunrendszer sejtes elemei vesznek részt az 

autoimmun folyamatokban. 

• Autoantitestek (GAD65, IA2, Inzulin, etc) 

• T-sejt mediált, Th1/Th2 egyensúly eltolódik, Th1 túlsúly, Tc, 

makrofágok 
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b-sejt és a diabétesz autoimmun 

folyamata 
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Az 1 típusú diabétesz 

kialakulása 
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2 típusú diabétesz 

•  Nem-inzulin függő diabétesz mellitus vagy felnőttkori 

diabétesz 

•  A genetikai háttérből és életmódból adódó faktorok járulnak 

hozzá 

•  Inzulinrezisztencia alakul ki  

• Veseelégtelenség, koronária érbetegség, retinakárosodás 

jellemzi 
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LADA (látens autoimmun 

diabétesz) 

• A 2 típusú diabétesszel diagnosztizált betegek 20%-ának 

tulajdonképpen LADA betegsége van 

•  Alacsony, néha mérsékelt C-peptid szint 

•  Autoantitestek tesztelése feltétlenül szükséges 
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 A hasnyálmirigy és a b-sejtek 

regenerációs kapacitása 

• Szigetsejt transzplantáció során 1 éven át számos 

beteg inzulin független, azonban a transzplantáció 

után 5 évvel a betegek csak mintegy <10%-a 

marad inzulin hormon független.   

•  A b-sejtek osztódása felnőttekben igen alacsony, 

megnőtt Langerhans szigeteket ritkán lehet találni. 

•  Az őssejteket (embrionális és iPS) lehetséges 

funkcionális b-sejtek létrehozására indukálni. 
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Inzulin termelő b-sejtek képződésének 

folyamata ES sejtekből 
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Lehetséges megközelítések a b-

sejt regenerációra 

• b-sejtek létrehozása már meglévő b-sejtek 

felhasználásával azok tisztítása és in vitro 

felszaporítása során. 

•  b-sejtek létrehozása pankreász őssejtekből 

tisztítás, in vitro felszaporítás és differenciáció 

során. 

•  b-sejtek létrehozása embrionális őssejtekből. 

•  b-sejtek létrehozása a beteg szomatikus sejtjeiből 

újraprogramozás során b-sejt transzkripciós 

faktorok segítségével. 

 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

b-sejtek létrehozása a már meglévő b-sejt 

készletből tisztítás és in vitro felszaporítás után  

• Felnőttekben a b-sejtek mennyisége nem állandó, 

hanem változik az élettani státusztól függően, pl. 

terhességben és inzulin rezisztencia során. 

• Részleges pankreász eltávolítás, terhesség, 

újszülöttek növekedése során ill. inzulin 

rezisztencia kialakulásakor új b-sejtek jönnek. 

• A b- sejtek képesek sejtosztódásra in vitro. 

• Számos tanulmány közöl alternatív 

megközelítéseket a b-sejtek létrehozására 

pankreász regeneráció során. 
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b-sejtek létrehozása pankreász őssejtekből 

tisztítás, in vitro felszaporítás és differenciáció 

során 

• A hasnyálmirigy vezeték az a hely, ahol az 

őssejtek/előalakok legalábbis időlegesen 

megtalálhatóak. 

• Újszülöttekben a pankreász vezeték azon sejtjei, 

melyek endokrin és exokrin sejteket hoznak létre, 

karbonikus anhidráz II (CAII)-t expresszálnak. 

• Bizonyos eredmények arra utalnak, hogy a 

hasnyálmirigy vezeték sejtjei mellett szigetsejt 

prekurzorok és acináris sejtek is részt vesznek a b-

neogenezisben. 
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 b-sejtek létrehozása embrionális 

őssejtekből in vitro 

• Az ES sejtek felhasználása a pankreász/b-sejt 

regenerációban kezdetben nem hozott sikert, mivel kiderült, 

hogy a létrehozott sejtek inzulinra immunpozitívak voltak, 

viszont nem sikerült kimutatni a sejtekből inzulin mRNS-t és 

C-peptidet sem. Feltételezhető tehát, hogy azok a sejtek a 

tenyésztő médiumból vették fel az inzulint.   

•  Jelenleg független kutatócsoportok képesek voltak endokrin 

sejteket (inzulin termelő) differenciáltatni emberi ES 

sejtekből, kihasználva az embrionális fejlődésből szerzett 

ismereteket.  

• Ezen tanulmányokban a humán ES sejtek olyan inzulin 

termelő sejteket hoztak létre, melyek szabályozni tudták b-

sejt hiányos egerek vércukor szintjét. 
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b-sejtek létrehozása a beteg 

szomatikus sejtjeiből 

újraprogramozással 
• Acináris sejtek kultúrája, citokinek epidermális 

növekedési faktor (EGF) és leukémia gátló faktor 

(LIF) jelenlétében továbbá Pdx1, Ngn3, MafA 

transzkripciós faktorok expressziója esetén, 

funkcionális b-sejteket hoz létre. 

• Az is lehetséges, hogy májsejteket (hepatociták, 

intra-/extrahepatikus epitéliális sejtek, epehólyag 

epitélium sejtek) pankreász elköteleződés felé 

irányítsunk. 

• Az intrahepatikus epitél sejtek (IHBECs) egy 

csoportja indukálható a b-sejt fenotípus felé. 
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Összefoglalás 

• A hasnyálmirigy egy komplex endodermális eredetű szerv, 

amely részt vesz mind az exokrin, mind az endokrin 

metabolizmusban. 

•  A humán populáció nagy része már cukorbeteg, és egy 

másik része pedig célpontja a betegség valamelyik 

változatának. 

•  Klinikai kutatások alapján a hasnyálmirigy és szigetsejt 

transzplantáció mellett más b-sejt regenerációs 

megközelítések is alkalmazhatóak lehetnek a terápiában. 

• Az egyik legígéretesebb megközelítés lehet a diabéteszes 

betegek számára az ES/iPS sejtekből létrehozott inzulin 

szekretáló sejteken alapuló terápia.   

 


