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Úvod do problematiky
Vývoj pankreatu

Vývoj pankreatu byl popisován embryology již na konci 19. století. U převážné
většiny obratlovců se pankreas vyvíjí ze tří základů, pouze u savců jsou obvykle uváděny jen
dva (dorzální a ventrální) (Göppert 1891, 1892; Brouha 1898; Brachet 1896; Siwe 1926). U
savců se pankreas se zakládá v horní části duodenálního oddílu předního střeva jako ventrální
a dorzální endodermová výchlipka. U myši je základ pankreatu patrný 9. embryonálního dne
(ED). K determinaci buněk dochází na stadiu 10 somitů, tedy ED 8,5, kdy se v buňkách
endodermu začíná exprimovat PDX1. K jeho expresi dochází jak v buňkách dorzálního tak
ventrálního základu pankreatu. Po rotaci předního střeva se oba základy dostávají na stejnou
stranu duodena a srůstají spolu (u myši na stadiu ED 13-14).
U člověka je vývoj obdobný.

Dvacátý šestý den vývoje začíná z duodena do

dorzálního mesenteria vyrůstat endodermový pupen. O něco později se pod vyvíjejícím se
žlučníkem objeví ventrální základ pankreatu. Na začátku 6. týdne již leží oba základy v
dorzálním mesenteriu, aby na jeho konci spolu splynuly, tvoříce definitivní pankreas.
Dorzální základ dává vznik hlavě, tělu a ocasu, kdežto ventrální základ je materiálem pro
podkovovitý processus uncinatus (Larsen 2001). Přítomnost všech čtyř buněčných typů
včetně sekrece hormonů je popisována od 10. týdne vývoje (Moore a Persaud 1998).
Nápadné jsou rozdíly v zastoupení jednotlivých buněčných typů v různých částech pankreatu
(Baetens et al 2001) stejně jako změny v jejich poměru během pre- a postnatálního života.
Množství endokrinní tkáně narůstá zpočátku rychleji než exokrinní. U člověka představuje
28. den pouze 4%, 17.-20. týden 8% a 21.-26. týden již 13% . Poté klesá s délkou těhotenství,
aby v dospělosti tvořilo pouze 1 – 2 % tkáně pankreatu. Také velikost ostrůvků s délkou
těhotenství vzrůstá (od průměru 27 µm do 99 µm). Kromě typických ostrůvků, kde se uvnitř
nacházejí B buňky lemované pláštěm non-beta buněk, se zde vyskytují i malé ostrůvky
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tvořené několika či pouze jednou B buňkou. Jejich počet s délkou těhotenství klesá, ale
v malém počtu zůstávají zachovány až do dospělosti (asi 15% všech B buněk). Extrainsulární
B buňky byly popsány i u potkana a myši. Na rozdíl od dospělého člověka, kde poměr je
somatostatin produkujících D buněk k ostatním endokrinním buňkám přibližně 9%, u
novorozence dosahuje 34% . Tato odlišnost se přisuzuje nárůstu B buněk, které tvoří během
10. týdne vývoje asi 50%, později jejich počet poněkud klesá. Ve 12. a 14.týdnu tvoří B buňky
asi 36%, kdežto relativní hodnoty D a A buněk stoupají na 30 a 27% (von Dorsche et al 1989).
Stejné hodnoty jako 10. týden

dosahují B buňky u novorozence (50%). Později jejich

procentuální zastoupení vzrůstá a činí v šesti měsících 60% a v dospělosti 70% endokrinních
buněk. Procento A buněk přitom zůstává stejné. (Rahier et al 1981).
U ptáků se pankreas zakládá ve formě tří výchlipek na stadiu 22 až 31 somitů (56 – 67
hodin). Původně je tvořen jednoduchou výchlipkou zadní stěny střeva (dorzální základ) a
ztluštěním obou laterálních stěn (ventrální základ). Epiteliální pupen na zadní stěně duodena
rychle roste a je dobře rozlišitelný 3. embryonální den, na stadiu 20 podle Hamburgera a
Hamiltona (HH). Ventrální základy se vyvíjejí na ventrální (lobus pancreatis ventralis) a
dorzální lalok (lobus pancreatis dorsalis), pojmenované podle jejich lokalizace po rotaci
střeva, kdežto dorzální základ dává vzniknout třetímu, slezinnému laloku (lobus pancreatis
splenalis)(Romanoff 1960; Černý 2003). Dorzální a ventrální lalok se ještě podélně rozděluje
na pars ventralis a pars dorsalis. Tři laloky jsou popisovány ještě v práci Paika et al. (1974),
kde je přehledná tabulka s označením laloku vzniklého z dorzálního základu podle různých
autorů.
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Obr.1. Schématické znázornění pankreatu kura a jeho vývodů (podle Hodgese 1974) Černý
2005

V novějších pracích je uváděna přítomnost čtyř laloků – kromě ventrálního a
dorzálního ještě třetího a slezinného. Z pankreatu však vycházejí tři vývody: ductus
pancreaticus ventralis, ductus pancreaticus dorsalis a ductus pancreaticus accessorius,
jejichž průběh je velmi variabilní. Všechny vyúsťují společně do pars ascendens
dvanácterníku. Ještě 12. den embryonálního vývoje jsou histologicky rozlišitelné pouze 3
laloky, přičemž ventrální část ventrálního a dorzálního laloku spolu splývají tvoříce prstenec.
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Obr.2. Schématické znázornění vyústění pankreatických vývodů (Paik et al 1974).

Paik et al (1974) studovali u 128 slepic a kohoutů různých chovů distribuci
pankreatických vývodů a variabilitu jejich vyústění do duodena. Popisovali pouze tři laloky
a pozorovali značné variance na distribuci vývodů v parenchymu a jejich seskupení v
mesenteriu a při vyústění. Je otázka, zda popis 4 laloků u dospělého kura není jen chyba
v citaci nebo desinterpretace táhnoucí se literaturou. Navíc přítomnost tří laloků je uváděna i u
jiných ptačích druhů. Všechny laloky obsahují endokrinní tkáň, avšak liší se v distribuci a
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v poměru jednotlivých endokrinních buněk

Nejvyšší obsah endokrinních buněk je ve

slezinném laloku, který je složen převážně z endokrinní tkáně.

Obr.3. Jiné znázornění pankreatu podle Hodgese 1974.
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Diferenciace buněk pankreatu a Langerhansových ostrůvků byla popisována již v
pracích Neuberta (1926, 1927) a Siweho (1926). Téměř ve všech embryologických pracích
byla nacházena souvislost mezi tubuly (vývody) a prvními endokrinními buňkami (kalné
buňky: Neubert 1927; Mutterzelle: Ferner 1952). V elektronovém mikroskopu je možno
pozorovat jednotlivé endokrinní buňky ve výstelce vývodu – tubulu spojené s ostatními
těsnými spojeními nebo tvořící skupinky v prostoru ohraničeném epitelovými buňkami a
jejich bazální membránou. Během vývoje jsou

v pankreatu přítomny jak jednotlivé

endokrinní buňky a jejich skupiny bez mikrocirkulace, tak i Langerhansovy ostrůvky s
cévním zásobením. Bertelli et al. (1994) popisují výskyt skupin endokrinních buněk bez
cévního zásobení i u dospělých potkanů. Jednotlivé endokrinní buňky (A,B, D, a PP) jsou
přítomny ve stěně vývodů. Obvykle tvoří pupen, který vybíhá více nebo méně mimo jeho
stěnu. Mezi těmito buňkami převažují B-buňky. Skupiny jsou buď tvořeny jen několika
buňkami nebo jsou velké, nápadná je převaha (90%) insulin-imunopozitivních buněk, které je
možno rovněž znázornit stříbřícími technikami. Příčina argrofilie není jasná. Předpokládá se,
že by mohla být způsobena přítomností jiných proteinů než jsou vlastní hormony, jedním z
kandidátů je např. chromogranin A (Ehrhart et al. 1986; Lukinius et al. 1992). V literatuře se
uvádí výskyt přestavby, respektive hemorhagie a zániku ostrůvků bez cévního zásobení
v období kolem porodu, a jejich nahrazení ostrůvky, které již mají s cévní zásobení vytvořené
(Titlbach et al. 1985). Podobné nálezy byly popsány i po aplikaci streptozotocinu jako
známka regenerace endokrinní tkáně pankreatu (Cantenys et al. 1981).
U ptáků jsou endokrinní buňky rozptýleny v exokrinní tkáni, a tvoří tmavé (A) a světlé
(B) ostrůvky (Clara 1924). Světlé ostrůvky jsou malé nebo středně velké a jsou složeny
převážně z B buněk, kdežto tmavé buňky jsou velké složené z glukagon- a somatostatinprodukujících buněk. Toto uspořádání se liší od savčího, kde jsou ostrůvky tvořeny ze všech
čtyř typů endokrinních buněk. Zvláštním rysem ptačího pankreatu je převaha A buněk nad B
buňkami v poměru 2:1 (Andrew et al. 1984). U Chlamydotis undulata (drop) však podle
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Mensah- Brown et al. (2000) není v dorsálním laloku přítomno rozlišení na A a B ostrůvky a
procentuální zastoupení je podobné jako u savců: 70% B, 22% D, 15% A a 11% PP buněk.
Navíc centrální buňky obsahují substanci P (65%) kdežto periferní VIP (2%). Podobný poměr
je udáván pro savce a autoři uzavírají, že pro zhodnocení metabolismu by bylo třeba
vyhodnotit endokrinní tkáň v celém pankreatu. Vzhledem k tomu, že největší zastoupení
endokrinní tkáně a zvláště tmavých ostrůvků, které obsahují převážně A buňky, je ve
slezinném laloku, mohou být hodnoty i u tohoto druhu obdobné jako u ostatních ptáků.
U kuřecích embryí byl glukagon imunohistochemicky detekován na stadiu 17 HH (tj.
64 hodin inkubace, 30 somitů)(Beaupain a Dieterlen-Lievre 1974), insulin na stadiu 20 21HH (tj. 3. den inkubace, 40 – 43 somitů) (Dieterlen-Lievre a Beaupain 1974; Kim et al.
1997), somatostatin na stadiu 20-21HH (Wild 1979) a o něco později i PP a PYY (Rawdon a
Larsson 2000). Během vývoje přibývá jak endokrinních buněk, tak granul v nich (kolem 12. –
13. dne u kuřete). Do dvanáctého až třináctého dne jsou ostrůvky vidět pouze ve slezinném
laloku, pak i jinde. V této době (do 12. dne) lze v centrální části světlých ostrůvků najít i
mitosy. Swenne a Lunquist 1980 detekovali extrakt hormonů z pankreatu počínaje 12 ED.
Popisují exponenciální vzrůst hodnot. Při přepočtu na gram váhy byl nárůst množství
glukagonu lineární, kdežto u insulinu a somatostatinu byly hodnoty nižší a nárůst zpočátku
pomalejší). Výskyt jednotlivých typů buněk a změny v jejich zastoupení jsou rovněž
v semikvantitativně popsán v práci Ku et al. (2000). Zde lze pochybovat o správném
anatomickém určení laloků a hormony jsou prokazovány až v druhé polovině inkubační doby
(od 10. dne).
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Molekulárně biologický pohled na vývoj pankreatu
V průběhu embryonálního vývoje jsou endodermové buňky pankreatu vystaveny
působení signalizace z mesodermu. Exprese jednotlivých genů během vývoje buněk
pankreatu je v současnosti intenzivně studována. Dorzální endoderm primitivního střeva se
nachází v kontaktu s

notochordem, aortou

a

dorzálním mesenteriem, budoucím

mesenchymem pankreatu. Endoderm ventrálního základu sousedí se septum transversum a
kardiogenním mesodermem. V odezvu na podněty těchto mesodermálních tkání (u hlodavců
– podle Kim a MacDonald 2002) se endoderm předního střeva vychlipuje v dorzální a
ventrální základ pankreatu.
Schema exprese genů nezbytných pro diferenciaci pankreatu, a to exokrinních i
endokrinních buněk je u různých autorů popisováno různě. Vyplývá to z toho, že přesný sled
jednotlivých kroků nutných pro zdárnou diferenciaci není zatím, přes intenzivní studium,
znám. Interakce mezi epitelem a mesenchymem přestavuje velice složitý systém signálních
molekul (Pictet a Rutter 1972). První, kdo prokázal, že vývoj pankreatu závisí na interakci
mezi epitelem a mesenchymem, byli Golosow a Grobstein (1962), kteří kultivovali základy
pankreatu in vitro. Pro diferenciaci na stadiu E11 u myších embryí postačoval jakýkoli
mesenchym, nebyla nutná přítomnost notochordu nebo mesenchymu duodenálního
mesenteria, postačovaly dokonce solubilní faktory produkované mesenchymovými buňkami.
Těmito faktory, které zprostředkují interakci mezi epitelem a mesenchymem, jsou EGF a
FGF, přičemž u myší hraje při diferenciaci pankreatu klíčovou úlohu FGF. Nediferencované
myší buňky pankreatu exprimují FGFR2, později je tento receptor omezen pouze na B buňky.
Fgf10, který je produkován mesenchymem obklopujícím základy pankreatu, má k tomuto
receptoru velkou afinitu. Intracelulární signalizace je zprostředkována tyrozin-kinasovými
receptory a vede ke stimulaci proliferace. U diferencovaných buněk mohou mít tyto signální
molekuly i další role, např. FGF je nutný pro normální funkci B buněk (exprese glukozového
transporteru 2, prohormonu konvertasy 1/3 ).
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Dalšími signálními molekulami, které zprostředkovávají interakce mezi epitelovými a
mesenchymovými buňkami jsou Wnt4 a Wnt7b, ligandy z rodiny Wnt glykoproteinů. Vážou
se na Frizzled rodinu serpentinových receptorů, které regulují různé procesy během vývoje,
např. buněčnou diferenciaci, migraci a proliferaci. Tyto molekuly hrají klíčovou roli na
příklad při vývoji nervového systému a hematopoezy. V pankreatu byla prokázána jejich
přítomnost a také přítomnost receptoru Frz3, který se účastní signalizace při buněčné
proliferaci. Ačkoli snížená Wnt signalizace vede ke snížení objemu buněčné masy, nevyvolá
diabetes. Autorky počítají s kompenzační adaptací a uvádějí, že je nutno snížit počet beta
buněk až o 85-95%, aby došlo k projevům diabetu (Papadopoulou a Edlund 2005). Podobné
snížení počtu buněk se uvádí i u diabetu I.typu. Nelze ovšem vyloučit, že snížení objemu
vinou poruchy v signalizaci během vývoje nemůže vyvolat diabetes ve vyšším věku. U
laboratorních zvířat se obvykle pokusy končí mnohem dříve, než je stav odpovídající 60 a
více letů u člověka, kdy je incidence diabetu mnohem vyšší než v mládí.
Při diferenciaci endodermu střeva na buňky pankreatu hraje důležitou roli nejen
reciproční interakce mezi epitelovými buňkami a okolním mesenchymem, ale významnou roli
hraje také notochord, který je zdrojem transkripčních faktorů kontrolujících prostorovou a
časovou expresi genů během vývoje. Transkripční faktory jsou proteiny umožňující vazbu
mezi DNA a RNA polymerázou, aktivaci promotoru, a tak transkripci m-RNA. Při vývoji
pankreatu se uplatňují homeoboxové a basic helix-loop-helix transkripční faktory. Notochord,
který je v těsném kontaktu se střevním epitelem, produkuje activin beta a FGF2. Ty ovlivňují
expresi signálních molekul Shh a Ihh v endodermových buňkách střeva nad a pod místem
vzniku budoucího pankreatu. V místě budoucího základu pankreatu u savců exprese obou
molekul hedgehog family chybí a je omezena pouze na laterální část střeva. U transgenních
myší je při ektopické expresi Shh poškozen vývoj pankreatu (Edlund 2001a).
U kuřat vede odstranění notochordu k expresi Shh ve všech endodermových buňkách,
a tím zástavě vývoje dorzálního pankreatu. Skupina autorů, která se zabývala vývojem
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dorzálního základu pankreatu a notochordu (Kim et al. 1997a, b; Kim a Melton 1998; Hebrok
et al. 1998), popsala indukci exprese různých genů signalizací z notochordu jak v
neuroektodermu, tak v dorzálním základu pankreatu. Nálezy ve ventrálním i dorzálním
základu pankreatu normálních embryí „in ovo“ a „in vitro“ byly porovnávány u několika
vývojových stadiích s těmi, kde byl odstraněn notochord. U kontrolních zárodků byly v
dorzálním základu pankreatu exprimovány geny Pdx-1, Isl1, Pax6, glukagon, insulin,
karboxypeptidáza A, NHF-3β a β-tubulin. Po odstranění notochordu embrya kuřete před
stadiem 13 somitů nebyla při vývoji dorzálního pankreatu prokázána pozitivita např. Isl1 a
Pdx1, zatímco u ventrálního pankreatu neměl tento zákrok

žádné vývojové následky.

Odstranění notochordu „in vitro“ vedlo k expresi jen NHF-3β, β-tubulinu a slabě glukagonu.
Ostatní geny nebyly exprimovány. Zejména nebyly prokázány žádné genové produkty pro
insulin a karboxypeptidázu A. Vývoj ventrálního základu však ovlivněn nebyl. To ukazuje, že
v dorzálním základu je indukce exprese dosaženo přímým kontaktem s notochordem, kdežto
vývoj ventrálního základu probíhá nezávisle na působení notochordu.
Exprese Shh je pod kontrolou PDX1 promotoru. V místě budoucího pankreatu, tedy
tam, kde se Shh a Ihh geny neexprimují, dochází naopak k exprimaci PDX1. U homozygota
s mutantním PDX1 se pankreas vůbec nevyvine. PDX1 není potřeba jen na začátku vývoje
pro tvorbu výchlipky, ale je nezbytný i pro diferenciaci epitelových buněk. PDX1 je rovněž
exprimován v nediferencovaných buňkách pankreatu – v kmenových a progenitorových
buňkách během jejich masivní proliferace. Vdospělosti zůstává jeho exprese zachována
pouze v B buňkách.
Ventrální pankreas se diferencuje spolu s játry, přičemž induktivní význam zde má
interakce s kardiálním mesenchymem (Deutsch et al. 2001). K indukci dochází velmi časně
na stadiu 8 až 9 somitů. Část endodermu, která je v těsné blízkosti srdce se vyvine v játra,
vzdálenější po proběhlé somitogenesi, avšak před specifikací pro vývoj do jaterních buněk,
bude tkání pankreatu. Zdá se tedy, že srdeční mesoderm inhibuje ve ventrálním endodermu
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program vývoje v pankreas. Pro indukci jater postačuje FGF signalizace, která v některých
případech inhibuje expresi Pdx1, a také ngn3. Ventrální pankreas se může diferencovat, i když
geny nutné pro vývoj dorzálního pankreatu jsou inaktivovány (Isl1 Hlxb9). Ventrální
endoderm neexprimuje Shh. Tento gen je exprimován pouze v bezprostřední blízkosti srdeční
kličky, kde však buňky neexprimují Pdx1. Shh tedy inhibuje vývoj pankreatu jak ve
ventrálním tak v dorsálním pankreatu. Vývoj pankreatu ve ventrálním endodermu je
pravděpodobně dán evolučně a proces je značně konzervativní, takže i bez zevních vlivů zde
dojde k vývoji endokrinní tkáně. Pro vývoj exokrinní tkáně je nutná FGF signalizace. Naopak
dorsální endoderm exprimuje Shh a jeho exprese je inhibována přítomností notochordu.
Na základě podobných studiií je možno říci, že vývoj ventrálního a dorzálního základu
je nezávislý, a že je pod vlivem různých sad transkripčních faktorů. Např. mutace Isl1 nebo
Hlxb9 blokují vývoj dorzálního, ale ne ventrálního základu (Ahlgren et al. 1997). Pdx1 u
všech obratlovců řídí vývoj terminálního oddílu předního střeva – žaludku, pankreatu a
duodena. Mutace v tomto genu mají za následek malformace pyloru, chybění Brunnerových
žláz, snížení počtu enteroendokrinních buněk žaludku a střeva a také agenesii pankreatu
(Jonsson et al. 1994; Stoffers et al. 1997). Mutace Pdx1 mohou být spojeny s II. typem
diabetu (MacFarlane et al. 2000) nebo maturity onset diabetu (MODY) typu 4 (Stoffers et al.
1998).
Jiným typem signalizace, která se uplatňuje během vývoje pankreatu je Notch
signalizace. Ačkoli jsou endokrinní buňky pankreatu endodermového původu, mechanismus
vývoje rozptýlených diferencovaných buněk, který je typický pro nervovou tkáň, se uplatňuje
i při vývoji endokrinních buněk pankreatu, tj. laterální specifikace zprostředkovaná Notch
signalizací. Její hlavní úlohou je udržovat buňky v nediferencovaném stavu do té doby, než
dostanou specifický lokální podnět k další diferenciaci. Buňky se v pankreatu nediferencují
synchronně, kmenové buňky se vyvíjejí postupně z PDX1+ buněk entodermu. U myší se
nejdříve diferencují A buňky, pak ostatní endokrinní (B a D), a nakonec exokrinní buňky.
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Předpokládá se, že Notch signalizace je rovněž nezbytná pro sebeobnovu kmenových buněk,
protože brání jejich diferenciaci a oddaluje ji až do dospělosti. Tím tvoří pool pro obnovu a
diferenciaci buněk ve vyšším věku. Přechodná Notch signalizace může zpozdit diferenciaci
buněk, které normálně před diferenciací proliferují, ale buňky již diferencované ovlivnit
nedokáže (Murtaugh et al 2003). Notch signalizace spočívá v produkci represorové bílkoviny
bránící expresi downstream genů. Diferencující se buňky exprimují vyšší hladiny ligandů.
Notch signalizace tak suprimuje sousední buňky, tj. brání jim vyvinout se do stejného
buněčného typu.

Exprese Notch je ovlivňována FGF10, který tak

má klíčovou roli

v expanzi buněk pankreatu. Je normálně produkován mesenchymem, ale jeho množství
s diferenciací pankreatu klesá.
diferenciace zablokoval.

Později jeho množství již není postačující k tomu, aby

To dovoluje buňkám proliferovat předtím, než se začnou

diferencovat. K ligandům, které se vážou na Notch receptory a ovlivňují vývoj pankreatu
patří na příklad Delta 1, Jagged 1, a Jagged 2. Migrace progenitorových buněk z vývodů do
okolí je tak pravděpodobně výsledkem poklesu Notch signalizace podobně jako při vývoji
CNS. Navíc transkripční faktory uplatňující se při vývoji nervové tkáně jsou nezbytné i pro
diferenciaci endokrinní tkáně pankreatu. Např. neurogeniny se obecně uplatňují při vývoji
CNS, a neurogenin3 a HB9 jsou exprimovány i při vývoji pankreatu. Neurogenin 3,
traskripční factor bHLH family, se uplatňuje při vývoji progenitorů endokrinních buněk
v pankreatu. Jestliže jeho funkce chybí, nevzniknou v pankreatu žádné endokrinní bb.
Z ostatních transkripčních faktorů se považují pro vývoj endokrinního pankreatu za
zvláště důležité tyto transkripční faktory: Pax4, Pax6, Nkx2,2, Isl1, Nkx6-1, NeuroD/beta2.
Všechny jsou exprimovány v časných stadiích vývoje. Pokud chybí, není sice zastaven časný
vývoj pankreatu, ale je negativně ovlivněna pozdější diferenciace endokrinních buněk. Podle
Hebroka et al. (1998) endodermové buňky na stadiu HH12 exprimují Isl1, Prox1, HH15,
Pdx1, insulin a glukagon. Prokázali i rozdíly v mesenchymu, který obklopuje ventrální a
dorsální část pankreatu. Rozdíly jsou i v expresi genů : Isl 1 je exprimován pouze v dorsálním
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základě, A2 je naopak pouze ve ventrálním. Keratan sulfát proteoglykan (lumican) je
přítomen v mesenchymu obou základů a podmiňuje architekturu ostrůvků.

Obr.4. Model diferenciace buněk pankreatu na základě genetické analýzy transkripčních
faktorů (Edlund, 1998).

Následující seznam uvádí geny, u nich je prokázáno, že se účastní vývoje
pankreatu a popisuje jejich funkci při diferenciaci buněk (podle St.Onge et al. 1999):
Nkx2,2 se exprimuje v endokrinních buňkách pankreatu s výjimkou PP produkujících buněk.
Jestliže chybí, nedojde ke konečné diferenciaci endokrinních ( insulin produkujících) buněk a
vyvine se diabetes. Nkx2,2 je pravděpodobně transkripčním faktorem aktivujícím nebo
regulujícím transkripci insulinového genu. U knokautovaných myší chybí insulin a je méně i
A a PP buněk.
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Nkx6.1 (homeodoménový transkripční faktor) je zpočátku exprimován v dorsálním pankreatu
v PDX1+ buňkách, později je přítomen pouze v B buňkách. Je analogem PDX-1 a v
dospělosti je omezen pouze na B-buňky. Postupně dochází k restrikci jeho exprese, mRNA
byla prokázána v A i B buňkách, ale protein se vyskytuje jen v B, což je známkou
posttranskripční regulace. Během vývoje je exprimován téměř ve všech buňkách základu
pankreatu, u myši se od ED13 vyskytuje jen v B buňkách. Promotor má vazebná místa pro
nkx2.2 a pdx1, které mají funkci enhanceru.
ISL1 je exprimován v dospělém pankreatu v buňkách ostrůvků a v buňkách v Go fázi, ale i
v mesenchymu dorsálního základu pankreatu. U knockoutovaných myší chybí diferenciace
jak exokrinní tak endokrinní tkáně v dorsálním pankreatu, ale ve ventrálním ovlivněna není.
PAX 6 je exprimovám pouze v epitelových buňkách během vývoje, ale i v dospělosti, a to jak
v dorsálním, tak ve ventrálním pankreatu. Váže se na promotor genu pro glukagon, insulin a
somatostatin. Isl působí pravděpodobně up-stream před Pax6 při diferenciaci endokrinních
buněk.
PAX 4 exprese je omezena pouze na B buňky. U knockoutovaných myší chybí insulin a
somatostatin produkující buňky. Endokrinní buňky se vyvíjejí pouze na A buňky.
NeuroD/beta2 je transkripční faktor exprimovaný ve všech endokrinních buňkách. Váže se
na E box insulinového promotoru. Jeho deficit u myší výrazně snižuje počet B buněk a jejich
diferenciaci.

Problémy s pochopením signalizace během vývoje mohou být dány i tím, že většina
autorů popisuje vývoj jako kaskádu, kterou předtavují jednotlivé signální molekuly, a
následky jejich působení na buňku. Jiný pohled na vývoj představuje „transkripční síť“
(Servitja a Ferrer 2004), systém, ve kterém k určitému výsledku vede současná signalizace
pomocí různých signálních molekul, a naopak jedna signální molekula se podílí na několika
po sobě následujících, nebo i velmi vzdálených dějích. Tento model se vzhledem k poměrně
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malému počtu genů zdá být pravděpodobnější. Navíc je známo, že některé ze signálních
molekul, nebo transkripčních faktorů se podílejí jak na determinaci buněk během časného
vývoje, tak na udržování populace buněk v dospělosti. Cenným se pro studium konečné
diferenciace a funkce B buňky zdá analýza genů způsobujících MODY diabetes, kde mutace v
transkripčních faktorech (HNF4, HNF1a,Pdx1,beta 2/NeuroD1) vede ke vzniku diabetu
(Wilding a Gannon 2004).
Časné endokrinní buňky navíc pravděpodobně obsahují více hormonů (Teitelman et
al. 1993; Jackerott et al. 1996). Tyto multihormonální buňky produkující současně insulin,
glukagon, NPY a PYY.

Pdx-1

nediferencované buňky základů pankeatu

Pax 6

Hes1

Isl-1
NeuroD

PTF1-p48

ngn3
Nkx2.2

Pax4

Hlxb 9
Nkx3.1
B-buňky

A-buňky

PP buňky D-buňky

Obr.5. Jiné schema genů exprimovaných během vývoje pankreatu
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exo-buňky

Mnohem méně je známo o transkripčních faktorech ovlivňujících diferenciaci
exokrinní tkáně. Zdá se, že k nim patří p48, Mist1 a HNF-6. Na vývoji pankreatu se
pravděpodobně podílí řada dalších genů, které zatím nejsou známy.

Význam mezibuněčné hmoty včetně specifických cukrů, které mají funkci receptorů,
zatím v pankreatu nebyl dostatečně popsán. Je zřejmé, že přítomnost bazální membrány a
extracelulární matrix je nezbytná pro přežití epitelových buněk v kultuře (Gittes et al. 1996).
Mesenchym, respektive induktivní signály produkované mesenchymovými buňkami, je, jak
již bylo zmíněno, důležitý pro diferenciaci buněk pankreatu.

Pro diferenciaci různých

buněčných typů je nutné přesné načasování exprese (Duvillié et al. 2006). Specifická exprese
adhesivních molekul během vývoje je považována za důležitou při sortaci buněk
předcházející jejich další diferenciaci. Exprese integrinů, které slouží jako receptory pro
molekuly extracelulární matrix je regulována prostorově a časově již v časném embryu
(Ridyard 1999). Tento morfogenetický proces je odpovědný za architekturu v mnoha
orgánech např. v plicích, slinných žlázách, ledvině a mléčné žláze. Exprese adhesivních
molekul byla studována v kultuře, kde bylo jasně prokázáno, že kontakt s extracelulární
matrix zaručuje zachování základních vlastností buněk a sekrece hormonů.
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Cíle práce:
Cílem práce bylo popsat změny objemu endokrinních buněk během vývoje pankreatu,
pokusit se odhadnout proliferační aktivitu a charakterizovat ultrastrukturálně buňky, které jsou
odpovědné za růst tkáně pankreatu během prenatálního období. Použití kuřecího embrya
představuje jednoduchý model, na kterém by bylo možno hodnotit výsledky experimentálního
působení zevních vlivů (teratogenů) na vývoj pankreatu. Umožňuje zjednodušení
experimentálních podmínek simulujících na příklad diabetes mellitus matky. Cílem práce bylo
prokázat, že trend růstu endokrinní tkáně je u obou modelů (savec, pták) obdobný a že tedy
můžeme použít tento model, i když metabolismus ptáků se od savců liší.
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Materiál a metody.
Materiál
Oplodněná slepičí vejce (Gallus domesticus (bílá Leghornka, farma AVČR Koleč) byla
inkubována při 37.5°C a vlhkosti 70%. Zárodky byly odebírány 5., 7., 9., 12., 16. a 18. den
inkubace bez rozlišování pohlaví. U mladších zárodků (dny 5, 7, 9) byla stanovena stadia
vývoje podle Hamburgera a Hamiltona (1951). Embrya byla fixována a zalita v celku.
Pankreaty fétů ve stáří 12, 16, a 18

dnů byly odebírány po jejich preparaci pod

stereomikroskopem. U zárodků starých 12 a 16 dní byly pankreaty odebírány s duodenální
kličkou a splenickou arterií. 18. den jsme odebírali dorzální část pankreatu představující
slezinný lalok a dorzální části ventrálního a dorzálního laloku.

Jako druhé pokusné zvíře jsme zvolili králíka (šedá činčila, váha samic přibližně 4 kg),
protože jsme chtěli porovnat vývoj savčího pankreatu s vývojem u kuřete. Jak již bylo
zmíněno, vývoj pankreatu u ptáků se odlišuje od savčího modelu. Věk zárodků byl počítán od
8. hodiny po koitu. (Wisbroth et al 1974).

Světelná mikroskopie
Pro světelnou mikroskopii byla embrya odebrána po 10 dnech a 10 hodinách (6
embryí), po dnech 10 a 18 hodinách (5 embryí), po 11 dnech a 14 hodinách (8 embryí), 13
dnech (6 embryí), 15 dnech (11 embryí), 18 dnech (13 embryí), 21 dnech (12 embryí), 24
dnech (10 embryí), 27 dnech (11 embryí), a 30 dnech (12 embryí) bez sexuálního rozlišení.
Mladší embrya byla fixována a zalita v celku. U fétů mezi 15 a 20. dnem byly pankreaty
odebírány spolu s žaludkem a částí tenkého střeva. Tkáně byly fixovány v Bouinově tekutině.
Po zalití do parafinu byly krájeny seriové řezy rutinní metodou.

Řezy byly barveny

hematoxylinem-eosinem, aldehydovým fuchsinem (Gomory 1950), Malloryho kyselinou
fosfo-wolframovou haematoxylin (Gomory 1941) reakcí na bazofilii a metachromasii podle
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Manocchia (1964),

barvením na maskovanou bazofilii (Solcia et al, 1968) a dvěma

stříbřícími technikami – podle Hellmana a Hellestörma (1960), a Grimeliuse (1968) nebo
Grimeliuse a Wilandera (1980).

Imunohistochemie
Pro imunohistochemickou detekci byly tkáně fixovány v Bouinově tekutině. Po
rutinním zpracování byly zality do Paraplastu, krájeny na 5µm tlusté seriové řezy na poly-Llysinová podložní skla. Řezy byly odparafinovány, zavodněny a hormony byly detekovány
ABC metodou (Hsu at al. 1981) nebo PAP metodou (Sternberger 1979). Před inkubací s
primární protilátkou byla nespecifická vazba blokována normálním sérem. Metanol s 0.5%
hydrogen peroxidem byl použit pro blokování endogenní peroxidázy. Pro průkaz hormonů v
endokrinních buňkách byly použity následující polyklonální primární protilátky: antisomatostatin (Ready-to-use, Rb, DakoCytomation, Glostrup, Denmark nebo Milab, Malmö,
Sweden), anti-glucagon (1:200, Rb, DakoCytomation nebo Milab, Malmö, Sweden), and antiinsulin (1:100, Gp, DakoCytomation), anti-PP and PAP (DakoCytomation, Glostrup,
Denmark). Monoklonální protilátka anti-beta-1-integrin (Sigma, St. Louis, USA) byla použita
pro studium adheze k k mezibuněčné hmotě a

anti-chondroitin-sulphate-proteoglycan

(Sigma, St. Louis, USA) pro rozlišení epitelu a mesenchymu. Po opláchnutí ve fosfátovém
pufru (PBS; 0,01M, pH 7.4), byl pro detekci použit ABC kit (Vector, Burlingame, USA) podle
návodu doporučovaného výrobcem. Pro vizualizaci jsme použili roztok 3,3´-diaminobenzidin
tetrahydrochlorid (Fluka, Buks, Switzerland) v PBS obsahující 0,01% H2O2 (7,4).
Pro identifikaci buněk, které jsou Grimelius a Wilander argyrofilní, byly řezy po
detekci hormonů vyfotografovány. Poté byly vypírány ve vodném roztoku

KCN (1%),

dokud se precipitát nerozpustil. Po detekci hormonů byla stejná místa znovu vyfotografována.
Po imunohistochemickém průkazu byl řez dobarven Gillovým haematoxylinem a pozorován
světelným mikroskopem Leica DMLB (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany.
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Elektron-mikroskopická studie
Embrya byla fixována buď v 2.5% glutaraldehydu a postfixována v 2% OsO4 nebo
pouze v 2.5% glutaraldehydu ve fosfátovém pufru (pH 7.4). Vzorky byly dehydratovány,
zality do Epon-Durcupanu ACM (Rodrigues 1967), nakrájeny na ultramikrotomu Reichert
OmU3, a kontrastovány uranyl acetátem (Watson 1958) nebo citrátem olova (Reynolds 1963).
Byly pozorovány v elektronovém mikroskopu OPTON EM 9SS a EM109. Polotenké řezy
byly barveny Azurem B (pH = 8.0).

Morfometrie
Pro kvantitativní odhad jsme použili morfometrickou analýzu s určením objemové
denzity na základě Delesseho principu, který říká, že objemová hustota různých komponent
může být odhadnuta na základě náhodných řezů měřením relativních ploch, které zaujímají
na řezu jednotlivé komponenty. Digitální fotografie byly pořízeny CCD kamerou Leica 200.
Pro měření ploch byla užita obrazová analýza Leica IM1000 (Leica Microsystems, Wetzlar,
Germany). Morfometrickou analýzu jsme zaměřili na přítomnost na různých typů ostrůvků a
endokrinních buněk

v tkáni pankreatu.

Objemová densita byla počítána odděleně pro

jednotlivé laloky a pro každý hormon zvlášť, protože jsme vycházeli jsme z již popsaných
rozdílů v obsahu hormon-imunoreaktivních buněk v jednotlivých lalocích (Tomita et al.
1985). Na každém vybraném řezu byly hranice celého pankreatu a hormon-reaktivních buněk
ohraničeny manuálně. Měřili jsme celou plochu řezu bez stereologického vzorkování.
Dvourozměrné planimetrické měření bylo prováděno na minimálně 5 náhodně vybraných
řezech pro každé embryo a každý hormon. Skupina 5 embryí, která byla užita pro odhad
objemu je považována za dostatečný počet pro statistické zhodnocení. Získaná data byla
exportována do souborů MS Excelu. Ze získaných dat jsme vypočítali průměrné hodnoty pro
každé embryo a pro celou skupinu. Objemová densita byla vypočítána jako
jednotlivých ploch
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dělený plochou celé studované oblasti (Sv

=

suma

Sa / AT). Pro insulin-

imunoreaktivní buňky byly navíc konstruovány histogramy podle metody podle Cruz-Oriveho
(Cruz-Orive 1987) na základě rozdělení světlých ostrůvků do skupin podle jejich průměru.
Pro tento účel jsme ostrůvky považovali za globulární a anizotropní částice. Výsledky byly
použity pro odhad celkového objemu, výpočet průměrné velikosti světlých ostrůvků a
standardní odchylky.

Průměr M= (x1 + x2 + x3 + … + xa) / N
Průměr M= ΣΝi=xi / N
SE (Standardní odchylka) = √n
SE2 = Σ(x1 –M)2 / (N – 1)
Výsledky byly porovnány s výsledky získanými měřením objemové density podle vzorce:
AA – VV = AA / AT.
Výsledky byly statisticky zhodnoceny ANOVA a Kruskal-Wallis analýzou. Odchylka byla
považována za statisticky významnou na hladině významnosti 0.05.

Stereologie
Pro stereologickou analýzu jsme použili metodu s použitím testovací mřížky a
vzorkováním. Každý desátý řez jsme obarvili hematoxylin - eosinem. Byly počítány zásahy
testovací mřížky do epitelových buněk (nediferencované, diferencované, serózní a buňky
vývodů), tubulárních lumen a kmenových buněk (časná stadia diferenciace endokrinních
buněk). Systematicky jsme vybírali testovaná pole (zvětšení 256x, testovací pole 0,1469mm2,
AT = PT.d2). Objem jednotlivých struktur byl vypočítán podle vzorce:
Vi = Pi . d2 . a,
Pi suma bodů mřížky
d vzdálenost mezi body mřížky
a vzdálenost mezi řezy
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Jestliže část pankreatu chyběla, bylo embryo vyloučeno ze studie.

Odhad objemu buňky a jádra
Z materiálu zalitého do Epon-Durcupanu byly krájeny řezy přibližně 1 µm tlusté a
byly barveny Azurem B. Náhodně vybraná pole byla zvolena za vzorek. Počet zásahů byl
počítán odděleně pro jádra a cytoplasmu v nediferencovaných a diferencovaných serózních
buňkách.

(zvětšení 1600x). Současně byl registrován počet jader v testovaných polích.

(3.90625 . 10-3 mm2). Na každém řezu byly vyhodnocena dvě pole, přičemž jsme použili
alespoň 3 řezy, které byly v minimální vzdálenosti 0,02mm. Pro každé vývojové stadium
bylo vyhodnoceno 10 až 20 testovaných polí.
Počet jader (počet buněk) v mm3 byl odhadnut podle rovnice (Weibel a Bolender,
1973)
NVi = 1/β . Nn/AT . PT/Pa = Nn3/2 /(2. β . d3 . PT . Pa)
Nn = počet jader na testovaném poli;
Pn = počet zásahů jader;
PT = celkový počet bodů testovací mřížky;
d = vzdálenost mezi dvěma body na mžížce;
β = Tvarový koeficient (pro kouli = 1,38).

Objem buněk a jader byl odhadnut podle vzorce (Weibel and Bolender, 1973):
vc = VVc/AVc,
VVc = (Vcpn + pc) PT

vn = VVn/NVc

or VVn = Pn/Pt ,

NVc = počet jader na testovaném poli
Pa = počet zásahů jader
Pc = počet zásahů cytoplasmy
PT = celkový počet bodů na testovací mřížce
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Mitotický index a stathmokinetický index:
Registrovali jsme počet mitos v jednotlivých buněčných typech, a to zvlášť profázi a
metafázi a zvlášť anafázi a telofázi (zvětšení 720 x). Získaná data byla převedena na objem
(1 mm3) epitelové tkáně. Embryům byl intra-amniálně podán kolchicin (1,5mg/kg). Jestliže
frekvence anafází a telofází byla 3% a vyšší byla embrya vyloučena ze studie, protože
koncentrace kolchicinu byla pravděpodobně příliš nízká. Mitotický (MI) a stathmokinetický
index (SKI) byly definovány podle Lemeže a Josifka (1957):

Mitotický index (MI) charakterizuje proliferační aktivitu (počet buněčných dělení)
celého orgánu, nejen zkoumaného vzorku. Je to relativní číslo určující kolik buněk stejného
druhu ze 100 je v některé fázi mitosy. Udává se v procentech. Kumulativní mitotické indexy
pro několik buněčných typů jsou pro studium diferenciace pankreatu bezcenné, neboť
proliferační aktivita v různých buněčných typech může být, a často také je, velmi odlišná.
Mitotický index sám nás však neinformuje dostatečně o proliferační aktivitě, protože stejný
mitotický index má tkáň, jejíž buňky mají krátkou mitosu i interfázi, tak i tkáň kde mitosa a
interfáze jsou dlouhé.
Stathmokinetický index (SKI) Pokud chceme obě varianty odlišit, je nutno stanovit
délku buněčného cyklu a mitosy. Pro stanovení délky mitotického dělení se užívá kolchicin,
který zastaví mitosu v profázi nebo metafázi. Buňky, které jsou již v profázi zastaví v profázi,
ty, které do mitósy teprve vstoupí, zastaví v metafázi. Buňky, které jsou v době aplikace již za
profází, dělení nerušeně dokončí. Po delší době působení nacházíme v tkáni převahu buněk v
metafázi a jen velmi malý podíl buněk v profázi (zastavených ihned po aplikaci).

(počet profází + zastavených mitos) . 100
SKI = -----------------------------------------------------------počet buněk klidových + všechny buňky v mitose
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Ze stathmokinetického indexu za nepříliš dlouhou dobu, tj. dobu působení kolchicinu a z MI
vypočítáme dobu trvání mitosy (T):
T = τ . MI/SKIτ ,
(τ = doba působení kolchicinu,
MI = počet buněčných dělení x 100 / (počet buněk v interfázi + v mitose)
Kratší doba působení kolchicinu je vhodnější, protože se tím vyhneme toxickému působení
kolchicinu nebo jeho inaktivaci.
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Výsledky:
Časný vývoj kuřecího pankreatu
5. embryonální den je základ pankreatu viditelný jako malá skupina epitelových
buněk pronikající do mesechymu dorsálního mesenteria. V tomto základu jsme detekovali
insulin-, somatostatin-, a glukagon-immunoreaktivní buňky. Endokrinní tkáň tvořila světlý
ostrůvek složený ze skupiny B buněk, které byly obklopeny několika glukagon- a
somatostatin-immunoreaktivními buňkami. Na řezech barvených hematoxylinem eosinem
nebyly endokrinní buňky zřetelně rozlišitelné, tj. jejich cytoplasma byla stejně tmavá jako
cytoplasma ostatních buněk v pankreatu. Poměr endokrinní tkáně ku celkovému objemu
pankreatické tkáně byl posunut ve prospěch tkáně endokrinní. Jednotlivé somatostatin- a
glukagon-immunoreaktivní buňky, které ležely na periferii ostrůvku byly malé a okrouhlé.

Obr.6. Pětidenní kuřecí embryo: insulin – imunoreaktivní buňky v základu pankreatu (IHC).
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Obr.7. Pětidenní embryo: glukagon-imunoreaktivní buňky

Obr.8. Pětidenní embryo: somatostatin-imunoreaktivní buňky
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7. den byl vzhled dorsálního základu podobný. Objem pankreatické tkáně vzrostl.
Ventrální základ byl složen z několika tubulů obklopených řídkým mesenchymem. Pro
zvýraznění epitelu jsme imunohistochemicky detekovali chondroitin sulfát proteoglykan,
který je typický pro vazivo a bazální membrány u ptáků. Dorzální základ tvořilo nahromadění
epitelových buněk bez zřetelně vytvořených bazálních membrán, kdežto ventrální základy
představovaly větvící se tubuly obklopené zřetelnými bazálními mebránami a vmezeřeným
vazivem.

Obr.9. Sedmidenní embryo: chondroitin sulfát proteoglykan v mesenchymu, který obklopuje
epitelové buňky pankreatu.
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Mezi epitelovými buňkami tubulů ve ventrálním pankreatu nebyly zatím přítomny žádné
endokrinní buňky, ale i při barvení hematoxylin-eosinem byly v dorzálním základu vidět dva
až tři světlé ostrůvky.

Měly podobné uspořádání jako na předchozím stadiu (ED5).

Somatostatin-imunoreaktivní buňky tvořily malé skupiny složené z několika kulatých buněk,
kdežto glukagon-immunoreaktivní buňky byly četnější.
9. den byly ventrální a dorzální základ dobře rozlišitelné v mesenchymu mesenteria.
Lišily se uspořádáním. Při imunohistochemické detekci chondroitin sulfát proteogykanu bylo
dobře vidět zvětšující se základy ventrálního pankreatu, které byly tvořeny nápadně se
větvícími tubuly. Endokrinní buňky byly vidět mezi epitelovými buňkami tubulů jen zřídka.
Dorzální pupen byl složen z kompaktní masy buněk a měl podobný vzhled jako pátý
embryonální den. Endokrinní buňky zde tvořily ostrůvky nebo byly roztroušeny jednotlivě po
tkáni dorzálního pankreatu.

Obr. 10. Devítidenní zárodek: Tubuly ve ventrálním základu pankreatu obklopené vazivem s
vysokým obsahem chondroitin sulfát proteoglykanu.
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Některé buňky epitelu, často tvořící skupinky v těsném kontaktu s tubuly,

byly

pozitivní při reakci na beta-1-integrin.

Obr.11. Devítidenní zárodek: Beta 1 integrin v buňkách základu pankreatu.

12. embryonální den byly dobře rozlišitelné všechny tři laloky pankreatu. Ventrální a
dorzální lalok, které se vyvíjejí z ventrálního základu, byly složeny z tubulů obklopených
řídkým vazivem. Dorzální základ tvořící třetí, slezinný lalok se skládal z kompaktní masy
epitelových buněk. Epitelové buňky dorzálního laloku byly nyní obklopeny bazální
membránou s velkým množstvím chondroitin-sulfát-proteoglycanu, kdežto ve ventrálním
základu byl jeho obsah nízký, i když tubuly byly odděleny poměrně velkým množstvím
řídkého vaziva.

Hranice mezi laloky nebyly makroskopicky dobře patrny, vazivová septa

byla jemná. Větší množství vazivové tkáně obsahující chondroitin-sulfát bylo přítomno kolem
větších vývodů a v adventicii slezinné arterie.
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Obr.12. Dvanáctidenní zárodek: Chondroitin sulfát proteoglykan ve stěně většího vývodu ve
slezinném laloku pankreatu

Množství endokrinních buněk tvořících “světlé” a “tmavé” ostrůvky bylo vyšší.
Jednotlivé endokrinní buňky byly roztroušeny mezi epitelovými buňkami nebo ležely
jednotlivě ve tkáni pankreatu. Somatostatin-imunoreaktivní buňky se vyskytovaly jednotlivě
ve všech lalocích. Kromě toho tvořily ve slezinném laloku

spolu s glukagon-

imunoreaktivními buňkami “tmavé ” ostrůvky. Somatostatin-produkující buňky byly buď
okrouhlé, pokud se vyskytovaly jednotlivě, nebo měly pyramidový tvar s dlouhým výběžkem,
který vybíhal ke kapiláře. Rovněž ostatní endokrinní buňky byly přítomny nejen v ostrůvcích
ale také jako jednotlivé buňky v tubulech nebo v tkáni mezi nimi.
Nápadným rysem obou laloků pocházejích z ventrálního základu (ventrální a dorzální
lalok) byla přítomnost nervových svazků, které se zde vyskytovaly ve velkém množství. Byly
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lehce pozitivní při imunohistochemické reakci na insulin.

Obr.13. Dvanáctidenní zárodek: Insulin imunoreaktivní buňky ve ventrálním základu
pankreatu jsou roztroušeny jednotlivě mezi buňkami tubulů nebo v kontaktu s nimi. V tkáni je
přítomno mnoho svazků nervových vláken.
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Obr.14. Dvanáctidenní zárodek : detekce beta 1-integrinu.

Počet buněk pozitivních na beta-1-integrin klesal, i když stále přetrvávaly, nikoli však
jako skupiny buněk, ale spíše jako roztroušené jednotlivé buňky.

16. embryonální den byla histologická struktura pankreatické tkáně podobná jako v
předchozích stadiích. Vazivová septa byla stále tenká a laloky bylo možno rozlišit pouze
podle odlišného obsahu endokrinní tkáně.

18. embryonální den byl slezinný lalok složen z endokrinní tkáně obklopené tenkou
vrstvou nediferencovaných buněk tubulů nebo exokrinní tkání. “Světlé” ostrůvky obsahovaly
buď jenom insulin-immunoreaktivní buňky, nebo byly obklopeny několika somatostatinimmunoreaktivními buňkami, které ležely na periferii ostrůvku. “Světlé” ostrůvky někdy
vykazovaly známky “rozpití”, insulin nebyl lokalizován pouze v buňkách, ale mohl být
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detekován i intersticiu. Velké “tmavé” ostrůvky byly složeny z glukagon- and somatostatinimmunoreaktivních buněk. Glukagon- a somatostatin-immunoreaktivní buňky byly také
rozptýleny jednotlivě po laloku. Sporadicky endokrinní buňky byly vidět v těsném kontaktu s
vývody nebo dokonce mezi epitelovými buňkami vývodů.
Struktura dorzálního a ventrálního laloku, tedy laloků pocházejících z ventrálního
laloku, se stále nápadně odlišovala vyšším obsahem insulin-imunoreaktivních buněk tvořících
světlé ostrůvky. Byly zde přítomny i jednotlivé somatostatin-imunoreaktivní buňky spolu s
několika glucagon-imunoreaktivními buňkami.

Obr.15. Osmnáctidenní zárodek: "Světlý ostrůvek" v bezprostřední blízkosti většího vývodu a
jednotlivé B buňky v tkáni slezinného laloku.
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Obr. 16. Osmnáctidenní zárodek: A buňky v "tmavém ostrůvku" ve slezinném laloku.
"Světlé" ostrůvky jsou vidět jako skupiny světlejších buněk v dolní polovině ostrůvku.

Obr.17. Osmnáctidenní zárodek: D buňky v "tmavém ostrůvku" ve slezinném laloku.
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Obr. 18.

Osmnáctidenní zárodek. D buňky (somatostatin-imunoreaktivní) v kontaktu s

vývody.

Morfometrická analýza
Detailní morfometrickou analýzu jsme provedli u 18. denního kuřecího zárodku.
Změřili jsme plochy, které zaujímaly insulin-, glukagon-, a somatostatin-imunoreaktivní
buňky a spočítali množství světlých ostrůvků v dané oblasti u 5 až 6 kuřecích zárodků pro
každý hormon. Pro každý hormon byla v každém laloku vypočtena objemová hustota. Protože
odlišení ventrálního a dorzálního laloku na histologických řezech nebylo možné, někdy zde
byl přítomen pouze jeden a prostorová orientace nebyla možná, porovnávali jsme hodnoty

36

získané pro slezinný lalok s hodnotami pro ostatní laloky (tedy ty, které vznikají z ventrálního
základu). Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab.1.

Hormony

Slezinný lalok

Jiný lalok

F

P

Insulin

0.0796 ± 0.0051,

0.0307 ± 0.0048

F = 48.83

P = 0.000

Glukagon

0.2084 ± 0.0262

0.0431 ± 0.0093

F = 55.33

P = 0.000

Somatostatin

0.1163 ± 0.0047

0.0273 ± 0.011

F = 55.33

P = 0.000

Obr.19. Objemová hustota endokrinních buněk podle jednotlivých hormonů (ED18)

Průměr “světlých” ostrůvků ve slezinném a ostatních lalocích (ventrálním a/nebo dorzálním
laloku) se lišil stejně jako plocha ostrůvků. Průměrná velikost světlého ostrůvku byla 632.99
μm2 ve slezinném laloku, kdežto v ostatních byla pouze 323.59 μm2.. Pro světlé ostrůvky ,
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přesněji pro insulin-imunoreaktivní buňky, jsme ještě konstruovali histogramy metodou podle
Cruz-Orive.
Graf (Obr. 20) zachycuje plochy světlých ostrůvků zjištěné u jednotlivých kuřecích
zárodků na stadiu 18 ED. Hraniční hodnoty, tedy jednotlivé B buňky a naopak velmi veliké
ostrůvky se vyskytovaly u všech zárodků v průměru stejně často. Celkové tendenci s nejvyšší
frekvencí ostrůvků o ploše kolem 320 μm2

neodpovídal jediný zárodek s hodnotami

posunutými k dolní hranici.

Obr. 20

Na druhém grafu (Obr.22) jsou průměrné hodnoty pro všechny zárodky. Velikost
světlých ostrůvků je ve slezinném laloku vyšší s vrcholem odpovídajícím předchozímu grafu
a s vyšší frekvencí v oblasti od 480 μm2. Maximum pro ostatní laloky je kolem 100μm2.
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Obr. 21.

Odhad růstové tendence
Pro odhad růstové tendence jsme změřili náhodně vybrané řezy u jednoho až dvou
zárodků na každém vývojovém stadiu. Analýza byla provedena pro všechny hlavní hormony
pankreatu, které se podílejí na regulaci metabolismu glukozy, tedy pro insulin, glukagon a
somatostatin. Pátý embryonální den (ED5) byl poměr objemu endokrinní tkáně ku celkovému
objemu pankreatu posunut ve prospěch endokrinní tkáně. Získaná data vykazují pokles mezi
pátým a devátým embryonálním dnem, který byl následován vzestupem objemu u všech tří
typů endokrinních buněk. Nárůst objemové density byl téměř lineární a pomalý u insulinu a
somatostatinu, avšak u glukagonu byl nárůst výrazně vyšší. Ve skutečnosti to odráží pomalý
růst tkáně pankreatu v prvních dnech embryonálního vývoje a to, že objemová hustota byla
stanovována v celém pankreatu, i když převažoval dorzální základ. Od dvanáctého dne jsme
měřili slezinný a ostatní laloky odděleně. Ačkoli na začátku vývoje převažují spíše buňky
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produkující insulin, je výsledkem tohoto procesu převaha glukagon produkujích A buněk, což
je stav typický pro ptáky.

Obr.22. Odhad růstové tendence pro všechny tři typy endokrinních buněk.

Poměr celkového objemu pankreatické tkáně k objemu insulin imuno-reaktivních B
buněk se signifikantně nelišil od výsledků, které jsme získali pomocí určení objemové
hustoty. Objemová hustota tedy mohla být použita místo celkového objemu. Vypočítali jsme
poměry pro jednotlivé komponenty a pro jednotlivé laloky. Při porovnávání jednotlivých
kuřecích zárodků s průměrem pro skupinu jsme nenalezli signifikatně významnou odchylku v
poměrech mezi jednotlivci, avšak významně se odlišovaly jednotlivé laloky (Maňáková,
Titlbach 2006)
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Stereologie
Pro stanovení změn objemu jednotlivých buněčných složek v pankreatu zárodku
králíka jsme použili stereologické metody. Abychom vyloučili ovlivnění růstu zárodku po
aplikaci kolchicinu, porovnali jsme na každém stadiu váhu kontrolních a kolchicinovaných
zárodků. Výsledky byly porovnány rovněž s daty získanými měřením zárodků užitých pro
stereologické hodnocení. Průměr váhy u kontrolní a experimentální skupiny se signifikantně
nelišil.

Obr.23.
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Růst tělesné váhy obou skupin byl exponenciální. Stejným způsoben narůstal i objem
exokrinních buněk, endokrinních buněk a lumin vývodů. Z celkového objemu a objemu
buněk lze odvodit, že počet epitelových buněk vzrůstá rovněž exponenciálně.

Obr.24.

Jaderný objem byl konstantní po celé prenatální období, avšak buněčný objem
nápadně vzrostl v období mezi 18. a 21. dnem, později byl opět konstantní. Změny v objemu
buněk byly v korelaci s elektron mikroskopickými nálezy. V tomto období dochází k
diferenciaci exokrinních buněk, v cytoplasmě se objevují sekretorická granula. V období mezi
15. a 24. dnem se počet buněk zdvojnásobil každých 42 hodin.
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Obr. 25.

Hodnoty mitotického a stathmokinetického indexu mezi 15 a 24 dnem stagnovaly,
Oba indexy dosahovaly přibližně 2%. Trvání doby mitosy endokrinních buněk bylo
přibližně tak dlouhé jako doba experimentu, tj. v průměru 100 minut. Oba indexy byly u
exokrinních buněk nižší. U nich odhadujeme dobu trvání mitosy přibližně na 140 minut. 21.
den jsme pozorovali v našich preparátech v průměru pouze 0.00 – 0.05 dělení na 100 buněk
(průměrná hodnota pro 8 fétů).
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Obr.26.

Morfologie pankreatu králíka
Abychom mohli určit, ve kterém buněčném typu mitosy probíhají, rozhodli jsme se
užít elektronovou mikroskopii. Podle charakteristických morfologických rysů jsme stanovili,
ke kterému buněčnému typu dělící se buňky patří.
Den 10 a 10 hodin, dorzální základ byl již viditelný ve stěně střeva jako malé skupina
buněk ležící v kontaktu s cylindrickým epitelem střeva. Epitelové buňky vykazovaly mnoho
mitos. V elektronovém mikroskopu tyto buňky obsahovaly v cytoplasmě mnoho granul
glykogenu, několik kapének lipidů, malé množství mitochondrií a několik cisteren drsného
endoplasmického retikula. Jádro bylo ve srovnání s celkovým objemem buněk velké. Téměř
ve všech jádrech byla přítomna jadérka. Některé buňky obsahovaly i svazky filament. Žádná
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z pankreatických buněk doposud neobsahovala granula. K mitosám tedy docházelo v zatím
nediferencovaných buňkách

Obr. 27

Den 10 a 18 hodin. V dorzálním základu se objevil lumen komunikující se střevem.
Buněčná jádra byla velká v porovnání s objemem buňky s konstantně se vyskytujícími
jadérky. Pouze v malém počtu buněk byly stále viditelné kapénky lipidů a granula glykogenu.
Mnoho buněk obsahovalo na periferii malá hustá granula; jejich velikost byla přibližně 120 ±
25 nm. Měly hustou dřeň bez světlého prostoru mezi dření a membránou. Cisterny drsného
endoplasmatického retikula byly vzácné a membrány Golgiho komplexu byly nahrazeny jen
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několika hladkými membránami. Pokud jsme v cytoplasmě nalezli granula nebyl zde
přítomen téměř žádný glykogen.

Obr.28.
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Den 11 a 14 hodin. Dorzální základ tvořil trámce vycházející ze střevní stěny do
mesenteria. V mase epitelových buněk byla vidět i tenká lumina. Buňky tvořící trabekuly byly
tmavší, kdežto buňky ležící na distálním konci byly světlejší. Zatím jsme nebyli jsme schopni
detekovat žádné insulin- nebo glukagon- imunoreaktivní buňky.

Obr.29.
Ultrastrukturálně buňky v trámcích obsahovaly nevelké množství granul glykogenu a
kapénky lipidů, kdežto buňky tvořící terminální část byly glykogenu zcela prosty. V těchto
buňkách bylo přítomno mnoho volných ribosomů a polysomů, drsné endoplasmatické
retikulum (obsahující precipitát), Golgiho aparát a rovněž početná granula o velikosti
přibližně 145 ± 35nm bez jakéhokoliv světlého prostoru mezi dření a membránou. V
některých buňkách byly přítomny svazky tonofilament a malý Golgiho aparát, jiné navíc
obsahovaly ještě granula.

13. den se objevuje ventrální základ pankreatu. Oba základy byly v tomto období
složeny z trámců a tubulů, mezi kterými byly přítomny jednotlivé buňky nebo malé skupiny
buněk. Poměrně malý počet buněk bylo možno detekovat metodami podle Grimelia nebo
Grimelia a Wilandera. V těchto buňkách jsme jen ojediněle detekovali glukagon a insulin.
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Pozorovali jsme disociaci argyrofilie a imunohistochemického průkazu hormonů. Argyrofilie
nebyla detekována ve všech buňkách, které byly hormon- imunoreaktivní. Ultrastrukturálně
buňky obsahovaly jemná densní granula, kterávšak byla v řezech nacházena jen zřídka.

15. den, spolu dorzální a ventrální základy splývaly. V tkáni se daly rozlišit dva
buněčné typy; první neobsahoval žádná granula. Předpokládáme, že tyto buňky dávají vznik
buňkám vývodů a jiným dosud nediferencovaným buňkám, druhý buněčný typ obsahuje
granula. I v tomto období byly některé buňky obsahující granula hormon-imunoreativní a
současně barvitelná stříbřicími metodami podle Grimelia jiné nikoli. Buňky barvitelné podle
Grimelia a současně insulin-imunoreaktivní byly v řezech nacházeny jen vzácně. Všechny
insulin-imunoreaktivní buňky byly při tom barvitelné stříbrem, avšak jen minimální počet
glukagon-imoreaktivních buněk je touto metodou znázornitelný. Na řezech se nacházely
jeden nebo dva velké tubuly, které byly složeny téměř výhradně z argyrofilních buněk.
Většina buněk již neobsahovala žádná granula glykogenu a pouze vzácně kapénky
lipidů. Buňky byly opatřeny při apexu spojovacími komplexy, měly početné mitochondrie a
drsné endoplasmatické retikulum. Jiné buňky, tvořící malé skupiny, obsahovaly dva typy
granul uložených v bazální částibuňky. První měly průměr kolem 155 ± 35nm, druhé přibližně
190 ± 45nm. Oba typy granul byly okrouhlé a densní, pouze zřídka měly světlý prostor
obklopující hustou dřeň.

Den 18, V tkáni pankreatu se nacházely početné tubuly s četnými argyrofilními
buňkami (podle Grimelia a Wilandera). Zatímco jednotlivé buňky byly přítomny již 15.den,
nyní již byly vidět malé i větší skupiny buněk. Téměř všechny skupiny buněk se nacházely
ve stěně tubulů nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Většina buněk byla po odstranění stříbra
spíše glukagon- než insulin-imunoreaktivní. Přirozeně, ne všechny argyrofilní buňky byly
současně glukagon-imunoreaktivní. Některé buňky barvitelné podle Manocchia byly rovněž
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somatostatin-imunoreaktivní. Tyto buňky však nebyly barvitelné metodou podle Hellmana a
Helleströma. Na tomto stadiu jsme nebyly schopni detekovat žádnou PP buňku. Podobně jako
13. den jsme nacházeli jeden až dva tubuly, které obsahovaly argyrofilní a/nebo argyrofobní
buňky. Argyrofobní buňky byly v jednom případě i somatostatin-imunoreaktivní. Na
neštěstí, argyrofilní buňky v jiných tubulech byly také somatostatin- imunoreaktivní. 18.den
jsme byli poprvé schopni demonstrovat první pozitivní výsledky užitím metody podle
Hellmana a Hellerströma.
Ultrastrukturálně jsme nacházeli pouze dva typy granul podobně jako 15.den.
Ojediněle jsme již viděli sérozní granula v buňkách acinů.

21. den, jsme nacházeli mnoho argyrofilních (podle Grimelia a Wilandera) buněk,
které se vyskytovaly v tubulech, ale také v acinech. Většina buněk byla rozptýlena, pouze
zřídka tvořily malé skupiny. Nacházeli jsme mnoho insulin-imunoreaktivních buněk.
Většina z nich byla stále argyrofilní při barvení metodou podle Grimelia a Wilandera. Pokud
jsme detekovali glukagon, byly buňky argyrofobní. Somatostatin-imunoreaktivní buňky byly
četné a vždy argyrofobní podle Grimelia a Wilandera, kdežto při reakci podle Hellmana a
Helleströma byly argyrofilní.
Ultrastrukturálně jsme pozorovali nápadné změny. V pankreatu se objevily buňky s
relativně světlou cytoplasmou, dlouhými cisternami drsného endoplasmatického retikula a
malými densními granuly (150 ± 40 nm). Některé buňky obsahovaly malé částice glykogenu.
Kromě těchto buněk jsme pozorovali jiné s granuly s různou velikostí (185 ± 50 nm) a
denzitou. Buňky obsahovaly také tenké svazky filament. U třetího buněčného typu se v
bazální části buňky vyskytovala granula; tato granula jsou největší (215 ± 45 nm), okrouhlá,
a jejich dřeň byla obvykle densní, dosahující až k membráně. Čtvrtý buněčný typ se od
předešlých lišil tvarem svých granul. Granula nebyla okrouhlá, měla světlejší dřeň, která
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vždy dosahovala až k membráně. Jejich velikost byla přibližně 185 ± 60 nm. Nápadným
znakem bylo uložení granul těsně pod plasmalemou. Buňky obsahovaly početné mitochodrie
a lysosomy. Sérozní buňky měly v elektronovém mikroskopu již charakteristické znaky. Jejich
granula byla velká, neokrouhlá a vždy byla uložena na apexu buňky blízko lumina.
Cytoplasma obsahovala vzácně i granula glykogenu, ale drsné endoplasmatické retikulum
nebylo zatím příliš rozvinuté.

24. den se acini se zvětšily, zastoupení mesenchymální tkáně se snížilo. Na mnoha
místech vyrůstaly z acinů kompaktní skupiny buněk. Různé buněčné typy

mohly být

identikovány i při barvení aldehydovým fuchsinem. V tomto stadiu již dávaly pozitivní
výsledky všechny zmíněné běžné barvicí metody stejně tak, jako

imunohistochemická

detekce insulinu, glukagonu a somatostatinu. Mnoho insulin-imunoreaktivních a některé
glukagon-imunoreaktivní buňky byly argyrofobní. Takové výsledky jsme nacházeli i u všech
somatostatin-imunoreaktivních buněk.
Všechny buněčné typy byly rozlišitelné v elektronovém mikroskopu podle vzhledu
granul. Relativně méně časté byly buňky s malými densními granuly o rozměrech 185 ± 50
nm. Naopak přibývalo buněk s početnými cisternami drsného endoplasmatického retikula a
mitochondriemi. Jejich granula byla mnohem variabilnější. Menší granula s densní dření
převažovala v jednom druhu buněk, jiné buňky měly granula se světlejší dření. V mnoha
buňkách se nacházely oba typy granul. Světlejší lem obklopoval hustou dřeň ve většině granul
o standardní velikosti 240 ± 40 nm. Připomínaly ß-granula u dospělých králíků. Méně časté
buňky, které byly v tkáni často jednotlivě, obsahovaly okrouhlá středně velká granula (190 ±
35 nm) s hustou dření, která byla od obalové membrány oddělena úzkým, ale zřetelným
prostorem. Granula byla většinou nahromaděna v malé oblasti, kdežto zbývající část buňky
obsahovala mitochondrie a drsné endoplasmatické retikulum. Čtvrtý buněčný typ se nacházel
v ostrůvcích, ale také jednotlivě v tkáni. Granula byla početná, rozptýlená po celé cytoplasmě
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nebo pod cytoplasmou. Nelišila se od výše uvedených ve velikosti (190 ± 40 nm), ale ve
tvaru a v hustotě. Většina granul nebyla okrouhlá, jejich dřeň byla světlejší bez světlého lemu.
Cytoplasma byla bohatá na polysomy.

27. den již byla exokrinní tkáň plně diferencovaná. Buňky v centru acinů
neobsahovaly sérozní granula, měly světlou cytoplasmu bez drsného endoplasmatického
retikula. Jejich lokalizace a vzhled odpovídaly centro-acinosním buňkám. Endokrinní buňky
tvořily shluky, které byly většinou v kontaktu s exokrinní tkání. Byly barvitelné klasickými
histologickými metodami. Přesto stále v tkáni přetrvávaly buňky, které byly současně
argyrofilní a insulin-imunoreaktivní. Většina

argyrofilních buněk však byla glukagon-

imunoreaktivních. V elektron mikroskopickém obraze postupně mizely buňky s drobnými
hustými granuly, i když tyto buňky s nízkým stupněm diferenciace byly stále přítomny.
Naopak počet buněk obsahujících velká granula se světlou dření se stále zvyšoval. Početné
byly také buňky obsahující směs granul. Další dva buněčné typy, které byly zmíněny na stadiu
24. dne byly rovněž přítomny.

Obr.30.
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Obr.31.
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30. den došlo pouze k několika modifikacím. Nejdůležitějším nálezem byl vzestup
počtu argyrofilních buněk (podle Grimelia), což bylo způsobeno snížením počtu buněk
dávajích reakci na insulin. Grimelius-argyrofilní buňky byly totiž převážně glukagonimunoreaktivní. Většina ostrůvků ztratila kontakt s exokrinní tkání. Avšak stále nebylo
přítomno charakteristické uspořádání, typické pro dospělé králíky. Kompaktním skupinám
epitelových buněk chyběla kapilární síť vstupující do centra ostrůvku.

Obr.32.

Ultrastrukturálně se zde nevyskytovaly, ve srovnání s předchozími stadii, žádné
podstatné změny Buňky s jemnými hustými granuly nebo buňky s variabilní hustotou a
velikostí granul byly stále přítomny.

V časných stadiích se mitosy nacházely ve zcela nediferencovaných buňkách. S
objevením se granul v buňkách ostrůvků, byly mitosy přítomny nejen v nediferencovaných
buňkách, ale také v buňkách s densními granuly. V druhé polovině sledovaného období jsme
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mitosy nacházeli převážně v buňkách vývodů. Zde mitotické vřeténko bylo orientováno buď
kolmo k luminu vývodů nebo i horizontálně

Obr. 33.
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Obr.34.
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Mitosy v buňkách ostrůvků byly přítomny jak v nediferencovaných buňkách, bez
sekrečních granul se zrny glykogenu, tak v buňkách s densními granuly i v buňkách se dvěma
typy granul. První typ považujeme za

nediferencované kmenové buňky, Druhý typ za

prekursory endokrinních buněk a třetí za mladé insulin-imunoreaktivní buňky. Neprokazovali
jsme současně více hormonů, proto nemůžeme vyloučit, že buňky obsahující dva různé typy
granul nejsou tzv. multihormonální buňky. Vzhledem k tomu, že podobné buňky se v
dospělém pankreatu nevyskytují, domníváme se, že je to pravděpodobné.

Obr.35. Králík (1634) Mitosy v buňkách pankreatu. Detekce glukagonu, dělící se buňky
nebyly nikdy glukagon-imunoreaktivní.
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Obr. 36.
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Diskuze
Diabetes mellitus představuje z hlediska zdravotnictví celosvětový problém. Počet pacientů
trvale vzrůstá, v České republice v současnosti převyšuje 650 tisíc. Ženy přitom vykazují
trvale asi o 10% vyšší zastoupení než muži. Téměř 7% žen v České republice trpí diabetem,
z toho 6,7% (asi 23 500) s diabetem 1. typu, 92,1% s diabetem 2. typu a 1,2% připadají na
diabetes sekundární (ÚZIS, 2000). Řada z těchto žen je v reprodukčním období a plánuje
založení rodiny. Diabetes mellitus v těhotenství je přitom považován za významný rizikový
faktor.

Zhruba 18% těhotenství končí potratem a bez odpovídající léčby je vysoká i

perinatální úmrtnost. Diabetes mellitus má výrazný embryotoxický potenciál se všemi
klasickými projevy od zániku plodu, přes strukturální a funkční vady až k odchylkám růstu,
které se projevují ještě dlouho po porodu. Vrozené vady jsou u dětí diabetických matek 2 až 3
krát častější než u nediabetické polulace. Zahrnují syndrom kaudální regrese, vrozené
vývojové vady kardiovaskulárního a centrálního nervového systému.
Mechanismus diabetické embryopatie není stále vysvětlen. Faktorů, které se mohou
podílet na vzniku vrozených vývojových vad, je celá řada. Můžeme mezi ně počítat
hyperglykemii, změnu lipidového spektra, pokročilé produkty glykace, poruchy metabolismu
prostaglandinů, účinek na stavbu a funkci membrán, tvorbu volných kyslíkových radikálů či
poškození funkce mitochondrií, vyloučit však nelze ani hypoglykemii, která je teratogenní u
zvířat, či medikaci, tedy insulin a perorální antidiabetika. U diabetických matek se také
popisují známky patologických změn placenty – nezralé klky, hypertrofie kapilár a ztluštění
bazální membrány trofoblastu, což rovněž negativně ovlivňuje vývoj a růst plodu. Za
nejpravděpodobnější

embryotoxický

faktor

se

v současnosti

všeobecně

považuje

nedostatečná metabolická kontrola, tedy hyperglykemie a její následky v organismu matky.
Pod pojem diabetes mellitus je zahrnována skupina etiologicky zcela odlišných
onemocnění, pro které je typické zvýšení glykemie a porucha glukózové tolerance. Může se
jednat o autoimunní onemocnění (diabetes I. typu, LADA - latent autoimmune diabetes in
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adult) s absolutním nedostatkem insulinu, o genetický defekt, heterozygotní mutaci
minimálně pěti genů kódujících transkripční faktory a glukokinasu, mající vliv na diferenciaci
B-buněk a sekreci insulinu (MODY - maturity onset diabetes of the young), či v případě
diabetu II. typu (NIDDM - non-insulin dependent diabetes melitus) o zcela odlišný stav
s hyperinsulinemií a periferní rezistencí. Gestační diabetes pak představuje heterogenní
skupinu, zahrnující předchozí typy vzniklé nebo diagnostikované během těhotenství,
doplněné o poruchu vzniklou v souvislosti s hormonální dysbalancí následkem těhotenství
(Maňáková 2002).
Experimentální práce studující příčiny vedoucí ke vzniku těchto malformací, vycházely
z premisy, že vyvolávajícím faktorem je:
a) vysoká hladina glukosy
b) oxidativní stres
c) insulin
d) perorální antidiabetika (OHA)
Domníváme se, že komplex faktorů, který vede ke vzniku vrozených vad, musí mít
vliv i na vyvíjející se pankreas, který je odpovědný za kontrolu metabolismu glukosy.
Změněné podmínky pro vývoj embrya, které jsou spojeny s diabetes mellitus matky, mohou
být také odpovědné za zvýšení rizika výskytu diabetu v dospělosti. V současnosti byly
publikovány práce, které svědčí o tom, že expozice nevhodným podmínkám během časného
vývoje (prenatálně) má zásadní vliv na metabolickou kontrolu v dospělosti. Tato představa
se označuje jako programování a je také známa jako ”Barkerova hypotéza” (Barker 2002).
Nepříznivé prenatální podmínky spojené s intrauterinní růstovou retardací (IUGR) vedou
k změnám hormonální rovnováhy (Ozanne a Hales 2002). Zlepšení podmínek v postnatálním
období může být spojeno s dohnáním, avšak také představuje metabolický stres a může mít
škodlivé účinky (Jackson 2000). Intrauterinní růstová retardace je považována za rizikový
faktor pro vznik kardiovaskulárních onemocnění a diabetes typu 2 v dospělosti. Zdá se, že
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příčinou je chyba v programování metabolické osy. Tento proces se objevuje během časného
vývoje. Jeho selhání může způsobit deficit buněčné masy, která bude mít jen omezenou
schopnost nápravy v postnatálním období (Hill a Duvillié 2000). Tato hypotéza byla
prokázána u lidí (Béringue et al. 2002) a experimentálně u potkanů (Blondeau et al. 2002). Již
v roce 1980 Norbert Freinkel považoval tento typ prenatálního poškození za zprostředkovaný
změnami metabolického prostředí matky a označoval jej jako dysnutriční teratogenezu.
Předpokládal dlouhodobé následky pro funkci některých buněk, jako jsou adipocyty, myocyty,
B buňky pankreatu a neurony (Metzer 1991). Zárodky diabetických matek jsou v prvním
trimestru menší oproti normě a svůj růstový handicap dohánějí až v druhé polovině
těhotenství. Kolem 50% novorozenců má porodní váhu v pásmu nad 90. percentilem. Do
jednoho roku se tělesná hmotnost vyrovná s průměrem, aby po 5. roce věku dramaticky
vzrostla a u osmiletých se opět polovina dětí ocitá nad 90. percentilem. Obezita dětí pozitivně
koreluje s hmotností matek před početím.
Pro sledování vlivu pokusných podmínek, které simulují mateřský diabetes mellitus,
na vývoj zárodku jsme zvolili kuřecí model. Ten dovoluje výrazné zjednodušení na jediný
zevní faktor, odpadá metabolismus matky produkující řadu intermediárních metabolitů,
přičemž zatím není zcela jasné, který z nich má na vývoj pankreatu rozhodující vliv. Pro
stanovení změn způsobených experimentálním zásahem je nejprve třeba popsat situaci u
normálních, kontrolních zárodků. Jelikož kvantitativní změny při vývoji Langerhansových
ostrůvků u kura domácího nebyly zatím dostatečné popsány, soustředili jsme se na studium
normálního vývoje pankreatu. Protože stavba

u ptáků se

odlišuje od stavby savčího

pankreatu, porovnali jsme výsledky morfometrické studie na kuřecím zárodku s vývojem u
králíka.
Při hodnocení objemu endokrinní tkáně jsme vycházeli z obou možných přístupů pomocí
matematických metod:
Morfometrie vyjadřuje velikosti částic, počty částic
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Stereologie vyjadřuje objemové hustoty, povrchové hustoty apod. v buňce nebo tkáni (v
přepočtu např. na l mm3.
Morfometrie vychází u prostého planimetrického měření velikosti částic a přepočtu na
aritmetický průměr a standardní odchylku:
Průměr = (x1 + x2 + x3 + … + xa) / N, tedy průměr = ΣΝi=xi / N, kde x čísla jsou od i až a
sečtena a dělena N (poslední číslo).
(standardní odchylka)2 = Σ(x1 – průměr)2 / (N – 1)
Stereologie je

specializovaný

soubor matematických metod, odvozující

trojrozměrnou informaci z náhodného dvojrozměrného řezu.
Základ stereologických

metod položil francouzský geolog M. A. Delesse (1847)

zjištěním, že ve výbrusu horniny součet plošek rozesetých částic ku celkové ploše výbrusu
odpovídá objemu těchto částic ve studovaném materiálu.

Obr.37. Delesseho princip (Weibel 1979).

Ovšem v té době bylo planimetrické vyhodnocování plošek nesmírně náročné a zdlouhavé.
Rosiwal (1898), rovněž geolog, odvodil, že integrální součet délek úseček protínajících ve
výbrusu partikule, k jejich celkové délce, nahradí (a usnadní) planimetrické vyhodnocování.
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Konečně A. A. Glagolev (1933) nahradil i tento metodický přístup jednoduchým promítnutím
pravidelné bodové sítě na obraz. Součet bodů na průřezech partikule k jejich celkovému počtu
vyjádřil objemovou hustotu partikule. H. W. Chalkley (1943) aplikoval podobný postup na
histologické řezy, protože histologický řez není ploška ale ve skutečnosti průhledná destička.
Kromě bodové mřížky mohou být aplikovány dvoj- nebo trojbodové mřížky nebo jiné
„mřížky“ jako „multipurpose test“ nebo isotropický systém.

Největší problém až dosud

vyplývá z obrazů řezu koule, kde velikost získaného obrazu závisí nejen na tloušťce řezů
(Holmesův efekt), ale i na poměru tloušťky řezu k průměru částice a distribuci různých části
(např. granul). I pro řešení tohoto problému existuje několik matematických řešení, která jsou
však již podstatně složitější. Holmesovu efektu se však neubrání ani vyhodnocování řezů při
použití stereologických polo- nebo plně automatizovaných systémů. (Weibel 1979)

Obr.38 Grafické znázornění frekvence různých tříd průměrů při řezu koulí (Weibel 1979).
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Vedle koule (objem koule 4/3 πr3) jsou v tkáni i další tělesa, jako zploštělé elipsoidy
(osy 1 : 1 : 2 - čočka, objem 4/3 πa2b) nebo dlouhé (osy 1 : 2 : 2, objem 4/3 πab2) nebo válce,
mají různé koeficienty (Weibel 1979).
Stereologické metody umožňují odhad počtu částic v materiálu na základě náhodných
řezů objektem nezávisle na počtu, velikosti a tvaru částic. Udávají procentuální zastoupení
částic, které je nezávislé na objemu. Pokud spočítáme počet částic v řezu a určíme objem, ve
kterém byl odhad učiněn, je možno spočítat i velikost a počet částic v celkovém objemu
(Cruz-Orive 1987).
Obrazová analýza Leica IM1000 a kamerou Leica 200 umožňuje vypočítat plochy
(arey) vykreslené na digitální fotografii preparátu pankreatu kalkulací počtu pixelů, které
připadají na plochu v µm3 při určitém, předem kalibrovaném zvětšení. Proti stereologickému
odhadu na základě počítání zásahů mřížky je určení objemu touto metodou pravděpodobně
přesnější. Povrchová hustota sledované komponenty se vypočte jako součet obvodů částic
sledované komponenty dělena plochou celé sledované arey (Sv = Sa / AT). Můžeme současně
spočítat i počet částic. Odhady povrchu částic jsou obecně méně přesné než odhady objemu.
Pro posouzení změn objemu jednotlivých typů endokrinních buněk jsme vypočítali
objemovou hustotu hormon reaktivních buněk v daném laloku. Protože z literatury je známo,
že se hustoty imunohistochemicky reaktivních buněk se liší v různých lalocích, porovnali
jsme výsledky pro lalok u pěti až šesti zvířat mezi sebou, dále jsme vypočítali průměr a
porovnali mezi sebou laloky. Výsledky jsme statisticky zhodnotili ANOVA nebo KruskalWallis testem.
Protože všechny ostrůvky jak u savců, ptáků a ostatních obratlovců tvoří 4 hormony,
z niž 3 regulují hladinu glukózy, zaměřili jsme se právě na ně.
Savci mají během vývoje jen dva vývody, zatímco u všech ostatních obratlovců se
nacházejí vývody tři. Pankreas u savců je vytvořen z dorzálního základu (ocas, tělo a část
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hlavy) a ze ventrálního základu, který dává vznik jen malé části hlavy – processus uncinatus.
U ptáků tyto tři vývody vycházejí ze 3 laloků, které se vyvíjejí ze tří základů pankreatu: jeden
dorzální základ (z jehož základu se vyvíjí třetí, respektive slezinný lalok) a dva ventrální
základy dávající vznik dvěma lalokům: dorzálnímu a ventrálnímu, které se ještě dělí na
kaudální a kraniální část. U většiny ptáků, včetně kura domácího, je endokrinní tkáň
uspořádána do dvou typů Langerhansových ostrůvků (Titlbach 1961): “světlých” (B) a
“tmavých” (A). U některých ptačích druhů se popisuje ještě jeden smíšený typ. Jako první
toto uspořádání popsal Clara (1924). Rawdon and Andrew (1979) viděli D-buňky (produkující
somatostatin) na periferii obou typů ostrůvků. My jsme nacházeli většinu somatostatinimunoreaktivních buněk uvnitř “tmavých” ostrůvků v těsném kontaktu s A buňkami. Oba
buněčné typy tvořily mozaiku. D buňky měly pyramidovitý vzhled s dlouhým výběžkem
vycházejícím z vrcholu a dosahujícím ke stěně kapiláry. “Světlé” ostrůvky byly složeny buď
výlučně z B buněk, nebo se na jejich periferii nacházelo několik

somatostatin-

imunoreaktivních D-buněk. Zbývající buňky se vyskytovaly jednotlivě v exokrinní tkáni. Od
buněk v “tmavém” ostrůvku se lišily tvarem. Obvykle byly okrouhlé, vždy bez dlouhých
výběžků.
Již Beaupain a Dieterlen-Lièvre popsaly rozdíly v distribuci insulinových „světlých“ a
glukagonových „tmavých“ ostrůvků, neuvádějí však konkrétní čísla. Langslow et al. (1973),
kteří studovali obsah hormonů v pankreatu kura a jiných ptáků, se zaměřili pouze na insulin
a PP. Tomita et al. (1985) popsali všechny čtyři hormony (insulin, glukagon, somatostatin, a
PP) u 8 – 10 týdnů starého kuřete. Prokazovali radioimunoassayí hladiny hormonů v
tkáňových extraktech, a to pro každý lalok zvlášť. Výsledky měření byly porovnány s
naměřenou frekvencí buněk, které byly detekovány imunocytochemicky.
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Originální tabulka (Tomita et al., 1985)
Hormone concentration in extracts of pancreatic from 8 to 10-week-old chick.
Pancreatic

Wet Weight

lobes (n = 5)
Splenic

tissue (mg)
65 ± 8

APP

(µ

g/g)
1,13 ± 0,38

Glucagon

SRIF

(µg/g)
374,11 ±

g/g)
18,81 ± 2,35

(µ

Insulin

(µ

g/g)
159 ± 19,2

28,76
Third

1

2

2

51,

Superior

394 ± 24

9,09 ± 4,27

0,78 ± 5,02

,51 ± 0,59

72 ± 6,31

Inferior
Dorsal

367 ± 60

25,23 ± 5,00
12

5,00 ± 1,92
36

3,19 ± 0,90

40,85 ± 9,44
51,

Superior

576 ± 41

,50 ± 1,63

,28 ± 4,32

3,40 ± 0,66

40 ± 7,08

Inferior
Ventral

117 ± 19

21,76 ± 4,75
2

27,06 ± 2,61
6

4,98 ± 0,88

Superior

318 ± 46

0,78 ± 2,77

,93 ± 1,47

5,14 ± 0,71

30 ± 9,35

Inferior
Total

263 ± 49
2430 ± 52

25,92 ± 5,33
46,21 ± 8,71

0,88 ± 0,27
69,55 ± 5,72

3,89 ± 0,98
9,88 ± 1,14

44,51 ± 3,30
135,24 ± 7,59

58,58 ± 9,89
62,

pancreas
Honey et al. (1980) a Swenne a Lundqvist (1980) publikovali podobné studie s
odlišnými nálezy. Obsah hormon-imunoreaktivních buněk se liší během prenatálního období
a pravděpodobně se liší i od stavu v postnatálním období a v dospělosti. Kallierchan a
Steeves (1980) počítali somatostatin-imunoreaktivní buňky na různých vývojových stadiích.
Naše nálezy odpovídají jejich popisu. Počet hormon-imunoreaktivních buněk vzrůstá během
celé inkubační periody, ale Kallierchan a Steeves se zaměřili na buňky vyskytující se v
ostrůvcích nebo v exokrinní tkáni, a nerozlišovali jednotlivé laloky. Ku et al. (2000) popsali
vývoj od 10. dne inkubace. Jejich výsledky jsou pouze semikvantitativní a rozlišují v
pankreatu 4 laloky. Je tedy otázka, jak přesné je jejich anatomické určení laloků. Rawdon
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(1998) použil pro své studie tkáňové kultury. Naše práce byla na rozdíl od již zmíněných
soustředěna na pankreas in situ nebo v řezech vyťatých z těla zárodku. Srovnání výsledků
získaných biochemickým stanovením koncentrace hormonu v tkáni a na základě
morfometrické analýzy je obtížné, protože obě metody závisí na množství hormonu v buňce a
na použitém protokolu. Je ale možné porovnávat trendy, protože existuje vztah mezi
množstvím buněk produkujících hormon a jeho množstvím. Jednotlivé buňky vykazovaly
různou denzitu produktu imunohistochemické reakce. Variabilní obsah byl typický hlavně
pro B buňky. U starších zárodků, před líhnutím, jsme zaznamenali i vylití insulinu z buněk do
intersticia a neostré kontury světlých ostrůvků, což může být spojeno s jejich přestavbou
popisovanou u jiných živočišných druhů v období kolem porodu. Podobně jako již zmínění
autoři, i my jsme zaznamenali vzrůst objemu endokrinní tkáně během inkubace. Nápadné
rozdíly se vyskytovaly v množství endokrinní tkáně v jednotlivých lalocích. Avšak právě
porovnání s jinými autory bylo komplikováno nejednotnou anatomickou definicí jednotlivých
laloků. Mnoho autorů popisovalo 4 laloky. Ve starších pracech jsou uváděny pouze tři laloky,
přičemž třetí, slezinný je označován nejednotně (Paik et al. 1974). Stejný popis je i v
učebnicích anatomie hospodářských zvířat (Černý 2005). V novějších publikacích (Rawdon
1998) jsou uváděny konstantně čtyři laloky. Ve skutečnosti jsou během první poloviny
prenatálního období vidět pouze tři laloky, které jsou jen zřídka odděleny dobře vytvořenými
septy. Slezinný lalok lze od zbývajících dvou dobře odlišit na základě odlišné histologické
stavby s převahou endokrinní tkáně a širších prostor mezi tubuly vyplněných řídkým vazivem
u laloků odvozených z ventrálního základu.
V časných stadiích byly v tkáni přítomny buňky, ve kterých byl imunohistochemicky
detekován beta-1-integrin. Silně pozitivní buňky tvořily shluky, které byly v kontaktu s
vývody. Později byly tyto buňky v tkáni mnohem více rozptýleny, jejich pozivitita na beta-1integrin slábla. Beta-1-integrin je považován za velmi důležitý během diferenciace a v
tkáňových kulturách jeho vazba alfa-3-beta-1 a alfa-6-beta-1-integrinu k lamininu-5
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podmiňuje udržení sekrece insulinu B buňkami, je rovněž důležitý pro nárůst počtu B buněk a
jejich přežívání. (Parnaud et al. 2006). Blokáda beta-1-integrinu

protilátkou inhibuje

fosforylaci FAK (focal adhesion kinase). Funkcí FAK je jednak adhese k mezibuněčné hmotě,
jednak je součástí signálních drah růstových faktorů a integrinů. Předpokládá se, že je během
vývoje nezbytná pro buněčnou diferenciaci, pohyb buněk a jejich proliferaci a rovněž se
účastní v signalizaci vedoucí k apoptose, respektive jí bránící. Exprese a fosforylace jsou
regulovány během vývoje, což znamená, že jsou velmi důležité pro správné načasování
vývojových procesů (Ridyard et al. 1999). Během vývoje tato signalizace zapotřebí hlavně na
začátku, kdy ovlivňuje vývoj buněk. Beta-1-integrin je exprimován u většího počtu buněk a
pravděpodobně je i jedním z proteinů, které se účastní interakce nezi mezibuněčnou hmotou
mesenchymu a epitelovými buňkami.
Studie popisují i endokrinní buňky, které obsahují více než jeden hormon. Lukinius et
al. (1992) detekovali imuno-cytochemicky granula obsahující glukagon i insulin, kdežto zralá
granula byla vždy buď

glukagon- nebo insulin-imunoreaktivní. Teitelman et al. (1993)

předpokládali, že časné B buňky obsahují nejen insulin, ale také glukagon. Jackerott et al.
(1996) prokázala endokrinní buňky obsahující neuropeptid Y (NPY), pankreatický polypeptid
(PP) a peptid YY (PYY) současně s glukagonem nebo insulinem.

Protože tyto multi-

hormonální buňky se aktivně dělí, autoři je považovali za prekurzory endokrinních buněk.
Abychom ověřili tuto hypotézu porovnali jsme dva sousední řezy, na kterých byly detekovány
různé hormony. Co se týká buněk ležících v ostrůvcích nebyly jsme schopni u kuřecích
embryí nalézt buňku, která by mohla být považována za multihormonální. To je i v souladu s
hypotézou, že vývoj ostrůvků je po kontrolou Notch signalizace, která blokuje diferenciaci
buněk ležících v sousedství, a umožňuje tak rozšíření prekurzorových (kmenových) buněk
(Hart et al. 2003; Miralles et al. 2006). Multi-hormonální buňky by mohly být nalezeny mezi
jednotlivými buňkami, avšak jejich počet nebude tak vysoký, aby mohl změnit konečný
výsledek, který je závislý hlavně na buňkách soustředěných v ostrůvcích. Stereologické
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metody pracují se systémovou chybou, která závisí na použité metodě a může být až 20%, což
je mnohem více, než je odhadovaný počet multi-hormonálních buněk (asi 1%). Již dlouho se
popisuje vznik ostrůvků z epitelu vývodů. Práce Bertelliho a Bendayana (2005) předpokládají,
že naprostá většina ostrůvků (minimálně 75%) je u potkana vtěsném kontaktu s některým z
vývodů (intralobulární, vsunuté) nebo i s centroacinosními buňkami. A v některých případech
(asi v 6%) prochází vývod centrem ostrůvku. I my jsme viděli řadu ostrůvků v těsné blízkosti
tubulů. A jako v této práci i u kuřete byly nejčastějšími buňkami, které se nacházely v
tubulech buňky imunoreaktivní na somatostatin. Tyto buňky jsme pozorovali i jednotlivě ve
výstelce větších vývodů. Uspořádání, objem a poměr mezi jednotlivými typy endokrinních
buněk se měnily během prenatálního období. U časného embrya byl hlavním hormonem
zřetelně insulin, uprostřed inkubační doby narůstal počet glukagon-imunoreaktivních buněk,
který před líhnutím výrazně převažoval.
Vývoj exokrinní tkáně byl opožděn ve srovnání s endokrinní. Známky buněčné
diferenciace byly zřetelné až kolem 16. dne. Rozdíly mohou být způsobeny také věkem
experimentálních zvířat. Je známo, že morfologický obraz se nápadně liší u embryí, fetů,
novorozenců a v dospělosti. Například Langerhansovy ostrůvky u novorozených jehňat se liší
od dospělých ovcí. U člověka byly rozdíly v relativní objemové denzitě byly popsány mezi
hlavou a ocasem během 10 až 20 fetálního týdne

(Clark a Grant 1983); lišily se i od

novorozenců a dospělých (Rahier et al. 1981). To pochopitelně platí i pro jiná zvířata.
Pankreaty kuřecích embryí 18. embryonální den obsahovaly insulin-imunoreaktivní ostrůvky
s neostrou strukturou, což znamená, že s největší pravděpodobností podléhají přestavbě a
dalším změnám, které jsou popisovány v období před porodem u jiných živočišných druhů
(Titlbach et al. 1985). Podobné nálezy jsou popsány pro bovinní féty a telata (Bonner-Weir
and Like, 1980), pro prasata a člověka (Lukinius et al., 1992).
Na rozdíl práce, kterou publikovali Skau et al. (2001), jsme se nesnažili jsme počítat celkový
objem ostrůvků.
68

Při odhadu objemu sférických útvarů platí tzv. Holmesův efekt (Weibel

1976). Velikost plochy na řezu závisí na tloušťce řezu, na poměru mezi měřenou plochou a
průměrem částice a konečně na distribuci různých částic. Matematické řešení problému je
velmi komlikované. Objemová hustota je mnohem stabilnější a přesnější hodnota než celkový
objem, neboť nezávisí na změnách objemu způsobených histologickým zpracováním tkáně.
Není také závislá na velikosti embrya a pankreatu. I na stejném stadiu vývoje kolísá velikost
zárodku podle Gaussovy křivky, a zvláště u mladších zárodků mohou být stejně stará embrya
na různých stadiích vývoje podle Hamburgera a Hamiltona. Porovnávání získaných výsledků
je takto mnohem snadnější. Navíc analýza byla prováděna na parafínových řezech. Zmenšení
objemu tkáně při fixaci, odvodnění a zalévání významně mění objem tkáně (až o 30%)
zatímco objemová hustota zůstává stálá (Dorph-Petersen et al. 2001). Volumetrická kontrola
proto nebyla možná. Vzorky jsou vždy složeny i z dalších tkání, např. splenické arterie,
vaziva, případně střevní kličky. To rovněž volumetrickou kontrolu vylučuje. Další problémy
při výpočtu celkového objemu mohou být způsobeny i deformací tkáně při zpracování. Proto
stanovení objemové hustoty pro studium změn, ke kterým dochází během vývoje, představuje
vhodnější přístup.
Při porovnání růstu pankreatu u obou experimentálních zvířat jsme došli k závěru, že v
obou případech množství endokrinních buněk přibývá exponenciálně. Nejvyšší odchylky ve
výsledcích byly v období diferenciace exokrinní tkáně, kdy následkem náhlého zvýšení
objemu cytoplasmy exokrinních buněk dochází ke skokovým změnám v poměru mezi
objemem exo- a endokrinních buněk. Po jednom až dvou dnech se situace zase stabilizuje. U
ptáků je ve slezinném laloku nápadně vyšší přírůstek A buněk, což podmiňuje jejich
následnou převahu. U savců je hlavním hormonem, který kontroluje hladinu glukosy insulin.
U ptáků se však hlavní roli v regulaci hladiny glukosy má pravděpodobně glukagon. V
tmavých ostrůvcích jsou buňky produkující glukagon a somatostatin v těsném kontaktu,
kdežto světlé ostrůvky jsou tvořeny někdy výhradně z B buněk. Na základě tohoto uspořádání
se zdá, že u ptáků
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somatostatin může také nějakým způsobem ovlivňovat uvolňování

glukagonu z A- buněk (Mensah-Brown 2000).
Hladina glukosy u kuřecího zárodku stoupá během vývoje od přibližně 100 mg/dl k
157±15 mg/dl během 17 ED. V této době dosahují hodnoty sérového insulinu 143±18pg/ml
(Yoshiyama et al 2005).
Během prenatálního období je velmi důležité vytvořit konstantní poměr mezi A, B a D
buňkami, aby byla zajištěna rovnováha a

mechanismy pro regulaci hladiny glukozy v

organismu. Tento poměr je poté udržován i postatálně. Vzhledem k složité a doposud ne zcela
vyjasněné kaskádě genů, které jsou exprimovány během vývoje buněk pankreatu je otázkou,
zda se nové endokrinní buňky postatálně dělí nebo zda se diferencují z buněk tubulů. Za
potenciální zdroj nových buněk pro obměnu tkání se obecně považují pluripotentní kmenové
buňky. Takové buňky by mohly být zdrojem beta buněk použitelných pro transplantaci při
diabetes mellitus k obnově normoglykémie. Zda typické kmenové buňky, obdobné jako při
vývoji, přetrvávají i postnatálně a do dospělosti, je zatím předmětem debat. Takovými
kmenovými buňkami by mohly být například světlé buňky přítomné při bazální membráně
epitelu v pankreatických vývodech. Jiným buněčným typem, který je hojný v regenerující
tkáni, jsou nestin pozitivní hvězdicovité buňky. U nich však schopnost diferenciace na buňky
ostrůvků zatím nebyla in vitro potvrzena (Yalniz and Pour 2005).
Za zdroj nových buněk v dospělosti jsou většinou považovány buňky vývodů, které
jsou schopné in vitro (Ball a Barber 2003; Gao et al 2003) nebo po parciální (90%)
pankreatotomii u potkana proliferovat a regenerovat tkáň ostrůvků i exokrinní pankreas
(Bonner-Weir a Sharma 2002). Pravděpodobně prvním autorem, který se zmiňuje o regeneraci
B buněk při diabetu, který byl experimentálně vyvolán aloxanem, je Cavallero (1947). Až za
půl století poté byla popsána regenerace B buněk při diabetu způsobeném streptozotocinem a
následné aplikaci insulinu, která měla za cíl snížit hyperglykémii (Fernandes et al. 1997; Guz
et al. 2001). Myši měly druhý den po streptozotocinu vysokou hyperglykémii (> 18,4 mmol),
která se za den po podání insulinu snížila na 7,8 – 16,7 mmol. Imunohistochemicky byla
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prokazována insulin-, glukagon-, somatostatin-, PP-, C-peptid-(potkana), PDX-1-, Glut-2- a
Ki 67p-reaktivita. Autoři stanovili pomocí morfometrie, že u normálních (neaplikovaných)
myší kmene CD-1 obsahují ostrůvky průměrně 77 ± 4,5 % B buněk. U těchto myší jeden den
po aplikaci streptozotocinu nebyly v ostrůvcích přítomny žádné B buňky, ale již druhý den
bylo nalezeno 0,9 ± 0,1 % a pátý den po aplikaci 25 ± 0,1 % insulin-pozitivních buněk.
Autoři předpokládali, že neogenese může vést k normoglykémii i u dospělých myší, neboť
nově vznikají buňky s Glut-2 (glukózový transporter-2) a z nich se současně vyvíjejí buňky
exprimující somatostatin/Pdx-1, které se dále diferencují na somatostatin/insulin a
insulin/Pdx-1 elementy.
K podobnému procesu dochází i po transplantaci tkáně pankreatu, kdy exokrinní
buňky podlehnou v závislosti na metodě přenosu tkáně ( s otevřenými nebo uzavřenými
vývody) postupně apoptose a zůstanou zde jen exokrinní buňky ostrůvků a buňky vývodů
(Titlbach, Maňáková 2005). Kmenové buňky přítomné ve vývodech jsou však zdrojem pouze
B buněk. Ostatní buněčné typy se vyskytovaly v našem materiálu jen v skupinách buněk – v
novotvořených ostrůvcích. Navíc nárůst objemu endokrinních buněk neodpovídá možnostem
pouhé diferenciace. Stejně jako v literatuře (Dor et al 2004) i zde musely k nárůstu objemu
endokrinní tkáně přispívat dělící se B buňky.
V poslední době jsou v literatuře popisovány buňky, které současně exprimují
(produkují) insulin, glukagon a NPY (Teitelman et al 1993). Tyto buňky jsou nacházeny
během

prenatálního období a jsou rovněž považovány za progenitorové buňky nebo

prekursory zralých endokrinních buněk. Později u nich dochází k omezení produkce hormonů
jen na jeden a současně také ke konečné diferenciaci. Zda se tyto buňky vyskytují i v
dospělosti není jisté, pravděpodobně již ne (Lukinius et al. 1992).
Mitózy byly popsány jen u B-buněk, ale nikdy u A- nebo u D-buněk (Boquist a Emdin
1985). Obecně se předpokládá, že beta buňky vznikají postnatálně jak replikací tak neogenesí,
tedy postupnou diferenciací, a že replikace pokračuje během celého života. Bonner-Weir
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(2000) předpokládá u potkanů asi dělení asi u 2% buněk za den a délku života přibližně 58
dní.

Protože předpokládá přibývání buněk během celého života, vysvětluje euglykemii

změnou prahu pro sekreční odpověď nebo změnami v aktivitě glukokinázy.
Řada dalších autorů sledovala diferenciaci ostrůvkových buněk v kulturách in vitro,
často za účelem transplantace izolovaných ostrůvků nebo jejich prekursorů v embryonálním
stadiu (Ahlgren et al. 1997; Kim et al. 1997a, b; Bonner-Weir et al. 1997 a 2000; Edlund et
al. 2002; Kim a MacDonald 2002). Při použití embryonálních kmenových buněk jsou získané
výsledky nekonsistentní. Například Sipione et al. (2004) popsali, že transplantace buněk
diferencovaných z kmenové buňky v kultuře nevedla u diabetických myší k normoglykémii.
Možná, že pouze v přirozeném prostředí pankreatu se kmenové buňky mohou diferencovat
na nové B-buňky, které pak vytvoří nové ostrůvky.
Jinou možností je vznik nových B- buněk jejich mitotickým dělením, což bylo
prokázáno u dospělých myší (Dor a spol. 2004). B-buňky značené lidskou placentární
alkalickou fosfatázou byly sledovány za 2 měsíce po 70% pankreatotomii. Autoři studovali
malé ostrůvky, které byly tvořeny 1-10 buňkami. Tyto ostrůvky obsahovaly po zákroku asi
87,3 % a po falešné operaci asi 85,5 % B-buněk pozitivních na alkalickou fosfatázu. Nové Bbuňky vznikly podle tohoto experimentu z více než tří čtvrtin dělením starších B-buněk, a
nikoli diferenciací z kmenových buněk.
Teta et al (2005) studovali obměnu beta buněk u dospělé myši. Podařilo se jim
prokázat, že ačkoli acinární buňky a buňky vývodů proliferují, což byl i důvod, proč byly
považovány za zdroj nově diferencovaných endokrinních buněk, endokrinní buňky všech typů
proliferují za normální situace jen minimálně. Beta buňky se dělily stejně rychle nezávisle na
tom, zda pocházely z velkých či malých ostrůvků, takže vyvrátili teorii, že proliferace beta
buněk vede k růstu velikosti ostrůvku. Alespoň u dospělých myší to neplatí. Proliferační
rychlost B buněk u dospělých, 1 rok starých myší odhadli na 1: 1400 dělících se buněk za den.
Autoři však detekovali u dospělých myší i velice nízký počet apoptotických buněk.
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Předpokládají proto velmi dlouhou životaschopnost endokrinních buněk, tedy že B buňky
jsou u dospělých myší již v G0 fázi a přežijí bez dělení do konce života myši.
V našich preparátech se mitosy vyskytovaly jen vzácně, což je v souladu i s jinými
autory. Mitosy se podařilo prokázat ve všech typech buněk, ale v množství, které by nestačilo
na dosažení výsledného objemu tkáně. Nejčastější mitosy byly v buňkách s malými hustými
granuly

(v

elektronovém

miroskopu),

které

morfologicky

neodpovídají

žádné

z

diferencovaných endokrinních buněk. Tyto buňky považujeme za kmenové nebo
prekurzorové buňky. Při barvení pankreatu králíka metodou podle Grimelia a Wilandera jsou
v tkáni přítomny argyrofilní buňky, jejichž počet se postupně snižuje s tím, jak se jednotlivé
buňky diferencují a začíná se objevovat imunoreaktivita a barvitelnost pomocí klasických
histologických metod. Přesto i později tyto buňky přetrvávají v tkáni, ovšem ve velmi malém
počtu.
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Závěr:
Popsali jsme změny objemu endokrinních buněk během vývoje pankreatu, včetně
odhadu proliferační aktivity. Ukázalo se že změny objemu jsou jak u kuřete tak u králíka
exponenciální a na určitých stadiích se statisticky významně neliší u různých zárodků. Trend
růstu endokrinní tkáně je tedy u obou modelů (savec, pták) obdobný, i když metabolismus
ptáků se od savců liší. To umožňuje použít kuřecí zárodek jako vhodný jednoduchý model, na
kterém bude možno hodnotit výsledky experimentálního působení zevních vlivů (teratogenů)
na vývoj pankreatu. Mitotická aktivita endokrinních buněk byla i prenatálně velmi nízká.
Mitosy jsme pozorovali v buňkách vývodů, exokrinních buňkách a z endokrinních pouze v
nediferencovaných "kmenových" buňkách a v B buňkách. Nediferencované buňky na koncích
tubulů exprimovaly β-1 integrin, což může být jeden z markerů těchto buněk.
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