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Souhrn: 
 

Diabetes  mellitus  I.  typu  je  autoimunitní  onemocnění,  které  je 

charakterizováno selektivní  destrukcí  beta  buněk  Langerhansových  ostrůvků  (LO) 

pankreatu.  Transplantace  Langerhansových  ostrůvků  představuje  alternativní  postup  v 

léčbě pacientů s labilním diabetem I. typu. V současné době existuje  ještě pár nevyřešených 

problémů týkajících se transplantace ostrůvků, a jedním z nich je absence spolehlivé metody 

monitorování ostrůvků transplantovaných do jater. 

 

Naše  skupina  vyvinula metodu  značení  Langerhansových  ostrůvků  in  vitro  pomocí 

superparamagnetických nanočástic železa, které se v průběhu kultivace dostávají do buněk 

ostrůvků a umožní tak jejich zobrazení pomocí magnetické rezonance (MR). 

  

Předkládaná  dizertační  práce  byla  zaměřena  na  značení  Langerhansových  ostrůvků 

nanočásticemi  železa  za účelem monitorování pomocí MR. Zaobírá  se kvalitou  značených 

ostrůvků in vitro a in vivo a lokalizací SPIO částic v ostrůvcích pro optimalizaci značení, aby 

tak byly doplněny výsledky techniky zobrazování intrahepatálně transplantovaných LO.  

 

Princip  metodiky  je  založený  na  kultivaci  LO  v médiu  s  kontrastní  látkou 

ferucarbotranem (Resovist®). Ferucarbotran (schválený pro aplikaci v humánní medicíně) je 

tvořený  krystaly  oxidů  železa  obalenými  carboxydextranem  o  velikosti  62  nm. Ostrůvky 

byly značené ferucarbotranem 1, 4, 8, 12 a 24 hodin. Transplantované ostrůvky se zobrazují 

na MR  jako hypointenzní body, a to  jak při  in vitro tak při  in vivo vyšetření. Dostatečného 

superparamagnetického  efektu  bylo  dosaženo  již  po  1  hodině  značení  a  prodlužováním 

kultivace  se  výrazně  neměnil.  Světelná  mikroskopie  potvrdila  přítomnost  železa 

v ostrůvkových beta buňkách ale rovněž i v ostrůvkových makrofázích. Pomocí elektronové 

mikroskopie  jsme detailně popsali proces  inkorporace SPIO částic do buněk ostrůvků. Po 1 

hodině značení jsou železité nanočástice přítomny především v makrofázích, ale teprve po 4 

hodinách značení  je můžeme najít v endozómech všech endokrinních buněk. Po delší době 

značení byla pozorována masívní akumulace SPIO  částic ve všech  typech buněk ostrůvků. 

Naše experimenty potvrzují, že inkorporace SPIO částic neovlivňuje kvalitu ostrůvků a tedy 

ani  jejich  schopnost  produkovat  inzulín.  Experimenty  in  vivo  prokázaly  schopnost 

značených  ostrůvků  vyléčit  experimentálně  navozený  diabetes  u  potkanů.  Ve  značených 

ostrůvcích nebyly pozorovány žádné ultrastrukturální změny.    

 

Výsledky  této  práce  vedly  k  vypracování  optimalizované  metody  značení 

Langerhansových  ostrůvků  před  jejich  transplantací.  I  když  pro  monitorování 

transplantovaných ostrůvků byly použity různé metody (PET, bioluminiscence), magnetická 

rezonance  představuje  jedinou  metodu  přímého  a  dlouhodobého  zobrazování 

transplantovaných  Langerhansových  ostrůvků  s dostatečným  rozlišením.  Vzhledem  k 

použité kontrastní látce je tato metoda připravena pro aplikaci v klinické praxi.  
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Summary: 
 

Type I diabetes mellitus is primarily an autoimmune disease resulting from selective 

destruction of insulin producing pancreatic beta cells. Transplantation of purified pancreatic 

islets is an alternative method for standard insulin therapy of these patients. Though the islet 

transplantation represents a promising approach for a selected group of patients, there is still 

a number of problems to be solved and one of them, perhaps the most important, is the lack 

of a reliable method of transplanted islets monitoring. 

 

Our group developed a direct method that allowed for the long‐term visualization of 

the  intrahepatically  transplanted  islets with  the use of magnetic  resonance  imaging  (MRI), 

based on their previous labeling with superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIO).  

 

The main focus of this thesis was to elaborate a protocol that would be might used for 

efficient and safe islet labeling in clinical practice. Therefore we investigated the effect of iron 

labeling on  islet  function  in vitro as well as  in vivo and  the  time behavior of  the  labeling 

process and  iron accumulation  in different  islet cell  types  in order  to optimize  the  labeling 

process. 

 

For islet study the clinically approved contrast agent ferucarbotran (Resovist®) with 

particle size 62 nm and carboxydextran coating was used. Islets were labeled in tissue culture 

media supplemented with ferucarbotran for 1, 4, 8, 12 and 24 hours. Iron uptake by islet cells 

was visible as distinct hypointense spots on MR  images. The sufficient superparamagnetic 

effect was already achieved at  the 1 hour  labeling period and did not change considerably 

after  extending  culture  time.  Using  light  microscopy,  we  demonstrated  the  iron 

incorporation  in both  islet beta cells as well as  islet macrophages. With  the use of electron 

microscopy we have described  in detail  the process of  iron  endocytosis  into different  cell 

types.   After 1 hour of  labeling,  the  iron nanoparticles were  inside  islet macrophages and 

only after 4 hours labeling we found the iron nanoparticles in endosomes of the all endocrine 

cells. Massive  iron accumulation  in  islet macrophages and minor  iron accumulation also  in 

islet alpha, beta and delta cells was seen with  the prolonged culture  time. Incorporation of 

iron nanoparticles into the cells did not influence the quality of islets in vitro and also did not 

impair  the  ability  of  the  transplanted  islets  to  treat  experimental  diabetes. We  did  not 

observe any significant ultrastructural changes of labeled cells in comparison to control cells.   

 

The  results  of  this  experimental  study  lead  to  the  improvement  of  the  labeling 

protocol  in experimental  transplantation and  to  its  translation  into  clinical  research. While 

different methods  such  as  PET  and  SPECT will  be  soon  available  for  short‐time  in  vivo 

follow‐up of transplanted pancreatic islet, magnetic resonance imaging represents so far the 

only available technique able to provide a direct, long‐term and reliable visualization of the 

transplanted  islets with  sufficient  spatial  resolution. At  present,  is  this method  ready  for 

clinical application.  
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1. Úvod: 
 

Diabetes mellitus  I.  typu  je geneticky  a vnějšími  faktory podmíněné  autoimunitní 

onemocnění, které  je charakterizováno selektivní destrukcí beta buněk Langerhansových 

ostrůvků pankreatu. S úbytkem beta buněk se snižuje množství produkovaného inzulínu 

což se po zániku 80‐90% beta buněk projeví poruchou regulace glykémie. 

 

Základním cílem léčby pacientů s diabetem I. typu jsou tyto 3 úkoly: 

1. zabezpečit správnou metabolickou kontrolu 

2. předcházet pozdním komplikacím (retinopatie, nefropatie, neuropatie)   

     způsobených hyperglykémií 

3. předcházet vedlejším účinkům standardní léčby inzulínem ‐ hypoglykémiím 

 

V současné době  je  jedinou  léčebnou  technikou, která umožňuje dosažení všech  tří 

cílů  současně,  náhrada  inzulín  produkující  tkáně  transplantací  pankreatu  a/nebo 

Langerhansových ostrůvků. 

 

Proces získávání ostrůvků můžeme rozdělit do následujících fází (1):   

         1. odběr pankreatu 

         2. digesce pankreatu 

         3. oddělení ostrůvků od exokrinní tkáně pomocí kontinuálního gradientu  

4. kultivace získaných ostrůvků před transplantací  

 

Langerhansovy  ostrůvky  jsou  izolované  z pankreatů  kadaverózních  dárců. 

Pankreas se naplní roztokem kolagenázy, umístí se do izolační komory, ve které pomocí 

cirkulujícího  roztoku  kolagenózy  dochází  za  mírného  třepání  k chemickému  a 

mechanickému rozrušení exokrinní tkáně a postupnému uvolňování ostrůvků. Purifikace 

ostrůvků  od  exokrinní  tkáně  probíhá  v buněčném  separátoru  COBE  2991  na  základě 

jejich rozdílné specifické hmotnosti. Ostrůvky  jsou následně kultivované pár hodin před 

transplantací v humidifikovaném inkubátoru při 37°C a 5% atmosféře CO2.  

 

První  zmínka  o  získání  ostrůvků  z pankreatu  byla  popsána  již  v  roce  1964  avšak 

první úspěch v klinické praxi se dostavil  teprve v roce 2000, kdy skupina z kanadského 

Edmontonu  vedená Dr.  Shapirem  referovala  o  7  pacientech,  u  kterých  bylo  dosaženo 

normoglykémie (2).  

 

Úspěch Edmontonské skupiny můžeme shrnout do těchto významných bodů:  

1. odběr kadaverózního pankreatu: přednost při multiorgánovém odběru, chlazení     

    bez rizika zmražení, konzervace UW roztokem, studená ischémie do 8 hodin 

2. izolační postup: semiautomatická metoda dle Ricordiho, standardní enzym  

    kolagenáza, kontinuální kontrola tlaku při disperzi a teploty při digesci 

3. efektivnější purifikace: kontinuální gradient v buněčném separátoru COBE s  

    chlazením 

4. vhodná kombinace imunosupresiv: vyloučení steroidů, použití sirolimu,  

    tacrolimu a daclizumabu 

5. dostatečné množství podané tkáně: opakovaná transplantace do dávky 10.000  
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IEQ/kg (IEQ = ostrůvkové ekvivalenty = přepočet různých ostrůvků na ostrůvky     

velikosti 150μm). 

6. snížení vlivu inzulínové rezistence: volba příjemců s malou spotřebou inzulínu,  

    těsná korekce glykémií zevním inzulínem do dosažení úplné nezávislosti 

 

Izolované  pankreatické  ostrůvky  jsou  transplantované  v lokální  anestézii  do 

portální  žíly  jater  příjemce.  Transplantace  ostrůvků  umožňuje  zachovat  dlouhodobou 

produkci  endogenního  inzulínu  a  tím  zajistit  glykemickou  stabilitu,  i  když  trvale 

normální  endokrinní  funkce  a  tedy  nezávislosti  na  exogenním  inzulínu  je  dosaženo 

málokdy.  Zjistilo  se,  že  i  částečná  funkce  štěpu  může  chránit  příjemce  před 

hypoglykémiemi a snižovat hladiny glykovaného hemoglobinu (3).  

 

V současné  době  se  intenzivně  pracuje  na  některých  přetrvávajících  problémech 

transplantace Langerhansových ostrůvků:  

1.  nedostatek vhodné tkáně k transplantaci 
2.  nutnost imunosuprese 

3.  nedostatečné přežívání ostrůvků po transplantaci, rejekce a rekurence     
     autoimunity 

4.  chybí spolehlivé metody pro monitorování ostrůvků in vivo v játrech a pro     

     diagnostiku rejekce   

 

Koncem roku 2004 došlo ke schválení  transplantace  izolovaných ostrůvků v České 

Republice  jako  možné  terapie  pro  pacienty  s diabetem  I.  typu.  První  transplantace 

ostrůvků  v  ČR   proběhla  začátkem  února  2005.  Od  té  doby  bylo  provedeno  20 

transplantací ostrůvků. Na rozdíl od transplantace jiných orgánů dosud chybí spolehlivé 

metody  pro  monitorování  ostrůvků  transplantovaných  do  jater,  včetně  diagnostiky 

rejekce a  rekurence autoimunity. Téma předkládané dizertační práce bylo zaměřeno na 

řešení  jednoho  ze  současných  nedostatků  metody  transplantace  Langerhansových 

ostrůvků a to monitorováním ostrůvků po transplantaci in vivo.  

 

Pro  vyšetřování  Langerhansových  ostrůvků  transplantovaných  do  jater  byly 

zkoušeny tyto metody zobrazování:  

1. bioluminiscence 

2. pozitronová emisní tomografie (PET) a jednofotonová emisní počítačová   

    tomografie (SPECT) 

3. magnetická rezonance (MR) 

 

In vitro  transfekce ostrůvků genem pro  luciferázu umožnila detekci a kvantifikaci 

ostrůvků  pomocí  bioluminiscence  (4),  ale  nevýhodou  je  zhoršená  detekce  v případě 

transplantace ostrůvků do  jater  (hluboko pod povrch  těla). Naopak pozitronová emisní 

tomografie umožnila sledovat ostrůvky  transplantované do  jater, ale pro krátký poločas 

rozpadu  používaných  radioaktivních  izotopů  je  zobrazení  limitováno  na  pouhých  6 

hodin (5).  

 

Z tohoto  důvodu  i  nadále  zůstává  nejnadějnější  metodou  zobrazování 

transplantovaných  Langerhansových  ostrůvků  magnetická  rezonance  (MR).  MR  měří 
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distribuci  atomů  vodíku  (tedy  obsah  vody),  která  je  v různých  typech  tkání  různá,  ale 

rozlišit  tkáň  jater  a  transplantované  Langerhansové  ostrůvky  není  možné.  Výrazný 

pokrok  ve  využití MR  přineslo  použití  kontrastních  látek,  paramagnetických  chelátů 

gadolinia  (Gd)  a  superparamagnetických  oxidů  železa  (SPIO).  Gd  cheláty  zvyšují 

intenzitu signálu na MR obrázcích, mluvíme o pozitivním kontrastu ‐ bíle hyperintenzní 

spoty.  Naopak  kov  v SPIO  částicích  způsobí  ztrátu  signálu  a  mluvíme  o  negativním 

kontrastu – hypointenzní tmavé skvrny.  

 

MRI  s  pomocí  SPIO  částic  představuje  významný  nástroj  pro  úspěšnou  diagnostiku 

autoimunitních onemocnění (6‐8), rejekce orgánových transplantací (9‐12) anebo pro detekci 

tumorů  (13‐16).  In  vitro  značení  progenitorových  nebo  kmenových  buněk  umožňuje 

sledování migrace buněk do poškozených oblastí  (17‐20). Některé buňky  jako Kupfferovy 

buňky jater anebo makrofágy jsou schopné spontánní fagocytózy SPIO částic, ale pro většinu 

buněk se musely použít různé metody pro usnadnění jejich značení (18‐19, 21‐23). 

 

Naše  skupina  vypracovala metodu  přímého  a  dlouhodobého  zobrazení  ostrůvků 

transplantovaných  do  jater  (24‐25),  s  kontrastní  látkou  Resovist®  (ferucarbotran; 

Schering AG, Německo),  která  je  v zemích  Evropské Unie  schválena  pro  diagnostické 

účely  různých  typů  jaterních  lézí  (26). V naší  laboratoři byl ale  ferucarbotran použitý pro 

značení ostrůvků in vitro. Po 48 hodinách inkubace byly ostrůvky transplantované do jater a 

monitorované  in  vivo  pomocí magnetické  rezonance. Tato metoda  umožňuje dlouhodobé 

sledování  intrahepatálně  transplantovaných  ostrůvků,  a  i  když  není možné  kvantifikovat 

jednotlivé  transplantované ostrůvky,  je dostatečně  citlivá na  to, abychom mohli detekovat 

snížení množství transplantovaných ostrůvků v případě rejekce (25).  

 

 

 

 

2. Cíle dizertační práce: 
 

Předkládaná  dizertační  práce  se  podrobněji  zaobírá  značením  Langerhansových 

ostrůvků SPIO částicemi a odpovídá na některé dosud nezodpovězené otázky této jedinečné 

metody. Cíle této práce navazují na předchozí studie (D. Jirák et al. 2004; J. Kříž et al. 2005) a 

můžeme je rozdělit do těchto tří bodů: 

 

1. Kvalita  značených  ostrůvků  in  vitro  a  schopnost  vyléčit  experimentálně  navozený 

diabetes.  

2. Lokalizace SPIO částic v buňkách Langerhansových ostrůvků. 

3. Optimalizace  metody  značení  izolovaných  Langerhansových  ostrůvků 

ferucarbotranem pro klinickou praxi. 

 

Výsledky této studie byly publikovány v roce 2005 a 2008 v časopisech  Transplantation 

Proceedings a Transplantation.  
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3. Metodika: 
 

Pro  in vitro experimenty na  izolaci ostrůvků byli použiti potkani kmene Wistar, pro 

experimenty  in vivo potkani kmene Lewis. Diabetes byl navozen  intravenózním podáním 

streptozotocinu  (50  mg/kg).  Pro  izolaci  ostrůvků  byl  pankreas  naplněn  15  ml  roztoku 

kolagenázy  (1  mg/ml)  a  po  natrávení  orgánu  byly  jednotlivé  složky  tkáňové  suspenze 

odděleny  pomocí  hmotnostního  gradientu.  Pro  značení  ostrůvků  byla  použita  kontrastní 

látka  ferucarbotran  (RESOVIST),  která  byla  přidána  do média  v koncentraci  5  μl/ml,  co 

odpovídá 140 μg Fe/ml.   

 

In  vitro  studie  byla  zaměřena  na možnost  zkrácení  doby  inkubace,  vlivu  partikulí 

železa na kvalitu ostrůvků a především na lokalizaci inkorporovaného železa v buňkách. Pro 

všechny  in  vitro  experimenty  byly  použity  2  skupiny  ostrůvků:  ostrůvky  značené  

ferucarbotranem  1,  4,  8,  12  nebo  24  hodin  a  kontrolní  ostrůvky.  Vzorky  ostrůvků  byly 

vyšetřeny  pomocí MR,  relaxometrie,  světelné  a  elektronové mikroskopie  a  byl  stanoven 

obsah železa v buňkách. 

 

Vitalita  ostrůvků  byla  posuzovaná  pomocí  testů  integrity membrán  fluorescenčními 

barvami  propidium  jodid  (PI)  a  akridinová  oranž  (AO).  Schopnost  ostrůvků  produkovat 

inzulín bazálně a po stimulaci byla stanovena  in vitro pomocí statických  inkubací v médiu 

s různou  koncentrací  glukózy.  Vzhledem  k  variabilitě  velikosti  použitých  ostrůvků  se 

stanovuje  tzv.  stimulační  index  (množství  uvolněného  inzulínu  po  stimulaci/množství 

uvolněného inzulínu v bazálních podmínkách). 

 

T2*‐vážené  obrázky  ostrůvků  byly  získány  na  4.7  T  Bruker  Biospec  spektrometru 

pomocí standardní multi‐spinové echo sekvence,  čas  repetice TR = 2000 ms, echo  čas TE = 

42,5 ms, tloušťka řezu 0,5 mm, zorné pole 6 cm a matrice 256 x 256 pixelů. Pro in vivo měření 

byla použita odlišná povrchová cívka vlastní výroby a byl změněn  čas  repetice TR 80 ms, 

echo čas TE 3,4 ms a tloušťka řezu 2 mm.  

  

Relaxometrie byla provedena pomocí 20 MHz NMR Analyzeru Minispec Bruker. Pro T1 

relaxometrii byly nastaveny tyto parametry: TR = 5000, počet bodů 8 a faktor trvání 2,7 ms. 

Pro T2 relaxometrii bylo použito TR = 5000 ms, TE = 1 ms a počet bodů 4000. Ostrůvky byly 

měřeny ve skleněných kapilárách vyplněných fyziologickým roztokem při teplotě 22 ± 1°C. 

 

Pro  stanovení obsahu  železa v ostrůvcích byly vzorky mineralizované v mikrovlnné 

peci ETHOS 900 a obsah železa byl stanoven na přístroji Spectroflame M120S kalibrovaným 

standardním roztokem Astasol jako průměr ze čtyř měření.  

 

Vzorky  pro  detekci  makrofágů  byly  inkubovány  s  anti‐CD68  monoklonální 

protilátkou,  která  byla  detekována  inkubací  se  sekundární  biotinylovanou  koňskou  anti‐

myší protilátkou  s následnou  inkubací  s R.T.U. Vectastain Elite ABC Reagent. Vzorky pro 

detekci  beta  buněk  byly  inkubovány  s protilátkou  proti  inzulínu,  která  byla  detekována 

pomocí Histofine  Simple  Stain Rat MAX PO. Všechny vzorky po  inkubaci  s Dako Liquid 

DAB+  Substrate‐Chromogen  systémem  byly  vloženy  do  čerstvě  připraveného  roztoku 

Pruské modři (1% HCl s 1% K4[Fe(CN)6].3 H2O) a dobarveny pomocí nukleární červeně.  
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Pro  elektronovou  mikroskopii  byly  vzorky  značených  ostrůvků  fixovány  v  2,5% 

pufrovaném  glutaraldehydu  při  4°C.  Ultratenké  řezy  (50‐60  nm)  byly  obarveny  uranyl 

acetátem  a  citrátem  olova.  Pro  identifikaci  beta  buněk  byla  použita  fixace  v  4 % 

formaldehydu s 0.5 % glutaraldehydem po dobu 1 hodiny při 4°C. Vzorky byly inkubovány 

se zaječí protilátkou proti  inzulinu, která byla detekována pomocí proteinu A spojeného se 

zlatými  partikulemi  (10  nm).  Vyšetření  bylo  provedeno  na  transmisním  elektronovém 

mikroskopu JEOL 1010. 

 

In vivo  experiment byl zaměřený na zjištění, zda má značení ostrůvků vliv na  jejich 

kvalitu  po  transplantaci  z dlouhodobého  hlediska.  Diabetickým  zvířatům  bylo 

transplantováno  2000  ostrůvků  značených  48  hodin  ferucarbotranem.  V průběhu 

experimentu  byla  zvířata  sledována  pomocí MR.  Schopnost  transplantovaných  ostrůvků 

vyléčit  streptozotocinový  diabetes  příjemců  byla  monitorována  pravidelným  měřením 

glykémií.  Po  120  dnech  experimentu  byl  udělán  intravenózní  glukózový  toleranční  test 

(IVGTT)  a  zvířata  byla  usmrcena.  Jejich  játra  a  pankreaty  byly  zpracovány  pro  světelnou 

mikroskopii. Játra byla barvena kombinovaně na detekci železa a inzulínu nebo makrofágů a 

železa, pro vyšetření pankreatu bylo zvoleno barvení pouze na inzulín. 

 

Všechny  experimentální  výsledky  jsou  prezentovány  jako  průměrné  hodnoty  ±  SD. 

Hodnota  p  <  0,05  je  považována  za  statisticky  signifikantní.  Pro  statistickou  analýzu  byl 

použitý počítačový program Graph Pad. Výsledky  relaxometrie byly analyzovány pomocí 

testu ANOVA jednocestnou analýzou variance následovanou post hoc Bartlettovým testem. 

Výsledky  stanovení obsahu železa v buňkách byly hodnoceny Studentovým T‐testem. Pro 

hladiny  krevní  glukózy  byl  použit  párový  Wilcoxonův  test.  Intravenózní  glukózové 

toleranční testy byly porovnané pomocí Kruskal‐Wallisova testu. 

 

 

 

 

4. Výsledky: 
 

  Po zjištění, že Langerhansovy ostrůvky můžeme značit SPIO částicemi, nás zajímala 

otázka  vlivu  nanočástic  železa  na  kvalitu  takto  značených  ostrůvků.  Barvením  živých  a 

mrtvých buněk jsme nezjistili signifikantní rozdíly mezi oběmi skupinami. Vitalita ostrůvků 

značených  ferucarbotranem byla 90,8 ± 1,9% a ostrůvků kontrolních 91,1 ± 2,5%    (NS; p > 

0,05). Stimulační index značených ostrůvků byl 8,0 ± 3,6 a kontrolních 8,9 ± 4,6 (NS; p > 0,05). 

Schopnost produkovat  inzulín  a  reagovat na  různé hladiny glukózy vylučuje  významnou 

toxicitu ferucarbotranu a potvrzuje neškodnost zvolené metody značení.  

 

  Podání  streptozotocinu  experimentálním  zvířatům  má  za  následek  selektivní 

destrukci  beta  buněk  pankreatu  a  vznik  diabetu.  Transplantace  ostrůvků  diabetickým 

zvířatům již první den po transplantaci výrazně snížila hladiny krevní glukózy a od pátého 

dne  experimentu  došlo  k normalizaci  glykémií  až  do  konce  experimentu.  Po  120  dnech 

experimentu byl proveden  intravenózní glukózový  toleranční  test, který byl porovnatelný 

s IVGTT kontrolních zvířat stejného věku (NS; p > 0,05). 
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  Přítomnost železa ve  fantomech byla patrná v každém vzorku  značených ostrůvků 

jako hypointenzní tmavá skvrna a s prodlužující se dobou značení množství skvrn přibývalo. 

Vzhledem  k  tomu,  že  ztrátu  signálu  na MR může  způsobit  i  přítomnost  vzduchu,  byla 

provedena relaxometrie, která definitivně potvrdila přítomnost železa ve vzorcích. Relaxivita 

je  proces,  u  kterého  se  excitovaná  jádra  protonů  vodíku  vracejí  zpátky  do  ekvilibria. 

Kontrastní  látky  tento  proces  urychlují,  a  tudíž  zkracují  relaxační  časy.  Výsledky 

relaxometrie také poukázaly na fakt, že koncentrace ferucarbotranu 5 μl/ml je postačující pro 

dosažení dostatečného  superparamagnetického efektu.  Již po první hodině kultivace došlo 

k signifikantnímu zkrácení relaxačních časů (Obrázek č. 1; p < 0,001), které se ale už výrazně 

neměnily s prodlužující se dobou značení. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Obrázek č. 1: T2 relaxační časy kontrolních  

                                                                                                                     ostrůvků a ostrůvků značených  

                                                                                                                     SPIO částicemi (p < 0,001) 
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 Množství železa na 1 buňku (za předpokladu, že 1 ostrůvek se skládá z 2000 buněk) se 

pohybovalo od 2 pg po první hodině značení do 9 pg/buňka po 24 hodinách značení. Obsah 

železa  v kontrolních  ostrůvcích  se  pohyboval  na  hranici  detekce:  0,14  ±  0,07  pg/buňka. Z 

těchto výsledků vyplývá,  že  částice  železa  jsou přítomné v ostrůvcích  již po první hodině 

značení, a že dobu značení můžeme oproti dřívějším studiím výrazně zkrátit. 

 

  Výsledky  imunohistochemie  prokázaly  přítomnost  železa  (Pruská  modř) 

v makrofázích (protilátka proti CD‐68) i v beta buňkách ostrůvků (protilátka proti inzulínu). 

Pomocí elektronové mikroskopie byl popsán průnik nanočástic železa do jednotlivých buněk 

ostrůvků  (Obrázek  č.  2).  Nanočástice  železa  jsme  pozorovali  jako  charakteristické 

nepravidelné krystaly s extremně silně elektrodenzním jádrem a slabším obalem, které byly 

ve  všech  vzorcích  značených  ostrůvků,  ale  žádné  podobné  struktury  nebyly  pozorovány 

v kontrolních  vzorcích.  Po  první  hodině  značení  je  většina  nanočástic  na  povrchu 

endokrinních  buněk,  zatímco  malé  množství  částic  železa  již  můžeme  najít  uvnitř 

v makrofázích. Po 4 hodinách značení jsou částice lokalizovány v endozómech endokrinních 

buněk a další  inkubací se množství  inkorporovaných  částic zvyšuje. Zejména u makrofágů 

můžeme  po  24  hodinové  inkubaci  pozorovat  velké  elektrodenzní  klastry.  Ultrastruktura 

značených ostrůvků nebyla porušena, na elektronmikroskopických obrázcích můžeme vidět 

typické  cytoplazmatické  organely  jako  Golgiho  komplexy  a  mitochondrie,  a  také  jsou 

pozorovány početné kontakty mezi buňkami. 
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Obrázek  č.  2:  Elektronmikroskopický  obrázek  ferucarbotranu  (A,  šipky),  který  je  viditelný  jako 

elektrondenzní materiál a značených ostrůvků. (B) po 1 hodině značení je ferucarbotran adherován na 

povrch endokrinních beta buněk, ale zároveň je uvnitř makrofágů (C), (D) po 4 hodinách značení je již 

ferucarbotran v endozómech beta buněk, po 24 hodinách značení se SPIO částice formují do velkých 

elektrodenzních shluků v makrofázích (E) i v beta buňkách (F); n = jádro, i = inzulínové granula. 

 

 

Na základě těchto výsledků víme, že se SPIO částice dostávají do všech typů buněk 

ostrůvků.  Nejdřív  jsou  jen  adherované  na  buněčný  povrch,  ale  pak  dochází  k jejich 

inkorporaci  a  uložení  do  endozómů. Největší množství  ferucarbotranu  je  v makrofázích, 

které ho aktivně vychytávají. 

 

 

 

 

5. Diskuze: 
 

MR  zobrazení  transplantovaných  ostrůvků  značených  SPIO  částicemi  představuje 

jedinou dlouhodobou metodu  jejich vizualizace s dostatečným rozlišením  (27). Pro značení 

ostrůvků používáme  stejně  jako  většina  jiných  autorů nanočástice  obsahující  oxidy  železa 

v krystalické podobě  (23‐25,  28). Alternativní možností  zobrazování  ostrůvků  jsou  cheláty 

gadolinia, které dávají pozitivní obraz. Tato metoda je ale v současnosti nestabilní z důvodu 

samovolného uvolňování kontrastní látky z buněk (29).  

 

V  průběhu  kultivace  se  SPIO  částice  nejintenzivněji  akumulují  v ostrůvkových 

makrofázích, ale pomocí endocytózy se dostávají  také do alfa, beta  i delta buněk ostrůvků. 
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S prodlužováním  doby  značení  se  zvyšuje  koncentrace  SPIO  částic  v cytoplazmatických 

vezikulách,  které  jsou  jasně  odlišné  od  specifických  granul  těchto  buněk.  Takto  značené 

ostrůvky jsou viditelné jako hypointenzní body na MR obrázcích.  

 

Ferucarbotran  byl původně  vyvinutý  jako  kontrastní  látka pro přesnější diagnostiku 

různých  typů  jaterních  lézí  (15,  17),  u  kterých  dochází  k fagocytaci  ferucarbotranu 

Kupfferovými  buňkami  jater  (17),  což  také  vysvětluje  intenzivní příjem  SPIO  částic právě 

ostrůvkovými makrofágy.  

 

  V naší studii  jsme zjistili, že průměrný obsah železa na buňku ostrůvku se pohybuje 

od  2  (po  1  hodině  značení)  do  9  pg  Fe  (po  24  hodinách  značení)  a  tyto  výsledky  jsou 

v souladu s výsledky publikovanými skupinou autorů Evgenov et al. (28), i když použili jiný 

druh SPIO částic.  

 

Pro optimalizaci značení je zapotřebí zjistit zda koncentrace kontrastní látky v médiu a 

doba kultivace  jsou dostatečné pro dosažení maximálního relaxačního účinku, ale na straně 

druhé  to musí být pro buňky bezpečné. Pomocí relaxometrie  jsme zjistili, že koncentrace 5 

μl/ml media  je dostatečná, protože  relaxační  časy značených ostrůvků byly zkráceny po 1 

hodině značení a pokračující kultivací nedošlo k dalšímu výraznému zkrácení.  

 

  In  vitro  experimenty  prokázaly,  že  po  24  hodinách  značení  je možné  pomocí MR 

detekovat  všechny  ostrůvky  viditelné  pod  stereomikroskopem.  I  když  je  tato  technika 

dostatečně  citlivá pro detekci  samotného  ostrůvku,  není možné  transplantované  ostrůvky 

kvantifikovat  a  to  z toho  důvodu,  že  nanočástice  železa  produkují  v magnetickém  poli 

mnohem větší  signál než  je plocha ostrůvku a navíc, ostrůvky  se při  transplantaci mohou 

shlukovat  do  skupin  a  jejich  signál  se  pak  překrývá.  Proto  jeden  spot  na MR  obrázcích 

odpovídá spíše několika ostrůvkům, což také potvrzuje histologické vyšetření  jater. Pomocí 

této metody můžeme  zjistit  alespoň  relativní počet  spotů,  který  se může po  transplantaci 

výrazně změnit, například z důvodu rejekce (25). 

 

  Jako  optimální  čas  značení  jsme  si  stanovili  čas,  kdy  inkorporace  železa do  buněk 

byla dostatečná pro detekci ostrůvků na MR. Tento požadavek byl  splněn  již po 1 hodině 

značení,  ale  podle  výsledků  elektronové  mikroskopie  byla  většina  partikul  pouze 

adherována na povrch buněk a intracelulárně bylo železo nalezeno pouze uvnitř makrofágů. 

Teprve po 4 hodinách značení byly nanočástice železa nalezeny v endozómech endokrinních 

buněk. Na  základě  těchto  in  vitro  experimentů  by  bylo možné  zkrátit dobu  značení na  4 

hodiny, ale pro definitivní stanovení optimálního času značení musíme vzít do úvahy  také 

vlivy působící  v průběhu  transplantace  a  vlivy  nového mikroprostředí. První  výsledky  in 

vivo u modelu potkana potvrdily, že 24 hodinové značení ostrůvků  je dostatečné pro MR 

zobrazení in vivo.  

   

  Zatímco  inkorporace  železa  v průběhu  značení  je  limitujícím  faktorem  pro  kvalitu 

detekce,  na  straně  druhé  volné  železo  může  být  značně  destruktivní  a  to  díky  jeho 

schopnosti  katalyzovat  produkci  reaktivních  kyslíkových  radikálů,  které mohou  iniciovat 

peroxidaci  lipidů a  také poškození DNA. Normální zásoby železa v těle dospělého  člověka 

se pohybují od 35‐45 mg/kg tělesné váhy a přebytek železa má za následek onemocnění jater, 
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srdce, pankreatu a kloubů (30). Naše výsledky (31) však potvrdily, že značení ostrůvků SPIO 

částicemi nemá vliv na jejich ultrastrukturu. Vitalita ostrůvků není zhoršená (25, 32), značené 

ostrůvky jsou schopné in vitro reagovat na různou koncentraci glukózy sekrecí inzulínu a in 

vivo jsou schopné vyléčit experimentálně navozený diabetes u potkanů.   

 

  Arbab et al.  (33) demonstrovali model  lyzozomálního metabolismu SPIO částic, kde 

uvolňování  volného  železa  ze  SPIO  částic  závisí na prostředí, ve kterém  se nacházejí  a  to 

zejména na pH. Zjistili, že když dojde k fúzi endozómů s lyzozómy, jsou SPIO částice těchto 

endozómů  degradované,  ale  zbytek,  což  je  většina  částic,  zůstane  nepozměněna  v 

endozómech.  

 

Osud nanopartikulí železa v ostrůvcích transplantovaných do jater není zatím známý 

a vyžaduje další zkoumání. Podle našich výsledků jsou SPIO částice v ostrůvcích přítomny i 

po  120  dnech  od  transplantace  do  jater,  ale  ultrastrukturální  vyšetření  těchto  ostrůvků  je 

obtížné  a  v současnosti  sbíráme  cenná  data. Do  budoucna  bude  technicky  snazší  k těmto 

účelům použít model transplantace LO pod pouzdro ledviny.  

 

 

 

 

6. Závěry: 
 

V naší studii jsme detailně popsali průběh značení a akumulaci nanočástic v různých 

typech buněk Langerhansových ostrůvků, což je důležité pro optimalizaci značení a také pro 

zjištění bezpečnosti této metody.    

 

Na závěr bych chtěla shrnout výsledky této práce podle cílů, které jsme si stanovili: 

1. Značení  ostrůvků  SPIO  částicemi  je  časově  závislé,  ale  ani  24  hodinová  inkubace 

ostrůvků s kontrastní látkou neměla za následek zhoršení vitality LO. Zjistili jsme, že 

nedošlo k morfologickým změnám buněk a nebyla ovlivněna jejich funkce.  

2. Naše  výsledky  definitivně  potvrdili  přítomnost  SPIO  částic  v ostrůvkových 

makrofázích  a  ve  všech  typech  endokrinních  buněk.  Také  jsme  popsali  proces 

inkorporace SPIO částic do buněk ostrůvků. 

3. Zjistili  jsme, že značení po dobu 24 hodin  (případně  i méně)  je postačující pro MR 

zobrazování in vivo. Dostatečného superparamagnetického účinku bylo dosaženo již 

po první hodině značení, kdy ale SPIO částice byly pouze uvnitř makrofágů. Teprve 

po  4  hodinách  značení  jsme  nalezli  částice  železa  uložené  v endozómech 

endokrinních buněk. Zjištěné výsledky vedly k vypracování optimalizované metody 

značení LO před jejich transplantací. V současné době je tato metoda připravena pro 

klinickou aplikaci. 
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