
Abstrakt:  

 
Diabetes mellitus I. typu je autoimunitní onemocnění, které je charakterizov{no 

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 p{r nevyřešených problémů týkajících se 

transplantace ostrůvků, a jedním z nich je absence spolehlivé metody monitorov{ní ostrůvků 

transplantovaných do jater.  

 

Naše skupina vyvinula metodu značení Langerhansových ostrůvků in vitro pomocí 

superparamagnetických nanoč{stic železa, které se v průběhu kultivace dost{vají do buněk 

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

 

Předkl{dan{ dizertační pr{ce byla zaměřena na značení Langerhansových ostrůvků 

nanoč{sticemi železa za účelem monitorov{ní pomocí MR. Zaobír{ se kvalitou značených 

ostrůvků in vitro a in vivo a lokalizací SPIO č{stic v ostrůvcích pro optimalizaci značení, aby 

tak byly doplněny výsledky techniky zobrazov{ní intrahepat{lně transplantovaných LO.  

 

Princip metodiky je založený na kultivaci LO v médiu s kontrastní l{tkou 

ferucarbotranem (Resovist®). Ferucarbotran (schv{lený pro aplikaci v hum{nní 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 prodlužov{ním 

kultivace se výrazně neměnil. Světeln{ mikroskopie potvrdila přítomnost železa v 

ostrůvkových beta buňk{ch ale rovněž i v ostrůvkových makrof{zích. Pomocí elektronové 

mikroskopie jsme detailně popsali proces inkorporace SPIO č{stic do buněk ostrůvků. Po 1 

hodině značení jsou železité nanoč{stice přítomny především v makrof{zích, ale teprve po 4 

hodin{ch značení je můžeme najít v endozómech všech endokrinních buněk. Po delší době 

značení byla pozorov{na masívní akumulace SPIO č{stic ve všech typech buněk ostrůvků. 

Naše experimenty potvrzují, že inkorporace SPIO č{stic neovlivňuje kvalitu ostrůvků a tedy 

ani jejich schopnost produkovat inzulín. Experimenty in vivo prok{zaly schopnost 

značených ostrůvků vyléčit experiment{lně navozený diabetes u potkanů. Ve značených 

ostrůvcích nebyly pozorov{ny ž{dné ultrastruktur{lní změny.  

 

Výsledky této pr{ce vedly k vypracov{ní optimalizované metody značení 

Langerhansových ostrůvků před jejich transplantací. I když pro monitorov{ní 

transplantovaných ostrůvků byly použity různé metody (PET, bioluminiscence), magnetick{ 

rezonance představuje jedinou metodu přímého a dlouhodobého zobrazov{ní 

transplantovaných Langerhansových ostrůvků s dostatečným rozlišením. Vzhledem k 

použité kontrastní l{tce je tato metoda připravena pro aplikaci v klinické praxi. 


