
Abstrakt 
Mrtvice je závažné mozkové poranění, které může mít za následek náhlou 

smrt nebo trvalé neurologické poškození. V současnosti je k dispozici jediná účinná 

léčba pomocí tkáňového aktivátoru plasminogenu. Jedním z nových potenciálních 

cílů léčby jsou T buňky. Ačkoliv mnohé studie přisuzují úlohou T buněk 

v patogenezi ischemické mozkové příhody, množství i časový průběh infiltrace všech 

podtypů T buněk do místa mozkové léze není zcela znám. Výzkum v této oblasti je 

limitován nedostatkem metod vhodných pro in vivo sledování buněk. Z tohoto důvodu 

bylo cílem této práce vytvořit metodu pro značení T buněk MRI kontrastní látkou 

za účelem sledování distribuce T buněk pomocí in vivo MRI u myší s indukovanou 

ischemií. 

T buňky byly izolovány z C57/BL6 myšího kmene ve dvoukrokovém izolačním 

protokolu pomocí gradientové centrifugace a magnetické separace s 97% výtěžkem. 

Izolované buňky byly značeny kontrastní látkou Molday ION Rhodamine B 

o koncentraci 100 μg Fe/mL. Úspěšnost značení po 17-ti hodinách inkubace byla 

vyšší než 99 %. Značené buňky byly kultivovány s CD3 a CD28 protilátkami. Viabilita 

značených T buněk byla 74 % v porovnání s 83 % viabilitou neznačených buněk. 

Označené T buňky byly zobrazeny pomocí fluorescenční mikroskopie 

a magnetické rezonance. Mrtvice u myší byla indukována okluzí střední mozkové 

tepny po dobu 45 minut. Místo a velikost vzniklé léze bylo zobrazeno pomocí 

T2 vážených obrazů 6, 14 a 21 dní po mrtvici. Před injekcí značených buněk byly 

naměřeny T2
* prekontrastní skeny. T2

* postkontrastní skeny naměřené 24 hodin 

po administraci značených buněk nasvědčují infiltraci značených T buněk do místa 

léze. Objasnění úlohy T buněk při patogenezi mrtvice vyžaduje další studium.  

Tato práce demonstruje využití Molday ION Rhodamine B kontrastní látky 

pro in vivo studie značených T buněk pomocí MR zobrazování. 
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