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Seznam použitých zkratek 
 

      AO -  akridinová oranž 

    Bax -  Bcl2-asociovaný X protein 

   Bcl2  -  B-cell leukaemia/lymphoma 2 

   Edn1  -  endotelin 1 

    HBSS -  Hank´s balanced salt solution 

   Hmox1  -  hemoxygenáza 1 

    Hspd1  -  heat shock protein 1 

   IPGTT -  intraperitoneální glukózový toleranční test 

 IR -  ischemicko-reperfuzní 

   IVGTT -  intravenózní glukózový toleranční test 

  LO  -  Langerhansovy ostrůvky 

   Lta (TNFβ)  -  lymfotoxin alpha (tumor necrosis factor β) 

 NHBD -  non-heart beating donor 

   PCR -  polymerase chain reaction 

   PFC -  perfluorocarbon 

    PFD -  perfluorodecalin 

    PFH -  perfluorohexyloctan 

    RDS -  respiratory distress syndrome 

   RNA -  ribonukleová kyselina 

   SI -  stimulační index 

    Sod1  -  superoxiddismutáza 1 

   TLM -  two-layer method 

    TNFβ (Lta)  -  tumor necrosis factor β (lymfotoxin alpha) 

 TUNEL -  terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling 

UW -  University of Wisconsin 
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Abstrakt 
 

Perfluorocarbony (PFC) jsou uhlovodíky, ve kterých jsou všechny nebo některé z atomů 

vodíku nahrazeny atomy fluoru.  PFC mají velmi vysokou kapacitu pro rozpoustnost kyslíku. 

Jsou chemicky a biologicky inertní. Nejúspěšnější klinická aplikace PFC je tzv. "two layer 

method" (TLM) určená pro konzervaci pankreatu před izolací Langerhansových ostrůvků 

(LO). TLM je metoda konzervace založena na kombinaci okysličeného PFC a UW roztoku, 

kterým je PFC převrstvený. V experimentu byla TLM úspěšně použita při transplantaci srdce 

a střeva. V našich experimentech na syngenních potkanech jsme testovali vliv dlouhodobé 

studené konzervace pomocí perfluorocarbonu  na prevenci tkáňového poškození a zlepšení 

výsledků transplantace ledviny, pankreatu a LO. U transplantace ledviny a LO jsme použili 

jako metodu konzervace TLM. V případě transplantace pankreatu jsme pracovali 

s pefluorohexyloctanem patřícím do nové generace méně lipofilních PFC. 

 

1. Ledviny byly konzervovány po dobu 24 hodin buď v UW roztoku (n = 16), pomocí TLM 

(n = 16), nebo byly transplantovány ihned (kontrolní skupina, n = 12). U poloviny zvířat 

z každé skupiny bylo hodnoceno přežívání, u ostatních byly odebrány štěpy 

k semikvantitativnímu histologickému hodnocení a měření výskytu apoptózy 24 hodin po 

transplantaci. Dlouhodobé přežívání v UW, TLM a kontrolní skupině bylo 12,5, 62,5 a 100% 

(UW vs TLM, p <0,01). Mediány hladin kreatininu 24 h po transplantaci byly 381, 299 

a 121 µmol/l (UW vs TLM, p <0,02). Histologické vyšetření ukázalo rozsáhlejší poškození 

tkáně ve skupině UW ve srovnání se skupinou TLM (p <0,05). Apoptóza byla častější ve 

skupině UW oproti skupině TLM (p <0,05). Tímto experimentem jsme prokázali, že 

konzervace pomocí PFC jako součásti TLM výrazně zlepšuje výsledky transplantace ledvin 

u potkana. 

2. V dalším experimentu jsme testovali vliv TLM na izolaci a transplantaci LO. Pankreaty 

byly konzervovány po dobu 24 hodin v UW roztoku (n = 39), pomocí TLM (n = 35), nebo 

byly použity k izolaci LO bez předchozí konzervace (n = 10). Ve srovnání s konzervací 

pomocí UW roztoku jsem prokázali signifikantně vyšší výtěžnost a lepší výsledky následně 

transplantovaných LO po použití TLM. 

3. Na modelu orgánové transplantace pankreatu jsme hodnotili význam perfluorohexyloctanu 

(PFH) pro dlouhodobou studenou konzervaci orgánu. Heterotopická transplantace pankreatu 

probíhala u syngenních potkanů  kmene Brown-Norway. Odebrané orgány byly 

konzervovány po dobu 18 hodin v okysličeném PFH (n = 8), nebo v UW roztoku (n = 8), 

nebo byly transplantovány okamžitě v kontrolní skupině (n = 8 ). Dvě hodiny po reperfuzi 

jsme odebrali krev a vzorky tkáně pankreatu pro biochemické vyšetření a genovou analýzu 

(real-time PCR). 

Významný rozdíl mezi UW a PFH skupinou byl zaznamenán u genu pro TNFß a endotelin 1, 

který byl exprimován více než dvojnásobně ve skupině s UW roztokem. Skupina UW ve 

srovnání se skupinou PFH vykazovala významně vyšší hodnoty pankreatické amylázy 

a lipázy (94,2 ± 25,2 vs 67,7 ± 13,4 μkat / l a 5,5 ± 2,8 vs 3 ± 0,7 μkat / l, p <0,05). Tato 

zjištění naznačují nižší míru ischemicko-reperfuzního poškození ve skupině PFH. 

 

V našich experimentech jsme prokázali lepší výsledky transplantace po dlouhodobé studené 

konzervaci pomocí PFC ve srovnání s konvenční metodou konzervace pomocí UW roztoku 

pro ledvinu, pankreas a LO. 

 

Klíčová slova: apoptóza – ischemicko-reperfuzní poškození  – konzervace – 

Langerhansovy ostrůvky – ledvina – pankreas – perfluorocarbon – potkan –  roztok 

University of Wisconsin – two-layer method     



6 

 

Abstract (English) 
 

Perfluorocarbons (PFC) are hydrocarbons in which some or all of the hydrogen atoms are 

replaced with fluorine. PFC have a very high capacity for dissolving oxygen. They are 

chemically and biologically inert. The most successful clinical application of PFC is the 

"two-layer method" for pancreas preservation before islet isolation. The two-layer organ 

preservation method (TLM) is based on oxygenated perfluorocarbon overlaid with University 

of Wisconsin (UW) solution. In experiment it has been successfully used for heart and 

intestine transplantation. We tested whether this technique would prevent tissue damage and 

improve results of kidney, pancreas and islets of Langerhans transplantation with prolonged 

ischemia time in an experimental model of syngenic rats. In kidney and islets of Langerhanse 

transplantation model we used TLM preservation method. In pancreas transplantation model 

we used perfluorohexyloctane (PFH) as a new generation of less lipophilic PFC. 

 

1. Kidneys were stored for 24 hours either in UW solution (n = 16), with TLM (n = 16) or 

transplanted immediately (control group, n = 12). In half of the animals, survival was 

observed and in the other animals grafts were procured for semiquantitative histological 

scoring and TUNEL apoptosis assessment 24 h after transplantation. One-month survival 

rates in the UW, TLM and control groups were 12.5, 62.5 and 100%, respectively (UW vs. 

TLM, p<0.01). Median creatinine levels 24 h after transplantation were 381, 299 and 121 

µmol/l, respectively (UW vs. TLM, p<0.02). Histological scoring showed more severe tissue 

damage in the UW group than in the TLM group (p<0.05). Apoptosis was more frequent in 

the UW group than in the TLM group (p<0.05). In this experiment we demonstrated that 

conservation with PFC as a component of the "two-layer method" significantly improves the 

outcome of kidney transplantation in a rat model. 

2. In the next step, we tested impact of TLM on islet isolation and transplantation. Pancreata 

were stored for 24 hours in UW solution (n=39), with TLM (n=35) or used for islet isolation 

immediately without preservation (n=10).  We proofed significantly higher islet yield and 

improved outcome after transplantation using TLM compared to conventional static cold 

preservation in UW solution.   

3. In the model of pancreas transplantation we evaluated the impact of perfluorohexyloctane 

on long-term cold storage in a rat whole pancreas transplantation model. Brown-Norway rats 

were used for syngeneic heterotopic pancreas transplantation. The procured organs were 

cold-stored for 18 hours in preoxygenated PFH (PFH group) (n=8) or in the University of 

Wisconsin solution (UW group) (n=8) or were transplanted immediately in the control group 

(n=8). Two hours after reperfusion, we obtained blood and pancreas tissue samples for 

biochemistry and gene analyses (real-time PCR). A significant difference between the UW 

and PFH group was observed in the TNFß and endothelin 1 genes, which was overexpressed 

more than twofold in the UW group. In the blood samples, the UW group compared with the 

PFH group showed significantly higher levels of pancreatic amylase and lipase (94.2±25.2 vs. 

67.7±13.4 µkat/l and 5.5±2.8 vs. 3±0.7 µkat/l, respectively; p< 0.05). These findings suggest 

lower rate of ischaemic reperfusion injury in the PFH group.  

 

In our experiments we confirmed superiority of long-term cold storage with PFC for kidney, 

pancreas and islets of Langerhans transplantation compared to conventional cold preservation 

in UW solution. 

 

Key words: apoptosis – ischemical-reperfusion injury – islet of Langerhans – kidney – 

pancreas – perfluorocarbon – preservation – rat –  two-layer method – University of 

Wisconsin solution      



7 

 

Úvod 
 

Způsob konzervace orgánů před transplantací ovlivňuje prostřednictvím 

ischemicko-reperfuzního poškození jejich funkci a přežívání po transplantaci [1]. 

Nejčastějším způsobem konzervace orgánů v současné době je metoda statické studené 

konzervace. Hlavním principem statické studené konzervace je snížení ischemického 

poškození odebraného orgánu pomocí protektivních roztoků spolu s ochlazením štěpu na 

teplotu 0-4 st. Celsia vedoucímu ke snížení metabolismu pod 10% [2,3]. I při tomto způsobu 

konzervace ale dochází k poškozování orgánu ischemií. Zlepšení výsledků může přinést 

současné okysličování konzervovaného štěpu, které ale doposud naráží na technickou 

náročnost bránící jeho širšímu použití. Jednou z nadějných možností řešení tohoto problému 

je použití perfluorocarbonu.  

 

Perfluorocarbony (PFC) jsou skupinou uhlovodíků, ve kterých jsou některé nebo všechny 

atomy vodíku nahrazeny atomy fluoru. PFC mají velmi vysokou kapacitu pro rozpustnost 

kyslíku. V porovnání s vodou je rozpustnost kyslíku v PFC 20x až 25x vyšší [4]. Díky této 

vlastnosti se stal PFC ideálním mediem pro oxygenaci explantovaného orgánu. Poskytuje 

orgánu prakticky fyziologickou hladinu parciálního tlaku kyslíku [5].  Použití PFC 

k oxygenaci explantovaného orgánu může prodloužit dobu mezi explantací a transplantací [5]. 

Umožňuje zlepšit funkci orgánu poškozeného teplou ischemií [6,7]. V případě pankreatu 

použití PFC zvyšuje dostupnost Langerhansových ostrůvků  z pankreatu [8,9] a umožní jejich 

izolaci i od marginálních dárců [10].  

 

PFC je v transplantační medicíně využíván ke konzervaci odebraných orgánů. Přestože byl 

použit jako konzervační medium i samostatně [11], širší využití získal až v kombinaci s UW 

roztokem jako tzv. TLM (two-layer method) [12]. Uchovávání pankreatu v PFC prodlužuje 

dobu jeho použitelnosti k izolaci a transplantaci Langerhansových ostrůvků a navíc zvyšuje 

dostupnost Langerhansových ostrůvků z konzervovaného pankreatu [13,14], která je délkou 

studené ischemie významně zhoršena [15]. PFC byl doposud použit ke konzervaci srdce [16], 

tenkého střeva [17], jater [18] a plic [19] na zvířecích modelech. Nejlepší výsledky 

a nejčastější využití nachází při konzervaci pankreatu [20]. Klinicky byl využit k transplantaci 

pankreatu [21] a častěji pak k izolaci Langerhansových ostrůvků [22]. Přestože byl mnohokrát 

prokázán význam PFC pro konzervaci orgánů před transplantací, nebyl doposud PFC uveden 

do širšího klinického využití [23]. 

 

Dosud nejfrekventovanější využití PFC v transplantační medicíně je jako součást TLM [24]. 

Tato metoda používá dvě protektivní media. PFC sycený kyslíkem a UW konvenční 

konzervační roztok [25]. Použití TLM přináší významně lepší výsledky, než konzervace 

pouze UW roztokem [26].    

 

V medicíně nachází PFC uplatnění od 60.-tých let jako respirační tekutina v léčbě RDS 

(Respiratory Distress Syndrome) u nedonošených dětí (Perflubron) pro snadné vázání kyslíku 

a biologickou inertnost. Poprvé byla tato jeho vlastnost demonstrována v roce 1966 Clarkem 

a Gollanem na pokusu s myší, která přežívala v oxygenovaném PFC několik hodin [27]. Další 

uplatnění nachází PFC například v oftalmologii [28] a transplantologii.  

 

Ze široké skupiny perfluorocarbonů nachází v poslední době nejslibnější využítí 

perfluorohexyloctan (PFH), který umožňuje lepší pronikaní kyslíku do tkání, než dříve 

používaný perfluorodecalin [29]. Na jeho využití jsme se zaměřili i v našem projektu, a to při 

orgánové transplantaci pankreatu. 



8 

 

Hypotéza a cíle práce 
 

 

Hypotéza vychází z předpokladu, že použití perfluorocarbonu (PFC) při dlouhodobé 

konzervaci pankreatu a ledviny u potkana sníží rozsah a následky ischemicko-reperfuzního 

poškození transplantovaného štěpu. Při srovnání konvenční konzervace v UW roztoku 

a pomocí PFC předpokládáme dosažení lepších výsledků v případě PFC. 

 

Cílem práce bylo prověřit protektivní vliv PFC samotného i v kombinaci s roztokem UW 

(University of Wisconsin) jako součásti tzv. dvojvrstevné metody (TLM, „Two-Layer 

Method“) při konzervaci ledviny a pankreatu v experimentu na potkanech. 

 

 

 

Konkrétní cíle experimentálního projektu: 

 

1. Zjistit, jestli použití PFC zlepší bezprostřední efekt transplantace ischemicky poškozeného 

štěpu ledviny.  

 

2. Zjistit, jestli použití PFC zlepší výtěžnost a in vitro testovanou funkční schopnost 

Langerhansových ostrůvků a získat tak podklady pro zařazení tohoto způsobu konzervace 

pankreatu do protokolu izolace Langerhansových ostrůvků pro klinické účely. 

 

3. Zavést model experimentální orgánové transplantace pankreatu u potkana a testovat, zda 

konzervace pomocí PFC sníží rozsah ischemicko-reperfuzního poškození štěpu po 

transplantaci. 
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Materiál a metody 
 

A) Experimentální zvířata 

 

Pro nácvik mikrochirurgické techniky byli použiti potkani kmene Lewis. Jako dárci orgánů 

v experimentálních studiích pro transplantaci ledviny, pankreatu a izolovaných 

Langerhansových ostrůvků byli použiti potkani kmene Brown-Norway. In vivo funkce 

izolovaných Langerhansových ostrůvků byla testována u imunodeficientních myší kmene 

NuNu. Diabetes byl u nich navozen intraperitoneálním podáním streptozotocinu. Za příjemce 

ledviny a pankreatu byli použiti syngenní potkani kmene Brown-Norway.  

 

B) Konzervace orgánů 

 

Odebrané orgány byly uchovávány po dobu 24 hodin konvenčním způsobem ve studeném 

UW roztoku (4°C) nebo pomocí TLM. 

Vzhledem k rozdílné specifické hmotnosti se PFC a UW roztok vzájemně nemísí a rozdělují 

se do dvou vrstev. Konzervovaný orgán  byl umístěn na rozhraní obou vrstev. PFC (spodní 

vrstva) byl sycen bezprostředně před konzervací orgánu 100% kyslíkem po dobu 20 minut 

[30]. 

 

 

C) Izolace Langerhansových ostrůvků  
 

LO byly izolovány buď z bezprostředně odebraného pankreatu (kontrolní skupina) nebo 

z pankreatů konzervovaných po dobu 24 hodin pomocí TLM nebo v samotném UW roztoku. 

Pankreas byl odebrán se segmentem duodena a se slezinou. Ductus choledochus byl 

kanylován již před konzervací. Po konzervaci byl pankreas naplněn 15 ml roztoku kolagenázy 

v HBSS (Hank´s balanced salt solution) o koncentraci 1 mg/ml. Distendovaný orgán byl 

umístěn do zkumavky a inkubován 20 min při 37°C. Jednotlivé složky tkáňové suspenze byly 

odděleny pomocí hmotnostního gradientu. Po 20 minutách centrifugace při 4°C a 610 G byly 

separované ostrůvky sbírány pipetou z rozhraní posledních dvou vrstev a promyty v HBSS.  

 

D) Transplantace Langerhansových ostrůvků  

 

V celkové i.m. anestézii byla u diabetických NuNu myší provedena levostranná lumbotomie, 

ze které jsme obnažili konvexitu levé ledviny. Poté byla pod kapsulu ledviny zavedena kanyla 

a aplikována suspenze ostrůvků.  

 

 

E) Testování vitality Langerhansových ostrůvků 

 

Vitalita ostrůvků byla testovaná pomocí fluorescenčních barev propidium jodid (PI) 

a akridinová oranž (AO). Pod fluorescenčním mikroskopem byly ostrůvky rozděleny do 

skupin podle procentuálního zastoupení nekrotických buněk 0-25, 26-50, 51-75, 76-100% 

a na základě toho byla stanovena celková vitalita. Schopnost ostrůvků produkovat inzulín byla 

stanovena in vitro pomocí statických inkubací.  
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Vitalita in vivo:  

Schopnost transplantovaných ostrůvků produkovat inzulín in vivo byla vyšetřena 

intraperitoneálním glukózovým tolerančním testem (IPGTT) ve 2. a v 8. týdnu po 

transplantaci. Schopnost transplantovaných ostrůvků vyléčit streptozotocinový diabetes 

příjemců byla monitorována pravidelným měřením glykémií. 

 

Histologie: 

Pro definitivní potvrzení schopnosti transplantovaných LO vyléčit diabetes, byla v 8. týdnu 

provedena nefrektomie ledviny, do které byly transplantovány LO. Ledviny byly fixovány 

a barveny hematoxylinem a eozinem pro identifikaci transplantovaných LO. 

 

F) Odběr a transplantace ledviny u potkana 

 

Zvolili jsme metodu ortotopické trasplantace levé ledviny mezi syngenními potkany kmene 

Brown-Norway po oboustranné nefrektomii vlastních ledvin příjemce.  Štěp ledviny byl 

transplantován napojením cév a močovodu end-to-end na renální cévy a močovod příjemce. 

 

K posouzení vlivu TLM při dlouhodobé konzervaci ledviny jsme sestavili 3 skupiny: 

skupina 1 (n=16) - štěp transplantovaný po 24 hod konzervace v UW roztoku při teplotě 4°C 

skupina 2 (n=16) - štěp transplantovaný po 24 hod konzervace pomocí TLM při teplotě 4°C  

skupina 3 (n=12) - kontrolní, s bezprostředně transplantovaným štěpem ledviny 

U poloviny transplantovaných v každé skupině (8, 8 a 6, náhodně vybraných) bylo sledováno 

pouze přežívání. U ostatních zvířat ve skupinách bylo provedeno biochemické vyšetření krve 

a odběr ledviny k histologickému vyšetření a zhodnocení míry apoptózy 24 hodin po 

transplantaci. Jelikož byla u všech příjemců ledvin provedena zároveň oboustranná 

nefrektomie, přežívání příjemců přímo souviselo s přežíváním štěpů. 

 

H) Histologická a imunochemická vyšetření 

 

Polovina odebrané ledviny byla fixována a obarvena hematoxylinem a eosinem.  

Glomeruly nevykazovaly výrazné známky ischemicko-reperfuzního poškození, proto nebyly 

dále podrobněji hodnoceny. Histologické známky poškození v oblasti kortexu ledviny jsme 

hodnotily semikvantitativně na 25-ti náhodně vybraných nepřekrývajících se 

mikrofotografiích z každého vzorku. Hodnocení jednotlivých vzorků bylo prováděno dvěma 

nezávislými pracovníky bez znalosti přidělení preparátů k jednotlivým experimentálním 

skupinám. Na mikrofotografiích jsme kvantitativně hodnotili stupeň postižení tubulů [31].  

Normální obraz nepoškozené tkáně byl hodnocen jako stupeň 1, atrofie epiteliálních buněk, 

rozšíření bazální membrány a intersticiální edém jako stupeň 2 a nekróza buněk tubulů 

s destrukcí buněčných jader a deskvamací epitelií jako stupeň 3. U každého preparátu byl pak 

stanoven plošný procentuální výskyt jednotlivých stupňů poškození. 

 

TUNEL assay v kombinaci se značením glomerulů pomocí imunofluorescence. 

Druhá polovina odebrané ledviny byla zpracována k současnému imunofluorescenčnímu 

označení glomerulů a detekci apoptózy pomocí metody TUNEL. Z každého preparátu jsme 

pomocí imunofluorescenčního mikroskopu pořídili 10 náhodně vybraných mikrofotografií. 

Při zvětšení objektivu 40-krát zachycovala mikrofotografie pole o velikosti 430x320 µm. 

Apoptotické buňky jsme počítali zvlášť v glomerulech a tubulech. 
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G) Odběr a transplantace pankreatu u potkana  

 

Zvolili jsme model heterotopické transplantace pankreatikoduodenálního štěpu [32] mezi 

syngenními potkany kmene Brown-Norway (u samotného experimentu)  resp. Lewis (při 

nácviku) na subrenální oblast abdominální aorty, se systémovou krevní drenáží do dolní duté 

žíly. Drenáž exokrinní sekrece byla zajištěna enteroentero anastomózou do tenkého střeva 

příjemce.  Orgány byly uchovávány po dobu 18 hodin buď konvenčním způsobem ve 

studeném UW roztoku (4°C) nebo v preoxygenovaném perfluorohexyloctanu (PFH) při 

teplotě 4°C.  

 

K hodnocení úspěšnosti transplantace pankreatu u syngenních potkanů kmene Brown Noway 

jsme použili příjemce s diabetem, který jsme indukovali intravenózní aplikací streptozotocinu 

v dávce 70 mg/kg 5-7 dnů před plánovanou transplantací. Spolehlivost navozeného diabetu 

jsme kontrolovali měřením glykémie, kritériem diabetu byla hodnota glykémie nad 18 mmol/l 

3 dny po sobě. 

 

K nácviku odběru a transplantace pankreatikoduodenálního štěpu bylo použito 40 potkanů 

kmene Lewis.  

 

K posouzení vlivu PFH při dlouhodobé konzervaci jsme sestavili 3 skupiny po 8 zvířatech. 

Heterotopickou transplantaci pankreatu jsme prováděli u syngenních potkanů kmene 

Brown-Norway 18 hodin po konzervaci pankreatikoduodenálního štěpu ve 4° UW roztoku 

nebo PFH (skupina 1 a 2) nebo bezprostředně, bez konzervace orgánu (kontrolní skupina 3). 

2 hodiny po reperfuzi byly zvířatům odebrány 2 ml krve, štěp pankreatu byl odebrán pro 

genovou analýzu a zvířata byla usmrcena exsangvinací v pokračující celkové anestezii.  

 

I) Real-time PCR 

 

Z tkáně pankreatu odebraného 2 hodiny po reperfuzi byla izolována RNA. Pomocí metody 

rel-time PCR byly následně změřeny expresní profily sedmi cílových genů pro molekuly 

účastnící se IR poškození (Bcl2, Bax, Hmox1, Edn1, Hspd1, Lta(TNFb), Sod1) u 24 vzorků 

tkáně pankreatu.  
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Výsledky 
 

A) Zavedení transplantačních modelů 

 

Ortotopická transplantace ledviny 

V případě transplantace štěpu ledviny jsme k samotným experimentům přikročili poté, co 

jsme dosáhli 100% dlouhodobého přežívání zvířat (nad 28 dnů) po transplantaci 

nekonzervovaných štěpů. Vzhledem k tomu, že všichni příjemci podstoupili nejprve 

oboustrannou nefrektomii vlastních ledvin, přežívání zvířat a funkce štěpů si v našem modelu 

plně odpovídají. 

 

Odběr pankreatu k izolaci a transplantace Langerhansových ostrůvků (LO)  

Odběr pankreatu pro izolaci LO se vzhledem k nutnosti konzervace v naší studii lišil od 

rutinního postupu, kdy je kolagenáza injikována do pankreatického vývodu ještě v těle 

anestezovaného zvířete. Při nácviku odběru pankreatu od potkana bylo důležité zachování 

kapsuly pankreatu a zavedení kanyly do ductus choledochus před následnou konzervací 

orgánu. Transplantace LO byla prováděna pod renální kapsulu diabetických NuNu myší. 

 

Heterotopická transplantace pankreatu 

K nácviku odběru a transplantace pankreatikoduodenálního štěpu bylo použito 40 potkanů 

kmene Lewis. Po zdokonalení chirurgické techniky se nám podařilo dosáhnout dlouhodobého 

přežívání (více než 28 dnů) a dosažení dlouhodobé normoglykémie s normalizací IVGTT 

u transplantace syngenním diabetickým potkanům kmene Brown-Norway (n=6). 

 

B) Konzervace pomocí TLM zlepšuje přežívání zvířat po transplantaci ledviny 

 

Jelikož byla u všech příjemců ledvin provedena zároveň oboustranná nefrektomie, přežívání 

příjemců přímo souviselo s přežíváním štěpů. Všechna zvířata přežila 24 hodin od 

transplantace. Dlouhodobé přežívání (tj. déle než 28 dní) ve skupinách 1 (konzervace UW 

roztokem, n=8), 2 (konzervace pomocí TLM, n=8) a 3 (kontrolní skupina, n=6) bylo 12,5%, 

62,5% a 100% (pro skupinu 1 vs 2 bylo p<0,01). 

 

 

C) Konzervace pomocí TLM zlepšuje časnou funkci transplantované ledviny 

 

Průměrná koncentrace kreatininu v krvi 24 hod po transplantaci byla 381 (292-443), 299 

(255-374) a 121 (102-138 µmol/l, skupina 1 (konzervace UW roztokem, n=8) vs skupina 2 

(konzervace pomocí TLM, n=8) p<0,02).  

 

 

D) Konzervace pomocí TLM snižuje rozsah ischemicko-reperfúzního poškození 

 

Polovinu ledviny odebrané 24 hodin po transplantaci jsme zpracovali pro histologické 

vyšetření. Oproti kontrolní skupině (n=6) byl u ledvin ze skupiny 1 (konzervace UW 

roztokem, n=8) a 2 (konzervace pomocí TLM, n=8) na histologických preparátech barvených 

hematoxylinem-eosinem zjištěny známky těžkého poškození tkáně, jako atrofie epiteliálních 

buněk, intersticiální edém a nekrózy buněk tubulů. V jednotlivých skupinách jsme hodnotili 

procento normálních, poškozených a nekrotických tubulů na 25 mikrofotografiích. 
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Ischemicko-reperfúzní poškození bylo na hodnocených histologických preparátech výraznější 

u skupiny 1 oproti skupině 2 (p<0,01). Výsledky ukazuje následující tabulka: 

 

 skupina 1 (UW) 

(%) 

skupina 2 

(TLM) (%) 

  Kontrolní 

skupina (%) 

 

Grade průměr SEM průměr SEM p (1 vs 

2) 

průměr SEM p (1 vs 

2) 

1 (normální  

tubuly) 

3,2 0,7 2,7 0,8 0,6 (ns) 80,7 0,9 < 0,01 

2 

(poškozené 

tubuly) 

30,3 1,9 40 3,2 < 0,05 15,2 0,9 < 0,01 

3 

(nekrotické 

tubuly) 

66,7 2,1 57,3 3,0 < 0,05 4,1 0,2 < 0,01 

 

 

E) Konzervace pomocí TLM snižuje apoptózu renálních buněk 

 

Míra apoptózy byla hodnocená pomocí metody TUNNEL v buňkách tubulů. Nízký výskyt 

apoptózy jsme pozorovali ve všech třech skupinách. Významně vyšší výskyt byl ve skupině 1 

(konzervace pomocí UW roztoku) oproti skupině 2 (konzervace pomocí TLM). Průměrně 

jsme zjistili 12 ± 1,6 oproti 5 ± 0,5 TUNEL positivních buněk na zorné pole; p<0,01). 

0,6 ± 0,2 TUNEL positivních buněk na zorné pole u kontrolní skupiny 3 (p<0,001 oproti 

oběma dalším skupinám).  

 

F) Konzervace pankreatu pomocí TLM zvyšuje výtěžnost izolovaných ostrůvků 

 

Po 24-hodinové konzervaci pankreatu v UW roztoku nebo pomocí TLM byla výtěžnost 

ostrůvků řádově snížena na 1/5 až 1/10 oproti kontrolní skupině bez studené ischemie 

(p<0,01; T-test). Porovnání skupin UW a TLM ukázalo, že výtěžnost byla významně vyšší ve 

skupině konzervované pomocí TLM než ve skupině UW (p<0,01). 

 

Výsledky výtěžnosti LO v jednotlivých skupinách ukazuje následující tabulka: 

 

skupiny počet pankreatů průměrný počet izolovaných 

LO z jednoho pankreatu 

SD 

skupina 1 (UW) 39 137 111 

skupina 2 (TLM) 35 220 108 

skupina 3 (kontrola) 10 790 156 

 

 

G) Funkce ostrůvků in vitro a in vivo je lepší při použití TLM 

 

Průměrné hodnoty (+ SD) stimulačních indexů inzulínu získaných při inkubaci 

Langerhansových ostrůvků (LO)  izolovaných bezprostředně po odběru pankreatu (kontrolní 

skupina), po 24-hodinové konzervaci pankreatu v UW roztoku (skupina UW) a po 

24-hodinové konzervaci pomocí TLM (skupina TLM) byly:  
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kontrolní skupina (n=15):    SI=2,57±1,36  

skupina TLM (n=15):  SI=1,58±1,36 

skupina UW (n=15):   SI=0,83±1,21 

 

Porovnání T-testem ukázalo, že ve srovnání s kontrolní skupinou vedla 24-hodinová 

konzervace v samotném UW roztoku ke zhoršení funkce ostrůvků (p=0,0084), zatímco při 

porovnání s ostrůvky konzervovanými pomocí TLM nebyl rozdíl statisticky významný 

(p = 0,093).   

 

Izolované LO byly následně transplantovány diabetickým NuNu myším pod kapsulu levé 

ledviny.  Hodnotili jsme opět 3 skupiny – skupina 1 po konzervaci v UW roztoku (n=9), 

skupina 2 po konzervaci pomocí TLM (n=10) a kontrolní skupina 3 (n=8). 

Každé myši bylo transplantováno 400 LO. Následně jsme po dobu 8 týdnů hodnotili denně 

glykémie a ve 2. a 8. týdnu jsme provedli intraperitoneální glukózový toleranční test.  

V UW skupině zůstalo diabetických 5 zvířat (glykémie trvale > 9 mmol/l), ve skupině TLM 

zůstalo diabetické pouze jedno zvíře a ve skupině kontrolní byla trvale diabetická 2 zvířata. 

Rozdíl mezi skupinami TLM a UW hodnocený pomocí Mann-Whitneyova testu byl 

statisticky významný (p<0,05).  

 

Nefrektomie ledviny s transplantovanými ostrůvky 8 týdnů po transplantaci vedla 

k opětovnému rozvinutí diabetu s glykémiemi nad 18 mmol/l, čímž byl potvrzen výhradní 

vliv transplantovaných ostrůvku na dosažení normoglykémie. 

 

H) Konzervace pomocí PFH snižuje výskyt časných známek ischemicko-reperfuzního 

poškození transplantovaného pankreatu   

 

K posouzení vlivu PFH při dlouhodobé konzervaci pankreatu jsme sestavili 3 skupiny: 

skupina 1 (n=8) - štěp transplantovaný po 18 hodinách konzervace v UW roztoku při teplotě 

4°C,  skupina 2 (n=8) - štěp transplantovaný po 18 hodinách konzervace pomocí PFH při 

teplotě 4°C  a skupina 3 (n=8) - kontrolní, s bezprostředně transplantovaným štěpem 

pankreatu. 

 

Biochemické vyšetření 

Ve vzorcích séra odebraného 2 hodiny po reperfuzi jsme naměřili signifikantně vyšší hodnoty 

pankreatické amylázy a lipázy v UW skupině ve srovnání se skupinou PFH (94,2±25,2 vs. 

67,7±13,4 µkat/l resp. 5,5±2,8 vs. 3±0,7 µkat/l, p< 0,05). Signifikantní rozdíl jsme pozorovali 

i mezi kontrolní skupinou a ostatními skupinami (55,4±14,8 resp. 1,9±0,8 µkat/l, p< 0,05) 

(průměr±SD). 

 

Exprese genů 

Hodnotili jsme změny v expresi sedmi genů spojených s IR poškozením dvě hodiny po 

reperfuzi transplantovaného pankreatu  konzervovaného po dobu 18 hodin v oxygenovaném 

PFH nebo studeném UW roztoku a pankreatů transplantovaných bezprostředně po odběru 

v kontrolní skupině. 

Zjistili jsme signifikantní rozdíl mezi skupinami UW a PFH u exprese genů pro TNFß 

a endothelin 1 (p< 0,05). Oba byly více než dvojnásobně exprimovány ve skupině UW. 

U ostatních genů jsme nezjistili rozdíl v expresi mezi skupinami. 
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Diskuze 
 

Metoda orgánové konzervace pomocí dvou vrstev (TLM), založená na oxygenaci 

konzervačního roztoku během studené ischemie se jevila jako užitečná zejména při klinické 

transplantaci izolovaných Langerhansových ostrůvků, ale nestala se zatím součástí rutinních 

konzervačních postupů. V případě transplantace ledviny nebyla kromě současného projektu 

testována vůbec. Podařilo se nám prokázat, že TLM snižuje tkáňové poškození vznikající v 

průběhu prodloužené studené ischemie a tím vede i k lepší bezprostřední funkci 

experimentálně transplantované ledviny a přežívání příjemců. Potvrdili jsme také dřívější 

experimentální nálezy, že pomocí TLM je možné dosáhnout vyššího zisku a lepší kvality 

izolovaných Langerhansových ostrůvků, než při použití standardní konzervace pomocí UW 

roztoku. Na modelu orgánové transplantace pankreatu jsme prokázali protektivní vliv 

dlouhodobé konzervace pomocí perfluorohexyloctanu, který byl, jako nová generace méně 

lipofilních PFC s lepším průnikem kyslíku do tkání, dosud použit pouze ke konzervaci 

pankreatu před následnou izolací LO [29].   

 

Příznivý vliv PFC při konzervaci štěpu ledviny v experimentu na potkanech byl naznačen už 

v práci Malufa [33], který ale nehodnotil funkci a přežívání štěpů. V našem experimentu byla 

prováděna transplantace ledviny zvířatům po předchozí bilaterální nefrektomii vlastních 

ledvin. Zachování funkce štěpu ledviny bylo tak možné posuzovat přímo podle přežívání, 

protože afunkce štěpu znamenala bezprostřední rozvoj urémie s následným úmrtím zvířete. 

Ve srovnání s konzervací UW roztokem metoda TLM zjevně zlepšila 28-denní přežívání 

a vedla k nižším hodnotám kreatininu 24 hodin po transplantaci. Kvantitativní histologické 

vyšetření ukázalo podstatně nižší stupeň tubulárního poškození a nižší výskyt apoptotických 

buněk. Přitom jak lepší přežívání, tak nižší stupeň poškození byly bezpochyby navozeny 

rozdílným způsobem konzervace, protože všechny ostatní experimentální podmínky byly 

v případě obou konzervačních postupů stejné.  

 

Ačkoliv entuziasmus pro konzervaci pankreatu před izolací Langerhansových ostrůvků, který 

byl jedním z motivů pro zahájení tohoto projektu, v posledních letech částečně opadl, TLM 

stále zůstává součástí izolačního protokolu v některých centrech a je jí připisován podíl na 

zlepšující se úspěšnosti. V našich experimentech jsme jednoznačně prokázali, že při dlouhé 

studené ischemii dosahujeme při konzervaci pankreatu pomocí TLM lepší výtěžnosti 

ostrůvků, které mají také lepší in vitro a in vivo funkci. 

 

Ačkoliv je PFC podrobně studován z hlediska vlivu na izolaci LO z konzervovaného 

pankreatu, význam pro orgánovou transplantaci slinivky byl hodnocen spíše okrajově. 

V našem modelu s heterotopickou transplantací pankreatu jsme zvolili interval 2 hodiny po 

reperfuzi k měření exprese genů prozánětlivých markerů. Podobný postup byl používan 

i v předchozích experimentech hodnotících následky IR poškození na modelu transplantace 

pankreatu u potkana. Tento interval se ukázal jako vhodný k detekci časných IR změn i jejich 

intenzity. V našem experimentu jsme zjistili rozdíly v expresi genu pro endotelin 1 a TNFβ 

mezi skupinou s oxygenovaným PFH a UW roztokem.  

 

V současné době existují pochopitelně i jiné přístupy tkáňové oxygenace, jako je zejména 

přístrojová perfuze okysličovanými roztoky. Oproti statické metodě konzervace 

s oxygenovaným PFC jsou ale zatím pořád složité a nákladné pro rutinní použití.  
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Závěry 
 

V experimentech na syngenních potkanech kmene Brown-Norway se nám podařilo prokázat 

protektivní vliv oxygenovaného pefluorocarbonu při dlouhodobé konzervaci ledviny 

a pankreatu. Ve srovnání s konvenční konzervací pomocí UW roztoku vedla konzervace 

pomocí perfluorocarbonu k významnému snížení ischemicko-reperfuzního poškození 

a zlepšení funkce transplantované ledviny, pankreatu i Langerhansových ostrůvků. 

 

1. V případě transplantace ledvin se nám podařilo prokázat, že dlouhodobá studená 

konzervace (24 hodin) pomocí oxygenovaného perfluorodecalinu v kombinaci s UW 

roztokem (tzv. “two-layer method“ - TLM) oproti konzervaci v samotném UW roztoku 

významně snižuje výskyt apoptózy, histologických změn odpovídajících 

ischemicko-reperfuznímu poškození, zlepšuje funkci a přežívaní transplantovaných štěpů.  

 

2. V případě transplantace Langerhansových ostrůvků jsme při porovnání dlouhodobé 

(24 hodin) konzervace pankreatu v UW roztoku a pomocí TLM zaznamenali významně 

vyšší výtěžnost Langerhansových ostrůvků v případě TLM. Konzervace pomocí TLM 

zlepšovala také in-vitro a in-vivo funkci Langerhansových ostrůvků hodnocenou pomocí 

stimulačních indexů a glukózových tolerančních testů u atymických NuNu myší 

s ostrůvky transplantovanými pod renální kapsulu. 

 

3. Na modelu heterotopické transplantace pankreatu jsme při porovnání dlouhodobé 

(18 hodin) konzervace pomocí perfluorohexyloctanu (PFH) a UW roztoku prokázali 

významně nižší expresi prozánětlivých genů (endotelin 1 a TNFß) ve tkáni 

transplantovaného pankreatu a nižší sérové koncentrace pankreatické amylázy a lipázy 

u příjemců pankreatu v případě PFH svědčící pro menší míru ischemicko-reperfuzního 

poškození štěpů. 
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