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Transplantace

• Současné možnosti:
a) Orgánová transplantace

b) Transplantace ostrůvků

c) Transplantace kostní dřeně

• Orgánová transplantace pankreatu se v ČR 
provádí od roku 1984

• Transplantace Langerhansových ostrůvků v 
IKEMu od r. 2005



Indikace k transplantaci

• T1DM

• Časté hypoglykémie – syndrom porušeného 

rozpoznávání hypoglykemií

• Současná renální insuficience – výhoda 

kombinované transplantace

• Velká motivovanost pacientů



Problémy transplantací

• Imunosupresivní léčba  proto je výhodná 

kombinovaná transplantace pankreatu a ledvin

• Převažují ale pozitiva 

– Odpadá nutnost aplikace inzulínu (alespoň částečně)

– Není třeba dodržovat zvláštní dietní režim
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Transplantace Langerhansových ostrůvků







Transplantace Langerhansových ostrůvků

• Transplantace pouze endokrinní tkáně

• Při orgánové transplantaci je až 98 % tkáně 

nepotřebné (ale transplantují se všechny LO)

• ALE Tx LO: ztráta až 50 % funkční tkáně (při 

odstraňování exokrinní tkáně, dalších ztráta při 

samotné transplantaci)



1. enzymatická digesce žlázy enzymem    

kolagenázou

 50-60 ml tkáňové

suspenze

Transplantace Langerhansových ostrůvků



2. centrifugace v hustotním gradientu k oddělení    

exo- a endokrinní části

• Výtěžek 2-8 ml transplantovatelné tkáně

Transplantace Langerhansových ostrůvků



3. regenerace izolovaných buněk v tkáňové kultuře

- výtěžek: 1 mil.  300tis. ostrůvků

Transplantace Langerhansových ostrůvků





- Provádí se pouze v lokální anestezi



Technické komplikace transplantací

• Nedostatek dárců  možné řešení jsou 

alternativní zdroje buněk produkujících inzulín

Cíl současných výzkumů









Problémy použití ESC

• Buňky nejsou tělu vlastní  reakce imunitního 

systému proti štěpu

• Řešení: ePTFE váčky

– Umožňují průchod kyslíku 

a dalších látek (průnik cév)

– Neprostupný pro buňky 

imunitního systému







Další způsoby dopravení inzulin-prdukujících 

buněk do těla

• Implantabilní pouzdro pro terapeutické buňky

• terapeutické buňky obsahující inzulin-

produkující buňky jsou injekčně vpraveny do 

implantátu v rámci 15-min ambulantního 

zákroku

• Nedochází ke vzniku fibrózy

• Úspěšně použito pro léčbu 

hemofilie B 

(deficit faktoru IX)



Enkapsulační strategie a výzkumy současnosti







Na co se zaměřují výzkumy probíhající 

v ČR?

Buněčné 

přeprogramování

Množení vlastních 

beta buněk













Množení vlastních beta buněk









Moderní technologie



„Dual-hormone“ OR „Insulin-only“

hlavní pointa: 

snížení rizika 

hypoglykémie

Insulin only

Dual hormone



Bionický pankreas

• Kombinace hormonů inzulínu a glukagonu

• Hlavní výhoda: snížení četnosti 

hypoglykemických stavů

• CGM + pumpa (dvoukomorová) + smartphone

• Doposud není znám negativní efekt 

dlouhodobého užívání glukagonu



Bionický pankreas



iLet

• 4. generace bionického pankreasu

• Testování v rámci klinických studií

– CGM: Dexcom, Eversense

• 2 cartridge integrované do 1 zařízení

– Inzulín, glukagon – výdrž 6 dní



„Umělé“ beta buňky (arteficial beta cells) - ABCs

• Univerzita v Severní Karolině

• Buňky obsahující váčky plné inzulínu

• Reagují na změnu koncentrace 

glukózy

• Zvýšení koncetrace glukózy vede

k fúzi váčku s membránou

• V současné době úspěšné testy

na myších modelech



vyplavení 

inzulínu

snížení 

extracelulární

pH

zvýšení 

koncentrace 

glukózy



• hlavní výhoda:

– buňky lze „transplantovat“ subkutánně injekčně ve 

formě gelu nebo skrze náplasti s „mikrojehličkami“

není nutná imunosupresivní léčba

ABCs



HEK-beta buňky
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Videa na přestávku :)

https://www.youtube.com/watch?v=elBhzleIwHI

https://www.youtube.com/watch?v=96Ty11M5CCU
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