
Abstrakt 

Lidské střevo představuje důležitý imunitní orgán, tvořící největší rozhraní mezi imunitním 

systémem a okolní mikrobiotou. Rozsáhlé části střeva jsou často poškozeny v průběhu 

Crohnovy nemoci (CD, Crohn’s disease), chronického zánětlivého onemocnění s rostoucí 

incidencí. Vypuknutí střevního zánětu je asociováno se strátou střevní homeostázy, která se 

projevuje mikrobiální dysbiózou. Dosud není známo, zda je bakteriální dysbióza příčinou 

střevního zánětu, anebo jeho důsledkem. Homeostatický vztah s mikrobiotou je ve zdravých 

jedincích z velké části udržován Panethovými buňkami (PC, Paneth cell). Tento typ buněk 

produkuje a sekretuje řadu antimikrobiálních peptidů a proteinů, jako jsou enterické α-

defenziny, které nepřetržitě udržují složení střevní mikrobioty. Defekty ve správném působení 

PC jsou dlouho spojovány s rozvojem CD. V této práci navazujeme na naše předešlá 

publikovaná data, prokazující depleci PC v důsledku poruchy centrální tolerance. Na základě 

fenotypických a funkčních podobností jsme zformulovali hypotézu pro rozvoj CD v důsledku 

autoimunitní deplece PC u části pacientů. Tato práce představuje studii kontrol a případů nově 

diagnostikovaných neléčených pediatrických CD pacientů. V začátku shrnujeme literární 

přehled současných modelů rozvoje CD, spolu s dostupnými důkazy pro náš model 

autoimunitní deplece PC. Pro podporu modelu prezentujeme analýzu střevních biopsií CD 

pacientů, která identifikuje nejen skupinu pacientů s normálními hodnotami PC (PCnorm), ale 

také významnou skupinu s podstatně nižšími hladinami PC (PClow). Toto rozdělení nejen 

mimikuje rozdělení pohlaví pediatrických CD pacientů bez ohledu na věk, ale také koreluje 

s několika dalšími experimentálními parametry získanými ze vzorků krve a stolice pacientů. 

V tomto kontextu odhalila charakterizace bakteriální kompozice pacientů v době diagnózy 

kontradiktivní vztah mezi počtem PC a příslušnou bakteriální dysbiózou, kdy jsou hodnoty 

relativní bakteriální abundance v PClow CD pacientech bližší hodnotám ve zdravých jedincích. 

K potvrzení našich výsledků je třeba provést podrobnější studie s větším počtem pacientů. 

Pozorovaný fenomén pravděpodobně představuje nedoceněný regulační mechanismus, který 

je fundamentálně prospěšný pro pacientovu střevní homeostázu. 
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