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Abstrakt 
 

Cílem této práce bylo získat nové poznatky o mechanismech autoimunitní 

uveitidy a testovat nové způsoby léčby, které nebyly u uveitid studovány nebo 

jejichž efekt je sporný. Hlavní důraz byl kladen na úlohu mikroorganismů 

v procesu uveitidy.  

K dosažení cílů byl využit myší model experimentální autoimunitní uveitidy 

včetně modelu bezmikrobního a byly analyzovány vzorky nitroočních tekutin 

pacientů. Na experimentálním modelu byla hodnocena intenzita zánětu in vivo 

klinicky a post mortem histologicky. Hodnocen byl efekt imunomodulační 

léčby. Intenzita zánětu byla porovnána mezi skupinami bezmikrobních a 

konvenčních myší. U konvenčních myší byl sledován terapeutický efekt 

antibiotik podávaných s cílem ovlivnit mikrobiom. Ve vzorcích nitroočních 

tekutin pacientů s autoimunitní uveitidou byly sledovány známky po 

proběhlém infekčním procesu a hodnoceny hladiny cytokinů a dalších faktorů.  

Zhodnocení efektu imunomodulační léčby prokázalo účinnost mykofenolát 

mofetilu, což podporuje jeho širší využití při léčbě autoimunitní zadní uveitidy 

v humánní medicíně. Snížení bakteriálního osídlení vedlo k poklesu intenzity 

zánětu, a tím potvrdilo význam mikroorganismů v procesu autoimunitní 

uveitidy, a to jak u bezmikrobních myší, tak u konvenčních myší léčených 

antibiotiky. Výsledky analýzy nitroočních tekutin podporují hypotézu o vlivu 

infekce při vzniku autoimunitní uveitidy. 

Získané výsledky by mohly iniciovat další výzkum v této oblasti a dospět k cílené 

regulaci faktorů vyvolávajících autoimunitní uveitidu, a tím snížit procento 

slepoty vzniklé následkem uveitidy.  
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Study of immunopathological mechanisms of autoimmune uveitis and 
defining of new therapeutic possibilities 

 
 

Abstract 

 

The aim of this work was to gain new knowledge about mechanisms of 

autoimmune uveitis and to test new therapeutic possibilities that have not yet 

been studied in uveitis or whose effect is questionable. The main emphasis was 

placed on the role of microorganisms in the process of uveitis. 

A mouse model of experimental autoimmune uveitis including a germ-free 

model was used to achieve the aims and samples of patients' intraocular fluids 

were analyzed. In the experimental model, the intensity of inflammation was 

evaluated in vivo clinically and post mortem histologically. The effect of 

immunomodulatory treatment was evaluated. The intensity of inflammation 

was compared between groups of germ-free and conventional mice. The 

therapeutic effect of antibiotics administered to affect microbiome was 

investigated in conventional mice. In intraocular fluid samples of patients with 

autoimmune uveitis signs of infection were monitored and levels of cytokines 

and other factors were evaluated. 

Evaluation of the effect of immunomodulatory therapy has demonstrated the 

efficacy of mycophenolate mofetil, which supports its wider use in the 

treatment of autoimmune posterior uveitis in human medicine. The decrease 

in bacterial load has led to a decrease in the intensity of inflammation, thereby 

confirming the importance of microorganisms in the process of autoimmune 

uveitis in both germ-free and conventional antibiotic-treated mice. The results 

of intraocular fluid analysis support the hypothesis of the effect of infection on 

the induction of autoimmune uveitis. 

The results obtained could initiate further research in this area and achieve a 

targeted regulation of the factors causing autoimmune uveitis, thereby 

reducing the percentage of blindness due to uveitis. 
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1. Úvod 
 
Uveitida je označení pro nitrooční zánět postihující duhovku, řasnaté těleso a 
cévnatku. Toto onemocnění postihuje zejména mladší a střední věkovou 
skupinu obyvatel, tedy jedince v produktivním věku, které ohrožuje slepotou. 
Příčinou uveitidy mohou být infekce, autoimunitní procesy nebo úrazy oka; 
zvláštní skupinu tvoří tzv. uveální maskující syndromy. Výzkumu v oblasti 
patogeneze a léčby uveitid se věnuje několik pracovišť ve světě, přesto však 
zůstává 40-50 % těchto zánětů idiopatických, tedy bez prokazatelné příčiny.  
V současnosti se do popředí hypotéz o příčinách vzniku uveitidy opět dostávají 
mikroorganismy, kterým je přisuzována role spouštěčů autoimunitního zánětu. 
Předpokládá se, že autoimunitní uveitida je vyvolána dysbalancí mezi 
regulačními mechanismy, které inhibují imunitní systém a zánětlivými 
mechanismy, které jsou vyvinuty za účelem zbavit organismus infekčních 
agens. Pokud zůstávají tyto zánětlivé mechanismy aktivní dále, již bez 
souvislosti s infekcí, mohou navodit imunitně zprostředkovaný, často chronický 
nitrooční zánět. K této aberantní aktivaci imunitního systému zřejmě dochází v 
důsledku kombinace genetické predispozice a faktorů zevního prostředí, která 
vede k posunu rovnováhy od imunitní regulace směrem k nekontrolovanému 
zánětu.    
Heterogenita onemocnění se širokým spektrem klinických projevů je hlavní 
překážkou rozsáhlých klinických studií na lidech. Proto byly vyvinuty zvířecí 
modely experimentální autoimunitní uveitidy (EAU), které umožňují 
podrobnější studium patogeneze uveitidy a testování nových terapeutických 
strategií. 
Cílem terapie neinfekčních uveitid je stimulovat regulační mechanismy a/nebo 
potlačovat zánětlivou reakci, a tím předejít zrak-ohrožujícím komplikacím. 
Současná léčba ve většině inhibuje imunitní odpověď na různých úrovních. 
Farmaky běžně používanými při léčbě autoimunitních uveitid jsou kortikoidy a 
imunosupresiva, která s sebou nesou riziko závažných nežádoucích účinků. 
Výzkum v oblasti uveitid je prováděn za účelem získat hlubší poznatky o 
mechanismech uveitid, a tím umožnit vyvinout cílenou léčbu, která by působila 
na buněčné úrovni. Cílená regulace faktorů vyvolávajících autoimunitní 
uveitidu by mohla snížit procento slepoty vzniklé následkem uveitidy. 
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2. Hypotézy a cíle práce 

 
Cílem této práce bylo studium mechanismů autoimunitní uveitidy a možností 

jejich terapeutického ovlivnění. Na myším modelu EAU byla hodnocena 

intenzita zánětu in vivo klinicky a post mortem histologicky. Byl proveden 

imunohistochemický průkaz imunokompetentních buněk v místě zánětu. 

Hodnocen byl efekt imunomodulační léčby. Byla porovnávána intenzita zánětu 

mezi skupinami bezmikrobních a konvenčních myší. Sledován byl terapeutický 

efekt antibiotik podávaných konvenčním myším v různých režimech s cílem 

ovlivnit mikrobiom a posoudit jeho vliv v procesu EAU. Dílčím cílem bylo 

sledování známek po proběhlém infekčním procesu vyšetřením vzorků 

nitroočních tekutin (tekutina z přední komory oka, sklivec) a séra pacientů 

s autoimunitní uveitidou.  

 

 

Hypotézy a cíle:  

 

 1. Cílem práce bylo zavést stabilní model EAU, na kterém budou 

testovány terapeutické přístupy. Optimalizovány byly dávky 

interfotoreceptorového retinoid vázajícího proteinu (IRBP) a pertusového 

toxinu v procesu indukce EAU tak, aby jejich aplikace navodila dostatečně 

silnou zánětlivou aktivitu uveitidy.  

 

 2. Dalším cílem bylo zhodnotit efekt vybraných imunomodulancií v léčbě 

EAU. Zaměřili jsme se zejména na mykofenolát mofetil (MMF), jehož účinnost 

v léčbě uveitid u lidí není přesvědčivá. MMF byl podáván ve dvou různých 

dávkách. Dále byl hodnocen efekt cyklofosfamidu a golimumabu. 

 

 3. Předpokládali jsme, že mikroorganismy hrají důležitou roli v procesu 

indukce a rozvoje autoimunitní uveitidy. K ověření této hypotézy byl využit 

kmen bezmikrobních (germ-free) myší C57BL/6J. Byla porovnávána intenzita 

zánětu po indukci EAU u bezmikrobních a konvenčních myší. 
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 4. K ověření role mikrobiomu v procesu EAU u konvenčních myší byl 

sledován efekt širokospektrých antibiotik podávaných v různých režimech 

(zahájení jeden nebo dva týdny před indukcí EAU a trvání po celou dobu 

experimentu). Předpokládali jsme, že snížením bakteriálního osídlení 

organismu bude možné nepřímo posoudit vliv mikrobiomu při vzniku nebo 

rozvoji uveitidy.  

 

 5. U pacientů s autoimunitní uveitidou byly zjišťovány stopy infekce 

v nitrooční tekutině a v séru a výsledky byly porovnávány s pacienty bez 

anamnézy nitroočního zánětu. Záměrem bylo posoudit, zda mikroorganismy 

mohou mít vliv v procesu indukce autoimunitní uveitidy u lidí. 

 

 6. Analýza vzorků nitroočních tekutin byla u pacientů s autoimunitní 

uveitidou provedena také se zaměřením na vybrané cytokiny a další faktory. 

Cílem bylo zjistit, zda je jejich výskyt vyšší u pacientů s uveitidou než u kontrolní 

skupiny a určit nové možné cíle pro terapeutické ovlivnění. 

 

 

 

Souhrnným cílem bylo získat nové poznatky o mechanismech autoimunitní 

uveitidy a testovat nové způsoby léčby, které dosud nebyly u uveitid studovány 

nebo jejichž efekt je sporný. Hlavní důraz byl kladen na úlohu mikroorganismů 

(včetně komensálních) v procesu uveitidy. K dosažení cílů byl využit myší model 

EAU včetně modelu bezmikrobního a byly analyzovány vzorky nitroočních 

tekutin a séra pacientů s uveitidou. Získané výsledky by mohly iniciovat další 

výzkum v této oblasti a dospět k cílené regulaci faktorů vyvolávajících 

autoimunitní uveitidu, a tím snížit procento slepoty vzniklé následkem uveitidy.  
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3. Materiál a metody 

 

Experimentální zvířata 
V experimentech byly použity samice inbredního kmene myší C57BL/6J ve věku 
5-8 týdnů. Konvenční myši pocházely z chovného zařízení z Centra pro 
experimentální biomodely 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Bezmikrobní 
myši pocházely z Laboratoře gnotobiologie Akademie věd České republiky 
v Novém Hrádku. 
 
Indukce EAU 
Samicím myšího kmene C57BL/6J byl aplikován sítnicový antigen IRBP 1-20, 
který působí jako autoantigen. Subkutánně byla aplikována dávka 250 μg nebo 
500 μg IRBP 1-20 rozpuštěného v dimethylsulfoxidu. Po rozpuštění byl IRBP 
emulzifikován v poměru 1:1 s kompletním Freundovým adjuvans obsahujícím 
mykobakterie. U konvenčních myší byla suspenze aplikována standardně 
subkutánně do obou zadních končetin. Vzhledem k obtížné manipulaci se 
zvířaty v izolátorech byla bezmikrobním myším suspenze aplikována pod kůži 
na krku. Reaktivita imunitního systému byla podpořena intraperitoneální 
aplikací 0,6 μg nebo 1,2 μg pertusového toxinu. 
 
Klinické vyšetření uveitidy 
Biomikroskopické vyšetření očního pozadí myší in vivo bylo provedeno pomocí 
otoskopu přiloženého na rohovku v celkové intraperitoneální anestézii. 
Dilatace zornic byla navozena mydriatiky aplikovanými ve formě očních kapek.  
Otoskop byl připojen ke zdroji studeného světla a byl napojen na digitální 
fotoaparát s předsazenou čočkou +4,0 dioptrie. 
 
Histologické zpracování materiálu 
Myši byly 35. den po indukce EAU usmrceny cervikální dislokací a jejich bulby 
byly enukleovány vystříháním ze spojivkového vaku bezprostředně post 
mortem. Bulby zmražené na -70˚C byly krájeny na mikrotomu na 7 μm silné 
řezy. Bulby byly krájeny vždy z periferie a z oblasti optického nervu obou očí. 
Řezy z obou očí byly barveny metodou hematoxylin eozin podle standardního 
protokolu. 
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Imunomodulační léčba 
Léčba vybranými imunomodulancii byla zahájena v den indukce EAU. 
Porovnáván byl účinek na snížení intenzity EAU u 4 léčených skupin myší s 2 
kontrolními skupinami (neléčená skupina myší s EAU a skupina myší s EAU, 
které byla 1x denně aplikována aqua pro injectione intraperitoneálně). 
Cyklofosfamid byl podán myším jednorázově intraperitoneálně v dávce 100 
mg/kg. Další 2 skupiny myší byly léčeny mykofenolát mofetilem aplikovaným 
1x denně intraperitoneálně – jedné skupině v dávce 30 mg/kg a druhé skupině 
v dávce 50 mg/kg. Poslední skupině léčených myší byl aplikován golimumab 1x 
týdně subkutánně v dávce 70 mg/kg. 
 
Léčba antibiotiky 
Širokospektrá antibiotika ciprofloxacin 100 mg/l a metronidazol 500 mg/l byla 
myším aplikována ve směsi a metronidazol i samostatně v dávce 500 mg/l. 
Antibiotika byla rozpuštěna v pitné vodě a podávána myším ad libitum. Léčba 
byla zahájena 1 týden před indukcí EAU a pokračovala po celou dobu pokusu, 
tedy do 35. dne po indukci. Podávání metronidazolu bylo navíc u jedné ze 
skupin myší zahájeno i 2 týdny před indukcí a pokračovalo do skončení pokusu 
s cílem nepřímo posoudit vliv mikrobioty ve vztahu k indukci onemocnění. 
Kontrolní skupina nedostávala žádnou léčbu. 
 
Analýza nitroočních tekutin a séra na přítomnost vybraných infekčních agens  

Metodou ELISA byly v nitroočních tekutinách a séru pacientů hodnoceny 

protilátky proti vybraným infekčním agens. Jednalo se o rod Chlamydiophila, 

Helicobacter pylori, Yersinia enterocolitica a Epsteina-Barrové virus. U 

chlamydií byly detekovány specifické protilátky proti lipopolysacharidu 

charakteristickému pro rod Chlamydiophila. U bakterií Helicobacter pylori a 

Yersinia enterocolitica byly analyzovány protilátky tříd IgA a IgG. U viru 

Epsteina-Barrové byly hodnoceny protilátky proti virovému kapsidovému 

antigenu (VCA) a proti jadernému (nukleárnímu) antigenu (EBNA).  

Ke zjištění přítomnosti mikrobů byla genomová DNA extrahována pomocí 

MasterPure Complete DNA and RNA Purification Kit. K průkazu bakterií byly 

sekvenovány oblasti V3 a V4 16S rRNA genu, který je společný pro více než   98 

% bakterií. DNA byla amplifikována DNA polymerázou za použití primerů. 
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Analýza proteinů a dalších faktorů v nitroočních tekutinách  

Metoda Label-Based Antibody Array umožnila hodnotit v jednom vzorku 

nitrooční tekutiny až 500 různých proteinů. Všechny proteiny byly označeny 

nespecifickým biotinem, hledaný protein označený biotinem se pak navázal na 

protilátku. Dostačující pro hodnocení byl objem 50 µl. Hodnoceny byly rozdíly 

v celé řadě faktorů nespecifické i specifické imunity u pacientů s autoimunitní 

uveitidou a u kontrol. Při shluková analýze bylo množství cytokinů a dalších 

faktorů převedeno na tzv. z-skóre (standardizované skóre) a následně 

zpracováno pomocí optimalizovaného algoritmu opakovaného dělení. Kvantita 

byla vyjádřena barevným spektrem od tmavě zelené (nejnižší hodnoty) až po 

tmavě červené (nejvyšší hodnoty). Vzhledem k normalizaci dat (z-skóre) stejná 

barva u různých proteinů neznamená stejnou absolutní hodnotu (intenzita 

fluorescence), ale spíše stejnou vzdálenost od průměru vztaženou ke konkrétní 

variabilitě skupiny.  

 

Statistická analýza 

Data byla zpracována pomocí programu GraphPad Prism, verze 8.0 pro 

Windows. K porovnání výsledků mezi skupinami byly použity neparametrické 

testy Kruskal-Wallis a Mann-Whitney. Hodnota p < 0,05 byla považována za 

statisticky signifikantní.  
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4. Výsledky 

 
Optimalizace dávek IRPB a pertusového toxinu k zavedení stabilního modelu 

EAU 

Pro zavedení stabilního modelu EAU s dostatečně silnou zánětlivou aktivitou 

uveitidy byly testovány kombinace dávek IRBP 250 µg a 500 µg a pertusového 

toxinu 0,6 µg a 1,2 µg. Opakovaně bylo dosaženo stabilních výsledků při indukci 

EAU použitím kombinace IRBP v dávce 500 μg a pertusového toxinu v dávce 1,2 

μg, kdy byla po 20. dni po indukci zaznamenána průměrná klinická intenzita 

zánětu stupně 2. Tato zánětlivá intenzita přetrvávala minimálně do 35. dne po 

indukci, kdy byl pokus ukončen a bulby byly odebrány k histologickému 

zpracování. Tento stabilní model EAU vykazoval podobnost s chronickou zadní 

uveitidou u lidí a byl využit k testování terapeutických přístupů. 

 

Hodnocení efektu vybraných imunomodulancií na intenzitu EAU 

Výsledky dokazují, že nejsilnější protizánětlivý efekt má z testovaných léků 

cyklofosfamid. Rovněž potvrzují efekt léčby MMF na snížení aktivity 

nitroočního zánětu na modelu EAU. Paradoxně byl dosažen statisticky 

významný efekt nižší dávky MMF 30 mg/kg, který ale nevedl k tak výraznému 

poklesu histologického stupně zánětu, jaký byl pozorován při použití dávky 

MMF 50 mg/kg. U této vyšší dávky však nebyly dosaženy statisticky 

signifikantní rozdíly oproti neléčené kontrole ani proti kontrolní skupině myší 

léčené aqua pro injectione. Léčba golimumabem byla bez efektu, naopak 

navodila vyšší stupeň zánětlivé aktivity. 

 

Porovnání intenzity uveitidy po indukci EAU u bezmikrobních a konvenčních 

myší 

Porovnáním intenzity nitroočního zánětu po indukci EAU u bezmikrobních a 

konvenčních myší bylo klinickým i histologickým hodnocením zjištěno, že u 

bezmikrobních myší je zánětlivá intenzita EAU signifikantně nižší. Tento 

výsledek dokazuje, že mikroorganismy se podílejí na vzniku a rozvoji EAU. 
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Zhodnocení efektu širokospektrých antibiotik v procesu vzniku a rozvoje EAU 

Širokospektrá antibiotika (ciprofloxacin, metronidazol) byla podávána per os 

v kombinaci a metronidazol i samostatně. Léčba byla zahájena jeden týden 

před indukcí EAU a trvala po celou dobu experimentu. Intenzita zánětu byla 

signifikantně snížena v obou léčených skupinách.  

Metronidazol byl navíc jedné ze skupin myší podáván dva týdny před indukcí 

EAU a léčba pokračovala do skončení pokusu. Tato léčba vedla 

k signifikantnímu snížení intenzity uveitidy v porovnání s kontrolní skupinou. 

Získané výsledky nepřímo dokazují význam mikrobioty při vniku a rozvoji 

uveitidy na experimentálním modelu. 

 

Detekce známek infekčního procesu v nitroočních tekutinách  

Pro zjištění, zda se mikroorganismy podílely na indukci autoimunitní uveitidy, 

byly analyzovány vzorky nitroočních tekutin a séra pacientů. Stopy infekce byly 

detekovány metodami ELISA a PCR. Průkaz anamnestických protilátek proti 

Epsteina-Barrové viru a Helicobacter pylori bez přímé přítomnosti 

mikrobiálních DNA v nitroočních tekutinách naznačuje, že by některé 

mikroorganismy mohly být důležité pro aktivaci uveitidy, nikoliv však pro 

udržení její zánětlivé aktivity. V séru nebyly zjištěny významné rozdíly 

v hladinách paměťových protilátek mezi pacienty s uveitidou a kontrolami. 

 

Analýza nitroočních tekutin se zaměřením na vybrané cytokiny a další faktory 

Metoda Label-Based Antibody Array umožnila určit proteiny, které byly ve 

zvýšeném množství přítomny u pacientů s uveitidou a jejichž hodnoty byly 

nízké u kontrolních pacientů. Příkladem mohou být chemokinové receptory 

CCR7, CCR8, CCR9, IL-17F, beta-defenzin 1, IL-1ra, TNF-β a další. Shluková 

analýza byla provedena u 7 pacientů s uveitidou a 5 kontrolních pacientů.  

Výběr vhodných proteinů na další screening pomocí programu Prediction 

Analysis of Microarrays (odstranění těch faktorů, které nevykazovaly 

signifikantní rozdíl mezi sledovanými skupinami) a provedení shlukové analýzy 

by mohlo umožnit definovat konkrétní proteiny, které jednoznačně u pacientů 

s uveitidou převažují. Inhibice těchto faktorů by mohla představovat účinnou 

léčbu autoimunitních uveitid. 
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5. Souhrn 

 

Výsledky našeho výzkumu splnily stanovené cíle práce a potvrdily význam 
mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy. 
 
1. Po optimalizaci dávek IRBP a pertusového toxinu v procesu indukce byl 
zaveden stabilní a reprodukovatelný model EAU u myší kmene C57BL/6J, na 
kterém byly testovány terapeutické přístupy. 
 
2. Hodnocení efektu imunomodulační léčby podporuje širší využití MMF při 
léčbě neinfekční zadní uveitidy v humánní medicíně. Na experimentálním 
modelu MMF výrazně snížil aktivitu autoimunitní uveitidy. Signifikantní 
výsledky byly dosaženy při použití nižší ze dvou testovaných dávek, která 
odpovídá dávkování MMF při léčbě autoimunitních onemocnění u lidí.  
Dále byl potvrzen silný protizánětlivý účinek cyklofosfamidu, který zamezil 
vzniku EAU u všech léčených myší. Golimumab naopak zvýšil intenzitu 
nitroočního zánětu, pravděpodobně na základě imunitní reakce proti lidskému 
antigenu.    
 
3. U bezmikrobních (germ-free) myší stejného kmene byla dosažena 
signifikantně nižší intenzita zánětu v porovnání s konvenčními zvířaty. To 
dokazuje, že mikroorganismy mají vliv v procesu indukce a/nebo rozvoje 
autoimunitní uveitidy.  
 
4. Podávání širokospektrých antibiotik snižuje bakteriální osídlení organismu a 
u konvenčních myší vedlo k signifikantnímu poklesu aktivity uveitidy. Tento 
výsledek svědčí pro význam mikrobiomu v procesu autoimunitní uveitidy.  
 
5. Analýza nitroočních tekutin prokázala stopy po proběhlé infekci u několika 
pacientů s autoimunitní uveitidou, u kterých byly zjištěny pozitivní paměťové 
protilátky proti Helicobacter pylori a proti viru Epsteina-Barrové. PCR vyšetření 
na mikrobiální DNA bylo negativní. Lze tedy předpokládat, že tato infekční 
agens mohla být důležitá při vzniku autoimunitní uveitidy, ale již neovlivňovala 
její další průběh ani se nepodílela na vzniku relapsů.  
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6. Analýza nitroočních tekutin zaměřená na cytokiny a další faktory ukázala, že 
některé faktory, jako například BD-1, FGF-13 1B, Sgp130, CCL14/HCC-1/HCC-3, 
CXCR1/IL-8RA jsou ve zvýšeném množství přítomny u pacientů s autoimunitní 
uveitidou. Další analýza je však potřeba pro dosažení signifikantních výsledků. 
 
Získané výsledky mohou přispět k využití nových terapeutických přístupů 
autoimunitní uveitidy v humánní medicíně. Inhibice cytokinů a dalších faktorů 
přítomných ve zvýšené koncentraci v nitroočních tekutinách pacientů 
s uveitidou může představovat účinnou cílenou léčbu tohoto onemocnění. 
Ovlivnění mikrobiomu pacientů inhibicí potenciálně patogenních bakterií by 
mohlo účinně potlačit aktivitu nitroočního zánětu.  Kolonizace střeva 
vybranými typy prospěšných bakterií by mohla vést k tolerogenní imunitní 
odpovědi a zamezit vzniku uveitidy nebo snížit její zánětlivou aktivitu.   
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