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Seznam zkratek 

 

ACAID imunitní odchylka spojená s přední komorou 

                        (anterior chamber associated immune deviation) 

APC  antigen-prezentující buňky 

ATB  antibiotika 

CD  cluster of differentiation; membránové struktury leukocytů 

CFA         kompletní Freundovo adjuvans 

CMV  cytomegalovirus 

DMSO  dimethylsulfoxid 

EAU  experimentální autoimunitní uveitida 

EIU  uveitida indukovaná endotoxinem (endotoxin induced uveitis) 

ELISA  enzyme-linked immunosorbent assay 

FasL  Fas ligand  

GF  bezmikrobní (germ–free) 

HLA  antigeny MHC u člověka (human leucocyte antigen) 

HSV  herpes simplex virus 

HZV  herpes zoster virus 

LPS  lipopolysacharid 

IRBP interfotoreceptorový protein vázající retinoid (interphotoreceptor retinoid 

binding protein) 

MHC  hlavní histokompatibilní komplex 

  (major histocompatibility complex) 

MMF  mykofenolát mofetil 

PBS  fosfátový pufr (phosphate buffered saline) 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

PT  pertusový toxin 

RPE  retinální pigmentový epitel 

TCR  T-buněčný receptor 

TGF  transformující růstový faktor 

TNF   faktor nekrotizující tumor (tumor necrosis factor) 

Treg  regulační T lymfocyty 

VEGF  vaskulární endotelový růstový faktor (vascular endothelial growth factor) 
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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.  

 

 

 

Klíčová slova: antibiotika, bezmikrobní model, ciprofloxacin, cyklofosfamid, cytokiny, 

experimentální autoimunitní uveitida, C57BL/6, metronidazol, mikrobiota, mikrobiom, 

mykofenolát mofetil, nitrooční tekutina 
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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. 

 

 

 

Key words: antibiotics, germ-free model, ciprofloxacin, cyclophosphamide, cytokines, 

experimental autoimmune uveitis, C57BL/6, metronidazole, microbiota, microbiome, 

mycophenolate mofetil, intraocular fluid 
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1 ÚVOD 

 

 Uveitida je označení pro nitrooční zánět postihující duhovku, řasnaté těleso a 

cévnatku. Zánět se může rozšířit i na okolní tkáně (skléru, rohovku, sítnici), a tím ohrozit 

centrální zrakovou ostrost. Toto onemocnění postihuje zejména mladší a střední 

věkovou skupinu obyvatel, tedy jedince v produktivním věku, které ohrožuje slepotou. 

Terapeutické možnosti nitroočních zánětů se stále rozšiřují, přesto je však uveitida u 

řady pacientů k léčbě rezistentní a 10 % z nich oslepne v důsledku komplikací uveitidy 

(Durrani et al. 2004, Suttorp-Schulten et al. 1996). 

 Příčinou uveitidy mohou být infekce, autoinflamatorní a autoimunitní procesy 

nebo úrazy oka; zvláštní skupinu tvoří tzv. uveální maskující syndromy.  

 Dle anatomické lokalizace zánětu se uveitidy dělí na přední (postihující duhovku 

a přední část řasnatého tělesa), intermediální (projevující se zkalením sklivce v důsledku 

zánětu zadní části řasnatého tělesa a periferních sítnicových cév) a zadní (postihující 

cévnatku a přilehlou sítnici). Panuveitida je označení pro nitrooční zánět, který probíhá 

s obdobnou intenzitou na předním i zadním segmentu oka (Foster et Vitale 2002, 

Nussenblatt et Whitcup 2004, Říhová 2009).    

 Podle průběhu se uveitidy dělí na akutní, chronické a recidivující. Akutní 

uveitida začíná náhle a trvá méně než 3 měsíce. Chronická uveitida trvá déle než 3 

měsíce, může však probíhat měsíce i roky. Recidivující uveitida je označení pro 

opakované ataky zánětu, kdy období remise bez léčby je delší než 3 měsíce (Foster et 

Vitale 2002, Nussenblatt et Whitcup 2004, Říhová 2009).    

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 (Grajewski et al. 2015, Gray et al. 2019). Společným cílem je detailněji objasnit 

příčinu vzniku nitroočního zánětu, a tím umožnit cílené terapeutické ovlivnění 

s potlačením zánětlivé aktivity. 

 

 

1.1 Epidemiologie a etiopatogeneze uveitid 

 

V současné době se uvádí prevalence uveitidy 40–70 případů na 100 000 

obyvatel, roční incidence 17–52 na 100 000 obyvatel (Suhler et al. 2008, Acharya et al. 
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2013). Výskyt onemocnění je ovlivněn geografickými, genetickými a sociálními 

faktory. V zemích západní Evropy a v USA se častěji vyskytuje přední uveitida, oproti 

tomu v Africe, Asii a Jižní Americe převažuje zadní uveitida. Častými infekčními agens 

v civilizovaných zemích jsou herpetické viry a Toxoplasma gondii (Kongyai et al. 2012, 

Tsirouki et al. 2016). Přibližně 20 % uveitid je asociováno s autoimunitním systémovým 

onemocněním (Grajewski et al. 2015). Uveitida je příčinou poklesu až ztráty zrakové 

ostrosti v 10 % případů v rozvinutých zemích (Gritz et al. 2004, Durrani et al. 2004).  

V 19. století se většina nitroočních zánětů přisuzovala infekci, zejména syfilis a 

kapavce (Butler 1911), dále tuberkulóze (Neame 1922), později i toxoplazmóze (Dvořák 

1951), toxokaróze, brucelóze a dalším (Wilder 1950, Swan et al. 1951, Woodruff et al. 

1964). Fokální infekce byla též považována za pravděpodobnou příčinu nitroočního 

zánětu, usuzovalo se na hematogenní rozsev bakterií či působení toxinů. Po eliminaci 

fokusů infekce docházelo u části pacientů k ústupu projevů uveitidy (Konečný 1953, 

Kurz 1953). Přibližně od poloviny 20. století byla součástí léčby většiny uveitid 

antibiotika (Humblet 1952). 

V následném období bylo zjištěno, že řada uveitid dobře reaguje na 

protizánětlivou kortikoidní terapii. Byly popsány nové syndromy, které dříve nebyly 

definovány a bývaly řazeny do skupiny idiopatických nitroočních zánětů (například 

white dot syndromy, paraneoplastické syndromy apod.). Byla vysledována souvislost 

s revmatologickými, gastrointestinálními, pneumologickými, neurologickými, 

dermatologickými a dalšími onemocněními. S vývojem nových terapeutických 

možností byla postupně do léčby těchto autoimunitních zánětů zařazena imunosupresiva 

a v posledních letech i biologika. V indikovaných případech je doporučována 

intravitreální aplikace vybraných léků.  

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 (Lin et al. 2014). 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. 
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1.2 Principy imunologie oka 

 

Povrchové tkáně oka (spojivka, rohovka, skléra) zajišťují bariérovou funkci a 

chrání oko před faktory zevního prostředí. Ve spojivce jsou germinální lymfatická 

centra, která obsahují lymfocyty v různém stupni zralosti. B-lymfocyty ve spojivce 

produkují imunoglobulin A. Epiteliální buňky secernují do slz mucin a C3 a C4 složky 

komplementu. V slzách jsou dále přítomny antimikrobiální proteiny a peptidy, 

laktoferin, lysozymy, defenziny, které podporují obranyschopnost. Rohovka je tkání 

avaskulární, neobsahuje krevní ani lymfatické cévy a je v ní přítomno jen málo antigen-

prezentujících buněk (APC). V kontaktu je s komorovou tekutinou, a tedy i 

s protizánětlivými cytokiny a dalšími faktory v ní obsaženými. Buňky endotelu rohovky 

exprimují ligand molekuly CD95 – Fas ligand (FasL), který navozuje apoptózu 

lymfocytů. Tato fakta činí z rohovky imunologicky privilegovanou tkáň. Skléra je 

tvořena kolagenními vlákny, glykoproteiny a proteoglykany, ojediněle jsou přítomny 

fibroblasty. K zánětlivé reakci dochází prostupem imunitních buněk a zánětlivých 

působků z episklerálních a choroidálních cév (Kraus 1997).  

Na konci 19. století již bylo známo, že cizí tkáňové štěpy umístěné do přední 

komory oka jsou u zvířat tolerovány (van Dooremall 1873). Je to dáno přítomností 

lokálních inhibičních faktorů, zejména transformujícího růstového faktoru (TGF)-β, 

vazoaktivního intestinálního peptidu, α-melanocyty-stimulujícího hormonu, peptidu 

příbuzného kalcitoninu a faktoru inhibujícího migraci makrofágů (Granstein et al. 1990, 

Jampel et al. 1990, Cousins et al. 1991). Po aplikaci antigenu do přední komory oka 

nedojde k systémové imunitní reakci, která následuje po konvenční prezentaci antigenu. 

Tento jev se označuje jako imunitní odchylka spojená s přední komorou (anterior 

chamber associated immune deviation; ACAID). Imunitní odchylka ACAID je 

regulována ve slezině (Streilein et al. 1992). Aktivované T lymfocyty exprimují na svém 

povrchu buněčný receptor Fas. Pokud se setkají s buňkami exprimujícími FasL, dochází 

k apoptóze T lymfocytů (Griffith et al. 1995, Nagata et al. 1995). Exprese FasL je jedním 

z hlavních faktorů, které chrání transplantovanou rohovku před imunologickou rejekční 

reakcí (Stuart et al. 1997, Yamagami et al. 1997). 

Konstitutivní exprese FasL a na membrány vázaných inhibitorů aktivace 

komplementu, která chrání nitrooční struktury před zánětem, byla prokázaná na 

endotelových buňkách rohovky, v duhovce a epitelu řasnatého tělesa (Bora et al. 1993). 
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Interakce Fas-FasL je mechanismem zabraňujícím šíření zánětlivého infiltrátu po 

inokulaci herpes viru do přední komory oka. Bylo prokázáno, že u myší s funkčním FasL 

dojde po inokulaci viru do 24 hodin k apoptóze lymfocytů a neutrofilů, zatímco u myší 

s nefunkčním FasL se zánět rozšíří i na zadní segment oka (Griffith et al. 1995). 

Nevýhodou imunologického privilegia je snížená obranyschopnost proti nitroočním 

tumorům a některým patogenům. 

Imunitní ochranu před cizorodými i vlastními antigeny zajišťují v oku především 

lymfocyty a buňky nespecifické, vrozené imunity (monocyty/makrofágy, dendritické 

buňky, neutrofily, NK buňky, γδ T-lymfocyty) a jejich produkty – cytokiny. Dendritické 

buňky jsou hlavní APC, které prezentují antigen T lymfocytům. Propojují tedy 

nespecifickou a specifickou imunitní odpověď.  

Mezi prozánětlivé buňky patří Th1 lymfocyty produkující IL-2, IL-6, IFN-γ, 

TNF-α a Th17 lymfocyty, které produkují IL-17, IL-22 a IL-23. Příkladem buněk, které 

udržují imunitní systém pod kontrolou, jsou regulační T (Treg) lymfocyty. Treg 

lymfocyty produkují protizánětlivé cytokiny, například IL-10, TGF-β a IL-35. Další 

protizánětlivý cytokin, IL-27, který je produkován rezidentními buňkami v sítnici – 

buňkami mikroglie a fotoreceptory, také přispívá k imunologickému privilegiu uvnitř 

oka (Horai et Caspi 2011). Rovněž buňky retinálního pigmentového epitelu hrají 

důležitou roli v procesu indukce Treg lymfocytů (obr. 1). Za přítomnosti TGF-β 

produkují kyselinu retinovou (Lin et al. 2014). Kyselina retinová podporuje periferní 

přeměnu naivních T lymfocytů na Treg lymfocyty, pravděpodobně působí jako adjuvans 

k indukci antigen-specifických Treg lymfocytů (Raverdeau et al. 2019). 
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Obr. 1: Patogeneze uveitidy. Ke vzniku uveitidy přispívá nerovnováha mezi 

regulačními a zánětlivými mechanismy. Regulační T buňky udržují homeostázu 

imunitního systému, oproti tomu Th1 a Th17 lymfocyty působí prozánětlivě. 

Kombinace environmentálních a genetických rizikových faktorů narušuje rovnováhu 

směrem k rozvoji uveitidy nebo jejímu chronickému průběhu. RPE; retinální 

pigmentový epitel. Převzato a upraveno z publikace Lin et al. 2014. 

 

 

1.2.1 Mechanismy tolerance imunitního systému 

 

Tolerance vůči vlastním antigenům je udržována na dvou úrovních, centrální 

a periferní. Centrální tolerance pro T lymfocyty se navozuje v thymu, a to buď pozitivní 

selekcí T lymfocytů, které mají sníženou afinitu pro vlastní MHC molekuly prezentující 

autoantigen nebo negativní selekcí (klonální deplecí) T lymfocytů s vysokou afinitou 

pro vlastní MHC molekuly. Periferní tolerance je založená na Treg lymfocytech a 

probíhá přímo v tkáni nebo v regionálních uzlinách.  
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Mezi mechanismy periferní tolerance se řadí klonální delece, klonální anergie, 

klonální ignorance a suprese. Klonální delece je eliminace autoreaktivních lymfocytů, 

které po aktivaci vyvolané rozpoznáním autoantigenu hynou apoptózou. Při klonální 

anergii dochází k funkčnímu útlumu lymfocytů rozpoznajících autoantigen v důsledku 

chybění kostimulačního signálu. Klonální ignorance je stav, kdy lymfocyty nejsou 

schopné rozpoznat autoantigeny, které jsou exprimovány na vlastních tkáních 

v podprahovém množství, a tím nedojde k aktivaci dostatečného počtu receptorů. Při 

supresi dochází k potlačení autoreaktivních lymfocytů jinými imunokompetentními 

buňkami a jejich produkty. Důležité v tomto procesu jsou Treg, ale i další buňky (např. 

některé subpopulace dendritických buněk, monocytů, žírné buňky, NK buňky), které 

produkují buď inhibiční cytokiny nebo podporují diferenciaci Treg (Rich et al. 2008, 

Lukešová 2016).                 

Porucha tolerance vůči autoantigenům bývá způsobena několika faktory. 

Z vnitřních faktorů jsou to zejména geny kódující cytokiny, apoptózu, polymorfismus 

genů kódujících T-buněčný receptor (TCR), asociace s MHC (HLA) molekulami, 

hormonální faktory. Mezi hlavní vnější faktory patří stres, léčiva, UV záření a významný 

podíl na indukci autoimunitního onemocnění je přisuzován infekcím (Rich et al. 2008, 

Lukešová 2016).                 

V nitroočním prostředí brání nastavení periferní tolerance k očním antigenům 

(sítnicový arrestin, rhodopsin, phosducin, recoverin ad.)  hematookulární bariéra, která 

zamezí vstupu imunitních buněk do oka. Při úrazu oka mohou být tyto antigeny 

uvolněny do krevního oběhu a autoreaktivní T lymfocyty zahájí imunitní reakci proti 

vlastní nitrooční tkáni. Jiným spouštěčem takové autoimunitní reakce mohou být 

mikroorganismy, kdy na podkladě podobnosti cizího a vlastního antigenu (mikrobiální 

mimikry) dojde k jejich zkřížené reakci (Blank et al. 2007, Caspi 2014). Jiná hypotéza 

přepokládá, že během tkáňového poškození vyvolaného infekcí dojde k uvolnění 

autoantigenů, které aktivují autoreaktivní T lymfocyty (Saiga et al. 2011, Van Eden et 

al. 2007).   

Předpokládá se, že T lymfocyty, které nebyly v thymu ovlivněny selekcí (buď 

pozitivní či negativní), přetrvávají v periferii v netolerantním stavu. Selekce v thymu 

obecně představuje hlavní mechanismus navození tolerance. Oproti tomu mechanismy 

periferní tolerance jsou vhodným cílem k terapeutickému ovlivnění (Gery et Caspi 

2018).  
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1.3 Vliv mikroorganismů v procesu uveitidy 

 

 Výzkum v oblasti patogeneze autoimunitních uveitid dokazuje význam 

mikroorganismů v procesu nitroočního zánětu jejich vlivem na vrozenou i získanou 

imunitu.  Je známo, že ovlivnění imunitních buněk produkty bakterií může navodit u 

geneticky predisponovaných jedinců autoimunitní proces. Infekce vyvolá zvýšenou 

aktivaci buněk vrozené imunity, která spustí další kroky imunologické reakce vedoucí 

k autoimunitní uveitidě (Forrester et al. 2018, Horai et Caspi 2019).   

Význam mikroorganismů byl studován u řady systémových onemocnění. Bylo 

zjištěno, že specifické patogeny, jako jsou Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, 

lidský herpes virus 6 a virus Epsteina-Barrové, se podílejí na vývoji nebo progresi 

roztroušené sklerózy mozkomíšní (Pawate et al. 2008). U několika revmatických chorob 

se zdají patogeneticky významné infekce způsobené Chlamydia, Shigella, Salmonella, 

Yersinia nebo Campylobacter (Townes 2010). V procesu autoimunitní uveitidy byly 

suspektními patogeny Helicobacter pylori, Yersinia a Salmonella (Otasevic et al. 2007, 

Galeone et al. 2012, Cancino-Diaz et al. 2004). 

Střevní dysbióza může vést k aktivaci prozánětlivých Th1 a Th17 lymfocytů, a 

tím vyvolat neadekvátní imunitní reakci (McLean et al. 2015, Scher et al. 2016, Ochoa-

Reparaz et al. 2017). Studie provedené na zvířatech chovaných v bezmikrobních 

podmínkách prokázaly význam střevního mikrobiomu v procesu maturace imunitního 

systému (Wang et al. 2017, Costa et al. 2016). Výzkum na experimentálních modelech 

ukazuje, že vrozená imunita, defekty mukózní bariéry nebo narušení funkcí Treg mohou 

vést k chronickému zánětu (Hrncir et al. 2018, Tlaskalova-Hogenova 2004). Je 

zajímavé, že autoimunitním onemocněním lze předcházet, když jsou myši chovány 

v bezmikrobním prostředí na rozdíl od konvenčně umístěných myší (Tlaskalova-

Hogenova et al. 2014, Hudcovic et al. 2001). Potvrdily to studie provedené na 

autoimunitních experimentálních modelech, například revmatoidní artritidy (Scher et al. 

2011), diabetes mellitus 1. typu (Wen et al. 2008, Sorini et al. 2019), roztroušené 

sklerózy mozkomíšní (Pawate et al. 2008), psoriázy (Stehlikova et al. 2019, Zakostelska 

et al. 2016) nebo uveitidy (Nakamura et al. 2016, Heissigerova et al. 2016, Horai et 

Caspi 2019). 

Nakamura a kol. uvedli, že orální, ale nikoli intraperitoneální širokospektrá 

antibiotika (ampicilin, metronidazol, neomycin a vankomycin) podávaná současně jeden 
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týden před indukcí experimentální autoimunitní uveitidy (EAU) vedla ke zvýšení počtu 

Treg ve střevní lamina propria a extraintestinální lymfoidní tkáni u myší kmene 

B10.RIII. Vankomycin nebo metronidazol podávaný jeden týden před indukcí EAU 

snížil intenzitu uveitidy, zatímco neomycin ani ampicilin neměly významný vliv 

(Nakamura et al. 2016). Komenzální mikrobiota však může mít i ochranný účinek proti 

rozvoji autoimunitních chorob. Bylo zjištěno, že probiotika mají příznivý účinek při 

léčbě různých zánětlivých onemocnění, například diabetes mellitus 1. typu, roztroušené 

sklerózy mozkomíšní, revmatoidní artritidy, zánětlivého onemocnění střev (Sales-

Campos et al. 2019, Gardlik et al. 2012, Kim et al. 2017, Liu et al. 2018). Bylo 

prokázáno, že komenzální střevní bakteriální metabolity mastných kyselin s krátkým 

řetězcem zvyšují množství Treg ve střevě (Smith et al. 2013) a mohou být použity k 

potlačení autoimunitní uveitidy (Lin 2019). 

 

 

1.4 Experimentální autoimunitní uveitida 

  

 Heterogenita onemocnění se širokým spektrem klinických projevů je hlavní 

překážkou rozsáhlých klinických studií na lidech. Proto byly vyvinuty zvířecí modely 

EAU, které umožňují podrobnější studium patogeneze uveitidy a testování nových 

terapeutických strategií (Caspi et al. 2008, Xu et al. 2008). 

 Modely EAU jsou spontánní nebo indukované imunizací. První indukované 

modely byly vyvolány u morčat (de Kozak et al. 1979), u potkanů (Nussenblatt et al. 

1985) a v roce 1988 také u myší (Caspi et al. 1988). Některé antigeny navodí přední 

uveitidu, jiné zadní uveitidu nebo panuveitidu. 

 Z dostupných modelů je nejlépe charakterizovaný a nejrozšířenější myší model 

EAU indukovaný pomocí interfotoreceptorového retinoid vázajícího proteinu (IRBP). 

Při indukci se k aktivní imunizaci používá antigen IRBP emulgovaný v kompletním 

Freundově adjuvans (CFA), doplněný tepelně usmrcenými mykobakteriemi. U všech 

citlivých kmenů myší a potkanů musí být podán další zánětlivý stimul – pertusový toxin 

(PT) (Agarwal et Caspi 2004). Typický histologický vzhled EAU se u tohoto modelu 

podobá nálezu zadní uveitidy u lidí, se zánětlivými infiltráty ve sklivci a sítnici 

s poškozením buněčné vrstvy fotoreceptorů. Uveitida je mírná s chronickým průběhem. 
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Žádné nebo minimální známky zánětu na předním segmentu umožňují dobrou 

přehlednost očního pozadí při biomikroskopickém vyšetření. 

 Uveitogenní retinální proteiny zahrnují, kromě IRPB, retinální arrestin (S-

antigen), rhodopsin, phosducin, recoverin, retinální pigmentový epithelium-derivovaný 

RPE-65 a další. Experimentální důkazy naznačují, že imunologické mechanismy 

vedoucí k uveitidě jsou obdobné bez ohledu na typ vyvolávajícího antigenu. 

 Použití PT při indukci uveitidy napodobuje uveitogenní stimul, o kterém se 

předpokládá, že vyvolává uveitidu u lidí – tedy expozici retinálnímu nebo zkříženému 

reaktivnímu antigenu při infekčním procesu, který stimuluje buňky vrozené imunity 

(Horai et Caspi 2011). 

 

 

1.5 Vyšetření nitroočních tekutin 

 

V humánní medicíně jsou možnosti studia patogeneze uveitid limitované. U 

pacientů s uveitidou jsou prováděny základní krevní testy – sedimentace erytrocytů, 

krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů, biochemické vyšetření (C-reaktivní 

protein, glykémie, ionty, jaterní enzymy, urea, kreatinin, lipidy). Specializovaná 

vyšetření zahrnují HLA typizaci, vyšetření autoprotilátek, rentgenové či CT vyšetření 

hrudníku, MRI mozku, ultrazvukové vyšetření břicha ad. Při podezření na infekční 

příčinu uveitidy je možné provést testy sérologické, případně PCR k průkazu DNA 

patogenu, nicméně v těchto případech má větší přínos vyšetření nitroočních tekutin. 

Vyšetření nitroočních tekutin patří v indikovaných případech mezi důležitou součást 

diagnostického postupu, a to zejména tehdy, kdy nelze diagnózu stanovit na základě 

klinického obrazu či celkových vyšetření. 

Vyšetřovat lze vzorky tekutiny z přední komory oka i ze sklivce. Vyšetření 

sklivce má výhodu ve větším objemu vzorků (0,5-1,0 ml neředěného sklivce a 1-2 ml 

ředěného sklivce), které získáme během operačního postupu – pars plana vitrektomie. 

Vzorky sklivce lze odeslat na různá vyšetření dle diferenciálně-diagnostické rozvahy. 

Vzorek tekutiny získaný punkcí přední komory oka má objem přibližně 0,1-0,2 ml a lze 

tedy většinou odeslat pouze na jeden typ vyšetření.  

Mezi běžně indikovaná vyšetření nitroočních tekutin při podezření na infekční 

uveitidu patří PCR, event. vyšetření protilátek se stanovením Goldmannova-Witmerova 
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koeficientu (k rozlišení, zda ke tvorbě specifických protilátek dochází v oku nebo zda 

protilátky pronikají do oka porušenou hematookulární bariérou ze séra), dále 

bakteriologické a mykologické kultivační i mikroskopické vyšetření. Cytologické 

vyšetření sklivce zhodnotí zastoupení jednotlivých typů buněk a jejich morfologii, což 

má význam zejména při podezření na maligní maskující syndrom (nitrooční lymfom). 

Průtoková cytometrie je u této diagnózy zásadní pro průkaz monoklonální 

lymfoproliferace B lymfocytů.   

Ve sklivci lze detekovat i cytokiny a další faktory, které pomohou uveitidu blíže 

specifikovat. Pro nitrooční lymfom má diagnostický význam stanovení poměru IL-10 a 

IL-6, kdy poměr vyšší než 1 svědčí pro tuto diagnózu. Naopak poměr IL-10 a IL-6 nižší 

než 1 podporuje diagnózu autoimunitní uveitidy. Dále byly u uveitid autoimunitní 

etiologie prokázány vyšší hladiny IL-2, IL-17, IL-22, IL-23, TNF-α (Kuryltsiv et Halei 

2019). 

 

 

1.6 Léčba uveitid 

 

Léčba uveitid ovlivňuje mechanismy, které u neléčených jedinců vedou 

k progresi onemocnění. Záměrem je předejít zrak-ohrožujícím komplikacím, a tak 

zachovat centrální zrakovou ostrost. 

Cílem terapie neinfekčních uveitid je stimulovat regulační mechanismy a/nebo 

potlačovat zánětlivou reakci. 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. V multicentrických klinických studiích jsou testovány nové 

monoklonální protilátky. Terapeuticky dochází k blokádě cytokinů, adhezivních a 

kostimulačních molekul, jejichž význam byl v etiopatogenezi onemocnění prokázán. 

Tato práce je zaměřena na problematiku patogeneze autoimunitní uveitidy a její 

léčby. Protože se na vzniku autoimunitní uveitidy velmi pravděpodobně podílejí 

mikroorganismy, jsou stručně uvedena i antiinfekční léčiva. Některá z nich byla použita 

v experimentech na myším modelu EAU. 
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1.6.1 Léčba infekčních uveitid   

 

  Pro zahájení efektivní terapie je nutné určit etiologii uveitidy. Infekční uveitidy 

jsou cíleně léčeny dle vyvolávajícího agens pomocí antivirotik, antibiotik a 

chemoterapeutik, antimykotik, antituberkulotik nebo anthelmintik.  

Z virových uveitid jsou poměrně časté herpetické uveitidy. Pokud jsou vyvolané 

herpes simplex virem (HSV) či herpes zoster virem (HZV), jsou v léčbě využívány 

zejména acyklovir nebo valacyklovir. Pokud je uveitida způsobena cytomegalovirem 

(CMV), používá se gancyklovir nebo valgancyklovir, případně foskarnet.  

Antibiotika a chemoterapeutika jsou indikována u uveitid bakteriální etiologie. 

Příkladem může být syfilis. Zejména 2. stadium tohoto onemocnění je provázeno 

projevy nitroočního zánětu. Léčba peniciliny (benzathinpenicilin, prokainpenicilin) je 

vedena dermatovenerologem. U bakteriálních endoftalmitid jsou indikována 

širokospektrá antibiotika – cefalosporiny v kombinaci s vankomycinem. Je doporučeno 

kombinovat celkovou léčbu s léčbou intravitreální, kdy se antibiotika (kombinace 

ceftazidimu s vankomycinem, event. amikacin) aplikují v závěru pars plana vitrektomie 

do sklivcového prostoru. U boreliózy, která se může též projevit uveitidou, bývá účinná 

léčba ceftriaxonem nebo benzylpenicilinem. Pokud u boreliózy nedošlo k postižení 

centrálního nervového systému, lze použít azitromycin, amoxicilin, doxycyklin nebo 

roxitromycin. Některá makrolidová antibiotika (azitromycin, klindamycin) lze použít 

k léčbě toxoplazmové uveitidy (Rothova et al. 1998).  

Chinolonová chemoterapeutika mají baktericidní účinek. Ciprofloxacin je 

fluorochinolon druhé generace se širokým spektrem účinku na gramnegativní bakterie. 

Účinek na grampozitivní bakterie je však limitovaný (Hanulík et al. 2010, Sarker et al. 

2014). Na modelu EAU byl v našich předchozích experimentech prokázán efekt na 

snížení intenzity uveitidy při použití kombinace ciprofloxacin a metronidazol 

(Heissigerova et al. 2016). 

U imunokompromitovaných pacientů či u drogově závislých osob se může 

vyskytnout mykotická endogenní endoftalmitida. V těchto případech je indikována 

léčba antimykotiky aplikovanými celkově i intravitreálně v závěru pars plana 

vitrektomie. Pro celkovou léčbu jsou vhodnými léky flukonazol, vorikonazol, 

intrakonazol. Po kultivačním průkazu agens a určení jeho citlivosti se případně zahájená 

léčba změní za jiný preparát. Intravitreálně lze podat amfotericin B nebo vorikonazol. 
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Pro léčbu uveitidy vyvolanou Mycobacterium tuberculosis se používají 

antituberkulotika – streptomycin, rifampicin, izoniazid, etambutol, pyrazinamid. Léčba 

je vedena ve spolupráci s pneumologem. 

Anthelmintika jsou u uveitid používána pro léčbu toxoplazmové a toxocarové 

zadní uveitidy. Pyrimethamin je lék účinkující proti Toxoplasma gondii. Většinou se 

používá s kombinaci se sulfonamidy (sulfadiazin), které zvyšují jeho účinek.  Pro léčbu 

toxocarové uveitidy lze použít mebendazol, který je účinný proti všem vývojovým 

stadiím helmintů.   

Metronidazol (nitroimidazol) je jedním ze vzácných příkladů léku vyvinutého 

proti prvokům (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis), který 

působí i na některé gramnegativní (Bacteroides, Fusobacterium spp.) a grampozitivní 

bakterie (Peptostreptococcus spp., Clostridia spp.) (Grove et al. 1977). V posledních 

letech byl navíc prokázán i imunomodulační účinek metronidazolu (Rizzo et al. 2010, 

Becker et al. 2016). Nakamura a kol. prokázali snížení zánětlivých projevů EAU při 

zahájení podávání metronidazolu jeden týden před indukcí EAU u myší kmene 

B10.RIII, obdobný efekt měl vankomycin (Nakamura et al. 2016). 

 

 

1.6.2 Léčba autoimunitních a idiopatických uveitid  

 

V terapii autoimunitních uveitid se používají nesteroidní antiflogistika, 

kortikoidy, imunosupresiva a imunomodulancia a v posledních letech též biologika. Po 

vyloučení infekční příčiny se k idiopatickým uveitidám přistupuje terapeuticky stejně 

jako k autoimunitnímu zánětu. Lokální protizánětlivá léčba (kortikoidy, nesteroidní 

antiflogistika) je indikována u přední uveitidy. Zadní uveitida a panuveitida vyžaduje 

léčbu systémovou. Systémová terapie je indikována u všech pacientů se zrak ohrožující 

uveitidou. Mezi závažné diagnózy patří Behçetova nemoc, granulomatóza 

s polyangiitidou, sympatická oftalmie, některé ze syndromů bílých teček (white dot 

syndrome) a další. V případech, kdy pacient celkovou léčbu netoleruje nebo je potřeba 

efekt léčby posílit, lze zvolit intraokulární či periokulární aplikaci vybraných léků. 

Před zahájením léčby je nutné individuálně zvážit výběr vhodného léku stran 

jeho předpokládané účinnosti a posoudit rizika zvolené terapie ve vztahu k jejímu 

přínosu pro pacienta. Hlavní faktory, které jsou v tomto procesu posuzovány, jsou typ a 
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intenzita uveitidy, věk pacienta a jeho celkový zdravotní stav (Svozílková 2016, 

Klímová et al. 2018).  

Nesteroidní antiflogistika mají v léčbě autoimunitních zadních uveitid a 

panuveitid omezené indikace, více jsou využívány pro léčbu uveitid předních. 

V porovnání s kortikoidy a dalšími imunosupresivy je jejich protizánětlivý účinek 

slabší. 

Kortikoidy patří mezi jedny z nejsilnějších protizánětlivých léků. Při léčbě 

nitroočních zánětů jsou používány ve formě očních kapek a mastí, lokálních injekcí – 

subkonjunktivální, subtenonské a intravitreální, periokulárních injekcí a ve formě 

perorální, intravenózní a méně často i intramuskulární. Kortikoidy jsou lékem první 

volby u pacientů se zrak ohrožující neinfekční uveitidou. Působí také proti otokům, 

proto jsou využívány k léčbě komplikací uveitid – cystoidní makulární edém, edém 

papily optického nervu. Běžně používanými léky jsou prednison a methylprednisolon. 

Limitací dlouhodobého podávání kortikoidů jsou četné nežádoucí účinky, proto se volí 

možnost kombinace s dalšími steroidy-šetřícími imunosupresivy. 

Azathioprin je antimetabolit s inhibičním účinkem na rychle se dělící T 

lymfocyty. V uveologii bývá využíván k léčbě Behçetovy nemoci, retinálních 

vaskulitid, sympatické oftalmie, birdshot choroidopatie a dalších (Knickelbein et al. 

2017, Arevalo et al. 2015).   

Cyklofosfamid patří mezi nejsilnější imunosupresiva, která působí na 

proliferující lymfoidní buňky, ale i na některé buňky v klidovém stadiu. Je lékem první 

volby u pacientů s granulomatózou s polyangiitidou (očním projevem je 

keratosklerouveitida) (Říhová et al. 1997, Yazici 2007). Kromě kortikoidů se 

nedoporučuje kombinace s jinými imunosupresivními látkami pro jeho silný 

antiproliferativní účinek.  

Cyklosporin A byl objeven v roce 1976 (Borel et al. 1977) jako produkt houby 

Tolypoladium inflatum. Jeho vysoká účinnost byla prokázána v prevenci a léčbě rejekce 

po transplantacích a následně i v léčbě autoimunitních onemocnění (Calne et al. 1981, 

White 1982). Mechanismus účinku spočívá v inhibici IL-2 blokádou inhibice 

kalcineurinu (Bieber et al. 1993, Hutchinson et al. 1998). V současnosti patří mezi 

zástupce první volby u pacientů s uveitidou vyžadující imunosupresivní terapii. Indikací 

k léčbě jsou Behçetova nemoc, sympatická oftalmie, birdshot choroidopatie, 

serpiginózní choroiditida, Vogt-Koyanagi-Harada syndrom, retinální vaskulitidy, těžké 

formy intermediální a zadní uveitidy.  
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Methotrexát je antagonistou kyseliny listové, má protizánětlivé i 

imunosupresivní účinky. Inhibuje syntézu purinů, což má za následek sníženou tvorbu 

DNA a buněčného dělení. Mezi jeho hlavní indikace patří přední uveitida dětského věku 

asociovaná s juvenilní idiopatickou artritidou, dále idiopatická juvenilní chronická 

přední uveitida, pars planitida, sarkoidóza a další. Methotrexát lze aplikovat i 

intravitreálně v dávce 0,4 mg/0,1 ml. Hlavní indikací je nitrooční lymfom, kde se 

doporučují opakované intravitreální aplikace (Fishburne et al. 1997, Smith et al. 2002). 

Popsán byl jeho efekt i v léčbě makulárního edému (Taylor et al. 2009, Shah et al. 2018). 

Mykofenolát mofetil (MMF) působí blokádu enzymu nutného pro syntézu 

guanosinových nukleotidů, a tím inhibuje proliferaci T i B lymfocytů. Používá se v léčbě 

retinálních vaskulitid, chronické přední uveitidy u dětí jako alternativa léčby 

methotrexátem a dalších neinfekčních uveitid (Teoh et al. 2008, Doycheva et al. 2011). 

Účinek MMF však není dostatečný u případů těžkých zrak-ohrožujících nitroočních 

zánětů, které vyžadují silnější imunosupresivní léčbu (Sobrin et al. 2008, Svozílková et 

al. 2006). 

Tacrolimus byl izolován z houby Streptomyces tsukubaensis (Kino et al. 1987). 

Tacrolimus má obdobný mechanismus účinku jako cyklosporin A. Inhibuje proliferaci 

T lymfocytů stimulovaných antigenem a produkci cytokinů. Hlavní indikací k léčbě 

tacrolimem je Behçetova nemoc, zrak-ohrožující idiopatická zadní uveitida a některé ze 

syndromů bílých teček.  

V posledních letech se rozšiřuje spektrum biologické léčby, která významně 

zlepšila prognózu u pacientů se zrak ohrožující autoimunitní uveitidou. Mezi vysoce 

efektivní léčbu uveitid patří inhibitory faktoru nekrotizujícího tumor (TNF)-α. Účinnost 

adalimumabu v léčbě autoimunitní intermediální a zadní uveitidy a panuveitidy u 

dospělých pacientů a chronické přední uveitidy u dětí byla prokázána na základě 

mezinárodních multicentrických klinických studií. Jedná se o humánní protilátku, která 

bývá pacienty dobře tolerována (Sheppard et al. 2017).    

Dalšími inhibitory TNF-α jsou infliximab, etanercept, golimumab, certolizumab. 

Byly schváleny pro léčbu řady zánětlivých kloubních onemocnění, idiopatických 

střevních zánětů, psoriázy a dalších.  

Infliximab je chimérická monoklonální protilátka, která působí cestou navození 

apoptózy autoreaktivních T-lymfocytů produkujících TNF-α. Jedná se o chimérickou 

monoklonální protilátku, v porovnání s adalimumabem je výskyt alergických reakcí 

vyšší. Pro navození imunologické tolerance tohoto TNF-α inhibitoru se doporučuje jeho 
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kombinace s některým z imunosupresivních léků. U uveitid má infliximab vysokou 

účinnost a bývá indikován zejména v těch případech, kdy je uveitida asociována se 

závažným systémovým onemocněním typu granulomatózy s polyangiitidou, Behcetovy 

nemoci, idiopatických střevních zánětů, ankylózující spondylitidy apod. (Lamprecht et 

al. 2002, Pavelka 2005, Imrie et al. 2007).   

Etanercept působí jako kompetitivní inhibitor vazby TNF-α na jeho buněčné 

receptory. U nitroočních zánětů nemá tak dobré terapeutické účinky (Foster et al. 2003) 

jako například u juvenilní idiopatické artritidy, a proto se u uveitid používá minimálně.  

Golimumab a certolizumab jsou další monoklonální protilátky, které prokázaly 

dobrou účinností u pacientů s autoimunitní uveitidou. Terapeutický efekt je 

dokumentována i u pacientů, u kterých selhaly jiné anti-TNF-α preparáty (Tosi et al. 

2019).  

Do praxe byly uvedeny inhibitory dalších cytokinů a povrchových molekul, jako 

například rituximab (anti-CD20), sarilumab a tocilizumab (anti-IL-6), secukinumab 

(anti-IL-17), ustekinumab (anti-IL-12/anti-IL-23) a další.  

Interferon-alfa je imunomodulační cytokin, indikovaný k léčbě virových 

hepatitid a hematologických malignit. Jeho účinek byl prokázán u zrak ohrožujících 

uveitid, například u Behcetovy nemoci (Imrie et al. 2007, Plskova et al. 2007). 

 

 

1.6.3 Pars plana vitrektomie v léčbě uveitid 

 

 Pars plana vitrektomie u uveitid je prováděna z důvodů diagnostických a/nebo 

terapeutických. Sklivec odebraný v úvodu operačního výkonu je zaslán k laboratorním 

vyšetřením.  

 Terapeuticky je pars plana vitrektomie indikována u endoftalmitid. Dalšími 

důvody k provedení terapeutické pars plana vitrektomie u uveitid jsou odstranění 

optické překážky v důsledku vitritidy či hemoftalmu a odstranění patologických 

vitreoretinálních trakcí jako prevence cystoidního makulárního edému, epiretinální 

membrány či trakční amoce (Foster et al. 2002, Nussenblatt et al. 2004).  

 V závěru operačního výkonu nebo samostatně, bez návaznosti na pars plana 

vitrektomii, lze v indikovaných případech aplikovat léky do sklivcového prostoru ve 

speciálním ředění, které je netoxické pro sítnici. Jsou to antibiotika (amikacin 0,4 mg/0,1 
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ml, vankomycin 1 mg/0,1 ml, ceftazidim 2 mg/0,1 ml), antimykotika (amphotericin B 

5–10 µg/0,1 ml, vorikonazol 100 µg/0,1 ml), antivirotika (ganciclovir 2–2,5 mg/0,1 ml, 

foscarnet 2,4 mg/0,1 ml, cidofovir 15–20 μg/0,1 ml), cytostatika (methotrexát 0,4 mg/0,1 

ml, rituximab 1 mg/0,1 ml), kortikoidy (triamcinolon 4 mg/0,1 ml, depotní implantát 

s obsahem 0,7 mg dexametasonu) a protilátky proti vaskulárnímu endotelovému 

růstovému faktoru (VEGF) (ranibizumab 0,5 mg/0,05 ml, aflibercept 2 mg/0,05 ml).   
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2 CÍLE DIZERTAČNÍ 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 IRBP a PT 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 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 

 

 

3.1 Experimentální zvířata 

 

 V experimentech byly použity samice inbredního kmene myší C57BL/6J ve 

věku 5-8 týdnů. Použití laboratorních zvířat pro tento projekt bylo schváleno odbornou 

komisí pro práci s pokusnými zvířaty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Se zvířaty 

bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 

vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 419 z roku 2012 o ochraně pokusných zvířat a na 

základě osvědčení Ministerstva zemědělství o odborné způsobilosti k navrhování 

pokusů. 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. 

Bezmikrobní myši byly rozeny císařským řezem a chovány v plastových izolátorech 

Trexler po několik generací. Podestýlka, potrava i voda byly sterilizovány gama zářením 

(25 kGy) nebo byly autoklávovány. Sterilita byla kontrolována jednou týdně kultivací 

stěrů z izolátoru a vzorků stolice myší na případnou přítomnost aerobních i anaerobních 

bakterií a plísní. Bezmikrobní myši z tohoto chovu byly pravidelně kontrolovány podle 

mezinárodních standardů (FELASA) na přítomnost potencionálních patogenů. 

 

 

3.2 Indukce EAU 

 

Indukce EAU byla provedena dle standardního protokolu (Avichezer et al. 2000, 

Broderick et al. 2002). Samicím myšího kmene C57BL/6J byl aplikován sítnicový 

antigen IRBP 1-20, který působí jako autoantigen. Pokud je potencovaný CFA a PT, 

vyvolává mírnou zadní autoimunitní uveitidu. Subkutánně byla aplikována dávka 250 

μg nebo 500 μg IRBP 1-20 (H2N-GPTHLFQPSLVLDMAKVLLD-OH; New England 

Peptide, Gardner, USA). IRBP byl rozpuštěn v dimethylsulfoxidu (DMSO; Sigma 

Aldrich, St. Louis, USA) a po rozpuštění emulzifikován v poměru 1:1 s CFA (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA) obsahujícím mykobakterie. U konvenčních myší byla 

suspenze aplikována standardně subkutánně do obou zadních končetin (obr. 2). 
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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 PT (List Laboratories, Campbell, 

California, USA) rozpuštěného v PBS (phosphate buffer saline). 

 

 

Obr. 2: Subkutánní aplikace emulze pro indukci EAU do zadní končetiny.  

 

 

 

3.3 Klinické hodnocení EAU 

 

Myši byly vyšetřovány v celkové intraperitoneální anestezii za použití ketaminu 

80 mg/kg (Narkamon 50 mg/ml, Bioveta, Slovensko) a xylazinu 5 mg/kg (Rometar 20 

mg/ml, Bioveta, Slovensko). Pro dilataci zornice byl lokálně aplikován tropikamid 

(Unitropic 1%, Unimed Pharma, Slovensko) a phenylephrin (Neosynephrin-Pos 10%, 

Ursapharm, Česká republika). Biomikroskopické vyšetření očního pozadí myší in vivo 

bylo provedeno pomocí otoskopu o délce 6 cm a zevním průměru 3 mm (Tele-Otoscope, 

Karl Storz, Tuttlingern, Německo) přiloženého na rohovku pokrytou vrstvou 

viskomateriálu (obr. 3). Otoskop byl připojen ke zdroji studeného světla (69111001, 

Karl Storz) a byl napojen na digitální fotoaparát (Canon EOS 1100D) s předsazenou 

čočkou +4,0 dioptrie (Canon) adaptérem (590-70, Karl Storz) (Paques et al. 2007, 

Copland et al. 2008, Xu et al. 2008). Hodnocení bylo provedeno dvěma zkušenými 

oftalmology 21. a 27. den po indukci EAU.  
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Obr. 3: Klinické hodnocení intenzity uveitidy pomocí otoskopu napojeného na 

fotoaparát. 

 

 

 

 

  

 Klinické známky zadní uveitidy byly hodnoceny na fotografiích sítnice 

vytvořených pomocí zobrazovacího systému otoskopu (obr. 4). Klinický systém 

hodnocení je uveden v tabulce 1 (dle publikace Xu et al.  2008). Hodnoceny byly 4 

parametry: velikost infiltrátů sítnice, stupeň zánětlivé infiltrace zrakového nervu, stupeň 

opouzdření cév a strukturální změny sítnice (rozsah zánětu či atrofie). 
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Tab. 1: Klinické hodnocení intenzity zánětu – klinické skóre EAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň 

zánětu 

Infiltráty 

sítnice 

Infiltrace 

zrakového 

nervu 

 

Retinální cévy Strukturální 

změny 

1 1-4 malé léze 

nebo 1 lineární 

léze 

minimální rozšířené cévy 

bez opouzdření 

zánět či atrofie 

na ˂ ¼ plochy 

sítnice 

 

2 5-10 malých 

lézí nebo 2-3 

lineární léze 

mírná rozšířené cévy, 

1-4 malá 

opouzdření 

zánět či atrofie 

na ¼ až ¾ 

plochy sítnice 

 

3 ˃10 malých 

lézí nebo ˃3 

lineární léze 

střední ˃ 4 malá nebo 

1-3 středně 

velká 

opouzdření 

panretinální 

atrofie s ˂ 3 

lineárními 

lézemi 

(jizvami) 

 

4 lineární 

konfluentní 

léze 

výrazná ˃ 3 středně 

velká nebo 1 

velké 

opouzdření 

panretinální 

atrofie s ˃ 3 

lineárními 

lézemi 

(jizvami) 
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Obr. 4: Fotografie očního pozadí zachycující různé stupně intenzity EAU. A – 

fyziologický nález na sítnici, B – stupeň zánětu 1, C – stupeň zánětu 2, D – stupeň zánětu 

3, E – stupeň zánětu 4 s totální amocí sítnice. 

 

A B 

C D 

E 
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3.4 Histologické hodnocení EAU 

 

Myši byly 35. den po indukci EAU usmrceny cervikální dislokací a jejich bulby 

byly enukleovány vystříháním ze spojivkového vaku bezprostředně post mortem. Poté 

byly vloženy do gelového media (Tissue-Tek® O.C.T. CompoundTM, Sakura Finetek, 

Inc., Torrance, USA) a zamraženy ve 2-methylbutanu (Sigma Aldrich, St. Louis, USA) 

v atmosféře tekutého dusíku. Vzorky zmražené na -70˚C byly krájeny na mikrotomu 

(Leica CM 1850, Leica Microsystems Nussloch GmbH, Nussloch, Německo) na 7 μm 

silné řezy (při teplotě -19 až -21°C). 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 (obr. 5).  

Mikroskopické hodnocení intenzity zánětu bylo provedeno dvěma zkušenými 

oftalmology od stupně 0 (žádný zánět) do stupně 4 (výrazná zánětlivá aktivita) dle 

zavedeného systému uvedeného v tabulce 2 (Caspi et al. 1988, Dick et al. 1994, Thurau 

et al. 1997). 

 

Tab. 2: Histologické hodnocení intenzity zánětu – histologické skóre EAU. 

 

Stupeň 

zánětu 

Negranuloma-

tózní infiltráty 

Vaskulitida Vitritida Retinální 

záhyby  

Granulomy 

na sítnici 

Ztráta 

fotoreceptorů 

 

1 - mírná 

vaskulitida 

mírná 

vitritida 

místy malé 

retinální 

záhyby 

     -      - 

2 buňky v přední 

komoře 

vaskulitida 

<10 % cév 

mírná až 

střední 

vitritida 

2 středně 

velké 

retinální 

záhyby na 

řezu 

1-2 retinální 

granulomy 

mírná až 

střední ztráta 

fotoreceptorů  

3 - vaskulitida 

u 10-50 % 

cév 

střední 

až 

výrazná 

vitritida 

3 a více 

středních 

až velkých 

retinálních 

záhybů 

více než 3  

retinální 

granulomy 

výrazná ztráta 

fotoreceptorů   

4 subretinální 

exsudáty 

vaskulitida 

>50 % cév 

výrazná 

vitritida 

velké 

retinální 

záhyby 

nebo 

odchlípení 

sítnice 

více než 3 

velké 

granulomy 

výrazná ztráta 

fotoreceptorů 
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              U některých zvířat byly přítomné vrozené malformace, například mikroftalmus        

             nebo katarakta, proto jsou v některých sledovaných skupinách uvedeny liché počty očí.  

 

 

   

   

 
 

 

 

Obr. 5: Histologické řezy sítnicí barvené hematoxylinem a eozinem zachycující různé 

stupně intenzity EAU. A – fyziologický nález na sítnici, B – stupeň zánětu 1, C – stupeň 

zánětu 2, D – stupeň zánětu 3, E – stupeň zánětu 4. 

 

 

A B 

C D 

E 
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3.5 Imunohistochemický průkaz T lymfocytů a makrofágů  

 

Imunohistochemický průkaz T lymfocytů (CD3 molekula) byl proveden 

imunoperoxidázovou reakcí na mražených řezech sítnice myší s EAU. Jako pozitivní 

kontrola sloužily řezy sleziny s primární i sekundární protilátkou, negativní kontrolou 

byly řezy sleziny bez primární protilátky. Bulby byly odebrány post mortem 35. den po 

indukci. Pomocí CD3 protilátky (Rabbit Polyclonal Anti-Human CD3, Dako Denmark 

A/S, Glostrup, Dánsko) v ředění 1:200 v PBS a 1,5% normálním kozím séru byly 

detekovány CD3 pozitivní buňky (obr. 6). Molekula CD3 se nachází na povrchu 

aktivovaných i neaktivovaných T lymfocytů. Bylo prokázáno, že námi použitá králičí 

protilátka je vhodná k detekci T lymfocytů i na myší tkáni (Jones et al. 1993). 

Vizualizace vazby primární protilátky na CD3 molekulu byla provedena pomocí 

sekundární biotinylované králičí protilátky (Dako Denmark A/S, Glostrup, Dánsko) a 

soupravy Vectastain Elite ABC HRP kit (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA).  

 

 
 

Obr. 6: Imunohistochemický průkaz T lymfocytů (CD3+) na řezu sítnicí myši s EAU. 

 

 

Imunohistochemický průkaz makrofágů v sítnici myší s EAU byl proveden 

imunoperoxidázovou reakcí na mražených řezech pomocí F4/80 protilátky (Rat 

Monoclonal [BM8] Anti-Mouse F4/80, Abcam, Cambridge, Velká Británie) v ředění 

1:100 v PBS a 1,5% normálním kozím séru (obr. 7). Tato protilátka je specifická pro 
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rezidentní makrofágy, barví i malou frakci dendritických buněk. Vizualizace vazby 

primární protilátky na F4/80 antigen byla provedena pomocí sekundární biotinylované 

krysí protilátky (Abcam, Cambridge, Velká Británie) a soupravy Vectastain Elite ABC 

HRP kit (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA).  

 

 
 

Obr. 7: Imunohistochemický průkaz makrofágů (F4/80+) na řezu sítnicí myši s EAU. 

 

 

 

3.6 Imunomodulační léčba 

 

 U myší byla léčba vybranými imunomodulačními látkami 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 

(Endoxan 1 g, Baxter, Halle, Německo) byl podán myším jednorázově intraperitoneálně 

v dávce 100 mg/kg. Další 2 skupiny myší byly léčeny MMF (CellCept 1 g/5 ml, Roche, 

Welwyn Garden City, Velká Británie) 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 (Simponi 50 mg, Janssen Biologics, Leiden, Holandsko) 

1x týdně subkutánně v dávce 70 mg/kg.  
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3.7 Léčba antibiotiky 

 

 Širokospektrá antibiotika ciprofloxacin (Ciprinol, Krka, Praha, Česká republika) 

100 mg/l a metronidazol (B. Braun, Praha, Česká republika) 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. Voda s rozpuštěnými antibiotiky 

byla měněna každé 3 dny pro zachování účinnosti léků (Klimesova et al. 2013, 

Zakostelska et al. 2016). 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. 

  

 

3.8 Odběr vzorků nitroočních tekutin  

 

Pacientům s autoimunitní uveitidou – zadní uveitidou nebo panuveitidou (43 

pacientů) byly odebrány vzorky tekutiny z přední komory oka nebo ze sklivce. 25 

pacientů mělo diagnózu přední uveitidy, 7 pacientů zadní uveitidu, 1 pacient pars 

planitidu a 10 pacientů panuveitidu. 

 Kontrolní skupinou byli pacienti bez známek nitroočního zánětu (34 pacientů), 

kterým byl odebrán vzorek tekutiny z přední komory oka v průběhu operace katarakty 

(26 pacientů) nebo ze sklivce v během pars plana vitrektomie (8 pacientů – 6 pacientů 

s amocí sítnice, 1 pacient s idiopatickou epiretinální membránou a 1 pacient s makulární 

dírou). Z punkce přední komory oka bylo odebráno 50–150 ul tekutiny 27gauge 

tuberkulinovou stříkačkou v lokální anestezii za sterilních podmínek na operačním sále. 

Vzorky sklivce byly odebrány na operačním sále u pacientů, u kterých byla pars plana 

vitrektomie indikována z důvodů diagnostických nebo terapeutických. Výhodou této 

metody oproti odběru tekutiny z přední komory oka je možnost získat větší objem 

materiálu, obvykle 0,5-2,0 ml sklivce, což umožní vyšetřit vzorky více metodami. 
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3.9 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, u kterých jsme předpokládali, že by mohly 

mít podíl v procesu indukce autoimunitní uveitidy. Jednalo se o rod Chlamydiophila, 

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

detekovány specifické protilátky proti lipopolysacharidu (LPS) 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 ze vzorků sklivce o 

objemu 50 µl extrahována komerčně dostupnou izolační soupravou MasterPure 

Complete DNA and RNA Purification Kit (Epicenter, Illumina Inc., Madison, WI, 

USA). K identifikaci bakterií bylo použito sekvenování oblastí V3 a V4 16S rRNA genu, 

který je společný pro více než 98 % bakterií. DNA byla amplifikována KAPA HiFi DNA 

polymerázou (Kapa Biosystems) za použití specifických primerů. Množství získané 

DNA bylo ověřeno kombinací spektrofotometrického (Nanodrop ND-1000) a 

fluorescenčního (Qubit BR) měření a pomocí PCR. 

  

 

3.10 Analýza proteinů a dalších faktorů v nitroočních tekutinách  

 

 Metoda Label-Based Antibody Array (Ray Biotech, USA) 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. Vzájemná podobnost byla počítána pomocí funkce 

cosinus. Kvantita je vyjádřena barevným spektrem od tmavě zelené (nejnižší hodnoty) 
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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. 

Klinické jednotky (uveitidy a kontroly) se neshlukují dohromady, ale jsou vzájemně 

promíchány. Situaci lze zpřehlednit pomocí metody „nearest shrunken centroids" 

(„nejbližší klasifikátor prototypu“) v programu Prediction Analysis of Microarrays, 

který odstraní proteiny, které nevykazují žádný rozdíl mezi skupinou pacientů 

s uveitidou a kontrolami (Tibshirani et al. 2002). 

 

 

3.11 Statistická analýza 

 

 Data byla zpracována pomocí programu GraphPad Prism, verze 8.0 pro 

Windows (GraphPad Software, San Diego, Kalifornie, USA, www.graphpad.com). 

K porovnání výsledků mezi skupinami byly použity neparametrické testy Kruskal-

Wallis a Mann-Whitney. Hodnota p < 0,05 byla považována za statisticky signifikantní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graphpad.com/
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4 VÝSLEDKY 

 

 

4.1 Optimalizace dávek IRPB a PT 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 PT 0,6 µg a 1,2 µg. 

 

      

 

Graf 1: Klinické hodnocení intenzity uveitidy 27. den po indukci EAU. Počty 

hodnocených očí jsou uvedeny v závorkách. Výsledky označené jako ns jsou 

nesignifikantní. Medián je zobrazen červeně. 
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Graf 2: Histologické hodnocení intenzity uveitidy 35. den po indukci EAU. Počty 

hodnocených očí jsou uvedeny v závorkách. Výsledky označené jako ns jsou 

nesignifikantní. Medián je zobrazen červeně. 

 

 V průběhu zavádění modelu autoimunitní uveitidy v České republice jsme 

zpočátku pracovali s dávkami IRBP 250 μg a PT 0,6 μg, které vyvolaly dostatečně silnou 

zánětlivou reakci. Po několika měsících však model přestal fungovat. Proto byly při 

indukci použity vyšší dávky. Opakovaně bylo dosaženo stabilních výsledků při indukci 

EAU použitím kombinace IRBP v dávce 500 μg a PT v dávce 1,2 μg, kdy byla po 20. 

dni po indukci zaznamenána průměrná klinická intenzita zánětu stupně 2 (graf 1). Tato 

zánětlivá intenzita přetrvávala minimálně do 35. dne po indukci (graf 2), kdy byl pokus 

ukončen a bulby byly odebrány k histologickému zpracování. Tento stabilní model EAU 

vykazuje podobnost s chronickou zadní uveitidou u lidí a byl využit k testování 

terapeutických přístupů. 
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4.2 Hodnocení efektu vybraných imunomodulancií na intenzitu EAU 

 

 Na modelu EAU byl hodnocen efekt vybraných imunomodulancií na snížení 

intenzity nitroočního zánětu. Zaměřili jsme se zejména na MMF, jehož účinnost v léčbě 

uveitid u lidí není přesvědčivá. MMF byl myším podáván 1x denně intraperitoneálně ve 

dvou různých dávkách. Cyklofosfamid byl podán jednorázově v den indukce EAU 

intraperitoneálně a golimumab byl aplikován 1x týdně subkutánně. 
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Graf 3: Efekt imunomodulancií na zánětlivou intenzitu uveitidy. Histologické 

hodnocení intenzity uveitidy 35. den po indukci EAU – porovnávání léčených skupin 

myší s neléčenými kontrolami. Počty hodnocených očí jsou uvedeny v závorkách. 

Výsledky označené jako ns jsou nesignifikantní. Signifikantní výsledky jsou označeny 

jako * (p < 0,05), ** (p < 0,005)  nebo  ****  (p < 0,0001).  Medián je zobrazen červeně. 

CF – cyklofosfamid, MMF – mykofenolát mofetil. 
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Graf 4: Efekt imunomodulancií na zánětlivou intenzitu uveitidy. Histologické 

hodnocení intenzity uveitidy 35. den po indukci EAU – porovnávání léčených skupin se 

skupinou myší, kterým byla aplikována aqua pro injectione. Počty hodnocených očí jsou 

uvedeny v závorkách. Výsledky označené jako ns jsou nesignifikantní. Signifikantní 

výsledky jsou označeny jako * (p < 0,05), ** (p < 0,005) nebo  ****  (p < 0,0001). 

Medián je zobrazen červeně. CF – cyklofosfamid, MMF – mykofenolát mofetil. 
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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 (graf 3 a 4). 

 

 

 

4.3 Porovnání intenzity uveitidy po indukci EAU u bezmikrobních a 

konvenčních myší 

 

Pro indukci EAU u bezmikrobních myší bylo nutné použít sterilní reagencie. 

Proto samotnému porovnání intenzity uveitidy u bezmikrobních a konvenčních myší 

předcházel pokus, který měl ověřit, že u konvenčních myší je možné použitím sterilní 

indukční směsi vyvolat uveitidu stejného stupně jako při použití standardních reagencií. 
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Graf 5: Porovnání histologického stupně zánětu 35. den po indukci EAU při použití 

standardních a sterilních reagencií u konvenčních myší. Počty hodnocených očí jsou 

uvedeny v závorkách. Výsledky označené jako ns jsou nesignifikantní. Medián je 

zobrazen červeně.  

 

 

 

Graf 5 dokumentuje, že při použití sterilních reagencií nebyly zjištěny statisticky 

významné rozdíly ve stupni zánětlivé aktivity v porovnání se standardní směsí pro 

indukci. 
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Graf 6: Klinické hodnocení intenzity uveitidy 27. den po indukci EAU u konvenčních 

a bezmikrobních (GF, germ-free) myší. Počty hodnocených očí jsou uvedeny 

v závorkách. Signifikantní výsledky jsou označeny jako ** (p < 0,005). Medián je 

zobrazen červeně. 
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Graf 7: Histologické hodnocení intenzity uveitidy 35. den po indukci EAU u 

konvenčních a bezmikrobních (GF, germ-free) myší. Počty hodnocených očí jsou 

uvedeny v závorkách. Signifikantní výsledky jsou označeny jako **** (p < 0,0001).  

Medián je zobrazen červeně. 

 

 

 

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 (graf 6 a 7). Tento 

výsledek dokazuje, že mikroorganismy se podílejí na vzniku a rozvoji EAU. 
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4.4 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. 

 

 

Graf 8: Efekt antibiotik na intenzitu EAU – klinické hodnocení 21. a 28. den po indukci. 

Léčba antibiotiky byla zahájena 1 týden před indukcí EAU. Počty hodnocených očí jsou 

uvedeny v závorkách. Signifikantní výsledky jsou označeny jako * (p < 0,05), ** (p < 

0,005) nebo  ****  (p < 0,0001). Medián je zobrazen červeně.  
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Graf 9: Efekt antibiotik na intenzitu EAU – histologické hodnocení 35. den po indukci. 

Léčba antibiotiky byla zahájena 1 týden před indukcí EAU. Počty hodnocených očí jsou 

uvedeny v závorkách. Signifikantní výsledky jsou označeny jako * (p < 0,05)  nebo  **  

(p < 0,005). Medián je zobrazen červeně.  

 

 

 Intenzita zánětu byla signifikantně snížena v obou léčených skupinách (směs 

antibiotik metronidazol a ciprofloxacin nebo samotný metronidazol) v porovnání 

s kontrolní skupinou. Léčba byla zahájena 1 týden před indukcí EAU. Při klinickém i 

histologickém hodnocení stupně zánětu (obr. 8) byly zjištěny statisticky významné 

rozdíly (graf 8 a 9).  
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Obr. 8: Snímky z klinického (a) a histologického (b) hodnocení zánětlivé aktivity u 

kontrolní skupiny a skupin myší léčených směsí metronidazolu a ciprofloxacinu nebo 

samotným metronidazolem. Léčba byla zahájena 1 týden před indukcí EAU. Na 

snímcích z klinického hodnocení je patrno několik lineárních zánětlivých lézí (*), otok 

papily zrakového nervu (→) a vaskulitida s opouzdřením cév (‹). Na histologických 

řezech jsou patrné retinální záhyby (→), granulomy (*), známky vaskulitidy (‹) a 

vitritida. Zánětlivé projevy byly méně výrazné u myší léčených antibiotiky než u 

kontrolní skupiny. Měřítko 100 µm. 
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Obr. 9: Snímky z imunohistochemického hodnocení počtu T lymfocytů (CD3+) a 

makrofágů (F4/80+) na řezech sítnicí u kontrolní skupiny a skupin myší léčených směsí 

metronidazolu a ciprofloxacinu nebo samotným metronidazolem. Léčba byla zahájena 

1 týden před indukcí EAU. Na řezech jsou patrné jednotlivé buňky (→) i shluky buněk 

v granulomech (*). Počty T lymfocytů a makrofágů byly nižší u léčených myší 

v porovnání s kontrolní skupinou. Měřítko 100 µm. 
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 Imunohistochemické barvení CD3+ T lymfocytů a F4/80+ makrofágů provedené 

35. den po indukci EAU ukázalo nižší počet těchto buněk ve skupině myší léčených 

antibiotiky oproti kontrolám (obr. 9). Byla provedena kvantitativní analýza. CD3+ T 

lymfocytů bylo zaznamenáno o 29 % méně ve skupině léčené kombinací antibiotik 

metronidazol a ciprofloxacin a o 11 % méně ve skupině myší léčených metronidazolem. 

F4/80+ makrofágů bylo o 39 % méně ve skupině myší léčených kombinací antibiotik a 

o 35 % méně ve skupině léčené metronidazolem. Výsledky však nebyly statisticky 

signifikantní. 

 

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

EAU a léčba pokračovala do skončení pokusu.  Cílem bylo redukovat mikrobiotu, a tím 

nepřímo posoudit její vliv při vzniku a rozvoji uveitidy. 

                

Graf 10: Efekt metronidazolu na intenzitu EAU – klinické hodnocení 21. a 28. den po 

indukci. Léčba metronidazolem byla zahájena 2 týdny před indukcí EAU. Počty 

hodnocených očí jsou uvedeny v závorkách. Signifikantní výsledky jsou označeny jako 

* (p < 0,05)  nebo  ****  (p < 0,0001). Medián je zobrazen červeně. 
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Graf 11: Efekt metronidazolu na intenzitu EAU – histologické hodnocení 35. den po 

indukci. Léčba metrodinazolem byla zahájena 2 týdny před indukcí EAU. Počty 

hodnocených očí jsou uvedeny v závorkách. Signifikantní výsledek je označen jako 

**** (p < 0,0001). Medián je zobrazen červeně. 

 

 

 

Léčba metronidazolem zahájená 2 týdny před indukcí EAU vedla 

k signifikantnímu snížení intenzity uveitidy v porovnání s kontrolní skupinou. Při 

klinickém i histologickém hodnocení stupně zánětu (obr. 10) byly zjištěny statisticky 

významné rozdíly (graf 10 a 11).  

Získané výsledky nepřímo dokazují význam mikrobioty při vniku a rozvoji 

uveitidy na experimentálním modelu. 
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Obr. 10: Snímky z klinického (a) a histologického (b) hodnocení zánětlivé aktivity u 

kontrolní skupiny a u skupiny myší léčené metronidazolem. Léčba byla zahájena 2 týdny 

před indukcí EAU. Na snímcích z klinického hodnocení je patrno několik lineárních 

zánětlivých lézí (*), otok papily zrakového nervu (→) a vaskulitida s opouzdřením cév 

(‹). Na histologických řezech jsou patrné retinální záhyby (→) a granulomy (*). 

Zánětlivé projevy byly výrazně potlačeny u myší léčených metronidazolem v porovnání 

s kontrolní skupinou. Měřítko 100 µm. 

 

 

 



59 

 

 

 

 

Obr. 11: Snímky z imunohistochemického hodnocení počtu T lymfocytů (CD3+) a 

makrofágů (F4/80+) na řezech sítnicí u kontrolní skupiny a u skupiny myší léčených 

metronidazolem. Léčba byla zahájena 2 týdny před indukcí EAU. Na řezech jsou patrné 

jednotlivé buňky (→) i shluky buněk v granulomech (*). Počty T lymfocytů a 

makrofágů byly nižší u léčených myší v porovnání s kontrolní skupinou. Měřítko 100 

µm. 

 

 

Imunohistochemické hodnocení počtu CD3+ T lymfocytů a F4/80+ makrofágů 

provedené 35. den po indukci EAU ukázalo snížení počtu těchto buněk ve skupině myší 

léčených metronidazolem zahájeným 2 týdny před indukcí EAU oproti kontrolám (obr. 

11). Počítáním buněk v řezech byl zjištěn nižší počet CD3+ T lymfocytů o 83 % a 

F4/80+ makrofágů o 81 %. Výsledky však nebyly statisticky signifikantní. 
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4.5 Detekce známek infekčního procesu v nitroočních tekutinách  

 

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

byly analyzovány vzorky nitroočních tekutin (tekutina z přední komory oka a/nebo 

sklivec) a séra pacientů. Stopy infekce byly detekovány metodami ELISA a PCR.  

 

 

Tab. 3: Analýza vzorků nitroočních tekutin metodou ELISA na detekci protilátek 

vybraných infekčních agens. Tabulka ukazuje počet pozitivních pacientů s ohledem na 

celou skupinu. Čísla za lomítkem představují počet vzorků testovaných nitroočních 

tekutin.  

Nitrooční 

tekutina 

Chlamydia 

(IgG, IgA) 

VCA, EBNA 

(IgG, IgG) 

YER 

(IgG, IgA) 

HEL 

(IgG, IgA) 

Uveální sk. 

(PKT) 

0/38 (0 %) 6/29 (21 %) 0/38 (0 %) 3/38 (7,9 %) 

Uveální sk. 

(sklivec) 

0/8 (0 %) 2/8 (25 %) 0/7 (0 %) 2/8 (25 %) 

Kontrolní sk. 

(PKT) 

0/26 (0 %) 0/20 (0 %) 0/24 (0 %) 0/26 (0 %) 

Kontrolní sk. 

(sklivec) 

0/8 (0 %) 0/8 (0 %) 0/8 (0 %) 0/8 (0 %) 

 

PKT: tekutina z přední komory oka, VCA: virový kapsidový antigen, EBNA: Epsteina-

Barrové nukleární antigen, HEL: Helicobacter pylori, YER: Yersinia enterocolitica. 
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Tab. 4: Analýza vzorků séra metodou ELISA na detekci protilátek vybraných 

infekčních agens. Tabulka ukazuje počet pozitivních pacientů s ohledem na celou 

skupinu.  

Sérologie Chlamydia 
(IgG, IgA) 

VCA, EBNA 
(IgG, IgG) 

YER 
(IgG, IgA) 

HEL 
(IgG, IgA) 

Uveální sk. 14/43 (33 %)  40/43 (93 %) 23/43 (53 %) 21/43 (49 %) 

Kontrolní sk. 13/34 (38 %) 33/34 (97 %) 13/34 (38 %) 19/34 (56 %) 

 

VCA: virový kapsidový antigen, EBNA: Epsteina-Barrové nukleární antigen, HEL: 

Helicobacter pylori, YER: Yersinia enterocolitica. 

 

             

Obr. 12: Výsledek PCR vyšetření neprokazuje přítomnost mikrobiální DNA ve 4 

vzorcích sklivce. S – vzorek sklivce, Pos – pozitivní kontrola (vzorek střeva), Neg – 

negativní kontrola (aqua pro injectione).  

  

 Průkaz anamnestických protilátek proti Epsteina-Barrové viru a Helicobacter 

pylori (tab. 3) bez přímé přítomnosti mikrobiálních agens v nitroočních tekutinách (obr. 

12) 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 skupinou pacientů s uveitidou a kontrolní 

skupinou pacientů (tab. 4).  
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4.6 Analýza nitroočních tekutin se zaměřením na vybrané cytokiny a další 

faktory 

 

 Vzorky nitroočních tekutin pacientů s autoimunitní uveitidou byly analyzovány 

metodou Label-Based Antibody Array se zaměřením na detekci cytokinů a dalších 

faktorů, které by se mohly podílet na procesu autoimunitní uveitidy. Výsledky byly 

porovnány se skupinou pacientů s absencí nitroočního zánětu v anamnéze. 

 

Obr. 13: Shluková analýza vybraných cytokinů a dalších faktorů ve vzorcích 

nitroočních tekutiny u 7 pacientů s uveitidou (u) a u 5 kontrol (c). Čím je intenzita 

červené barvy vyšší, tím je i hodnota daného faktoru vyšší. Naopak, čím vyšší je 

intenzita zelené barvy, tím nižší je hodnota daného faktoru. Špatně identifikovaný byl 

pacient 28 pro faktory BD-1 (human β-defensin-1), FGF-13 1B (fibroblast growth factor 

13-izoforma 1B) a Sgp130 (membrane glycoprotein 130), které jsou u uveitid zvýšené, 

patrně jako regulace zánětu a indukce hojení. 
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Tab. 5: Analýza cytokinů a dalších faktorů ve vzorcích nitroočních tekutin. 

Analyzovány byly vzorky od 9 uveálních pacientů (7 předněkomorových tekutin U-PK, 

2 sklivce U-S) a od 7 kontrolních pacientů (5 předněkomorových tekutin K-PK, 2 sklivce 

K-S). Rozdíly byly zaznamenány v řadě faktorů nespecifické a specifické imunity.  

 
K1 - S K2 - S K3 - PK K4- PK K5 - PK K6 - PK K7 - PK U1 - S U2 - S U3 - PK U4 - PK U5 - PK U6 - PK U7 - PK U8 - PK U9 - PK

IL-6 145 81 0 27 0 0 0 2162 386 174 111 0 214 0 0 0

IL-17F 322 62 0 12 0 0 0 8072 6746 1188 261 92 531 0 0 0

TGF- 79 111 0 204 0 0 0 875 1128 443 469 1777 3652 0 6921 3716

CCR7 208 97 0 0 0 0 0 3604 5666 3495 1070 4423 1874 0 3924 2307

CCR8 253 193 0 0 0 0 0 4266 3191 1263 594 961 788 0 0 1411

CCR9 534 150 0 0 0 0 0 7154 8270 5456 1060 1037 151 0 0 46

CD14 47 150 0 0 0 0 0 349 437 7 0 0 0 0 0 0

BD-1 3176 1824 5710 9562 2345 9736 7171 3742 1979 15584 18560 10198 15624 10929 8271 15689

IL-1ra 69 168 0 16 0 0 0 2538 1190 3515 822 4637 1453 0 5069 3910

VEGF-D 87 0 0 0 0 0 0 656 190 4481 2080 0 0 0 0 0

 

 

 

  

  

 

 

 Metoda Label-Based Antibody Array umožnila vyhledat a kvantifikovat 

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 (tab. 5, 

obr. 14). Shluková analýza byla provedena u 7 pacientů s uveitidou a 5 kontrolních 

pacientů (obr. 13).  

 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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Obr. 14: Porovnání faktorů lokální zánětlivé reakce ve vzorcích nitroočních tekutin u 

uveálních a kontrolních pacientů. Graf ukazuje 34 proteinů detekovaných v nitroočních 

tekutinách, které se nejvíce podílejí na diskriminaci mezi pacienty s uveitidou a 

kontrolními pacienty bez známek nitroočního zánětu v anamnéze (seřazeno podle síly 

této diskriminace zdola nahoru). 

 



65 

 

 

 

 

 

Kapitola 5 

 

 

 

 

DISKUZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

5 DISKUZE                                

 

 

 Výzkumu v oblasti patogeneze uveitid se věnuje několik pracovišť na světě, 

přesto však nejsou mechanismy jejího vzniku plně objasněny. 

 Uveitida je považována za heterogenní onemocnění, na kterém se podílejí 

faktory genetické i environmentální. Většina forem imunitně zprostředkované uveitidy 

je způsobena nerovnováhou mezi regulačními mechanismy, které inhibují imunitní 

systém, a zánětlivými mechanismy, které odstraňují z organismu infekční patogeny (Lin 

et al. 2014). Právě infekční patogeny jsou v současné době považovány za jeden 

z hlavních faktorů navozujících autoimunitní onemocnění – jedná se o mikroorganismy 

z vnějšího prostředí, ale i mikrobiotu, jejíž význam v etiopatogenezi imunitně 

podmíněných onemocnění je v posledních letech intenzivně zkoumán. 

 Vzhledem k tomu, že uveitida je relativně vzácné a heterogenní onemocnění, je 

obtížné v humánní medicíně studovat její patogenetické mechanismy. Za tímto účelem 

byly vyvinuty experimentální modely, které umožňují detailnější studium mechanismů 

vzniku uveitidy a možností jejich ovlivnění (Caspi et al. 2008, Xu et al. 2008, Horai et 

Caspi 2011). Na modelech lze analyzovat imunitní buňky a jejich produkty, testovat 

různé terapeutické přístupy a hodnotit jejich efekt. Pro získání signifikantních výsledků 

je nezbytné používat stabilní a reprodukovatelný model, kterým je například EAU 

indukovaná aplikací IRBP v CFA a potencovaná PT u myší kmene C57BL/6J. Tento 

model imituje chronickou zadní uveitidu u lidí. 

 V našich experimentech byly zpočátku používány poloviční dávky IRBP (250 

µg) a PT (0,6 µg), které indukovaly dostatečně silnou zánětlivou aktivitu uveitidy. 

Obdobné dávky pro indukci EAU u stejného kmene myší jsou v literatuře uváděny 

(Mattapallil et el. 2015). Po několika měsících však model přestal fungovat, důvod není 

zcela objasněn. Předpokládáme, že jiné šarže IRBP a PT, které byly během experimentů 

dodávány, mohly vyvolat odlišnou klinickou odezvu a nenavodily dostatečně silnou 

zánětlivou aktivitu uveitidy. Jiným důvodem mohou být sezónní nebo hormonální vlivy. 

Proto byly zvoleny vyšší dávky – IRBP 500 µg a PT 1,2 µg, které dlouhodobě navozují 

EAU s obdobnou intenzitou zánětu na našem modelu. Tento model byl použit 

k testování efektu léčby.  
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   Uveitida u myší C57BL/6J je chronická, obvykle s nízkou intenzitou zánětu. 

Nicméně stupeň zánětu se může lišit v závislosti na věku a pohlaví zvířat, prostředí, 

potravě, stresu, mírných diskrepancích v protokolu indukce apod. Obvykle se průměr 

zánětu pohybuje mezi stupněm 1 a 2 (Keino et al. 2004, Kim et al. 2014, Kitamei et al. 

2006, Xu et al. 2008). U našich myší bylo při použití vyšší dávky IRBP a PT dosaženo 

stupně zánětu 2 až 3. 

Po zavedení stabilního modelu EAU na našem pracovišti byla v prvních 

experimentech testována vybraná imunosupresiva s cílem objasnit zejména účinek 

MMF, který je u pacientů s autoimunitní uveitidou s úspěchem používán jako součást 

kombinované terapie, ale podávaný samostatně nebyl v řadě případů uveitid efektivní 

(Sobrin et al. 2008). Na modelu EAU u potkanů kmene Lewis bylo prokázáno, že MMF 

v dávce 30 mg/kg/den zabránil u většiny zvířat rozvoji EAU, pokud byl podáván 2 týdny 

počínaje dnem indukce (Chanaud et al. 1995). Jiná studie na potkanech kmene Lewis 

ukázala, že MMF podávaný od 7. do 20. dne po indukci oddálil vznik uveitidy, ale 

nezamezil jejímu vzniku (Dick et al. 1998). Naše výsledky demonstrují, že MMF 

aplikovaný v dávce 30 mg/kg/den i 50 mg/kg/den ode dne indukce do skončení pokusu 

vede ke snížení zánětlivé aktivity EAU, avšak statisticky signifikantní bylo pouze 

použití nižší dávky MMF. Toto zjištění podporuje použití MMF v léčbě zadní uveitidy 

autoimunitní etiologie v humánní medicíně. Benefit nižší dávky MMF může být 

vysvětlen tím, že odpovídá dávkování při léčbě autoimunitních onemocnění u lidí. Vyšší 

dávky MMF jsou používány v transplantační medicíně k prevenci nebo léčbě 

imunologické rejekce. 

 Výrazný pozitivní účinek cyklofosfamidu v léčbě autoimunitních onemocnění je 

dlouho známý a dodnes je využíván u nejzávažnějších forem zánětů, jako jsou 

granulomatóza s polyangiitidou, revmatoidní artritida, lupus erythematodes a další 

(Říhová et al. 1997). Limitací pro jeho širší využití jsou závažné nežádoucí účinky 

(Lincová et Farghali 2007, Svozílková 2016). V našich experimentech cyklofosfamid 

aplikovaný jednorázově v den indukce EAU u všech hodnocených očí zamezil rozvoji 

nitroočního zánětu a sloužil jako pozitivní kontrola. Na modelu EAU u potkanů 

cyklofosfamid aplikovaný den před indukcí rovněž výrazně potlačil rozvoj nitroočního 

zánětu (Suzuki et al. 1989).  

 Zajímavý byl účinek golimumabu, který naopak signifikantně zvýšil zánětlivou 

aktivitu uveitidy o jeden stupeň. Tento efekt může být vysvětlen jeho humánním 

původem, který mohl indukovat imunitní reakci proti lidskému antigenu.   
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 Vzhledem k tomu, že v posledních letech byl prokázán vliv mikrobiomu u 

mnoha autoimunitních onemocnění, předpokládali jsme jeho význam také u 

autoimunitní uveitidy.  

Je popsáno, že mikroorganismy vnějšího i vnitřního prostředí mohou ovlivňovat 

imunitní pochody. Různá infekční agens na podkladě podobnosti jejich epitopů 

s epitopy nitroočních antigenů indukují zkříženou imunologickou reakci namířenou 

proti buňkám sítnice. Dále mohou mikroorganismy svými produkty aktivovat buňky 

nespecifické imunity, které následně stimulují adaptivní imunitní odpověď a u geneticky 

predisponovaných jedinců dochází k rozvoji autoimunitních onemocnění včetně 

uveitidy (Forrester et al. 2018, Horai et Caspi 2019). Proto cílem našich dalších 

experimentů bylo zjistit, zda u bezmikrobních (germ-free) myší stejného kmene bude 

intenzita uveitidy po indukci EAU nižší než u konvenčních myší. Tato hypotéza se 

potvrdila, výsledek byl signifikantní a je důkazem vlivu mikroorganismů v procesu 

indukce a rozvoje autoimunitní uveitidy. 

 Vzhledem k výsledkům získaným na modelu EAU u bezmikrobních myší bylo 

důvodné předpokládat, že snížení bakteriálního osídlení u konvenčních myší 

antibiotickou léčbou může rovněž snížit zánětlivou aktivitu EAU. Proto byl náš další 

výzkum zaměřen na zjištění efektu léčby antibiotiky před indukcí a v průběhu EAU. Pro 

stanovení důležitosti mikrobioty s ohledem na indukci onemocnění byla antibiotická 

terapie zahájena jeden týden před indukcí EAU nebo v případě metronidazolu také dva 

týdny před indukcí EAU a pokračovala až do konce experimentu. Tyto režimy měly za 

následek výrazně nižší intenzitu uveitidy než byla zjištěna u kontrolní skupiny. Účinky 

kombinace ciprofloxacinu a metronidazolu nebo samotného metronidazolu byly 

podobné, když terapie začala jeden týden před indukcí EAU. Léčba metronidazolem 

zahájená dva týdny před indukcí potlačila intenzitu EAU s ještě vyšší statistickou 

významností. Několik studií in vitro a in vivo ukázalo, že metronidazol vykazuje přímé 

imunosupresivní účinky a zmírňuje zánětlivá střevní onemocnění (Bamais et al. 2012, 

Colpaert et al. 2001, Fararjeh et al. 2008, Khan et al. 2011, Wang et al. 2012). Jedním 

z vysvětlení jeho dlouhodobých účinků při léčbě idiopatických střevních zánětů může 

být dlouhodobá změna složení střevní mikrobioty. Studie provedená na potkanech 

léčených metronidazolem v pitné vodě odhalila příznivě pozměněnou mikrobiotu se 

zvýšením bifidobakterií a enterobakterií (Pélissier et al. 2010). Kromě toho má 

metronidazol potenciál indukovat dlouhodobý protizánětlivý profil ve fenotypu Treg a 

naivních T-lymfocytů. Tento přetrvávající účinek na splenické T-lymfocyty je 
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pravděpodobně zodpovědný za jeho imunosupresivní vlastnosti (Becker et al. 2016). 

Nakamura a kol. zjistili, že směs perorálních širokospektrých antibiotik (ampicilin, 

metronidazol, neomycin a vankomycin) podaná jeden týden před indukcí EAU zvýšila 

počet Treg nejprve ve střevech a poté také v extraintestinálních lymfatických uzlinách, 

a dokonce i v oku. Efektorové T-lymfocyty a zánětlivé cytokiny byly sníženy 

(Nakamura et al. 2016). 

V našich experimentech bylo pozorováno výraznější snížení intenzity uveitidy, 

pokud byla léčba metronidazolem zahájena dva týdny před indukcí EAU. Podobný 

terapeutický efekt byl zjištěn ve studii na experimentálním myším modelu psoriázy 

vyvolané imiquimodem, kde léčba širokospektrými antibiotiky nebo samotným 

metronidazolem zmírnila závažnost zánětu kůže. Je však zajímavé, že léčba 

metronidazolem nesnížila intenzitu zánětu kůže u stejného modelu za bezmikrobních 

podmínek (Stehlikova et al. 2019). Toto zjištění vede k závěru, že terapeutický efekt 

metronidazolu u psoriázy je zprostředkován spíše změnami ve složení mikrobioty než 

jeho imunosupresivním účinkem. 

Experimentální modely dále poskytují možnost zjišťovat známky infekce, 

přítomnost imunitních buněk a cytokinový profil v nitroočních tekutinách (Pepple et al. 

2018, Watanabe et al. 2016). Odběr vzorků nitroočních tekutin umožňuje podobnou 

analýzu provádět i v humánní medicíně. Předpokládá se, že některé uveální syndromy 

mohou být infekcí vyvolány. Příkladem je Fuchsův heterochromický uveální syndrom 

(dříve nazývaný jako Fuchsova heterochromní iridocyklitida), který je spojován s virem 

zarděnek (rubella) nebo CMV. Protilátky proti viru zarděnek nebo virová (CMV) DNA 

byly u některých pacientů s Fuchsovým heterochromickým uveálním syndromem 

prokázány ve vzorcích tekutiny odebrané z přední komory oka (Suzuki et al. 2010, Stunf 

et al. 2012, Woo et al. 2015). 

 Stopy mikroorganismů byly zjišťovány i v nitroočních tekutinách našich 

pacientů s autoimunitní uveitidou. Byly hodnoceny známky přítomnosti mikrobů a 

paměťových protilátek po proběhlé infekci. Potvrdila se naše domněnka a PCR vyšetření 

na část DNA společné pro většinu bakterií bylo negativní. Tedy u pacientů 

s autoimunitní uveitidou neprobíhal aktivní infekční nitrooční zánětlivý proces a od jeho 

případného průběhu uplynula delší doba, která byla nutná k úplnému rozpadu infekčního 

agens, a tedy negativnímu výsledku PCR. Při hodnocení paměťových protilátek 

v nitroočních tekutinách byly detekovány anamnestické protilátky proti Helicobacter 

pylori a proti viru Epsteina-Barrové. Lze tedy předpokládat, že se tato infekční agens 
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podílela na vzniku autoimunitní uveitidy, ale významně neovlivňovala její další průběh, 

tedy pravděpodobně neměla vliv na případné relapsy onemocnění. 

V nitroočních tekutinách pacientů lze hodnotit i přítomnost cytokinů a dalších 

faktorů. Tato analýza je přínosná pro zjištění, které faktory jsou u pacientů s uveitidou 

přítomny ve zvýšené koncentraci oproti pacientům bez anamnestických známek 

nitroočního zánětu, a tak nepřímo vyvozovat jejich význam v procesu uveitidy. 

Recentně byly u pacientů s endogenní uveitidou prokázány zvýšené hladiny cytokinů ze 

skupiny IL-10 v nitroočních tekutinách. Byla zjištěna vysoká exprese IL-19, a to 

zejména u pacientů s uveitidou asociovanou s pozitivitou antigenu HLA B27 (Abu El-

Asrar et al. 2019).   

Zajímavé jsou výsledky studie, která analyzovala proteiny v nitroočních 

tekutinách pacientů u čtyř vybraných onemocnění sítnice. Jednalo se o rhegmatogenní 

odchlípení sítnice, primární vitreoretinální lymfom, věkem podmíněnou makulární 

degeneraci a idiopatickou neinfekční uveitidu. Data s proteiny prokázanými v nitrooční 

tekutině byla podrobena shlukové (cluster) analýze. Čtyři shluky zhruba odpovídaly 

každé ze čtyř zkoumaných diagnóz. První shluk, který obsahoval výhradně pacienty 

s rhegmatogenním odchlípením sítnice, měl relativně vyšší hladiny eotaxinu-1/CCL11 

a IL-3, se zřetelně nízkými hladinami IL-21 a IL-22 ve srovnání s ostatními shluky. 81 

% všech pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací bylo sdruženo do druhého 

shluku, který byl charakterizován relativně nižšími hladinami různých proteinů, včetně 

MCP-1/CCL2 a eotaxinu-1/CCL11. Třetí shluk představoval vzorky pacientů 

s primárním vitreoretinálním lymfomem, které obsahovaly vysoké hladiny IL-10 a 

faktoru inhibujícího migraci makrofágů a nízké hladiny IL-3. Čtvrtý shluk byl tvořen 69 

% pacientů s neinfekční idiopatickou uveitidou a měl vyšší hladiny angiotensin 

konvertujícího enzymu, komplementové složky 5a, IL-21 a IL-22. Tato analýza 

odhalila, že každé ze zkoumaných onemocnění sítnice je charakterizováno odlišnými 

profily více proteinů (Kuiper et al. 2017). 

 Obdobně byla ve vzorcích nitroočních tekutin našich pacientů s autoimunitní 

uveitidou a u kontrolních pacientů bez známek nitroočního zánětu v anamnéze 

provedena shluková analýza proteinů detekovaných v nitroočních tekutinách. Zvýšené 

hladiny u pacientů s uveitidou a naopak nízké hladiny u kontrolní skupiny byly zjištěny 

například u BD-1, FGF-13 1B, Sgp130, CCL14/HCC-1/HCC-3, CXCR1/IL-8RA, 

CCR8, CCR7, IL-1ra. Je potřeba další rozbor, před kterým budou odstraněny faktory, 

které nevykazovaly rozdíl mezi skupinami. Následná shluková analýza by mohla 
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prokázat ty proteiny, které jsou u pacientů s autoimunitní uveitidou signifikantně 

zvýšeny. Inhibice těchto proteinů by mohla představovat účinnou léčbu. 

Cílený přístup k léčbě uveitidy vyžaduje pochopení patogeneze tohoto 

onemocnění. Zvířecí modely jsou využívány k výzkumu mechanismů vzniku uveitidy. 

Vztah mezi mikrobiotou a autoimunitní uveitidou je intenzivně studován. Některé 

mikroorganismy mohou mít kauzální vliv v rozvoji autoimunitního zánětu (Horai et 

Caspi 2019), jiné mají naopak protektivní účinek (Lin 2019). Naše výsledky podporují 

názor, že mikrobiota hraje důležitou roli v patogenezi autoimunitní uveitidy a může 

představovat nový potenciální cíl k terapeutickému ovlivnění nemoci (Horai 2017, 

Janowitz et al. 2019). Zatím však není přesně známo, jak modulovat mikrobiom s cílem 

léčit autoimunitní uveitidu nebo zabránit jejímu vzniku. Střevní dysbióza je považována 

za příčinu mnoha imunitně zprostředkovaných onemocnění, nelze však zcela vyloučit, 

že se jedná o pouhou asociaci. Proto je nezbytný další výzkum v této oblasti zaměřený 

na mechanismy, kterými mikrobiota podporuje rozvoj autoimunitních chorob nebo 

naopak působí preventivně. Pochopení těchto pochodů by mohlo umožnit vyvinout 

cílenou léčbu, která by inhibovala potenciálně patogenní bakterie nebo do organismu 

dodávala protektivní bakterie.  
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6 ZÁVĚR 

 

 

 Výsledky našeho výzkumu splnily stanovené cíle práce a potvrdily význam 

mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy. 

 

 

 1. Po optimalizaci dávek IRBP a PT 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.  
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 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.  

 

 

 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. Pro dosažení signifikantních výsledků je však potřeba další analýza. 

 

 

 

 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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