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K posouzení jsem dostal práci: “Studium imunopatologických mechanismů autoimunitní uveitidy a 

definování nových terapeutických možností.” autorka: MUDr. Petra Seidler Štangová.  

Práce má obvyklé členění, 98 stran, 5 příloh s publikovanými pracemi autorky, 14 obrázků, 5 

tabulek, 11 grafů a je doplněna 143 citacemi jak recentní, tak i historické literatury. Je napsána 

srozumitelnou češtinou, přes velké množství specializovaných výrazů. 

 

Cílem předložené 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.  

 

V úvodu autorka rozebírá epidemiologii a etiopatogenezi uveitidy, principy imunologie oka, vliv 

mikroorganismů v procesu uveitidy, experimentální navození uveitidy, vyšetřování nitroočních tekutin a 

léčbu uveitidy, včetně operační. Uveitida je přes všechny pokroky u řady pacientů k léčbě rezistentní a 

až 10 % z nich pro komplikace uveitidy oslepne, představuje to až 7 případů na 100 000 obyvatel. To 

podtrhuje význam zkoumání této závažné oční nemoci a hledání nových léčebných postupů.   

 

Autorka si na straně 28 klade šest jasně definovaných cílů a hypotéz – studium mechanismů 

autoimunitní uveitidy a možností jejich terapeutického ovlivnění. Na myším modelu EAU vyhodnotit 

intenzitu zánětu in vivo klinicky a post mortem histologicky. Imunohistochemicky prokázat 

imunokompetentní buňky v místě zánětu. Zhodnotit efekt imunomodulační léčby. Porovnávat intenzitu 

zánětu mezi skupinami bezmikrobních a konvenčních myší. Sledovat terapeutický účinek 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.  

 

V metodické části jsou podrobně popsány použité metody a postupy. V experimentech byly využity 

inbrední konvenční i bezmikrobní myši. Před zahájením studie bylo použití laboratorních zvířat 

schváleno příslušnou odbornou komisí a se zvířaty bylo zacházeno v souladu s platnou legislativou. K 

indukci autoimunitní uveitidy (EAU) byl aplikován sítnicový antigen dle standardního protokolu. 



Sítnice byla vyšetřována in vivo biomikroskopicky a in vitro histologicky. Imunohistochemicky byly v 

sítnici prokazovány T lymfocyty. Zkoumána byla imunomodulační léčba cyklofosfamidem, MMF (  

mykofenolát mofetil) a golimumabem. Kontrolní skupina dostávala vodu pro injekce. U další skupiny 

myší byl studován vliv širokospektrých antibiotik a metronidazolu, kontrolní skupina byla bez léčby. 

Vedle zvířecího modelu byly vyšetřeny nitrooční tekutiny a sérum od pacientů s uveitidou a porovnány 

s kontrolní skupinou bez uveitidy. Metodou ELISA byly hodnoceny protilátky proti vybraným 

infekčním agens. Také byla hledána přítomnost mikrobů pomocí genomové DNA. V nitroočních 

tekutinách bylo stanoveno až 500 různých proteinů a využito k predikční analýze, podařilo se nalézt 34 

proteinů, které nejlépe odlišují pacienty s uveitidou od kontrol. 

Statistické metody odpovídají datům získaným během studie a dovolily pečlivé vyhodnocení všech 

získaných dat. 

 

Výsledky prokázaly splnění stanovených cílů práce a potvrdily význam mikroorganismů v procesu 

autoimunitní uveitidy.  

1. 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. Byl potvrzen silný protizánětlivý účinek cyklofosfamidu. Golimumab 

naopak zvýšil intenzitu nitroočního zánětu, pravděpodobně na základě imunitní reakce proti lidskému 

antigenu.  

3. U bezmikrobních (germ-free) myší stejného kmene byla dosažena signifikantně nižší intenzita zánětu 

v porovnání s konvenčními zvířaty. To dokazuje, že mikroorganismy mají vliv v procesu indukce 

a/nebo rozvoje autoimunitní uveitidy.  

4. Podávání širokospektrých antibiotik snižuje bakteriální osídlení organismu a u konvenčních myší 

vedlo k signifikantnímu poklesu aktivity uveitidy. Tento výsledek svědčí pro význam mikrobiomu v 

procesu autoimunitní uveitidy.   

5. Analýza nitroočních tekutin prokázala stopy po proběhlé infekci u několika pacientů s autoimunitní 

uveitidou, u kterých byly zjištěny pozitivní paměťové protilátky.   

6. Analýza nitroočních tekutin zaměřená na cytokiny a další faktory ukázala, že některé faktory jsou ve 

zvýšeném množství přítomny u pacientů s autoimunitní uveitidou.  

 

V diskuzi autorka podrobně rozebírá získané výsledky v kontextu s rozsáhlou recentní i historickou 

literaturou, nevyhýbá se ani naší literatuře a cituje i starší prameny. Tato partie podtrhuje její rozsáhlé 

znalosti problematiky, ukazuje schopnost kritické analýzy vlastních výsledků i údajů v literatuře. 

 

Závěrem konstatuje, že 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.  

 

K autorce mám jednu otázku: Lze odhadnout dávku antibiotik podávaných v napájecí tekutině na 

jednotku hmotnosti, aby ji bylo možné porovnat s dávkováním antibiotik u lidí? 

 

Souhrn: S potěšením jsem si podrobně prostudoval práci “Studium imunopatologických mechanismů 

autoimunitní uveitidy a definování nových terapeutických možností” MUDr. Petry Seidler 

Štangové. Tato dizertační práce jednoznačně potvrzuje, že se jedná o lékařku s rozsáhlými 

znalostmi experimentální práce, schopnou jasně definovat otázky, na které hledá odpovědi pomocí 

laboratorních metod na úrovni současné vědy. Umí kriticky analyzovat dosažené výsledky a 

porovnávat je s literárními údaji. Její experimentální práce má velký význam i pro klinickou praxi a 

dovolí zlepšit výsledky léčby pacientů s uveitidou. 

Bez nejmenších pochyb doporučuji komisi udělení hodnosti Ph.D.   

 

 

 

 

     Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO 

 

 


