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Abstrakt 

Diabetes 1. typu (T1D) je autoimunitní onemocnění, které vede k destrukci inzulín 

produkujících β buněk v pankreatu. Faktory prostředí, jako např. expozice infekcím nebo složky 

diety, hrají podstatnou úlohu v etiopatogenezi T1D. V posledních desetiletích jsou navíc 

zodpovědné za prudký nárůst incidence T1D, a to především ve vyspělých zemích. Navzdory 

dlouhodobému výzkumu neexistuje kauzální léčba ani účinná prevence T1D. Zatímco účinky 

lepku jsou prozánětlivé, bezlepková dieta (gluten-free, GFD) byla dokumentována mnoha 

skupinami jako faktor prostředí, který výrazně snižuje incidenci T1D u spontánních zvířecích 

modelů T1D, především u NOD myší.  

Cílem této diplomové práce bylo lépe charakterizovat vlivy GFD diety na imunitní 

systém NOD myší. Pomocí průtokové cytometrie jsme studovali vliv standardní a GFD 

Altromin diety na populace NK buněk, regulačních a potenciálně regulačních T lymfocytů a 

jejich cytokinové profily u prediabetických SPF NOD samic, které byly vystaveny dietám již 

prenatálně. Vliv GFD na rozvoj diabetu jsme testovali adoptivním přenosem splenocytů, 

izolovaných z 12týdenních NOD myší, do NOD-SCID myšího modelu. Ověřili jsme diabetes 

protektivní efekt GFD u SPF NOD samic chovaných v našich podmínkách a na NOD-SCID 

modelu přenosu diabetu dokumentovali, že expozice GFD vede k nižší diabetogenicitě 

splenocytů NOD myší.  Dále jsme ukázali, že časná expozice GFD dietě zvyšuje procento 

regulačních FoxP3+ Tregs a potenciálně regulačních γδ T lymfocytů ve slizničních 

(pankreatické, PLN a mezenterické, MLN) lymfatických uzlinách, avšak nemá vliv na 

zastoupení CD4+CD45RBlow T lymfocytů. GFD vedla k signifikantně vyššímu zastoupení 

pomocných T lymfocytů produkujících IL-10 (PLN, MLN) a IL-2 (PLN) a poklesu Th 

lymfocytů produkujících prozánětlivý IL-17 (MLN, PLN). Proporce maturovaných (CD27+) 

NK buněk nebyla výrazně ovlivněna, nicméně GFD byla asociovaná s výrazně nižší expresí 

aktivačních markerů NKp46 (PLN, slezina, systémová uzlina) a v menším rozsahu i nižší 

expresi NKG2D (PLN) na NK buňkách.  

Tato diplomová práce přináší nové poznatky o vlivu GFD na imunitní sytém NOD myší 

a popisuje změny, především ve slizničním imunitním systému, které mohou být zodpovědné 

za preventivní účinek GFD během přirozeného vývoje diabetu u NOD myší. 
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Abstract 

Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease leading to destruction of insulin-secreting 

pancreatic -cells. Environmental factors e.g. exposures to infections, dietary components play 

a substantial role in etiopathogenesis of T1D and are responsible for rapid increase of T1D 

incidence in past decades, preferentially in developed countries. Despite long record of T1D 

research no causative cure or efficient prevention exists. While gluten displays proinflammatory 

properties, gluten-free diet (GFD) has been documented by several studies as a strong diabetes-

preventive environmental factor in spontaneous animal models of T1D, mostly in NOD mouse.  

The aim of this thesis is to better characterize effects of GFD on the immune system of 

NOD mouse. Using flow cytometry, we compared effects of GFD vs standard (STD) Altromin 

diets on NK cell subsets, Tregs, as well as other regulatory cell subsets and their cytokine profile 

in prediabetic SPF NOD females that were exposed to the diets since “in utero”. A reference 

diabetes incidence in NOD females in our SPF facility kept on STD and GFD was recorded. 

Diabetes-preventive capacity of GFD were tested by using the NOD-SCID model of diabetes 

transfer, in which splenocytes from at-onset NOD females kept on GFD or STD were 

transferred to NOD-SCID recipients. Exposure to GFD led to decreased diabetogenicity of 

splenocytes transferred into the NOD-SCID mice. Next, we documented that early, prenatal 

exposure to GFD increased percentage of FoxP3+ Tregs and potentially regulatory γδ T cells in 

mucosal (pancreatic, PLN and mesenteric, MLN) lymph nodes, yet no changes in proportions 

of CD4+CD45RBlow T cells were noted. Significantly increased proportions of T helper cells 

producing IL-10 (PLN, MLN) or IL-2 (PLN) as well as decreased percentages of 

proinflammatory IL-17-positive Th cells (MLN, PLN) were found in animals on the GFD diet. 

Number of maturated (CD27+) NK cells was unchanged by the diets, nevertheless GFD 

significantly decreased expression of activation marker NKp46 (PLN, spleen, systemic lymph 

node) and into a lesser extent also expression of activation marker NKG2D (PLN) on NK cells.  

This diploma thesis brings new data on the effect of GFD on immune system of NOD 

mice, describes differences that occur preferentially in mucosal immune compartment and may 

be related to the diabetes-preventive effect of GFD in the natural history of T1D development 

in NOD mice.    
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Seznam zkratek 

BB  Biobreeding rat    Biobreeding potkan 

CCR   CC chemokine receptors  CC chemokinový receptor 

CD  cluster of differentiation  diferenciační skupina 

CTLA-4 cytotoxic T lymphocyte–associated antigen 4 asociovaný s cytotoxickými  

antigen 4    T lymfocyty 

CV  Coxsackievirus    Coxsackievirus 

DC  dendritic cell    dendritická buňka 

EDTA  ethylenediaminetetraacetic acid  kyselina ethylendiamintetraoctová 

ER  endoplasmic reticulum   endoplazmatické retikulum 

FACS  fluorescent activated cell sorting fluorescenčně aktivovaná separace buněk 

FBS  fetal bovine serum   fetální bovinní sérum 

GAD65  glutamic acid decarboxylase   dekarboxyláza kyseliny glutamové  

GALT  gut-associated lymphoid tissue  střevní lymfatická tkáň 

GF  gluten-free    bezlepkový 

GFD  gluten-free diet    bezlepková dieta 

GRP78  78-kDa glucose-regulated protein protein regulující glukózu o mol. hm. 78 kDa 

HLA  human leukocyte antigen  lidský leukocytární antigen 

HSP  heat shock protein   protein teplotního šoku  

CHgA  chromogranin A   chromogranin A 

IA-2  islet antigen 2    ostrůvkový antigen 2 

IA-2α  islet antigen 2α    ostrůvkový antigen 2α 

IA-2β  islet antigen 2β    ostrůvkový antigen 2β 

IAA  insulin autoantibodies   inzulinové autoprotilátky 

IAPP  islet amyloid polypeptide  amyloidový polypeptid ostrůvků 

IFN-γ   interferon γ    interferon γ 

IGRP islet-specific glucose-6-phosphatase příbuzný protein katalytické podjednotky 

catalytic subunit-related protein  glukóza-6-fosfatázy  

IL   interleukin    interleukin 

ILN  inguinal lymph node   inguinální lymfatická uzlina  

iNOS  inducible nitric oxide synthase  inducibilní NO-syntáza 

IS  immune system    imunitní systém 

LAG3  lymphocyte-activation gene 3  lymfocyty aktivující gen 3 



 
 

MHC  major histocompatibility complex hlavní histokompatibilní komplex 

MLN  mesenteric lymph node   mezenterická lymfatická uzlina  

NK  natural killer    přirození zabíječi 

NOD  non-obese diabetic mouse  neobézní diabetická myš 

SCID  severe combined immunodeficiency  těžká kombinovaná imunodeficience 

PBS  phosphate-buffered saline  fosfátový pufr 

PD-1  programed cell death 1   protein programované buněčné smrti 1 

PLN  pancreatic lymph node   pankreatická lymfatická uzlina 

PMA  phorbol myristate acetate  phorbol-myristát-acetát 

pTreg  peripheral T regulatory cells  periferní regulační T lymfocyty 

RPM  revolutions per minute   otáčky za minutu 

SPF  specific pathogen free   bez specifických patogenů 

SPL  spleen     slezina 

STD  standard diet    standardní dieta 

T1D  type 1 diabetes    diabetes 1. typu 

TCR  T cell receptor    T buněčný receptor 

Teff  effector T cells    efektorové T lymfocyty 

Th  helper T cells    pomocné T lymfocyty 

TGF-β  transforming growth factor β  transformující růstový faktor β 

Tr1  type 1 regulatory cells   regulační buňky typu 1 

Treg  regulatory T cells   regulační T lymfocyty 

tTreg  thymus-derived T regulatory cells thymové regulační T lymfocyty 

ZnT8  zinc transporter 8   zinkový transportér 8 

ZnT8A  zinc transporter 8 autoantibody  protilátka proti zinkovému transportéru 
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1 ÚVOD 

Diabetes 1. typu (T1D) je autoimunitní onemocnění, které vede v důsledku destrukce 

pankreatických β buněk k nedostatečné produkci inzulínu a ztrátě kontroly nad hladinou 

krevního cukru. V současné době bohužel neexistuje účinná léčba T1D a pacienti jsou proto 

odkázáni na celoživotní substituci inzulínu, což výrazně mění délku a kvalitu jejich života. 

Přestože je T1D v popředí zájmu řady výzkumných týmů, přesná etiologie onemocnění zatím 

nebyla objasněna. Mnohočetné genetické faktory se podílejí na etiopatogenezi T1D, mezi 

nejvýznamnější patří specifické haplotypy HLA genů, významnou roli však hrají, a jako 

spouštěč působí jeden či více faktorů prostředí. Mezi nejdiskutovanější patří strava, stres, virové 

infekce, mikrobiom a další (Ilonen et al. 2019). 

Pro výzkum T1D je nejlépe zavedený a nejpoužívanější Non-obese diabetic (NOD) 

myší model, u kterého dochází ke spontánnímu rozvoji T1D s fenotypem podobným lidskému 

onemocnění, a který je též  na rozdíl od indukovaných modelů citlivý na faktory vnějšího 

prostředí (dieta, mikrobiom, stres) (Pearson et al. 2016). Na destrukci β buněk se podílejí 

autoreaktivní T lymfocyty, jejichž aktivita je u zdravých jedinců pod kontrolou regulačních 

mechanismů. U pacientů s T1D a diabetických myší je rovnováha mezi regulačními a 

autoreaktivními T lymfocyty vychýlená, a byly zaznamenány změny v počtu a funkci jak 

klasicky regulačních populací (FoxP3, Tr1) (Kukreja et al. 2002; Haseda et al. 2013), tak 

potenciálně regulačních (γδ, CD45RBlow) T lymfocytů (Harrison et al. 1996; Shimada et al. 

1996; Gagnerault et al. 2002). V patogenezi T1D hrají významnou roli také NK buňky, které 

infiltrují pankreas během časných fází inzulitidy, avšak jejich role je zatím kontroverzní, a byl 

popsán jak ochranný, tak destruktivní charakter NK buněk (Brauner et al. 2010; Beilke et al. 

2012).  

V posledních desetiletích dochází zejména ve vyspělých zemích k rychlému nárůstu 

pacientů s T1D, což poukazuje na silný význam faktorů prostředí (Forouhi a Wareham 2019). 

Mezi nejdiskutovanější patří vlivy potravy. Strava bohatá na obilné proteiny/lepek je 

předpokladem vysoké incidence T1D u NOD myší, u člověka je vyšší konzumace lepku 

v dětství spojována se zvýšeným rizikem rozvoje autoimunity ostrůvku (Funda et al. 1999; 

Lund-Blix et al. 2020). Bezlepková dieta naopak snižuje incidenci T1D a vede k pozdějšímu 

nástupu u NOD myší (Coleman et al. 1990; Funda et al. 1999; 2008; Schmid et al. 2004; 

Antvorskov et al. 2014), u člověka snižuje nutnou dávku inzulínu v prvním roce onemocnění 

(Sildorf et al. 2012; Neuman et al. 2020).  
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Vliv bezlepkové diety na populace imunitních buněk byl v posledních letech předmětem 

řádově jednotek studií a na NOD myším modelu zatím nebyl detailně prostudován. Hlavním 

cílem diplomové práce je tedy zkoumat vliv bezlepkové diety na populace regulačních a 

potenciálně regulačních T lymfocytů a NK buněk, a sledovat jejich zánětlivý či protektivní vliv.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Diabetes 1. typu (T1D) 

Diabetes je komplexní metabolická porucha charakterizovaná zvýšenou hladinou glukózy 

v krvi (hyperglykémií), která je způsobena nedostatečnou produkcí inzulínu, rezistencí buněk 

inzulín přijímat nebo obojím. Nejčastějšími typy diabetu mellitu je diabetes 1. typu, který je 

autoimunitní, zprostředkovaný autoreaktivními T lymfocyty, a vzniká následkem destrukce 

inzulín produkujících β buněk pankreatu, a diabetes 2. typu, který je způsobený převážně 

inzulinovou rezistencí, ale mohou ho způsobit i defekty v sekreci inzulínu (Ahlqvist et al. 2018; 

Solis-Herrera at al. 2018). Současné studie naznačují, že hranice mezi oběma typy diabetu 

nejsou tak ostré (Ahlqvist et al. 2018), avšak diabetes 1. typu (T1D) lze obecně charakterizovat 

zvýšenou hladinou krevního cukru (hyperglykémií), hladinou C-peptidu nižší než 0,3 nmol/L a 

přítomností iniciujících protilátek proti inzulínu (IAA), dekarboxyláze kyseliny glutamové 

(GAD65), ostrůvkovým antigenům (IA-2A) a zinkovému transportéru (ZnT8A) (Ahlqvist et al. 

2018) (IDF Diabetes Atlas 2019).  

Samotné protilátky neiniciují poškození β buněk, ale zrychlují progresi onemocnění 

(Egia-Mendikute et al. 2019) a jsou důležitým diagnostickým biomarkerem. V krvi pacienta je 

lze detekovat měsíce i roky před manifestací T1D, a přítomnost dvou a více protilátek 

představuje vysoké riziko budoucího rozvoje T1D. Děti sledované od narození s jednou 

pozitivní protilátkou rozvinuly diabetes během 10 let v 15 %. U dětí pozitivních na dvě a více 

protilátek se diabetes rozvinul v 70 % (Ziegler et al. 2013). Vývoj T1D lze tedy rozdělit na fázi 

před manifestací klinických příznaků, kdy jsou přítomny protilátky v krvi pacienta, dochází 

k destrukci β buněk, avšak glykémie zůstává v normě a druhou fázi, kdy je zničena téměř 

většina β buněk a nedochází k dostatečné produkci inzulínu pro správnou regulaci glukózy 

v krvi. To vede k hyperglykémii a prvním klinickým příznakům T1D, jako jsou žíznivost, 

polyurie, nechutenství, ztráta hmotnosti a poškození orgánů vlivem hyperglykémie (obr. 1)  

(Katsarou et al. 2017).  
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Obrázek 1: Schéma progrese diabetu 1. typu, původně navrženo Dr. Eisenbarthem (Katsarou et al. 2017) 

2.1.1 Cíle autoimunitní odpovědi – autoantigeny a neoepitopy 

Přítomnost autoprotilátek a autoreaktivních T lymfocytů je důsledkem rozpoznávání antigenů 

ostrůvků jako cizorodých a zahájení imunitní reakce proti nim. Odhalení těchto antigenů je 

způsobeno změnami v pankreatu, a to buď vnitřním poškozením β buněk nebo exogenními 

podněty, kterými může být např. virová infekce (Ilonen et al. 2019). V současné době byla 

identifikována celá řada autoantigenů T1D – proinzulín, GAD65 (isoforma dekarboxylázy 

kyseliny glutamové o mol. hmotnosti 65 kDa), IGRP (příbuzný protein katalytické podjednotky 

glukóza-6-fosfatázy), CHgA (chromogranin A), IAPP (ostrůvkový amyloidový polypeptid), 

ZnT8 (zinkový transportér 8), HSP GRP78 (regulační protein glukózy 78), IA-2 a IA-2β 

(ostrůvkový antigen 2), avšak není jasné, který z antigenů je u člověka iniciující (Han et al. 

2013). U myši je považován za iniciační antigen inzulín (Melanitou et al. 2004).  

Cílem efektorových T lymfocytů jsou kromě autoantigenů i nově vznikající neoepitopy 

na periferii, které vznikají v důsledku aberantní translace mRNA, posttranslačních modifikací 

vlastních peptidů (deaminace, citrulinace) nebo v důsledku fúze proteinů (spojením dvou 

peptidů různých molekul nebo spojení nespojitých částí polypeptidového řetězce). Toto se děje 

vlivem buněčného stresu, například při vyšší poptávce po inzulínu, virové infekci apod. 

(Delong et al. 2016; James et al. 2018; Mannering et al. 2019). Příkladem neoepitopu je 

modifikace antigenu IA-2, která vzniká vlivem stresu v ER a vede k vytvoření částice, která je 

rozpoznávána specifickými CD4+ T lymfocyty (Marre et al. 2018). Vznik neoepitopů tedy 

vysvětluje, proč autoreaktivní T lymfocyty při autoimunitních onemocněních nepodléhají 

deleci v thymu a periferní toleranci. 

FÁZE 1 FÁZE 2  FÁZE 3
přítomností 

protilátek proti β 

buňkám     ano    ano    ano

ztráta β buněk     ano    ano    ano
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symptomy     ne    ne    ano

Progrese diabetu 1. typu
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2.2 Etiologie T1D 

Jak již bylo zmíněno, diabetes 1. typu je multifaktoriální onemocnění, k jehož rozvoji dochází 

u geneticky náchylných jedinců působením faktorů prostředí (Mauricio 2015).  

 

Obrázek 2: Schematické znázornění etiologie T1D, převzato z (Mauricio 2015) 

2.2.1 Genetické faktory 

V současné době bylo identifikováno více než 50 rizikových genových lokusů, které se podílejí 

na rozvoji T1D (Onengut-Gumuscu et al. 2015). Velká část těchto genů se nachází v oblasti 

hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) na 6. chromozomu a způsobují až 50% riziko 

vzniku T1D (Erlich et al. 2008, s.). Záměna aminokyselin ve vazebných místech MHC II 

zvyšuje schopnost vázat autoantigeny, a tím podporuje vznik autoimunitního onemocnění. U 

pacientů s T1D byly nalezeny až v 90 % haplotypy HLA-DR3, DQB1*0201 a HLA-DR4, 

DQB1*0302 v porovnání se zdravými jedinci, u kterých se vyskytovaly ve 40 % (Erlich et al. 

2008; Paschou et al. 2018).  

Významný podíl (zhruba 10 %) nesou polymorfismy v promotoru genu pro inzulín (Ins-

VNTR) na chromosomu 11 (Pugliese et al. 1997), neboť řídí iniciaci transkripce a následnou 

expresi inzulínu v thymu během centrální tolerance (Paschou et al. 2018). Zásadní jsou také 

změny v genu pro CTLA-4 na 2. chromozomu asociovaném s funkcí cytotoxických T 

lymfocytů (Kavvoura a Ioannidis 2005). T lymfocyty váží pomocí CTLA-4 ligand CD80/86, 

který potlačuje proliferaci a udržuje T lymfocyty v anergním stavu. Pokud je tato regulační 

dráha narušena, dochází k nekontrolovatelné imunitní odpovědi a progresi T1D či dalších 

autoimunních onemocnění. Polymorfismy byly prokázány také v dalších důležitých genech 

např. PTPN22, FoxP3, AIRE, STAT3 atd. (Størling a Pociot 2017; Paschou et al. 2018; 

Redondo et al. 2018).  
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2.2.2 Environmentální faktory 

Klíčový vliv faktorů prostředí naznačuje v posledních desetiletích skokový nárůst incidence 

T1D ve vyspělých zemích, který nelze vysvětlit rozdíly v genetické výbavě sledovaných 

jedinců. U dětí ve věku 0-14 let byl zdokumentován roční nárůst nově diagnostikových o 3,4 

% (Xia et al. 2019). Vliv prostředí podporují také populační studie v různých geografických 

oblastech. V severských zemích byl u dětí ve věku 0-14 let v letech 2006–2011 zdokumentován 

výskyt 36 případů na 100 000 dětí (Samuelsson et al. 2020), Čína naopak zůstává jednou ze 

zemí s nejnižší incidencí, která byla ve stejné věkové skupině v podobném období 2010-2013 

2 případy na 100 000 dětí (Weng et al. 2018). Zvýšená incidence T1D byla pozorována rovněž 

u dětí migrantů, jejichž rodiče se přistěhovali ze země s nízkým výskytem do země s vysokým 

výskytem diabetu (Söderström et al. 2012). Souhrnně lze tedy říci, že faktory prostředí, kterým 

je dítě vystaveno in utero nebo v dětství, mohou být významnými rizikovými faktory pro T1D. 

Silné důkazy přináší také studie na dvojčatech, které ukazují, že současný výskyt T1D u 

monozygotních, geneticky identických dvojčat, se pohybuje v rozsahu mezi 13-67,7 % 

(průměrně 46,2 %) (Huber et al. 2008). 

Mezi nejdiskutovanější faktory prostředí patří virové infekce, změny ve složení střevní 

mikrobioty a faktory stravy (vitamín D, pšeničné proteiny, mléko, kojení atd.).  

2.2.2.1 Viry 

Virové infekce β buněk vyvolávají buněčný stres, snižují produkci inzulínu, udržují zánětlivé 

prostředí v pankreatu a zvyšují expresi MHC I na β buňkách, čímž podporují rozvoj 

autoimunity (Richardson et al. 2016). V současné době jsou viry řazeny mezi hlavní spouštěče 

T1D, nicméně jejich přesný význam nebyl objasněn. Virové infekce indukují diabetes u myší 

(Pappenheimer et al. 1951; Yoon et al. 1979). U člověka jsou spojovány opakující se virové 

infekce dýchacích cest během prvního roku života s rozvojem autoimunity ostrůvků a 

zvýšeným rizikem T1D (Beyerlein et al. 2013). Mezi nejdiskutovanější skupinu virů patří 

enteroviry, jejichž frekvence je zvýšená ve stolici pacientů, a to už rok před nástupem 

autoimunity (Honkanen et al. 2017). Konkrétně skupina enterovirů, Coxsackie viry (CV), byly 

detekovány v pankreatu pacientů s T1D (Dotta et al. 2007) a byla prokázána zvýšená exprese 

receptoru zodpovědného za vstup CV do buňky na β buňkách (Ifie et al. 2018). Vakcíny proti 

CV typu B testované na myších zabraňují rozvoji autoimunity (Stone et al. 2018), a v současné 

době je proto snaha vyvinout lidskou vakcínu, která by sloužila jako primární ochrana před 

rozvojem T1D (Hyöty et al. 2018). 
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V rozporu s výše uvedeným jsou pozorování na NOD myších, u kterých inokulace CV 

B3 vedla k dlouhodobé ochraně před T1D (Tracy et al. 2002). Tyto protichůdné výsledky 

mohou být způsobeny rozdíly mezi člověkem a myším modelem, a mohou souviset s tzv. 

hygienickou hypotézou, která říká, že nižší expozice infekcím v raném věku, vede k poruchám 

imunitního systému a selhání regulačních mechanismů, naopak vyšší expozice podporuje 

udržování normální funkce IS (Rewers a Ludvigsson 2016).  

2.2.2.2 Mikrobiom 

Mikrobiom hraje významnou roli ve vývoji imunitního systému a dysbalance střevních bakterií 

je úzce spjata s rozvojem T1D. Kolonizaci střeva ovlivňuje průchod porodními cestami, kojení, 

výživa - zejména v prvních letech života, užívání antibiotik a expozice různým antigenům a 

mikroorganismům z prostředí (Siljander et al. 2019). U diabetických pacientů byla pozorována 

nižší mikrobiální diverzita, nerovnováha mezi kmeny bakterií Firmicutes a Bacteroidetes a 

snížený počet bakterií produkujících butyrát (de Goffau et al. 2014; Pellegrini et al. 2017), které 

jsou spojovány se střevní homeostázou. U pacientů je rovněž pozorována zvýšená propustnost 

střeva způsobená poklesem bakterií, které udržují střevní integritu, což napomáhá k proniknutí 

mikrobiálních antigenů a antigenů potravy do střeva (de Goffau et al. 2014; Pellegrini et al. 

2017).  

Potrava se výrazně podílí na změnách ve složení mikrobiomu. Strava bohatá na lepek 

snižuje diverzitu střevních bakterií a  mění zastoupení jednotlivých kmenů (Hansen et al. 2006; 

Marietta et al. 2013). Naopak strava bez lepku pozitivně ovlivňuje populace imunitních buněk 

a snižuje incidenci T1D, což je dále diskutováno v kapitole 2.6. Bezlepková dieta.  
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2.3 Experimentální modely T1D 

Nejpoužívanějšími zvířecími modely T1D jsou Non-obese diabetic (NOD) myši a BioBreeding 

(BB) potkani. Jde o spontánní modely diabetu s etiologií a patogenezí velmi podobnou 

lidskému T1D (Pearson et al. 2016). Porovnání jednotlivých aspektů T1D u člověka, BB 

potkana a NOD myši je uvedeno v tabulce č. 1.  

Tabulka 1: Porovnání T1D u člověka, BB potkana a NOD myši (Pearson et al. 2016; Mullen 2017) 

  

2.3.1 NOD myš 

Nejpoužívanější a v laboratorní praxi nejlépe zavedený je kmen NOD/ShiLtJ myší, což 

naznačuje počet publikací na PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) pro klíčová slova 

NOD mice, diabetes - 5641 článků (1980–2019), pro BB, diabetes - 1812 článků (1978–2019). 

Kmen NOD myší pochází z japonské Shionogi Research Laboratories, kde vznikl křížením 

JcI:ICR myší náchylných na šedý zákal, u kterých byla pozorována zvýšená hladina glukózy 

v krvi (Makino et al. 1980).  

U NOD myší dochází k rozvoji diabetu spontánně a s lidskými pacienty sdílí podobnou 

genetickou predispozici, na rozvoji se podílí faktory prostředí a dochází k destrukci β buněk 

pankreatu autoreaktivními T lymfocyty (Pearson et al. 2016). Histologické analýzy ukázaly, že 

člověk a NOD myší model se významně liší v průběhu inzulitidy. U samic dochází v 5.–6. 

týdnu (u samců později) k infiltraci lymfocytů a monocytů v periferních částech ostrůvků tzv. 

peri-inzulitida, následně zánět prostupuje celým ostrůvkem a dochází k masivní infiltraci 

imunitními buňkami (obr. 3). Tvoří se shluky imunitních buněk, které vytváří s tkání ostrůvků 

terciální lymfatické struktury schopné rychle a efektivně reagovat na přítomnost antigenu. U 

člověka tyto komplexy nevznikají a infiltrace imunitními buňkami je mnohem menší (In’t Veld 

Člověk BB potkan NOD myš

Rozvoj onemocnění
nejčastěji od 6 měsíců do pozdní adolescence, ale 

může se objevit i v pozdějším věku 

inzulitida se objevuje v 5. týdnu, 

hyperglykemie a ketoacidóza v 8-17 týdnu,

incidence T1D se v podmínkách SPF (specific 

patogen free) zvyšuje

inzulitida se objevuje v 2.-4. týdnu u samic

a 5.-7. týdnu u samců, hyperglykémie je 

pozorována ve 12.-30. týdnu,

incidence T1D se v podmínkách SPF zvyšuje

Rozdíly u pohlaví
před pubertou jsou postiženy muži a ženy stejně, po 

období puberty malá převaha výskytu u mužů
samci a samice jsou postiženy stejně

samice jsou postiženy častěji,

v 30. týdnu je diabetických 90 - 100 % samic a 

50-80 % samců

Genetická predispozice
nejvýznamější jsou geny pro klasické MHC, 

>40 neklasických MHC genů

nejvýznamější jsou geny pro klasické MHC, 

>10 neklasických MHC genů

nejvýznamější jsou geny pro klasické MHC, 

>40 neklasických MHC genů

Vliv prostředí
zvýšená incidence T1D vlivem potravy, 

virových infekcí, prostředí

incidence T1D je zvýšená ve VAF podmínkách

(virus antibody-free) a SPF

incidence T1D je vyšší v SPF podmínkách, 

naopak snížená virovou infekcí 

Inzulitida

(buněčné populace)

DC, makrofágy, B lymfocyty, NK buňky,

CD4 a CD8 T lymfocyty

DC, makrofágy, B lymfocyty, NK buňky, 

CD4 a CD8 T lymfocyty

DC, makrofágy, B lymfocyty, NK buňky, 

CD4 a CD8 T lymfocyty

Charakteristika 

imunitního systému

snížené množství a defektní funkce regulačních buněk, 

snížená schopnost potlačit T buněčnou odpověď (u 

nově diagnostikovaných i dlouhodobých pacientů s 

T1D)

lymfopenie T lymfocytů

defektní funkce Treg

nerovnováha mezi autoreaktivními T lymfocyty 

a regulačními T lymfocyty

Snížená schopnost Treg potlačit proliferaci 

T lymfocytů

Autoprotilátky

IAA, GAD-65A, IA-2A

Přítomnost těchto autoprotilátek u 70 % nově 

diagnostikových s T1D (u kontrol v 0,5 %)

 = prediktivní charakter

IAA, GAD-65A (ale nižší než u lidí)

IA-2A chybí

IAA, GAD67A

IA-2A chybí

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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2014). Rozdíl mezi člověkem a NOD myší je také v množství reziduálních β buněk, které jsou 

zachovány při nástupu onemocnění. U člověka je to 20-30 %, u myší 10-20 % β buněk (In’t 

Veld 2014).  

    Člověk     NOD myš 

  

Obrázek 3: Rozdíl v inzulitidě u člověka (A) a NOD myši (B), převzato z (In’t Veld 2014)  

A: U člověka je infiltrovaná pouze malá část pankreatického ostrůvku (zeleně značený) CD45+ T lymfocyty 

(růžově značené). B: U NOD myši dochází k masivní infiltraci ostrůvků (zeleně značené) CD3+ T lymfocyty 

(růžově značené) 

Výskyt T1D se liší v závislosti na pohlaví a podmínkách chovu myší. U samic je 

incidence onemocnění vyšší (60-80 %), u samců nižší (10-30 %). V průměru dojde k výskytu 

T1D mezi 12.-30. týdnem života a samci mají kromě nižšího výskytu také opožděný nástup 

onemocnění (graf 1). 

Zatímco rozdíl mezi samicemi a samci je hormonálního původu (Markle et al. 2013a), 

rozdíly v incidenci diabetu jsou ovlivněny složením mikrobiomu, případně dietou, a celkově 

kvalitou SPF chovu. Obecně rozlišujeme dva typy SPF chovů, ve kterých mají myši buď 

pozitivně definovanou mikroflóru (např. Schaedlerova mikroflóra) nebo jsou negativní na 

přítomnost určitých bakterií, ale přesné složení mikroflóry není definováno (FELASA 

screening) (Wilberz et al. 1991; Pozzilli et al. 1993).  

Myši chované v izolátorech za bezmikrobních podmínek tzv. germ-free myši vykazují 

rychlejší nástup a vyšší incidence diabetu (100% u samic NOD myší) (Wen et al. 2008) než 

myši z běžných chovů vystavené infekcím, virům, bakteriím nebo parazitům (Pozzilli et al. 

1993). 
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Obrázek 4: Srovnání rychlosti nástupu T1D u 80 samců a 120 samic během 3. až 30. týdne (ze dvou nezávislých 

studií). Z grafu je patrný rychlý nástup diabetu potvrzený hladinou cukru v krvi >250 mg/dL. 

(zdroj: https://www.jax.org)  

https://www.jax.org/
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2.4 Patogeneze T1D 

Během vývoje prochází naivní T lymfocyty procesem centrální tolerance v thymu, kde jsou 

odstraněny klony, které reagují na struktury tělu vlastní. Tyto mechanismy však nejsou 

dokonalé a na periferii se dostávají i potenciálně nebezpečné autoreaktivní T lymfocyty, které 

společně s dalšími imunitními buňkami infiltrují ostrůvky pankreatu a destruují β buňky, a to i 

měsíce či roky před klinickým rozvojem onemocnění (Kuhn et al. 2016). 

2.4.1 Indukční místo diabetogenních T lymfocytů  

V lymfatických uzlinách dochází k setkávání antigenů s naivními T lymfocyty, které jsou 

aktivovány a následně migrují do oběhu a tkání, kde se účastní buněčných i humorálních 

imunitních reakcí. Pro T1D je důležitým indukčním místem pankreatická lymfatická uzlina 

(PLN), která je v těsném spojení s pankreatem a vstupují do ní autoantigeny z ostrůvků, které 

jsou poté rozpoznávány autoreaktivními T lymfocyty. Studie na diabetických NOD myších 

potvrdily, že pokud je myším tato uzlina odstraněna ve věku 3 týdnů, k rozvoji diabetu u nich 

nedojde (Gagnerault et al. 2002). Naopak pokud jsou izolovány lymfocyty z PLN  prediabetické 

myši a přeneseny do imunodeficientní NOD-SCID myši, diabetes se rozvine (Jaakkola et al. 

2003).  

Přítomnost diabetogenních T lymfocytů byla potvrzena u mladých 3týdenních NOD 

myší také na střevní sliznici, konkrétně v mezenterických lymfatických uzlinách (MLN) 

(Jaakkola et al. 2003). Z toho vyplývá, že jsou T lymfocyty aktivovány před vstupem do 

pankreatu, a v pankreatické uzlině poté dochází k zintenzivnění odpovědi (Jaakkola et al. 2003). 

Lymfocyty účastnící se prediabetické inzulitidy navíc exprimují specifický marker pro střevní 

lymfatickou tkáň (GALT) integrin α4β7 (Hänninen et al. 1996), což potvrzuje jejich asociaci 

se střevním prostředím. 

2.4.2 Diabetogenní T lymfocyty 

CD4+ T lymfocyty jsou považovány za hlavní buněčnou populaci, která zprostředkovává T1D. 

Pokud je tato populace u myší odstraněna, k rozvoji T1D nedochází (Shizuru et al. 1988). Na 

druhou stranu přenos samotných CD4+ T lymfocytů do tzv. athymických myší (bez vyvinutého 

thymu) indukuje inzulitidu, nicméně nezpůsobí hyperglykémii (Yagi et al. 1992). Pokud jsou 

aplikovány CD8+ T lymfocyty, nedochází k inzulitidě, ani hyperglykémii a pouze společná 

aplikace obou populací vyvolá inzulitidu s vysokou infiltrací CD8+ T lymfocyty, hyperglykémii 

a zjevné poškození pankreatických ostrůvků (Yagi et al. 1992). CD4+ T lymfocyty jsou tedy 

klíčovou buněčnou populací, která rozpoznává β buněčné antigeny a dále uvolňují řadu 

cytokinů včetně INF-γ, IL-2, čímž zesiluje zánětlivou kaskádu a vede k aktivaci M1 makrofágů 
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a cytotoxických CD8+ T lymfocytů, které indukují apoptózu β buněk aktivací Fas a uvolněním 

perforinu a granzymu (Trivedi et al. 2016) 

2.4.3 Regulační a potenciálně regulační T lymfocyty 

Aktivita autoreaktivních T lymfocytů je pod přísnou kontrolou mechanismů periferní tolerance 

a právě nerovnováha mezi efektorovými (Teff) a regulačními T lymfocyty (Treg) je příčinou 

rozvoje řady autoimunit včetně T1D (Arif et al. 2004; Sakaguchi et al. 2020).  

2.4.3.1 FoxP3+ T lymfocyty 

FoxP3+ Treg vznikají v thymu (tTreg) nebo na periferiích (pTreg) působením TGF-β a IL-2, a 

jsou charakteristické vysokou expresí FoxP3 a CD25 (Yuan et al. 2014). Pokud jsou NOD 

myším tyto buňky zcela odstraněny, dochází u nich k nástupu T1D během prvních 3 dnů 

(Feuerer et al. 2009). Pokud jsou myším odstraněny pouze pTregs, incidence T1D se opět 

výrazně zvyšuje v porovnání s kontrolními myšmi s funkčními pTregs (Schuster et al. 2018). 

Původní studie naznačovaly, že frekvence Foxp3+ Treg je u pacientů s T1D snížena 

(Kukreja et al. 2002; Ryba-Stanisławowska et al. 2014). Pozdější studie však tyto závěry 

nepotvrdily, a naopak ukazují, že celkové množství  FoxP3+ Treg se u pacientů s T1D nemění 

(Lindley et al. 2005; Brusko et al. 2007; Hamari et al. 2016), ale je defektní či pozměněná jejich 

funkce (Haseda et al. 2013). FoxP3+ Treg produkují nižší množství supresivních cytokinů 

IL-10, IL-35 a TGF-β, naopak produkce prozánětlivých cytokinů IFN-γ, IL-2 a IL-17 je zvýšena 

(Singh et al. 2015). U prediabetických NOD myší byla pozorována nižší frekvence FoxP3+ Treg 

v thymu, slezině a sekundárních lymfatických uzlinách v porovnání s BALB/c myší (Godoy et 

al. 2019). FoxP3+Treg infiltrující ostrůvky pankreatu navíc exprimují nižší hladiny molekul 

CD25 a Bcl2 důležitých pro přežití (Tang et al. 2008). Po stimulaci in vitro exprimují Treg 

méně molekul CD25, LAP1, CD39 a PD-1, které se účastní supresivních mechanismů, což opět 

naznačuje jejich defektní funkci u NOD myší (Godoy et al. 2019; 2020). 

2.4.3.2 Tr1 lymfocyty 

Regulační T lymfocyty typu 1 (Tr1) jsou v porovnání s FoxP3+ Treg charakterizovány vysokou 

expresí IL-10, naopak CD25 a FoxP3 nejsou exprimovány konstitutivně. Na základě vysoké 

exprese IL-10 byly dříve Tr1 charakterizovány jako FoxP3- IL-10+ CD4+, ale IL-10 je pouze 

funkční marker nikoliv selekční, navíc Tr1 mohou transientně exprimovat FoxP3 (Gregori et 

al. 2012), proto v roce 2013 Gagliani a kol. definovali markery LAG3 a CD49b, jejichž 

koexprese definuje Tr1 populaci jak u myší, tak u člověka (Gagliani et al. 2013).  
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U NOD myší blokují Tr1 buňky (definované IL-10+ IL-4- CD4+) v in vitro podmínkách 

proliferaci efektorových CD4+ T lymfocytů a potlačují migraci diabetogenních T lymfocytů do 

PLN (Battaglia et al. 2006). V podmínkách in vivo migrují Tr1 (CD4+Foxp3−IL-10+) 

indukované ve střevě díky chemokinovým receptorům CCR4, CCR5 a CCR7 do ostrůvků 

pankreatu, a produkcí zejména IL-10 potlačují efektorové T lymfocyty (Yu et al. 2017). 

Protektivní význam Tr1 buněk naznačují také pokusy na imunodeficientních NOD-SCID 

myších, u kterých se po aplikaci Tr1 (CD4+Foxp3−IL-10+) snížil nástup T1D, ale překvapivě 

více než 75 % aplikovaných Tr1 buněk ztratilo schopnost produkovat IL-10, a byla u nich 

pozorována sekrece IFN-γ a nízké hladiny IL-17. Po dobu sledování (75 dní) však tento fakt 

nepřispěl ve zvýšení diabetogenního potenciálu (Yu et al. 2017). Protektivní vliv byl pozorován 

také po aplikaci Tr1 buněk definovaných CD4+CD49b+LAG3 do imunodeficientní myši 

(Mbongue et al. 2019). 

2.4.3.3 γδ T lymfocyty  

γδ T lymfocyty jsou minoritní skupinou T lymfocytů, která tvoří dvě hlavní subpopulace 

nacházející se v periferní krvi a na sliznicích (Paul et al. 2015). Role γδ T lymfocytů 

v patogenezi T1D je nejasná, nicméně existuje řada studií, které prokázaly protektivní efekt 

především slizničních γδ T lymfocytů ve funkčních testech u NOD myší. 

U prediabetických NOD myší dochází po intranasálním podání inzulínu k indukci 

populace CD8 γδ T lymfocytů, které potlačují diabetogenní efektorové T lymfocyty v PLN 

produkcí IL-10. Pokud jsou tyto buňky izolovány a přeneseny spolu s diabetogenními 

splenocyty do NOD-SCID myši, zabraňují rozvoji T1D (Harrison et al. 1996). Supresivní 

charakter γδ T lymfocytů podpořily také závěry experimentů, ve kterých intraepiteliální γδ T 

lymfocyty, aplikované athymickým NOD myším, výrazně zbrzdily nástup T1D a indukovaly 

populace regulačních CD4+ CD25+ T lymfocytů (Locke et al. 2006). Obdobně, intranasálmí 

podáni gliadinu vedlo k prevenci diabetu a indukci γδ T lymfocytů ve slizničních lymfatických  

uzlinách (Funda et al. 2014). Překvapivé jsou však výsledky studie Han a kol., která označila 

γδ T lymfocyty za hlavní producenty prozánětlivého IL-17, nicméně pokud byly tyto buňky 

(CD4-CD8- γδ) aplikovány NOD myším, incidence T1D se opět snížila mechanismem závislým 

na produkci TGF-β (Han et al. 2010). 

Jiné práce však dokumentují efektorovou úlohu γδ T lymfocytů produkujících IL-17 

(značené CD27-CD44+). Pokud byly tyto buňky přeneseny v adoptivním kotransferu společně 

s αβ T lymfocyty potencovaly rozvoj T1D, na rozdíl od přenosu samotných αβ T lymfocytů, u 

kterých tento efekt nebyl pozorován. Možným vysvětlením je, ze regulační charakter γδ buněk 
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je dokumentován převedším u slizničních γδ buněk (Locke et al. 2006; Harrison et al. 1996; 

Funda et al. 2014) 

2.4.3.4 CD45RBlow T lymfocyty 

Další podskupinou regulačních CD4+ T lymfocytů jsou buňky s nízkou expresí aktivačního 

(paměťového) markeru CD45RB.  

CD4+CD45RBlow T lymfocyty izolované z prediabetických NOD myší zabraňují rozvoji 

T1D u imunodeficientních NOD-SCID myší. Pokud jsou však CD4+CD45RBlow izolované z již 

diabetických NOD myší, supresivní funkci ztrácí (Shimada et al. 1996). Tyto protichůdné 

závěry jsou vysvětleny rozdíly v produkci cytokinů. CD4+CD45RBlow izolované 

z prediabetické NOD myši produkují protizánětlivé cytokiny IL-10 a IL-4, naopak stejná 

populace z již diabetické NOD myši je charakteristická produkcí IFN-γ a IL-2  (Powrie et al. 

1994; Shimada et al. 1996). Konkrétní mechanismus supresivního působení těchto buněk byl 

popsán u populace CD4+CD45RBlow (přesněji definované FoxP3-CD62L-CD44+), která 

podporuje regulační mechanismy působením na IL-4α (CD124) aktivovaných FoxP3+ T 

lymfocytů, a tím je stimuluje k produkci IL-10 (Jones et al. 2019). 

2.4.4 NK buňky 

Na destrukci β buněk se kromě zmíněných autoreaktivních T lymfocytů významně podílí i NK 

buňky (Flodström et al. 2002; Alba et al. 2008; Brauner et al. 2010).  

NK buňky byly detekovány u diabetických myší, jak přímo uvnitř ostrůvků pankreatu, 

tak na okrajích a v exokrinních částech pankreatu. U mladších myší ve věku 4-5 týdnů je většina 

NK buněk lokalizována v exokrinních místech, zatímco u myši ve věku 9-10 týdnů se zvyšuje 

počet NK buněk v ostrůvcích, což naznačuje postupnou infiltraci pankreatu NK buňkami 

(Brauner et al. 2010). Lokalizace infiltrátu NK buněk v rámci pankreatu zároveň časově souvisí 

s vývojem onemocnění. Před nástupem T1D dochází k hromadění NK buněk, v pozdějších 

fázích T1D NK buněk ubývá (Brauner et al. 2010; Gur et al. 2010), ale zvyšuje se procento 

IFN-γ produkujících NK buněk v pankreatické uzlině (Luo et al. 2019). Pankreatické NK buňky 

vykazují vyšší expresi aktivačních markerů CD69, CD25, naopak marker pro migraci do 

lymfatických uzlin CD62L je snížený (Brauner et al. 2010). V rozporu s těmito výsledky je 

studie Beilke a kol., ve které pozorovali, že deplece NK buněk nemá vliv na zrání DC, 

proliferaci T lymfocytů a neovlivňuje tak nástup T1D (Beilke et al. 2012). 

Klíčovou roli v zapojení NK buněk do patogeneze T1D v myším modelu hraje aktivační 

receptor NKp46 (myší ortolog NCR1), který rozpoznává zatím nedefinovaný ligand na 

inzulinových granulích β buněk, čímž se podílí na aktivaci NK buněk a následné degranulaci 
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(Gur et al. 2010; 2011). Pokud jsou receptory NKp46 blokovány specifickými protilátkami, 

dochází k narušení funkce NK buněk, aniž by došlo k jejich depleci, a rovněž k výraznému 

snížení rozvoje T1D u myší (Gur et al. 2010; Yossef et al. 2015). Stejně tak, pokud je 

zablokovaný receptor NKG2D, dochází ke snížení incidence T1D (Ogasawara et al. 2004)  
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2.5 Úloha výživy v patogenezi T1D 

Jak již bylo popsáno, vlivy prostředí se významně podílí na rozvoji T1D. Kromě zmíněných 

virových infekcí a mikrobiomu tvoří velkou skupinu faktory výživy. Některé studie dokládají 

pozitivní vliv mateřského mléka a kojení, které pomáhá vytvářet ve střevě ochranný mikrobiom, 

nebo ochranný význam nasycených rybích olejů, naopak riziková může být konzumace 

kravského mléka, nedostatek vitamínu D a strava bohatá na lepek (Ilonen et al. 2019). Zařazení 

lepku do stravy po 9. měsíci života zvyšuje riziko rozvoje T1D a autoimunity ostrůvků u 

člověka (Beyerlein et al. 2014), u NOD myší je strava bohatá na obilné proteiny je (spolu s 

kvalitním „čistým“ SPF chovem) předpokladem pro vysokou incidenci (penetraci) (Funda et 

al. 1999; 2008; Schmid et al. 2004). 

2.5.1 Lepek (gluten) 

Lepek (též gluten) je obecné označení pro glykoproteiny obsažené v různých obilninách, včetně 

pšenice, ječmene, žita, špaldy a dalších. Především pšenice je významnou složkou potravy díky 

vysokým výnosům a širokému spektru využití. Smícháním pšeničné mouky s vodou vzniká 

těsto – zesíťovaná forma pšenice, která vzniká díky proteinu lepku. Lepek tvoří až 80 % všech 

pšeničných proteinů a je složený ze dvou prolaminů – monomerního gliadinu (α-, γ–a ω-

gliadin) a gluteninu, který vytváří dlouhé polymerní struktury (obr. 4). Prolaminy tvoří až 40 

% zásobních proteinů pšenice, jsou bohaté na prolin a glutamin, a mají vysokou molekulovou 

hmotnost (Mauricio 2015).  

 

 

Vysoký obsah prolinu a glutaminu zabraňuje štěpení lepku na jednotlivé aminokyseliny, 

dipeptidy či tripeptidy, které jsou dostatečně malé, aby nevyvolávaly imunitní odpověď. Studie 

simulující gastrointestinální trávení in vitro ukázaly, že oligopeptidy gluteninu jsou 

degradovány rychleji než oligopeptidy gliadinu, zejména pak α-gliadinový oligopeptid 

(PFPQPQLPY) zůstává neporušený až 180 minut po štěpení enzymy kartáčového lemu 

střevních mikroklků. Konzumace lepku tedy vede k akumulaci těchto stabilních peptidů 

glutenu ve střevě ve vysokých koncentracích (Perez-Gregorio et al. 2018).  

Obrázek 5: Zrno pšenice – Proteiny lepku se od ostatních 

cereálních proteinů liší vyšším zastoupením prolaminů, 

vyšší molekulární hmotností a vysokým podílem prolinu a 

glutaminu. Zásobní prolaminy jsou složeny z gliadinu 

(červeně) a gluteninů (modře). Převzato z (Mauricio 2015) 
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2.5.2 Střevní bariéra a vliv lepku na její propustnost  

Střevní bariéra je tvořena epiteliálními buňkami, které jsou spojeny převážně těsnými spoji a 

kryty hlenovitou vrstvou tvořenou mucinem a dalšími složkami, které se podílí na regulaci 

imunitní odpovědi (Fasano 2020). V období časné progrese T1D (ve věku 4 týdnů) dochází u 

NOD myší ke snížené expresi složek Muc1 a Muc3, které mají protizánětlivé vlastnosti a 

naopak exprese prozánětlivého Muc4 je zvýšená (Sorini et al. 2019). Tyto změny střevního 

prostředí vedou v pozdějším věku (10-12 týdnů) ke zvýšení prozánětlivých Th17 lymfocytů a 

snížení populace regulačních FoxP3+ T lymfocytů (Sorini et al. 2019). U NOD myší i pacientů 

s T1D rovněž dochází k rozvolňování těsných spojů a střevo se tak stává propustnější pro 

antigeny z lumen střeva (Secondulfo et al. 2004; Joesten et al. 2019). 

Gliadin, který je složkou lepku, zvyšuje expresi zonulinu, proteinu uvolňovaného 

epiteliálními buňkami, který napomáhá rozvolnit těsné spoje střevní sliznice, a tudíž napomáhá 

k proniknutí lepku skrz střevní bariéru (Sapone et al. 2006; Fasano 2020). Pokud jsou fragmenty 

lepku podávány perorálně nebo intravenózně NOD myším, jsou tyto fragmenty pozorovány 

v pankreatu, a to už půl hodiny po podání (Bruun et al. 2016). Přímý kontakt β buněk a lepku 

vede k vytvoření stresového prostředí a stimulaci β buněk k sekreci inzulínu, a to i v případě 

nízké hladiny glukózy v krvi (Dall et al. 2013; Bruun et al. 2016). Dále stimuluje k produkci 

IL-6 a chemokinu CCL2 a vyšší expresi povrchových antigenů, což přispívá k náboru 

imunitních buněk do ostrůvků (Larsen et al. 2014). Naopak strava bez lepku zvyšuje expresi 

střevních proteinů, které se podílí na tvorbě těsných spojů a snižují propustnost střeva (Hansen 

et al. 2014).  

2.5.3 T1D a celiakie 

Celiakie (CD) je střevní zánětlivé onemocnění, které vzniká u geneticky náchylných jedinců v 

důsledku neadekvátní imunitní odpovědi na peptidy lepku a další příbuzné proteiny obilovin 

(Bhatia 2019). CD i T1D se projevují souhlasně nejčastěji v dětství, mají asymptomatická 

preklinická stádia a autoprotilátky lze detekovat v krvi pacientů i roky před nástupem 

onemocnění. Na rozvoji obou onemocnění se podílí genetické predispozice a faktory prostředí 

(Bhatia 2019; Katsarou et al. 2017). Bylo zjištěno, že T1D a CD sdílí genetickou predispozici 

v klasických i neklasických HLA genech, především v HLA DQ2 a DQ8 a neklasických HLA 

genech pro CTLA4 a PTPN22 (Goodwin 2019). Výskyt CD je v evropské populaci 0,5-1 %, u 

pacientů s T1D se CD vyskytuje u 5-8 % jedinců, což je výrazně více ve srovnání s výskytem 

v běžné populaci. Na druhou stranu se T1D vyskytuje pouze zřídka u pacientů 
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s diagnostikovanou celiakií (Elfström et al. 2014). To naznačuje, že pacienti s CD mohou být 

částečně chráněni před rozvojem T1D dodržováním bezlepkové diety.  

2.6 Bezlepková dieta 

2.6.1 Vliv bezlepkové diety na incidenci T1D  

Úloha proteinů diety v incidenci T1D a protektivní vliv diety založený na hydrolyzovaném 

kaseinu u NOD myší byly publikovány již na začátku devadesátých let (Coleman et al. 1990; 

Hoorfar et al. 1993). V navazující studii pak byla místo hypoalergenní diety, založené na 

hydrolyzovaném kaseinu, použita bezlepková dieta odvozená ze standardní myší diety, a to v 

obměně obilného proteinu za masný (Funda et al. 1999). V této studii podávali bezlepkovou 

dietu (GFD) březím samicím NOD myší a následně jejich narozeným potomkům, které pak 

sledovali po dobu 320 dní a pravidelně jim kontrolovali hladinu glykémie. Ukázalo se, že myši 

na GFD mají výrazně sníženou incidenci diabetu v porovnání s kontrolní skupinou myší na 

standardní stravě (15 vs 64 %). U myší na GFD navíc docházelo k rozvoji T1D výrazně později 

(244 ± 24 dnů) v porovnání s myšmi na standardní dietě (197 ± 8 dnů) (Funda et al. 1999). 

Preventivní účinek GFD byl prokázán také u myších potomků, kterým byla podávána 

dieta pouze in utero a během kojení (Hansen et al. 2014) (Hansen et al. 2014; Haupt-Jorgensen 

et al. 2018b). Ve 30. týdnu byla incidence T1D u myší na bezlepkové dietě 22 %, u kontrolních 

myší na standardní dietě 51 % (Hansen et al. 2014). Pozitivní vliv GFD byl prokázán i 

v případě, že jsou myši na dietě pouze in utero a po narození jsou krmeny standardní stravou. 

U nich se diabetes projevil v 8,3 %, v kontrolní skupině v 62,5 % (Antvorskov et al. 2016). 

Z výše uvedeného vyplývá, že odstranění lepku z potravy v raném věku NOD myší zabraňuje 

rozvoji onemocnění, nebo ho výrazně zpomaluje. Pokud byla bezlepková dieta myším podána 

ve 4-8. týdnu, protektivní efekt nebyl pozorován (Antvorskov et al. 2016) 

Výsledky lidských studií se liší. Potomci, jejichž matky konzumovaly během 

těhotenství velké množství lepku (≥20 g/den), měli dvojnásobné riziko rozvoje T1D ve srovnání 

s potomky matek s nízkým příjmem lepku (<7 g/den) (Antvorskov et al. 2018). Toto tvrzení 

vyvrací norská kohortová studie, která nezjistila souvislost příjmu lepku v těhotenství 

s rozvojem T1D u dětí. Ukazuje však, že vyšší příjem lepku v raném dětství (do 18 měsíce) 

může být spojen s vyšším rizikem T1D (Lund-Blix et al. 2020). To potvrzuje i rozsáhlá studie 

na geneticky predisponovaných dětech, která pozorovala zvýšené riziko autoimunity ostrůvků 

nebo rozvoje T1D u dětí konzumujících větší množství lepku a vlákniny (Hakola et al. 2019). 

Vliv příjmu lepku v dětství na rozvoj T1D byl však opět zpochybněn (Lund-Blix et al. 2019).  
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2.6.2 Vliv bezlepkové diety na populace imunitních buněk 

Fragmenty gliadinu stimulují v in vitro podmínkách buňky vrozené imunity např. makrofágy 

nebo žírné buňky (Lavö et al. 1989; Tucková et al. 2002) a zvyšují cytotoxicitu, degranulaci 

NK buněk a produkci IFN-γ v přítomnosti β buněk (Larsen et al. 2014). V podmínkách in vivo, 

na myších modelech (NOD, BALB/c) a v BB potkanech bylo prokázáno, že strava bohatá na 

lepek nebo naopak bezlepková dieta výrazně ovlivňují buňky vrozené i adaptivní imunity a 

mění jejich aktivační stav a cytokinový profil (shrnuto v tabulce 2). 

Bezlepková dieta (GFD) snižuje počet NKp46+ NK buněk v pankreatické lymfatické 

uzlině (PLN) BALB/c myší a NOD myší a potlačuje expresi proliferačního markeru NK buněk 

CD71 a aktivačního markeru NKG2D (Larsen et al. 2014; 2015; Adlercreutz et al. 2014). Dále 

má GFD vliv na antigen prezentující dendritické buňky, jejichž počet se u myší v mezenterické 

(MLN) a PLN uzlině vlivem diety snižuje. V PLN byla také prokázána snížená exprese 

aktivačních markerů dendritických buněk MHC-II, CD40 a CCR7, naopak podíl dendritických 

buněk (DC) s tolerogenními vlastnosti se zvýšil (Hansen et al. 2014; Larsen et al. 2015). Pokud 

jsou DC izolované z kostní dřeně BALB/c myší, stimulované in vitro pšeničným lepkem, 

exprese aktivačních markerů MHC II, CD40, CD54 a CD86 a sekrece chemokinů je naopak 

vyšší (Nikulina et al. 2004). U potomků samic na GFD byla dále zjištěna ve střevě vyšší exprese 

markeru pro supresivní M2 makrofágy (CD68, Hmox1) a genu Stat6, který je zásadní pro 

sekreci protizánětlivého IL-4. Naopak exprese markeru pro zánětlivé M1 makrofágy (iNOS) 

byla velmi nízká (Hansen et al. 2014).   

Bezlepková dieta ovlivňuje také adaptivní část imunitního systému. Bylo prokázáno, že 

snižuje podíl IL-17 produkujících CD4+ T lymfocytů (Antvorskov et al. 2012; 2013). U NOD 

myší na bezlepkové dietě pouze in utero snižuje infiltraci ostrůvků pankreatu imunitními 

buňkami a ve střevě snižuje expresi transkripčního faktoru pro Th17 RORγt (Antvorskov et al. 

2016). Strava bez lepku redukuje množství prozánětlivých Th1 lymfocytů v MLN BB potkanů 

a potlačuje jejich produkci IFN-γ (Chakir et al. 2005). Dále GFD podávaná in utero snižuje u 

myších potomků podíl IFN-γ+CD4+CD3+ T lymfocytů a IL-22+γδTCR+ T lymfocytů ve slezině 

(Haupt-Jorgensen et al. 2018b). Změny v počtu regulačních FoxP3+ T lymfocytů vlivem GF 

diety se v jednotlivých studií liší, ale spíše se nemění (Antvorskov et al. 2012; Hansen et al. 

2014; Haupt-Jorgensen et al. 2018b), ale mění se cytokinový profil T lymfocytů. Exprese 

prozánětlivých cytokinů (IL-2, IL-4, IL-17, IFN-γ) je u myší na bezlepkové stravě snížena, 

naopak exprese protizánětlivých cytokinů (IL-10, TGF-β) je zvýšena. Tyto změny jsou 

nejmarkantnější v lymfatických uzlinách asociovaných se sliznicí (MLN, PLN, PP) 
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(Antvorskov et al. 2013). Podíl γδ T lymfocytů, které jsou v souvislosti s T1D spojovány 

s navozením tolerance na sliznicích a mají spíše protektivní funkci, se u myší na GF zvyšuje ve 

všech zkoumaných slizničních i systémových uzlinách u BALB/c myši (Antvorskov et al. 

2012). V této práci byl také zjištěn snížený podíl CD8+ γδ T lymfocytů exprimujících marker 

CD103, který směřuje tyto buňky na sliznice v PLN a MLN (Antvorskov et al. 2012).  

Obecně lze tedy říci, že bezlepkový dieta podporuje populace regulačních buněk a mění 

produkci cytokinů směrem k protizánětlivé odpovědi, naopak strava bohatá na lepek působí 

prozánětlivě a přispívá k tvorbě prozánětlivého prostředí.  
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Tabulka 2: Souhrn poznatků vlivu bezlepkové diety na imunitní buňky v myším modelu T1D, převzato z (Antvorskov et al. 2014; Haupt-Jorgensen et al. 2018a) 

↑ zvýšený, ↓ snížený 

Imunologický efekt glutenu in vitro Citace 

↑ produkce prozánětlivých cytokinů a NO makrofágy (Tucková et al. 2002) 

↑ exprese MHCII, maturačních markerů, kostimul. molekul, TLR a produkci cytokinů a chemokinů na DC 
(Nikulina et al. 2004; Palová-

Jelínková et al. 2005) 

  (Ciccocioppo et al. 2008) 

Imunologický efekt bezlepkové diety versus standardní diety na NOD myši in utero    

↑ exprese genů M2 makrofágů ve střevě  (Hansen et al. 2014) 

↓ počet DC (CD11b+CD11c+) v PLN, MLN a SPL (Hansen et al. 2014) 

↓ počet Th1 (IFN-γ+CD4+) v SPL (Haupt-Jorgensen et al. 2018b) 

↓ Th17 (RORγt) genové exprese ve tlustém střevě  (Antvorskov et al. 2016) 

↓ počet γδTCR (IL-22+γδTCR+) v SPL (Haupt-Jorgensen et al. 2018b) 

↑ počet Treg (FoxP3+CD4+) v PLN (Hansen et al. 2014) 

↑ počet T lymfocytů (α4β7+CD4/CD8+) v PLN (Hansen et al. 2014) 

↓ genová exprese prozánětlivých cytokinů ve střevě  (Hansen et al. 2014) 

↓ zánětlivý cytokinový profil v SPL, PLN, MLN a ILN T lymfocytů (γδTCR+, CD4+, CD8+ a FoxP3+) (Haupt-Jorgensen et al. 2018b) 

   

Imunologický efekt bezlepkové diety versus standardní diety ve zvířecím modelu T1D postnatálně    

↓ počet (aktivovaných) NK buněk (NKG2D+NKp46+/DX5+) v PLN (BALB/c) a SPL (NOD myš) (Larsen et al. 2014; 2015) 

↓ počet DC (CD11b+CD11c+) v PLN a MLN (BALB/c myš) (Larsen et al. 2015) 

↓ počet DC (CD11b+CD11c+) ve střevě (NOD myš) (Alam et al. 2010) 

↓ počet (aktivovaných) DC (CD40+/CCR7+/MHCII na CD11c+) v různých lymf. orgánech (BALB/c) (Larsen et al. 2015) 

↑ počet (tolerogenních) DC (CD103+CD11b+) v PLN (BALB/c myš) (Larsen et al. 2015) 

↓ počet Th (CD4+) buněk ve střevě NOD myšipočet Th (CD4+) buněk ve střevě NOD myši (Alam et al. 2010) 

↓ počet Th1 (IFN-γCD4+) buněk v MLN (BB potkan) (Chakir et al. 2005) 

↓ počet Th17 buněk (IL-17+CD4+) v PLN (BALB/c myš) (Antvorskov et al. 2012) 

↓ počet Th17 buněk (IL-17+CD4+) v tlustém střevu (NOD myš)  (Alam et al. 2010) 

↓ prozánětlivý profil T lymfocytů (CD3+) (BALB/c) (Antvorskov et al. 2013) 

↓ počet cytotoxických T lymfocytů (aktivovaných) (NKG2D+CD8+) v PLN (NOD myš)  (Larsen et al. 2015) 
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3 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem práce bylo popsat vliv bezlepkové diety na vybrané populace imunitních buněk 

a jejich cytokinovou produkci ve slizničních (mezenterická, pankreatická uzlina) a 

systémových (slezina, inguinální uzlina) lymfatických orgánech u prediabetické NOD myši.  

 

Dílčí cíle:  

• zopakovat a stanovit diabetes protektivní efekt bezlepkové diety (expozice in utero) na 

spontánní incidenci T1D u NOD myší v SPF podmínkách 

• porovnat vliv bezlepkové diety na diabetogenní kapacitu splenocytů prediabetických 

NOD myší adoptivním přenosem do imunodeficientních NOD-SCID myší 

• stanovit vliv bezlepkové diety na proporční změnu regulačních FoxP3+CD4+ 

T lymfocytů a zastoupení IL-10 produkujících FoxP3+ T lymfocytů po polyklonální 

restimulaci in vitro 

• sledovat vliv bezlepkové diety na produkci prozánětlivých a protizánětlivých cytokinů 

u CD4+ T lymfocytů (FoxP3-) po polyklonální restimulaci in vitro 

• stanovit efekt bezlepkové versus standardní diety na proporční změny dalších 

potenciálně regulačních (γδ, CD45RBlow) T lymfocytů 

• stanovit efekt bezlepkové versus standardní diety na zastoupení maturovaných NK 

buněk a jejich expresi vybraných aktivačních markerů (NKp46, NKG2D)  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál  

4.1.1 Laboratorní spotřební materiál 

Anatomická pinzeta, nůžky, skalpel (Wittex GmbH, Německo) 

Petriho misky 60 mm (GAMA GROUP a.s., Česká republika)  

Podložní sklo (Thermo Scientific, USA) 

Krycí sklo (Hounisen Lab Equipment, Dánsko) 

Sérologické pipety 10 ml (Jet Biofil, Čína) 

Pipetovací špičky různých velikostí (Greiner bio-one, Rakousko) 

Testovací zkumavky 5 ml (BD Biosciences, USA)  

Testovací zkumavky s filtrem 5 ml (Falcon, Mexiko) 

Mikrocentrifugační zkumavky 2 ml (Capp-Plast, Itálie)  

Centrifugační zkumavky s uzávěrem 15, 30 ml (Falcon, Mexiko) 

Glukometr FreeStyle Lite (Abbott Diabetes Care, UK) 

Injekční stříkačky (BD Biosciences, USA) 

Injekční jehly (Braun Melsungen AG, Německo) 

 

4.1.2 Médium a roztoky  

Kompletní médium 

RPMI-1640 s L-glutaminem (Lonza, USA) 

fetální bovinní sérum (10% FBS; Gibco-Life Technologies, USA) 

penicilin-streptomycin (0,5%, Sigma-Aldrich, USA) 

NEM neesenciální aminokyseliny (1%, Sigma-Aldrich, USA) 

pyruvát sodný (1%; Sigma-Aldrich, USA) 

2-β-merkaptoetanol (0,00035%, Serva Electrophoresis GmbH, Německo) 

 

Fosfátový pufr (PBS) 

0,9% NaCl 

0,02% NaH2PO4 x 12 H2O 

0,12% NaH2PO4 x 12H2O 

destilovaná voda 

pH upraveno na 7,2 – 7,4 
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FACS roztok 

PBS s přidaným 

0,1% NaN3  

0,02% EDTA 

2% FBS 

 

FACS roztok s monensinem  

FACS roztok 

0,66 μl/ml inhibitoru transportu proteinů BD GolgiStop (BD Biosciences, USA)  

 

Perm/Wash roztok 

Destilovaná voda 

BD Perm/Wash Buffer (10%, BD Biosciences, USA) 

 

Ostatní roztoky 

Trypanová modř (0,4%, Sigma-Aldrich, USA) 

Lyzační pufr Red blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max (Sigma Life Science, USA) 

Phorbol myristát acetát (PMA) (Sigma-Aldrich, USA) 

Ionomycin (Sigma-Aldrich, USA) 

BD Cytofix/Cytoperm Plus kit obsahující: 

Inhibitor transportu proteinů BD GolgiStop (BD Biosciences, USA) 

Fixační a permeabilizační roztok BD Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences, USA) 

Kompenzační kuličky (UltraComp eBeads, Invitrogen, USA) 
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4.1.3 Protilátky 

Tabulka 3: Použité protilátky a jejich fluorochromy při průtokové cytometrii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl mrtvých buněk byl stanoven dle potřeby pomocí Fixable Viability Dye eFluor 780 

(eBiosciences, USA) a Hoechst 33258 (Sigma-Aldrich, USA). 

 

4.1.4 Technické vybavení 

Laminární box BIOCYT 150 (Esi Flufrance, Francie) 

Centrifuga IEC CL31R (Thermo Electron corporation, USA) 

Centrifuga Rotanta 460R (Hettich, Německo) 

Průtokový cytometr BD LSR II (BD Biosciences, USA) 

Vortex MS2 Minishaker (IKA Works, INC., USA) 

CO2 inkubátor MCO-170AICUV-PE (Panasonic, Schoeller, Česká republika) 

Světelný mikroskop (typ a výrobce neuveden) 

Bürkerova komůrka (Assistent, Německo) 

Pipety různých objemů (Finnpipette, Labsystems, Maďarsko) 

Pipetovací nástavec (FastPette V-2, Labnet International, USA) 

  

Marker Protilátka Klon Výrobce

CD3 PerCP-Cy 5.5 145-2C11 eBioscience

CD3 FITC 145-2C11 Invitrogen

CD4 PB RM4-5 Invitrogen

CD4 FITC RM4-5 eBioscience

CD8 eFluor 605NC 53-6.7 eBioscience

CD11b APC-eFluor 780 M1/70 Invitrogen

CD25 APC PC61.5 eBioscience

CD27 PerCP-Cy5.5 LG.7F9 eBioscience

CD45RB PE C363.16A eBioscience

CD49b PE DX5 eBioscience

γδ TCR FITC eBioGL3 eBioscience

NKp46 APC 29A1.4 BioLegend

NKG2D Pe-Cy7 CX5 eBioscience

Povrchové markery

Marker Protilátka Klon Výrobce

IL-2 PE JES6-5H4 eBioscience

IL-4 PE 11B11 BD Biosciences

IL-10 PE JES5-16E3 eBioscience

IL-17 PE eBio17B7 eBioscience

IFN-γ PE XMG1.2 eBioscience

FoxP3 PE FJK-16s eBioscience

FoxP3 eFluor 450 FJK-16s eBioscience

Intracelulární markery
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4.2 Metodika 

4.2.1 Zvířecí modely  

Samice NOD myší a NOD-SCID myší byly zakoupeny z Taconic Biosciences (Albany, USA) 

a chovány v podmínkách chovu bez specifických patogenů (Specific Patogen Free, SPF) dle 

standardu FELASA za standardních světelných a klimatických podmínek. Myši byly krmeny 

speciální stravou Altromin (Lage, Německo) a měly volný přístup k pitné vodě.  

4.2.2 Standardní a bezlepková dieta 

Samice NOD myší byly krmeny in utero a během života přesně definovanou standardní (STD) 

nebo bezlepkovou (GF) dietou od výrobce speciálního krmiva pro zvířata Altromin (Lage, 

Německo).  

Celkový obsah bílkovin u bezlepkové diety byl 22,7 %, u standardní diety 22, 9 %. 

Standardní Altromin dieta dále obsahovala 8,4 % masného hydrolyzátu, 6,5 % sójového 

proteinu, 1 % mléčného proteinu, 3,2 % kukuřičného škrobu, 2,5 % pšenice a 1 % ovesného 

proteinu. U bezlepkové diety byly složky obsahující lepek nahrazeny masným proteinem a 

poměr ostatních složek (bílkovin, tuků, vlákniny a minerálů) byl zachován v podobném poměru 

jako u standardní stravy. Aminokyselinové složení obou diet se lišilo v důsledku změn ve 

zdrojových bílkovinách, zejména pak v podílu kyseliny glutamové (2,81 % standardní dieta, 

0,7 % bezlepková dieta). Celková energetická hodnota standardní diety byla 3308 kcal/kg a 

bezlepkové diety 3644 kcal/kg. Obě diety obsahovaly vitamíny A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, 

K3, kyselinu nikotinovou a další prvky, kterými jsou sodík, hořčík, měď, železo, mangan a 

zinek ve srovnatelném množství (Funda et al. 1999). Detailní složení diet je uvedeno v tabulce 

č. 4.  
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Tabulka 4: Detailní složení standardní a bezlepkové diety Altromin 1434 

Složení (g/100 g) 
Standardní dieta Altromin 

1434 

Bezlepková dieta Altromin 

1434 

celkové množství proteinů 22,7 22,9 

živočišná bílkovina 8,4 15,3 

cereální bílkovina 3,5 0 

kukuřičný škrob 3,2 0 

sójová bílkovina 6,5 6,5 

mléčná bílkovina 1 1 

surový tuk  8,2 8,2 

vláknina 3,1 3 

minerály 5,5 5,4 

lysin 1,3 1,3 

methionin 0,6 0,6 

threonin 0,8 0,8 

tryptofan 0,2 0,2 

kyselina glutamová 2,8 1,5 

voda 9,5 4,8 

energie (kcal/kg) 3308 3644 
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4.2.3 Sledování spontánní incidence T1D  

Pro experimenty byly použity potomci (samice) chovných NOD myší, kteří byli již odchováni 

na bezlepkové nebo standardní dietě. Část myší (n=16) byla použita pro monitoring incidence 

T1D a od stáří 90 do 310 dnů jim byla pravidelně dvakrát týdně měřena glykémie. Diabetes byl 

diagnostikován v případě, že glykémie stoupla v průběhu 3 dnů dvakrát nad hladinu 12 mmol/l. 

 

4.2.4 Adoptivní přenos splenocytů 

Diabetogenní potenciál splenocytů izolovaných z prediabetických NOD samic odchovaných na 

bezlepkové nebo standardní Altromin dietě byl testován adoptivním přenosem do 

imunodeficientních NOD-SCID myší. 

 

Obrázek 6: Grafické schéma adoptivního přenosu diabetogenních splenocytů. Splenocyty izolované 

ze samic NOD myší na standardní a bezlepkové dietě byly injikovány intraperitoneálně NOD-SCID 

myším. Incidence diabetu byla zhodnocena na základě měření glykémie. 

 

Splenocyty byly izolovány z 12týdenních prediabetických samic NOD myší (n=8, pro 

každou skupinu). Erytrocyty byly lyzovány, dvakrát promyty v PBS a buňky injikovány 

intraperitoneálně 8týdenním samicím NOD-SCID myší (n=10) v množství 5 × 105 nebo 5 × 106 

buněk (v PBS, v objemu 200μl). NOD-SCID myším byla měřena glykémie z ocasní žíly, třikrát 

týdně po dobu 12 týdnů. Diabetes byl diagnostikován tehdy, když glykémie stoupla během 3 

dnů dvakrát nad 12 mmol/l. První den zvýšené glykémie byl brán jako klinický nástup T1D. 
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4.2.5 Sledování vlivu bezlepkové diety na populace imunitních buněk 

 

Obrázek 7: Grafické schéma experimentu. Samice NOD myší ve věku 6.-8. týdnů krmeny od doby in 

utero bezlepkovou dietou nebo standardní dietou byly utraceny, a byly jim odebrány sleziny a lymfatické 

uzliny. Z každého orgánu byla připravena jednobuněčná suspenze a buňky byly barveny na přítomnost 

povrchových a intracelulárních markerů nebo byly restimulovány in vitro a následně barveny na 

povrchové a intracelulární markery a analyzovány průtokovou cytometrií. Pokus proběhl vždy 

minimálně ve třech opakováních, n=3-12. 

 

4.2.5.1 Příprava buněčných suspenzí  

Samicím NOD myší ve věku 6-8 týdnů byly odebrány lymfatické uzliny (pankreatická, 

mezenterická, inguinální) a slezina. Uzliny byly přeneseny do Petriho misek s kompletním 

médiem a byly mechanicky rozmělněny krouživými pohyby pomocí pinzety o drsnou stranu 

mikroskopického skla. Následně byly přefiltrovány do zkumavek a z jednotlivých suspenzí byl 

odebrán malý vzorek, který byl obarven roztokem trypanové modře, a bylo spočítáno celkové 

množství živých buněk.  

Sleziny byly rovněž mechanicky rozmělněny a erytrocyty byly odstraněny pomocí 

lyzačního pufru v poměru 1-2 ml lyzačního pufru na 1 ml slezinných buněk. Po 4 minutách 

byla reakce zastavena přidáním kompletního média v minimálně 20násobném poměru. Buňky 

byly stočeny (1200 RPM, 5 minut, 20 °C), pelet rozvolněn a doplněn kompletním médiem na 

požadovaný objem. Následně byl odebrán malý vzorek, který byl obarven roztokem trypanové 

modře a bylo spočítáno celkové množství živých buněk. 
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4.2.5.2 Restimulace in vitro  

K jednobuněčným suspenzím buněk byl přidán PMA v množství 50 ng/ml a ionomycin 

v množství 0,5 μg/ml, a poté byly buňky kultivovány 3 hodiny při teplotě 37°C. Po prvních 20 

minutách byl přidán inhibitor transportu proteinů BD GolgiStop v množství 0,66 μl/ml. Poté 

byly buňky stočeny a barveny protilátkami proti povrchovým a intracelulárním markerům.  

4.2.5.3 Barvení povrchových a intracelulárních markerů 

K jednobuněčným suspenzím ze slezin a uzlin byly přidány 2 ml FACS roztoku. Vzorky byly 

zvortexovány, stočeny na centrifuze (1300 RPM, 4°C, 4 min) a po odlití supernatantu a 

rozvolnění peletu barveny na povrchové markery uvedené v tabulce č. 3.  Nabarvené vzorky 

byly inkubovány ve tmě na ledu po dobu 30 minut. Po inkubaci byl přidán 1 ml FACS roztoku, 

buňky byly opět zvortexovány a stočeny, supernatant byl odlit a pelet s buňkami rozvolněn. 

V případě pouze povrchového barvení byl přidán požadovaný objem FACS roztoku pro měření 

a vzorky byly změřeny průtokovým cytometrem BD LSR II a analyzovány v programu FlowJo.  

Při barvení vnitřních markerů bylo k buňkám přidáno 250 μL fixačního a 

permeabilizačního roztoku, vzorky byly řádně zvortexovány a inkubovány ve tmě na ledu po 

dobu 20 minut. Následně bylo přidáno 1,5 ml roztoku Perm/Wash buffer, buňky byly 

zvortexovány a stočeny, supernatant odlit, pelet rozvolněn a buňky se znovu promyly přidáním 

1,5 roztoku Perm/Wash buffer a opět byly vortexovány a stočeny, supernatant byl odlit a pelet 

rozvolněn. Nyní byly buňky barveny protilátkami proti vnitrobuněčným markerům uvedených 

v tabulce č. 3 a ponechány ve tmě na ledu po dobu 30 minut. Po uplynutí inkubace byly buňky 

promyty 1,5 ml Perm/Wash, zcentrifugovány, supernatant byl odlit, pelet s buňkami rozvolněn 

a bylo přidáno požadované množství FACS roztoku pro měření. Vzorky byly změřeny 

průtokovým cytometrem BD LSR II, a analyzovány v programu FlowJo.  

4.2.6 Statistická analýza  

Cytometrická data byla vyhodnocena v programu GraphPad Prism 5 (GraphPad Software). Pro 

porovnání dvou skupin byl použit nepárový Studentův t-test. Data jsou minimálně ze 3 

opakování experimentu, vyjádřena jako průměry ± SEM (střední chyba průměru). Za statisticky 

významné byly považovány hodnoty odchylky P <0,05 (P≤0,05(*), P≤0,01(**), P≤0,001(***)). 

Incidence T1D byla vyhodnocena Kaplanovou-Meierovou metodou za použití 

kontingenčních tabulek. Porovnání skupin bylo provedeno Log-rank a Chi-squre testem.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Výsledky 

5.1.1 Vliv bezlepkové diety na spontánní incidenci T1D u NOD myší  

U bezlepkové Altromin diety byl opakovaně dokumentován její diabetes preventivní efekt. Pro 

sérii našich experimentů zaměřených na detekci změn v Tregs, potenciálních Tregs, 

cytokinových profilů a NK buněk jsme však potřebovali stanovit diabetes protektivní efekt 

bezlepkové diety znovu, ve vztahu k těmto experimentálním podmínkám. Naším prvním cílem 

bylo tedy ověřit, zda bezlepková dieta, v souladu se staršími publikovanými výsledky, snižuje 

spontánní incidenci T1D a oddaluje nástup onemocnění.  Pro tyto pokusy byly použity SPF 

NOD myši. Chovné samice byly již krmeny testovanými dietami a narozené myši (samice) byly 

dále krmeny bezlepkovou nebo standardní dietou a incidence diabetu byla stanovena měřením 

glykémie 2x týdně od stáří 90 do 310 dní.  

 

Obrázek 8: Spontánní incidence diabetu u SPF NOD myší (n=16) krmených standardní (STD) 

nebo bezlepkovou (GFD) Altromin dietou (*** P=0,0006). 

Z grafu je patrné, že samice NOD myší na GFD mají statisticky signifikantně 

(p=0,0006) nižší incidenci diabetu (20 %) v porovnání s NOD samicemi odchovanými na 

standardní dietě (75 %).  U NOD samic na GFD je také patrný výrazně pozdější nástup 

onemocnění v porovnání se samicemi na standardní dietě. Tato data slouží jako referenční 

incidence diabetu na testovaných dietách pro následující pokusy i další plánované experimenty.  



32 
 

5.1.2 Diabetogenicita splenocytů SPF NOD samic odchovaných na bezlepkové a 

standardní dietě 

Model adoptivního ko-transferu umožňuje sledovat diabetogenní potenciál buněčné populace, 

která je společně se splenocyty diabetické myši, injikována do imunodeficientních NOD-SCID 

příjemců. Na tomto rychlejším modelu jsou tak často testovány funkční kapacity buněčných 

subpopulací, které jsou považovány za protektivní v patogenezi T1D. V následujícím 

experimentu jsme využili pouze adoptivní transfer splenocytů, pro odpověď na otázku, zda 

bezlepkový dieta způsobuje nižší diabetogenicitu samotných splenocytů, izolovaných 

z 12týdenních prediabetických NOD myší na STD nebo GFD. Ve věku 12 týdnu ještě 

nedochází ke klinické manifestaci diabetu, nicméně autoimunitní proces je už značně pokročilý 

a NOD samice vykazuji vysokou lymfocytární infiltraci pankreatických ostrůvku. Splenocyty 

byly aplikovány intraperitoneálně NOD-SCID samicím, u kterých pak dochází bez přítomnosti 

vlastních T a B lymfocytů k akcelerovanému rozvoji diabetu již během několika týdnů. 

 

Obrázek 9: Diabetogenicita splenocytů. Porovnání diabetogenního potenciálu splenocytů NOD 

samic (n=8) odchovaných na GFD a STD po přenosu do NOD-SCID příjemců (n=10). 

Z grafu vyplývá, že zatímco vyšší dávka (5x106) splenocytů vedla k rychlému přenosu diabetu 

bez ohledu na dietu, při použití nižší dávky (5x105) splenocytů již tento model vykazoval 

zvýšenou citlivost a splenocyty izolované z prediabetických samic NOD myší na GFD 

indukovaly pozdější nástup a nižší procento přenosu diabetu u NOD-SCID příjemců. Efekt byl 

statisticky signifikantní (** p=0,0031).  



33 
 

5.1.3 Vliv bezlepkové diety na FoxP3+ Tregs a jejich produkci IL-10 v lymfatických 

orgánech 6-8 týdnů starých NOD myši  

V druhé části našich experimentů byly odebrány lymfatické orgány (slezina SPL; pankreatická 

PLN, mezenterická MLN, inguinální ILN uzlina) NOD samicím ve stáří 6-8 týdnů, kdy dochází 

k postupnému rozvoji autoimunitních mechanismů vedoucích až ke klinické manifestaci T1D, 

nejdříve po 13-14 týdnech věku NOD myší. Samice byly odchovány na standardní nebo 

bezlepkové dietě. Buněčné suspenze z jednotlivých orgánů byly barveny na přítomnost 

povrchových a intracelulárních markerů a následně analyzovány průtokovou cytometrií. Část 

buněk byla před barvením odebrána a in vitro restimulována 3 h s PMA a ionomycinem, 

v přítomnosti inhibitoru transportu proteinů z Golgiho aparátu, který vede k akumulaci 

cytokinů uvnitř buňky. Po restimulaci byly buňky barveny a analyzovány průtokovou 

cytometrií. 

V první části jsme se zaměřili na populaci klasických Tregs, charakterizovaných 

markery CD3+ CD4+ CD25+ a FoxP3+, a jejich procentuální zastoupení v jednotlivých 

slizničních a systémových lymfatických orgánech u NOD samic (obr. 10). Dále jsme sledovali 

dietou indukované změny v zastoupení IL-10+ FoxP3+ T lymfocytů ve čtyřech lymfatických 

orgánech (obr. 11).  

Statisticky významné zvýšení v procentuálním zastoupením FoxP3+ Treg bylo 

pozorováno u NOD myší odchovaných na GFD v pankreatické uzlině (PLN), která je drénující 

spádovou uzlinou pankreatu. Ve slizniční mezenterické uzlině se procenta buněk neliší a ve 

zbývajících systémových orgánech (SPL, ILN) jsou vidět opačné trendy, které však nejsou 

statisticky významné (obr. 10).  

Procento IL-10 produkujících FoxP3+ Treg je po polyklonální restimulaci mírně 

zvýšeno ve slezině a výrazněji v PLN, avšak tento rozdíl nebyl při počtu pokusů n=3 statisticky 

signifikantní. V ILN a MLN byly pozorovány pouze zanedbatelné rozdíly efektu diet (obr. 11). 

Souhrnně lze tedy říci, že bezlepková dieta zvýšila podíl FoxP3+ Treg preferenčně v 

PLN, ale neměla statisticky významný efekt na zvýšení produkce protizánětlivého IL-10 

FoxP3+ Tregs.  
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(B)           (C) 
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(A) Gateovací strategie CD4+CD25+FoxP3+ (B) Příklad dot plotů FoxP3+CD25+ ze sleziny a PLN 

s porovnáním STD a GFD (C) Procentuální zastoupení FoxP3+ Treg ve slizničních a systémových 

lymfatických orgánech NOD myší na STD a GF dietě. Spleen, slezina; PLN, pankreatická lymfatická 

uzlina; MLN, mezenterická lymfatická uzlina; ILN, inguinální lymfatický uzlina; STD, standardní dieta; 

GFD, bezlepková dieta, ** P<0,01 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Procentuální zastoupení FoxP3+ Tregs ve slizničních a systémových lymfatických 

orgánech NOD myší na STD a GF dietě. 
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(A) 

 
(B) 

 

(C) 

(A) Gateovací strategie CD8-FoxP3+IL10+ (B) Příklad dot plotů CD3+CD8-FoxP3+ ze sleziny, ILN, 

MLN, PLN s porovnáním STD a GFD (C) Procentuální zastoupení IL-10+FoxP3+ Treg ve slizničních a 

systémových lymfatických orgánech NOD myší na STD a GFD. Spleen, slezina; PLN, pankreatická 

lymfatická uzlina; MLN, mezenterická lymfatická uzlina; ILN, inguinální lymfatický uzlina; STD, 

standardní dieta; GFD bezlepková dieta.   

Obrázek 11: Procentuální zastoupení IL-10+ FoxP3+ T lymfocytů po in vitro restimulaci v 

lymfatických orgánech NOD myší na STD a GFD. 
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5.1.4 Vliv bezlepkové diety na produkci cytokinů po polyklonální restimulaci in vitro 

Vzhledem k tomu, že se procento IL-10+FoxP3+ Treg v pozorovaných systémových a 

slizničních uzlinách prediabetických NOD myší vlivem diety významně nezměnilo (obr. 11), 

zaměřili jsme se na zbytek populace CD4+ Th lymfocytů, definovaných CD3+CD8-FoxP3-, a 

sledovali jsme přítomnost IL-2, prozánětlivých IL-17, IFN-γ a protizánětlivých IL-10 cytokinů 

po in vitro restimulaci PMA a ionomycinem.  

(A) 

 

(B) 

 

 

 

 

 

     IL-2      IL-10  
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 IL-17      IFN-γ 

(A) Gaetovací strategie CD3+CD8-FoxP3- (B) Příklad dot plotů pro jednotlivé cytokiny IL-2, IL-10, IL-

17, IFN-γ z PLN s porovnáním STD a GFD, grafy procentuálního zastoupení FoxP3- CD4+ Th lymfocytů 

exprimujících jednotlivé cytokiny ve slizničních (MLN, PLN) a systémových (slezina, ILN) lymfatických 

orgánech. Spleen, slezina; PLN, pankreatická lymfatická uzlina; MLN, mezenterická lymfatická uzlina; 

ILN, inguinální lymfatický uzlina; STD, standardní dieta; GFD bezlepková dieta. * P <0,05, ** P <0,01 

U NOD myší na GFD jsme pozorovali statisticky významně zvýšený počtu IL-2 

produkujících CD4+ T lymfocytů v pankreatické uzlině. Naopak počet IL-17 produkujících 

FoxP3-CD4+ Th lymfocytů se u myší na GFD výrazně snížil, a to ve všech slizničních 

lymfatických uzlinách (PLN i MLN). U IFN-γ pozitivních buněk nebyly pozorovány statisticky 

významné rozdíly. K největším změnám došlo u protizánětlivého cytokinu IL-10. Procento IL-

10+ CD4+ Th lymfocytů se výrazně zvýšilo ve všech slizničních (MLN, PLN) uzlinách a ve 

slezině NOD myší na GFD (obr 12).  

  

Obrázek 12: Cytokinový profil CD3+CD8-FoxP3- Treg po in vitro restimulaci PMA a ionomycinem 
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5.1.5 Vliv bezlepkové diety na potenciální regulační T lymfocyty  

Na potlačení diabetogenních T lymfocytů se podílí kromě klasických populací Tregs také další 

buněčné populace, jejichž protektivní charakter byl potvrzen adoptivním přenosem do 

imunodeficientní NOD-SICID myši. V další části jsme se proto zaměřili na populace 

potenciálně regulačních T lymfocytů, konkrétně na γδ (CD3+γδ+) a CD45RBlow 

(CD3+CD4+CD45RBlow) T lymfocyty (obr. 13, 14).  

(A)       (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Příklad dot plotů CD3+γδTCR z PLN a ILN s ohledem na dietu (B) Procentuální zastoupení γδ T 

lymfocytů ve slizničních a systémových lymfatických orgánech NOD myší na STD a GFD. Spleen, 

slezina; PLN, pankreatická lymfatická uzlina; MLN, mezenterická lymfatická uzlina; ILN, inguinální 

lymfatický uzlina; STD, standardní dieta; GFD bezlepková dieta.  * P <0,05 

 

  

Obrázek 13: Procentuální zastoupení γδ T lymfocytů v lymfatických orgánech NOD myší na 

STD a GFD. 



39 
 

(A) 

(B)       (C)  

 

(A) Gateovací strategie CD3+CD4+CD45RBlow (B) Příklad dot plotů CD3+CD45RBlow ze sleziny NOD 

myší na STD a GFD (C) Procentuální zastoupení CD45RBlow T lymfocytů ve slizničních a systémových 

lymfatických orgánech NOD myší na STD a GFD. Spleen, slezina; PLN, pankreatická lymfatická uzlina; 

MLN, mezenterická lymfatická uzlina; ILN, inguinální lymfatický uzlina; STD, standardní dieta; GFD 

bezlepková dieta.   

Z grafů je patrný signifikantně zvýšený podíl γδ T lymfocytů ve slizničních 

lymfatických uzlinách (PLN, MLN) u NOD myši na GFD (obr. 13). U CD45RBlow T lymfocytů 

nebyly pozorovány žádné statisticky významné změny, mírné zvýšení bylo pozorováno v PLN 

u myší na GFD (obr.14).  

 

  

Obrázek 14: Procentuální zastoupení CD45RBlow T lymfocytů v lymfatických orgánech NOD myší 

na STD a GFD 

 



40 
 

5.1.6 Vliv bezlepkové diety na NK buňky a jejich aktivační stav 

V poslední části práce jsme se zaměřili na populaci maturovaných NK buněk (obr.15), a 

především na jejich expresi aktivačních markerů NKG2D a NKp46 (obr. 16). NK buňky byly 

charakterizovány jako CD3-CD49b, maturované NK buňky byly označeny jako CD27+. 

 

(A) 

 

 

 

 

(B) 

 

 

 

 

(C) 

 

 

 

(D)  

(A) Gateovací strategie CD3-CD49b+ včetně FL-1 kontroly pro CD49b (B) Ukázka gateování CD3-

CD49b+CD27,+CD27+NKp46+ a CD27+NKG2D+ NK buněk (C) Příklad FL-1 kontrol pro CD27, 

NKp46 a NKG2D (D) Procentuální zastoupení maturovaných CD3-CD49b+CD27+ NK buněk ve 

slizničních a systémových lymfatických orgánech NOD myší na STD a GFD. Spleen, slezina; PLN, 

pankreatická lymfatická uzlina; MLN, mezenterická lymfatická uzlina; ILN, inguinální lymfatický 

uzlina; STD, standardní dieta; GFD bezlepková dieta.    

Obrázek 15: Procentuální zastoupení maturovaných NK buněk definovaných CD3-CD49b+ CD27+ v 

lymfatických orgánech NOD myší na STD a GFD 
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(A) 

(B)       (C) 

(A) Příklad dot plotů maturovaných NK buněk (CD3-CD49b+CD27+) exprimujících NKp46 nebo 

NKG2D ze sleziny NOD myší na standardní a bezlepkové dietě (B) Procentuální zastoupení 

NKp46+CD3-CD49b+CD27+ NK buněk ve slizničních a systémových lymfatických orgánech NOD myší 

na standardní a bezlepkové dietě (C) Procentuální zastoupení NKG2D+CD3-CD49b+CD27+ NK buněk 

v slizničních a systémových lymfatických orgánech NOD myší na standardní a bezlepkové dietě. Spleen, 

slezina; PLN, pankreatická lymfatická uzlina; MLN, mezenterická lymfatická uzlina; ILN, inguinální 

lymfatický uzlina; STD, standardní dieta; GFD bezlepková dieta. * P <0,05 ** P <0,01 

Z grafů je patrné, že bezlepková dieta signifikantně nemění počet maturovaných NK 

buněk, nicméně je zřejmá tendence k nižším počtům těchto buněk u NOD myší na GFD v PLN 

(obr. 15). V PLN je statisticky signifikantně snížený počet maturovaných NK buněk 

exprimujících aktivační marker NKG2D (obr. 16). Mnohem větší vliv GFD je vidět na expresi 

NKp46 receptoru aktivovaných NK buněk, která je signifikantně snížená ve slezině, ILN, PLN 

s podobnou tendencí v MLN, kde ale rozdíl není statisticky signifikantní (obr. 16).   

Obrázek 16: Procentuální zastoupení maturovaných NK buněk definovaných CD49b+CD27+ v 

lymfatických orgánech NOD myší na STD a GFD 
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5.2 Diskuze 

Bezlepková dieta, ať už z otevřených zdrojů či hypoalergická, která je založena na 

hydrolyzovaném kaseinu, je jedním z mála faktorů prostředí, který má u spontánního zvířecího 

modelu T1D, tedy u NOD myší a BB potkanů vysoce preventivní efekt, a její pozitivní efekt 

byl pozorován i u nově diagnostikovaných dětských pacientů s T1D (Coleman et al. 1990; 

Hoorfar et al. 1993; Funda et al. 1999; 2008; Sildorf et al. 2012; Neuman et al. 2020).  

Protektivní vliv GFD u NOD myší byl potvrzen řadou nezávislých studií. Ty potvrdily 

její efekt pokud je podávána samicím NOD myší prenatálně, prenatálně a během kojení nebo 

prenatálně i postnatálně (Funda et al. 1999; Schmid et al. 2004; Marietta et al. 2013; Hansen et 

al. 2014; Antvorskov et al. 2016; Haupt-Jorgensen et al. 2018b). Nicméně ochranný efekt nebyl 

pozorován, pokud byla dieta NOD myším nasazena až během 4.-8. týdnu života (Antvorskov 

et al. 2016). Naše pozorování spontánní incidence T1D u NOD myší s ohledem na dietu je 

v souladu s původními publikovanými výsledky (Funda et al. 1999; Marietta et al. 2013) a 

potvrdilo, že u NOD myší odchovaných na GFD došlo ke snížení incidence T1D a k pozdějšímu 

nástupu onemocnění v porovnání se samicemi na STD (obr. 8). Dle dostupné literatury zatím 

nebyl testován protektivní efekt GFD, pokud by byla podávána samicím pouze po dobu kojení 

a je to jeden z možných cílů pro budoucí experimenty, který by měl navíc zřejmý význam i pro 

možnou lidskou prospektivní studii.  

Patogeneze T1D je zprostředkována autoreaktivními T lymfocyty, které rozpoznávají 

autoantigeny β buněk ostrůvků pankreatu. Zapojení T lymfocytů do patogeneze T1D popisují 

pokusy adoptivního přenosu, kdy jsou splenocyty z prediabetické nebo již diabetické myši 

přeneseny do imunodeficientních NOD-SCID myší (Christianson et al. 1993), u kterých je 

následně monitorována hladina glykémie. Abychom zjistili, zda se mění diabetogenicita 

splenocytů vlivem diety, aplikovali jsme NOD-SCID myším splenocyty z prediabetických 

NOD myší na STD a GFD ve dvou dávkách 5x105 a 5x106. Množství 5x105 splenocytů vedlo 

v případě GFD k výraznému snížení incidence. Vyšší dávka 5x106 způsobila nástup T1D u 

100% NOD-SCID myší bez ohledu na dietu (obr. 9). Výsledek tohoto pokusu ukazuje, že 

zatímco při vyšší dávce byla diabetogenní kapacita splenocytů NOD myší na STD a GFD 

dietách k rychlému rozvoji onemocnění dostatečná, u nižší dávky a větší citlivosti modelu se 

již projevil diabetes-protektivní efekt GFD. 

Aktivace autoreaktivních T lymfocytů je pod kontrolou mechanismů regulačních T 

lymfocytů, avšak jejich počty a funkce jsou u diabetických NOD myší snížené (Zhao et al. 
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2019), kdežto u pacientů s T1D byl popsán jak pokles, tak nárůst FoxP3+ Tregs (Ghonaim et 

al. 2017; Viisanen et al. 2019), nicméně literatura se shoduje na poruchách jejich funkce u 

pacientů s T1D (Haseda et al. 2013; Vecchione et al. 2020). Studie na prediabetických NOD 

myších dokládají snížené množství FoxP3+ Treg ve slezině a sekundárních lymfatických 

uzlinách (Godoy et al. 2019) a popisují defekty v jejich supresivních funkcích (D’Alise et al. 

2008). Vliv bezlepkové diety na FoxP3+ Treg byl studován na BALB/c myších, u kterých 

nedocházelo vlivem diety k významným změnám v zastoupení těchto buněk v jednotlivých 

lymfatických orgánech (Antvorskov et al. 2012). Stejné výsledky byly pozorovány u NOD 

myší, které byly na bezlepkové dietě pouze in utero (Haupt-Jorgensen et al. 2018b). Výrazně 

vyšší procento FoxP3+ Treg v PLN však indukovala bezlepková dieta u NOD myší, které byly 

na GFD in utero a během kojení (Hansen et al. 2014). Vyšší zastoupení FoxP3+ Treg 

dokumentovala i další studie, konkrétně ve slezině NOD myší na GF (Marietta et al. 2013). 

V našich experimentech jsme rovněž pozorovali zvýšení FoxP3+ T lymfocytů u NOD myší 

odchovaných na GFD, které nepřišly během života do styku s lepkem, a to v pankreatické 

uzlině (obr. 10). Pankreatická uzlina je hlavním místem indukce diabetogenních T lymfocytů a 

dochází zde ke kontaktu ostrůvkových autoantigenů s diabetogenními T lymfocyty (Jaakkola 

et al. 2003). Je však také, jakožto pankreas drénující uzlina, důležitým místem indukce 

regulačních T buněčných odpovědí (Clare-Salzler a Mullen 1992). Zvýšení FoxP3+ T 

lymfocytů specificky v PLN lze tedy považovat za důležitý protektivní efekt bezlepkové diety. 

V souladu s našimi výsledky byla pozorována zvýšená procenta FoxP3+ T lymfocytů ve 

slizničních uzlinách (PLN, MLN) u NOD myší, kterým byl podáván intranasálně gliadin, který 

vedl k prevenci diabetu a snížení inzulitidy, a to i u pozdně prediabetických 12 týdnů starých 

NOD myší (Funda et al. 2014). Nutno však podotknout, že T1D je onemocnění,  které se 

nepodařilo vyvolat imunizací autoantigenem a nesplňuje tak jedno za základních Rose-

Witebského kritérií autoimunitních onemocněni (Rose a Bona 1993).  V tomto směru je velmi 

zajímavá práce Galipeau a kol, která dokumentuje důležitost FoxP3+ Treg  a možnou 

etiologickou roli gliadinu v T1D (Galipeau et al. 2011). Deplece FoxP3+ Treg kombinovaná s 

imunizací gliadinem vedla k rozvoji inzulitidy u NOD-DQ8 myší, které jinak spontánně 

nevyvíjejí T1D ani inzulitidu. 

Jedním z nejsilnějších supresivních účinků FoxP3+ Treg je produkce protizánětlivého 

IL-10. V našich experimentech jsme sice nepozorovali statisticky významné změny 

v procentuálním zastoupení IL-10+ FoxP3+ T lymfocytů v jednotlivých lymfatických orgánech, 

nicméně mírné zvýšení bylo pozorováno ve slezině a pankreatické uzlině NOD myší na 
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bezlepkové dietě (obr. 11), což může naznačovat protektivní efekt GFD. Tento nález je 

v souladu s předchozími studiemi u NOD (Flohé et al. 2003) a BALB/c myší (Antvorskov et 

al. 2013).  

V další části jsme se zaměřili na T lymfocyty, u kterých byly pozorovány v kontextu 

T1D regulační vlastnosti. Zapojení γδ T lymfocytů do patogeneze T1D potvrdila řada 

nezávislých experimentů. Jejich role je však částečně kontroverzní a existují studie, které 

dokládají jak protektivní, tak patogenní efekt těchto buněk. U NOD myší je počet γδ T 

lymfocytů v době nástupu T1D zvýšený, což může naznačovat jak patogenní, tak protektivní 

funkci (Funda et al. 1995; Markle et al. 2013b). U diabetických NOD myší byly popsány nižší 

počty γδ  T lymfocytů než u nediabetických myší (Han et al. 2010). Stejně tak u BALB/c myší 

na GFD došlo ke zvýšení γδ T lymfocytů ve všech sledovaných lymfatických uzlinách 

(Antvorskov et al. 2012). Opakovaná nasální expozice inzulínem však indukuje populaci CD8+ 

γδ T lymfocytů (Harrison et al. 1996), která ve funkčních testech, po aplikaci do NOD-SCID 

myši, zabraňuje rozvoji T1D a přítomnost střevních intraepiteliálních γδ T lymfocytů byla 

ukázána jako nezbytná pro indukci orální tolerance (Locke et al. 2006; Han et al. 2010). Naše 

data ukazují, že GFD významně zvyšuje procento γδ T lymfocytů ve slizničních uzlinách (PLN, 

MLN) prediabetických NOD myší (obr. 13). Jak již bylo zmíněno, PLN je místem primingu 

diabetogenních T lymfocytů, nicméně přítomnost diabetogenních T lymfocytů byla prokázána 

také v MLN (Gagnerault et al. 2002; Jaakkola et al. 2003). Intranasální podání gliadinu 

prediabetickým NOD myším vede k indukci γδ T lymfocytů, které mají preventivní vliv před 

rozvojem T1D, a nejvýraznější zvýšení je pozorováno v MLN a PLN, stejně jako v našich 

pozorováních (Funda et al. 2014). Je proto možné, že regulační funkce γδ T lymfocytů se 

vztahuje hlavně na γδ T lymfocyty slizniční imunity. 

Další buněčnou populací, u které byly popsány regulační vlastnosti a schopnost 

inhibovat diabetogenní T lymfocyty jsou CD45RBlow T lymfocyty (Shimada et al. 1996). 

Účinek těchto buněk závisí na věku myší, ze kterých jsou izolovány. CD45RBlow T lymfocyty 

z prediabetické myši účinně inhibují rozvoj T1D, avšak stejná populace z již diabetických myší 

ochranný efekt v adoptivních kotransferu neprokázala (Shimada et al. 1996). Tyto rozdíly jsou 

vysvětleny produkcí cytokinů, které jsou u protektivních CD45RBlow T lymfocytů IL-10, IL-4, 

v případě patogenních IL-2, IFN-γ (Powrie et al. 1994; Shimada et al. 1996). V našich 

experimentech jsme pozorovali mírné zvýšení v zastoupení CD4+CD45RBlow T lymfocytů ve 

slezině, ILN a PLN u NOD myší na GFD, avšak statisticky významné změny pozorovány 
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nebyly (obr. 14). U BALB/c myší bylo pozorováno zvýšené procento CD4+CD45RBlow T 

lymfocytů ve slezině a  Payerových plátech (Antvorskov et al. 2012).  

Vliv diety významně ovlivňuje také cytokinovou produkci. U BALB/c myší vede 

standardní dieta k produkci prozánětlivých cytokinů IL-17, IL-2, IL-4 a IFN-γ. Naopak 

bezlepková dieta podporuje produkci protizánětlivého cytokinu IL-10 (Antvorskov et al. 2013). 

T lymfocyty produkující IL-17 jsou spojovány se zánětlivou odpovědí a jsou zapojeny do 

patogeneze řady autoimunitních onemocnění včetně T1D (Bedoya et al. 2013; Abdel-Moneim 

et al. 2018). Naše pozorování ukazují, že procento CD4+FoxP3-IL-17+ T lymfocytů se u NOD 

myší vlivem bezlepkové diety výrazně snížilo v MLN a PLN, v uzlinách důležitých pro T1D 

(obr.12). V souladu s naším pozorováním jsou výsledky u BALB/c myší, u kterých došlo 

vlivem bezlepkové diety ke snížení CD4+ IL-17 (Th17) v PLN (Antvorskov et al. 2012). 

Snížená genová exprese Th17 byla pozorována také v tlustém střevě NOD myší, které byly na 

bezlepkové dietě in utero (Antvorskov et al. 2016). Co se týče produkce dalších prozánětlivých 

cytokinů, změny v produkci IFN-γ nebyly statisticky signifikantní, nicméně u myší na GFD je 

mírné snížení ve slezině a PLN (obr. 12). V souladu s naším pozorováním bylo snížené 

procento IFN-γ pozitivních FoxP3- T lymfocytů pozorováno rovněž u NOD myší na GFD in 

utero a u BB potkanů (Haupt-Jorgensen et al. 2018b; Chakir et al. 2005). Dále jsme nalezli 

zvýšené procento IL-2 pozitivních FoxP3- Th lymfocytů v PLN u GFD. Nejvýraznější změny 

vlivem diety byly pozorovány v produkci IL-10. U myší na GFD došlo k významnému nárůstu 

IL-10 pozitivních buněk v PLN, MLN a slezině (obr. 12). IL-10 má silné protizánětlivé účinky, 

což potvrzuje jeho zvýšená produkce ve slizničních lymfatických uzlinách při prevenci diabetu 

a inzulitidy po intranasální aplikaci gliadinu (Funda et al. 2014). 

NK buňky jsou známy svými cytotoxickými vlastnostmi jako obrana před infekcemi a 

rozvojem nádorových onemocnění. Jejich působení je však širší a produkcí různých cytokinů 

mohou podporovat a zesilovat imunitní odpověď nebo naopak ničit efektorové buňky a 

utlumovat zánět (Fraker a Bayer 2016). Již bylo zmíněno, že primárně odpovědnými buňkami 

za rozvoj T1D jsou autoreaktivní T lymfocyty, ale důležitou roli hrají také NK buňky. NK 

buňky byly detekovány v ostrůvkách pankreatu NOD myší, nejprve v okrajových částech, 

později prostupují celým ostrůvkem (Brauner et al. 2010) a podílí se tak na reakcích, které 

v pankreatu před rozvojem T1D probíhají. Úloha NK buněk není v těchto procesech zcela 

objasněna, a objevily se navíc i studie popisující jak ochranný, tak patogenní efekt NK buněk 

(Flodström et al. 2002; Alba et al. 2008; Brauner et al. 2010; Beilke et al. 2012). 
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Vliv glutenu na NK buňky byl v minulosti studován experimenty in vitro. Stimulace NK 

buněk společně s β buňkami peptidy gliadinu zvyšuje produkci IFN-γ a jejich cytotoxicitu 

(Larsen et al. 2014). Gluten také stimuluje β buňky k expresi ligandu NKp46, která vede 

k aktivaci NK buněk (Larsen et al. 2014).  Abychom zhodnotili vliv GFD na NK buňky, 

sledovali jsme nejprve vliv GFD na zastoupení maturovaných CD27+ NK buněk. Rozdíly 

nebyly statisticky významné, podobně jako ve studii Antvorskov a kol. (Antvorskov et al. 

2012). I přesto je možná tendence k nižšímu počtu maturovaných NK buněk v PLN a MLN u 

myší na GFD (obr. 15). Efekt GFD nás však zajímal především ve vztahu k funkčním 

vlastnostem NK buněk a jejich zapojení do patogeneze. Sledovali jsme proto podíl 

maturovaných NK buněk, které na svém povrchu exprimují aktivační markery NKp46 nebo 

NKG2D. Obdobně jako Adlercreutz a kol. (Adlercreutz et al. 2014), jsme detekovali pokles 

podílu NKG2D pozitivních NK buněk u GFD,  avšak pouze v PLN (obr. 16). Naopak výrazně 

vetší efekt měla GFD na podíl Nkp46 pozitivních NK buněk, který byl snížen ve všech 

studovaných organech a pouze v MLN nebyl rozdíl od STD statisticky signifikantní (obr. 16).  

Tato data společné s daty o podílu CD4+FoxP3-IL-17+ T lymfocytů naznačuji, že efekt GFD je 

pravděpodobně především v jejím potlačeni prozánětlivých imunitních mechanismu. 

Efekt bezlepkové diety má silný přesah do konkrétních pozorování u lidských pacientů 

s T1D. Příkladem je 6letý chlapec, u kterého byla nasazena GFD poté, co mu byl 

diagnostikován T1D. Chlapec měl stabilní hladinu glykémie po dobu 20 měsíců, aniž by byla 

nutná substituční léčba inzulinem, a došlo tedy k prodloužení stavu remise, kdy jsou schopny 

zbytkové β buňky produkovat inzulín (Sildorf et al. 2012). Následovaly další studie, které 

sledovaly vliv GFD na nově diagnostikované děti s T1D, s pozitivním výsledkem na 

prodloužení fáze remise a nutnosti nižších dávek inzulínu (Svensson et al. 2016). Nejnovějším 

příspěvkem je i studie českého týmu, který sledoval vliv GFD u nově diagnostikovaných 

pacientů, kteří jsou na dietě po dobu 12 měsíců. Tuto skupinu zároveň srovnávali s kontrolní 

skupinou, která byla na stravě obsahující lepek. Výsledkem byla nižší hladina IDAA1c a 

HbA1c u dětí na GFD a také nižší nutná dávka inzulínu. Nejdůležitějším poznatkem je fakt, že 

u části dětí bylo možno úplně vynechat substituci inzulinem po dobu několika měsíců (Neuman 

et al. 2020). Mikrobiomy od dětí s T1D na bezlepkové dietě (12 měsíců), které byly 

transplantovány v rámci společného projektu s naší laboratoří do bezmikrobních NOD 

příjemců, navíc vykazovaly vyšší diabetes preventivní efekt než mikrobiomy od dětí na 

normální stravě (Neuman et al. 2020). Ačkoliv byla bezlepková dieta aplikována až v době 

klinické manifestace T1D, jedná se výjimečný, ne-ĺi první případ, kdy faktor vnějšího prostředí, 
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dieta, má měřitelný efekt u lidského pacientu s T1D a může prodloužit fázi remise. V porovnání 

s dalšími léčebnými přístupy, které byly testovány u lidí jako např. aplikace vlastních in vitro 

připravených tolerogenních dendritických buněk (i ve spojení s autoantigenem), Tregs, 

podávaní anti-CD3 protilátky, či nepříliš úspěšné slizniční podávání autoantigenů za účelem 

navozeni tolerance u T1D, je GFD naprosto bezpečná a dostupná prevenční strategie. Ve 

spojení s významnou změnou, která se udála v posledních letech -  detekovat jedince s vysokou 

mírou pravděpodobnosti klinické manifestace T1D do několika let (Ferrat et al. 2020), se 

otvírají nové možnosti lidských intervenčních studií s GFD.  V rámci TEDDY konsorcia 

(https://teddy.epi.usf.edu/TEDDY/) byla započata prospektivní studie sledující efekt GFD u 

děti s vysokým rizikem T1D. 
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6 SHRNUTÍ 

• Stanovili jsme efekt bezlepkové diety na spontánní incidenci T1D u NOD myší v SPF 

podmínkách (též jako referenční data pro následující pokusy v daných podmínkách) a 

potvrdili jsme, že bezlepková dieta podávaná samicím NOD myší od období in utero 

výrazně snižuje incidenci a oddaluje nástup T1D. 

 

• Ve funkčních testech adoptivního transferu diabetu jsme otestovali diabetogenní 

kapacitu dvou odlišných dávek splenocytů z pozdně prediabetických NOD myší na 

GFD a STD. Ukázali jsme, že při použití nižší dávky 5x105 splenocytů od 

prediabetických NOD myší se již projeví protektivní efekt GFD a dojde ke statisticky 

signifikantnímu poklesu přenosu diabetu u NOD-SCID myší.  

 

• Stanovili jsme vliv GFD na proporční změny regulačních FoxP3+CD4+CD25+ 

T lymfocytů a potvrdili, že vliv diabetes protektivní GFD je spojen se statisticky 

významným zvýšením FoxP3+CD4+CD25+ Tregs v PLN i tendencí k vyššímu 

zastoupení IL-10 produkujících FoxP3+ Treg v PLN. 

 

• Stanovili jsme produkci prozánětlivých a protizánětlivých cytokinů pomocných FoxP3- 

T lymfocytů (Th) po polyklonální restimulaci in vitro a dokumentovali, že diabetes 

preventivní GFD je spojena se statisticky významně vyšším zastoupením IL-10 (slezina, 

MLN, PLN) a IL-2 (PLN) a nižším zastoupením prozánětlivých IL-17 (MLN, PLN) 

Th lymfocytů. GFD vedla též k celkově nižším počtům IFN-γ pozitivních Th 

lymfocytů. 

 

• Sledovali jsme vliv GFD na proporční změny potenciálně regulačních γδ a CD45RBlow 

T lymfocytů a dokumentovali, že GFD statisticky významně zvýšila zastoupení γδ T 

lymfocytů ve slizničním kompartmentu (MLN, PLN). Žádné významné změny nebyly 

detekovány u CD45RBlow T lymfocytů.  

 

• Na závěr jsme sledovali efekt GFD na změny v populacích maturovaných NK buněk a 

prokázali jsme, že ačkoliv se zastoupení zralých NK buněk vlivem diety nemění, u myší 

na GFD je statisticky významný pokles NK buněk exprimujících aktivační markery, 

především NKp46 a v menší míře i NKG2D (pouze v PLN).   
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