
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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