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Úvod do problematiky 

Podle údajů Světové zdravotnické organizace patří onemoenčni rohovky (trachom. opacity 

rohovky) mezi čtvrtou ncjčastčjši příčinu slepoty na svčtč ( / ) . V mnoha případech může být 

poškozená tkáň rohovky nahrazena zdravou tkání dárce pomocí transplantace. Transplantace 

rohovky je nejčastěji provádčnou transplantaci tkáně u nás i ve svčtč. V České republice bylo 

v roce 2002 provedeno 461 transplantaci rohovky (2). První rok po transplantaci dosahuje 

přežíváni transplantátů více než 90%. Desetileté přežíváni se u nerizikových příjemců s 

diagnózou keratokonu či stromálni dystrofíe rohovky a krytých v pooperačním období pouze 

lokální kortikosteroidni terapii pohybuje okolo 60% (3. 4). Jiná studie uvádi při průmčmé 

sledovací dobč 12 let u pacientů s keratokoncm přežíváni až 99% (5). U rizikových příjemců, 

např po poleptání nebo po probčhlcm zánčtu v oblasti předního segmentu oka a s 

neovaskularizacemi na rohovce, klesá desetileté přežíváni rohovkových transplantátů, i 

v připadč lokální a systémové terapie, až pod 35% (i . 4). Obecné se za rizikové příjemce 

považuji pacienti s neovaskularizacemi ve dvou a vice kvadrantech rohovky, pacienti 

podstupující rctransplantaci rohovky či pacienti s virovou keratitidou v anamnéze (6-8). 

Ncjčastčjši příčinou odhojeni rohovkového alotransplantátu u rizikových i ncrizikových 

příjemců zůstává imunologická rejekce (3. 9). Významný pokrok pro studium mechanismů 

rejekce rohovkových alotransplantátů znamenalo zavedení modelu rohovkové transplantace 

na hlodavcích. V počátcích výzkumu experimentální transplantace rohovky byl nejčastčji 

používán model na králíkovi (10). Postupné s příchodem jcmnčjšich šicích materiálů a 

mikrochirurgických nástrojů se začaly provádčt transplantace rohovky i na potkanech (11) a 

myších (12). Výhody použití potkanů a myši pro studium imunologických mechanismů 

zahrnuji dobře charakterizovaný imunitní systém inbrednich zvířat, znalost antigenů hlavního 

histokompatibilniho komplexu (МНС) a výhodou jsou i specifikované povrchové znaky 

bunčk umožňující studium subpopulací imunitního systému, v neposlední řadč i možnost 

využiti geneticky manipulovaných zvířat. K.e studiu nových imunomodulačních postupů se 

kromč naivních příjemců používají i příjemci, u kterých byla před transplantací 

intrastromálními stehy vyvolána vaskularizace rohovky. Tito rizikoví příjemci se tak více 

svými vlastnostmi podobají rizikovým pacientům, se kterými se setkáváme v klinické praxi 

(13). Kombinací rozdílných živočišných druhů pro dárce a příjemce, jako např. potkan-myš či 

morče-myš. lze studovat in vivo i mechanismy rejekce rohovkových xenotransplantátů. 

Zvířecí experimentální modely jsou tak vedle studií provádčných in vitro a klinických studií 

významným zdrojem poznáni. 
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Rohovka je transparentní, avaskulámí tkání, která tvoří součást pevného obalu oka. Skládá 

z pčti vrstev, kterými jsou cpitel s bazální membránou. Bowmanova membrána, stroma. 

Dcscementova membrána a cndotel. Rohovka je považována za privilegovanou tkáň a přední 

komora oka za imunologicky privilegované místo (14. 15). Jako součást obalu oka je rohovka 

neustále v kontaktu se zevním prostředím. Nepodílí se tedy jen na refrakčních vlastnostech 

oka a na mechanismech zajišťujících imunologické privilegium oka, ale spolu se spojivkou a 

slzným filmem se podili i na lokální obrané proti patogenům a dalším škodlivinám 

pocházejícím ze zevního prostředí. Rohovka obsahuje zralé a nezralé anticen prezentující 

buňky, které po aktivaci stimuluji lokální i systémové imunitní reakce (16. 17). Také 

stromálni kcratocyty mohou ovlivňovat imunitní reakce v rohovce prezentaci antigenů (18). 

Tkáň rohovky produkuje cytokiny (např. 1L-1, IL-6, IL-8) a další molekuly [např. oxid 

dusnatý (NO) či antagonistu rcceptoru pro IL-1) s imunomodulačnimi vlastnostmi, pomoci 

kterých může stimulovat nebo inhibovat lokální imunitní reakce (19-21). 

Onemoenčni rohovky vedou ke sníženi její transparence a případné i ke vrůstání 

novotvořených cév. Transplantace rohovky může vést ke zlepšení zrakové ostrosti a kvality 

života pacienta. U rizikových pacientů, s ncovaskularizaci rohovky nebo u pacientů po 

opakované transplantaci a kontaktu s cizími antigeny, se rizika zvyšující pravděpodobnost 

vzniku rejekčni reakce kombinují. Tito pacienti mají dlouhodobé horší výsledky přežíváni 

transplantátů rohovky (3. 4), a proto se u nich zvýšenému riziku vzniku rejekčni reakce 

předchází podáváním imunosuprcsivních léků. Četné klinické studie shrnují výsledky použiti 

systémové léčby imunosupresivnimi léky jako je cyklosporin Л (CsA) nebo mykofenolát 

mofctil (MMF) po transplantaci rohovky u rizikových pacientů (22-27). Výsledky tčehto 

studií ovšem nevychází vždy jednoznačné ve prospčch použité imunosupresivní terapie (23. 

25. 27). V experimentálních studiích byl zjištčn pozitivní efekt CsA na oddálení rejekce 

rohovkového transplantátů u rizikových příjemců (28. 29). Efekt MMF byl sledován pouze 

v experimentálních studiích příjemců bez rizika, a to buď samostatně nebo v kombinaci 

s CsA. Přežíváni transplantátů rohovky u tčehto příjemců bez rizika se zlepšilo při použití 

jednotlivých imunosupresiv odděleně i v kombinaci (30). 

Hlavním mechanismem rejekce rohovkových alotransplantátů i xenotransplantátů je CD4" T 

buňkami zprostředkovaná rejekčni reakce (31-33). Přesná role makrofágů účastnících se 

rejekce rohovkových alotransplantátů a xenotransplantátů není zcela objasněna. S ohledem na 

různé funkce makrofágů se předpokládá jejich účast jak během aferentni tak i eferentní fáze 
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rejekcc. Aktivované makrofágy produkují cytotoxiekou molekulu NO. která indukuje 

apoptózu v cílových buňkách (34). NO vzniká jako produkt konverze L-argininu na L-

citrulin, reakce katalyzované syntázou oxidu dusnatého (NOS). NOS má tři izoformy: 

endoteliálni (eNOS), neuronálni (nNOS) a inducibilni (iNOS). V makrofázich je obsažena 

iNOS forma (35) Makrofágy jsou považovány za hlavní zdroj inducibilni produkce NO 

bčhem rejekce (36). 

Role cytotoxických protilátek namířených proti antigcnům dárce bčhem rcjekční reakce 

transplantátů rohovky není stále zcela vyřešena. Vzhledem к avaskularitč rohovkové tkánč lze 

předpokládat menši pravděpodobnost účasti cytotoxických protilátek bčhčm rejekce než je 

lomu u vaskularizovaných orgánů. К tomu přispispívá i fakt, že ani alotransplantáty ani 

xcnotransplantáty rohovky nepodléhají hyperakutní rejekci (JJ). V experimentálních 

alotransplantačnich studiích nebyla nalezena korelace mezi produkci cytotoxických protilátek 

a výskytem rcjekční reakce (57). Klinické studie poukazuji nejednotné na korelaci mezi 

výskytem cytotoxických protilátek namířených proti antigcnům transplantátů rohovky v séru 

pacienta a výskytem rcjekční reakce (38-13). Vzhledem к nedostatku dárcovských rohovek 

zůstává stále přitažlivou myšlenkou použiti rohovkových xenotransplantátů. Zároveň 

vlastnosti rohovkové tkánč a předního segmentu oka jako imunologicky privilegované oblasti 

předurčuji xcnotransplantacim rohovky možný budoucí úspčch 
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Cíle dizertační práce 

Cílem této dizertačni práce bylo studium bunččných a molekulárních mechanismů a možnosti 

modulace rcjekce myších alotransplantátů a potkaních xenotransplantátů rohovky na 

experimentálním modelu u myši. Dále byly studovány imunologické mechanismy přítomné 

ve zdravé rohovce u myši 

1) Zjistit, maji-li jednotlivé populace bunčk rohovkové tkánč myši různou regulační 

schopnost v ovlinční produkce cytokinů aktivovanými T lymfocyty. 

2) Porovnat preventivní účinnost léčby imunosupresivními léky (CsA a MMP) nebo 

mAb proti T bunččným populacím na rozvoj rejekce rohovkových alotransplantátů 

u rizikových příjemců na myších modelech. 

3) Zjistit, mají-li cytotoxické protilátky specifické proti antigenům dárce rohovky podii 

na rejekci u příjemců alogenního a xenogenniho transplantátů rohovky. 

4) Analyzovat expresi genů pro cytokiny IL-2, IFN-y, 1L-4, 1L-10 a pro iNOS molekulu 

v rejekovaných xenotransplántech rohovky a porovnat ji s expresi 

v xenotransplantátech rohovky u příjemců léčených mAb proti CD4* nebo CD8* 

buňkám a s expresi v syngenních transplantátcch rohovky. 
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Materiál a metody 

Experimentální zvířata 

V experimented! byly použity myši inbredního kmene BALB/c (H-2d) a C57BlV10Sn (BIO. 

ll-2b) a inbredni potkani kmene Lewis. Myši kmene BIO byly použity jako dárci pfi 

alotransplantacich rohovky a potkani kmene Lewis jako dárci při xenotransplantacich 

rohovky. Příjemci transplantátu byly myši kmene BALB/c. 

Transplantace rohovky и myši a klinické hodnoceni rejekce 

К transplantaci rohovky u myši byla použita technika popsaná autory She et al. (12) a 

modifikovaná Plškovou et al. (44). Transplantované rohovky byly každý druhý den 

hodnoceny pomoci operačního mikroskopu. Pro kritérium hodnoceni rejekce byla použita 

stupnice opacity transplantátu (stupeň 0-4). kdy stupeň 2 a vice je považován za rejekci. 

Stupeň 2 nastává, pokud při vyhodnoceni nejsou již patrny jemné struktury duhovky 

prohlížené přes opákni transplantát rohovky. 

Příprava rizikových příjemců transplantátu rohovky 

Čtrnáct dni před ortotopickou transplantaci rohovky byly připraveny dva myši modely 

rizikových příjemců BALB/c. U první skupiny příjemců byla navozena neovaskularizace 

rohovky pomocí čtyř intrastromálnich stehů. Druhá skupina příjemců byla imunizována 

antigeny dárce BIO, podanými jako intraperitoncálni injekce slczinných bunčk v množství 

2 x 107. 

Příprava monoklonálnicli protilátek (mAb) 

MAb proti CD4 (klon GK.1.5) nebo CD8 (klon TIB 150) buňkám nebo proti T buňkám (klon 

F7D5) byly připraveny ve formč ascitu v nu/nu myšich. Léčba intraperitoneálnč podanými 

mAb proti CD4" nebo CD8* buňkám v dávce 200 ng/myš/dcn byla zahájena následujici den 

po transplantaci rohovky a pokračovala každý druhý den až do rejekce. 

Příprava antisér 

Antiséra obsahující cytotoxické alo- nebo xcnoprotilátky byly připraveny opakovanou 

imunizaci BALB/c myší. Myši byly nejdříve senzitizovány к antigenům dárce trasplantaci 

kůže z BIO myši nebo Lewis potkana. Dva týdny po transplantaci kůže byla u BALB/c 

příjemců provádčna imunizace slezinnými buňkami dárce podávanými intraperitoneálnč 
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v týdenních intervalech. Myši obdržely 5 dávek s množstvím 107 slczinných bunčk. Sedmý 

den po poslední imunizaci byly myši usmrceny a vykrváceny. Séra byla uskladnčna při 

-20 °C. 

Léčba imiinosupresivními léky а т.ЛЬ 

Rizikoví příjemci alotransplantátu rohovky s navozenou neovaskularizaci rohovky nebo 

presenzitizovani к antigenům dárce byli léčeni perorálně podávanými imunosupresivnimi léky 

CsA (25 mg/kg/den) nebo MMF (25 mg/kg/den) nebo jejich kombinaci (12.5 mg/kg/den 

každého léku). Léčba pokračovala dennč až do rejekce transplantátu. 

U jiných dvou skupin tčehto rizikových příjemců byla den po transplantaci zahájena léčba 

intraperitoneálnč podanými mAb proti CD4 nebo CD8 buňkám nebo proti T buňkám. Léčba 

pomoci mAb v dávce 200ng/myš/den byla zahájena den po transplantaci a pokračovala každý 

druhý den až do rejekce. 

Léčba antisérem a mAb 

Příjemcům alotransplantátu rohovky bylo podáno antisérum ve dvou protokolech a v každé 

dávce příjemce dostal 200 ц1 intraperitonálnč aplikovaného antiséra. Část příjemců dostala 

antisérum -1., 1. a 3. den vzhledem к nultému dni. kdy byla provedena transplantace rohovky. 

Dalším příjemcům bylo antisérum aplikováno 14., 16. a 18. den po transplantaci. 

Příjemci xenotransplantátu rohovky dostali antisérum podle stejných dvou protokolů jako 

příjemci alotransplantátu. Aby mohli příjemci xenotransplantátu rohovky obdržet antisérum 

v období 14., 16. a 18. dne po transplantaci, bylo přežívání jejich xenotransplantátů 

prodlouženo pomoci mAb anti-CD4 podávané v dávce 200 ng/myš/dcn a léčba byla zahájena 

v den transplantace a pokračovala každý druhý den až do rejekce. 

Kultivace rohovek, slezinných a peritoneálních buněk, produkce cytokinů a jejich stanoveni 

Metodou ELISA byla v supcrnatantech zkultivovaných transplantátů rohovky 

či netransplantovaných rohovkových terčů detekována produkce 1L-2 po 24 hod kultivace, 

IFN-y po 48 hod kultivace a IL-4 a IL-10 po 72 hod kultivace. 

Slezinné buňky byly kultivovány nestimulované nebo stimulované konkanavalinem A 

(Con A) a supematanty byly odebrány na stanovení produkce IL-2, IL-4, IL-10 a IFN-y. 

Peritoneální buňky získané výplachem břišní dutiny BALB/c myší byly kultivovány 
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ncstimulované nebo stimulované bakteriálním lipopolvsacharidem (LPS) a IFN-y a po 48 hod 

byly odebrány supernatanty na detekci produkce IL-ip. 

К testováni efektu rohovkových bunčk na produkci cytokinů byly rohovkové terče o průměru 

2 mm chirurgicky odstrančny z oči zdravých BALB/c myši a dány do kultur syngennich 

slezinných bunčk stimulovaných Con Л nebo do kultur bunčk pcritoncálniho exudátu 

stimulovaných LPS. V nčkterých experimentech byla vrstva epiteliálnich a/nebo 

endoteliálnich bunčk mechanicky odstrančna před vložením terčů do kultur. 

Supernatant získaný po kultivaci čtyř rohovkových terčů v 500 ц1 kultivačního média byl 

přidán do kultur Con A stimulovaných slezinných bunčk v množství 60, 30 а 15% celkového 

objemu a byly detekovány jeho účinky na produkcí NO a IFN-y. 

K. potlačení produkce NO v kulturách obsahujících rohovky byly v nčkterých experimentech 

použity selektivní inhibitory iNOS - 2-amino-5,6-dihvdro-6-methyl-4H-l,3-thiazine (AMT) 

nebo L-N(6)-(l-iminocthyl)lysíne (L-NIL). К neutralizaci IFN-y byla použita mAb (klon 

H22.1). 

RT-PCR 

V transplantátech rohovky či netransplantovanýeh rohovkových terčích byla na úrovni mRNA 

pomoci metody RT-PCR zjišťována exprese genů pro cytokiny (IL-2, IFN-y, IL-4 a IL-10) 

a exprese genu iNOS. 

Slczinné buňky byly kultivovány ncstimulované nebo stimulované Con A v nepřítomnosti 

nebo přítomnosti rohovkových terčů. Po 48 hodinách inkubace byly rohovkové terče 

odstrančny a ve slezinných buňkách byla na úrovni mRNA pomocí metody RT-PCR 

zjišťována exprese IL-4 a IFN-y 

Stanoveni produkce NO 

V supernatantech odebraných po 48 hodinové kultivaci transplantátů rohovky 

či netransplantovanýeh rohovkových terčů byly spektrofotometricky stanoveny dusitany 

použitím Griessovy reakce (45). 
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Nepřímá imunojluorescence 

Ke stanovení přítomnosti myšího iNOS proteinu v kryořczech rohovky byla použita metoda 

nepřímé imunofluorescencc. 

Statistická analýza 

Přežíváni trasnplantátů bylo vyjádřeno průmčrem a standartni odchylkou (SD) jednotlivých 

dnů rcjckce pro danou skupinu. Za rejekovaný byl považován transplantát. který dosáhl ve 

stupnici hodnocení opacity stupnč 2 a vice. Rozdíly v přežíváni rohovkových alotransplantátů 

či xcnotransplantátů porovnávající experimentální skupiny se skupinou kontrolní byly 

vyhodnoceny pomoci Mann-Whitney U testu (GraphPad InStat software). 

Statisticky vyhodnocené výsledky EL1SA testů představuji výsledky ze tři porovnatelných 

experimentů, jsou vyjádřeny jako průměr a standartni chyba (SEM) a statistická významnost 

mezi jednotlivými skupinami bvla spočítána pomoci Studentova t-testu. 
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Výsledky a závěry 

1) Kultivaci celých terčů rohovek nebo terčů rohovky srůznč odstrančnými vrstvami 

se stimulovanými slezinými nebo peritoncálnimi buňkami jsme zjistili, že jednotlivé vrstvy 

rohovky nemaji stejnou regulační roli na produkci cytokinů aktivovanými T lymfocyty. 

Prokázali jsme. že stromálni buňky selektivně inhibuji produkci protizánčtlivých cytokinů 

(IL-4 a II.-10) stimulovanými T lymfocyty bez současného vlivu na produkci prozánčtlivých 

cytokinů (IL-ip. IL-2 a IFN-y). Inhibice probíhající na genové úrovni byla zprostředkována 

faktorem nebo faktory produkovanými stromálními buňkami rohovky, ale ne buňkami 

epiteliálnimi či cndoteliálnimi. NO a IFN-y nebyly zjištčny jako molekuly způsobující 

supresi 

Závěr 1: 

Naše výsledky rozšířily pohled na obranné mechanismy zajišťované buňkami rohovkové 

tkánč o schopnost stromálnich bunčk rohovky selektivní potlačovat produkci protizánčtlivých 

cytokinů. Rohovka nemá pouze významný podíl na mechanismech zajišťujících imunologické 

privilegium oka. ale aktivnč se podílí i na imunologických obranných mechanismech 

a podporuje tak zánčtlivé procesy probíhající v oblasti předního segmentu oka. 

2) V dalších experimentech jsme zavedli experimentální model příjemců 

s prevaskularizovanou rohovkou a příjemců imunizovaných к antigenům dárce. Na tčehto 

modelech jsme sledovali efekt použité terapie na přežívání rohovkových alotransplantátů 

Kontrolní příjemci bez léčby a bez navozeného rizika odhojili rohovkové alotransplantáty za 

30.2 ± 4.7 dni. Kontrolní příjemci bez léčby s ncovaskularizovanou rohovkou nebo 

imunizovani antigenv dárce odhojili rohovkové alotransplantáty za 12.5 ± 2.3 dni resp. 9.9 ± 

1.6 dni Léčeni u prcvaskularizovaných příjemců pomoci mAb proti CD4* buňkám nebo proti 

T buňkám statisticky významné (p < 0,001) prodloužilo přežíváni rohovkových transplantátů. 

V téchto dvou skupinách, 75% resp. 28,5% transplantátů přežilo více než 45 dni po 

transplantaci. U rizikové skupiny prevaskularizovaných příjemců nedošlo к významnému 

prodlouženi přežíváni rohovkových transplantátů při léčbč mAb proti CD8+ buňkám (p > 

0,05) nebo imunosupresivnimi léky (CsA; p > 0,05; MMF; p > 0.05) či jejich kombinaci 

(CsA + MMF; p > 0,05). Všichni příjemci odhojili alotransplantáty do 37. dne od 

transplantace. U příjemců presenzitizovaných antigenv dárce rohovky pouze CsA statisticky 

významné oddálil rejekci rohovkových transplantátů (p < 0,05). Ostatní použitá terapie u 
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tohoto druhého modelu přežíváni rohovkových transplantátů neprodloužila (p > 0.05). 

V tčehto skupinách i ve skupiné příjemců léčených CsA byly všechny transplantátv 

zrejekovány do 18 dne po transplantaci. 

Závěr 2: 

Zjistili jsme, že pro prevenci rejekce rohovkového alotransplantátů je cfektivnčjši léčba mAb 

proti CD4 ' buňkám než mAb proti CD8 ' buňkám či imunosupresivnimi léky MMF, CsA 

nebo jejich kombinaci. Léčba pomoci mAb je efektivní pouze u příjemců s prcvaskularizací 

rohovky. Na odhojováni alotransplantátů rohovky se u tčehto dvou modelů rizikových 

příjemců pravdčpodobnč podili různé bunččné populace 

3) Pasivním přenosem séra s obsahem cytotoxických protilátek do tčla příjemce 

alotransplantátů nebo xcnotransplantátu rohovky se nám podařilo prokázat, že cytotoxické 

protilátky mohou významné urychlit nástup rejekčni reakce a zkrátit přežíváni alo-

i xenotransplantátů rohovky. Přežívání alo- i xenotransplantátů bylo významné zkráceno při 

podávání séra příjemcům v období transplantace (p < 0.01 resp. p < 0,0001) a i při aplikováni 

s čtrnáctidenním odstupem po transplantaci (p < 0,05 resp. p < 0,0001), v období, kdy při 

makroskopickém hodnoceni transplantátů nebyly patrny žádné známky rejekce, hodnocené 

stupném opacity transplantátů. 

Závěr 3: 

Z výsledků vyplývá, že na procesu rejekce alo- i xenotransplantátů rohovky se může přímo 

podílet protilátkami zprostředkovaná imunitní odpovčď. 

4) Na experimentálním modelu xenotransplantacc rohovky jsme sledovali vliv deplece 

nčkterých buněčných populaci na přežívání xenotransplantátů rohovky, kdy deplece CD4* 

bunčk (p < 0,001), ale ne CD8* bunčk (p > 0,05), pomocí mAb prodloužila přežívání 

rohovkových xenotransplantátů v porovnáni s neléčenou skupinou příjemců xenotransplantátů 

rohovky. Dále jsme zjišťovali vliv deplece tčehto bunčk na expresi genů pro cytokiny 

a molekulu iNOS a porovnávali ji s expresi v syngenních transplantátech a kontrolních 

neovlivnčnných rohovkových xenotransplantátech. Analýzou kontrolních xenotransplantátů 

rohovky u neléčených příjemců jsme zjistili, že jejich rejekce j e doprovázena expresi genů pro 

cytokiny Thl (IL-2 a IFN-y) i Th2 (IL-4 a 1L-10). Pokud byli příjemci léčeni mAb proti CD4 ' 

buňkám prokázali jsme, že dochází к potlačení exprese genů pro IL-2, IL-4 a 1L-10. Exprese 
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genu pro iNOS nebyla ovlivnčna depleci CD4* buněk ani Cl)8* buněk a produkce NO bvla 

přítomna během rejekce xenotransplantátů rohovky. Z výsledků vyplývá, že rejekce 

xcnotransplantátů rohovky je spojena s expresi genů pro IIN-y a iNOS a s produkci NO, 

kdežto produkce IL-4 a IL-10 neni pro rejckci nezbytné nutná. 

Závěr 4: 

Zjistili jsme, že NO hraje podstatnou roli při rejckci rohovkových xenotransplantátů Dále 

jsme zjistili, že exprese genů pro IL-2, IL-4 a IL-10 neni pro rejcci vyžadována, zatimco 

produkce IFN- у je nedílnou součásti rejekčni reakce. 

Tato dizertačni práce se zabývala molekulárními a buněčnými mechanismy probíhajícími 

ve zdravé a rejekované rohovkové tkáni. Pochopeni mechanismů rejekce může usnadnit vý voj 

nových léčebných strategií a tak přispat к dlouhodobějšímu přežíváni t ransp lan ts rohovky 

u pacientů. 
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Summary of the thesis 

The thesis was focused on the cellular and molecular mechanisms and possibilities of 

modulation of corneal allograft and xenograft rejection. The thesis was further focused on 

immunological mechanisms presented in healthy cornea. 

Corneal stromal cells selectively inhibit production of anti-inflammatory cytokines by 

activated T cells 

Aim: To investigate a possible regulatory role for the individual corneal cell types on 

cytokine production by activated T cells. 

Methods: Mouse spleen cells were stimulated with the T cell mitogen concanavalin A in the 

presence of either corneal cxplants or cells of corneal epithelial or endothelial cell lines and 

the production of T helper I (Thl) or Th2 cytokines was determined by enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) or reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). 

Results and Conclusions: We found that the cornea possesses the ability to inhibit, in a dose-

dependent manner, production of the inhibitory and anti-inflammatory cytokines interlcukin 

(IL)-4 and IL-10 by activated T cells. The production of cytokines associated with protective 

immunity [IL-2, IL-ф, interferon (IFN)-y] was not inhibited under the same conditions. 

Corneal explants deprived of epithelial and endothelial cells retained the ability to suppress 

production of anti-inflammatory cytokines. This suppression was mediated by a factor 

produced by corneal stromal cells and occurred at the level of cytokine gene expression. We 

suggest that by this mechanism the cornea can potentiate a local expression of protective 

immune reactions in the anterior segment of the eye. 

Prevention of corneal allograft rejection in a mouse model of high risk recipients 

Aim. To determine the effectiveness of treatment with immunosuppressive drugs and 

monoclonal antibodies (mAb) after penetrating keratoplasty in two different models of high 

risk mouse recipients. 

Methods: Corneas were grafted orthotopically in mouse models of high risk recipients with 

cither neovascularisation of the graft bed or presensitisation to graft donor antigens. 

Recipients were treated with mAb against CD4+ or CD8+ cells or against T cells, or were 

treated with cyclosporin A (CsA) or mycophenolate mofetil (MMF), or a combination of both 

drugs. 
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Results and Conclusions: Control untreated recipients with neovascularised graft bed or 

presensitised to the graft donor antigens rejected corneal allografts in 12.5 ± 2.3 days and 9.9 

±1.6 days, respectively. Treatment of graft recipients with a neovascularised graft bed with 

mAb anti-CD4 or anti-T cells, but not with mAb anti-CD8 or with immunosuppressive drugs, 

resulted in a significant prolongation of graft survival; 75% and 28.5%, respectively, of grafts 

survived for more than 45 days after grafting. However, none of the treatments were 

successful in presensitised recipients. Treatment of high risk recipients with mAb anti-CD4 is 

more effective in preventing corneal allograft rejection than the treatment with mAb anti-CD8 

or the immunosuppressive drugs MMF and CsA. However, the effectiveness of the treatment 

depends on the recipients' prctransplantation risk type. 

Susceptibility of corneal allografts and xenografts to antibody-mediated rejection 

Aim: 'Го evaluate the effects of passive transfer of antiscra containing cytotoxic antibodies to 

alio- and xenoantigens on survival of conical allografts and xenografts in experimental 

models. 

Methods: Comeas from allogeneic BIO or xenogeneic rat Lewis donors were grafted 

orthotopically into BALB/c mice. Recipient mice were treated with donor-spccific antiscra 

administered at the period of grafting or at 2 weeks after transplantation. Rejection was 

determined by the severity of corneal opacity using a standard scoring system. 

Results and Conclusions: Treatment of graft recipients with donor-specific antiscra 

accelerated the onset of graft rejection and significantly shortened survival times of both 

corneal allografts and xenografts. Corneal xenografts, which had been accepted after 

treatment with mAb anti-CD4, were acutely rejected by the passive transfer of antiserum 

against xenoantigens. The results suggest that corneal grafts arc vulnerable to antibody-

dependent immunity and that cytotoxic antibodies against graft donor antigens can mediate 

rejection of both corneal allografts and xenografts. 

Corneal rat-to-mouse xenotransplantation and the effects of anti-CD4 or anti-CD8 

treatment on cytokine and nitric oxide production 

Aim: To investigate the effects of depletion of CD4+ and CD8* T cell subpopulations on 

corneal xenografts survival and on the expression of genes for cytokines and inducible nitric 

oxide synthase (iNOS) molecule. 

Methods: Orthotopic corneal rat-to-mouse xenotransplantation and syngeneic transplantation 

was performed and the effects of anti-CD4 and anti-CD8 treatments on corneal xenograft 
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survival and production of cytokines. IL-2. IL-4. 1L-10, IFN-y and nitric oxide (NO) were 

evaluated RT-PCR was used to determine the expression of genes for cytokines and iNOS in 

the grafts. The presence of iNOS protein in grafts was detected by immunofluorescent 

staining. 

Results and Conclusions: We found that corneal xenotransplantation was associated with a 

strong upregulation of genes for both Thl and Th2 cytokines and with NO production in the 

graft. Treatment of xenograft recipients with mAb anti-CD4, but not anti-CD8. resulted in a 

profound inhibition of IL-2, IL-4 and IL-10 production, and in a significant prolongation of 

corneal xenograft survival. The results show that upregulation of Th2 cytokines after corneal 

xenotransplantation does not correlate with xenograft rejection. Rather, corneal graft rejection 

is associated with the expression of genes for IFN-y and iNOS and with NO production. 
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