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Naše laboratoř se zaměřuje na objasnění mechanismů interakcí imunitního, nervového a endokrinního systému,
které zasahují do fyziologických funkcí, anebo modulují nástup autoimunitního onemocnění. Závažným důsledkem
chronických autoimunitních onemocnění je (1) kachexie spojená s anorexií a inzulínovou rezistencí a (2)
neurobehaviorální změny „sickness behaviour“. Pro studium těchto projevů používáme model kachektické revmatoidní
artritidy, adjuvantní artritidu (AA) u potkanů. Současně sledujeme vnější vlivy, stresové podněty nebo změnu dietního
režimu na průběh onemocnění. Dalším studovaným modelem je experimentální autoimunitní uveoretinitída (EAU) u
myší, kde sledujeme vlivy nervové stimulace sítnice na symptomy onemocnění.
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Výzkum

1. Úloha systémové zánětlivé reakce v rozvoji revmatoidní anorexie / kachexie a možnosti její terapie.

Naše předchozí výsledky ukázaly desenzitizaci centrálních orexigenních neuropeptidů u AA s následnou anorexií
a ztrátou svalové a perilymfatické tukové tkáně. Dlouhodobě se věnujeme výzkumu mechanismů, jakými dochází k
těmto změnám a zdali je možné jim předejít podáváním analogů orexigenního peptidu ghrelinu.

2. Dopad systémové zánětlivé reakce na funkce struktur CNS zodpovědné za paměť a chování.

Pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) jsme zjistili snížený metabolismus glukózy v hipokampu, amygdale a
hypotalamu během AA. Zajímá nás, jakým mechanismem systémový zánět zasahuje do imunitní rovnováhy CNS s
následným dopadem na lokální metabolismus struktur ovlivňujících paměť a chování.

3. Úloha nervové stimulace retiny v rozvoji experimentální autoimunitní uveoretinitídy.

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na omezení vstupu aktivovaných leukocytů přes hematoretinální bariéru
pomocí modulace nervových signálů v retině za účelem ovlivnění průběhu onemocnění.
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