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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma “Role HLA antigenů u autoimunitních onemocnění” 

se zabývá především objasněním souvislostí mezi vznikem autoimunitních 

onemocnění a přítomností specifických HLA antigenů. První část se zaměřuje 

na obecný popis HLA systému, jeho nomenklaturu a rozdělení do tříd. Rovněž 

je zde popsána funkce a dědičnost tohoto sytému. V závěru první části jsou 

rozebrány základní principy a metody využívané k typizaci HLA systému. 

Druhá část práce popisuje autoimunitu a podstatu autoimunitních 

onemocnění spolu se základními mechanismy, které udržují imunologickou 

toleranci vůči vlastním tkáním. S obecnými příčinami autoimunitních chorob je 

zde vysvětlen i vliv HLA antigenů na jejich rozvoj. V posledních kapitolách jsou 

zmíněny vybraná autoimunitní onemocnění, u kterých byla prokázána asociace 

s HLA antigeny.  

Praktická část se zabývá procesem typizace HLA systému konkrétně 

stanovením predispozičních alel podmiňujících rozvoj celiakie na dvou 

rozlišovacích úrovních. Jsou zde popsány jednotlivé kroky laboratorního 

procesu, jako je izolace DNA, PCR – SSP a také elektroforetické vyhodnocení. 

V rámci praktické části byla zpracována i statická data týkající se genotypizace 

HLA systému za účelem stanovení přítomnosti predispozičních alel 

ve vybraných laboratořích sídlících v České republice. 

Klíčová slova 

Autoimunitní onemocnění; HLA antigeny; ankylozující spondylitida; celiakie; 

narkolepsie; PCR – SSP   



  

 

Abstract 

This bachelor thesis with a topic “Role of HLA antigens in autoimmune 

diseases” explains the relationship between specific HLA antigens and the 

development of autoimmune diseases.  The first part describes basic information 

of the HLA system, its nomenclature and its division into classes. In this part, 

there is also the function and the hereditability of the HLA system mentioned. 

In the conclusion of this part, there is an analysis of basic principles 

with an analysis of serological and molecular-genetics methods used for HLA 

typing. 

The second part of this thesis describes autoimmunity and the nature 

of autoimmune diseases together with basic principles that maintain 

immunological tolerance to their own tissue. With general causes of autoimmune 

diseases, there is also the influence of HLA antigens explained. Lastly, some 

of the autoimmune diseases, whose development depends on specific HLA 

antigens, are mentioned in this part.  

The practical part of this thesis is devoted to the HLA typing procedure, 

especially to typing HLA alleles associated with celiac disease at two resolution 

levels. There is also a description of steps leading to genotyping; including DNA 

isolation, PCR – SSP, and electrophoretic evaluation. The conclusion of this part 

contains statistic data about genotyping HLA system in association 

with autoimmune diseases in some laboratories based in the Czech Republic.  

 

Keywords 

Autoimmune diseases; HLA antigens; ankylosing spondylitis; celiac disease; 

narcolepsy, PCR – SSP  
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1 ÚVOD 

Autoimunitní onemocnění se řadí mezi choroby s chronickým charakterem, 

které jsou vyvolány ztrátou imunologické tolerance vůči antigenům tělu 

vlastním. Jedná se o komplex různorodých nemocí, které mohou postihovat 

jednotlivé orgány a tkáně nebo celé orgánové soustavy. Přesná příčina vzniku 

většiny autoimunitních onemocnění není doposud známá, nicméně bylo 

potvrzeno, že se na jejich rozvoji podílí více faktorů. Klíčovou roli hrají 

především vlivy prostředí spolu s genetickými predispozicemi.  

Nejen v České republice, ale i ve světě, neustále vzrůstá počet pacientů 

s diagnostikovaným autoimunitním onemocněním. Prevalence těchto chorob 

v evropské populaci se odhaduje na 10%. V současné době je známo přibližně 

80 autoimunitních onemocnění, přičemž zhruba u poloviny byla prokázána 

asociace s molekulami HLA systému. Navzdory vysoké úrovni dnešní medicíny 

a širokému spektru laboratorních vyšetření bývá diagnostika i následná léčba 

poměrně obtížná.  

Hlavní histokompatibilní komplex člověka označovaný jako HLA systém 

patří k nejdůležitějším a zároveň nejlépe prostudovaným oblastem lidského 

genomu. Nachází se na krátkém raménku šestého chromozomu a obsahuje 

zhruba 200 genů. Přibližně 40 genů kóduje informaci pro leukocytární antigeny, 

které hrají klíčovou roli při přijetí nebo odmítnutí transplantované tkáně. 

Proto bývají HLA antigeny často označovány jako transplantační antigeny. 

Nicméně hlavní biologickou funkcí HLA systému, konkrétně jeho molekul I. a II. 

je prezentace antigenů buňkám imunitního sytému.  

Geny HLA systému jsou důležité i pro rozpoznávání antigenů, případně tkání 

vlastního těla. Pokud je tento mechanismus porušen, dochází k rozvoji 

autoimunitních onemocnění. Na základě tohoto mechanismu byla zhruba před 
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padesáti lety poprvé prokázána asociace HLA a autoimunitních onemocnění. 

Přestože v současné době je známo přibližně 40 chorob vázáných na HLA, přesný 

vliv těchto asociací na průběh nemoci není doposud znám. Klíčovou roli 

pro rozvoj autoimunitního onemocnění vázaného na HLA systém hraje síla 

vazby spolu s relativním rizikem. K nejznámějším chorobám asociovaným s HLA 

antigeny patří především Ankylozující spondylitida, Revmatoidní artritida, 

Celiakie, Narkolepsie nebo také Diabetes mellitus prvního typu.   

Cílem bakalářské práce je na základě znalostí získaných o HLA systému a jeho 

souvislostí s autoimunitními onemocněními provést genetické vyšetření 

predispozičních alel podmiňujících celiakii a vyhodnotit riziko rozvoje daného 

onemocnění. Dalším cílem je vytvoření statistického přehledu o celkovém počtu 

provedených genetických vyšetření u vybraných autoimunitních onemocnění 

v ČR a také na Oddělení HLA Ústavu hematologie a krevní transfuze za rok 2018. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 MHC a HLA systém 

Hlavní histokompatibilní systém (Major histocompatibility complex – MHC) 

je tvořen souborem glykoproteinů, které se vyskytují na zevní části 

cytoplazmatické membrány mnohobuněčných živočišných druhů. Název 

systému vychází z pojmu histokompatibilita, což znamená snášenlivost 

(kompatibilitu) tkání mezi jedinci totožného druhu [1].  Hlavní funkcí MHC 

molekul je především prezentace antigenu buňkám imunitního systému a také 

rozpoznávání cizorodých antigenů od antigenů tělu vlastních [2, 3, 4].  

Pod pojmem systém lidských leukocytárních antigenů (HLA – human 

leucocyte antigens) se rozumí hlavní histokompatibilní systém člověka, který 

zajišťuje imunitní odpověď. Hraje klíčovou roli při transplantacích a také 

podmiňuje predispozice k určitým autoimunitním onemocněním [6]. HLA 

komplex zahrnuje přes 200 funkčních genů, které zaujímají zhruba jednu tisícinu 

z celkového genomu člověka [1, 4]. Kromě zmíněných funkčních genů HLA 

systém obsahuje i takzvané pseudogeny, což jsou sekvence DNA, které nejsou 

translatovány. Přesná biologická funkce pseudogenů není známá, 

pravděpodobně se jedná pouze o evoluční pozůstatky [5, 6].  

Obrázek 1 – Chromozom 6 (HLA systém člověka) [3] 
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Všechny geny HLA systému jsou lokalizovány na krátkém raménku 

6. chromozomu, konkrétně pak v oblasti 6p21 [6]. Geny tohoto systému se dělí 

do tří regionů (tříd), první i druhá třída kóduje membránové receptory, které se 

liší svojí strukturou a funkcí. Třetí třída se pak nachází mezi první a druhou 

třídou (obrázek 1). Nalezneme zde především geny kódující solubilní faktory, 

které se podílejí na imunitní odpovědi podobně jako cytokiny nebo složky 

komplementu [5].  

2.1.1 HLA molekuly I. třídy  

Geny této třídy rozdělujeme na klasické, které zahrnují lokusy HLA – A, 

HLA – B, HLA – C a na geny neklasické, kde se nachází lokusy HLA – E, 

HLA – H, HLA – G [4, 5]. Produkty klasických genů HLA I. třídy jsou 

exprimovány na všech jaderných buňkách člověka, nejvíce však na buňkách 

imunitního systému, kde jsou pak rozeznávány cytotoxickými T lymfocyty [5, 7].  

Neklasické geny I. třídy vykazují podstatně menší polymorfismus a oproti 

klasickým genům jsou méně prozkoumané. Zatím je však známo, že tyto geny 

hrají důležitou roli v toleranci plodu během těhotenství, inhibují receptory NK 

buněk a cytotoxických T – lymfocytů, čímž zabraňují napadení embrya [4, 6].  

Struktura molekul I. třídy  

Molekula těchto genů je tvořena dvěma imunoglobulinovými řetězci, které 

jsou na sebe vázané nekovalentní vazbou [2]. Glykoproteiny těžkého řetězce α 

lze rozčlenit na úseky externí, cytoplazmatický a transmembránový. V externím 

úseku se nachází n – terminální oblast, kam řadíme domény α1 a α2. Tyto domény 

jsou značně proměnlivé a díky tomu mohou utvářet vazebné místo pro peptidy. 

Oproti tomu oblast α3 je ustálená, strukturně totožná jako konstantní části 

imunoglobulinů [4, 8]. Řetězec α je v buňce umístěn tak, aby karboxylová část 
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(- COOH) směřovala do cytoplazmatické membrány a část s aminoskupinou 

(- NH2) směřovala mimo buňku [4].  

Lehký řetězec β, který je tvořen β2 – mikroglobulinem, se pomocí 

nekovalentních interakcí váže na třetí oblast α řetězce (α3), čímž dotváří vazebné 

místo. Vzniklé vazebné místo má tvar žlábku a jeho horní část je tvořena 

doménami α1 a α2 [4, 8]. Vazebné místo je na obou krajích uzavřeno, tudíž se zde 

mohou navázat pouze peptidy s omezenou délkou, zpravidla 8 – 10 aminokyselin 

(dále pak AMK) [9]. 

2.1.2 HLA molekuly II. třídy  

Oblast druhé třídy se skládá ze třech subregionů nazývaných jako HLA – DP, 

HLA – DQ a HLA – DR. Právě s těmito subregiony je asociována většina 

autoimunitních onemocnění [4]. Molekuly druhé třídy vykazují podstatně vyšší 

specifitu, jelikož se vyskytují pouze na povrchu antigen prezentujících buněk 

(dále pak APC), jako jsou B lymfocyty, monocyty, makrofágy či dendritické 

buňky [2, 9]. Hlavní funkcí molekul této třídy je tedy vazba proteinových 

fragmentů, které APC prezentují na svém povrchu. Tyto exogenní antigeny jsou 

pak rozpoznávány CD4+ receptory pomocných T lymfocytů [6, 9].  

  

Obrázek 2 – molekula proteinu HLA I. třídy [4] 
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Struktura molekul II. třídy 

Struktura molekul II. třídy je obdobná jako u molekul I. třídy. Rozdíly jsou 

však ve složení podjednotek a také v uspořádání vazebného místa. Nicméně 

základem celé molekuly je opět heterodimer tvořený α a β řetězcem. 

Podjednotky pak obsahují v extracelulárním prostoru vždy dvě domény (α1 a α2, 

nebo β1 a β2), které jsou ukotveny krátkou transmembránovou sekvencí [8]. 

Vazebné místo je opět formováno N – terminálními oblastmi jednotlivých 

řetězců, ale je na obou koncích otevřené, tudíž se zde mohou vázat peptidy 

různých délek, obvykle 15 – 35 AMK [2, 9].  

2.1.3 HLA molekuly III. třídy  

Třetí třída hlavního histokompatibilního systému člověka obsahuje téměř 

50 genů, díky své lokalizaci je často označována jako centrální oblast [4]. 

Nacházejí se zde především geny solubilních faktorů, některých cytokinů (např. 

tumor nekrotizující faktor α) a složek komplementu (C2, C4, faktor B), které jsou 

klíčové pro imunitní odpověď [1, 8]. Nicméně produkty zmíněných genů nejsou 

rozpoznávány T lymfocyty, jak tomu bylo u předchozích dvou tříd [4]. Funkce 

více jak poloviny genů této třídy zůstává neznámá [6, 11].  

Obrázek 3 – molekula proteinu HLA II. třídy [4] 
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2.1.4 Názvosloví HLA systému  

Pro názvosloví HLA komplexu byly ustanoveny Nomenklaturním výborem 

světové zdravotnické organizace (WHO) dva systémy [2]. První systém byl 

zaveden již v roce 1975 a jeho principem je stanovení genových produktů pomocí 

serologických či celulárních technik. Přestože serologická nomenklatura není tak 

přesná, jako molekulárně genetická, v praxi se běžně využívá pro interpretaci 

výsledků serologických testů [4]. 

Molekulárně genetická nomenklatura pochází z roku 1985, jejím principem je 

stanovení nukleotidových sekvencí u jednotlivých alel. Oproti serologickému 

názvosloví je tento sytém přesnější, jelikož se zde mohou vyskytovat i vícemístná 

označení. Opět platí, že velká písmena označují jednotlivé lokusy, další označení 

záleží na úrovni rozlišení.  V případě „low resolution“ jsou podstatné první dvě 

číslice za „*“, které udávají serologickou specifitu. Rozlišení na vyšší úrovni 

(„high resolution“) bývá vícemístné, první dvě číslice za „*“ opět udávají 

serologickou specifitu a dvě číslice následující po dvojtečce symbolizují 

konkrétní alelu. Na konci názvu může být uveden i stupeň exprese [4]. Ukázka 

tvorby názvosloví dle současné nomenklatury je popsána na obrázku 4.  

Díky přibývajícímu počtu alel došlo v roce 2010 k úpravám současné 

nomenklatury HLA systému. Pro vyšší přehlednost byla alelická čtyřčíselná řada 

(„4 – digit) nahrazena oddělovači „:“ a pro snazší odlišení polymorfních alel byly 

zavedeny tzv. P a G skupiny. V případě HLA molekul I. třídy označuje P skupina 

proteiny, kódované druhým a třetím exonem, u HLA molekul II. třídy jsou pak 

Obrázek 4 - ukázka tvorby názvu dle současné nomenklatury [12] 



  

17 

 

tytéž proteiny kódovány druhým exonem. Skupina G označuje totožné sekvence 

nukleotidů u zmíněných exonů [8]. Aktuální nomenklatura všech doposud 

známých alel je dostupná na internetových stánkách [12]. 

2.1.5 Dědičnost HLA systému 

Geny HLA systému jsou ve vzájemné vazebné nerovnováze, dědí se tedy jako 

celek [2, 6]. Proto se u všech jedinců vždy vyskytují dva haplotypy, jeden 

maternálního a druhý paternálního původu (Obrázek 5). Každý potomek 

získává jednu ze čtyř kombinací haplotypu od obou rodičů. Ve výjimečných 

případech se díky crossing overu u potomka může vyskytnout jiný haplotyp než 

u rodičů [4].  

Dědičnost HLA systému vychází z pravidel Mendelových zákonů, ze kterých 

vyplývá 25% pravděpodobnost, že mezi potomky nastane shoda. Shoda 

v jednom haplotypu se u potomků vyskytuje s pravděpodobností 50 %. 

Pravděpodobnost, že potomci zdědí zcela odlišný haplotyp, je pak 25 %. Úplná 

haploidentita se vyskytuje pouze u jednovaječných dvojčat [2, 4, 6].  

  

Obrázek 5 - Schéma dědičnosti HLA systému [4] 
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Polymorfismus genů kdduíících HLA 

Jedním z hlavních znaků HLA systému je i jeho vysoký polymorfismus, který 

vznikl díky mutacím a různým změnám na chromozomech [2, 4]. Pod pojmem 

polymorfismus HLA systému se rozumí výskyt více alel v rámci jednoho lokusu, 

tyto alely se pak nachází u více než 1 % populace [2, 6]. Konkrétní počty alel 

u jednotlivých lokusů jsou popsány v tabulce 1. K nejvíce polymorfním úsekům 

HLA jsou řazeny především klasické geny HLA I. třídy a dále pak oblasti 

HLA – DR, HLA – DQ a HLA – DP. Jednotlivé alely HLA systému, které se 

nacházejí na jednom lokusu se od sebe odlišují nejčastěji ve vazebném místě 

pro peptidy a to až třiceti aminokyselinovými zbytky. Tyto odlišnosti jsou 

zásadní nejen pro rozpoznávání patogenů a následnou prezentaci antigenu 

T lymfocytům, ale i pro sérologickou typizaci jednotlivých alel [5, 9]. 

Polymorfismus hraje důležitou roli v imunitě jedince, avšak způsobuje 

potransplantační komplikace [9].  

Tabulka 1 - polymorfismus HLA molekul [4] 

HLA I. třídy HLA II. třídy 

lokus počet alel lokus počet alel 

HLA – A 4 638 HLA – DRA 7 

HLA – B 5 590 HLA – DRB 2 639 

HLA – C 4 374 HLA – DQA1 100 

HLA – E 27 HLA – DQB1 1 316 

HLA – F 31 HLA – DPA 78 

HLA – G 61 HLA – DPB 1103 
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2.1.6 Funkce HLA systému  

Hlavní funkcí HLA systému je především vazba cizorodých částic (případně 

jejich fragmentů) a jejich následná prezentace imunokompetentním buňkám 

[5, 9]. Cizorodé antigeny mohou být jak exogenního, tak i endogenního původu. 

Exogenní částice jsou prezentovány na povrchu APC pomocí HLA molekul II. 

třídy a jsou rozpoznávány CD4+ receptory pomocných T lymfocytů. Endogenní 

částice se naopak vyskytují na povrchu HLA molekul I. třídy, kde jsou 

rozeznávány CD8+ receptory cytotoxických T lymfocytů. T lymfocyty mohou 

tedy rozpoznávat pouze antigeny, které jsou navázané na HLA molekulách 

I. či II. třídy [4].  

HLA antigeny hrají také klíčovou roli při rozpoznávání vnitrobuněčných 

a mimobuněčných patogenů. Neméně důležitou funkcí HLA systému je 

i zajištění tolerance autoantigenů a selekce T lymfocytů v thymu, 

čímž předcházejí rozvoji autoimunitních chorob [2, 4].  

2.1.7 Vyšetření HLA systému 

Vyšetření HLA systému je důležité především pro orgánové transplantace, 

kdy se porovnává shoda HLA u dárce a příjemce, aby se předešlo potransfuzním 

komplikacím [1, 6]. Stanovení HLA je klíčové také pro transplantace kostní dřeně, 

kde je nutné zajistit co možná nejvyšší shodu v HLA dárce a příjemce. 

U některých pacientů je totiž transplantace kostní dřeně jedinou šancí na vyléčení 

[2]. Typizace HLA systému se provádí i u HIV pozitivních pacientů, 

kdy se zjišťuje přítomnost alely HLA – B57, která negativně ovlivňuje léčbu 

nemoci. Mezi další indikace k vyšetření HLA antigenů patří asociace HLA 

s chorobami, kdy se nejčastěji stanovují genetické predispozice pro Ankylozující 

spondylitidu, narkolepsii a celiakii [1]. HLA typizaci lze provádět sérologickými 
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metodami (určujeme přímo HLA antigeny) nebo molekulárně – genetickými 

metodami (HLA stanovujeme na úrovni nukleových kyselin) [4].  

V klinické praxi patří serologické metody k těm méně využívaným, jelikož 

neposkytují tak přesné výsledky, jako metody molekulárně – genetické [8]. 

K hlavním serologickým metodám patří lymfocytotoxický test (LCT), jehož 

principem je vazba protilátek obsažných v typizačním séru na lymfocyty 

testované osoby. Test se provádí na speciálních destičkách obsahující již 

připravená typizační séra, ke kterým se následně přidávají izolované lymfocyty 

pacienta.  

Pro stanovení HLA molekul I. třídy se používá směs T a B lymfocytů, ke 

stanovení HLA molekul II. třídy pak pouze B lymfocyty. Dalším krokem je 

inkubace typizačního séra s izolovanými lymfocyty pacienta. Po inkubaci se 

přidá komplement, který se aktivuje v případě pozitivní reakce. Posledním 

krokem je přidání barviva a následné vyhodnocení v mikroskopu, kde se živé 

buňky jeví jako bezbarvé [4].  

Molekulárně – genetické metody typizace mají v praxi podstatně širší 

uplatnění. V tomto případě se typizace HLA provádí pomocí polymerázové 

řetězové reakce (dále pak PCR), jejímž principem je namnožení určitého úseku 

DNA. Produkt reakce může být dále analyzován například elektroforézou 

či průtokovou cytometrií. Stanovení alel je zde možné jak na úrovni low 

resolution, tak i na úrovni high resolution, která je přesnější. 

Molekulárně – genetické metody se dělí na PCR se sekvenčně specifickými 

primery (dále pak PCR – SSP), PCR s následnou hybridizací se sekvenčně 

specifickými oligonukleotidy (dále pak PCR – SSO) a na typizaci HLA alel 

a pomocí mikročipu [4]. Přesný princip a provedení PCR bude popsán v kapitole 

„Metodika“. 
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2.2 HLA systém a autoimunitní onemocnění 

2.2.1 Autoimunita a autoimunitní onemocnění  

Autoimunita je chápána jako patologický stav, kdy imunitní systém 

nepřiměřeně reaguje na vlastní antigeny (autoantigeny) [1, 14]. Z různých příčin 

dochází k aktivaci imunitních buněk, které jsou za fyziologických podmínek vůči 

autoantigenům tolerantní [14]. Od pojmu autoimunita se pak odvíjí i samotná 

definice autoimunitních chorob, kdy imunitní systém (dále pak IS) ztrácí 

schopnost rozpoznat antigeny pocházející z vlastní tkáně. Na tyto antigeny 

reaguje IS nepřiměřeně a následná autoimunitní reakce poškozuje vlastní tkáně 

či orgány [9, 14]. Autoimunitní onemocnění (dále pak AO) lze klasifikovat 

na orgánově specifická, která postihují pouze jeden typ tkání či orgánu 

a na systémová, kdy dochází k poškození celých orgánových soustav [1].  

Reakce proti vlastnímu tělu bývají zprostředkovány jak buněčnou složkou IS, 

tak i humorální. Při humorální autoimunitní reakci se tvoří autoprotilátky, které 

poškozují tkáně cytotoxickým mechanismem nebo tvorbou imunokomplexů. 

Za orgánově specifické AO jsou zodpovědné právě cytotoxické protilátky, 

které váží autoantigeny pocházející z určitých tkání. Cytotoxické protilátky takto 

napadají například některé krevní elementy (především erytrocyty, granulocyty 

a trombocyty) a glomerulární bazální membránu. Imunokomplexy jsou tvořeny 

protilátkami třídy IgG a auto- či exoantigeny. Míra poškození tkáně závisí 

na množství, velikosti a struktuře imunokomplexů. Buněčné autoimunitní reakce 

neboli reakce oddáleného typu jsou vyvolány především cytokiny pomocných 

a cytotoxických T lymfocytů, které ve tkáni vyvolávají zánět [9].  
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Hlavním předpokladem pro rozvoj autoimunitních onemocnění je selhání 

některého ze základních mechanismů udržujících imunologickou toleranci [1,9]. 

Tyto mechanismy se formují již v průběhu nitroděložního vývoje [1]. Rozlišujeme 

toleranci centrální a periferní. Mechanismy centrální tolerance se formují 

v primárních lymfatických orgánech, tedy v thymu a kostní dřeni. Na udržení 

tolerančních mechanismů se podílí pozitivní a negativní selekcí. Pozitivní selekce 

probíhá v thymu a toleruje pouze takové T lymfocyty, které vykazují nízkou 

afinitu na vlastní MHC molekuly. V thymu probíhá i část negativní selekce, která 

likviduje právě T lymfocyty s vysokou afinitou na vlastní MHC molekuly. Druhá 

část negativní selekce probíhá v kostní dřeni a ničí nezralé autoreaktivní 

B lymfocyty [9].  

Periferní tolerance je udržována pomocí čtyři základních mechanismů: 

klonální delece, klonální anergie, klonální ignorance a suprese. Pokud 

autoreaktivní lymfocyty zanikají hned po jejich aktivaci autoantigenem 

hovoříme o klonální deleci. Oproti tomu u klonální anergie dochází pouze 

k funkčnímu útlumu autoreaktivních lymfocytů vlivem chybějících 

kostimulačních signálů. V případě klonální ignorance lymfocyty na autoantigen 

vůbec nereagují, jelikož je produkován v takovém množství, že ho nejsou 

schopné detekovat. Posledním mechanismem centrální tolerance je suprese, tedy 

zvýšená tvorba imunokompetentních buněk na úkor lymfocytů [9]. 

K propuknutí autoimunitního onemocnění dochází právě v případě, že jsou 

porušeny některé ze zmíněných mechanismů autotolerance, hlavním 

předpokladem je selhání periferní tolerance [9]. 

K poruše imunologické tolerance dochází nejčastěji na základě genetických 

predispozic. Nicméně není pravidlem, že u jedince s určitými HLA alelami dojde 

vždy k rozvinutí AO. Choroba může propuknout i na základě určitého spouštěče 

(například virová infekce), který u citlivého jedince vyvolá aktivaci 
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autoreaktivních lymfocytů [14]. Predispozice k rozvinutí AO stoupá spolu 

s věkem, jelikož u jedinců starších padesáti let dochází k značnému navýšení 

počtu protilátek v těle [14, 15].  

2.2.2 Asociace HLA s autoimunitními onemocněními 

Většina AO bývá asociována s HLA molekulami II. třídy [4, 15]. Tato asociace 

byla poprvé prokázána v roce 1960 u antigenu HLA – B27, který podmiňuje 

rozvoj ankylozující spondylitidy a dalších zánětlivých revmatických onemocnění 

[2, 6]. V současné době je však známo více než 40 autoimunitních onemocnění, 

které vykazují vazbu na určité HLA antigeny [4].  

Důležitým ukazatelem určujícím míru asociace HLA antigenu s danou 

nemocí, tedy pravděpodobnost, že se nemoc projeví, je relativní riziko (dále pak 

RR). Hodnota RR vychází ze statistických dat. Zkoumá se, jak často propukne 

onemocnění u jedince nesoucího určitou alelu v kontrastu s rozvojem 

onemocnění u jedinců, kteří tuto alelu nemají. Například RR u alely HLA – B27, 

která je asociovaná s Ankylozující spondylitidou je 90. V praxi to znamená, 

že jedinec nesoucí tuto alelu má předpoklad pro rozvinutí nemoci 90násobně 

vyšší, než jedinec, u kterého se tato alela nevyskytuje [1, 17].  

 Mezi nejznámější autoimunitní choroby vázané s HLA komplexem řadíme 

ankylozující spondylitidu (HLA – B*27), narkolepsii (HLA – DQ 6), celiakii 

(HLA – DQ2, HLA – DQ8), revmatoidní artritidu (HLA – DR4) a diabetes 

mellitus typu I ( HLA – DR3, HLA – DR4, HLA – DQ 2, HLA – DQ 3) [16]. 

Vybraná AO, která jsou spolu s RR vyobrazena v tabulce 2, budou popsána 

v následujících kapitolách.  
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Tabulka 2 – Příklady asociace HLA alel s vybranými autoimunitními chorobami [17] 

Choroba HLA Relativní riziko 

Ankylozující spondylitida HLA – B27 90 

Revmatoidní artritida  HLA – DR 4 4 

Celiakie HLA – DQ 2,8 30 

Diabetes mellitus typu 1 
HLA – DR 3, 4 

HLA – DQ 2, 3 
10 

Narkolepsie HLA – DQ 6 200 

2.2.3 Celiakie 

Celiakie je systémové autoimunitní onemocnění vyvolané lepkovou 

intolerancí, která se rozvíjí na základě patologické imunitní reakce na lepek 

u citlivých jedinců. Výskyt celiakie je poměrně vysoký nejen u dětí, ale i u 

dospělých. V České republice se odhaduje počet postižených osob přibližně na 

50 000. Nicméně diagnostika toho onemocnění je poměrně obtížná především 

kvůli velmi různorodým příznakům [18, 19].  

Celiakii řadíme k multifaktoriálním onemocněním, její vznik tedy podmiňuje 

nejen vliv prostředí, ale i soubor imunologických a genetických faktorů. Nicméně 

klíčovou predispozicí pro rozvoj nemoci zůstává výskyt HLA epitopů II. třídy, 

které na sebe váží lepkové zbytky z potravy (deaminované gliadiny) [15, 6]. Tato 

vazba pak vyvolává patologickou reakci organismu na přítomnost lepku, která 

může způsobit až zánět sliznice tenkého střeva s následnou enteropatií a atrofií 

střevních klků. Celiakie může vést až k chronické malabsorpci s následným 

poškozením sliznice tenkého střeva a redukcí trávicích enzymů [18].  

Příznaky celiakie lze dle původu rozdělit na gastrointestinální 

a extraintestinální. Mezi typické gastrointestinální příznaky řadíme průjem, 

obtíže s vyprazdňováním, nauzeu, bolesti břicha a hmotnostní úbytek. Zmíněné 
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projevy však závisí na rozsahu postižení tenkého střeva. Extraintestinální 

příznaky obvykle souvisí s malabsorpčním syndromem. K  příznakům 

extraintestinálního původu patří sideropenická anémie, která je vyvolaná 

nedostatečným vstřebáváním železa a vitamínu B12. Dalšími projevy může být 

osteoporóza a osteopenie, svalové křeče či bolest svalů. K méně častým 

příznakům pak patří epilepsie, migréna, šeroslepost a poruchy plodnosti [18]. 

V současné době je známo hned několik forem tohoto onemocnění, přičemž 

jejich společným znakem je pozitivita na protilátky proti tkáňové 

transglutamináze. Klasická forma celiakie je označována jako gluten – senzitivní 

enteropatie a často bývá spojena se zmíněnou malabsorpcí. Typickými příznaky 

pro tuto formu jsou především histologické změny na střevní sliznici 

a gastrointestinální potíže. Subklinická neboli atypická forma celiakie je 

charakteristická přítomností neobvyklých příznaků, obvykle extraintestinálního 

původu. O tiché formě hovoříme, pokud se u pacienta nevyskytují žádné 

z uvedených příznaků, ale jsou již patrné histologické změny střevní sliznice. 

U latentní formy se pak nevyskytují žádné příznaky ani histologické změny 

na střevní sliznici. Charakteristickým znakem této formy bývají obvykle 

pozitivní protilátky proti tkáňové transglutamináze [18].  

HLA a celiakie 

Celiakie je vázána na genotyp HLA – DQ2, konkrétně pak na alely HLA – DQ 

2.5 (HLA – DQA1*05; HLA – DQB1*02) a HLA – DQ 2.2 (HLA – DQA1*02; 

HLA – DQB1*02), které se vyskytují přibližně u 95 % pacientů trpících celiakií. 

Druhým genotypem asociovaným s celiakií je HLA – DQ8 (HLA – DQA1*03; 

HLA – DQB1*03:02), jejíž četnost v populaci není tak vysoká, vyskytuje se zhruba 

u 5% nemocných. Zvýšená predispozice pro rozvoj celiakie je popisována 

především u pacientů s homozygotní formou alely HLA – DQ 2.5, RR je zde 
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zhruba 3krát vyšší než u jedinců nesoucích heterozygotní formu zmíněné alely. 

Nicméně spojitost HLA s intenzitou či typem projevů není doposud přesně 

definována. Zmíněné riziko spojené s alelou HLA – DQ 2.5 vychází pouze 

ze statistických dat [18, 19].  

Vyšší předpoklad pro rozvoj celiakie se samozřejmě vyskytuje u osob 

nesoucích zmíněné genotypy, nicméně není pravidlem, že u těchto jedinců 

onemocnění propukne. Tento fakt potvrzují i studie evropské populace, kdy 

znaky podmiňující celiakii byly nalezeny zhruba u 40 % populace, přičemž 

k rozvoji celiakie pak došlo pouze u 1 %. Vliv na rozvoj celiakie má kromě 

genetických faktorů i mikrobiální flóra trávicího traktu a stravování [19].  

Diagnostika a význam vyšetření HLA 

U pacientů s podezřením na celiakii je nejprve nutné provést vyšetření 

protilátek proti tkáňové transglutamináze třídy IgA (anti – tTG2 – IgA) spolu 

s celkovou hladinou protilátek třídy IgA. V případě pozitivních protilátek 

anti – tTG2 je nutné jejich dovyšetření ve třídě IgG (anti – tTG2 – IgG). Ve většině 

případů negativní výsledky celiakii vyvracejí. Nicméně i u jedinců trpících 

celiakií mohou být zmíněná vyšetření negativní. Tyto falešně negativní výsledky 

se vyskytují především při konzumování potravin s nízkým obsahem lepku. 

K potvrzení diagnózy je nutné provést bioptické vyšetření tenkého střeva. Pokud 

se u pacienta vyskytují příznaky typické pro celiakii, lze bioptické vyšetření 

nahradit genetickým vyšetřením spolu se stanovením hladiny endomyziálních 

protilátek [19]. 

Genetické vyšetření HLA predispozice při podezření na celiakii nelze 

provádět bez informovaného souhlasu pacienta.  Toto vyšetření je prováděno 

z periferní krve. Je nutné odebrat alespoň 2 ml krve do zkumavek 

s protisrážlivými činidly, jako je EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) 
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či citrát sodný. Díky poměrně vysoké stabilitě DNA v periferní krvi lze 

uchovávat vzorek při pokojové teplotě až 24 hodin. Prvním krokem je izolace 

DNA ze vzorku krve. Izolovaná DNA se dále zpracovává nejčastěji pomocí 

PCR – SSP, případně PCR – SSOP. Výsledkem genetického vyšetření je potvrzení 

či vyvrácení přítomnosti predispozičních alel [19].  

I navzdory poněkud širokému spektru dostupných testů bývá stanovení 

celiakie poněkud obtížné. Většina diagnostických postupů se zakládá 

na invazivních vyšetřeních, proto se často přistupuje právě k vyšetření HLA 

systému. V případě nepřítomnosti predispozičních alel totiž můžeme vyloučit 

nejen celiakii jako takovou, ale i její vznik v budoucnosti. Nicméně stanovení 

predispozičních alel není tak specifické, jako vyšetření protilátek proti tkáňové 

transglutamináze. V rámci diagnostiky má genetické vyšetření spíše podpůrný 

význam [19]. 

2.2.4 Ankylozuíící spondylitida 

Ankylozující spondylitida (dále pak AS) neboli Bechtěrevova nemoc patří 

mezi nejznámější choroby asociované s HLA systémem. Oproti ostatním AO 

postihuje AS třikrát častěji muže než ženy. V České republice se toto onemocnění 

vyskytuje s četností kolem 7 %, v Evropě je pak četnost přibližně 1 %. Jedná se 

o systémové zánětlivé onemocnění revmatického charakteru, které postihuje 

především šlachové úpony spolu s klouby páteře, pánve a dolních končetin. 

Zánět často může způsobit i poruchu hybnosti zmíněných kloubů. [4, 6, 20].  

K typickým příznakům AS patří již výše zmíněné postižení struktur 

pohybového aparátu. Zánět nejčastěji postihuje páteřní obratle a může způsobit 

až poškození kosti vedoucí k poruchám pohyblivosti. Mezi další časté symptomy 

patří i bolestivost kolenních, kyčelních a ramenních kloubů. Pro toto onemocnění 
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jsou však typické i mimokloubní manifestace, které nejčastěji postihují oči, kůži, 

gastrointestinální trakt a ve vzácných případech i srdce [20, 21].  

Podle projevů lze AS klasifikovat jako klasickou spondylitidu, pro kterou je 

charakteristické postižení kloubů páteře, dále jako rhizomerický typ AS, 

při kterém dochází k poškození velkých kloubů (ramenní a kyčelní kloub). 

Poslední typ je označovaný jako periferní AS jelikož spolu s klouby páteře jsou 

poškozeny i periferní kloubní struktury. Rozdělení AS na jednotlivé subtypy je 

klíčové pro správnou léčbu [20]. 

HLA a ankylozuíící spondylitida 

AS je asociována s alelou HLA-B*27, konkrétně pak s genotypy HLA – B*27:05, 

HLA – B*27:02. Vazba AS s alelou HLA-B27 patří k nejlépe prostudovaným 

vazbám HLA systému a chorob. Pro jedince nesoucího některou z výše 

zmíněných alel je riziko rozvoje onemocnění zhruba 88krát vyšší [1, 4]. Přibližně 

90 % nemocných je HLA – B*27 pozitivních. Nicméně predispoziční alely se 

mohou vyskytovat i u zdravých jedinců, proto se stanovení HLA – B*27 používá 

spíše k vyloučení diagnózy AS [6].  

Mimo výše zmíněných genotypů byla prokázána souvislost AS i s alelami 

HLA – B*27:06 a HLA – B*27:09, které mají protektivní funkci. Jedinec s tímto 

genotypem má mnohonásobně nižší riziko rozvoje AS. Přítomnost predispoziční 

alely pro AS byla prokázána i u dalších onemocnění s podobnými příznaky jako 

je například Reiterův syndrom a juvenilní chronická artritida [4]. 
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Diagnostika 

Základem pro stanovení diagnózy AS jsou upravená New Yorská kritéria, 

která se zakládají především na posouzení klinických symptomů spolu 

s celkovou anamnézou. Klíčovou roli v diagnostice tohoto onemocnění hrají 

zobrazovací metody, díky kterým je možné prokázat kostní změny způsobené 

rozvojem zánětu. Stanovení predispozičních alel má v rámci diagnostiky AS 

spíše podpůrný význam. Pokud se v genotypu jednice nenachází alela 

HLA – B*27, je možné AS vyloučit. Nicméně v praxi se toto genetické vyšetření 

používá zřídka, protože oproti ostatním diagnostickým postupům není 

tak specifické [20, 21]. 

2.2.5 Revmatoidní artritida 

RA je stejně jako celiakie řazena mezi systémová autoimunitní onemocnění a je 

charakterizovaná tvorbou autoprotilátek proti Fc fragmentům imunoglobulinů, 

které pak tvoří s příslušnými imunoglobuliny imunokomplexy. Vzniklé 

imunokomplexy vyvolávají bolestivost a záněty kloubů spojené s jejich 

následnou deformací. Kromě kloubů bývá mnohdy postižen i dýchací 

a kardiovaskulární systém. V populaci se toto onemocnění vyskytuje poměrně 

často, jeho četnost se pohybuje kolem 3%. Rizikovou skupinou jsou především 

ženy středního věku, které jsou k tomuto onemocnění náchylnější [1, 22, 23]. 

První příznaky nemoci bývají poněkud nenápadné, nejprve se objevují ranní 

ztuhlosti kloubů postihující většinou obě končetiny zároveň, které mohou vyústit 

až v otoky a následné záněty kloubů. Záněty kloubů bývají spojeny se zvýšenou 

teplotou, což je také jeden z příznaků typických pro RA. Rozšíření zánětu může 

způsobit až destrukci kloubních chrupavek a následné omezení pohyblivosti 

takto postižených kloubů. Dalším typickým příznakem je i osteoporóza, tedy 

řídnutí kostí spojené s vyšším rizikem zlomenin. V pokročilé formě onemocnění 
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dochází k celkové slabosti spojené s ochabnutím svalů a úbytkem hmotnosti 

[22, 24].  

Pro RA jsou typické i příznaky, které klouby a kosti nepostihují. Jedná se 

především o tvorbu revmatoidních uzlů vyskytujících se nejčastěji v podkoží 

horních končetin, výjimečně i v hrtanu, v plicích či v srdci. Dále se mohou 

vyskytovat i záněty synoviální výstelky a šlachové pochvy, které vedou 

k již  zmíněným svalovým slabostem. Typické je i postižení kardiovaskulárního 

systému, kdy dochází k zánětům cév i jednotlivých částí srdeční stěny. Častou 

komplikací RA bývají i poruchy periferních nervů, které se projevují především 

zhoršenou citlivostí končetin, pálením nohou a v některých případech dokonce 

i poruchou čití. [24]. Průběh nemoci bývá poněkud kolísavý a má sklon 

k remisím, často se tedy střídají asymptomatická klidná období s těmi, 

kdy pacient trpí zmíněnými příznaky [22].  

HLA a revmatoidní artritida 

RA je asociována s oblastí HLA – DR4, konkrétně pak s alelami 

HLA – DRB1*04:01 a HLA – DRB1*04:04. Pokud jedinec nese obě dvě zmíněné 

alely, nemoc u něj propukne s vyšší pravděpodobností. RA může být asociována 

i s alelou HLA – DRB1*01:01 z oblasti HLA – DR1. Zmíněné predispoziční alely 

se vyskytují u více jak 90 % jedinců bílé rasy postižených revmatoidní artritidou. 

Stejně jako u AS, byla i u RA prokázána souvislost s alelou HLA – DRB1*04:02, 

která má protektivní funkci [4]. 

Diagnostika 

V rámci diagnostiky se vyšetření predispozičních alel využívá velmi zřídka. 

U pacientů s podezřením na RA se nejprve vyšetřují nespecifické markery zánětu 

spolu s proteiny akutní fáze [24]. Pokud jsou hodnoty těchto parametrů zvýšené, 
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je nutné provést vyšetření revmatoidního faktoru (dále pak RF), což jsou 

autoprotilátky proti Fc fragmentům imunoglobulinových řetězců třídy IgM 

a případně IgG. Ke stanovení těchto antiimunoglobulinových protilátek 

se nejčastěji využívá latex fixační test nebo titr protilátek [1, 23].  

Pro zjištění dalšího průběhu nemoci se metodou ELISA provádí dourčení typu 

RF, izotyp IgG RF je spojen s vaskulitidou a IgA RF, pak s narušením struktury 

kosti. Nicméně pozitivní RF nepotvrzuje diagnózu RA, v některých případech 

se tento faktor vyskytuje i při chronických bakteriálních infekcích nebo 

onkologických onemocněních. Stanovení RF lze však nahradit vyšetřením 

protilátek proti cyklickému citrulinovanému peptidu (anti – CCP) [23]. 

Součástí diagnostiky bývá i rozbor synoviální tekutiny, která u pacientů s RA 

bývá žlutá a zakalená. Typickým nálezem v synoviální tekutině je i zvýšený počet 

neutrofilních granulocytů. K rozlišení jednotlivých forem RA se využívá 

elektroforézy sérových bílkovin, kdy zvýšení alfa2-globulinů potvrzuje akutní 

formu a zvýšení gama-globulinů pak formu chronickou. Nezbytným vyšetřením 

je i RTG, díky kterému lze monitorovat změny na kloubech [24].   

2.2.6 Diabetes mellitus  

Diabetes mellitus (dále pak DM) je onemocnění charakterizované poruchou 

sekrece inzulinu. Rozlišujeme dva typy, přičemž právě první typ je 

autoimunitního charakteru a je asociován s HLA systémem. Oproti tomu 

diabetes mellitus druhého typu (dále pak DM2T) nemá autoimunitní podklad. 

Vzniká díky nadbytečnému příjmu glukózy, kterou organismus neumí využít. 

Zvýšený příjem glukózy pak způsobuje inzulinovou rezistenci buněk, která vede 

k poruše sekrece inzulinu [25].  
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Diabetes mellitus prvního typu (dále pak DM1T) neboli inzulin dependentní 

diabetes (dále pak IDDM) je autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém 

napadá pankreas, konkrétně β buňky Langerhansových ostrůvků, které jsou 

zodpovědné za tvorbu inzulinu. Následkem tohoto poškození je porucha tvorby 

inzulinu a s tím spojená porucha kompenzace hladiny glukózy v krvi. Přesné 

spouštěče této imunopatologické reakce nejsou doposud známé, nicméně bylo 

prokázáno, že za rozvoj IDDM do jisté míry zodpovídají genetické predispozice 

spolu s vlivy prostředí [4, 26].  

Onemocnění může postihovat geneticky predisponované jedince 

v kterémkoliv věku, nicméně nejčastěji se vyskytuje u dětí. V České republice 

tímto onemocněním trpí přibližně jedno dítě mladší patnácti let z tisíce [27]. 

K typickým projevům IDDM patří především hyperglykémie a s ní spojené sucho 

v ústech, žízeň a polyurie. Dalším častým symptomem je hubnutí, slabost 

a únava. Nicméně pro diagnostiku nemají tyto příznaky význam, klíčovým 

ukazatelem je hladina glykémie v krvi [25]. 

V současné době rozlišujeme dvě formy IDDM – autoimunitní formu, 

označovanou jako DM 1A a idiopatickou formu DM 1B, jejíž příčina vzniku není 

známá. DM 1A vzniká na podkladě již zmíněné autoimunitní reakce vůči 

β buňkám Langerhansových ostrůvků a často bývá spojena i s dalšími 

onemocněními IS, nejčastěji s celiakií, Addisonovou chorobou nebo autoimunitní 

tyreoiditidou či perniciózní anémií [25]. 

HLA a diabetes mellitus prvního typu  

Vazba DM 1T na HLA molekuly II. třídy patří k jedné z nejsilnějších vazeb, 

jakou lze v lidském genomu nalézt. Genetická predispozice tvoří asi polovinu 

rizika pro rozvoj diabetu prvního typu. Nejvíce rizikovým lokusem pro vznik 

IDDM je lokus HLA – DQ a jeho alely DQA1*03 – DQBI*02 (DR4 – DQ8), 
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DQA1*03 – DQBI*02 (DR4 – DQ2) a také DQA1*05 – DQBI*02 (DR3 – DQ2), která 

se vyskytuje zhruba u 95% diabetiků prvního typu [27]. 

 V genotypu některých jedinců, se vyskytují i protektivní alely HLA – DR2 

(HLA – DRB1*1501) a HLA – DQ6 (HLA – DQA1*010/ HLA – DQB1*0602). 

Přestože se tyto protektivní alely vyskytují častěji v genotypu zdravých jedinců, 

nemají v rámci diagnostiky IDDM velký význam [27]. 

Diagnostika 

Pro správné určení diagnózy IDDM je nutné na základě příznaků 

a laboratorních vyšetření správě odlišit jednotlivé typy diabetu (obrázek 6). 

Diagnostika diabetu je založena především na stanovení glykemie v krvi, která 

bývá u DM 1T díky nedostatečné sekreci inzulinu zvýšená. Nicméně pro 

potvrzení diagnózy je nutné splnění alespoň jednoho ze tří kritérií vydaných 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Jedním z kritérií je přítomnost 

typických klinických příznaků spojených s náhodnou hodnotou glykémie vyšší 

než 11,1 mmol/l. U pacientů bez typických klinických příznaků může být DM 1T 

diagnostikován na základě glykemie na lačno vyšší než 7,0 mmol/l. Posledním 

kritériem je výsledek orálně glukózového tolerančního testu (oGTT), kdy je 

glykémie v kapilární krvi po dvou hodinách vyšší nebo rovna 11,1 mmol/l [25]. 

Obrázek 6 – Diferenciální diagnostika diabetu [25] 
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Podle Americké diabetické asociace je možné stanovení diagnózy IDDM 

i na základě hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c), nicméně v ČR se tento 

parametr pro potvrzení diagnózy nevyužívá [27].  

Vzhledem k tomu, že DM1T má nejčastěji autoimunitní etiologii, může být 

diagnostika tohoto onemocnění založena i na stanovení autoprotilátek proti  

β buňkám pankreatu (Tabulka 3). U diabetiků se nejčastěji nacházejí ostrůvkové 

cytoplazmatické protilátky (dále pak ICA) a také protilátky proti dekarboxyláze 

kyseliny glutamové (dále pak GAD), jejichž hladina bývá zvýšena u dospělých 

již v rané fázi diabetu. Možné je i stanovení protilátek proti inzulinu (dále pak 

IAA), nicméně jejich četnost u nemocných jedinců je oproti ICA a GAD menší. 

Největší specifitu vykazuje stanovení protilátek proti tyrozinfosfatáze, jejich 

výskyt je charakteristický právě pro DM 1T. Nicméně jejich četnost u diabetiků 

prvního typu není tak vysoká. Diagnózu by bylo možné potvrdit či vyloučit 

i na základě přítomnosti predispozičních alel, ale v praxi se jejich stanovení téměř 

nevyužívá [25].  

 Tabulka 3 – Autoprotilátky u pacientů s prediabetem [25] 

Autoprotilátka Antigen Senzitivita Specificita 

ostrůvkové cytoplazmatické 

protilátky (IAA) 
multiplicitní cytoplazmatický inzulin vysoká nízká 

Inzulinové protilátky  inzulin variabilní vysoká 

protilátky proti 

dekarboxyláze kyseliny 

glutamové (GAD 65) 

dekarboxyláza kyseliny glutamové střední vysoká 

tyrozinfosfatáza  

(IA – 2β)  
ostrůvková protein – tyrozin – fosfatáza 

nízká až 

střední 
vysoká 
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2.2.7 Narkolepsie 

Narkolepsie je chronická neurologická porucha spánku, jejímž typickým 

příznakem bývá extrémní denní spavost (dále pak EDS) způsobená neschopností 

jedince udržet stav bdělosti. Zmíněná EDS je způsobena nekvalitním nočním 

spánkem a také nedostatečnou funkcí regulačních mechanismů REM fáze 

spánkového cyklu. U zdravých jedinců nastupuje tato fáze spánku přibližně 

hodinu a půl po usnutí, u jedinců trpících narkolepsií pak ihned po usnutí 

[28, 29]. Narkolepsie je jedna z nejčastějších příčin chronické spavosti postihující 

přibližně jednu osobu ze dvou set. Přestože je četnost narkolepsie v populaci 

poměrně vysoká, úspěšně diagnostikována bývá zhruba u poloviny postižených 

[30].  

V současné době je možné narkolepsii rozdělit dle příznaků na dva typy. 

Hlavním diagnostických kritériem hladina hypocretinu v hypothalamu. První 

typ narkolepsie (dále pak NT1) je charakterizován kataplexií, proto bývá často 

označován jako narkolepsie s kataplexií. K typickým projevům patří zmíněná 

nadměrná spavost a porucha REM fáze spánkového cyklu spojená 

s hypnagogickými halucinacemi a případně i spánková paralýza. Druhý typ 

narkolepsie (dále pak NT2) se v populaci vyskytuje častěji, jeho prevalence je 

zhruba 36%. Kromě kataplexie jsou symptomy obdobné jako u prvního typu, 

nicméně patogeneze NT2 není doposud známá [28].  

NT1 postihuje především jedince s genetickými predispozicemi, u kterých 

vlivem autoimunitní reakce dochází k poklesu počtu neuronů produkujících 

hypocretin. Hypocretin je neuromediátor syntetizovaný v laterální části 

hypotalamu a je klíčový pro správnou funkci regulačních mechanismů spánku 

a bdění. Právě snížená hladina tohoto neuromediátoru vyvolává typické 

příznaky narkolepsie. Kromě predisponovaných jedinců byl pozorován zvýšený 
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výskyt narkolepsie u jedinců s chřipkou typu A či s běžnými infekcemi horních 

cest dýchacích vyvolanými bakterií Streptococcus pyogenes [31]. 

Klinické projevy narkolepsie souvisí s věkem, proto se u dětí a dospělých liší. 

U dětí se první klinické příznaky narkolepsie objevují již kolem 10. roku života. 

[29, 31] Velmi často se jedná spíše o vyšší potřebu spánku během dne, 

než o neschopnost udržet stav bdělosti. Postupně dochází i ke zhoršení kvality 

nočního spánku především vlivem nočních děsů. Méně typickým příznakem 

narkolepsie dětského věku je kataplexie, tedy náhlá ztráta svalového napětí, 

která často vede k pádu. Projevy narkolepsie v dospělosti bývají již plně 

rozvinuté, jelikož tato nemoc velmi často propuká již v raném věku. Dospělí 

jedinci trpící narkolepsií vykazují typické příznaky nemoci jako je EDS 

a případně i kataplexie [32].  

HLA a narkolepsie   

Narkolepsie je vázána na oblast HLA – DQ, konkrétně na alelu 

HLA – DQB1*06:02, která se vyskytuje téměř u všech pacientů trpících NT1. 

Nicméně stanovení této predispoziční alely není dostatečně specifické, jelikož se 

často nachází i v genotypu zdravých jedinců. Proto se stanovení alely 

HLA – DQB1*06:02 využívá především pro vyloučení diagnózy narkolepsie, 

respektive NT1 i NT2. U jedinců trpících NT1 se kromě alely HLA – DQB1*06:02 

stanovuje i haplotyp HLA – DRB1*15:01 – DQB1*06:02. Nicméně četnost tohoto 

haplotypu je poněkud nízká [28, 31].  

Novodobé studie prokázaly souvislost přítomnosti predispozičních alel 

s národnosti populace. Jednotlivé alely spolu s RR jsou uvedeny v tabulce 4.  

V Africké populaci je NT1 častěji asociována s ostatními HLA DRB1 – DQB1 

haplotypy, konkrétně s HLA DRB1*11:01 – DQB1*06:02 a HLA 
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DRB1*15:03 – DQB1*06:02. Zmíněný haplotyp se méně často vyskytuje i jedinců 

pocházejících z Evropy či Východní Asie [28]. 

Tabulka 4 – Významné asociace HLA a narkolepsie u vybraných populací [28] 

Alela 
Typ 

narkolepsie 
Míra RR (Odds ratio) Populace 

HLA DQB1*06:02 NT1, NT2 
Vysoká, téměř u všech 

pacientů s narkolepsií Africká, Čínská, Evropská, 

Japonská, Korejská 
HLA DQB1*03:01 

NT1 

1,3 – 2,9 

HLA DQB1*03:02 2,0 Japonská 

HLA DQB1*05:01 0,26 – 0,56 Evropská a Japonská 

HLA DQB1*06:01 0,10 – 0,39 Japonská a Korejská 

HLA DQB1*06:03 0,02 – 0,27 Čínská a Evropská 

HLA DPB1*04:02 0,38 – 0,47 Čínská a Evropská 

HLA DPB1*05:01 1,1 – 1,4 Čínská, Evropská, Japonská 

Diagnostika 

Diagnostika narkolepsie se zakládá především na klinických příznacích (EDS, 

kataplexie) a pozitivní rodinné anamnéze. Hlavním kritériem pro diferenciální 

diagnostiku je spolu s hladinou hypocretinu, přítomnost či nepřítomnost 

kataplexie. V rámci diagnostiky NT1 se provádí základní laboratorní vyšetření 

mozkomíšního moku, kde bývá hladina hypocretinu (orexinu-1) nižší 

než fyziologická mez. K potvrzení či vyloučení diagnózy může napomoci 

i stanovení přítomnosti predispozičních alel. Nicméně toto genetické vyšetření 

se kvůli jeho nízké specifitě v praxi téměř nevyužívá [33].  
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2.2.8 Další choroby asociované se specifickými HLA genotypy  

 Kromě výše zmíněných autoimunitních onemocnění byla vazba HLA 

potvrzena i s roztroušenou sklerózou, se systémovým lupusem 

(lupus  erythematodes) a také s řadou dalších onemocnění [8]. Jak bylo 

již zmíněno, v současné době je prokázána asociace HLA systému více jak se 40 

onemocněními autoimunitního podkladu [1].  

Tabulka 5 – Příklady asociace HLA s ostatními autoimunitními onemocněními [17] 

 

Roztroušená sklerdza 

Roztroušená skleróza (dále pak RS) je řazena mezi chronická zánětlivá 

onemocnění s demyelizačním charakterem, která postihují centrální nervovou 

soustavu. Vlivem autoimunitní reakce dochází ke ztrátě základní složky buněčné 

membrány neuronu a k jeho odumření. RS typicky postihuje mladé lidi 

v produktivním věku (20 – 40 let), častější výskyt byl zaznamenán u žen. Projevy 

nemoci závisí na rozsahu poškození neuronů, mezi typické příznaky patří 

především poruchy smyslového vnímaní, poruchy koordinace pohybu a s tím 

spojené poruchy hybnosti a těžších případech až parézy [34]. 

Asociace RS s HLA není tak silná, pro rozvoj onemocnění jsou velmi důležité 

faktory prostředí spolu s doposud neznámými imunologickými procesy. 

U tohoto onemocnění byla prokázána vazba především s alelami 

HLA – DRB1*15:01, HLA – DQB1*06:02 a HLA – DQA1*01:02. Nicméně zmíněné 

predispoziční alely nemají velký diagnostický význam, stanovení diagnózy je 

Choroba HLA Relativní riziko 

Roztroušená skleróza HLA – DR 2 15,9 

Lupus erythematodes HLA – DR 3 5,8 
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založeno především na neurologickém vyšetření a vyšetření mozkomíšního 

moku [4, 34]. 

Systémový lupus erythematodes  

Systémový lupus erythematodes (dále pak SLE) je jedno z autoimunitních 

onemocnění, které postihuje celou řadu orgánů. Onemocnění je charakteristické 

i výskytem mnoha autoprotilátek. Nejčastějším klinickým příznakem je vyrážka 

a zarudnutí kůže převážně v obličejové části, nicméně tyto projevy se mohou 

objevit kdekoliv na těle. K dalším typickým příznakům patří i vypadávání vlasů, 

vřídky v ústech, ale také zánětlivé postižení kloubů a s tím spojená horečka. 

Zhruba u poloviny nemocných jedinců se vyskytuje i poškození ledvin, jehož 

míra určuje celkovou prognózu onemocnění [21]. 

Rozsáhlé genomové studie potvrdily asociaci SLE s oblastí HLA – DR3 

a HLA – DR15, nicméně v rámci diagnostiky tohoto onemocnění má větší význam 

spíše stanovení protilátek. Klíčové jsou především protilátky proti 

dvouřetězcové DNA (anti-dsDNA) [21, 35]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je objasnění souvislosti HLA antigenů a vybraných 

autoimunitních chorob. Dalším cílem je v rámci spolupráce s HLA oddělením 

Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze popsat laboratorní diagnostiku 

zmíněných autoimunitních onemocnění s důrazem především na stanovení 

asociace HLA a celiakie. 

Cíle bude dosaženo analýzou vzorku mé vlastní krve. V rámci laboratorního 

vyšetření bude objasněna izolace DNA a následná amplifikace metodou  

PCR-SSP s elektroforetickým vyhodnocením. Na základě získaných výsledků 

bude stanoveno riziko rozvoje celiakie.  

Praktická část bude zakončena statistickým přehledem o celkovém počtu 

provedených genetických vyšetření u vybraných autoimunitních onemocnění 

na Oddělení HLA Ústavu hematologie a krevní transfuze a také v příslušných 

laboratořích sídlících v České republice za rok 2018. Bude vytvořen přehled 

genotypizovaných jedinců a zároveň bude porovnán počet pozitivních 

a negativních jedinců. Pomocí grafu bude znázorněno množství provedených 

genotypizací a jejich vývoj během let 2015 – 2018. 
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4 METODIKA 

HLA oddělení se zabývá především vyhledáváním vhodných dárců 

a vyšetřením pacientů indikovaných k transplantaci hematopoetických 

kmenových buněk. V rámci transplantační problematiky se provádí 

genotypizace HLA na úrovni high resolution, testování KIR genů a také vyšetření 

buněčného chimerismu, které slouží k posouzení úspěšnosti transplantace. 

Mimo transplantací toto oddělení také provádí stanovení vazby HLA s některými 

onemocněními, specializuje se především na stanovení přítomnosti 

predispozičních alel podmiňujících celiakii, narkolepsii a revmatoidní 

onemocnění [36].  

Při vyšetření vazby HLA s chorobami se na oddělení HLA testují vybrané 

predispoziční lokusy, konkrétně HLA – DQA1/DQB1 pro diagnostiku celiakie, 

HLA – DQB1*06:02 pro diagnostiku narkolepsie a HLA – B*27 pro diagnostiku 

revmatoidních onemocnění. Kromě zmíněných predispozičních lokusů je možné 

na základě požadavku lékaře provést i vyšetření HLA pro diagnostiku dalších 

chorob. 

4.1 Stanovení predispozičních alel celiakie  

Spolu se vzorkem krve pacienta oddělení HLA vždy obdrží řádně vyplněnou 

žádanku, kde jsou zaznamenány  predispoziční alely jejichž přítomnost je nutné 

ověřit. Stanovení přítomnosti predispozičních alel se provádí metodou 

PCR – SSP s elektroforetickým vyhodnocením.  

Pro vykonání praktické části byl použit vzorek mé krve, ze kterého jsem 

nejprve izolovala DNA a poté byl vzorek mnou podroben analýze přítomných 

predispozičních alel podmiňující rozvoj celiakie.  
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Primární vzorek: periferní odebraná do zkumavky z protisrážlivým činidlem 

Vyšetřovaný biologický materiál: Izolovaná DNA z periferní krve 

Princip metody: 

PCR patří k základním metodám molekulárně genetické typizace, které 

se používají ke snadnému a rychlému zmnožení úseku DNA in vitro. Reakce 

využívá schopnosti DNA denaturovat v závislosti na okolní teplotě, aniž by bylo 

porušeno pravidlo komplementarity bází. Syntézu nového řetězce zajišťuje 

enzym DNA polymeráza připojováním komplementárních nukleotidů. 

Enzymatická replikace DNA se cyklicky opakuje, dokud není získán potřebný 

počet amplifikovaných řetězců. Po každém cyklu se počet řetězců 

DNA zdvojnásobí. Přibližně po třiceti cyklech je získané množství amplifikované 

DNA dostatečné pro další zpracování [37].  

Aby mohla PCR reakce proběhnout, musí reakční směs obsahovat vzorek 

DNA, syntetické oligonukleotidy (primery), které zajišťují syntézu nových 

vláken; směs všech čtyřech typů nukleotidů; termostabilní polymerázu (Taq 

polymeráza) a PCR pufr. Reakční objem se nejčastěji pohybuje mezi 20 – 100 µl. 

Samotná amplifikace DNA probíhá v několika reakcích, které probíhají 

při odlišné teplotě [37, 38].  

Prvním krokem PCR je zvýšení teploty na 94 – 98°C, které vede k denaturaci 

a rozštěpení templátové DNA na dvě jednovláknové molekuly. V prvním cyklu 

denaturace probíhá nejdéle, přibližně jednu až deset minut. V druhé reakci, často 

označované jako annealing, dochází k nasednutí primerů, tedy nukleotidů 

komplementárních ke koncovým sekvencím amplifikovaného řetězce. Optimální 

teplota této fáze závisí na volbě primerů, nejčastěji se pohybuje v intervalu 

50 – 56°C. Samotné nasednutí primerů trvá přibližně 15 – 60 sekund.  
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Po annealingu následuje poslední fáze, ve které dochází k elongaci neboli 

prodlužovaní řetězců. Teplota v této fázi se pohybuje kolem 72°C a je závislá 

na typu zvolené DNA polymerázy. K nejčastěji používaným polymerázám patří 

termostabilní Taq polymeráza, jejíž teplotní optimum se pohybuje v rozmezí 

75 – 80°C. Doba prodlužování řetězce závisí také na typu zvolené polymerázy, 

ale i na délce amplifikovaného řetězce, reakce obvykle probíhá 20 – 60 sekund. 

DNA polymeráza přiřazuje komplementární nukleotidy pouze na 3‘ konec, tudíž 

je nové vlákno DNA syntetizováno ve směru 3‘ – 5‘ [37, 38].   

Jednořetězcové molekuly vzniklé elongací se na základě komplementarity 

párují a tvoří molekuly dvouřetězcové, které následně vstupují jako templát 

pro další cyklus PCR. Výsledným produktem reakce jsou dvouřetězcové 

molekuly DNA se shodnou sekvencí a délkou. PCR reakce bývá nejčastěji 

vyhodnocena pomocí elektroforézy v polyarylamidovém či agarózovém gelu 

[37]. 

Pro stanovení přítomnosti predispozičních alel HLA vázaných onemocnění 

se k amplifikaci vyšetřované DNA využívá PCR se sekvenčně specifickými 

primery (PCR – SSP). Použité primery jsou komplementární ke konkrétní alele 

Obrázek 7 - Schéma PCR reakce [37] 
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či skupině alel a díky tomu umožňují namnožení pouze určitých úseků DNA. 

PCR reakce probíhá na základě pravidel komplementarity pouze u primerů, 

které se zcela navázaly na DNA. Nicméně ve většině případů však vzorek 

neobsahuje sekvenci, která je plně komplementární k primeru, tudíž k reakci 

nedochází. K vyhodnocení PCR – SSP se využívá elektroforéza na agarozovém 

gelu [4]. 

4.1.1 Izolace DNA 

Prvním krokem všech molekulárně – genetických vyšetření je izolace DNA. 

DNA lze izolovat různými technikami. V HLA laboratoři se k izolaci využívá 

přístroj MagCore® Super/HF16 Plus, ve kterém je možné izolovat genomovou 

DNA z periferní krve či jaderných buněk. Pro typizaci jsou využívány kity, 

které vychází ze 400 nebo 200 µl periferní krve, případně koncentrátu jaderných 

buněk. 

Samotná izolace trvá přibližně 65 minut a je prováděna pomocí magnetických 

částic. Prvním krokem je lýza jaderných buněk vedoucí k uvolnění DNA, která se 

následně váže na skleněný povrch paramagnetických kuliček v přítomnosti 

chaotropických solí (guanidin thiokyanát – GTC). Poté následuje odmytí 

nenavázaných zbytků buněk a GTC. Získaná DNA eluována vodou nebo pufrem 

s nízkým obsahem solí.  

Po izolaci následuje spektrofotometrické stanovení koncentrace DNA při 260 

nm a čistoty DNA při 280 nm.  

Pracovní pomůcky: 

Jednorázové rukavice, automatické a opakovací pipety, sterilní špičky, 

Eppendorf mikrozkumavky
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Reagencie: kity pro MagCore® Super/HF16 Plus, vyšetřovaná krev 

Pracovní postup: 

1) Příprava pracovních pomůcek, nasazení jednorázových rukavic 

2) Vložení označených kitů do stroje (Obrázek č. 8) 

3) Vložení prázdných špiček a otevřené kyvety 

4) Vložení mikrozkumavky se 400 µl krve vyšetřované krve 

5) Samotná izolace  

1 – kity, ve kterých probíhá izolace; 2 – vzorek krve (400 µl); 3 – špičky; 

4 –  prázdná kyveta na izolovanou DNA 

6) Stanovení koncentrace a čistoty 

Obrázek 8 – kity pro izolaci DNA [40] 

Obrázek 9 - Přístroj připravený na izolaci 

DNA [40] 
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4.1.2 PCR – SSP 

PCR – SSP se v HLA laboratoři provádí pomocí typizačního setu 

Olerup SSPTM. Sekvenčně specifické primery obsažené v typizačním setu jsou 

komplementární pouze s jedinou alelou, případně skupinou alel téže alelické 

skupiny. Samotnou genotypizaci je možné provést na úrovni low i high 

resolution.   

Pomůcky: 

Jednorázové rukavice, automatické a opakovací pipety, sterilní špičky, 

mikrozkumavky Eppendorf 

Reagencie: 

 Primerové kity Olerup SSPTM 

 Master Mix (MM) pro nelicencované kity Olerup SSPTM – složení: 

o nukleotidy (finální koncentrace každého dNTP je 200 M) 

o reakční pufr (finální koncentrace: 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 

10 mM Tris-HCl pH 8,3, 0,001 % w/v želatina) 

o glycerol (finální koncentrace je 5 %) 

o kresolová červeň (finální koncentrace je 100 g / ml) 

 Sterilní voda – Merck, Life techhnologies ambion 

 RecTaqTB polymeráza – 5U/µl; Top Bio 

Přístroíe: 

 Termocykler Biometra trio 48 

 Vortex 

 centrifuga 
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Pracovní postup: 

1) Příprava potřebných pracovních pomůcek. 

2) Výběr kitu s 21 jamkami a zvolení k němu příslušného ředění. 

3) Příprava reakční směsi v pre-PCR zóně. 

 označení negativní kontroly 

 příprava reakční směsi: 

Master mix – 72 µl 

Voda – 118 µl 

RecTaqTB polymeráza – 1,9 µl 

Master mix [µl] Izolovaná DNA [µl] Voda [µl] Taq polymeráza [µl] 

72 48 118 1,9 

 krátké vortexování a centrifugace 

 nanesení 10 µl promíchané reakční směsi bez polymerázy do jamky 

s negativní kontrolou 

 přidání 48 µl izolované DNA do reakční směsi 

 centrifugace 

 nanesení 10 µl finální reakční směsi do všech jamek (kromě negativní 

kontroly)  

 promíchání a sklepnutí pipetovaných reagencií (zajišťuje sloučení se 

specifickými primery) 

 překrytí kitu folií  

Tabulka 6 – Objemy jednotlivých složek reakční směsi pro PCR 
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4) Amplifikace v post-PCR zóně. 

 amplifikace probíhá v termocykleru Biometra trio 48 dle zvoleného 

programu a přesně stanovených podmínek 

 vložení pečlivě uzavřeného kitu do termocykler 

 zvolení programu pro amplifikaci PCR – SSP  

5) Vyjmutí kitu a příprava na elektroforézu, 

Fáze PCR Teplota [°C] Čas [s] Děí 

Iniciační cyklus 94 120 Denaturace 

10 cyklů 
94 10 Dokončení denaturace 

65 60 Amplifikace 

20 cyklů 

94 10 Denaturace 

61 50 Nasednutí primerů 

72 30 Extenze 

Elongace (závěrečný cyklus) 15 - Dokončení PCR – SSP 

Obrázek 10 – Primerový kit Olerup SSPTM s reakční směsí [40] 

Tabulka 7 – Průběh PCR reakce 
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4.1.3 Elektroforetické vyhodnocení PCR – SSP 

Pro detekci produktů vzniklých při PCR – SSP se používá gelová 

elektroforéza, rozdělené fragmenty jsou detekovány pomocí UV 

transluminátoru.  

Princip metody: 

Díky přítomnosti zbytků kyseliny fosforečné má molekula DNA záporný 

náboj, proto se pohybuje od záporné elektrody ke kladné. Pohyblivost molekuly 

DNA při konstantním proudu a napětí závisí na její velikosti a prostorovém 

uspořádání (konformaci). Obecně platí, že čím je molekula menší, tím rychleji 

se pohybuje [39]. 

Po elektroforetické separaci je produkt PCR detekován na UV 

transluminátoru, kdy interlakační čidlo navázané na vlákno DNA emituje 

procházející UV světlo o vlnové délce 260 nm. V případě pozitivní reakce 

jsou na gelu přítomné proužky různé velikosti. Konečné vyhodnocení 

amplifikace se provádí fotograficky, kde červené tečky značí pozitivní reakce 

a zelené tečky označují nespecifické reakce, ve kterých neodpovídá velikost PCR 

produktu.  

Pomůcky: 

Ochranný plášť, jednorázové rukavice, multikanálové pipety, sterilní špičky.  

Reagencie: 

 TAE pufr – Calbioch, Merck, Lachema 

 0,5 M EDTA (pH 8,0) – Merck 

 4N NaOH 
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 2% agarózový gel (již připravený) 

 DNA size marker – Olerup SSPTM 

Přístroíe a pomocná zařízení: 

 zdroje napětí pro elektroforézu 

 elektroforetické vana (olerup SSP horizontal green system, model Gel 

System 96) 

 hřebeny do elektroforetických van 

 plastiková měřítka 

Pracovní postup: 

1) Příprava potřebných pracovních pomůcek. 

2) Umístění gelu do elektroforetické vany s 0,5 x TAE pufrem. 

3) Nanesení 10 l standardu DNA size marker do první jamky každé řady. 

4) Odstranění folie z kitu obsahující amplifikovanou DNA. 

5) Nanesení 10 l PCR produktu do příslušných jamek pomocí multikanálové 

pipety (21krát 10 l), včetně negativní kontroly. 

Obrázek 11 – Agarózový gel s nanesenými vzorky [40] 
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6) Uzavření elektroforetické vany a spuštění elektroforézy – 15 minut při 

napětí 200 V a stejnosměrném elektrickém proudu 170 mA. 

7) Vypojení aparatury, vyjmutí gelu. 

8) Vizualizace PCR produktů pomocí UV transluminátoru Biometra při 

vlnové délce 260 nm. 

 Vyhledávání pozitivně reagujících fragmentů DNA, jejich označení a 

číslovaní. 

 Zaznamenání výsledků pod číslem vzorku do software Helmberg. 

 Analýza programem Helmberg SCORETM, který určí přítomné alelické 

skupiny. 

 Uložení výsledků do databáze HLA genotypizace. 

4.2 Statický přehled 

Pracovní postup: 

Sestavení statistického přehledu za rok 2018 o celkovém počtu provedených 

genetických vyšetření u celiakie, narkolepsie a revmatoidních onemocnění 

v České republice na základě dat poskytnutých Oddělením HLA Ústavu 

hematologie a krevní transfuze. Celkový přehled bude vytvořen pomocí tabulek, 

schémat, koláčových a sloupcových grafů. Soubor dat bude rozdělen dle 

jednotlivých onemocnění a také bude porovnán počet pozitivních a negativních 

jedinců.  

Obrázek 12 – Elektroforetický gel po vizualizaci s červeně označenými pozitivními reakcemi [40] 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Stanovení predispozičních alel celiakie  

V rámci diagnostiky celiakie se testují lokusy HLA – DQA1 na úrovni high 

resolution a HLA – DQB1 na úrovni low resolution. V případě přítomnosti alely 

HLA – DQB1*02 či HLA – DQB1*03 je nutné provést dourčení HLA – DQB1 

na úrovni high resolution. Za pozitivní výsledek je považována kombinace alel 

HLA – DQA1 a HLA – DQB1. Aby bylo možné označit výsledek jako pozitivní, 

musí být přítomny obě uvedené alely. Konkrétní kombinace i se serologickým 

vyhodnocením jsou uvedeny v tabulce 6.  

Tabulka 7 – konkrétní kombinace alel asociovaných s celiakií 

Kombinace alel Serologické vyhodnocení 
Vyhodnocení rizika 

celiakie 

DQA1*05:01/ DQB1*02:01 DQ2.5 pozitivní, DQ8 negativní 

Zvýšené riziko celiakie 

(genotypy asociované 

s celiakií) 

DQA1*05:05/DQB1*02:02 DQ2.5 pozitivní, DQ8 negativní 

DQA1*03:01/ DQB1*03:02 DQ8 pozitivní, DQ2 negativní 

DQA1*05:01/ DQB1*02:01 a 

DQA1*03:01/ DQB1*03:02 
DQ2.5 pozitivní, DQ8 pozitivní 

DQA1*02:01/DQB1*02:02 a 

DQA1*03:01/ DQB1*03:02 
DQ2.2 pozitivní, DQ8 pozitivní 

Nejednoznačná riziko 

celiakie 
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Metodou PCR – SSP byla provedena genotypizace vzorku DNA na obou 

úrovních, tedy na low resolution i high resolution. Výsledky genotypizace 

na úrovni low resolution byly zaznaménany do počítačového programu 

Helmberg SCORETM, který vyhodnotil pozitivní reakce a přítomné alelické 

skupiny na lokusu HLA – DQ. Ve vzorku DNA byly přítomny lokusy 

HLA – DQA1 a HLA – DQB1, konkrétně pak alely HLA – DQB1*03:03, 

HLA – DQB1*06:03, HLA – DQA1*01:03 a HLA – DQB1*02:01. 

 

Obrázek 14 – Výsledky genotypizace zapsané do softwaru  Helmberg SCORETM s označenými pozitivně 

reagujícími fragmenty  

Obrázek 13 - Výsledky genotypizace provedené na úrovní high resolution 
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Vyhodnocení genotypizace a stanovení rizika celiakie 

Na základě provedené genotypizace lze s vysokou pravděpodobností vyloučit 

nejen diagnózu celiakie, ale i její případný rozvoj v budoucnu. V testovaném 

vzorku byly přítomny pouze alely HLA – DQB1*03:03, HLA – DQB1*06:03, 

HLA – DQA1*01:03 a HLA – DQB1*02:01, které nejsou asociované s celiakií. 

Výsledek lze interpretovat jako DQ2 negativní, DQ8 negativní. 
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5.2 Statický přehled 

5.2.1 Statistický náhled na HLA oddělení ÚHKT 

V průběhu roku 2018 bylo na HLA oddělení Ústavu hematologie a krevní 

transfuze v Praze provedeno stanovení predispozičních alel celkem u 136 osob. 

Nejvíce pacientů a to 54 % bylo genotypizováno za účelem stanovení 

predispozičních alel podmiňujících narkolepsii. Genetické predispozice 

pro  celiakii byly pak vyšetřovány u 34 % pacientů. Přítomnost alely B*27 byla 

stanována u 11 % pacientů. Pouze v jednom vzorku byla provedena genotypizace 

za účelem stanovení alel asociovaných s AS. 

Tabulka 8 - Počet zpracovaných vzorků u jednotlivých onemocnění 

Onemocnění počet vzorků 

Narkolepsie 73 

Celiakie 47 

Revmatoidní onemocnění (B*27) 15 

Bechcetova chroba  1 

Celkem 136 
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Z celkového počtu provedených genotypizací byly predispoziční alely 

jednotlivých onemocnění přítomny u 60 jedinců. U zbývajících 70 jedinců byly 

výsledky negativní. Stanovení alely HLA – DQB1*06:02 asociované s narkolepsií 

bylo provedeno celkem u 73 pacientů, z toho u 25 jedinců byly přítomny 

predispoziční alely. Genetické predispozice pro revmatoidní onemocnění byly 

stanoveny celkem u 15 pacientů a pozitivní výsledek byl pak u 9 testovaných 

jedinců. Přítomnost alely HLA – B*51, která je asociována s Bechcetovou 

chorobou byla stanovena pouze u jednoho vzorku a to s negativním výsledkem.  

Tabulka 9 – Porovnání pozitivních a negativních výsledků u jednotlivých onemocnění 

Onemocnění pozitivní negativní 

Narkolepsie 25 48 

Celiakie 29 18 

Revmatoidní onemocnění (B*27) 6 9 

Bechcetova choroba 0 1 

Celkem 60 76 

54%
34%

11%

1%

Počet genotypizací za rok 2018

Narkolepsie

Celiakie

Revmatoidní

onemocnění (B*27)

Bechcetova choroba

Obrázek 15 – Počet provedených genotypizací za rok 2018 
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V rámci diagnostiky celiakie bylo provedeno celkem 47 genotypizací, přičemž 

přítomnost predispozičních alel byla potvrzena u 29 jedinců a u 18 jedinců bylo 

na základě negativního výsledku riziko celiakie vyloučeno. Pozitivní výsledky 

byly rozděleny dle jejich serologické interpretace. Z celkového počtu 

genotypizovaných pacientů bylo 22 jedinců DQ2.5 pozitivních/DQ8 negativních, 

2 pacienti byly DQ2.2 pozitivní/DQ8 negativní a 3 pacienti vykazovali 

DQ8 pozitivitu/ DQ2 negativitu. Pouze dva pacienti byly DQ2.5 pozitivní/ DQ8 

pozitivní. 

Tabulka 10 – rozdělení vzorků dle přítomných lokusů 

přítomné lokusy počet vzorků 

DQ2.5 pozitivní /DQ8 negativní 22 

DQ2.2 pozitivní /DQ8 negativní 2 

DQ8 pozitivní / DQ2 negativní 3 

DQ2.5 pozitivní /DQ8 pozitivní 2 

celkem 29 

Obrázek 16 – Porovnání pozitivních a negativních výsledků u jednotlivých onemocnění 
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5.2.2 Statistický náhled na počet provedených genotypizací ve 

vybraných laboratořích ČR za rok 2018  

V průběhu roku 2018 bylo v laboratořích, které se zabývají stanovením 

predispozičních alel genotypizováno 6302 pacientů. Z tohoto souboru bylo 70 % 

pacientů testováno na přítomnost alely B*27, která podmiňuje rozvoj 

revmatoidních onemocnění. Predispoziční alely celiakie byly vyšetřovány u 1719 

pacientů, tedy u 27 % pacientů a stanovení přítomnosti alel podmiňující 

narkolepsii bylo provedeno pouze u 2 % pacientů. 

Tabulka 11 – Celkový počet zpracovaných vzorků pro vybraná onemocnění za rok 2018  

Onemocnění Počet vzorků 

Celiakie 1719 

Revmatoidní onemocnění (B*27) 4438 

Narkolepsie 96 

Jiné (např. IDDM I. typu, DRB1*04, HIV+, HLA-B*17) 49 

Celkem 6302 

76%

7%

10%

7%

Rozdělení pozitivních vzorků dle serologické 

interpretace

DQ2.5 pozitivní /DQ8 negativní

DQ2.2 pozitivní /DQ8 negativní

DQ8 pozitivní / DQ2 negativní

DQ2.5 pozitivní /DQ8 pozitivní

Obrázek 17 – znázornění rozdělení vzorků dle přítomných lokusů 
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 Statistická data za rok 2018 poskytlo celkem 21 laboratoří. Jednotlivé 

laboratoře byly rozděleny dle vybraných onemocnění a dle počtu zpracovaných 

vzorků do tří kategorií. Do první kategorie byly zařazeny laboratoře, které 

zpracovaly 1 až 10 vzorků, do druhé pak laboratoře, které vyšetřily 11 až 100 

vzorků. Poslední kategorii tvořili laboratoře, které zpracovali 101 a více vzorků.  

Stanovením celiakie se zabývalo celkem 19 laboratoří, z toho 15 laboratoří 

zpracovalo 11 – 100 vzorků a čtyři laboratoře pak 101 a více vzorků. Vyšetřením 

přítomnosti predispozičních alel spojených s revmatoidními onemocněními 

se zabývalo celkem 17 laboratoří, přičemž čtyři laboratoře genotypizovaly 1 – 10 

vzorků, sedm laboratoří stanovilo 11 – 100 vzorků a šest laboratoří provedlo 

vyšetření 101 a více vzorků. Stanovením narkolepsie se zabývalo pouze pět 

laboratoří, z toho tři laboratoře byly dle počtu zpracovaných vzorků zařazeny 

do první kategorie a dvě laboratoře do druhé kategorie. Pouze 3 laboratoře 

vyšetřovaly vazbu HLA i s jinými onemocněním (např. IDDM, Bechcetova 

choroba).  

27%

70%

2% 1%

Celkový počet zpracovaných vzorků pro 

vybraná onemocnění za rok 2018

Celiakie

Revmatoidní onemocnění

(B*27)

Narkolepsie

Jiné (např. IDDM I. typu,

DRB1*04, HIV+, HLA-B*17)

Obrázek 18 – Celkový počet zpracovaných vzorků pro vybraná onemocnění za rok 2018 
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Tabulka 12 - Počet pracovišť, podle množství zpracovaných vzorků za r. 2018 

Celkový počet zpracovaných vzorků pro vybraná onemocnění v letech 

2015 – 2018  

Během uplynulých čtyřech let došlo k značnému poklesu provedených 

stanovení predispozičních alel u celiakie a také u revmatoidních onemocnění. 

Naopak u stanovení narkolepsie došlo k nárůstu provedených vyšetření. Nejvíce 

genotypizací bylo provedeno v roce 2016 a nejméně naopak v loňském roce.  

V letech 2015 – 2018 byla nejčastěji vyšetřována přítomnost alely B*27 spojené 

s revmatoidními onemocněními. V roce 2016 bylo provedeno 6457 genotypizací 

za účelem stanovení alely HLA –  B*27. Změny v počtech genotypizací jsou 

Počet zpracovaných vzorků Celiakie 
Revmatoidní 

onemocnění (B*27) 
Narkolepsie Jiné 

1 až 10 0 4 3 2 

11 až 100 15 7 2 1 

101 a více 4 6 0 0 

Celkový počet laboratoří 19 17 5 3 

43%

39%

11%

7%

Rozdělení laboratoří dle prováděných vyšetření

celikaie

revmatoidní onemocnění

(B*27)

narkolepsie

jiné

Obrázek 19 – znázornění rozdělení laboratoří dle prováděných genotypizací 
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ovlivněny dodanými daty z jednotlivých laboratoří, některé laboratoře ukončily 

činnost či hodnoty vůbec neposkytly. Přesný počet provedených genotypizací 

v rámci diagnostiky vybraných onemocnění je vyobrazen v tabule 11 a následně 

v grafu 6. 

Tabulka 13 – Počty provedených vyšetření u vybraných nemocí během let 2015 – 2018 

 

Onemocnění rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 

Celiakie 3533 3643 2356 1719 

B*27 4943 6457 5235 4438 

Narkolepsie 243 192 64 96 

Jiné  

(např. IDDM I. typu, DRB1*04, HLA-B*17) 
456 119 144 49 

Celkem 9175 10411 7799 6302 
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Obrázek 20 - znázornění provedených genotypizací během let 2015 – 2018 
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6 DISKUZE 

Asociace HLA antigenů byla doposud potvrzena přibližně 

u 40 autoimunitních onemocnění. Nicméně přesná spojitost těchto antigenů 

s intenzitou či typem projevů je objasněna pouze u některých chorob. Stanovení 

predispozičních alel má v rámci diagnostiky autoimunitních onemocnění spíše 

podpůrný význam, asociované genotypy se totiž často vyskytují i u zdravých 

jedinců. Proto se většina diagnostických postupů nejčastěji zakládá na vyšetření 

příslušných protilátek, které bývá mnohdy specifičtější než stanovení 

predispozičních alel. Ověření přítomnosti asociovaných genotypů se využívá 

spíše k vyloučení daného autoimunitního onemocnění.  

Genotypizace za účelem stanovení predispozičních genotypů bývá často 

využívána v rámci diferenciální diagnostiky k vyloučení některých nemocí. 

Hlavní výhodou tohoto genetického vyšetření je především jeho malá náročnost. 

K jeho provedení stačí totiž pouze krev pacienta odebraná do zkumavky 

s protisrážlivým činidlem. U některých autoimunitních chorob jako je například 

celiakie se toto vyšetření provádí častěji, protože oproti ostatním diagnostickým 

postupům je odběr krve nejméně invazivní.  

Stanovení asociovaných HLA genotypů je rozebráno v praktické části, 

kde jsou probrány i jednotlivé kroky laboratorního procesu. Nejprve byla 

popsána izolace DNA jakožto první krok nejen genotypizací, ale i všech 

molekulárně-genetických metod. Existují různé izolační techniky, které se odvíjí 

hlavně od typu vzorku. Nicméně v současné době patří k nejvyužívanějším právě 

automatizovaná separace pomocí paramagnetických kuliček, která byla použita 

i na izolaci DNA z mého vzorku. Největší výhodou této metody je především její 

malá časová náročnost z hlediska práce laboranta a také její automatizace, která 

snižuje riziko chyb. Ostatní metody jako například izolace NaCl 
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či fenol – chloroformová izolace jsou časově náročnější. Kromě vyššího rizika 

chyby je u těchto metod i značnou nevýhodou zisk DNA s nižší čistotou. 

Po izolaci DNA následuje samotné stanovení genotypu. I zde je několik 

různých postupů, které se odvíjí od účelu genotypizace. V mé práci byla použita 

metoda PCR – SSP s elektroforetickým vyhodnocením, která se pro stanovení 

přítomnosti predispozičních alel používá nejčastěji. Díky sekvenčně specifickým 

primerům, které jsou komplementární ke konkrétní alele nebo skupině alel, lze 

amplifikovat pouze určitou část genomu. PCR – SSP se řadí mezi 

molekulárně – genetické metody, které se v současné době pro stanovení 

predispozičních alel používají nejčastěji. Jejich hlavní výhodou je vysoká 

přesnost, jelikož stanovení je možné na dvou rozlišovacích úrovních (low 

resolution a high resolution). Z molekulárně genetických metod se k typizaci 

využívá i průtoková cytometrie, případně i DNA mikročipy. Obě tyto techniky 

poskytují výsledky na stejné úrovni jako PCR – SSP, nicméně jsou finančně 

náročnější.  

Přítomnost asociovaných genotypů je možné stanovit i serologickými 

metodami, které jsou založeny na vazbě protilátek obsažených v typizačním séru 

na lymfocyty testované osoby. Hlavní nevýhoda těchto metod spočívá 

v problematickém určení serologické specifity v případě nedostatečného 

množství protilátek. Celkově lze říci, že serologické metody jsou v porovnání 

s molekulárně – genetickými metodami značně nevýhodné nejen kvůli jejich 

časové náročnosti, ale i kvůli méně přesnému výsledku, který poskytují. 

Metodou PCR – SSP byla provedena genotypizace vzorku mojí DNA 

na  obou úrovních, tedy na low resolution i high resolution. Na základě 

očekávání nebyla potvrzena přítomnost specifických genotypů asociovaných 

s celiakií, tudíž bylo možné tuto diagnózu vyloučit.  
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Součástí bakalářské práce je i statistické vyhodnocení dat týkajících 

se vyšetření predispozičních alel na HLA oddělení ÚHKT a také v laboratořích 

sídlících v ČR. Veškerá data poskytlo HLA oddělení ÚHKT, jakožto národní 

referenční laboratoř pro DNA diagnostiku. Četnost stanovení jednotlivých 

predispozičních alel závisí na konkrétním onemocnění, na jeho diagnostických 

možnostech a také na síle vazby a relativním riziku. Dle očekávání bylo v českých 

laboratořích během loňského roku nejvíce vzorků genotypizováno za účelem 

stanovení alely HLA – B*27, která je asociovaná s Ankylozující spondylitidou 

a ostatními revmatoidními onemocněními. Tento výsledek je podpořen i faktem, 

že vazba HLA – B*27 s revmatoidními onemocněními patří k jedné z nejsilnějších 

vazeb. Naopak méně často byl stanovován genotyp asociovaný s narkolepsií, 

jelikož se mnohdy vyskytuje i u zdravých osob.  

Bylo provedeno i zhodnocení zpracovaných vzorků pro vybraná 

onemocnění během let 2015 – 2018 v laboratořích České republiky. Dle očekávání 

bylo nejvíce prováděné vyšetření přítomnosti alely HLA – B*27. V rámci 

celkového počtu provedených vyšetření za jednotlivé roky byl v roce 2018 

zaznamenán značný pokles oproti předchozím rokům. Vzhledem k tomu, 

že u předchozích let byl pozorován spíše nárůst vyšetření, je tento výsledek 

poněkud neočekávaný. Nicméně tento pokles lze vysvětlit tím, že některé 

laboratoře, které v předchozích letech zpracovaly významné množství vzorků, 

ukončily činnost či data vůbec neposkytly.  
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá především objasněním souvislostí mezi 

rozvojem autoimunitních onemocnění a přítomností specifických HLA antigenů. 

K pochopení této souvislosti byl v první části práce rozebrán HLA systém 

člověka, jelikož právě antigeny tohoto systému podmiňují rozvoj některých 

autoimunitních onemocnění. Další část byla zaměřena na autoimunitu 

a s ní spojené poruchy imunologické tolerance. V závěru teoretické části byla 

popsána vybraná autoimunitní onemocnění, jejich příznaky a také význam 

stanovení asociovaných HLA genotypů. 

Hlavním cílem bakalářské práce byla typizace HLA systému pacienta 

za účelem stanovení přítomnosti predispozičních alel podmiňující rozvoj 

celiakie. V rámci praktické části byla nejprve objasněna izolace DNA, které je 

nezbytná pro typizaci HLA systému. Přítomnost asociovaných alel byla ověřena 

pomocí PCR – SSP s elektroforetickým vyhodnocením na úrovni low resolution 

a následně i na high resolution. Provedenou genotypizací nebyla potvrzena 

přítomnost predispozičních alel asociovaných s celiakií, proto bylo možné tuto 

diagnózu vyloučit.     

V další části práce byl vytvořen statistický přehled o celkovém počtu 

provedených genetických vyšetření u vybraných autoimunitních onemocnění 

v příslušných laboratořích sídlících v České republice a také na Oddělení HLA 

Ústavu hematologie a krevní transfuze za rok 2018. Pomocí grafů a tabulek bylo 

znázorněno množství genotypizací provedených v laboratořích v ČR a jejich 

vývoj během let 2015 – 2018. V rámci genotypizací provedených na ÚHKT bylo 

provedeno i porovnání pozitivní a negativních jedinců vzhledem k celkovému 

počtu testovaných.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AMK  aminokyselina 

AO   autoimunitní onemocnění 

APC  buňka prezentující antigen 

AS   ankylozující spondylitida 

DM   diabetes mellitus 

DM1T  diabetes mellitus prvního typu 

DM2T  diabetes mellitus druhého typu 

DNA  deoxyribonukleová kyselina  

EDS  extrémní denní spavost 

GAD  protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové  

HLA systém hlavních leukocytárních antigenů  

(human leucocyte antigens) 

IAA  protilátky proti inzulinu 

ICA  ostrůvkové cytoplazmatické protilátky 

IDDM  inzulin dependentní diabetes mellitus 

IS   imunitní systém 
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LCT  lymfocytotoxický test 

MHC hlavní histokompatibilní komplex  

(major histocompatibility complex) 

NT1   narkolepsie prvního typu  

NT2  narkolepsie druhého typu 

PCR – SSO PCR s následnou hybridizací se sekvenčně  

specifickými oligonukleotidy 

PCR – SSP  PCR se sekvenčně specifickými primery 

PCR  polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)  

RA   revmatoidní artritida 

RF   revmatoidní faktor 

RR   relativní riziko  

RS   roztroušená skleróza 
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