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Abstrakt 

Tato práce se zabývá možnou souvislostí molekul HLA a psychiatrických 

onemocnění, která jsou zde zastoupena schizofrenií, poruchami autistického spektra, 

bipolární poruchou a posttraumatickou stresovou poruchou. Práce se snaží o shrnutí 

dosud známých alel majících souvislost s psychiatrickými onemocněními. Rovněž jsou 

zde popsány možné mechanismy, kterými tyto alely ovlivňují vznik a vývoj těchto 

onemocnění. Přestože prací zabývajících se danou problematikou je nemalé množství, 

přesný způsob zapojení molekul HLA dosud nebyl uspokojivě vysvětlen.  

Klíčová slova 

systém HLA, psychiatrická onemocnění, schizofrenie, autismus, bipolární porucha, 

posttraumatická stresová porucha 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with possible connection between HLA molecules and mental 

diseases, which are represented by schizophrenia, autism spectrum disorders, bipolar 

disorder and post-traumatic stress disorder. The thesis tries to summarize alleles that are 

known as relate to mental diseases. Also there are described some possible mechanisms 

by which these alleles influence origin and development these diseases. Although there 

are many works deal with this topic, the exact way, how HLA molecules are involved, 

has not been satisfactorily explained yet.   

Key words 

HLA system, mental diseases, schizophrenia, autism, bipolar disorder, post-traumatic 
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Seznam zkratek 

CNS Centrální nervová soustava 

 

GPCR Receptor spřažený s G-proteinem (G protein-coupled receptor) 

 

HLA Lidský leukocytární antigen  (Human Leukocyte Antigens) 

 

KIR Killer imunoglobulin-like receptor 

 

MHC Hlavní komplex tkáňové slučitelnosti (Major Histocompatibility Complex) 

 

MKN Mezinárodní klasifikace nemocí 

 

NK Přirození zabíječi (Natural Killers) 

 

PAS Poruchy autistického spektra 

 

PTSP Posttraumatická stresová porucha 

 

TNF Faktor nádorové nekrózy alfa (Tumor Necrosis Factor) 
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1 Úvod 

Onemocnění postihující psychiku, chování, nálady a emoce patří mezi ta, která 

nejvíce ovlivňují lidské životy a to nejenom životy postižených, ale i jejich blízkého 

okolí. Některá se projevují již v útlém věku, jiná nastupují až v dospělosti. Vědci se 

snaží již poměrně dlouho odhalit biologickou příčinu těchto onemocnění nebo alespoň 

určité rizikové faktory jejich vzniku. Problém ovšem je, že na vzniku a rozvoji 

psychiatrických onemocnění se zřejmě podílí celá řada různých faktorů jak genetické, 

tak environmentální povahy. V neposlední řadě mezi tyto možné faktory patří imunitní 

systém a jeho jednotlivé složky.  

Jednou ze zásadních složek imunitního systému je systém molekul HLA 

(Human Leukocyte Antigens), který se podílí na adaptivní imunitě člověka. Funkce 

tohoto systému je ale pravděpodobně mnohem širší a nyní bývá spojován s celou řadou 

různých onemocnění, mimo jiné i s psychiatrickými onemocněními. V genech 

kódujících molekuly HLA zároveň nalézáme jeden z největších polymorfismů 

v lidských genech vůbec. Existuje tedy velké množství alel, které jsou u konkrétních 

jedinců odlišné, což má svůj význam v imunitním systému, ale také to může způsobovat 

velmi různorodou náchylnost jedinců k onemocněním ovlivněnou právě konkrétními 

alelami molekul HLA.  

Tato bakalářská práce se zabývá spojitostí jednotlivých alel HLA s konkrétními 

psychiatrickými onemocněními, jež jsou v souvislosti s molekulami HLA uváděna. 

Jedná se o schizofrenii, poruchy autistického spektra, bipolární poruchu a 

posttraumatickou stresovou poruchu. Cílem práce je popsat důvody, proč by molekuly 

HLA měly mít s daným onemocněním souvislost, a různé pohledy na zapojení molekul 

HLA do etiologie onemocnění. V neposlední řadě je snahou přinést co nejúplnější 

přehled konkrétních alel systému HLA, které jsou s určitým psychiatrickým 

onemocněním spojovány.   
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2 HLA 

Fyziologickou funkcí molekul MHC (major histocompatibility complex) je 

prezentace krátkých peptidů antigenně specifickým T lymfocytům. Jsou tak součástí 

prvního kroku buněčné imunitní odpovědi zprostředkované pomocí T lymfocytů. U 

všech savců nalezneme lokus MHC zahrnující geny pro molekuly MHC  I. a II. třídy a 

řadu dalších proteinů (složky komplementu C2 a C4, cytochrom P450, TNF, 21-

hydroxyláza) nazývaných též jako MHC III. třídy (Shiina et al., 2009). U člověka se 

tyto molekuly nazývají HLA (Human Leukocyte Antigens) a nalezneme je v lokusu 

HLA nacházejícím se na krátkém raménku chromosomu 6. V této práci se budu zabývat 

dvěma sadami vysoce polymorfních genů HLA I a HLA II.  

Molekula HLA I je exprimována na membráně všech jaderných buněk. Je 

tvořena transmembránovým α řetězcem nekovalentně spojeným s β-2-microglobulinem. 

Domény α1 a α2 jsou polymorfní a tvoří žlábek schopný vázat peptidy o délce 8-10 

aminokyselin (Bjorkman et al., 1987; Wieczorek et al., 2017). HLA I je rozpoznáváno T 

lymfocyty pomocí receptoru CD8 (Abbas et al., 2012).  

 

Obrázek č. 1 Struktura MHC molekul I. a II. třídy. Schematické zobrazení hlavních domén MHC 

molekul ukazující podobnost mezi dvěma typy molekul a základní odlišnosti. Molekuly MHC I. třídy jsou 

tvořeny řetězcem α nekovalentně vázaným na β2 mikroglobulin (β2-m), molekuly MHC II. třídy jsou 

tvořeny řetězci α a β. Peptidy jsou vázány do „žlábku“, který obě tyto molekuly tvoří. Upraveno podle 

(Schumacher et al., 2017). 
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Molekula HLA II je exprimována na membráně antigen prezentujících buněk. 

Tvoří ji pár α a β podjednotky. Domény α1 a β1 jsou polymorfní a tvoří žlábek, kam se 

mohou vázat peptidy o délce 10-30 aminokyselin (Wieczorek et al., 2017). T lymfocyty 

rozpoznávají molekuly HLA II pomocí receptoru CD4 (Abbas et al., 2012). 

Geny HLA jsou exprimovány kodominantně, takže se u každého jedince projeví 

alely získané od obou rodičů (Abbas et al., 2012). V lokusu HLA I se nacházejí tři geny 

nazývané HLA-A, HLA-B a HLA-C (Shiina et al., 2009). Geny pro molekuly HLA II se 

nazývají HLA-DP, HLA-DQ a HLA-DR (Shiina et al., 2009). Tyto geny jsou vysoce 

polymorfní. Genetická výbava jednoho člověka tedy obsahuje šest různých alel genů 

HLA I a šest různých alel genů HLA II. Počet známých alel HLA je v současné době 

26 887 (Robinson et al., 2015) s tím, že každé alele je přiděleno číslo. Tento vysoký 

polymorfismus je považován za evoluční reakci populací na rozmanitost mikrobů, 

kterým je třeba se bránit (Lie a Thorsby, 2005). 

Existují dva typy nomenklatury HLA. První se zakládá na sérologické definici, 

byla zavedena v roce 1975 a později upravena v roce 1984 (Penka, 2012). Produkty 

HLA jsou určovány sérologickými nebo celulárními technikami. Velkými písmeny jsou 

popsány lokusy, dále následuje číslice označující specifitu molekuly. V případě HLA-C 

se užívá značka w, aby se zabránilo záměně se složkami komplementu (Marsh et al., 

2010). Druhý typ zápisu se odvíjí od nukleotidové sekvence a užívá se od roku 1987 

(Marsh et al., 2010). Velké písmeno opět označuje lokus, následující dvě číslice 

většinou odpovídají sérologické specifitě, další číslice za dvojtečkou popisují konkrétní 

alelu odlišující se od ostatních ze skupiny nukleotidovou sekvencí (Marsh et al., 2010). 

DRB1 a DQB1 označují β řetězec HLA II molekuly (Marsh et al., 2010). 
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Obrázek č. 2 Schéma nomenklatury molekul HLA na základě nukleotidové sekvence. Velké písmeno 

označuje gen, následující dvojčíslí skupinu alel. Další číslice popisují konkrétní nukleotidovou odlišnost 

dané alely od ostatních. Upraveno podle (Robinson et al., 2015). 

3 Psychiatrická onemocnění 

Psychiatrická onemocnění se značně liší od ostatních onemocnění. Projevují se 

kvantitativní odchylkou v myšlení, v chování a v emocionálním prožitku od normy 

(Sadock et al., 2009). Často není jasná příčina onemocnění, to znesnadňuje jejich 

třídění, které se zakládá na prožitcích a chování nemocných. Diagnózy se často 

překrývají, což se projevuje výskytem komorbidních pacientů, kteří mají více platných 

psychiatrických diagnóz. Podle současně platné klasifikace se jedná o onemocnění 

z kapitoly F Mezinárodní klasifikace nemocí v 10. revizi (MKN-10, 2008). Patří sem 

organické duševní poruchy, závislosti, schizofrenie, afektivní poruchy, poruchy nálad, 

spánku, příjmu potravy a další (Hosák et al., 2015). Dále jsou blíže popsána 

onemocnění, která se vyskytují ve vědeckých studiích v souvislosti s HLA.  

3.1 Schizofrenie 

Jedná se o skupinu onemocnění, která jsou spojována s  psychózou, jež se 

projevuje významným narušením vztahu ke skutečnosti. Jde o velmi závažné, často 

chronické onemocnění, projevující se přítomností bludů a halucinací, které často mění 
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osobnost pacienta a má i řadu dalších projevů (MKN-10, 2008). Celoživotní prevalence 

se pohybuje kolem 1 % a manifestuje se nejčastěji mezi dvacátým a dvacátým čtvrtým 

rokem života u mužů a v průměru asi o pět let později u žen (Kahn et al., 2015). 

Propuknutí nemoci je zřejmě důsledkem vrozené vlohy a vnějšího stresu. Vlohy mohou 

být genetického anebo prenatálního či perinatálního typu a u disponovaných jedinců 

může zvyšovat pravděpodobnost rozvinutí nemoci konzumace některých drog (Kahn et 

al., 2015). Heritabilita se uvádí kolem 80 % (Hilker et al., 2018). Se schizofrenií jsou 

spojovány geny související s metabolismem dopaminu, glutamátu, serotoninu či 

myelinizací axonů, ale také řada genů podílejících se na vývoji struktury neuronů, 

neuroglií a dalších složek CNS včetně komplexu HLA (Kahn et al., 2015). Právě na 

raném vývoji CNS se podílejí i složky imunitního systému včetně HLA (Bilbo a 

Schwarz 2009; Corriveau at al. 1998). 

3.2 Poruchy autistického spektra (PAS) 

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí tato diagnóza zahrnuje dětský autismus, 

atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom a jiné dezintegrační poruchy 

v dětství (MKN-10, 2008). U Rettova syndromu je zřejmě známa příčina onemocnění 

(mutace ovlivňující genovou expresy na chromosomu X) (Kyle at al., 2018). Autismus 

byl stanoven jako samostatná diagnóza v roce 1980, tehdy se uváděla velmi nízká 

prevalence, následně po roce 2000 byl zaznamenán velký nárůst tohoto onemocnění 

(Hosák at al., 2015). To lze částečně přisoudit lepší diagnostice, většímu povědomí o 

nemoci, vyššímu věku rodičů a geografickému shlukování rodin s postiženými dětmi, 

ale téměř polovina nárůstu nemá známou příčinu (Weintraub, 2011). V současné době 

se průměrná prevalence udává zhruba 1 %, zřejmě je ale vyšší (Lai at al., 2014). 

Poruchy autistického spektra také postihují zhruba čtyřikrát častěji muže než ženy 

(Amaral at al., 2014). Významné jsou u tohoto onemocnění genetické předpoklady, 

odhadovaná heritabilita může přesáhovat i 90 % (Tick et al., 2016). Zřejmě nelze nalézt 

pouze jednu příčinu onemocnění, existuje celá řada genů pravděpodobně souvisejících 

s autismem (Lai at al., 2014). U autistických pacientů je častá komorbidní diagnóza, 

přičemž nejčastěji se u takových pacientů vyskytuje mentální retardace (Lai at al., 

2014). Onemocnění autistického spektra se projevují abnormalitami v oblasti sociálních 

vztahů, jazyka a řeči, komunikace, chování, her a zájmů (MKN-10, 2008). V případě 

dětského autismu se příznaky projevují před třetím rokem života, u atypického autismu 
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až po třetím roce (Hosák at al., 2015).  Aspergerův syndrom má mírnější projevy a 

podle některých autorů se jedná pouze o mírnější formu předchozích (Frith, 2001). 

3.3 Bipolární afektivní porucha 

Bipolární porucha patří mezi afektivní poruchy neboli poruchy nálad, dříve byla 

známa pod označením maniodepresivní psychóza. Pacient prochází dvěma nebo více 

fázemi, které se významně liší jeho náladou a aktivitou (MKN-10, 2008). Střídá se 

aktivní fáze zvaná mánie nebo mírnější hypománie, kdy je pacient aktivní a plný energie 

(MKN-10, 2008), ta trvá většinou v řádu týdnů (Tondo at al., 2017). Následující fáze 

výrazného zhoršení nálady a pasivity nazývaná jako deprese (MKN-10, 2008) trvá 

v neléčeném stavu několik měsíců (Tondo at al., 2017). Ataky jednotlivých fází se 

opakují a jejich nástup je často zapříčiněn aktuální stresovou situací (MKN-10, 2008). 

Poměrně značná část pacientů se dopustí sebevraždy nebo pokusu o ni (Lima et al., 

2018; McCormick et al., 2015). V širším pojetí poruch bipolárního spektra je 

celoživotní prevalence odhadována na zhruba 4 % (McCormick at al., 2015). Celkem 

vysoká dědivost je odhadovaná kolem 85 % (Lima et al., 2018). Genetická vloha pro 

onemocnění se váže na více genů, z nichž se některé mohou překrývat se schizofrenii a 

jiné ne (Purcell et al., 2009). U pacientů je také možno nalézt určité morfologické 

anomálie v mozku a také řadu neurotransmiterových změn (Harrison et al., 2018). Má 

se za to, že mechanismy, které zdravým lidem pomáhají adaptovat se na vnější a vnitřní 

změny, nefungují u pacientů, tak jak mají. Z toho důvodu i malá změna prostředí může 

vést k velké změně v chování a současně i v neuroendokrinních a neuroimunitních 

regulacích (Harrison at al., 2018; McCormick at al., 2015). U naprosté většiny 

nemocných se po první epizodě mánie dostaví v budoucnosti další epizoda nemoci. 

Důležité pro léčbu je včasné zachycení, nejlépe během prvního relapsu (McCormick at 

al., 2015). 

3.4 Posttraumatická stresová porucha (PTSP) 

Posttraumatická stresová porucha se objevuje jako opožděná reakce na stresovou 

situaci nebo událost, která měla katastrofický charakter nebo bezprostředně ohrožovala 

budoucího pacienta (MKN-10, 2008). Prevalence tohoto onemocnění je v populaci nižší 

než 1 % ovšem u rizikových skupin zahrnujících válečné veterány či oběti přírodních 

katastrof nebo kriminálních činů může být prevalence mnohem vyšší (Carvajal, 2018). 

Například v USA je prevalence u rizikových skupin uváděna zhruba kolem 20 % 
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(Zatzick et al., 2007). Nezbytným faktorem k propuknutí tohoto onemocnění je prožité 

trauma, ovšem stejně tak je pravděpodobně potřeba i určitá genetická a psychologická 

predispozice (MKN-10, 2008), protože podle celosvětové studie alespoň jednu 

traumatickou událost absolvuje během života kolem 70 % populace, ale jen u některých 

se projeví onemocnění (Benjet et al., 2016). Dědičnost dispozicí pro toto onemocnění 

byla podle studií na dvojčatech určena kolem 50 % (Wolf et al., 2018). 

Objevují se epizody znovuoživování traumatu ve snech či neodbytných 

vzpomínkách, pocity otupělosti a emoční oploštělosti, pacienti se snaží vyhýbat 

činnostem a situacím, které jim připomínají traumatický zážitek (Carvajal, 2018; MKN-

10, 2008). Typické jsou také problémy s nespavostí, zvětšená úleková reakce, dále 

úzkosti, deprese a někdy i sebevražedné myšlenky a chování (Spiller et al., 2017). 

Poměrně častá je také komorbidita s jinými psychiatrickými i somatickými diagnózami 

(Carvajal, 2018). 

4 HLA A PSYCHIATRICKÁ ONEMOCNĚNÍ 

4.1 HLA a schizofrenie 

První studii souvislosti HLA se schizofrenií provedl Cazzullo v roce 1974 

(Wright et al., 2001).  Ve snaze najít genetický marker pro schizofrenii si vybral HLA 

z důvodu, že se jedná o velmi polymorfní oblast genů, díky čemuž je možné s větší 

pravděpodobností nalézt nějaké asociace (Cazzullo at al., 1974). Dalšími důvody, proč 

hledat jednu z možných příčin onemocnění v lokusu HLA, je podobnost schizofrenie 

s nemocemi, u nichž byla souvislost s HLA již odhalena dříve. Pacienti často pocházejí 

z rodin, kde se schizofrenní onemocnění již dříve vyskytlo, zároveň není dostatečně 

objasněná etiologie tohoto onemocnění (McGuffin, 1979) a také byly u schizofrenie 

uvedeny některé autoimunitní patologie (Burch, 1964). K manifestaci schizofrenie je 

potřeba kombinace genetického, imunitního a environmentálního vlivu (Strous a 

Shoenfeld, 2006). 

U schizofrenních pacientů jsou popsány imunologické změny, obdobné jako u 

pacientů trpících autoimunitními onemocněními (Ezeoke et al., 2013). Schizofrenie je 

obecně spojena s vyšší celoživotní prevalencí autoimunitních onemocnění, jako je 

celiakie, tyreotoxikóza, intersticiální cystitida a další. Právě autoimunitní onemocnění 

bývají dávána do souvislosti se  systémem HLA. To může znamenat buď přímou 

souvislost systému HLA s autoimunitním onemocněním a schizofrenií, anebo alespoň 
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fyzickou blízkost lokusů podmiňujících autoimunitní onemocnění a schizofrenii. Kromě 

lokusu HLA nebylo nalezeno mnoho oblastí v genomu, které by tuto závislost 

autoimunitních chorob a schizofrenie vysvětlovaly (Eaton et al., 2006; Gattaz et al., 

1980). 

U některých autoimunitních onemocnění je hlášena negativní asociace se 

schizofrenií (Eaton et al., 2006). Nejvíce je tato negativní závislost potvrzena 

v souvislosti s revmatoidní artritidou (Eaton et al., 1992; Oken a Schulzer, 1999). Tato 

skutečnost rovněž naznačuje, že HLA může být kandidátní oblastí náchylnosti ke 

schizofrenii (Sasaki et al., 1999). 

Byla také provedena studie zabývající se souvislostí určitých typů HLA u 

psychicky zdravých kontrol a psychiatrických pacientů s neurotropními infekcemi 

(Toxoplasma gondii, cytomegalovirus, virus Herpes Simplex typu 1). Některé z asociací 

alel HLA a infekcí závisely na duševním onemocnění pacienta. Výsledky naznačují, že 

u lidí trpících schizofrenií se mohou některé imunitní dráhy spojené s HLA zapojovat 

lehce odlišně a zvládat tak určité infekce účinněji než psychicky zdravé kontroly (Parks 

et al., 2018). 

Jeden z navržených mechanismů souvislosti alel HLA a schizofrenie je 

vysvětlován situací, kdy je cizí antigen vyvolávající imunitní odpověď podoben 

endogennímu antigenu kódovanému určitou alelou HLA. Aktivované B a T lymfocyty 

začnou útočit na vlastní struktury (Delves et al., 2017). Vliv na manifestaci schizofrenie 

může mít prodělaná prenatální infekce. Byl pozorován vyšší výskyt narození v únoru a 

březnu, což by mohlo odkazovat na infekci prodělanou ve druhém trimestru. Pokud 

pacient v důsledku této infekce ztratil některé excitační neurony, může být schopen 

tento nedostatek do určité míry nahradit zvýšením počtu excitačních synapsí. Časem 

dochází k selektivní ztrátě těchto synapsí, což spolu s hormonálně indukovanou 

nestabilitou chování během sexuálního zrání může zvyšovat riziko výskytu psychického 

onemocnění (Squires, 1997). 

Nedávná rozsáhlá asociační studie hledající oblasti rizikové pro schizofrenii také 

ukázala, že nejvýznamnější asociační signál leží právě v oblasti regionu HLA (Ripke et 

al., 2014), což zdůrazňuje důležitost imunologických procesů ve zvyšování rizika 

onemocnění schizofrenií (Tamouza et al., 2020). 
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4.1.1 HLA I 

Byla popsána pozitivní asociace s alelami HLA-A9 (Asaka et al. 1981; Eberhard 

at al., 1975), tato souvislost byla nalezena hlavně u starších pacientů trpících 

schizofrenií, takže by tato alela mohla souviset hlavně s chronickou schizofrenií 

(Eberhard et al., 1975; Gattaz et al., 1980). Jednalo se většinou o pacienty s nástupem 

onemocnění před 20 rokem života a špatnou prognózou (Gattaz at al., 1980). 

Alely HLA-A10  byly zjištěny častěji u pacientů se schizofrenií než u zdravých 

kontrol v japonské (Asaka et al., 1981) a turecké (Özcan et al., 1996) populaci. Také 

jsou tyto alely zřejmě rizikové při infekci chlamydií, která je uváděna jako významný 

rizikový faktor schizofrenie (Fellerhoff et al., 2007). Pacienti s alelou HLA-A10 byli 

významně častěji infikováni chlamydií (Fellerhoff et al., 2007). Oproti tomu ve studii 

v Taiwanu žádná souvislost prokázána nebyla (Chao et al., 2008).  

U  HLA-A28 byla nalezena pozitivní asociace se schizofrenií (Crowe et al., 

1979), která zůstává silná i po kombinování údajů z různých studií (McGuffin, 1979). 

Alela HLA-B*08:01 byla nalezena častěji u zdravých kontrol než u pacientů 

trpících schizofrenií v jedné z novějších studií (Andreassen et al., 2015). 

Negativní souvislost se schizofrenií byla také popsána u velké sérologické 

skupiny alel HLA-B15 v populaci pocházející z Anglie a Skotska (Blackwood et al., 

1996). V novější studii byla ale nalezena vyšší frekvence alel HLA-B15 u pacientů a 

jejich rodin než u zdravých kontrol (Nunes et al., 2005). 

Podíl HLA-B27 byl zvýšen u schizofrenních pacientů, konkrétně u těch 

s diagnózou endogenní psychózy v rodinné anamnéze, kam patří schizofrenie a poruchy 

nálady (Gattaz at al., 1980; Rösler et al. 1983). 

Negativní asociace se schizofrenií byla popsána s alelami HLA-B35 (Blackwood 

et al., 1996; Nunes et al., 2005). U příbuzných pacientů se schizofrenií pocházejících 

z rodin bez mentálních onemocnění v rodinné anamnéze se také tato alela vyskytuje 

méně často (Nunes et al., 2005). 

Nižší výskyt HLA-Cw5 byl prokázán u pacientů trpících schizofrenií ve Skotsku 

a Anglii (Blackwood et al., 1996). 

Stejně tak byla alela HLA-Cw*07:01 nalezena častěji u zdravých kontrol než u 

schizofrenních pacientů (Andreassen et al., 2015). 
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4.1.2 HLA II 

Pozitivní asociace se schizofrenií byla nalezena u skupiny alel HLA-DR1. 

Konkrétně se jedná o alelu HLA-DRB1*0101 u japonské populace (Akaho et al., 2000; 

Arinami et al., 1998; Sasaki et al., 1999). 

Alely HLA-DRB1*03 byly popsány jako pozitivně související se schizofrenií na 

pacientech z Tuniska (Sayeh et al., 2014) i ze Saudské Arábie (Kadasah at al., 2011). 

Konkrétní alela HLA-DRB1*03:01 z této skupiny byla ale později spojena s negativní 

souvislostí s tímto onemocněním a zároveň pozitivní asociací s roztroušenou sklerózou 

(Andreassen et al., 2015). 

Negativní asociace se schizofrenií byla ukázána u alely HLA-DRB1*04 (Arinami 

et al. 1998; Wright et al. 1996). Týkala se jak schizofrenních pacientů, tak matek dětí 

trpících schizofrenií. Tato asociace může být podmíněna genetickou vazbou mezi HLA 

a schizofrenií nebo autoimunitní patofyziologií u některých pacientů. Schizofrenie se 

také dává do souvislosti s prenatálně prodělanou chřipkou. Dalším vysvětlením by tady 

mohlo být, že matky nemající alelu HLA-DRB1*04 reagují v těhotenství na virus 

chřipky produkcí protilátek, které narušují vývoj nervové soustavy plodu (Wright et al., 

1996). Tato alela je také v pozitivní asociaci s revmatoidní artritidou, se kterou 

schizofrenie souvisí negativně (Eaton at al., 1992). Novější asociační studie ale tuto 

závislost nepotvrdili (Ratta-apha et al., 2015). 

Méně alel skupiny HLA-DRB1*06 bylo popsáno u schizofrenních pacientů 

v Saudské Arábii (Kadasah et al., 2011). 

Alely HLA-DRB1*13 byly popsány coby ochranné s negativní asociací se 

schizofrenií v tuniské populaci (Sayeh et al., 2014). 

Souvislost s HLA-DRB1 byla popsána i u turecké populace (Özcan et al., 1996) a 

ve Skotsku a Anglii (Blackwood et al., 1996).  Jedná se o nejčastěji hlášenou souvislost 

(Ozcan, 2006). Novější asociační studie však tuto závislost nepotvrdila, důvodem může 

být malý zkoumaný vzorek předchozích studií (Ratta-apha et al., 2015). 

Alely HLA-DQB1*02 se častěji vyskytují u pacientů trpících schizofrenií než u 

zdravých kontrol v Tunisku (Sayeh et al., 2014). V jiné studii byla ale konkrétní alela 

HLA-DQB1*02:01 pocházející z této skupiny spojena s negativní asociací se 

schizofrenií a zároveň spojena pozitivně s roztroušenou sklerózou (Andreassen et al., 

2015). 

U alely HLA-DQB1*0303 byla popsána pozitivní asociace se schizofrenií u 

čínských pacientů (Nimgaonkar et al., 1995).  
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Alely HLA-DQB1*05 se v Tunisku u pacientů se schizofrenií vyskytují méně 

často než u zdravých kontrol (Sayeh et al., 2014). 

Negativní asociace se schizofrenií byla popsána v případě alely HLA-

DQB1*0602 u Afroameričanů (Nimgaonkar et al. 1993; Nimgaonkar et al. 1997) a u 

čínské populace (Nimgaonkar et al., 1995), ale u bělošské populace se souvislost 

nepotvrdila (Nimgaonkar et al. 1993; Wright et al. 1996). U této alely se rovněž uvádí, 

že zvyšuje riziko diabetu I. typu, který je inverzně spojen se schizofrenií (Finney, 1989). 

Tabulka č. 1 Alely HLA související se schizofrenií. V tabulce jsou zaznamenány alely HLA 

zmíněné v této kapitole a jejich pozitivní (+) nebo negativní (-) spojitost se schizofrenií. Jestliže 

byly popsány obě tyto spojitosti, je efekt označen (+/-). 

Molekula Alela Efekt 

HLA I 

HLA-A9 + 

HLA-A10 + 

HLA-A28 + 

HLA-B*08:01 - 

HLA-B15  +/- 

HLA-B27  + 

HLA-B35  - 

HLA-Cw5  - 

HLA-Cw*07:01  - 

HLA II 

HLA-DRB1*0101  + 

HLA-DRB1*03  + 

HLA-DRB1*03:01 - 

HLA-DRB1*04  - 

HLA-DRB1*06 - 

HLA-DRB1*13 - 

HLA-DQB1*02  + 

HLA-DQB1*0303  + 

HLA-DQB1*05  - 

HLA-DQB1*0602 - 

 

Jedním z důvodů, proč se některé alely mohou jevit jako ochranné proti 

schizofrenii, může být situace, kdy rody, ve kterých se vyskytla schizofrenie, mají 

sklony k autoimunitním onemocněním. Přítomnost alel spojených s těmito 

onemocněními (DRB1*04 a revmatoidní artritida, DQB1*0602 a diabetes I. typu) u 

některých členů rodu jsou predispozicí pro autoimunitní onemocnění. Na druhou stranu 

absence těchto alel u jiných členů umožní propuknutí schizofrenie (Wright et al. 2001). 
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Role HLA v manifestaci schizofrenie může být poměrně malá anebo se 

omezovat na určitou skupinu pacientů (Sasaki et al., 1999). Jednotlivé studie si často 

odporují a jejich výsledky se rozcházejí. Zapříčiněno to může být rozdílnou 

diagnostikou schizofrenie (Wright et al., 2001). Schizofrenie je velmi složitá porucha 

lišící se jak prognózou u jednotlivých pacientů, tak léčbou a průběhem onemocnění. Je 

možné, že by výsledky byly jednotnější, kdyby se studie zaměřily na jednotlivé podtypy 

této diagnózy (Ozcan, 2006). Dalším nedostatkem může být, že sérotypizace v 70. a 80. 

letech nebyla příliš přesná a také byl často do studií zahrnut malý soubor dat (Wright et 

al. 2001). Heterogenita výsledků může být také zapříčiněna regionálními rozdíly ve 

frekvenci jednotlivých alel zapříčiněných migrací, genetickým driftem a dalšími faktory 

(Kodavali et al., 2014). 

4.2 HLA a poruchy autistického spektra (PAS) 

Poruchy autistického spektra (PAS) mohou být způsobeny mnoha různými 

faktory a ve skutečnosti se může jednat o celou řadu postižení s podobným 

fenotypovým projevem (Risch et al., 1999). První spojitost autistických poruch 

s molekulami HLA se objevila v 80. letech  (Stubbs at al., 1985).  

Kromě genetické dispozice má na manifestaci autismu podíl i prostředí během 

raného vývoje (Onore et al., 2012). Při těchto environmentálních podnětech může hrát 

klíčovou roli právě imunitní systém (Garay a McAllister, 2010). Právě u autistických 

pacientů a jejich příbuzných byly popsány abnormality v povaze, regulaci a rozsahu 

imunitní odpovědi zahrnující i tvorbu protilátek a další imunitní dysfunkce (Ashwood et 

al., 2006; Bennabi et al., 2018; Onore et al., 2009). HLA jsou zapojeny v kvantitativní a 

kvalitativní imunitní odpovědi. V případech, kdy je autismus zapříčiněn nepřiměřenou 

reakcí imunity, tak právě HLA antigeny mohou toto onemocnění způsobovat nebo být 

predispozičním faktorem (Todd, 1986). 

Přispět k výskytu PAS u dětí mohou molekuly HLA zprostředkováním imunitní 

disregulace během časného vývoje mozku v těhotenství nebo začátkem postnatálního 

života (Patterson, 2011). Tuto úlohu však nemusí sehrát imunitní systém dítěte, ale i 

imunitní systém matky. Právě infekce matky během těhotenství jsou jedním z mála 

podrobně popsaných rizikových faktorů autismu, konkrétně se zřejmě jedná o virové 

infekce v prvním a bakteriální infekce v druhém trimestru (Atladóttir et al., 2010; 

Patterson, 2011). Velký vliv fetálního prostředí naznačují i studie na dizygotních 

dvojčatech u nichž byla pravděpodobnost poruchy obou dvojčat větší než u různě 



14 

 

starých sourozenců (Hallmayer et al., 2011; Rosenberg et al., 2009). Vliv virových 

onemocnění matky na rozvoj PAS naznačují data z Kalifornie uvádějící, že větší podíl 

dětí s autismem byl počat v zimních měsících, kdy je větší pravděpodobnost 

respiračních onemocnění těhotné ženy (Needleman a Mcallister, 2012; Zerbo et al., 

2011).  

Jedna z hypotéz vysvětlujících souvislost infekce matky v těhotenství a vývoje 

autismu u dětí udává, že kvůli zvýšené hladině cytokinů v séru matky mohou některé 

proniknout skrze placentu a dále se mohou dostat do mozku dítěte a ovlivnit jeho vývoj 

(Goines et al., 2011; Needleman a Mcallister, 2012). Tato hypotéza může zahrnovat i 

molekuly HLA, jejichž exprese je ovlivňována hladinou cytokinů. V důsledku toho 

může být měněna exprese HLA I na neuronech a gliových buňkách a HLA II na 

mikrogliích. Protože jsou tyto molekuly přítomny v mozku a podílejí se společně 

s dalšími složkami imunitního systému na jeho vývoji, může změna v jejich expresi 

zapříčinit změny chování typické pro PAS (Needleman a Mcallister, 2012). 

U pacientů s autistickou poruchou byly také popsány problémy se zažíváním, 

průjmy, bolesti břicha a nadýmání, tyto potíže pozitivně korelují se závažností postižení 

autismem (McElhanon et al., 2014). Podobné střevní obtíže jako u pacientů s autismem 

jsou pozorovány i u pacientů s celiakií a byla nalezena i spojitost mezi autismem a 

celiakií (Calderoni et al., 2016). To může mít souvislost s některými konkrétními 

alelami a haplotypy HLA asociovanými s autismem (viz dále) (Bennabi et al., 2018). 

4.2.1 HLA I 

Alely HLA-A*01 byly častěji zaznamenány u pacientů s PAS v saudskoarabské 

populaci (Al-Hakbany at al.,  2014). 

Skupina alel HLA-A*02 má vyšší zastoupení u pacientů s PAS v italské 

(Ferrante et al., 2003) i v saudskoarabské populaci (Al-Hakbany at al., 2014). Tyto alely 

jsou také spojeny i s jinými autoimunitními onemocněními jako je juvenilní revmatoidní 

artritida (Murray et al., 1999) a Hashimotova tyreoiditida (Wan et al., 1995) nebo také 

Alzheimerova choroba (Zareparsi et al., 2002). 

Pozitivní asociace s PAS byla popsána u alel HLA-B*07 a také haplotypy, ve 

kterých se tyto alely vyskytují, byly spojeny s autistickým onemocněním 

v saudskoarabské populaci (Al-Hakbany at al.,  2014). 

Frekvence výskytu alely HLA-B*13:02 byla zvýšená u pacientů s PAS v thajské 

populaci (Puangpetch et al., 2015).  
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Naopak alela HLA-B*18:02 byla v této populaci u pacientů s PAS méně častá 

(Puangpetch et al., 2015).  

V thajské populaci byla rovněž častěji nalezena alela HLA-B*38:02 u pacientů 

s PAS (Puangpetch et al., 2015).  

Stejně tak alela HLA-B*44:03 byla asociována s pacienty trpícími PAS v thajské 

populaci (Puangpetch et al., 2015). Alely HLA-B*44 jsou také součástí haplotypu 

spojovaného s autismem ve studiích zkoumajících bělošskou populaci (Torres et al., 

2006).  

Alela HLA-B*46:12 byla nalezena častěji u zdravých kontrol než u pacientů 

s PAS v thajské populaci (Puangpetch et al., 2015).  

Naopak alela HLA-B*56:02 se v thajské populaci vyskytovala častěji u pacientů 

s PAS (Puangpetch et al., 2015).  

Frekvence alel HLA-Cw3 byla zvýšená u pacientů s PAS v Makedonii (Spiroski, 

2015). 

Alely HLA-Cw7 byly nalezeny v americké studii u pacientů s PAS častěji než u 

zdravých kontrol. U pacientů, kteří tyto alely exprimovali, byla popsána větší 

pravděpodobnost alergie potravinové nesnášenlivosti a chronické sinositidy ve srovnání 

s autistickými pacienty, u nichž nebyly alely HLA-Cw7 přítomny (Harville et al., 2019). 

HLA-C se podílí na aktivaci NK buněk pomocí KIR (killer imunoglobulin-like 

receptor) na NK buňkách a byla popsána asociace aktivujících KIR ligandů a PAS  

(Torres et al., 2016). Je tedy možné, že právě tato alela se podílí na aktivaci NK buněk a 

ty následně mohou zapříčinit manifestaci PAS (Harville et al., 2019). 

4.2.2 HLA II 

Alely HLA-DRB1*01 se častěji vyskytovaly u pacientů s PAS v Makedonii 

(Spiroski, 2015). 

Alely HLA-DRB1*03 působí jako ochranné, zvláště v kombinaci s absencí HLA-

DRB1*11 významně snižují riziko PAS v Egyptě (Mostafa et al., 2013). 

Frekvence alel HLA-DRB1*04  byla zvýšena u pacientů v bělošské populaci 

USA (Torres et al., 2002) stejně tak i v asijské populaci, kde se spolu s alelami HLA-

DRB1*11 a HLA-DRB1*14 podílely na rozdílech v testu inteligence u pacientů (Chien 

et al., 2012). Výskyt alel HLA-DRB1*04  byl také zvýšen u matek dětí trpících 

autismem, u nichž bylo popsáno jejich působení během těhotenství na vývoj potomka a 

přispění k rozvoji poruchy (Johnson et al., 2009; Lee et al., 2006). 
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Skupina alel HLA-DRB1*11 byla nalezena ve zvýšené míře u pacientů trpících 

PAS v Itálii (Ferrante et al., 2003) a také v Egyptě  (Mostafa at al., 2013). Tyto dvě 

populace jsou si geneticky dosti vzdálené, což zdůrazňuje význam souvislosti těchto 

alel s PAS (Bennabi et al., 2018). Zároveň jsou tyto alely součástí haplotypů spojených 

s vyšším rizikem PAS (Bennabi et al., 2018). Při současné absenci HLA-DRB1*03 bylo 

riziko PAS ještě výraznější (Mostafa at al., 2013). Tato alela byla rovněž nalezena ve 

větší míře u pacientů trpících PAS v asijské populaci, kde spolu s alelami HLA-

DRB1*04 a HLA-DRB1*14 měla vliv na výsledky testů inteligence těchto pacientů 

(Chien et al., 2012). 

Podíl alel HLA-DRB1*13 byl zvýšen u zdravých kontrol oproti pacientům s PAS 

v bělošské populaci v USA (Torres et al., 2002). 

Stejně tak alely HLA-DRB1*14 byly častější u zdravých kontrol bělošské 

populace v USA (Torres et al., 2002). Na druhou stranu se také vyskytovaly se 

zvýšenou frekvencí u pacientů s PAS v populaci asijské, kde spolu s alelami HLA-

DRB1*11 a HLA-DRB1*04 zapříčinily rozdíly v testech inteligence (Chien et al., 2012). 

V saudskoarabské populaci byly popsány jako ochranné alely HLA-DQB1*0202, 

HLA-DQB1*0302 a HLA-DQB1*0501  (Al-Hakbany at al., 2014). 

Vzácná alela HLA-DPB1*1501 byla v nedávné velké dánské studii popsána, 

coby ochranná alela proti autismu spojenému s mentální retardací (Nudel et al., 2019).  

Alely HLA-DPB1*04 byly nalezeny častěji u pacientů bez ustupující formy PAS 

než u pacientů s regresí ve Švédsku (Tamouza et al., 2020). 
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Tabulka č. 2 Alely HLA související s poruchami autistického spektra. V tabulce jsou 

zaznamenány alely HLA zmíněné v této kapitole a jejich pozitivní (+) nebo negativní (-) 

spojitost s poruchami autistického spektra. Jestliže byly popsány obě tyto spojitosti, je efekt 

označen (+/-). 

Molekula Alela Efekt 

HLA I 

HLA-A*01  + 

HLA-A*02  + 

HLA-B*07 + 

HLA-B*13:02  + 

HLA-B*18:02  - 

HLA-B*38:02  + 

HLA-B*44:03 + 

HLA-B*46:12  - 

HLA-B*56:02  + 

HLA-Cw3  + 

HLA-Cw7 + 

HLA II 

HLA-DRB1*01 + 

HLA-DRB1*03  - 

HLA-DRB1*04 + 

HLA-DRB1*11  + 

HLA-DRB1*13 - 

HLA-DRB1*14  +/- 

HLA-DQB1*0202 - 

HLA-DQB1*0302  - 

HLA-DQB1*0501   - 

HLA-DPB1*1501  - 

HLA-DPB1*04  + 

4.2.3 Haplotypy 

Další studie nenalezly souvislost mezi konkrétními alelami nebo skupinami alel 

HLA a autismem, ale s určitými haplotypy se tato asociace projevila (Bennabi et al., 

2018; Torres et al., 2006). Souvislost PAS s určitými haplotypy byla také popsána 

v saudskoarabské populaci (Al-Hakbany at al.,  2014).  

Nositelé haplotypu HLA-A*02-B*07 měli vyšší riziko PAS v saudskoarabské 

populaci (Al-Hakbany at al.,  2014). 

Vůbec největší pravděpodobnost propuknutí PAS byla spojena v aaudskoarabské 

populaci s haplotypem HLA-A*01-B*07-DRB1*0701-DQA1*0602. Tento haplotyp 

zahrnuje významné rizikové alely HLA-A*01 a HLA-B*07, které by tak mohly být 

významným rizikovým markerem u saudských Arabů (Al-Hakbany at al.,  2014). 
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Haplotyp HLA-A*02-B*44 byl nalezen více než dvakrát častěji u bělošských 

pacientů trpících PAS (Torres et al., 2006). 

Stejně tak byl více než dvakrát častější u bělošských pacientů haplotyp HLA-

A*02-B*51 (Torres et al., 2006). 

V populaci v Saudské Arábii bylo riziko onemocnění PAS spojeno s haplotypem 

HLA-A*31-B*51-DRB1*0103-DQB1*0302 (Al-Hakbany at al.,  2014). 

 Ve výše zmíněné studii, kde nebyla prokázána asociace s konkrétními alelami, 

se souvislost projevila s haplotypem HLA-DRB1*11-DQB1*07, který byl častěji 

přítomen u pacientů s autismem. Obě alely tohoto haplotypu vykazovaly pozitivní 

asociaci a PAS, která ovšem v této studii nedosáhla hladiny významnosti (Bennabi et 

al., 2018). Potvrzuje to dřívější zjištění častější přítomnosti alely HLA-DRB1*07 u 

italských pacientů (Ferrante et al., 2003) a rovněž u pacientů z Egypta (Mostafa at al.,  

2013). Haplotyp HLA-DQB1*07 je také spojován s celiakií (Bennabi et al., 2018). 

Zároveň také existuje prokázaná souvislost autismu a celiakie (Calderoni et al., 2016).  

Dalším haplotypem je HLA-DRB1*17-DQB1*02, u kterého byla nalezena 

negativní korelace s PAS. Samostatně se tyto alely také nacházely častěji u zdravých 

kontrol, ale tato souvislost nedosáhla hladiny významnosti (Bennabi et al., 2018). 

Jiné studie naopak souvislost alel či haplotypů HLA s PAS nenalezly. Například 

jedna z novějších studií nenalezla souvislost mezi molekulami HLA a autismem 

v iránské populaci (Sayad et al., 2018). 

Tabulka č. 3 Haplotypy HLA související s poruchami autistického spektra. V tabulce jsou 

zaznamenány haplotypy HLA zmíněné v této kapitole a jejich pozitivní (+) nebo negativní (-) 

spojitost s poruchami autistického spektra.  

Haplotypy Efekt 

HLA-A*02-B*07  + 

HLA-A*01-B*07-DRB1*0701-DQA1*0602 + 

HLA-A*02-B*44  + 

HLA-A*02-B*51  + 

HLA-A*31-B*51-DRB1*0103-DQB1*0302  + 

HLA-DRB1*11-DQB1*07 + 

HLA-DRB1*17-DQB1*02 - 

 

Pozorované rozdíly v zastoupení alel HLA asociovaných s PAS v různých 

populacích mohou být důsledkem odlišného zastoupení alel v různých etnických 
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skupinách a rozdílnými infekčními činidly, na které tyto alely reagují napříč 

geografickými regiony (Al-Hakbany at al., 2014; Puangpetch et al. 2015). 

Ve starších studiích byli často využíváni sourozenci autistických pacientů coby 

zdravé kontroly, což může být významná metodická chyba  (Philippe et al., 1999). 

V současné době už se sourozenci jako kontroly nepoužívají, protože se u nich může 

nacházet mnoho rizikových alel shodných se studovanými pacienty (Torres et al., 

2016). 

Podle některých autorů je hledání konkrétních genů spojených s PAS velmi 

nespolehlivé, protože si jednotlivé studie často odporují a volí příliš nízký počet 

pacientů i kontrol (State, 2010). Jedno z vysvětlení by mohlo být, že na vzniku 

některých složitých a velmi heterogenních geneticky podmíněných chorob se podílejí 

hlavně vzácné alely (McClellan a King, 2010), což může být důvodem rozdílnosti 

výsledků menších studií, kdy se objevují hlavně časté alely (Torres et al., 2016). 

Poruchy autistického spektra tedy mohou být způsobeny mnoha vzácnými alelami, 

projevujícími se zejména v mozku (Krystal a State, 2014). Při výzkumech zaměřených 

na celé rodiny autistických pacientů bylo zjištěno, že více než u poloviny postižených 

sourozenců byly nalezeny různé vzácné mutace (Yuen et al., 2015).  To podporuje 

myšlenku, že tyto vzácné varianty se ve studovaných populacích běžně nevyskytují 

(Torres et al., 2016). 

V novějších studiích se také začíná zkoumat souvislost molekul HLA a 

receptorů KIR (killer imunoglobulin-like receptor) nacházejících se na NK buňkách. 

Společný vliv těchto důležitých součástí imunitního systému na manifestaci poruch 

autistického spektra se jeví jako pravděpodobný. (Gamliel et al., 2016; Torres et al., 

2016). 

Dalšími geny majícími zřejmý vliv na vznik a vývoj PAS jsou atypické geny 

HLA, zahrnující například lokus HLA-G (Onore at al., 2012). Tyto poznatky zde 

nebudou více rozebírány, protože atypické geny HLA nejsou předmětem této práce. 

4.3 HLA a bipolární porucha 

Bipolární porucha je dalším psychiatrickým onemocněním spojovaným 

s molekulami HLA, přestože touto souvislostí se nezabývá tolik prací ani tak podrobně, 

jako je tomu v případě souvislosti s autismem či schizofrenií (Figueiredo a De Oliveira, 

2012). Poprvé se bipolární porucha začala spojovat s molekulami HLA v 70. letech 

minulého století (Figueiredo a De Oliveira, 2012; Shapiro et al., 1977). Na manifestaci 
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bipolární poruchy má zřejmě vliv jak environmentální tak genetické pozadí (Leboyer et 

al., 2016). Jedná se o komplexní a heterogenní psychické onemocnění, tudíž je možné, 

že u jednotlivých pacientů jsou příčiny jeho vzniku odlišné (Figueiredo a De Oliveira, 

2012; Tamouza et al., 2018). Modely pokoušející se vysvětlit etiologii této poruchy 

pracují s biochemickými, genetickými i imunologickými vlivy (Machado-Vieira at al., 

2004). Onemocnění bipolární poruchou zřejmě není způsobeno malým množstvím 

genetických variant nebo vzácnými alelami, ale má spíše kumulativní charakter, kdy se 

sčítá vliv více rizikových faktorů (Figueiredo a De Oliveira, 2012). 

Často jsou ale u pacientů pozorovány charakteristické deregulované imunitní 

procesy jako je chronický zánět a to během akutní fáze i během euthymického 

(klidového) stavu mezi jednotlivými fázemi nemoci (Drexhage et al., 2011; Goldstein et 

al., 2011). Rovněž bylo u pacientů trpících bipolární poruchou popsáno zvýšené riziko 

autoimunitních onemocnění jako je roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, 

psoriáza, Guillain-Barreův syndrom, perniciózní anémie či Crohnova choroba (Eaton et 

al., 2010).  

Vedle autoimunitních reakcí byl prokázán jako nezávislý nebo spolupůsobící 

rizikový faktor pro rozvoj afektivních poruch, mezi které patří i bipolární porucha, 

infekce (Benros et al., 2013). Vystavení infekci chřipky během těhotenství zvyšuje 

riziko projevení se bipolární poruchy u potomka (Parboosing et al., 2013). Jelikož se na 

rozvoji afektivních onemocnění podílí nepřiměřené reakce imunitního systému na tělu 

vlastní struktury a také infekce, je pravděpodobné zapojení adaptivní imunity a tudíž i 

HLA (Tamouza et al., 2018; Williams et al., 2011).  

Stejně tak velká mezinárodní studie detekovala vysoce významnou asociaci 

schizofrenie a bipolární poruchy s oblastí na chromosomu 6 v oblasti p22, kde se 

nachází geny HLA (Purcell et al., 2009).  

Některé studie rovněž naznačují, že onemocnění bipolární poruchou a 

schizofrenií může být důsledkem podobného genetického pozadí pacientů trpících 

jednou z těchto nemocí (Lichtenstein et al., 2009; Moskvina et al., 2009; Shao a Vawter, 

2008).  

Imunitní regulační procesy související s molekulami HLA mají pravděpodobně 

vliv na specifické projevy bipolární poruchy (Tamouza et al., 2018).  

Alely HLA-B*44 byly nalezeny častěji u zdravých kontrol než u pacientů 

s bipolární poruchou (Bennabi et al., 2018). Tato skupina alel byla rovněž popsána jako 

ochranná v souvislosti s roztroušenou sklerózou (Healy et al., 2010). 
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V lokusu HLA-C a HLA-DRA bylo nalezeno více variací alel spojených 

s bipolární poruchou, než by se dalo očekávat náhodně ve vzorcku pacientů s tímto 

onemocněním (Marco et al., 2015). Pomocí metody microarray SNP byly také nalezeny 

změny exprese genu HLA-DPB1 v souvislosti s bipolární poruchou (Choi et al., 2011). 

Tabulka č. 4 Alely HLA související s bipolární poruchou. V tabulce jsou zaznamenány alely 

HLA zmíněné v této kapitole a jejich pozitivní (+) nebo negativní (-) spojitost s bipolární 

poruchou resp. s nadřazenou skupinou afektivních poruch (af.). 

Molekula Alela Efekt 

HLA I 

HLA-A*10  - (af.) 

HLA-A*29 + (af.) 

HLA-A*30  - (af.) 

HLA-B*44 - 

HLA-B*54  - (af.) 

 

 U pacientů trpících bipolární poruchou specifickou rychlým cyklením obou 

stavů byl častěji nalezen téměř celý ancestrální haplotyp 57.1 (HLA-A*02-B*57-Cw*06-

DRB1*07-DQB1*09) lišící se pouze lokusem HLA-A (Tamouza et al., 2018).  

S rychlými cykly u pacientů byl také spojen subhaplotyp HLA-A*02-B*08-

Cw*07 odvozený od ancestrálního haplotypu 8.1 (HLA-A*01-B*08-Cw*07-DRB1*03-

DQB1*02) (Tamouza et al., 2018), který je spojován s autoimunitními onemocněními a 

u zdravých jedinců je charakterizován zvýšenou hladinou prozánětlivých cytokinů 

(Price et al., 1999). Od ancestrálního haplotypu 8.1 je zřejmě také odvozen subhaplotyp 

HLA-DRB*03-DQB1*02, který se vyskytoval ve zvýšené míře u pacientů se 

sebevražedným chováním (Tamouza et al., 2018). To by odpovídalo dřívější studii 

popisující zvýšený výskyt zánětů u pacientů se sebevražedným chováním (Brundin et 

al., 2015). 

Subhaplotyp HLA-A*03-B*07-DRB1*15 odvozený od ancestrálního haplotypu 

7.1 (HLA-A*03-B*07-C*07-DRB1*13-DQB1*06) byl spojen s mírnější formou mánie 

při nástupu onemocnění u pacientů s bipolární poruchou (Tamouza et al., 2018).  

Některé starší studie hledaly souvislost nejen s bipolární poruchou, ale 

s afektivními poruchami obecně. Byla nalezena pozitivní asociace s alelami HLA-A*29,  

HLA-B*54 a negativní asociace s HLA-A*10 a HLA-A*30 (Smeraldi et al., 1976), jinde 

naopak žádnou asociaci nenalezly (Goldin at al., 1982; Price 1989; Shapiro et al. 1977).  
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4.4 HLA a posttraumatická stresová porucha (PTSP) 

Prací zabývající se touto souvislostí je zatím velmi poskrovnu, nicméně stojí za 

to tuto spojitost zmínit, protože rozvoj posttraumatické stresové poruchy (PTSP) velmi 

pravděpodobně souvisí se zánětem organismu následujícím po stresové situaci (Stein et 

al., 2016). U pacientů se projevuje častější postižení zánětlivými a jinými 

onemocněními, dále pak můžeme nalézt zvýšený výskyt metabolických a 

kardiovaskulárních chorob (Michopoulos et al., 2015). U pacientů trpících PTSP není 

výjimečná ani komorbidita s autoimunitními onemocněními jako je diabetes II. typu 

(Lukaschek et al., 2013), revmatoidní artritida nebo lupenka (Stein et al., 2016). 

Pokud se na manifestaci PTSP podílí imunitní systém, je současně 

pravděpodobný vliv jednotlivých alel HLA z důvodu jejich zásadní role v adaptivní 

imunitě a značného polymorfismu, který zapříčiňuje odlišné imunitní reakce 

konkrétních jedinců (Katrinli et al., 2019). Dále studie na afroamerických mužích 

potvrdila souvislost mezi PTSP a lokusem HLA-B (Nievergelt et al., 2019). 

Jediná nalezená studie zabývající se konkrétními alelami HLA v souvislosti 

s PTSP pocházela z USA. Byla zde nalezena pozitivní asociace mezi PTSP a alelami 

HLA-B*58:01, HLA-C*07:01, HLA-DQA1*01:01, HLA-DQB1*05:01 a HLA-

DPB1*17:01 (Katrinli et al., 2019). U alely HLA-C*07:01 byla rovněž dříve popsána 

negativní asociace se schizofrenií (Andreassen et al., 2015). U osob, které byly 

vystaveny traumatu, ale symptomy PTSP se u nich neprojevily, byl popsán zvýšený 

podíl alel HLA-A*02:01, HLA-DQ*05:05, HLA-DRB1*11:01, tyto alely HLA by se 

tudíž mohly jevit jako ochranné (Katrinli et al., 2019). 

Ve výše zmíněné studii bylo také zkoumáno, do jaké míry mohou tyto konkrétní 

genotypy ovlivnit genovou expresi. V tomto směru byla významná souvislost nalezena 

u alel HLA-B*58:01 a HLA-C*07:01 a krevních destiček (Katrinli et al., 2019). Tato 

skutečnost je zajímavá hlavně s ohledem na dřívější zjištění, že počet krevních destiček 

přímo koreluje se závažností symptomů PTSP a mírou doprovodného zánětu (Lindqvist 

et al., 2017).  

Alely HLA-DQA1*01:01 a HLA-DQB1*05:01 zase ovlivňují expresi skupiny 

receptorů spojených s rodopsinovým G-proteinem (GPCR), která zahrnuje řadu 

proteinů od neurotransmiterů po hormonální a chemokinové receptory (Katrinli et al., 

2019). Tyto proteiny byly již dříve spojovány s manifestací psychiatrických poruch 
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(Komatsu, 2015). Je tedy docela dobře možné, že konkrétní alely HLA mohou změnit 

expresi GPCR a tím ovlivnit i náchylnost k propuknutí PTSP (Katrinli et al., 2019). 

Alela HLA-C*07:01 byla také spojena s ovlivňováním exprese genů v mozku, 

což může také vést k manifestaci psychiatrických onemocnění včetně PTSP (Katrinli et 

al., 2019).  

Tabulka č. 5 Alely HLA související s posttraumatickou stresovou poruchou. V tabulce jsou 

zaznamenány alely HLA zmíněné v této kapitole a jejich pozitivní (+) nebo negativní (-) 

spojitost s posttraumatickou stresovou poruchou.  

Molekula Alela Efekt 

HLA I 

HLA-A*02:01 - 

HLA-B*58:01 + 

HLA-C*07:01 + 

HLA II 

HLA-DQA1*01:01 + 

HLA-DQB1*05:01  + 

HLA-DQ*05:05 - 

HLA-DPB1*17:01 + 

HLA-DRB1*11:01 - 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat spojitost konkrétních psychiatrických 

onemocnění s jednotlivými alelami systému HLA. Dále pak popsat možné zapojení 

molekul HLA do etiologie onemocnění a podat přehled alel HLA popsaných 

v souvislosti s určitými psychiatrickými onemocněními. 

Přestože určitá spojitost mezi molekulami HLA a psychiatrickými 

onemocněními se začala studovat již před poměrně dlouhou dobou, dosud nebyl 

odhalen přesný mechanismus jejich zapojení do vývoje těchto onemocnění. Obecně 

však panuje shoda, že imunitní systém má na vznik těchto onemocnění vliv a zapojení 

alel HLA je velmi pravděpodobné. Jejich vliv na vývoj a fungování mozku tedy může 

být společným jmenovatelem těchto jinak odlišných onemocnění. 

Na druhou stranu je pravda, že výsledky jednotlivých studií jsou velmi 

různorodé a často si odporují. Může to být způsobeno tím, že diagnostika 

psychiatrických onemocnění je často složitá a nejednotná jak v průběhu času, tak 

v různých zemích světa. Často tatáž diagnóza zahrnuje pacienty s velmi odlišnými 

projevy a závažností onemocnění. Také může hrát roli nepříliš velká velikost souboru 

dat v některých studiích. Stejně tak odlišné zastoupení jednotlivých alel HLA v různých 

geografických oblastech může výsledky zkreslovat. V neposlední řadě samotné 

detekování alel HLA prošlo během posledních let rapidním vývojem a řada označení 

domnělých alel ve starších studiích je v současnosti používána pro skupinu mnoha nyní 

již rozlišovaných alel.  

Nicméně pokud by se podařilo odhalit alely HLA rizikové pro tato psychiatrická 

onemocnění, mohlo by to pomoci v prevenci vzniku těchto onemocnění. Zdá se 

pravděpodobné, že tyto rizikové alely budou specifické pro určitou populaci v závislosti 

na výše zmíněném odlišném zastoupení alel HLA. Tímto směrem by bylo možné vést 

další výzkum. Dále by se další práce mohly zaměřit na studium souvislosti alel HLA 

s posttraumatickou stresovou poruchou, kterou se příliš prací v současné době 

nezabývá. Přehled uvedený v této práci může sloužit jako odrazový můstek pro další 

výzkum. 
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