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Přehled o současném stavu problematiky: 
Úvod: 

Jednou z fyziologických funkcí imunitního systému v rámci udržování homeostáze je 

schopnost rozpoznávat antigeny vlastních tkání a buněk. Během tohoto procesu jsou 

staré, apoptotické, poškozené nebo jinak pozměněné buňky identifikovány a 

eliminovány z organismu. Pokud však imunitní odpověď vede k poškození vlastních 

buněk, dojde k rozvoji autoimunitní reakce a následně autoimunitní nemoci.  

Podle Wittebského kritérií lze chorobu klasifikovat jako autoimunitní, je-li 

charakterizován autoantigen a lze-li autoimunitní reakci reprodukovat in vitro nebo 

přenosem autoprotilátek, případně autoreaktivních buněk na experimentální zvíře 

(Wittebsky et al. 1957).  

Autoimunitní reakce se dělí do dvou hlavních skupin, humorální nebo buňkami 

zprostředkované. Předmětem této práce jsou autoimunitní reakce a choroby prvního 

typu. Jejich základním rysem je, že v organismu dochází k tvorbě patologických 

autoprotilátek (nejčastěji izotypu IgG). Ty se na poškození buněk a tkání podílejí 

zejména cytotoxickými mechanismy nebo tvorbou a ukládáním imunokomplexů. 

Autoimunitní nemoci jsou vždy spojeny s indukcí a propagací zánětu, což je jejich 

další hlavní charakteristika.  

Etiopatogeneze těchto nemocí není přesně známa, ale výsledky mnoha studií včetně 

těch zahrnutých do této práce potvrzují, že kromě humorálních, buněčných a 

enviromentálních faktorů se na jejich vzniku podílí faktory genetické. 

Existuje celá řada autoimunitních chorob, ale budou zmíněny jen ty přímo relevantní 

k zaměření a cílům předkládané disertační práce, konkrétně juvenilní idiopatická 

artritida, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, Sjögrenův syndrom a 

choroba chladových aglutininů. 

 

Autoimuntní choroby a genetické faktory: 

Juvenilní idiopatická artritida (JIA), dříve známá jako juvenilní revmatoidní artritida 

(JRA) nebo juvenilní chronická artritida (JCA) představuje nejčastější dětské 

revmatické onemocnění a je jednou z nejrozšířenějších chronických chorob u dětí 

(Cassidy a Nelson 1988). Jedná se o komplexní systémovou autoimunitní chorobu 
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neznámé etiopatogeneze začínající před 16. rokem života, s incidencí v západních 

zemích 10-20/100 000 v dětské populaci a prevalencí 1/1000 (Glass a Giannini 1999, 

Runstaler et al. 2003). Onemocnění je z hlediska klinických projevů velmi 

heterogenní a lze je rozdělit do následujících skupin: systémová forma, seronegativní 

a seropozitivní polyartritida (tj. revmatoidní faktor, RF- a +), persistující a rozšířená 

oligoartritida, artritida s entesitidou a psoriatická artritida (Petty et al. 1998).  

Ačkoliv příčiny vzniku a vývoje žádné z forem JIA nejsou přesně známy, 

epidemiologické studie vedly k závěru, že kromě vlivů prostředí se zde uplatňuje vliv 

predisponujících genetických faktorů. Nejprve byla identifikována asociace mezi 

určitými typy JIA a DR, DQ a DP alelami genů pro leukocytární antigeny II. třídy 

(HLA II), např. DR5 (Schreuder et al. 1997), DR8 a DP3 se seronegativní 

polyartikulární JIA nebo DR4 se seropozitivní polyartikulární JIA (Howard et al. 

1985, Thomas et al. 2000). Nicméně asociace s HLA II alelami nejsou dostatečně 

zodpovědné za celé genetické pozadí JIA.  

Byla tedy navržena hypotéza tzv. dvousložkového procesu, kdy k rozvoji choroby je 

nutný příspěvek ještě jiných genů tak, že určité geny pravděpodobně predisponují 

k rozvoji autoimunitního stavu obecně (např. HLA II geny), zatímco na vzniku 

individuálních forem JIA se podílejí další non-HLA geny již specificky (Glass a 

Giannini 1999). K takovým genům by mohl patřit gen IL-1RN (gen pro IL-1RA, 

interleukin-1 receptorový antagonista) lokalizovaný na dlouhém raménku 

chromozomu č. 2 (2q12-22), který kóduje protein kompetující s IL-1 o vazebné místo 

na IL-1 receptoru (Nicklin et al. 1994, Schreuder et al. 1997). Zájem genetiků o tento 

gen byl zvýšen, když subkutánní podání rekombinantního lidského rekombinačního 

IL-1RA proteinu pacientům s RA vedlo k jednoznačnému zlepšení klinického stavu a 

vyřazení genu z funkce u myší vedlo ke spontánnímu rozvoji zánětlivé artritidy 

s klinickými rysy lidské revmatoidní artritidy (Bresnihan et al. 1998, Schiff 2000, 

Horai et al. 2000).  

Ve druhém intronu IL-1RA genu se nachází polymorfní oblast obsahující 86-bp 

variabilní tandemovou repetici (VNTR) vyskytující se v 5 alelických variantách 

(Tarlow et al. 1993). Alela 2 (IL-1RN*2) obsahující dvě repetice se vyskytovala ve 

zvýšených frekvencích u různých autoimunitních chorob jako je systémový lupus 

erytematodes, Sjögrenův syndrom, revmatoidní artritida, psoriáza nebo vnímavost 

k závažné sepsi (Blakemore et al. 1994, Perrier et al. 1998, Tarlow et al. 1997, Fang 
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et al. 1999). U juvenilní dermatomyozitidy byla naopak prokázána asociace s alelou 

IL-1RN*1 se čtyřmi tandemovými repeticemi (Danis et al. 1995). 

Funkční význam nosičství alely IL-1RN*2 není znám, avšak u normálních dárců byla 

v případě přítomnosti této alely objevena zvýšená sekrece IL1RA a redukovaná 

produkce IL-1α (Danis et al. 1995). Je také možné, že vyšší frekvence IL-1RN*2 

alely je dána vazbou na jiný gen, neboť byla nalezena asociace mezi zvýšenou 

frekvencí IL-1β +3953 alely IL-1RN*1 a alely IL-1β -511 s vyšší produkcí IL-

1β monocyty in vitro mezi nositely IL-1RN*2 alely (Santilla et al. 1998). V jiné 

studii byl však zjištěn pokles hladiny IL-1RA proteinu v monocytech pacientů 

s ulcerativní kolitidou a kontrol nesoucích IL-1RN*2 alelu (Tountas et al. 1999). Přes 

různorodost publikovaných nálezů je pravděpodobné, že udržování rovnováhy mezi 

prozánětlivým IL-1 a protizánětlivým IL-1RA je důležité pro rozvoj a propagaci 

zánětu (systémově i lokálně) a že alespoň u některých nemocí jako je JIA by 

přítomnost IL-1RN*2 alely mohla v patogenezi hrát klíčovou roli. 

Revmatoidní artritida (RA) je chronické systémové autoimunitní onemocnění 

postihující až 1% světové populace a vyskytující se 2,5x častěji u žen než u mužů 

(Lawrence et al. 1998). Onemocnění je charakterizováno symetrickým zánětem 

malých a velkých kloubů, proliferací synoviální membrány a následnou kloubní 

destrukcí (Zvaifler 1973).  

Právě u pacientů s RA byly podány první důkazy o genetické predispozici 

autoimunitních chorob. Epidemiologické analýzy výskytu RA u dvojčat ukázaly, že 

konkordance pro RA je 15-30% u jednovaječných dvojčat a pouze 5-7% u 

dvouvaječných (Wordsworth a Bell 1992). To znamená, že predispozice je polygenní, 

ale počet genů zodpovědných za vznik choroby nebude velký. Jako první byla 

potvrzena asociace RA a genů pro hlavní histokompatibilní systém, přesněji druhou 

třídu lidských leukocytárních antigenů (HLA II, Stastny 1978). 

Pro pacienty kavkazské populace (obyvatelstvo evropského původu) jde především o 

HLA-DR1 a HLA-DR4, pro jiné etnické skupiny také o další antigeny. Až 70% 

pacientů je HLA DR4 pozitivní, zatímco u zdravé populace je frekvence 20-25% 

(Dostál et al. 1981). Alely DRB1*0101, DRB1*0401 a DRB1*0404 jsou 

charakteristické pro kavkazskou populaci, alely DRB1*1402 a HLA-Dw16 pro 

některé americké Indiány, alela DRB1*0405 pro japonskou populaci. V kavkazské 

populaci jsou s RA asociovány alely DRB1*0101, DRB1*0404 a DRB1*0401, 
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přičemž zejména posledně jmenovaná alela předznamenává závažnější prognózu 

onemocnění (Weyand et al. 1992). Hlavní roli v patogenezi RA hraje tzv. sdílený 

epitop (shared epitope, SE), který se vyskytuje u všech asociovaných alel. Jde o 

sekvenci 5 aminokyselin ve třetí hypervariabilní oblasti  β řetězce vazebného žlábku 

pro peptid v pozici 70-74 (Gln-Arg/Lys-Arg-Ala-Ala) (Gregersen et al. 1987; 

Weyand et al. 1992, viz tabulka). Přítomnost SE epitopu je spojena se závažnějším 

průběhem choroby, zejména je-li SE v homozygotní formě (efekt genové dávky, 

Weyand et al. 1992). Alely asociované s RA tvoří oproti neasociovaným alelám 

relativně nestabilní DR-CLIP komplexy (komplex zabraňující navázání vlastních 

peptidů na MHC II molekulu), což potenciálně vede k prezentaci autoantigenů, 

následnému prolomení autotolerance a vzniku autoreaktivních klonů (Patil et al. 

2001). Pro úlohu HLA genů svědčí také přítomnost IgG4 autoprotilátek (zatímco 

izotypy IgG2 a IgG3 se vyskytují pouze velmi vzácně), které jsou charakteristické pro 

imunitní odpověď závislou na T lymfocytech a prezentaci antigenů pomocí HLA II 

molekul (Engelmann et al. 2008). 

 

U neasociovaných alel jsou odlišné aminokyseliny označeny červeně. 

 

Asociace HLA DR alel s RA není absolutní, na základě studií rodin s výskytem RA 

byl vypočítán pouze 37% podíl HLA DR alel na vnímavosti k RA (Deighton et al. 

1989).  
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To je v souladu s výsledky ze studií na dvojčatech a předpokladem účasti dalších non-

HLA genů v patogenezi RA.  

Takovými geny jsou imunoglobulinové geny, byla ukázána korelace některých 

polymorfismů v konstantní oblasti kappa řetězců s vnímavostí k RA nebo delece genu 

Humhv3005 byla přítomna u 24% pacientů s RA oproti 2% kontrol (Moxley 1992, 

Yang et al. 1990, Olee et al. 1991). 

Dalšími potenciálními kandidáty jsou polymorfismy v genech pro cytokiny a další 

proteiny, jako je TNFα - hlavní prozánětlivý cytokin a mediátor zánětu (Vassali 

1992). V promotoru tohoto genu byly popsány G/A záměny v pozicích -308 a -238 

(Wilson et al. 1997, Kaijzel et al. 1998). Byla zjištěna korelace mezi stupněm 

destrukce kloubů a genotypem -238GG a alela -238A byla v nerovnováze s G/A 

polymorfním místem v pozici -308 (Kaijzel et al. 1998). Alela -308A (TNF2) je 

součástí extendovaného haplotypu HLA A1-B8-DR3-DQ2, což patrně souvisí 

s lokalizací TNFα genu v tzv HLA oblasti krátkého raménka chromosomu č. 6 

(Wilson et al. 1997). Pomocí transfekce uvedeného haplotypu do lidské B-buněčné 

linie Raji bylo prokázáno, že konstrukt s TNF2 alelou mnohem účinněji aktivoval 

transkripci než v přítomnosti -308G alely (TNF1, Wilson et al. 1997).  

Cytokin IL-10 má důležité místo v regulaci buněčné a humorální imunity, neboť 

inhibuje produkci TNFα, IL-1, IL-6, expresi HLA II molekul a tím blokuje Th1 

odpověď aktivaci a funkci monocytů/makrofágů (Isomaki et al. 1996). Tento cytokin 

stimuluje naivní a aktivované B lymfocyty k terminální diferenciaci a produkci IgG a 

IgA (Defrance et al. 1992). IL-10 považován za protizánětlivý cytokin a suprese jeho 

produkce v kultuře synoviálních buněk vedla ke zvýšení hladin TNFα a IL-1 

(Katsikis et al. 1994).  

V genu pro IL-10 byly popsány tři dimorfní polymorfismy v promotorové oblasti 

ovlivňující produkci IL-10 (Turner et al. 1997). Alela -1082A je asociovaná s nižší 

produkcí IL-10 in vitro, kdežto alela -1082G s vyšší produkcí. Z tohoto hlediska není 

role IL-10 v rozvoji RA známa a jeho příspěvek bude pravděpodobně závislý na 

hladině produkce (lokálně i v periferně) dané konkrétním genotypem (Turner et al. 

1997). 

Systémový lupus erythematosus (SLE) je systémové autoimunitní onemocnění s roční 

incidencí přibližně 10/100 000 obyvatel (Hanly 2005). Také tato choroba je 
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z hlediska klinických projevů heterogenní a pacienti se dělí do skupin s postižením 

ledvin, srdce, plic, kloubů, kůže a s neuropsychiatrickou formou choroby (Hochberg 

1997). Jednou z nejzávažnějších komplikací je právě postižení CNS, k němuž dochází 

u 60-70% všech nemocných s SLE (Hanly 2005). Projevuje se neurologicky (křeče, 

poruchy motoriky, bolesti hlavy a neuropatie) a psychiatricky (psychózy, 

psychoneuróza, deprese a neurokognitivní dysfunkce), přičemž projevy jsou smíšené. 

Proto je tato choroba označována jako neuropsychiatrické SLE (NP-SLE). Pro 

pacienty vždy znamená významné snížení kvality života od pracovní neschopnosti 

přes trvalou hospitalizaci v psychiatrických zařízeních až po úmrtí (Hanly 2005). 

Nebezpečí NP-SLE spočívá zejména v tom, že se objevuje velmi časně během 

rozvoje SLE (během 2,5 roku), rozvíjí se nepozorovaně, rychle progreduje, 

symptomy jsou ireverzibilní a dochází k atrofiím v neuronální tkáni (Appenzeller 

2005, Fragoso-Loyo a Sanchez-Guerrero 2007, Hanly et al. 2007, 2009).  

Patogeneze této choroby souvisí s defektem v odstraňování apoptotických buněk a je 

spojená se zvýšenou produkcí IFNα monocyty/dendritickými buňkami a poprvé 

pozorované již před 30 lety (Hooks et al. 1979), Tato produkce je pravděpodobně 

indukovaná tvorbou imunokomplexů anti-ds-DNA autoprotilátek a ds-DNA (Valin et 

al. 1999). 

Genetická podstata vzniku SLE je nejasná, a tak jako u pacientů s RA genetické 

studie v rodinách s SLE mají potomci až 20x vyšší riziko onemocnění (Nath et al. 

2004, Croker a Kimberley 2005). V rodinách s NP-SLE pozorován zvýšený výskyt 

této formy nemoci u jejich potomků (Steup-Beekman et al. 2007). Pro význam 

genetické predispozice k SLE svědčí také studie na jednovaječných dvojčatech, u 

nichž je desetinásobně vyšší konkordance ve srovnání s dvouvaječnými dvojčaty 

(Rhodes a Vyse 2008). 

Tak jako u RA je vnímavost k SLE podmíněna přítomností HLA alel I. a II. třídy - 

v tomto případě HLA-B8 a HLA-DR3 a DR4 (Harley et al. 1989). Zatímco pacienti s 

HLA-B8 a HLA-DR3 byli pozitivní na anti-La/SS-B autoprotilátky, nositeléi HLA-

DR4 byli pozitivní na autoprotilátky anti-RNP. Byla prokázána korelace s některými 

polymorfismy v genu pro TNFα a vnímavostí k SLE u italských pacientů s touto 

chorobou (D´Alfonso et al. 1996).  

Recentně byla prokázána zvýšená exprese a alternativní sestřih genu pro interferon 

regulující faktor 5 (IRF5) u pacientů se SLE oproti kontrolám. Byl identifikován tzv. 

rizikový haplotyp definovaný přítomností T alely v lokusu rs2004640, A alely v SNP 
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rs 10954213, C alely v lokusu rs10488631 a CGGGG inserce/delece. Pacienti s tímto 

haplotypem vykazovali kvantitativně vyšší hladiny IRF5 transkripce a translace 

v buňkách periferní krve (Feng et al. 2010). 

Podobně byl v genu pro interferon regulující faktor 7 (IRF7) identifikován v lokusu 

rs702966 C/T dimorfismus, kdy CC genotyp byl asociován s vyššími hladinami 

interferonu alfa (IFNa) a přítomností anti-ds-DNA autoprotilátek u Američanů s SLE 

evropského a hispánského původu. U pacientů afrického původu byl s vyššími 

hladinami IFNa asociován CT a TT genotyp v lokusu rs4963128 s vyššími titry 

antiSm-autoprotilátek (Salloum et al. 2010). 

Sjögrenův syndrom (SjS) je autoimunitní exokrinopatie charakterizovaná 

lymfocytárním zánětem slzných a slinných žláz, které podléhají destrukci (Fox et al. 

2000, Xanthou et al. 1999). Postižené žlázy jsou infiltrovány CD45RO+CD4+ T 

lymfocyty a B lymfocyty, které jsou aktivované a mají vysokou proliferační 

schopnost (Stott et al. 1998, Bodeutsch et al. 1998, Bahler a Swerdlow 1998). 

Z hlediska imunopatogenetického je SjS méně prozkoumán ve srovnání s JIA, RA 

nebo SLE a tak jedna z mála popsaných genetických asociací je významně zvýšená 

frekvence IL-1RN*2 alely u pacientů s tímto onemocněním oproti zdravým 

kontrolám (Perrier et al. 1998). 

 

Choroba chladových aglutininů (cold agglutinin disease, CAD) byla poprvé popsána 

v 60. letech minulého století (Schubothe 1966). Jejím hlavním projevem je hemolýza 

erytrocytů, která nastává při teplotách pod 37oC a je provázena modráním až 

nekrózou) marginálních částí lidského těla (nos, uši a prsty u nohou; Ulvestad et al. 

1998, 1999). V séru pacientů jsou přítomny tzv. chladové aglutininy (CA), což jsou 

autoprotilátky nejčastěji izotypu IgMκ vyskytující se ve formě paraproteinu (Ulvestad 

et al. 1999, Thorpe 1997, Potter 2000). CA reagují s tzv. I-antigenem na povrchu 

vlastních erytrocytů (Ulvestad et al. 1998, 1999; Potter 2000). Bylo prokázáno, že 

variabilní oblast těžkého imunoglobulinového řetězce chladových aglutininů s anti-I 

aktivitou je kódována VH4-34 (VH4.21) genovým segmentem (Pascual et al. 1992, 

Jefferies et al. 1993, Thorpe et al. 1997). Výskyt CAD bývá často popisován u 

pacientů s B buněčnou chronickou leukémií (B-CLL) a není jasné, zda se B-CLL 

nemůže v některých případech vyvinout z CAD obecně považovaného za pomalu 

proliferující lymfom (Mauro et al. 2000). Genetické pozadí této choroby stejně jako 
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asociace s přítomností HLA alel nebylo dosud systematicky studováno, zřejmě díky 

vzácnosti tohoto onemocnění. 

 

Obecně platí, že jak se rozšiřují naše znalosti především díky různým expresním 

studiím založených na použití cDNA nebo SNP čipů, přibývá také proteinů a jim 

odpovídajích genů s potencionálním významem v imunopatogenezi autoimunitních 

chorob. Často tyto geny kódují kinázy, transkripční faktory nebo jiné signální 

molekuly jako např. STAT4, PTPN22, BANK1, BLK, IRF5 a IRF7 (Gregersen a 

Olsson 2009; Imboden 2009). 

 
Autoprotilátky, autoantigeny a jejich využití: 

Role autoprotilátek je u autoimunitních chorob obecně nejasná. Protože ale přibývá 

důkazů asociací jejich hladin, typu nebo přítomnosti s klinickým průběhem nemoci, 

je pravděpodobný jejich podíl na vzniku a rozvoji choroby. 

Prototypem autoprotilátek jsou revmatoidní faktory (RF), které jsou namířeny proti 

Fc části vlastních IgG a poprvé byl jejich objev publikován již v roce 1940 (Waaler 

1940). Objeveny byly náhodně při komplement fixačním testu na syfilis u pacientky 

s RA. Později se ukázalo, že RF nejsou specifické jen pro RA, ale lze je nalézt 

v sérech pacientů s SjS, SLE, chronickými infekčními nemocemi (TBC, syfilis, lepra, 

bakteriální endokarditida, chřipka infekční mononukleóza, hepatitida, AIDS) nebo po 

vakcinaci (Symmons et al. 1993). Rovněž se nacházejí u zdravých jedinců, kde se 

předpokládá jejich fyziologická úloha v odstraňování IgG pravděpodobně vázaného 

v imunokomplexech, u osob starších 60-ti let hladina RF stoupá (Soltys et al. 1997). 

Zatímco u zdravých jedinců se RF vyskytují v nízkých hladinách a jsou převážně 

izotypu IgM s nízkou afinitou, u nemocných s RA jsou vysokoafinitní a převažuje 

izotyp IgG ve vysokých titrech (Soltys et al. 1997). 

Mechanismus patologické funkce RF není znám a přenos RF ze zdravých dárců na 

zdravé osoby nevyvolá žádné známky RA (Symmons et al. 1993, Soltys et al. 1997). 

To znamená, že RF u autoimunitních chorob mají pravděpodobně jiné vlastnosti 

(vyšší stupeň glykosylace, vyšší afinita) anebo je nějak pozměněna jejich schopnost 

prezentovat IgG v imunokomplexech T lymfocytům, zvláště pak lokálně v zánětlivém 

kloubu, neboť B lymfocyty představují jeden z typů antigen prezentujících buněk 

(APB; Carson et al. 1991, Roosnek a Lanzavecchia 1991). Další možností je, že 
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nadprodukce RF zejména izotypu IgG vede k tomu, že se samotné RF, respektive 

jejich Fc část stávají antigenem vázáným Fab částí jiné RF molekuly a tak v kloubu 

vznikají velké imunokomplexy složené z IgG RF (Natvig et al. 1975). Bylo 

jednoznačně prokázáno, že u RA vysoké hladiny IgG RF v séru korelují se 

závažnějším průběhem nemoci a mimokloubním postižením organismu (Vollertsen a 

Conn 1990). 

U RA byla popsána řada dalších autoprotilátek: anti-keratinové (AKA), anti-

perinukleární faktory (APF), anti-RA33, anti-SA a anti-kalpastatinové protilátky, 

protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu (anti-CCP; Youinou et al. 1985, 

Vincent et al. 1989, Janssens et al 1988, Hassfeld et al. 1993, Haven et al. 1999, 

Mimori et al. 1995, Schellekens et al. 2000). Bylo prokázáno, že cílový autoantigen je 

pro anti-CCP, AKA a APF tentýž a že se jedná o acidickou nebo neutrální isoformu 

filagrinu. Filagrin (filament-aggregating protein) je produkován během pozdních 

stádií epidermální diferenciace u savců ve formě prekurzorového profilagrinu 

proteolyticky štěpeného na filagrin a celý proces je doprovázen defosforylací a 

zejména posttranslační citrulinací (McKinley et al. 1989, Girbal-Neuhauser et al. 

1999). Citrulinace je prováděna deiminací argininu enzymem peptidylarginin 

deiminázou, přičemž tento proces byl úspěšně napodoben in vitro na lidském 

rekombinantním filagrinu (Girbal-Neuhauser et al. 1999, Vossenaar et al. 2004). 

Přítomnost citrulinu byla prokázána také na vimentinu v Sa systému, kolagenu II, α-

enoláze, histonech a Ca2+ vazebném proteinu S100A3 (Menard et al. 2000, 

Schellekens et al. 2000, Vossenaar et al. 2003a, 2003b; Kinloch et al. 2005, 

Burkhardt et al. 2005, Kizawa et al. 2008, Van Steendam et al. 2010). Citrulin je 

biochemikům znám již od roku 1930 (Wada 1930), ale teprve o mnoho desítek let 

později rozpoznání jeho důležitosti v klinické revmatologii vedlo ke znovuobjevení 

této aminokyseliny a docenění významu jejího nálezu. 

Postupně byly vytipovány antigenní determinanty s citrulinem na lidském filagrinu a 

podle nich syntetizovány lineární nebo cyklické oligopeptidy v délce 13-18 

aminokyselin s 1-2 citruliny. Ty pak byly použity v komerčním ELISA kitu ke 

stanovení sérových aCCP v séru (Schellekens 1998, 2000). V současné době 

používaný ELISA kit Mark2 obsahuje sadu cyklických oligopeptidů, jejichž sekvence 

byly softwarově vytvořeny a neodpovídají žádné dosud známé proteinové sekvenci 

přirozeně se vyskytující v lidském organismu (Van Venrooij et al. 2002). 
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Přítomnost AKA nebo APF byla asociována s rychlou progresí nebo závažnějším 

průběhem nemoci (Meyer et al. 1997, Munoz-Fernandez et al. 1999). Podobné 

asociace byly poté prokázány také pro anti-CCP protilátky, zvláště v časných 

stádiích RA (van Jaarsveld 1999, Schellekens et al. 2000, Kroot et al. 2000, 

Visser et al. 2002). Protilátky AKA, APF a anti-CCP jsou v séru přítomny mnoho 

let před objevením se prvních příznaků choroby (Kurki et al. 1992, Berthelot et 

al. 1997, Rantapää-Dahlquist et al. 2003). Séra pacientů s RA vykazují značnou 

variabilitu v reaktivitě s různými variantami peptidů obsahujících citrulin, což 

znamená, že pro antigenicitu epitopu jsou důležité kromě citrulinu samotného 

také přilehlé aminokyseliny a že protilátková odpověď je tedy spíše polyklonální 

(Schellekens et al. 1998). 

Kombinace IgM nebo IgA RF s anti-CCP se stala velmi používanou a slouží jako 

prediktivní marker pro erozivní formu časné RA (Schellekens et al. 2000, Van 

Gaalen et al. 2004). 

Pro SLE jsou charakteristické anti-dsDNA (proti dvoušroubovicové DNA) a 

antinukleosomální autoprotilátky, které je možno v séru pacientů detekovat až 10 let 

před začátkem nemoci (Isenberg a Rahman 2006). Navíc tyto autoprotilátky korelují 

s výskytem nefritidy a částečně s NP-SLE (Shoenfeld et al. 2009). Pro SjS jsou 

typické autoprotilátky proti Ro/SS-A nebo La/SS-B a RF, které se vyskytují také u 

pacientů s SLE (Fox et al. 2000, Isenberg a Rahman 2006).  

 

Přítomnost autoprotilátek byla zaznamenána také u jiných patologických stavů, např. 

při virovém nebo rakovinném onemocnění a dále chorobách vyvolaných expozicí 

agens pracovního a životního prostředím nebo kontaminované potravě (Haustein a 

Ziegler 1985).  

V sérech pacientů s infekční mononukleózou nebo hepatitidou C lze detekovat 

autoproptilátky proti komplexům mRNA a snRNP (malé jaderné ribonukleoproteiny; 

Eystathioy et al. 2002a, Strassbourg et al. 2003). U pacientů s karcinomy jater a 

slinivky se vyskytují autoprotilátky antinukleární, proti mRNA-vazebným proteinům 

(p62, Koc), proti proteinům Golgiho aparátu nebo kalciretikulinu (Imai et al. 1993, 

Tan 2001, Zhang et al. 2001, Mozo L et al. 2002, Hong et al 2004). 

Expozice uhelnému prachu u horníků nebo konzumace řepkového oleje s anilínem 

vedly k produkci autoprotilátek antinukleárních nebo proti proteinům akutní fáze 
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(CRP, α1-antitrypsin a fibrinogen; Rom et al. 1983, Bell et al. 1995). U myšího 

modelu řepkový olej s anilínem nebo rtuť navíc indukovaly expresi IL-1β, IL-6, 

aktivaci B buněk a změny v poměru CD4+ a CD8+ T lymfocytů (Bell et al. 1992, 

Hultman et al. 1995). Autoprotilátky proti antigenům lokalizovaným v místech 

aktivní transkripce (nascentní RNA, aktivní fosforylovaná forma RNA polymerázy II, 

20S proteasomy a acetylovaný histon 4) se objevily po podání platiny (Chen et al. 

2002). 

 

Ačkoli jsou autoprotilátky z hlediska patogeneze uvedených chorob vnímány spíše 

negativně, ve vědeckém výzkumu sehrály neočekávanou pozitivní roli. Ukázalo se 

totiž, že mohou sloužit k poznání funkce molekul nebo objevení nových struktur na 

buněčné a sub-buněčné úrovni (Pollard 2005).  

V roce 1979 bylo sérum pacientů se SLE poprvé v historii použito k identifikaci 6 U 

snRNA molekul (uridilované malé jaderné RNA, U1A, U1B, U2, U4, U5 a U6; 

Lerner a Steitz 1979). Později byla definována jejich kritická funkce v sestřihu 

prekurzorové mRNA (pre-mRNA), která byla pomocí sér pacientů in vitro úplně 

blokována (Lerner et al. 1980, Faig a Lutz 2003). Séra pacientů s myositidou 

napomohla zjištění, že se histidyl-tRNA syntetáza nachází v lidském organismu ve 

dvou formách lišících se resistencí ke štěpení granzymem B, přičemž resistentní 

forma byla v plicní tkáni v nadbytku (Levine et al. 2007). V cytoplazmě pak byla 

objevena organela nového typu, tzv. GW tělísko, které nekolokalizuje s Golgiho 

aparátem, obsahuje mRNA vazebný protein GW182 protein a hraje pravděpodobně 

roli v degradaci mRNA (Eystathioy et al. 2002b, Stinton 2004). 

Využití autoprotilátek k identifikaci molekul nebo určení jejich funkce se stalo 

základem nového technologického směru v molekulární a buněčné biologii. 

 

Pro autoimunitní choroby je charakteristické, že se imunitní systém prostřednictvím 

humorální a buněčné aktivity zaměřuje na vlastní antigeny (autoantigeny, autoAg) 

exprimované ve vlastních tkáních a buňkách.  

Množství popsaných buněčných nebo tkáňových autoAg se každoročně zvyšuje a u 

řady nemocí jako je RA, JIA, SLE, SjS, Scl a DM/PM je v organismu současně 

přítomno více typů autoprotilátek specifických proti více typům vlastních antigenů. 

K nejznámnějším patří dsDNA, nukleozomy, ribonukleoproteiny spliceosomu, 
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topoizomeráza I, proteiny centromery, aminoacyl-tRNA syntetázy (Koffer et al. 1971, 

Rosa et al. 1983, Mathews et al. 1983, Stollar a Schwartz 1986, Earnshaw et al. 1986, 

Shero et al. 1986, Reichlin a Harley 1988, Harris et al., 2003, Rosen a Casciola-Rosen 

2010). U choroby chladových aglutininů se autoprotilátky vyskytují ve formě 

paraproteinu a naopak rozeznávají jediný autoAg, v tomto případě I-protein na 

vlastních erytrocytech (Pascual et al. 1992, Jefferies et al. 1993, Ulvestad et al. 1999, 

Berentsen et al. 2007).  

Význam autoAg spočívá v jejich prezentaci antigen prezentujícími buňkami (APB) 

CD4+ T lymfocytům prostřednictvím HLA II molekul a tedy schopnosti aktivovat 

imunitní systém. Bohatým zdrojem takových antigenů je u RA např. kloubní 

chrupavka, kde byly identifikovány dva proteiny, HC gp-39 (human cartilage 

glykoprotein-39) a MIA (melanoma inhibitory; Verheijden et al. 2007, Steenbakkers 

et al. 2003). Navíc bylo zjištěno, že HC gp-39 se vyskytuje v revmatoidní synoviální 

tkáni v místech přítomnosti CD16+ monocytů (Baeten et al. 2000). Otázkou je, zda 

oba proteiny endogenně přítomné v zánětlivém kloubu u pacientů s RA jsou aktivně 

prezentovány T lymfocytům, zda je aktivují a zda je tato prezentace HLA DRB1 SE 

dependentní.  

 
Role B lymfocytů v rozvoji autoimunitních chorob: 

Ačkoli podstata příspěvku B lymfocytů k etiopatogenezi autoimunitních chorob není 

známa, důkazem jejich účasti v patogenetickém procesu je léčebná účinnost anti-

CD20 terapie eliminující CD20+ B lymfocyty u RA (Edwards et al. 2001). Jejich 

význam je nepochybný zejména vzhledem ke schopnosti produkovat imunoglobuliny 

(Ig). Tyto molekuly ať už ve formě fyziologických protilátek nebo patologických 

autoprotilátek mají totiž stejnou stavbu a jejich geneze je determinována týmiž 

pravidly. 

Tato sekce se týká pouze zralých CD19+IgD- B lymfocytů, které se vyskytují 

v organismu jako naivní, paměťové případně pre-plazmatické buňky definované 

absencí nebo přítomností molekuly CD27 (Klein et al. 1997, 1998). Zvláštní 

pozornost je věnována paměťovým B lymfocytům, produkci Ig mRNA izotypů IgM, 

IgG anebo IgA a jejich variabilním oblastem těžkých řetězců. 

Težké řetězce (heavy chains) vznikají uspořádáním zárodečných (nemutovaných) VH 

(variable, celkem 50 segmentů), DH (diversity, celkem 27 segmentů) a JH (joining, 

celkem 6 segmentů) genových segmentů lokalizovaných na chromozomu č. 14 spolu 
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s geny C pro konstantní oblasti určující izotyp Ig molekuly (viz schéma, Hořejší a 

Bartůňková 2009). 

 

V D J Cµ Cδ Cγ3 Cγ1 ψε Cα1 ψγ Cγ2 Cγ4 Cε Cα2 

1-50 1-27 1-6 IgM IgD IgG3 IgG1  IgA1  IgG2 IgG4 IgE IgA2 

 

Nejprve jsou na úrovni DNA spojeny VH, DH a JH segmenty za vzniku tzv. VDJ 

uspořádání (oblast, VDJ rearrangement) obsahující vždy po jednom ze segmentů a C 

segment je připojen ve finální mRNA molekule kódující konkrétní izotyp (viz 

schéma, Hořejší a Bartůňková 2009). 

Nejdůležitější je právě VDJ oblast, neboť obsahuje 3 CDR oblasti (complementarity 

determining region 1-3) ohraničené čtyřmi FR úseky (frame work region 1-4; Hořejší 

a Bartůňková 2009).  

Zatímco FR oblasti se podílejí na udržování stability imunoglobulinové molekuly, 

CDR oblasti (zejména CDR3) jsou zodpovědné za rozpoznání a vazbu 

(auto)antigenu. Jak je vidět na dalším schématu, CDR3 oblast je tvořena koncovou 

částí VH segmentu, celým DH segmentem a začátkem JH segmentu (Hořejší a 

Bartůňková 2009). 

V D J 

FR1 CDR1 FR2 CDR2 FR3 CDR3 FR4 

 
Jedná se o velmi variabilní strukturu určující finální specificitu Ig molekuly, neboť 

tato část podléhá největším změnám, tj. mutacím, duplikacím, inverzím, delecím nebo 

adicím nukleotidů podmiňujícím schopnost Ig molekul rozpoznat široké spektrum 

antigenů a zvyšovat svou afinitu. Její význam spočívá v tom, že B lymfocyty 

selektované stejným (auto)antigenem mají stejnou délku a aminokyselinovou 

sekvenci, tj. jsou klonálně příbuzné (Klein et al. 1997, 1998; Hořejší a Bartůňková 

2009). 

Neméně důležitý je VH segment, do jehož sekvence jsou během afinitní maturace a 

antigenem řízené selekce v germinálním centru zaváděny somatické hypermutace, 

rozložené především v CDR oblastech. Tyto mutace jsou známkou B buněk 

paměťového typu, které prošly antigenem řízenou reakcí v germinálním centru, dále 
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připívají ke zvýšení afinity a jejich počet se zvyšuje s vyšším izotypovým přesmykem 

(IgM < IgG < IgA < IgE; Klein et al. 1997, 1998; Hořejší a Bartůňková 2009).  
 

Úloha B lymfocytů v rozvoji RA nebyla dlouhou dobu pokládána za příliš 

podstatnou. Kvůli nemožnosti korelace množství autoprotilátek v periferní krvi a 

stavu pacienta, byla RA považována za onemocnění, na jehož rozvoji se podílejí 

prakticky výhradně T lymfocyty, konkrétně CD4+ T lymfocyty. Také počet T buněk v 

synoviální tkáni postižené RA je výrazně vyšší než počet B buněk a množství 

prozánětlivých cytokinů produkovaných T lymfocyty je značné (Weinstein et al. 

2004). Bylo však prokázáno, že samotné T lymfocyty nejsou pro rozvoj RA 

dostačující a že jejich aktivace v revmatoidní synovii  je závislá na přítomnosti B 

lymfocytů (Takemura et al. 2001). B buňky spolu s ostatními buněčnými typy přímo 

infiltrují synoviální membránu revmatického kloubu a dokonce zde mohou tvořit tzv. 

ektopická (pseudo) germinální centra, kde vyzrávají do plazmatických buněk 

(Feldmann et al. 1996, Schroder et al. 1996, Kim et al. 1999). Kromě toho jsou B 

buňky 100 – 1000x účinnější aktivátory T buněk v porovnání s ostatními APC, jako 

jsou makrofágy nebo dendritické buňky (Kotzin 2005; Panayi 2005). V tomto 

kontextu je schopnost B buněk pomocí svého imunoreceptoru v podobě 

membránového RF se vázat na Fc části IgG molekul nebo igG RF 

v imunokomplexech (Natvig et al. 1975). Tak by docházelo k aktivaci potenciálně 

autoreaktivních B lymfocytů a permanentní stimulaci jejich proliferace. Takové B 

lymfocyty pak mohou častěji procházet buněčným cyklem a tak být více náchylné 

k maligní transformaci (Carson et al. 1991). To je pravděpodobně také podstatou 

zvýšené frekvence B buněčných lymfomů u SLE, SjS nebo CAD (Bodeutsch et al. 

1993, Bahler a Swerdlow 1998). 

Rovněž u SjS B lymfocyty v zánětlivých slinných nebo slzných žlázách tvoří útvary 

připomínající germinální centra a přispívají k charakteristické manifestaci 

lymfocytárního zánětu v podobě tzv. lymfoepiteliální sialydenitidy (Bahler a 

Swerdlow 1998). Bylo ukázáno, že VDJ uspořádání v B lymfocytech z periferní krve 

a žláz jsou polyklonální a že podle typu a rozložení somatických hypermutací prošly 

(auto)antigenem řízenou selekcí (Hansen et al. 2003).  

U pacientů s SLE převažují v periferní krvi B lymfocyty exprimující VDJ uspořádání 

s VH4-34 segmentem a jejich počet dokonce koreluje s aktivitou nemoci (Odendahl 
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et al. 2000). Tyto B lymfocyty produkují anti-dsDNA autoprotilátky a pravděpodobně 

unikly negativní selekci v periferních germinálních centrech (Zhang et al. 2008). 

Práce zabývající se problematikou B buněk u RA, SLE a SjS, a používající techniku 

analýzy uspořádaných imunoglobulinových genů pro variabilní oblasti těžkých a 

lehkých řetězců v jedné B buňce, ať již na úrovni DNA nebo RNA (single-cell PCR, 

RT-PCR resp.), přinesly mnoho důkazů svědčících pro klonální expanzi synoviálních 

B lymfocytů, aktivaci Rag (recombination activating genes) genů, přítomnost Ig 

mRNA pro IgG a IgA a permisivitu k reakci v germinálních centrech (exprese GC-

specifických marekrů bcl-6 a antigenem indukované cytidin deiminázy; Cattoretti et 

al. 1995, Muramatsu et al. 1999). Některé z publikovaných studií pracují přímo s B 

buňkami izolovanými ze synoviální membrány, jiné zase využívají hybridomovou 

techniku (Clausen et al. 1998, Kren et al. 1999, Itoh et al. 1999; Jacobi et al. 2000, 

Odendahl et al 2000, Heimbächer et al 2001, Dörner T et al. 2001, Hansen et al. 2002, 

2003). Ačkoliv tyto práce přinesly přímé důkazy o existenci klonů v periferní krvi a 

synoviální tkáni, oběma přístupům je společný jeden důležitý limitující faktor a to, že 

jsou analyzovány všechny B buňky bez ohledu na jejich antigenní specificitu. 

Tento problém by bylo možné vyřešit, kdybychom mohli detekovat B lymfocyty, o 

nichž bychom věděli, že rozeznávají zcela konkrétní definovaný autoantigen nebo 

ještě lépe jeho část.  

Právě takovou možnost představují již výše zmíněně citrulinované peptidy/proteiny. 

Byl vyvinut syntetický cyklický citrulinovaný peptid (Schellekens et al. 1998), 

stejnou pracovní skupinou byly vytipovány antigenní determinanty obsahující citrulin 

na filagrinu (viz výše). Byla vytvořena sada syntetických peptidů, obsahujících 1 - 2 

citruliny a lišících se délkou řetězce (13 - 18 aminokyselin). Tyto peptidy pak byly 

testovány pomocí sér pacientů s časnou erozivní RA a sekvence publikovány 

(Schellekens et al. 2000). Protože jsou malé, nebudou interferovat s velikostí buněk 

samotných a navíc je lze konjugovat např. se streptavidinem a tak B lymfocyty 

s příslušným autoreaktivním BCR detekovat a vytřídit. Lze předpokládat, že 

frekvence těchto buněk bude velmi nízká (Newman et al. 2003). Např. frekvence B 

lymfocytů specifických pro ds-DNA v periferní krvi u SLE pacientů je 1 na 10 000 B 

buněk, tj. 0,01%; ve slezině myší vnímavých k SLE je 1 takový B lymfocyt na 1 000 

B buněk (Ando et al. 1986, Klinman et al. 1991). 

Analýza VH, JH a DH segmentů a CDR3 oblastí v IgM a IgG mRNA na úrovni jedné 

B buňky specifické pro definovaný peptid obsahující citrulin by tak mohlo vést ke 
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zjištění, zda mají tyto autoantigenně-specifické B lymfocyty společný rys na 

molekulární úrovni využitelný v budoucnosti např. k jejich cílené a specifické 

eliminaci buď z periferní krve anebo lokálně z kloubů. 
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Hypotézy: 
1) Předpokládali jsme možnou asociaci různých alterací s predispozicí k vybraným 

autoimunitním chorobám. Jednalo se o geny kódující cytokiny, imunoglobuliny, 

HLA alely, dále transkripční faktory a regulační proteiny, jejichž exprese by měla 

mít vliv na humorální i buněčnou složku imunity. 

2) Autoimunitní choroby jako SjS, SLE nebo CAD jsou obecně považovány za nízko 

proliferující lymfomy vznikající z proliferačně aktivních autoreaktivních 

lymfocytů, avšak dosud nebyl podán přímý důkaz. Na případu pacienta s CAD, 

jenž vyvinul B buněčnou leukemii, jsme chtěli tuto hypotézu ověřit. 

3) U pacientů s RA, SLE a SjS jsou pozorovány vyšší frekvence aktivovaných 

paměťových B lymfocytů často spontánně secernujících autoprotilátky do média. 

Kromě větší proliferační aktivity je pravděpodobná změněná exprese nebo retence 

Ig mRNA – zvláště u izotypů vyšších tříd (IgG, IgA).  

4) Jednou z možností specifické léčby autoimunitních chorob by mohla být cílená 

identifikace a posléze eliminace autoreaktivních B lymfocytů rozeznávajících 

cílový autoepitop o známé aminokyselinové sekvenci. Pokud by takové B buňky 

měli stejnou CDR3 oblast zodpovědnou za rozpoznání a vazbu autoantigenu – 

např. proteinu obsahujícím citrulin, pak by bylo možné je pomocí tohoto proteinu 

cíleně odstraňovat z organismu a tak modulovat autoimnitní stav.   
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Cíle práce: 
Obecné cíle práce zahrnovaly: 

1) Zjištění podílu genových polymorfismů na rozvoji některých autoimunitních chorob. 

Dále analýzu asociace genových variabilit s průběhem nebo formou určité nemoci. 

2) Studium významu produkovaných patologických autoprotilátek pro diagnostické 

účely nebo predikci průběhu a závažnosti choroby. Zde je také věnována pozornost 

využití autoprotilátek ke studiu buněčných a sub-buněčných struktur a molekul, dále 

identifikaci kloubních (auto)antigenů a jejich roli v indukci kloubního zánětu. 

3) Analýza B lymfocytárních populací z hlediska rozvoje leukémie z autoreaktivních 

klonů a z hlediska podílu na rozvoji autoimunitní odpovědi. Dále vývoj metody 

detekce a studia B lymfocytů specifických pro definovaný autoantigen.  

 

Specifické cíle byly následující: 

1) Analýza příspěvku VNTR polymorfismu v genu IL-1RN ke vnímavosti, závažnosti 

nebo průběhu JIA; dále podílu SNP v imunoglobulinovém genu VH1-69 (DP-10) pro 

variabilní oblast těžkého řetězce na rozvoji RA. 

2) Analýza asociace polymorfismů v genech pro NFκB, PDCD1, IRF5, prolaktin, 

ITGAM, STAT4, TYK2, MECP2, BANK1, PXK a dalších s vnímavostí k SLE. 

3) Studium sérových hladin anti-CCP, RF, AKA, APF autoprotilátek jako 

prognostických markerů závažnosti a průběhu časné RA. 

4) Shrnutí využití autoprotilátek ke studiu buněčných struktur a molekul v rámci 

základního výzkumu obecně. Analýza chrupavkových antigenů MIA a HC gp-39 a 

jejich role v indukci kloubního zánětu u RA. 

5) Potvrzení rozvoje B-CLL z autoreaktivního VH4-34+ B buněčného klonu u pacienta s 

CAD.  

6) Analýza role naivních CD27- a paměťových CD27+ B lymfocytárních populací 

pomocí průtokové cytometrie a tzv. single-cell RT-PCR u SjS. 

7) Vývoj metody k detekci B buněk specifických pro proteiny obsahující citrulin a 

studium jejich vztahu k hladinám anti-CCP autoprotilátek. 
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Teze práce: 
1. Alela 2 genu pro antagonistu receptoru pro interleukin 1 je častější u pacientů 

s juvenilní idiopatickou artritidou (Příloha 1) 

Cíl studie: 

Zjistit význam VNTR polymorfismu ve druhém intronu IL-1RN genu u pacientů s JIA 

a jeho asociaci k vnímavosti, formě nebo závažnosti choroby. 

Metody a materiál: 

Celkem bylo analyzováno 185 vzorků pacientů s JIA a 168 kontrol z České republiky; 

50 pacientů a 52 kontrol z Turecka; a 79 kontrol z Anglie. VNTR polymorfismus byl 

stanoven pomocí PCR s využitím primerů specifických pro 86-bp tandemovou 

repetici ve druhém intronu IL-1RN genu. Statistické zhodnocení rozdílů mezi pacienty 

a kontrolami a kohortami vzorků mezi jednotlivými populacemi bylo provedeno 

pomocí Fišerova exaktního testu a programu GraphPad Prism 3.0. 

Výsledky: 

U souboru českých pacientů s JIA byla zjištěna významně zvýšená frekvence alely IL-

1RN*2 a frekvence jejích nositelů (carriage rate) oproti kontrolám (27,6% vs. 15,8%; 

p<0,001; OR=2,03; 95%CI 1,4-2,9 pro frekvenci alely IL-1RN*2; a pro frekvenci 

jejích nositelů 44,3% vs. 26,2%; p<0,001; OR=2,24; 95%CI 1,4-3,5). U souboru 

pacientů a kontrol byla nalezena také vyšší frekvence alely IL-1RN*2 a frekvence 

jejích nositelů, ale tento rozdíl nebyl statisticky významný. Po stratifikaci českých 

pacientů podle typu JIA bylo zjištěno, že na významném rozdílu v hodnotách pro 

alelu IL-1RN*2 mezi pacienty a kontrolami se podílí především zvýšené hodnoty 

sledovaných parametrů u pacientů s rozšířenou oligoartritidou a entesitidou 

(viz tabulka). 

Zajímavým nálezem byla zvýšená frekvence alely IL-1RN*2 u kontrol z Anglie ve 

srovnání s kontrolami českými nebo tureckými. Korelace s formou JIA sice nebyla 

potvrzena, avšak u pacientů s rozšířenou oligoartritidou bylo pozorováno nevýznamné 

zvýšení frekvence této alely u pacientů s pokročilými radiologickými změnami.  

Závěry: 

Byla potvrzena asociace přítomnosti alely IL-1RN*2 a predispozice k rozvoji JIA, 

nebyla však jednoznačně prokázána korelace s klinickými parametry a průběhem nebo 

formou nemoci.  
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Tento nález byl potvrzen také u jiných autoimunitních a zánětlivých chorob. Je tedy 

pravděpodobné, že se jedná o obecný faktor predisponující k těmto nemocem s tím, že 

je nutný příspěvek dalších genů spolu s působením faktorů prostředí. Při konečném 

posouzení a interpretaci vlivu konkrétního polymorfismu je však nutné pamatovat na 

etnicko-geografické rozdíly ve frekvencích jednotlivých alel.              

 

 Frekvence alely 2 
Fr. nositelů alely 

2 
Subjekty souboru    

z ČR počet (%) p počet 
(%) p 

Kontroly (n=168) 53 (15,8) - 44 (26,2) - 
Pacienti s JIA 

celkem (n=185) 102 (27,6) <0.001 82(44,8) <0.001

Podskupiny JIA         
Systémová artritida 

(n=17) 10 (29,4) 0,055 7 (41,2) 0,25 

Persistující 
oligoartritida 

(n=27) 
7 (13,0) 0,69 5 (18,5) 0,48 

Rozšířená 
oligoartritida 

(n=22) 
23 (52,3) <0.001 19 (86,4) <0.001

Polyartikulární RF 
negativní (n=26) 8 (15,4) 1,0 8 (30,8) 0,64 

Polyartikulární RF 
pozitivní (n=18) 6 (16,7) 0,81 5 (27,8) 1,0 

Artritida s 
entesitidou (n=56) 35 (31,3) <0.001 28 (50,0) 0,002 

Psoriatická 
artritida (n=5) 1 (10,0) 1,0 1 (20,0) 1,0 

Jiná artritida 
(n=14) 12 (42,9) 0,001 9 (64,3) 0,005 

 

2. Polymorfismus v imunoglobulinovém VH genu V1-69 ovlivňuje vnímavost 

k revmatoidní artritidě u jedinců bez HLA-DRB1 sdíleného epitopu (Příloha 2) 

Cíl studie: 

Zjistit příspěvek G/A polymorfismu v 73. kodonu imunoglobulinového genu pro 

variabilní část těžkého řetězce VH1-69 k rozvoji RA. 

Metody a materiál: 

Celkem bylo do studie zahrnuto 109 pacientů s RA a 79 kontrol z České republiky a 

britský soubor byl tvořen 159 pacienty s RA a 79 kontrolami. Byla provedena HLA 

DRB (sub)typizace pomocí PCR se sekvenčně specifickými primery a polymorfismus 
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73G/A  byl stanoven pomocí RFLP PCR (HinfI) a následné separace fragmentů 

v agarózovém gelu. Statistické zhodnocení rozdílů mezi pacienty a kontrolami a 

kohortami vzorků mezi jednotlivými populacemi bylo provedeno pomocí Fišerova 

exaktního testu a programu GraphPad Prism 3.0. 

Výsledky: 

V českém souboru byl častější homozygotní genotyp 73A/A  u pacientů s RA ve 

srovnání s kontrolami [28,4% (31/109) vs. 15,2% (12/79)]. Po stratifikaci frekvence 

jednotlivých genotypů podle přítomnosti HLA DRB1 SE (shared epitope, sdílený 

epitop), byla zjištěna statisticky významně zvýšená frekvence toho genotypu u 

českých pacientů s RA, kteří byli SE-negativní oproti SE-pozitivním [34,2% (13/38) 

vs. 23,7% (18/76)]. U SE-negativních kontrol tento genotyp byl přítomen pouze ve 

14% (8/57; OR=3,19; 95% CI 1,61-6,3; p<0,001). Přitom ani jedna z těchto kontrol 

neměla alternativní homozygotní genotyp 73G/G, což nebylo pozorováno u britského 

souboru.  

Závěry:  

Homozygotní stav pro 73A dimorfní sekvenci predisponuje k rozvoji RA i bez 

přítomnosti SE. Opět byly nalezeny rozdíly mezi dvěma etnicky i geograficky 

odlišnými populacemi.  

Interpretace dat je obtížná vzhledem k tomu, že VH1-69 (DP-10) je obecně spojován 

s aktivitou RF, ale konkrétně 73A/A  genotyp je nepoměrně méně exprimován oproti 

73A/G nebo 73G/G kombinacím. Důvody tohoto jevu jsou nejasné. Přítomnost 73A/A  

genotypu pravděpodobně nějak omezuje nebo potlačuje produkci VH1-69 a ten pak 

není k dispozici v rámci fyziologických funkcí imunitního systému, což vede posléze 

k rozvoji RA.  

  

3. Analýza polymorfismů v genech pro nukleární faktor κ B (NFκB), jeho inhibitor 

(IκB), gen programované buněčné smrti (PDCD1), interferon regulující faktor 5 

(IRF5), prolaktin, integrin alfa-M (ITGAM), „signal transducer and activator of 

transcription“ 4 (STAT4),  tyrosin kinázu 2 (TYK2), metyl-CpG-vazebný protein 

2 (MECP2), „B-cell scaffold protein with ankyrin repeats 1 (BANK1), PXK 

doménu obsahující THR/SER kinázu (PXK) a dalších s vnímavostí k SLE 

(Přílohy 3 - 7)  

Cíle studií: 
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Zjistit příspěvek různých polymorfismů ve vybraných genech k rozvoji SLE, případně 

k typu jeho klinické manifestace.  

Metody a materiál: 

Jednotlivé analýzy byly prováděny na souborech pacientů se SLE a kontrol, ve třech 

případech (ve spolupráci s prof. A. Gonzalesem ze Španělska) se jednalo o tzv. GWA 

(genome-wide analysis) multiparametrické analýzy provedené na souborech mnoha 

set vzorků DNA ze zemí střední a západní Evropy a zahrnující celou řadu SNP 

polymorfismů v mnoha genech. Tomu také odpovídalo použití pokročilejších 

statistických metod a programů (ke zjištění vlivu velikosti souboru, jeho homogenity, 

pohlaví a věku pacientů, geografických rozdílů ve frekvencích alel atd.). Do analýz 

byl zahrnut soubor 110 českých pacientů se SLE a 110 kontrol.  

Výsledky: 

V genu pro NFKB1 pro NFκB byl předmětem studia VNTR polymorfismus 

dinukleotidové CA tandemové repetice analyzovaný pomocí PCR a následné 

fragmentační analýzy; a v genu NFKB1A pro IκB substituce A/G v 3'-nepřekládané 

oblasti stanovená s využitím RFLP PCR (HaeIII).  

Dalším analyzovaným polymorfismem byla G/T záměna v pozici -1149 promotoru 

genu pro prolaktin. I když po rozdělení SLE pacientů do podskupin podle orgánového 

postižení byla ukázána významně vyšší frekvence G alely u pacientů s artikulárním 

postižením (p=0.0086; OR=2,56; 95% CI 1,51-4,33), celkové frekvence obou alel a 

všech genotypů byly prakticky totožné ve skupině SLE pacientů a kontrol.  

Nejzajímavější výsledky byly získány během analýzy genu pro programovanou smrt 

buněk 1 (PDCD1), konkrétně se jednalo o PD1.3 G/A dimorfismus (rs11568821 SNP; 

ve 4. intronu, v němž se nachází vazebné místo pro RUNX1 protein (jeho vazba je 

přítomností adeninu znemožněna). V tomto případě je za predisponující k SLE 

považována alela PD1.3A stanovená pomocí RFLP PCR (PstI). Analýza přinesla 

velmi překvapivý objev vlivu geografického původu populace na asociaci této alely a 

predispozice k SLE. Zatímco její frekvence byla zvýšená u pacientů se SLE ze severní 

a střední Evropy (včetně České republiky), u pacientů se SLE v jihovýchodní Evropě 

byla její četnost dokonce nižší. Totéž platilo pro ženy se SLE po rozdělení podle 

pohlaví. Avšak u mužských pacientů tento gradient frekvencí alely PD1.3A nebyl 

vůbec patrný a frekvence alely byla u všech zvýšená napříč Evropou. 

Jak ukazuje mapka frekvencí alely PD3.1A v jednotlivých zemích, u zdravých jedinců 

byl pozorován její gradient se zvyšujícími se hodnotami od severovýchodní části 
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kontinentu po jihovýchodní země. Navzdory poloze naší země ve středoevropském 

regionu se frekvencí 5,5% blížíme spíše severoevropské populaci.  

V genu pro interferonový regulační faktor 5 (IRF5) bylo vybráno celkem osm SNP 

(rs729302, rs2004640, rs752637, rs13242262, rs10488630, rs10488631, rs2280714 a 

rs4731535 – vesměs dinukleotidové záměny) stanovené pomocí multiplexové PCR 

nebo tzv. TaqMan Genotyping Assay. Zjištěné frekvence byly vždy významně 

zvýšené nebo snížené u pacientů se SLE, přičemž rozdíly ve frekvencích mezi 

pacienty se SLE a kontrolami v případě SNP rs729302, rs2004640 a rs10488631 

dosáhly nejvyšších hodnot koeficientu p (2,2x10-7; 4,3x10-8 a 7,8x10-18 respektive). 

Avšak po vyhodnocení vlivu velikosti různých souborů u žádného z uvedených 

polymorfismů nebyla jednoznačně prokázána jejich asociace s vnímavostí k SLE. Byl 

tím podán důkaz, že velikost souboru může významným způsobem ovlivnit konečné 

hodnocení asociace konkrétního polymorfismu s konkrétní chorobou. 

  

                           
 

Další práce si kladla za úkol ověřit genetickou asociaci se SLE u již dříve popsaných 

polymorfismů v různých genech s kontroverzními výsledky pomocí GWA metody na 

velkých souborech vzorků z celé Evropy. Jednalo se vesměs o SNP dimorfismy 

vyskytující se v intronech nebo exonech následujících genů: STAT4,Tyk2, MECP2, 

PXK, IGTAM, BANK1 a Ly9. Asociace byla potvrzena u SNP v genu STAT4 

(OR=1,62; p=2.4x10-12),  Tyk2 (OR=0,79; p=2.5x10-5), MECP2 (OR=1,26; 
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p=0,00085), PXK (OR=1,19; p=0,0038) IGTAM (OR=1,7; p=1.1x10-16) a BANK1 

(OR=0,83; p=0,0062); u Ly9 naopak asociace nebyla potvrzena.    

Závěry: 

Ačkoli je prokázáno, že NFκB a jeho inhibitor IκB hrají důležitou roli v indukci 

exprese mnoha mediátorů zánětu a autoimunitní reakce, u obou analyzovaných 

polymorfismů nebyl nalezen žádný rozdíl mezi pacienty se SLE a kontrolami.  

Prolaktin funguje v podstatě jako cytokin, který je schopen přímo ovlivnit maturaci a 

diferenciaci B lymfocytů, a je považován za jeden z mediátorů vzniku a rozvoje SLE. 

Avšak ani v tomto případě jsme nenalezli u -1149 G/T polymorfismu žádné 

signifikantní rozdíly mezi skupinou pacientů se SLE a kontrol.  

 

Analýza frekvence alely PD3.1A genu PDCD1 ukázala jednak existenci rozdílů 

v různých zemích Evropy, její jednoznačnou asociaci se SLE u mužů. Avšak u 

pacientek ze severní a střední Evropy byla zvýšená, zatímco v jihovýchodní Evropě 

snížená. Pozoruhodné je, že se Česká republika s frekvencí uvedené alely 5,5% blíží 

spíše skandinávským zemím než středoevropskému regionu. Bylo by zajímavé 

vyšetřit kontroly a pacienty také z Irska, Skotska a Francie, protože např. u 

fenylketonurie nebo cystické fibrózy jsou běžně v genomu nacházeny mutace tzv. 

keltského typu vyskytující se v Irsku, Skotsku nebo francouzské Bretani. Je možné, že 

frekvence alely PD1.3A by byla velmi podobná frekvenci objevené pro naši populaci. 

 

U polymorfismů v IRF5 genu po aplikací testů hodnotících vliv velikosti různých 

souborů na zjištěné rozdíly nebyla prokázána asociace se SLE ani s aktivitou nemoci. 

Tato práce však přinesla jasný důkaz toho, že při hodnocení vztahu mezi konkrétními 

alelami a chorobou je nutné velmi dobře zvážit právě velikost souborů pacientů a 

kontrol.  

 

Asociace mezi SNP a vnímavostí k SLE byla potvrzena u genů STAT4, Tyk2, PXK, 

IGTAM, BANK1 a MECP2 (zde pouze u pacientek se SLE), u Ly9 byla asociace 

naopak vyloučena. Tato práce ukazuje, že detailní genetická a statistická analýza na 

velkém souboru vzorků (1500 SLE pacientů) vede k jasnému potvrzení nebo 

vyvrácení asociací SNP se SLE získaných dříve na malých souborech.  
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Přesný význam objevených polymorfismů v různých genech v patogenezi 

autoimunitních chorob není znám. Jednotlivé SNP mohou mít nejen vliv na 

aminokyselinové složení a tedy funkci výsledného proteinu, ale také na vlastní 

transkripci genu ve smyslu kvantitativním nebo na stabilitu mRNA. Při výše 

uvedených genetických asociačních studiích se navíc ukázaly etnicko-geografické 

rozdíly ve frekvenci alel, které je třeba uvážit při finální interpretaci biologického 

významu jednotlivých nálezů. 

 

4. Autoprotilátky jako prognostický marker erosivní formy časné revmatoidní 

artritidy (Příloha 8) 

Cíl studie: 

Zhodnotit prognostický význam stanovení sérových hladin autoprotilátek proti 

cyklickému citrulinovanému proteinu (anti-CCP), antikeratinových protilátek (AKA), 

antiperinukleárních faktorů (APF), izotypů revmatoidních faktorů (IgM/IgG/IgA RF) 

u pacientů s časnou RA a korelovat nálezy s klinickými parametry.  

Metody a materiál: 

Do studie bylo zahrnuto 104 pacientů s RA v délce trvání delší než dva roky. Pacienti 

byli rozděleni do dvou skupin na základě radiologické progrese na pacienty s erozivní 

RA (n=67) a ne-erozivní RA (n=37). Statistické zhodnocení rozdílů mezi oběma 

skupinami jednotlivých populací bylo provedeno pomocí Fišerova exaktního testu, 

testu Mann-Whitneyové a Spearmanova korelačního testu a programu GraphPad 

Prism 3.0. 

Výsledky: 

Ve skupině pacientů s erozivní formou časné RA byly nalezeny významně vyšší 

hladiny všech sledovaných autoprotilátek (viz tabulka).  

 

Autoprotilátka Erozivní RA  n (%) Ne-erozivní RA  n (%)       p 

       AKA+          33 (49)                  6 (16) 0,001
      APF+          30 (45)                 8 (22) 0,021
   anti-CCP          36 (54)                 8 (22) 0,002
   IgM RF+          39 (58)                11 (30) 0,008
   IgG RF+          36 (54)                11 (30) 0,024
   IgA RF+          30 (45)                  8 (22) 0,021
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Radiologická progrese byla hodnocena pomocí tzv. Larsenova skóre a ukázalo se, že 

jeho hodnoty jednak významně korelovaly s hladinami anti-CCP, IgM RF a IgA RF. 

Korelace radiologické progrese s iniciálními hodnotami progrese byla ještě 

významnější s tím, že do ní byly zahrnuty také hladiny IgG. Nejrychlejší progrese 

byla zaznamenána u pacientů s anti-CPP a IgM RF dvojitou pozitivitou. 

Závěry: 

Byl prokázán význam iniciálních hladin AKA, APF, anti-CCP, IgM RF, IgG RF a IgA 

RF pro predikci kloubních erozí u pacientů s časnou RA. Jako nejcitlivější se ukázaly 

anti-CCP autoprotilátky v kombinaci s IgM RF. Toto stanovení tak umožňuje 

předpovědět možný průběh nemoci poměrně rychlým a navíc snadným způsobem.  

Je třeba však zmínit, že ne všichni pacienti pozitivní na výše uvedené autoprotilátky 

nutně vyvinou časné eroze. Senzitivita při použití kombinace stanovení anti-CCP 

anebo IgM RF je asi 68%. Jedná-li se o pozitivitu na obě autoprotilátky, pak 90% 

těchto pacientů skutečně eroze vyvine v časné fázi nemoci. Z toho vyplývá vysoká 

prognostická hodnota tohoto stanovení.  

 

5. Autoprotilátky jako molekulární a buněčné sondy (Příloha 9) 

Cíl studie: 

Cílem této přehledné práce bylo ukázat duální povahu výzkumu v oblasti 

autoprotilátek na jedné straně v klinické medicíně a na druhé straně v základním 

výzkumu.  

Výsledky: 

Zpočátku byla detekce autoprotilátek součástí běžné klinické praxe a postupně 

s přesnější charakterizací (auto)antigenů, pro něž jsou specifické, byl odhalen také 

jejich význam z hlediska prognózy průběhu onemocnění. I když etiopatogeneze 

autoimunitních chorob je stále neznámá, v oblasti molekulární a buněčné biologie se 

autoprotilátky staly velmi užitečným nástrojem.  

Jako tzv. „reportérové sondy“ napomohly k identifikaci a mnohdy také k poznání 

funkce molekul a struktur, které jsou evolučně konzervované a mají kruciální roli 

v tak základních buněčných procesech jako je DNA replikace, transkripce, translace, 

transport proteinů nebo fáze buněčného cyklu. 

Tak byly objeveny funkce např. tRNA syntetáz v proteosyntéze, ale především byly 

poznány funkce a lokalizace komponent buněčného jádra eukaryontních buněk jako 

chromatin, jaderná lamina, jadérko a jeho složky, Cajalova a PML tělíska.  
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Rozšíření našich znalostí se však také týká buněčné cytoplasmy, kde byla recentně 

identifikována místa degradace mRNA organizovaná do nového typu organel tzv.GW 

tělísek. 

Závěry: 

Tento vědní obor je názorným příkladem propojení orientovaného (klinického) a 

bazálního výzkumu. Detailní charakterizace molekul nebo struktur cílových pro 

konkrétní typ autoprotilátek může zpětně vést k vývoji nových diagnosticko-

terapeutických postupů v klinické praxi. 

 

6. Endogenní HLA-DR-restringovaná prezentace lidského chrupavkového HC gp-

39 a melanomového inhibičního antigenu v chrupavce zánětlivého revmatoidního 

kloubu (Příloha 10)  

Cíl studie: 

Ověřit potenciální imunogenní roli chrupavkových proteinů MIA (melanoma 

inhibitory antigen) a HC gp-39 (human cartilage) v zánětu kloubů u RA. 

Metody a materiál: 

Do studie bylo zahrnuto celkem 39 pacientů s RA, jimž byla odebrána periferní krev a 

synoviální tekutina a byla provedena HLA DRB (sub)typizace pomocí PCR se 

sekvenčně specifickými primery. K analýze imunogenicity byly využity 

rekombinantní MIA a HC gp-39 proteiny a T-buněčné HLA DRB1*0401 transgenní 

hybridomy. Jejich aktivace byla určena produkcí IL-2 stanoveného ELISA metodou.  

Výsledky: 

Synoviální tekutina (ST) HLA DRB1*0401 pozitivních pacientů s RA byla 

inkubována s T-buněčnými hybridomy, v přítomnosti peptidů  odvozených od MIA 

nebo HC gp-32 proteinů byla indukována produkce IL-2, která byla inhibována 

pomocí anti-HLA DR monoklonální protilátky. To dokazuje přítomnost antigen-

prezentujících buněk v ST pacientů schopných oba proteiny prezentovat pomocí HLA 

molekul. Indukce produkce IL-2 však nastala také v případě nepřítomnosti obou 

rekombinantních peptidů, což svědčí o endogenní přítomnosti obou proteinů v ST 

pacientů s RA. 

Závěry:  

Byla prokázána endogenní přítomnost proteinů MIA a HC gp-39 v synoviální tekutině 

RA pacientů a jejich schopnost indukovat produkci v T-buněčných hybridomech. Tato 

reakce byla patrná pouze u vzorků HLA DRB1*0401-pozitivních jedinců. Důležitost 
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přítomnosti HLA DRB1 SE epitopu pro prezentaci obou proteinů a aktivaci T-

hybridomů byla potvrzena úspěšnou inhibicí IL-2 produkce pomocí anti-HLA DR 

protilátky.  

Zatím zůstává otázkou, zda přítomnost obou proteinů v zánětlivém kloubu skutečně 

může aktivovat autoreaktivní T lymfocyty infiltrující kloub. Další studium 

imunogenicity proteinů MIA a HC gp39 by mohlo vést k jejich budoucímu využití 

v imunomodulační léčbě RA. 

 

7. Chronická lymfocytární leukemie předcházená chorobou chladových aglutininů: 

intraklonální diversita lehkého imunoglobulinového řetězce u jednotlivých B 

buněk exprimujících VH4 -34 (Příloha 11)  

Cíl studie: 

Experimentálně prokázat, že u některých autoimunitních chorob považovaných za tzv. 

pomalu proliferující lymfomy se mohou autoreaktivní B lymfocyty maligně zvrhnout 

a tak zapříčinit rozvoj B-buněčné lymfocytární leukémie (B-CLL). 

Metody a materiál: 

Byly vytříděny periferní CD19+/CD5+/sIgMκ+ B lymfocyty od pacienta s primární 

chorobou chladových aglutininů a to ve dvou časových úsecích: ze vzorku z doby 

před B-CLL a po 7 letech, kdy byla potvrzena diagnóza leukémie. K analýze Ig 

mRNA produkce bylo použito Ig-specifické RT-PCR na úrovni jedné buňky (dále jen 

single-cell).  

Výsledky: 

Zatímco v leukemických B lymfocytech bylo nalezeno 28 klonálně příbuzných 

mutovaných Cμ transkriptů VH4-34/VκA27 pozitivních, v B lymfocytech z doby 

před B-CLL byly takové transkripty nalezeny jen čtyři. Sdílely však stejné mutace ve 

variabilní oblasti těžkého řetězce, obsahovaly identické VH4-34 – DH3-22 – JH3 

/VκA27 uspořádání a navíc měly stejnou unikátní CDR3 oblast o délce 42 párů bazí. 

To znamená, že musely být selektovány stejným typem antigenu v době primární 

CAD. V leukemických vzorcích byla prokázána přítomnost bcl-2 mRNA a bcl-2/IgH 

fúzovaného transkriptu – dvou molekulárních markerů B-CLL, které ve vzorcích 

z doby před B-CLL detekovány nebyly. Další zajímavým nálezem byla detekce 

intraklonální diversifikace v genu VκA27 a klonální invariance VH4-34 genu 

v leukemických buňkách. 
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Závěry: 

V této práci byl poprvé přímo potvrzen vývoj B-CLL na pozadí autoimunitního 

onemocnění z původně autoreaktivního klonu B buněk. Ty po získání proliferační 

výhody a aktivaci anti-apoptotických molekul (bcl-2) postupně v organismu 

expandovaly a staly se základem maligního klonu. Intraklonální diversita genu 

VκA27 může být důsledkem maligní transformace leukemických B lymfocytů. 

Zvýšený výskyt CD19+ lymfomů je popisován nejen u CAD, ale také u SLE nebo SjS, 

jde tedy o obecnější jev pravděpodobně spojený s hyperregulací imunitního systému, 

respektive hyperaktivací B lymfocytů. 

 

8. Abnormality v periferní B buněčné paměti u pacientů s primárním Sjögrenovým 

syndromem (Příloha 12) 

Cíl studie: 

Analyzovat poruchy B buněčné homeostáze se zaměřením na paměťové B lymfocyty 

u primárního Sjögrenova syndromu (SjS).  

Metody a materiál: 

Single-cell RT-PCR specifické pro IgM, IgG a IgA mRNA bylo použito k analýze Ig 

mRNA exprese ve vytříděných periferních naivních CD19+CD27- a paměťových 

CD19+CD27+ B lymfocytech od tří pacientek s primárním SjS (n=205) a třech kontrol 

(n=385).  

Výsledky: 

Byla zjištěna významně zvýšená frekvence B lymfocytů exprimujících IgM, IgG a 

IgA mRNA u pacientů se SjS ve srovnání s kontrolami (58% vs. 14,3%; p<0,0001). U 

SjS pacientů byla zaznamenána signifikantně zvýšená frekvence B lymfocytů 

produkujících současně Ig mRNA více izotypů se stejným VH-DH-JH uspořádáním, u 

kontrol to bylo jen 12,7% (p<0,0001). Tyto buňky ale byly negativní pro povrchovou 

expresi pro více než jeden izotyp a postrádaly expresi AID (aktivací idukovaná cytidin 

deamináza) a bcl-6 (oba markery specifické B lymfocyty selektované v germinálních 

centrech). B lymfocyty exprimující všechny tři izotypy v kontrolní skupině úplně 

chyběly, což nasvědčuje pro abnormální retenci mRNA transkriptů v B buňkách 

periferní krve pacientů. 

Na rozdíl od kontrol, periferní CD19+CD27+ B lymfocyty pacientů vykazovaly 

následující charakteristiky:  
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a) IgVH mRNA byly významně více mutovány (8,6% u SjS vs. 4,3 % u kontrol; 

p<0,0001);  

b) významně výrazněji mutované IgM transkripty (9,6% u SjS vs. 2,5 % u kontrol; 

p<0,0001);  

c) vysoké procento B buněk s transkripty pro více Ig izotypů (61,2%);  

d) výskyt CD27- buněk paměťového typu u subpopulace B lymfocytů produkujících 

mutované IgM mRNA. 

Závěry:  

Molekulární analýza na úrovni jedné buňky potvrdila abnormality u obou sledovaných 

populací naivních a paměťových B lymfocytů u pacientů se SjS. Kromě významně 

vyšších mutačních frekvencí a frekvencí buněk současně produkujících mRNA dva a 

více izotopů byla objevena přítomnost CD27- B buněk vykazující vlastnosti 

paměťových CD27+ B lymfocytů. Ty však nebyly zaznamenány u kontrol, jde tedy 

zřejmě o jev spojený s deregulovaným imunitním systémem pacientů se SjS. V 

kontrolní skupině chyběly B lymfocyty produkující Ig mRNA pro všechny tři izotypy, 

což by svědčilo o prolongované retenci těchto transkriptů u pacientů (pravděpodobně 

z důvodů abnormální stability transkriptů nebo jejich snížené degradace). 

 

9. Periferní a synoviální CD19+ B lymfocyty specifické pro peptidy obsahující 

citrulin pacientů s revmatoidní artritidou nekorelují se sérovými hladinami 

autoprotilátek proti citrulinovaným proteinům (Příloha 13)  

Cíl studie: 

Vyvinout metodu detekce B lymfocytů rozeznávajících peptidy obsahující citrulin, 

dále zjistit přítomnost těchto B lymfocytů specifických pro citrulin obsahující peptidy 

v periferní krvi a synoviální tkáni pacientů s revmatoidní artritidou a analyzovat Ig 

mRNA expresi. 

Metody a materiál: 

Pomocí průtokové cytometrie byla analyzována frekvence CD19+ B specifických pro 

citrulin obsahující peptidy v periferní krvi (PK) a synoviální tkáni (ST) od 13 pacientů 

s revmatoidní artritidou, v PK 5 pacientů s JIA, 1 pacienta se smíšenou chorobou 

pojiva a 5 kontrol. K detekci byly použity tři biotinylované peptidy obsahující citrulin 

odvozené od přirozeně se vyskytujících lidských proteinů (filagrin - P1, agrekan - P3 a 

fibrin - P0428). Bylo provedeno single-cell RT-PCR specifické pro IgM, a IgG 

mRNA k analýze Ig mRNA exprese. Sérové hladiny anti-CCP autoprotilátek byly 
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stanoveny pomocí ELISA kitu Mark2. Statistická analýza byla provedena pomocí 

Fischerova přesného testu a Mann-Whitney t-testu a GraphPad softwaru. 

Výsledky: 

Principem detekce byla vizualizace CD19+ B lymfocytů s navázaným biotinylovaným 

peptidem s citrulinem na příslušné BCR pomocí myší monoklonální CD19-FITC 

protilátky a konjugátu streptavidin-phycoerytrin. 

Pomocí tzv. inhibičního testu byla ověřena specificita námi vyvinuté detekční metody. 

V případě synoviální tkáně bylo nutné použít anti-CD45 monoklonální protilátku 

k vymezení leukocytů.  

Analýza vzorků PK od 13 pacientů s revmatoidní artritidou, 5 pacientů s JIA, 1 

pacienta se smíšenou chorobou pojiva a 5 kontrol prokázala přítomnost B lymfocytů 

specifických pro příslušné peptidy obsahující citrulin a rozeznávajících více než jeden 

ze tří použitých peptidů s citrulinem (obr. 1). 

 

Obr. 1. Frekvence B lymfocytů specifických pro peptidy s citrulinem v periferní krvi 

pacientů s autoimunitními chorobami a kontrol. Vodorovná čára označuje mediány. 
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U 13 pacientů s RA jsme analyzovaly také vzorky ST. Frekvence B lymfocytů 

specifických pro příslušné peptidy s citrulinem byly u pacientů s RA zvýšené oproti 

ostatním vzorkům, pro peptid P3 se jednalo o mírně signifikantní zvýšení (p=0,0474; 

obr. 2). 

Frekvence CD19+ B lymfocytů specifických pro jednotlivé peptidy obsahující citrulin 

byly u pacientů s RA v ST zvýšené oproti PK, pro peptid P1-fillagrin bylo však toto 

zvýšení frekvence statisticky významné (p=0,0174; obr. 2). 

Frekvence těchto B lymfocytů byly následující: pro peptid P1-filagrin v rozsahu od 

0,0 do 0,08 (medián 0,01±0,01) v PK a od 0,0 do 0,19%  (medián 0,06±0,02) v ST; 

pro peptid P3-agrekan od 0,0 do 0,07% (medián 0.02±0.01) v PK a od 0,0 do 0,33% 
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(medián 0,06±0,03) v ST; a pro peptid P0428-fibrin od 0,0 do 0,08% (medián 

0,02±0,01) v PK a od 0.0 do 0,24% (medián 0,06±0,04) v ST.  

 

Obr. 2. Frekvence CD19+ B lymfocytů specifických pro peptidy P1, P3 a P0428 

obsahující citrulin v periferní krvi a synoviální tkáni pacientů s RA. Vodorovná čára 

označuje mediány. 
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Od jednoho pacienta s RA byly z  PK a ST vytříděny CD19+ B lymfocyty specifické 

pro peptid P1 (filagrin) a v nich sledována produkce IgM/IgG mRNA. Celkem byly 

analyzovány 3 VH přestavby z 15 buněk PK a 5 VH přestaveb z 15 buněk ze ST (tab. 

1).  

Byla zjištěna produkce IgM i IgG mRNA (s převahou IgG transkriptů v ST), všechny 

transkripty byly mutované (mutační frekvence 9,1%), přičemž vyšší frekvence mutací 

byla u IgG transkriptů. Z VH genových segmentů byly zastoupeny VH4-39 a VH5-51 

a z JH genových segmentů JH3, JH4 a JH6 (tab. 1). Délka CDR3 oblastí byla 11-17 

aminokyselin a na základě jejich sekvence byly detekovány klonálně příbuzné B 

lymfocyty (tab. 1).  

 

Závěry: 

Jako dosud první jsme vyvinuli metodu detekce CD19+ B lymfocytů specifických pro 

citrulinované proteiny v periferní krvi a synoviální tkáni. Přítomnost těchto B 

lymfocytů byla zaznamenána jak u pacientů s různými autoimunitními chorobami tak 

u kontrol. Nejde tedy o jev specifický pouze pro RA a tyto B lymfocyty vždy 

představují velmi minoritní B buněčnou populaci. B lymfocyty specifické pro peptidy 

s citrulinem se vyskytovaly v zánětlivém kloubu a v určitém množství také v periferní 

krvi pacientů s RA. Naše nálezy naznačují přítomnost několika B buněčných 

 46



subpopulací specifických pro různé substráty obsahující citrulin. B lymfocyty 

synoviální tkáně produkují převážně IgG mRNA, byla v nich zaznamenána vyšší 

mutační frekvence a klonální příbuznost. Vyšší frekvence B lymfocytů specifických 

pro peptidy s citrulinem v synoviální tkáni pravděpodobně odráží autoantigenem 

řízenou aktivaci B buněk probíhající v tomto kompartmentu nebo selektivní migraci 

těchto B lymfocytů rozeznávajících citrulinované peptidy do místa zánětu.  

Výsledky svědčí spíše pro jistý stupeň vnitřní heterogenity populací B lymfocytů 

rozeznávající proteiny s citrulinem. To by však znamenalo, že tyto buňky 

pravděpodobně nebudou moci být v budoucnu využity k cílenému terapeutickému 

zásahu zaměřenému na eliminaci patologické autoimunitní reakce. 

 

 

Tab. 1: Přehled získaných dat z B lymfocytů specifických pro peptid P1 periferní krve 

a synoviální tkáně. pb – páry bazí, ak – aminokyselina, hvězdička - klonálně příbuzné 

buňky. 

 

 

sekvence původ VH gen JH gen izotyp délka  VH 
oblasti (bp) 

počet 
mutací ve 
VH oblasti 

mutační 
frekvence 

(%) 

délka 
CDR3 
oblasti   

(ak) 

47.1* ST VH4-39 JH4 IgG 222 27 12,16 11 

47.2* ST VH4-39 JH4 IgG 213 26 12,2 11 

47.3* PK VH4-39 JH4 IgM 210 25 11,9 11 

*47.4 ST VH5-51 JH6 IgG 213 16 7,51 17 

*47.5 ST VH5-51 JH6 IgG 216 12 5,56 17 

47.6 ST VH5-51 JH4 IgG 219 13 5,94 17 

47.8 PK VH5-51 JH4 IgG 222 21 9,46 13 

47.7 PK VH5-51 JH3 IgM 225 18 8 15 
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Jak již bylo zmíněno, etiopatogeneze autoimunitních chorob zůstává prozatím 

nevyřešena. Nicméně jak naše data, tak dosavadní poznatky získané na základě 

genetických analýz, výzkumu humorálních mediátorů zánětu nebo studia funkcí 

imunitních buněk ukazují, že rozvoj těchto chorob je determinován především 

individuální kombinací variant různých genů, zodpovědných mimo jiné také za 

udržování tolerance. Při expozici jedince s vhodným genetickým pozadím např. 

infekcím může dojít k selhání tolerance. V tomto stádiu však ještě nedochází k 

autoimunitní reakci, ale v organismu mohou od tohoto okamžiku perzistovat neaktivní 

nicméně funkční autoreaktivní lymfocyty. Ty se pak po další expozici (infekci nebo 

jinému stresoru prostředí) aktivují a teprve tím je spuštěna imunitní odpověď 

namířená proti vlastním tkáním a dojde k navození autoimunitní reakce. 
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Závěr: 
Autoimunitní choroby patří v současné době k nejzávažnějším medicínským tématům, 

zejména díky obecně se zvyšujícímu počtu pacientů s těmito chorobami. 

Etiopatogeneze většiny z nich není zcela známá, avšak z recentních dat vyplývá, že za 

iniciací patologické imunitní odpovědí stojí pravděpodobně z velké části dědičné 

faktory a dále buněčné a humorální interakce ovlivněné faktory zevního prostředí. 

Pochopení patogeneze těchto chorob je důležité nejen z hlediska vývoje nových 

diagnostických, predikčních nebo terapeutických přístupů, ale může přinést mnoho 

zajímavých poznatků v oblasti bazální imunologie.   

Cílem této práce bylo najít vztah genetických alterací a produkce autoprotilátek a dále 

ke klinické manifestaci onemocnění; definovat kloubní autoantigeny a jejich význam 

v zánětu kloubu. Dále prokázat autoreaktivní původ leukemických buněk; roli B 

lymfocytů v patogenezi onemocnění a konečně vypracovat metodu detekce B 

lymfocytů rozeznávajících definovaný autoantigen a zjistit jejich korelaci s hladinou 

autoprotilátek. 

 

Genetickou analýzou byly sice identifikovány některé predipoziční polymorfismy, 

nicméně asociace vnímavých alel nebyla vždy spojena s klinickými formami 

onemocnění. Stejně tak zjištěné variability nebudou využitelné jako jednoznačné 

predikční markery průběhu nemoci. Největším přínosem je poznání, že frekvence 

některých alel vykazují značné etnicko-geografické rozdíly (IL-1RN*2 nebo PD1.3 

alela) a přímo kritickou roli hraje velikost souborů (GWA studie SNP v genech pro 

IGTAM, STAT4, TYK2, MECP2 atd.). To je důležité, zejména při posuzování 

významnosti konkrétního polymorfismu v patogenezi autoimunitních chorob.  

Dalším zajímavým výstupem byla statisticky významně zvýšená frekvence 73A/A 

genotypu v imunoglobulinovém genu  VH1-69 u pacientů s RA, kteří neměli ve svém 

genomu ani jednu z vnímavostních HLA DRB alel (tj. SE-negativní). To jednak 

nepřímo ukazuje na účast B lymfocytů v rozvoji choroby a jednak na příspěvek non-

HLA genů k predispozici k této nemoci. 

Stanovením sérových hladin autoprotilátek anti-CCP, AKA, APF a RF izotopů IgM, 

IgG a IgA a jejich vztažením k radiologické progresi bylo zjištěno, že jako klinicky 

nejpřesnější a nejcitlivější marker k predikci progrese erosivní formy RA je 

kombinace stanovení anti-CCP a IgM RF.   
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V synoviální tekutině a tkáni pacientů s RA byla potvrzena endogenní přítomnost 

chrupavkových proteinů MIA a HC gp-39 s imunogenními vlastnostmi. Jde o 

zajímavý nález především z hlediska jejich možné aplikace s cílem navodit toleranci 

proti autoantigenům. Tento terapeutický potenciál obou proteinů bude nutné ověřit 

nejprve na zvířecím modelu onemocnění. 

Byl podán přímý důkaz rozvoje leukemického onemocnění z původně autoreaktivního 

klonu specifického pro definovanou antigenní strukturu na povrchu erytrocytů u 

pacienta s CAD. Z klinického hlediska tento objev podporuje požadavek lékařů na 

častější cytometrická vyšetření periferní krve pacientů s autoimunitními nemocemi za 

účelem časného záchytu rozvoje leukémie. Teoreticky by struktura autoantigenu 

mohla být využita k přímému specifickému vychytávání autoreaktivních B lymfocytů 

s onkogenním potenciálem založeném např. na principu plasmaferezy. 

U pacientů se SjS byla u paměťových B lymfocytů prokázána heterogenita na 

molekulární úrovni, navíc byl identifikován nový typ paměťových B buněk bez 

povrchové exprese CD27 molekuly a vykazujících abnormální retenci Ig mRNA.  

Byla vyvinuta metoda přímé detekce CD19+ B lymfocytů rozeznávajících peptidy 

obsahující citrulin, avšak také tyto nálezy potvrdily značnou heterogenitu B 

buněčných subpopulací specifických pro různé peptidy s citrulinem a to i na 

molekulární úrovni. Specifické odstraňování těchto B lymfocytů z periferní krve nebo 

kloubní tkáně tedy pravděpodobně nebude prakticky proveditelné. 
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