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Abstrakt
Ve své diplomové práci se věnuji analýze vazby mezi některými HLA alelami
a onemocněním zvaným celiakie. Zaměřuji se především na míru predispozice osob
k této nemoci ve vztahu s výskytem konkrétních alel.
V teoretické části popisuji strukturu HLA systému, asociaci HLA alel
s onemocněními, dále se soustředím na charakteristiku celiakie a možnosti její
diagnostiky.
V praktické části detailněji popisuji molekulárně - genetické vyšetření celiakie
a

hodnotím

výskyt

predispozičních

alel

pro

toto onemocnění

u

pacientů

z II. interní gastroenterologické kliniky, Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci
Králové a jiných gastroenterologických ambulancí v regionu.

Abstract
This theses is a study of the relationship between certain HLA alleles and coeliac
disease. I am concentrating on individuals with a predisposition to coeliac disease and
the link between these and the presence of particular alleles.
In the theoretical part of the theses I'm describing the structure of the HLA
system and the association of HLA with the disease. Furthermore I am concentrating on
characteristics of the disease and possibilities of its diagnoses.
In the practical part I describe in detail the molecular-genetical examination of
coeliac disease. I asses the presence of predisposed alleles for this disease in patients
from The II. Internal Gastroenterology Clinic , The Children's Clinic of Faculty
Hospital in Hradec Kralove and other gastroenterology clinics in the region.

Ráda bych na tomto místě poděkovala MUDr. Vítu Řeháčkovi za odborné
konzultace týkající se dané problematiky a RNDr. Gabriele Jamborové, Ph.D. za cenné
rady a pomoc při sepsání této práce.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AGA

Protilátky proti gliadinu

anti-tTG

Protilátky proti tkáňové transglutamináze

APC

Antigen presenting cells – antigen prezentující buňky

CD

Cluster od differentiation – diferenciační skupina lymfocytů

DNA

Deoxyribonukleová kyselina

EDTA

Ethylendiamintetraoctová kyselina

EMA

Endomysiální protilátky

ESPGHAN

Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu

EtBr

Etidium bromid

FN

Fakultní nemocnice

HLA

Human leukocyte antigens – antigeny na leukocytech člověka

IgA

Imunoglobulin A

IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny

IL

Interleukin

MHC

Major histocompatibility complex – hlavní histokompatibilní komplex

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky

NRL

Národní referenční laboratoř

PC

Osobní počítač

PCR SSP

Polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými primery

RNA

Ribonucleic acid - ribonukleová kyselina

RR

Relative risk – relativní riziko

SOP

Standardní operační postup

TBE

Trisborátový pufr

TLR-2

Toll-like receptor 2

UV

Ultrafialové záření

ÚHKT

Ústav hematologie a krevní transfúze

1 ÚVOD

Téma diplomové práce jsem si zvolila zejména proto, že onemocnění zvané celiakie
je v současné době velmi časté a nově diagnostikovaných pacientů přibývá. Současné
zdravotnictví se proto zaměřuje na rozvoj metod pro vyhledávání nemocných již
v jejich raném věku, a to především cestou pediatrů, imunologů a gastroenterologů.
Důležitou součástí je rovněž informovanost dětských a praktických lékařů ve smyslu
myslet na možnost výskytu celiakie u pacienta, který trpí zažívacími či jinými
problémy, které by mohly směřovat právě k tomuto onemocnění.
Nahlížet na příčiny onemocnění z genetického hlediska je v současnosti jasným
trendem v diagnostice, léčbě i prevenci chorob. Proto ani diagnostika celiakie není
v tomto ohledu výjimkou. HLA typizace lidského genomu přispívá k potvrzení
diagnózy u pacientů, u kterých není výsledek předchozích vyšetření zcela jednoznačný.
Toto vyšetření je neinvazivní, rychlé a s velkou výpovědní hodnotou i velmi specifické.
Cílem mé práce bylo podat náhled na problematiku HLA systému a jeho vazbu
na celiakii. V praktické části jsem se věnovala statistickému hodnocení dat, tzn.
hodnocení predispozičních HLA alel u dětských pacientů, kteří byli vyšetřováni v HLA
laboratoři Transfuzního oddělení FN v Hradci Králové. Dále jsem srovnala zastoupení
rizikových HLA alel ve vyšetřovaném souboru s literárními daty.
Výsledky mé práce mohou nabídnout ucelenou představu o přínosu molekulárně
genetického HLA vyšetření, vzhledem k velkému množství pozitivních výsledků
ve sledované skupině dětí s podezřením na celiakii. Srovnání s jinými populacemi má
pouze informativní charakter a využití v běžné praxi není významné.
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2 HLA SYSTÉM

Hlavní histokompatibilní komplex (Major Histocompatibility Complex, MHC)
je obecný název pro histokompatibilní systémy různých živočišných druhů (Řeháček,
V., et al., 2013).

U člověka byl poprvé objeven na bílých krvinkách, a proto byl

označen jako Human leukocyte antigens (HLA). Tento systém zahrnuje více než 200
polymorfních genů. Produkty těchto genů se nachází na povrchu jaderných buněk
a jejich hlavní funkcí je prezentovat zpracované exogenní a endogenní peptidy
T lymfocytům, které zahájí příslušnou imunitní odpověď (Penka, M., Tesařová, E., et
al., 2012).

2.1

HISTORIE

Objevení dnes známých histokompatibilních antigenů a podstaty jejich fungování
předcházelo dlouhé období neúspěšných pokusů o transplantace orgánů u zvířat i lidí.
Díky pokrokům v medicíně byly nalezeny a postupně vysvětleny genetické faktory,
které ovlivňovaly přijetí nebo odvržení darovaného orgánu (Hána, I., Ivašková, E.,
Dostál, C., 1982).
Prvním zvířecím modelem byla myš, které se transplantoval solidní tumor. V roce
1937 objevil P. A. Gorer u těchto zvířat aglutinační protilátky a jeho výzkum se stal
podkladem pro hlubší studium HLA systému (Hána, I., Ivašková, E., Dostál, C., 1982).
V 60. letech 19. století byl identifikován první HLA antigen, který byl označen
písmenem a číslem A2. V 80. letech byla objasněna funkce HLA molekul v imunitních
reakcích a díky novým vyšetřovacím metodám (komplement fixační reakce,
lymfocytotoxický test) byly objeveny další HLA antigeny, které byly pro přehlednost
rozděleny do I. a II. třídy (Berg-Loonen, P. M., 1977).
V roce 1972 byla do transplantační medicíny zavedena HLA typizace (určení HLA
výbavy u jedinců) (Hána, I., Ivašková, E., Dostál, C., 1982).
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2.2

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLA SYSTÉMU

HLA se u člověka nachází na krátkém raménku šestého chromosomu (v poloze
6p21.31. až 6p21.33). Jedná se o polygenní a velmi polymorfní systém,
tzn., že se na krátkém úseku DNA nachází mnoho genů a jednotlivé geny mají mnoho
variant (alel) (tabulka č. 1). Vysoký stupeň polymorfismu zajišťuje unikátní expresi
HLA molekul na povrchu buněk každého jedince (Řeháček et al., 2014). Tato
skutečnost zvyšuje schopnost odpovědi imunitního systému na různé antigenní podněty,
ale zároveň bývá komplikací při transplantacích (Krejsek, J., Kopecký, O., 2004;
e-imunologie.cz 2014). Neshoda v HLA znacích mezi jedinci vede k odvržení
transplantovaného štěpu (Penka, M., Tesařová, E., et al., 2012).
HLA genotyp jedince je daný kombinací rodičovských haplotypů (sad
zděděných znaků), přičemž v každé HLA oblasti (lokusu) se nacházejí vždy dvě alely.
Pokud jsou tyto alely shodné, jedná se o homozygota, v opačném případě se jedinec
označuje jako heterozygot. HLA alely jsou vůči sobě kodominantní a exprimují
se do konkrétních membránových proteinů (Berg-Loonen, P. M., 1977; Penka, M.,
Tesařová, E., et al., 2012). Ve výjimečných případech nemusí mít jedinec haplotyp
identický s rodičovským, což je vysvětlováno výměnou nesesterských chromatid
chromosomů při meióze (Krejsek, J., Kopecký, O., 2004). Teoreticky se mezi sebou
mohou jednotlivé HLA alely volně kombinovat, proto je celkový počet možných
unikátních HLA výbav obrovský. Tato populační HLA variabilita je ale omezena
vazebnou nerovnováhou, kdy se určité HLA haplotypy vyskytují častěji, než
by odpovídalo teoretickým předpokladům, a také nerovnoměrnou distribucí alel, tzn.,
že je většina skutečných HLA haplotypů pokryta relativně nízkým počtem běžných
variant a zbylé varianty jsou vzácné (e-imunologie.cz 2014).
Významná je vazba HLA systému a specifické imunity. Antigen prezentující buňky
(APC) využívají na HLA molekulách vazebná místa, na která připojují zpracovaný
antigenní materiál a poté jej předkládají ostatním buňkám imunitního systému, což vede
k rozvoji imunitní odpovědi (Penka, M., Tesařová, E., et al., 2012).
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I. třída

Počet alel

II. třída

Počet alel

HLA-A

2995

HLA-DR

1747

HLA-B

3760

HLA-DQ

786

HLA-C

2553

HLA-DP

527

Tabulka č. 1: Počty HLA alel I. a II. třídy.
(zpracováno dle zdroje http://hla.alleles.org/nomenclature/stats.html, 2015).
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2.3

STRUKTURA HLA SYSTÉMU

HLA antigeny se dělí podle struktury a funkce do několika tříd. Nejvýznamnějšími
transplantačními antigeny jsou HLA I. třídy (-A, -B, -C) a HLA antigeny II. třídy (-DR,
-DQ, -DP). Dále se rozlišují HLA antigeny III. třídy, ke kterým se řadí některé složky
komplementu, cytokiny či stresové proteiny (Krejsek, J., Kopecký, O., 2004).

HLA molekuly I. třídy
Tyto molekuly se vyskytují na membránách všech jaderných buněk organismu.
V největším počtu jsou exprimovány na T- a B-lymfocytech, granulocytech
a trombocytech. Skládají se z těžkého α a lehkého ß peptidového řetězce.
Transmembránový glykoproteinový řetězec α je tvořený 3 doménami (α1, α2, α3).
ß řetězec neboli ß2-mikroglobulin je nekovalentní vazbou připojen k řetězci α (obrázek
č. 1) a zodpovídá za udržení stability celé molekuly (Penka, M., Tesařová, E., et al.,
2012).

Obrázek č. 1: Struktura molekuly HLA I. Třídy (se souhlasem převzato z Penka, M.,
Tesařová, E., et al., 2012).
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Oblast mezi α1 a α2 doménou vytváří vazebné místo pro antigenní peptid
(o délce 8 až 10 aminokyselin). Funkcí těchto molekul je vazba zpracovaných
endogenních antigenních fragmentů, které jsou vystaveny pro rozpoznání CD8+
cytotoxickými T-lymfocyty (Penka, M., Tesařová, E., et al., 2012).

HLA molekuly II. třídy
Tyto molekuly jsou přítomné na APC, tzn. na monocytech, makrofázích,
dendritických buňkách, B-lymfocytech, po aktivaci cytokiny i na T-lymfocytech
a neutrofilech (Řeháček et al., 2014). Skládají se ze dvou nekovalentně vázaných
transmembránových glykoproteinových řetězců α a ß (obrázek č. 2). Mezi α1
a ß1 doménami se nachází vazebné místo pro vystavení zpracovaných exogenních
antigenních fragmentů (o délce 15 až 20 aminokyselin). Tento materiál je poté
rozpoznáván CD4+ pomocnými T-lymfocyty (Penka, M., Tesařová, E., et al., 2012).

Obrázek č. 2: Struktura molekuly HLA II. třídy (se souhlasem převzato z Penka, M.,
Tesařová, E., et al., 2012).
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2.4

NOMENKLATURA HLA SYSTÉMU

V názvosloví HLA znaků se v současné době používají dva přístupy. Rozlišují
se antigeny, které se určují sérologickou technikou (pomocí protilátek), a alely (popř.
alelické skupiny), definované molekulárně genetickými (DNA) metodami. Název
antigenu je složený z písmene, které značí příslušný HLA lokus, a z číslice,
která vyjadřuje jeho specifitu (např. HLA-B27) (Penka, M., Tesařová, E., et al., 2012).
Alela se označuje také písmenem a číslicemi; za názvem HLA lokusu je zde navíc
symbol hvězdičky. Existují dvě úrovně rozlišení, tzv. nízký stupeň, kterým se definují
alelické skupiny (low resolution, např. HLA*02) a vysoký stupeň pro rozlišení
konkrétní alely (high resolution, např. HLA*02:101:01:02N) (Listgarten, J., et al.,
2008). Alelické skupiny většinou odpovídají sérologicky definovaným antigenům.
Podrobnější vysvětlení HLA nomenklatury alel zobrazuje obrázek č. 3.

Obrázek č. 3: HLA nomenklatura.
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2.5

ASOCIACE HLA SYSTÉMU S CHOROBAMI

Při studiu HLA systému bylo zjištěno, že je přítomnost některých haplotypů silně
spjata s výskytem geneticky podmíněných autoimunitních chorob. Mechanismus těchto
asociací se dosud nepodařilo zcela úplně objasnit (Ferenčík, M., Rovenský, J., et al.,
2005). Předpokládá se přítomnost mnoha různých aspektů, které se podílejí na rozvoji
imunopatologické reakce (e-imunologie.cz 2014). Přítomnost choroby při současném
nosičství rizikové HLA alely nemusí být stoprocentní, ale je zvýšená pravděpodobnost,
že se u jedince onemocnění rozvine, což je vyjadřováno tzv. relativním rizikem (Penka,
M., Tesařová, E., et al., 2012). Mezi nejčastější asociace s HLA systémem patří
Bechtěrevova choroba, narkolepsie, celiakie a další (podrobněji uvádí tabulka č. 2).
Genetická dispozice pro celiakii byla prokázána celkem u 20-40% zdravé kavkazské
populace, ale jen u 1-5 % k rozvoji celiakie dochází (Frič, P., et al., 2013). Molekulárně
genetické vyšetření HLA rizikových haplotypů (DQ2 a DQ8) pro celiakii má tedy
nízkou prediktivní hodnotu. Hlavní význam tohoto vyšetření je v případě pochybností
při určování diagnózy, v rámci screeningového vyhledávání onemocnění u rodinných
příslušníků celiaků nebo u rizikových skupin pacientů, tzn. jedinců s další přidruženou
autoimunitní chorobou (nejčastěji je popisován výskyt diabetu mellitu typu I) (Lebl, J.,
et al., 2012). Data italské studie provedené u nemocných se stanovenou diagnózou
K90.0 (celiakie) prokazují zvýšený výskyt přidružených autoimunitních chorob
v porovnání s kontrolní skupinou (Ventura, A., Magazzu, G., et al., 1996).

15

Onemocnění

HLA sérologický ekvivalent

Relativní riziko

Bechtěrevova choroba

B27

90

Diabetes mellitus I. typu

DR3, 4; DQ2, 3

10

Skleróza multiplex

DR2, DQ6

4

Revmatoidní artritida

DR4

4

Narkolepsie

DR2, DQ6

200

Celiakie

DQ2, 8

30

Hashimotova tyreoiditida

DR5

3

Psoriáza (Lupénka)

Cw6

35

Birdshotova retinopatie

A29

200

Tabulka č. 2: Asociace HLA systému s autoimunitním onemocněním (Penka, M.,
Tesařová, E., et al., 2012).
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3 CELIAKIE

3.1

KLINICKÝ POPIS ONEMOCNĚNÍ, PROJEVY

Celiakie neboli glutenová enteropatie je v současné době popisována jako systémové
geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění. U vnímavých jedinců se manifestuje
po různě dlouhé konzumaci glutenu (lepku) a jemu podobným prolaminům,
které jsou součástí obilných zrn. Symptomy se mohou objevit již v kojeneckém věku
(při přechodu na pevnou stravu), ale i později u větších dětí, dospívajících a dospělých
(Frühauf, P., et al., 2012). Častěji jsou postiženy ženy (dvojnásobně v porovnání
s muži) (Svačina et al., 2010). Rizikovou skupinu představují jedinci s přidruženou
autoimunitní chorobou a příbuzní osob s celiakií (Muntau, A. C., 2009).
Toto onemocnění se projevuje zánětlivými změnami sliznice tenkého střeva (Latta,
J., 2012), což je spojeno s poruchou vstřebávání všech živin. Jedinou známou kauzální
léčbou je celoživotní striktní dodržování bezlepkové diety (Keil, R., et al., 2012).
Choroba má několik forem. Klinicky aktivní, plně rozvinutá forma se nachází
u menšího počtu pacientů, zatímco nemocní s nevýraznými příznaky (asymptomatická
tichá forma) unikají pozornosti a jejich počet v současnosti narůstá. Často bývá
diagnóza celiakie stanovena až při vyšetřování jiného onemocnění (Malíčková, K.,
et al., 2005).
Ke klinickým příznakům u dětí patří zástava růstu, chronické průjmy, hubnutí, bolesti
břicha, únava, slabost a aftózní stomatitida. Mezi atypické příznaky lze zahrnout bolesti
kostí, hyposplenismus, infertilitu, kožní projevy, anémii nebo osteopenii (Pozler, O.,
1999). U dětí je velmi častý asymptomatický průběh, který se může projevit pouze
mírnou únavou nebo nenápadnou anémií (Malíčková, K., et al., 2005).
Obávanými komplikacemi tohoto onemocnění jsou přidružené autoimunitní choroby,
gastrointestinální karcinomy a lymfomy (Malíčková, K., et al., 2005).
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3.2

PREVALENCE

Celiakie je častou autoimunitní chorobou. Prevalence v ČR je 1:200 - 250 (tj. 40 000
až 50 000 nemocných), v zahraničí 1:70 - 1:550 obyvatel (Frič, P., Hricová, S., 2013).
Prevalence této choroby závisí na množství lepku přijímaného v potravě.
Dle provedených studií jsou častěji postiženi obyvatelé ve státech s chladnějším
podnebím (např. ve Finsku je nemocných osmkrát více než v Německu) (Lohi S., et al.,
2007). Často dochází k rozvoji latentní formy celiakie, a proto je v současné době
diagnostikováno pouze 15 % jedinců trpících touto nemocí (viz. obrázek č. 4) (Lukáš,
K., Žák, A., et al., 2007).

Obrázek č. 4: Pohled na diagnostiku celiakie - model ledovce (upraveno dle Pozler, O.,
1999).
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3.3

PATOGENEZE

Na vzniku tohoto onemocnění se podílí řada faktorů. Mezi tzv. environmentální patří
délka kojení, kouření, virové infekce. Imunologické faktory jsou zastoupené
aktivovanou buněčnou a humorální složkou imunity, reagující na přítomnost glutenu.
Genetická predispozice pro celiakii je daná přítomností konkrétních HLA haplotypů
(Němečková, I., 2010).
Gluten neboli lepek je směs zásobních proteinů, které se nacházejí v povrchových
částech obilných zrn. Nejvíce lepku je v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu (Frič, P., Zavoral,
M., Dvořáková, T., 2013). Proteiny lepku se dělí na gluteniny a prolaminy, které jsou
u pšenice označované jako gliadiny (obsahují vysoké množství aminokyselin prolin
a glutamin). Obě peptidové frakce mohou u vnímavých jedinců působit vznik
chronického zánětu (Frič, P., Zavoral, M., Dvořáková, T., 2013), (Keil, R., et al., 2012).
U celiatických pacientů je primárně postižená sliznice tenkého střeva, především jemné
vazivo v prostorech mezi snopci hladké svaloviny (endomysiu). Histologický nález
bývá různý od změn na úrovni buněk kartáčového lemu až po totální atrofii klků,
hypertrofii Lieberkühnových krypt a infiltraci submukózy lymfocyty. Redukce
absorpční plochy střeva pak způsobí nedostatečné vstřebávání živin, vitamínů
i minerálů (Kohout, P., 2006), (Pozler, O., 1999).
Přesný mechanismus působení gliadinu není známý. Předpokládá se, že jako antigen
působí cytotoxicky na střevní sliznici přímo a/nebo prostřednictvím dalších mediátorů
spouští kaskádu imunitních reakcí s tvorbou autoprotilátek (Prokopová, L., 2008).
U celiaků je porušena střevní bariéra, což je způsobeno rozvolněním tzv. těsných spojů
v epitelové vrstvě. Tím dochází ke zvýšené pasáži antigenů/peptidů gliadinu
do vnitřního prostředí organismu (Frič, P., Zavoral, M., Dvořáková, T., 2013). Tkáňová
transglutamináza, enzym přítomný v lamina propria střevní sliznice působí deamidaci
peptidů gliadinu. Vznikají imunoreaktivní štěpy peptidů, které mají u predisponovaných
jedinců zvýšenou afinitu k HLA molekulám (DQ2, DQ8) na APC (Malíčková, K., et al,
2005). APC je po zpracování vystaví na povrch a zde je rozeznají CD4 T-lymfocyty.
Th1 lymfocyty aktivují makrofágy, čímž podporují buněčnou imunitní odpověď,
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Th2 lymfocyty produkují cytokiny (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10,
B-lymfocyty,

které

produkují

protilátky.

V sérech

IL-13) a dále aktivují
neléčených

celiatiků

se nacházejí protilátky proti tkáňové transglutamináze (anti-tTG), endomysiu (EMA)
či gliadinu (AGA) (Malíčková, K., et al, 2005). Bylo zjištěno, že vysoké titry anti-tTG
korelují s histologickým nálezem atrofující sliznice (Frühauf, P., et al., 2012).
V klinické praxi se rozlišuje několik druhů zdánlivě podobných onemocnění:
a) celiakie,
b) alergie na lepek,
c) neceliakální nesnášenlivost lepku.
U prvních dvou chorob hrají klíčovou roli T-lymfocyty a složky specifické imunity.
U neceliakální nesnášenlivosti lepku je pravděpodobně porušena některá ze složek
vrozené nespecifické imunity (Frič, P., Zavoral, M., Dvořáková, T., 2013). Některé
vědecké studie ukazují na přítomnost inhibitorů amylázy/trypsinu obsažených v pšenici,
které aktivují přirozenou imunitu cestou monocytů, makrofágů a dendritických buněk
(Frič, P., Zavoral, M., Dvořáková, T., 2013). Na rozdíl od celiakie nedochází
u neceliakální nesnášenlivosti lepku k porušení epitelu střevní sliznice, pouze
je zvýšený počet intraepiteliálních lymfocytů a TLR-2 markeru. AGA a anti-tTG
jsou nacházeny v nižších titrech (Frič, P., Zavoral, M., Dvořáková, T., 2013).
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3.4

DIAGNOSTIKA

Diagnostická kritéria pro celiakii (K90.0) jsou dána Evropskou společností
pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN). Základním
vyšetřením je analýza vzorku krve (stanovení specifických autoprotilátek), tenkého
střeva (histologický průkaz porušené sliznice) a genetické vyšetření HLA rizikových
alel. Podle posledních dat společnosti umožňuje prokázaná HLA pozitivita rizikových
alel spolu s přesvědčivým klinickým obrazem a nálezem vysokého titru protilátek
u dětí stanovit diagnózu celiakie i bez provedení bioptického vyšetření (převzato z
ÚHKT, NRL pro DNA diagnostiku, Praha, 2014).
V klinické praxi se používají sérologické testy, kterými se stanoví hladina
autoprotilátek patognomických k celiakii (Prokopová, L., 2008). Algoritmus vyšetření
zahrnuje průkaz protilátek anti-tTG, EMA ve třídě IgA. Nález mnohonásobně vyššího
titru (více než 100 IU/l) je pro diagnózu vysoce specifický (norma u zdravých je 0-3
IU/l). Vyšetření se také využívá ke kontrole pacientů při dodržování bezlepkové diety.
Stanovení protilátek AGA je v současné době považováno za málo specifické,
a proto se od něj v praxi upouští (Frühauf, P., et al., 2012). Význam má pouze u dětí do
dvou let věku, kdy nemusí být anti-tTG či EMA ještě detekovatelné (Laboratorní
příručka IKEM, 2014). Přibližně 5 % jedinců s IgA deficitem trpí celiakií, proto se
testuje i celkové IgA. U jedinců s nejasnými sérologickými nálezy je možnost provést
bioptické vyšetření sliznice tenkého střeva (Lebl, J., et al., 2012). Několik vzorků
se odebírá z první jejunální kličky a mikroskopicky se hodnotí vzhled sliznice, výška
klků, hloubka krypt a přítomnost zánětlivého infiltrátu (intraepitelových lymfocytů)
(obrázek č. 5) (Pozler, O., 1999). Hodnocení nálezů se řídí tzv. Marsheho pravidly
(Frühauf, P., et al., 2012). V případě nejednoznačných výsledků provedených vyšetření,
v rámci screeningového vyhledávání rizikových osob a popř. při odmítnutí bioptického
vyšetření rodiči se provádí genetická diagnostika HLA predispozičních alel (Lebl, J., et
al., 2012). Genotyp pacientů s podezřením na celiakii nejčastěji zahrnuje alely
HLA-DQA1*05

a

HLA-DQB1*02

(cca

95%)

(DQ2)

a/nebo

méně

často

HLA-DQA1*03:01 a HLA-DQB1*03:02 (DQ8) (Pozler, O., 1999). Vyšetření má
vysokou senzitivitu a hlavním významem je vyloučení choroby u jedinců
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bez rizikových alel. Průkaz přítomnosti rizikových HLA haplotypů nelze interpretovat
jako potvrzení diagnózy, protože se vyskytují až u 20-40 % kavkazské populace,
ale pouze u 1-5 % k rozvoji celiakie dochází.
I přesto, že byl v České republice v roce 2011 do klinické praxe zaveden cílený
screening pro celiakii, je v současné době diagnostikováno pouze 15 % nemocných.
V některých případech je to z toho důvodu, že u pacientů převládají atypické
(extraintestinální) příznaky. Cílem vyhledávání je včasná diagnostika, zahájení terapie,
odhalení atypických forem onemocnění, prevence komplikací a v neposlední řadě
zlepšení kvality života nemocných. Cílovou skupinou jsou příbuzní nemocných
a pacienti s jinou přidruženou autoimunitní chorobou (Metodický pokyn, MZ ČR, 2011).
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Obrázek č. 5: Profil intestinální sliznice u zdravého člověka (nahoře) a u pacienta
s celiakií (dole) (dle zdroje http://celiact.com/blog/celiac-biopsy-and-how-hospitalscan-misread-them/).
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4 CÍL PRÁCE

V diplomové práci jsem se zabývala genetickou predispozicí k celiakii u pacientů
z gastroenterologických poraden dětských oddělení (Fakultní nemocnice Hradec
Králové a nemocnic Ústí nad Orlicí, Jilemnice, Chrudim, Pardubice). Sledované období
zahrnovalo časový úsek od 15. 12. 2010 až do 31. 1. 2015.
Jedním z cílů bylo zjistit celkový počet provedených HLA genotypizačních vyšetření
a zhodnotit zastoupení HLA predispozičních haplotypů. Pozitivní a negativní nálezy
jsem pro přehlednost zpracovala rovněž ve vztahu k pohlaví dětských pacientů. Získané
výsledky jsem porovnala s dostupnými literárními údaji a daty ze studií, které byly
provedeny u podobného souboru pacientů s podezřením na celiakii.
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5 MATERIÁL A METODIKA

Vyšetřovaným souborem byly děti do 18 let, které v HLA laboratoři tvoří více
než 90 % všech vyšetřovaných pacientů s podezřením na celiakii. Biologickým
materiálem byly vzorky periferní krve odebrané do protisrážlivého činidla
(ethylendiamintetraoctová kyselina, EDTA), uchovávané v chladu při 2 – 8 °C.
Vyšetřovací postup byl rozdělen do následujících kroků:


Izolace DNA



Polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými primery (PCR SSP)



Elektroforetická separace získaných PCR produktů



Vyhodnocení přítomnosti HLA predispozičních haplotypů pro celiakii

Pro zjištění přítomnosti HLA rizikových haplotypů pro celiakii bylo zvoleno
molekulárně genetické vyšetření. Princip je založen na polymerázové řetězové reakci
se sekvenčně specifickými primery (PCR SSP), což jsou dvojice oligonukleotidů, které
jsou specifické pro amplifikovanou sekvenci a slouží jako počáteční místo pro zahájení
replikace DNA. Primery jsou v lyofylizované formě součástí komerčního setu (Histo
Type Celiac disease, BAG) a nachází se na dně reakčních mikrozkumavek. Reakce
probíhá celkem v 25 mikrozkumavkách, z nichž jedna slouží jako negativní kontrola.
DNA se amplifikuje (exponenciálně namnoží) s primery pouze v případě, že jsou zcela
komplementární k cílové sekvenci HLA genu. Pokud sekvence primerů dokonale
s cílovou sekvencí nesouhlasí (pacient má jinou HLA variantu, než proti které jsou
primery namířeny), amplifikace neproběhne.
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1) Izolace DNA
Prvním krokem vyšetření je izolace DNA z jaderných buněk periferní krve.
V laboratoři se používá komerční kit (QiAmp Blood Mini Kit, Qiagen), jehož součástí
jsou silikagelové kolonky, které mají silně polární charakter a umožní adsorpci DNA.
DNA se na tomto povrchu zachytí, v několika následných krocích se pomocí
promývacích pufrů přečistí a nakonec se uvolní z vazby pomocí více polárního
rozpouštědla. Postup izolace DNA lze rozdělit do čtyř kroků:


lýza buněk ve vzorku krve



adsorpce DNA na membránu kolonky po extrakci ethanolem



promytí silikagelové membrány



eluce DNA ze silikagelové membrány

Z každého vzorku krve se vyizoluje přibližně 80 μl DNA, změří se její koncentrace
a provede se analýza.

2) PCR SSP
PCR SSP slouží k amplifikaci určité sekvence DNA. V laminárním boxu se připraví
tzv. reakční směs (master mix) (obrázek č. 9), která obsahuje enzym Taq polymerázu,
oligonukleotidy, pufr a vodu. V laboratoři se k vyšetření používá typizační kit Histo
Type celiac disease (BAG). Nejdříve se směs pipetuje do označené reakční
mikrozkumavky, která slouží jako negativní kontrola. Poté se ke směsi přidá předepsané
množství vyšetřované DNA a postupně se pipetuje do jednotlivých reakčních
mikrozkumavek k primerům (obrázek č. 6). Poté se mikrozkumavky pevně uzavřou
víčky a vloží do termálního cykleru (obrázek č. 7, 8) na kterém se spustí amplifikační
program. Princip PCR je založen na několikanásobném opakování tří teplotních kroků:
 Denaturace - oddělení řetězců templátové DNA (při teplotě + 94 - 96 °C)
 Annealing - hybridizace primerů na definovaná místa v DNA (při teplotě + 50 60 °C)
 Elongace - nasednutí Taq polymerázy a zahájení syntézy nového řetězce DNA
navazováním nukleotidů na principu komplementarity bazí (při teplotě + 72 °C)
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Obrázek č. 6: Pomůcky a přístroje pro PCR SSP.

Obrázek č. 7: Cykler T100TM .
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Obrázek č. 8: Cykler C1000TM.

Obrázek č. 9: Laminární box pro přípravu master mixu.
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3) Elektroforetická separace PCR produktů
Separace DNA fragmentů probíhá v elektroforetické vaně (obrázek č. 10)
na agarózovém gelu v prostředí vodivého TBE (Tris-borát-ethylendiamintetraoctová
kyselina) pufru. Hlavním nositelem náboje v DNA jsou záporně nabité fosfátové
skupiny, proto se DNA pohybuje k opačně nabité elektrodě, anodě. Do jamek gelu
se přenáší celý objem (10 µl) amplikonů postupně ze všech mikrozkumavek. Velikost
fragmentů DNA o neznámé velikosti se určuje srovnáním jejich elektroforetické
pohyblivosti s pohyblivostí fragmentů DNA o známé velikosti (komerčně dostupná
směs, tzv. velikostní standard). Pro zviditelnění výsledku separace se gel přenese
do nádoby s etidiumbromidem (EtBr). EtBr je fluorescenční barvivo, které
se interkaluje mezi vlákna DNA a po ozáření UV světlem (při vlnové délce 260
až 360 nm) emituje fluorescenci. Fragment DNA je pak viditelný jako specifický
proužek. Po obarvení se gel přenese do nádoby s destilovanou vodou, kde se odbarví
pozadí.

Obrázek č. 10: Elektroforetická vana a zdroj napětí.

4) Vyhodnocení přítomnosti HLA predispozičních haplotypů k celiakii
Odbarvený gel se vloží na plochu transiluminátoru a zapne se UV záření. Vzniklý
obraz se vyfotí pomocí kamery napojené na PC (obrázek č. 11). Fotografie se vytiskne,
nalepí do primárního protokolu. Zkontroluje se přítomnost negativní kontroly
(bez přítomnosti proužku) a jednotlivých amplifikačních kontrol. Proužky se proměřují
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pravítkem a jejich velikosti uvedené v odečítacím diagramu se srovnávají s velikostí
proužků délkového standardu (50, 200, 400, 850, 1500 bp). Zapíše se kombinace
nalezených HLA haplotypů (sestaví se genotyp pacienta) a interpretuje se výsledek
(pomocí tabulky, která zahrnuje nejčastější rizikové genotypy, tabulka č. 3). Příklady
kombinací HLA-DQ haplotypů jsou uvedeny na obrázcích číslo 12, 13, 14, 15, 16 a 17.

Obrázek č. 11: UV transluminátor s napojenou kamerou a PC.

Fotografie gelů

Obrázek č. 12: Pozitivní signály v pozicích 1, 5, 6 a 19; DQA1*05:01/ DQB1*02:01.

Obrázek č. 13: Pozitivní signály v pozicích 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17 a 23;
DQA1*02:01, DQA1*05:05/ DQB1*02:02, DQB1*03:01.
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Obrázek č. 14: Pozitivní signály v pozicích 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17 a 18;
DQA1*03:01/ DQB1*03:02.

Obrázek č. 15: Pozitivní signály v pozicích 1, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 19 a 23;
DQA1*05:05/ DQB1*03:01.

Obrázek č. 16: Pozitivní signály v pozicích 3, 6, 7, 14 a 17; DQA1*02:01 /
DQB1*02:02.

Obrázek č. 17: Pozitivní signály v pozici 3, 14, 15 a 17; DQA1*02:01/DQB1*03:15.
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HLA genotyp

Sérologický
ekvivalent

DQA1*05:01 / DQB1*02:01

DQ2.5 pozitivní,
DQ8 negativní.

DQA1*02:01, *05:05 / DQB1*02:02,
*03:01

DQ2.5 pozitivní,
DQ8 negativní.

DQA1*03:01 / DQB1*03:02

DQ8 pozitivní,
DQ2 negativní.

DQA1*02:01(mimo*05:XX) / DQB1*02:02

DQ2.2 pozitivní,
DQ8 negativní.

DQA1*05:05/ DQB1*03:01(mimo*02:XX a
*03:02)

DQ2 negativní,
DQ8 negativní.

Nalezený genotyp
není asociovaný
s rizikem celiakie.

DQA1*(všechny alely mimo *03:01 a
*05:XX)/
DQB1* (všechny alely mimo *02:XX a
*03:02)

DQ2 negativní,
DQ8 negativní.

Nalezený genotyp
není asociovaný
s rizikem celiakie.

Interpretace

Nalezený genotyp je
asociovaný s rizikem
celiakie. **

**Pozn. Tento výsledek nelze samostatně interpretovat jako potvrzení celiakie vzhledem k jeho nízké
specifitě pro tuto diagnózu.

Tabulka č. 3: Hodnocení nálezů HLA-DQ genotypu a jejich interpretace (převzato
ze SOP HLA laboratoře).
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6 VÝSLEDKY

Hodnocená data pocházejí z období od zavedení metodiky v laboratoři dne
15. 12. 2010 až do 31. 1. 2015.
Získané výsledky byly vyhodnoceny pomocí programu Excel a v diskuzi porovnány
s odbornou literaturou.
Celkem bylo vyšetřeno 223 dětí s podezřením na celiakii (113 dívek a 110 chlapců)
ve věku od narození do 18 let. Kontrolní skupina nebyla do tohoto souboru zařazena.
Počet provedených vyšetření u dětských pacientů měl v jednotlivých letech
vzrůstající tendenci. V roce 2015 byl hodnocen pouze jeden měsíc (leden), a proto nebyl
do grafu zahrnut (graf č. 1).

Graf č. 1: Počet provedených HLA genotypizačních vyšetření v letech 2010-2014.
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Nalezené HLA-DQ genotypy a jejich početní i procentuální zastoupení
u vyšetřovaného souboru dětských pacientů uvádí tabulka č. 5. U některých pacientů
se vyskytovaly dva rizikové haplotypy zároveň, proto je daný jedinec v tabulce zahrnut
dvakrát. Pro přehlednost jsou data uvedena také v grafické podobě (graf č. 2).

Počet dětí celkem/
procento (%)

Genotyp

DQA1*05:01/ DQB1*02:01

107

39,2 %

DQA1*02:01, *05:05 / DQB1*02:02,
*03:01

15

5,5 %

DQA1*03:01/DQB1*03:02

42

15,4 %

DQA1*02:01 / DQB1*02:02

46

16,8 %

DQA1*05:05/ DQB1*03:01

37

13,6 %

jiný

26

9,5 %

Tabulka č. 4: Zastoupení HLA-DQ genotypu v souboru dětských pacientů.
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Graf č. 2: Zastoupení HLA genotypů v souboru dětských pacientů.
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Následující tabulka a graf znázorňuje (tabulka č. 5, graf č. 3) nalezené HLA-DQ
genotypy ve vztahu k pohlaví vyšetřovaných dětských pacientů.

Genotyp

Dívky/
procento (%)

Chlapci/
procento (%)

DQA1*05:01/ DQB1*02:01

63

59 %

44

41 %

DQA1*02:01, *05:05 /
DQB1*02:02, *03:01

6

40 %

9

60 %

DQA1*03:01/DQB1*03:02

22

52 %

20

48 %

DQA1*02:01 / DQB1*02:02

25

54 %

21

46 %

DQA1*05:05/ DQB1*03:01

15

41 %

22

59 %

jiný

11

42,3 %

15

57,7 %

Tabulka č. 5: Nalezené HLA-DQ genotypy ve vyšetřovaném souboru vzhledem
k pohlaví.
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Graf č. 3: Nalezené HLA-DQ genotypy ve vyšetřovaném souboru ve vztahu k pohlaví.
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Ve vyšetřovaném souboru byla z celkového počtu 223 jedinců prokázána genetická
predispozice pro celiakii u 177 dětí. Nalezené kombinace HLA rizikových haplotypů
pro toto onemocnění byly dále pro přehlednost a snadnější porovnání s daty jiných
studií, rozděleny na HLA-DQ2 a HLA-DQ8 pozitivní a/nebo negativní (graf č. 4).

Graf č. 4: Zastoupení HLA-DQ genotypů u pozitivních pacientů.
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7 DISKUZE

Celiakie

je

velmi

časté

autoimunitní

onemocnění

dětí

i

dospělých,

které je charakteristické tvorbou protilátek, které poškozují sliznici tenkého střeva (Frič,
P., et al., 2013; Piccini, B., et al., 2012). U vnímavých jedinců se manifestuje po různě
dlouhé konzumaci lepku. Podle evropských epidemiologických studií nelze v budoucnu
vyloučit významný nárůst počtu nemocných (Malíčková, K., et al., 2005). Z tohoto
důvodu

je

nutná

dostupnost

rychlých

neinvazivních

screeningových

testů,

které spolehlivě zachytí pacienty s podezřením na toto onemocnění. Hlavní příčinou
nedostatečné diagnostiky celiakie jsou vyskytující se mimostřevní (atypické) příznaky
u pacientů. Základní algoritmus vyšetření zahrnuje sérologické stanovení specifických
protilátek a popř. bioptické vyšetření střevní sliznice. V případě nejednoznačných
výsledků, u dětí a dále u rizikových skupin pacientů se využívá molekulárně genetické
vyšetření HLA-DQ rizikových alel (Věstník Ministerstva Zdravotnictví ČR, Částka 3,
2011; Frič, P., 2011).
Během sledovaného období bylo v HLA laboratoři Transfuzního oddělení FN
Hradec Králové PCR SSP metodikou vyšetřeno 223 dětí s podezřením na celiakii.
V roce 2010, kdy bylo testování zavedeno do provozu, byl vyšetřen pouze jeden
pacient. V následujících letech se četnost testů zvyšovala (2011 – 6x, 2012 – 40x, 2013
– 97x, 2014 – 70x), což může mít souvislost s vydáním Metodického pokynu pro cílený
screening celiakie (Věstník Ministerstva Zdravotnictví ČR, Částka 3, 2011; Frič, P.,
2011).

Nejčastěji

nalezeným

genotypem

byl

HLA-DQA1*05:01/DQB1*02:01,

který se vyskytoval u 107 dětí (tzn. u 39,2 % jedinců). Dále HLA-DQA1*02:01,
*05:05/DQB1*02:02, *03:01 u 15 osob (5,5 %), HLA-DQA1*03:01/DQB1*03:02
u 42 osob (15,4 %), HLA-DQA1*02:01/DQB1*02:02 u 46 osob (16,8 %) a genotyp
HLA-DQA1*05:05/DQB1*03:01 u 37 osob (13,6 %). U 26 osob (9,5 %) byl nalezen
jiný genotyp, který s vysokou pravděpodobností diagnózu celiakie vylučuje, což
potvrzují i jiné provedené studie (Gujral, N., et al., 2012). Ze získaných výsledků je
zřejmé, že procentuální zastoupení rizikových alel se výrazně v rámci pohlaví neliší.
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Pro lepší porovnatelnost výsledků s daty jiných studií jsem pacienty rozdělila
dle

tzv.

sérologického

ekvivalentu

na

HLA-DQ2

a

HLA-DQ8

pozitivní

a/nebo negativní. Pacienty s pozitivním nálezem jsem dále rozdělila na:
1.) DQ2.5 pozitivní, DQ8 negativní (nalezeno u 65,5% jedinců v testovaném souboru),
2.) DQ2 pozitivní, DQ8 pozitivní (3,4% jedinců),
3.) DQ2 negativní, DQ8 pozitivní (20,30% jedinců),
4.) DQ2.2 pozitivní, DQ8 negativní (10,70 % jedinců).
Téměř dvě třetiny (65,5 %) dětských pacientů byly HLA-DQ2.5 pozitivní, DQ8
negativní, což je srovnatelné s daty studií, které uvádí 60,6 % pozitivních pacientů
s celiakií (Piccini, B., et al., 2012, Rostami-Nejad M., et al., 2014). Vyšší frekvenci
výskytu tohoto genotypu zaznamenala chorvatská studie 87,7 % (Stanković, B., et al.,
2014). U 20,3 % dětí z testovaného souboru bylo zjištěno HLA-DQ8 pozitivní, DQ2
negativní. Data jiných studií uvádějí vyšší 10,3%, 13,5% či naopak výrazně nižší 2,7%
frekvenci tohoto genotypu (Piccini, B., et al., 2012, Stanković, B., et al., 2014, Megiorni
F., et. al., 2009). Haplotyp DQ8 je v literatuře popisován jako méně geneticky rizikový.
U těchto jedinců dochází k rozvoji silentní či latentní formy celiakie, a proto často
uniknou diagnostice (Koudová, M., GHC Genetics, 2015). Současný nález genotypu
HLA-DQ2 a HLA-DQ8 byl v testovaném souboru zjištěn u 6 dětí (3,4 %),
což je srovnatelné s publikovanými daty - 3,4 % (Piccini, B., et al., 2012). Pouze jedna
riziková alela byla nalezena u 19 jedinců (10,7 %). V literatuře je popisován nižší
výskyt (6 %) (Megiorni F., et al., 2009) i vyšší výskyt (21,4 %) nalezených alel
(Piccini, B., et al., 2012).
Závěrem lze říci, že z celkového počtu 223 dětí byla predispozice pro celiakii
zjištěna u 177 jedinců (79,4 %). To potvrzuje skutečnost, že se v testovaném souboru
jednalo o pacienty s podezřením na celiakii.
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8 ZÁVĚR

Celiakie je v současné době velmi diskutovaným a rozšířeným onemocněním.
Incidence v Evropě je dle literárních zdrojů udávána mezi 1:200 - 1:250. V budoucnu
nelze vyloučit i další nárůst počtu nemocných. Z toho důvodu je potřeba rychlých
neinvazivních testů, které by usnadnily screening tohoto onemocnění.
Vedle sérologických testů má v tomto směru význam molekulárně genetické
vyšetření HLA-DQ rizikových alel. PCR SSP je citlivou diagnostickou metodou, kterou
je možno využít pro vyloučení diagnózy celiakie u pacientů bez prokázaných
predispozičních alel nebo pro potvrzení genetické predispozice. Velký význam má toto
vyšetření také u sourozenců nemocných, umožní tak včasné odhalení nemoci a zahájení
bezlepkové diety, která je zatím jedinou známou kauzální léčbou.
V následujících letech by se možnost vyšetření pacientů touto neinvazivní metodou
mohla více dostat do povědomí lékařské veřejnosti, a tím napomoci efektivnějšímu
vyhledávání dosud nediagnostikovaných pacientů.
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