
Abstrakt 

Úvod: Celiakie je multifaktoriální autoimunitní onemocnění, které je vyvoláno reakcí na gluten 

a s ním související proteiny u geneticky vnímavých jedinců. Genetické studie prokázaly 

vysokou asociaci celiakie s geny HLA (lidské leukocytární antigeny) II. třídy. Přibližně 90-95 

% pacientů má HLA-DQ2 haplotyp (DQA1*05/DQB1*02), zbývajících 5-10 % je nositeli 

HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03) nebo zdědili pouze jednu alelu haplotypu HLA-DQ2.  

Přibližně 30 % zdravé populace má tento haplotyp, ale pouze u 1 % se vyvine celiakie. Pokud 

se u 30 % zdravých jedinců vyskytuje rizikový haplotyp a nevyvine se u nich celiakie, může to 

být ovlivněno odlišnou mírou exprese u zdravých a nemocných jedinců. Zda se u této skupiny 

celiakie projeví či nikoliv, může být ovlivněno odlišnou mírou exprese. 

Cíle: Cílem bylo navrhnout a otestovat systém primerů a sond pro kvantitativní PCR (QPCR), 

který bude amplifikovat všechny vybrané alely HLA-DQA1 a HLA-DQB1 kandidátních genů 

rizikových pro celiakii, a tento systém ověřit prostřednictvím kvantifikace relativní exprese 

rizikových genů u zdravých dárců a pacientů s celiakií. 

Metody: Do studie bylo zahrnuto 10 pacientů s recentní celiakií a 15 zdravých dárců, kteří byli 

vybráni z databáze Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK na základě jejich genotypu HLA-DQA1 

a HLA-DQB1. U pacientů byl nejprve zjištěn jejich genotyp HLA II. třídy pomocí sekvenčně 

specifických primerů. Z odebrané krve byla u obou skupin vyizolována mRNA, která byla 

následně transkribována do cDNA. QPCR byla měřena relativní úroveň exprese vybraných 

rizikových genů HLA-DQ. 

Závěr: Byl navržen a optimalizován systém primerů a sond pro QPCR, který umožňuje měřit 

relativní expresi vybraných kandidátních genů celiakie. Systém byl navržen pro alely HLA-

DQA1 (DQA1*05, DQA1*02:01, DQA1*03:01) a alely HLA-DQB1 (DQB1*02, 

DQB1*03:02). Dále byl navržen systém do intronové oblasti HLA-DQA1, který umožňuje 

zjistit míru kontaminace gDNA ve vzorku. Pro otestování navržených systémů byla změřena 

exprese zájmových alel u pilotního souboru zdravých dárců a pacientů s celiakií.  Cílem práce 

nebylo ůž vzhledem k počtu jedinců s jednotlivýmí haplotypy z výsledků vyvozovat závěry, 

nicméně získaná data naznačují, že lze očekávat odlišnou expresi rizikových alel u neléčených 

celiaků, a že bude zajímavé zaměřit se také na variabilitu exprese v rámci jednotlivých skupin. 
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