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Naděje pro znehybňující artritidu!

Článek byl převzat z webové stránky NASS (National Ankylosing Arthritis Society), 
http://www.nass.co.uk

Vědci identifikovali dva geny, u kterých existuje silné 
napojení na znehybňující artritidu. Ankylosing Spondylitis 
(Bechtěrevova choroba) může vést dokonce až k tomu, 
že lidé ztuhnou v tak ohnuté pozici, že se mohou dívat 
pouze na svoje nohy. Zmíněné dva geny jsou spojeny se 
zánětlivým procesem v těle a mohou pomoci při vývoji 
léků proti výše uvedenému tuhnutí.
Charitativní organizace uvedla, že objevy vědců 
z Oxfordu, USA a Austrálie znamenají „dlouho 
očekávaný průlom“.

Současný způsob léčby totiž pouze zmírňuje symptomy 
nemoci pomocí léků proti bolestem a fyzioterapií, i když 
někteří pacienti jsou léčení i biologickou léčbou, která 
ovšem stojí £ 10 000 ročně (cca Kč 280 000.-).  
Mezinárodní vědecké konsorcium vedené Oxfordskou 
Universitou, Universitou z Queenslandu a Universitou 
z Texasu provedlo rozsáhlou genetickou studii, která 
zahrnovala 2053 lidí s Bechtěrevovou chorobou a 5140 srovnávacích kontrol.

Zánětlivé procesy

Studie publikovaná v  Nature Genetics nalezla v genetické informaci šest oblastí, které byly spojeny  
s Bechtěrevovou chorobou – dvě nejsilnější spojení byly nalezeny u genů zvaných ERAP1 a IL23R.
Na mechanismus spouštění procesu tuhnutí existuje řada teorií, ale pochopení toho, které geny se  
spouštěcího procesu účastní, to je hlavní krok kupředu, který může vést nejen k nalezení nových 
metod léčby, ale hlavně by to umožnilo včasnou diagnózu, což je věc, která je pro Bechtěrevovu  
chorobu extrémně důležitá. U některých pacientů to trvá i několik desetiletí, než se stanoví správná 
diagnóza. 
Studii nám umožnila až nová technika, pomocí které bylo možné prozkoumat tak velké množství  
genů.

Professor Alan Silman, Arthritis Research Campaign

ERAP1 je obsažen v důležitých spojeních v organizmu určených k tomu, aby se účastnily kontroly 
zánětu.
IL23R má souvislost i s lupenkou a se záněty střev, další známka, že se účastní i neadekvátní reakce 
organizmu na zánět.

Vedoucí výzkumu profesor Paul Wordsworth řekl: „Věděli jsme, že u této nemoci existuje silná 
genetická složka a nyní tedy máme základ, který potřebujeme pro další výzkum, abychom zjistili 
genetické příčiny tuhnutí páteře. Potřeba nalézt účinnější a levnější léčbu pro tuto vysilující chorobu, to 
je hlavním předmětem našeho snažení.

Přeložil:  Ing. Jaromír Fajkus (Fajkus@seznam.cz)


