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Jen málo vztahů je v medicíně tak markantních, jako je vztah mezi HLA B27 a rozvojem 
Bechtěrevovy nemoci. HLA B27 je genetický znak, se kterým se prostě člověk rodí, stejně tak 
je to s krevními skupinami, už od narození je nám dáno mít určitou krevní skupinu, buď A, B, 
AB nebo O. 
Zatímco krevní skupiny jsou jenom čtyři, typů genů HLA jsou stovky. V USA má jeden 
člověk ze čtrnácti typ HLA B27. Už někdy před čtyřiceti roky zjistily výzkumné skupiny 
v Londýně a v Los Angeles, že genetický znak B 27 zvyšuje pravděpodobnost rozvoje 
Bechtěrevovy choroby přibližně stokrát. To byl fenomenální úkaz, protože u naprosté většiny 
genetických faktorů bylo zvýšení pravděpodobnosti vzniku nějaké komplexní choroby 
v nejlepším případě ani ne dvojnásobné. Nyní již toho víme o molekule genu HLA B27 již 
poměrně mnoho. 
Domníváme se, že nyní již známe jeho funkci, která spočívá v tom, že gen pomáhá některým 
buňkám, které tvoří součást imunitního systému, s komunikací, případně o přítomném 
antigenu uvědomovat bílé krvinky nazývané T lymfocyty. Dále předpokládáme, že tyto bílé 
krvinky jsou tím hlavním článkem, který způsobuje vznik různých chorob na bázi poruchy 
imunity, včetně Bechtěrevovy choroby. Víme, že existuje minimálně 65 těsně příbuzných 
variant HLA B27 a všechny, s výjimkou dvou, zvyšují pravděpodobnost vzniku Bechtěrevovy 
choroby.  
Již jsme zjistili, že u krys, geneticky upravených tak, aby měly specificky HLA B27 i s tzv. 
spolufaktorem zvaným beta 2 microglobulin, se spontánně rozvinula spinální artritida 
v mnoha aspektech připomínající Bechtěrevovu chorobu. Ale i se všemi zmíněnými nástroji, 
které máme k dispozici ke studiu HLA B27, jsme ještě neodhalili příčinu, proč se zde tak 
dramaticky zvyšuje pravděpodobnost vzniku Bechtěrevovy choroby. 
 
Jelikož konvenční přístupy v případě vztahu mezi HLA B27 a Bechtěrevovou chorobou 
selhaly, zdá se, že doba nazrála pro zcela novou teorii. Zde vstupuje do hry koncept tzv. 
„microbiome“. S termínem „microbiome“ přišel laureát Nobelovy ceny Joshua Lederberg. 
Termín se vztahuje k mikrobiálnímu světu, ve kterém žijeme a který žije i v nás, který nás 
tedy obklopuje ze všech stran a obvykle se jedná o symbiózu, tedy o vztah pro obě strany 
přínosný. Například většina vitamínu K, který je nezbytný pro krevní srážlivost, je produko-
vána bakteriemi žijícími v našich střevech.  
Odhaduje se, že naše těla obsahují až 10 triliónů buněk, ale hostíme až 100 triliónů buněk 
baktérií. Je z toho jasně patrné, jak velmi jsou baktérie pro naše zdraví důležité. 
Poslední studie na myších pak prokázaly, že baktérie zásadním způsobem ovlivňují náš 
imunitní systém. Je samozřejmě možné umístit myš nebo krysu do sterilního prostředí, kde 



žádná bakterie nemá šanci proniknout do zažívacího ústrojí. Bez zmíněných baktérii se ovšem 
nikdy imunitní systém náležitě nevyvine. Pokud je krysa HLA B27 pozitivní umístěna ve 
zmíněném bezmikrobním prostředí, vyvine se u ní artritida jen zřídka a v malém rozsahu. 
Myši, na kterých se modelují různé choroby, jako jsou např. astma nebo kolitida, mohou být 
efektivně léčeny, jsou-li krmeny speciální baktérií, nebo produkty od zmíněných baktérií 
pocházejících.  
U HLA B27 pozitivních krys se vyvine jen omezená artritida v tom případě, když dostávají 
antibiotika. A tato remise je trvalá, pokud jsou krysy krmeny konkrétním kmenem baktérie 
Lactobacillus, ale nikoliv tehdy, když se živí jinými kmeny této baktérie. Pro úplnost, baktérie 
Lactobacillus jsou potravou pro miliony lidí denně, jsou totiž obsaženy v jogurtech. 

Kmen baktérií lactobacillus, použitý k léčbě HLA B27 pozitivních krys se dá koupit 
v obchodech se zdravou výživou a také i v určitých jogurtech. Bechtěrevova choroba je 
jednoznačně chorobou, kterou způsobuje porucha imunitního systému. Již zhruba sto let se ví, 
že je určité baktérie mohou spustit reaktivní artritidu, zvláště u HLA B27 pozitivních 
pacientů. Nyní víme i to, že baktérie přítomné v lidském zažívacím systému spoluutvářejí náš 
imunitní systém. Protože všechny molekuly HLA ovlivňují odezvu imunitního systému, je 
vysoce pravděpodobné, že HLA B27 pomáhá určit, které baktérie jsou přítomny v našem 
„microbiome“ a které naopak zpětně ovlivňují pravděpodobnost rozvoje Bechtěrevovy 
choroby. 
Předtím, než se rozběhnete do obchodu nakoupit jogurty nebo lactobacillus, je třeba 
konstatovat, že hypotéza má ještě řadu děr, které bude třeba zaplnit. Zejména v tom, že pokud 
HLA B27 může ovlivňovat baktérie s námi žijící, musíme umět zmíněné ovlivnění baktérie i 
popsat a to není vůbec jednoduchý úkol. 
To hlavní, co se dnes dozvídáme o „microbiome“ je to, že naprostá většina baktérii ve 
střevech neroste v jedné kultivační misce. Jsou velmi choulostivé a vybíravé, tzn., že rostou a 
žijí pouze tam, kde je pro ně ve střevě to správné specifické prostředí, které přesně potřebují. 
Nové molekulární techniky umožňují badatelům studovat bakterie nezávisle na jejich 
kultivaci. Je to prováděno podobně jako v soudním lékařství, kdy se patolog pokouší 
identifikovat osobu pomocí pouhého jediného vlasu, nebo kapky krve. 
Za druhé, nejsnadněji se studují baktérie, které jsou obsaženy ve výkalech, ale v tom případě 
mohou být třeba baktérie obsažené ve slepém střevě, nebo ve vzestupném trakčníku, velmi 
kritickým místem výzkumu. 
Za třetí, lidé nejsou myši a proto při extrapolaci chování myšího imunitního systému na lidský 
dochází ke značným rozdílům a to nelze.  
A na závěr, i velmi blízko příbuzná baktérie může mít zcela odlišné působení na organizmus.  
 
U studií s krysami se ukázalo, že jeden kmen baktérie lactobacillus působil příznivě na krysy 
s B27, ale na druhé straně může u jiných hlodavců zase artritidu zhoršovat. 
Psoriatická artritida a záněty střev jsou choroby, které se s Bechtěrevovou chorobou 
překrývají a mnoho odborníků tvrdí, že všechny jsou spouštěny reakcí na baktérie. Je-li tedy 
pravda, že HLA B27 ovlivňuje „microbiome“ a „microbiome“ zpětně ovlivňuje imunitní 
reakci a tudíž může způsobovat Bechtěrevovu chorobu, jaké jsou ale cesty k ověření této 
hypotézy? Studie na zvířatech jsou bezcenné, přestože nemoci myší a krys sice připomínají 
lidské nemoci, ale nikdy se s nimi nejsou zcela totožné. Mohli bychom například naaranžovat 
studii, ve které by byl použit ke změně „microbiome“ probiotický prvek, jako je například 
lactobacillus, nebo dieta, a tím se pokusit zabránit vzniku Bechtěrevovy choroby. Otázkou pro 
takovou studii by bylo určení, kdy vlastně ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc) začíná. 
Nástup Bechtěrevovy nemoci je často tak záludný, že se zdá být nemožné zjistit, co a kdy 
přesně zabraňovalo do té doby rozvoji bolestivého zánětu v kříži. Třeba u uveitidy oka, která 



s Bechtěrevovou chorobou úzce souvisí, je odhalení začátku onemocnění mnohem snazší, 
protože se v krátké době objeví zarudnutí oka, bolest a citlivost na světlo. Pokusy o prevenci 
zánětů oka u pacientů s Bechtěrevovou chorobou s použitím diet nebo probiotických 
prostředků mohou být náhradním způsobem, jak se pokusit přecházet artritidě páteře. 

I když během roku 2011 bylo dosaženo ve vědeckém výzkumu velkého pokroku, stále 
zůstává velmi mnoho nepoznaného. Oblast „microbiome“, tedy mikrosvěta žijícího kolem i 
uvnitř nás, byla zatím jen velmi málo prozkoumána. Změnou „microbiome“ možná budeme 
moci léčit řadu nemocí vyvolávaných poruchami imunitního systému, případně jim 
předcházet. A právě jednou z takových typických nemocí je Bechtěrevova choroba. 

 

Přeložil: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz), 12/2011 


