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Nejnovější genetické výzkumy týkající se Bechtěrevovy 

choroby: HLA-B27 & ERAP1 
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Základní informace 
 

Je známo, že Bechtěrevova choroba a další příbuzné choroby, 
také dohromady známé jako spondyloartritida (SpA), mají 
silný genetický základ. Z toho plyne, že lidé s určitou 
genetickou výbavou jsou náchylnější k onemocnění 
spondyloartritidou (SpA), než jiní. Jedna z teorií říká, že 
existuje jakýsi environmentální spouštěč, který způsobí to, že 
se u lidí s určitou genovou dispozicí začne rozvíjet 
Bechtěrevova choroba. Ovšem zmíněný „spouštěč“ zatím 
nalezen nebyl, i když existují teorie, že k patogenezi 
onemocnění mohou přispívat i některé mikroorganizmy, jako 
například střevní bakterie. 
 
Mělo by být na tomto místě zdůrazněno, že Bechtěrevova choroba (ankylozující spondylitida) 
není infekčním onemocněním, jako je třeba chřipka, takovými nejsou ani jiné formy 
spondyloartritidy. Člověk nemůže nemoc získat tím, že si potřese rukou s někým, kdo 
Bechtěrevovu chorobu má. 
 
HLA-B27 

Antigen HLA-B27 byl objeven již téměř před 40 lety a jeho přítomnost představuje mezi 20 až 
50 % celkového genetického rizika pro onemocnění Bechtěrevovou chorobou. 
Podle těchto souvislostí, pokud má váš rodinný příslušník spondyloartritidu a pozitivní test 
na HLA-B27, vaše šance na získání choroby se zvyšuje na 20 %, pokud jste mladší 40 let. 
Pokud je vám více než 40 let, vaše šance na rozvoj spondyloartritidy je velmi nízká. Máte-li 
Bechtěrevovu chorobu, pak je pravděpodobnost, že ji předáte svým dětem, relativně nízká. 
Je zde přibližně 50%ní šance, že dítě zdědí gen HLA-B27 od jednoho pozitivního rodiče, ale 
jen u malého procenta z nich se začne Bechtěrevova choroba skutečně rozvíjet. 
V posledních pěti letech byla objevena i řada dalších nových genů, u nichž bylo zjištěno, že 
spolu s HLA-B27 přispívají k náchylnosti k onemocnění Bechtěrevovou chorobou. 
 

ERAP1 
ERAP1 (dříve nazývaný ARTS1) je jedním z nejnověji objevených genů, u kterého se zjistila 
souvislost s Bechtěrevovou chorobou. Toto bylo objeveno v roce 2007 vědeckou skupinou 
zvanou Triple-A, což je australsko-anglicko-americké konsorcium pro studium genetiky 
spondyloartritidy, také známé jako TASC. Tato studie je pokračováním spolupráce 
mezinárodního týmu výzkumníků z Velké Británie, Austrálie a USA. 
V červenci 2011 vydala britská pobočka TASC tiskovou zprávu o tom, že vliv ERAP1 se jeví 
tak, že vzájemnou interakcí s HLA-B27 zvyšuje náchylnost k onemocnění Bechtěrevovou 
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chorobou a že je to „jeden z prvních potvrzených příkladů interakce gen-gen pozorovaný 
u člověka“. 
 

Role "ERAP1 spočívá v tom, že rozbije bílkoviny v těle do menších molekul známých jako 

peptidy. Interakce tohoto genu s HLA-B27 pak ovlivňuje to, jak jsou tyto peptidy přijímány 

imunitním systémem. Toto je základní proces pro vyvolání imunitní odpovědi v případě 

napadení patogeny, ale když to nezdaří, pak to může vést k tomu, že sám imunitní systém 

pak způsobuje zánět a poškození tkáně. Výzkumní pracovníci se domnívají, že potlačení role 

ERAP1 by mohlo pomoci nemoc léčit." 

Zcela nová studie, publikovaná 15. srpna 2012 v odborném časopisu „Annals of Rheumatic 

Diseases“ potvrzuje, že je tam „vztah mezi několika polymorfismy nacházejícími se v ERAP1 a 

spondyloartritidou jako celkem“. Tudíž se ERAP1 jeví tak, že souvisí nejen s Bechtěrevovou 

chorobou, ale se všemi příbuznými nemocemi, které jsou pod spondyloartritidu zahrnovány. 

Nyní je zde naděje, že objevy nových genů a prozkoumání jejich vzájemných interakcí, 

umožní nalézt nové, cíleně působící léky, případně bude možné vyvinout i nové diagnostické 

postupy a tudíž geny pomohou najít cestu k tomu, co spondyloartritidu u člověka vyvolává. 
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