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Przeszczepienie obcej antygenowo tkanki powoduje u biorcy uruchomienie 

immunologicznych mechanizmów efektorowych, których celem jest jej odrzucenie. 

Rozwój tego procesu jest możliwy dzięki udziałowi: 

- komórek dawcy, które ujawniają na swej powierzchni antygeny głównego układu 

zgodności tkankowej (MHC-major histocompatibility complex), np. leukocyty, które mają na 

swej powierzchni antygeny HLA (human leukocyte antygen) klasy I i II. Geny kodujące 

antygeny HLA są obecne u człowieka na krótszym ramieniu 6-go chromosomu i są kodowane 

w obrębie regionów - A, -B, -C i –D, -E, -F i -G. Ważne dla doboru do transplantacji są 

antygeny HLA zlokalizowane w obrębie regionu –A, -B, -C i –D. Antygeny HLA klasy I wykrywa 

się na powierzchni większości komórek jednojądrzastych i są one kodowane w obrębie 

regionów A, -B i –C. Natomiast antygeny HLA klasy II  są obecne na monocytach, 

makrofagach, komórkach dendrytycznych, limfocytach B, aktywowanych limfocytach T i są 

kodowane w obrębie regionu –D. W celu wykrycia antygenów HLA stosuje się metody 

genetyczne wykorzystujące do analizy DNA technikę PCR  (polymerase chain reaction). 

 Ekspresja antygenów HLA jest najważniejszym elementem indukcji procesu odrzucania 

przeszczepu. 

Jego rozwój jest możliwy dzięki udziałowi komórek, które posiadają zdolność rozpoznawania 

antygenów HLA dawcy i dalszej ich prezentacji komórkom układu odpornościowego biorcy. 

Szczególną rolę w tym procesie odrzucania odgrywają limfocyty T biorcy o fenotypie CD4+. 

Komórki te posiadają receptor dla antygenu (T-cell receptor) oraz ujawniają ekspresję 

antygenów HLA klasy II, co jest niezbędne do rozpoznawania i odpowiedzi na obce antygeny 

na drodze bezpośredniej. 
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Proces ten może być wzmocniony przez uruchomienie tzw. pośredniej drogi rozpoznawania 

antygenów. Wymaga ona ujawnienia na limfocytach biorcy ekspresji cząsteczki  CTL-4 

(cytotoxic T lymphocyte-associated molecule 4) i cząsteczki CD40. 

Ważną procedurą wykonywaną przed transplantacją jest ocena funkcji układu 

odpornościowego potencjalnego biorcy. W tym celu stosuje się następujące immunologiczne 

procedury diagnostyczne: 

  

a) ocena poziomu (%) preformowanych przeciwciał (PRA-panel reactive antibody) w  

     surowicy biorcy, którą wykonuje się metodą serologiczną najcześciej raz na sześć  

    tygodni  stosując  test cytotoksyczny  zależny  od dopełniacza – (CDC- complement  

dependent lymphocytotoxicity) z użyciem panelu limfocytów od 30 do 50 dawców  

krwi, który pozwala na wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG  przeciw antygenom  

obecnym na ich powierzchni. 

b) metody o wyższym stopniu czułości wykrywające obecność przeciwciał przeciw 

ludzkim antygenom leukocytarnym:  

- CDC (komplement dependent lymphocytotoxicity) z limfocytami B lub z 

wydłużonym czasem inkubacji w temperaturze +37
o
C – umożliwia on wykrycie 

przeciwciał o wysokiej swoistości, które aktywują dopełniacz; 

- metoda immunoenzymatyczna ELISA (enzyme-linked immunoabsorbent assay) z 

użyciem rozpuszczalnych lub oczyszczonych antygenów HLA klasy I   i II 

wyizolowanych z panelu komórek od wielu dawców krwi; 

- metoda cytometrii przepływowej (FCXM – flow cytometry crossmatch), która 

pozwala na wykrycie obecności przeciwciał przy użyciu zbioru komórek docelowych 

np. mieszaniny limfocytów od 5-10 dawców krwi; 

- wykrywanie obecności przeciwciał anty-HLA klasy I i anty-HLA  

klasy II lub przeciwciał przeciw pojedynczym antygenom HLA w aparacie Luminex. 

 

Procedury doboru immunologicznego biorców i dawców narządów unaczynionych. 

Pierwszym etapem procedury doboru immunologicznego dawcy i biorcy przeszczepu 

narządu unaczynionego jest zgodny dobór w obrębie grup krwi, a więc dobranie  tych par, 

które mają taki sam fenotyp ABO (tabela nr 1).  
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Tabela nr 1. Dobór dawcy i biorcy alloprzeszczepu w układzie ABO. 

 

Dawca Biorca 

 A B AB O 

A identyczny brak zgodności zgodny brak zgodności 

B brak zgodności identyczny zgodny brak zgodności 

AB brak zgodności brak zgodności Zgodny brak zgodności 

O zgodny zgodny zgodny identyczny 

 

Dalszym ważnym testem oceniającym właściwy dobór immunologiczny dawcy i biorcy 

narządu jest wykonanie próby krzyżowej (cross-match) przed transplantacją przy 

użyciu  następujących metod: 

- metody serologicznej z użyciem komórek dawcy narządu i z surowicami 

potencjalnych biorców z odpowiednich grup krwi: -A, -AB,- B lub –O. 

Biorcy, u których próba krzyżowa była dodatnia będą wykluczeni,  a z wynikiem 

ujemnym przejdą do dalszej procedury postępowania doboru do transplantacji. 

- metody cytometrii przepływowej, która jest czułym testem pozwalającym na 

wykrycie krążących przeciwciał w bardzo niskim mianie. 

Uzyskany dodatni jej wynik może być przyczyną wystąpienia większej liczby 

epizodów ostrego odrzucania i obniżenia liczby czynnych przeszczepów w ciągu 

pierwszego roku po transplantacji. 

Następnym etapem doboru dawcy i biorcy do transplantacji jest: 

- ocena ekspresji antygenów zgodności tkankowej (HLA) biorcy i dawcy. 

W celu ich wykrycia stosuje się następujące metody genetyczne wykorzystujące do 

analizy DNA technikę PCR  (polymerase  chain reaction): 

- hybrydyzację z alloswoistymi sondamii (SSOP-sequence –specific 

digonucleotyde probes); 

- powielanie DNA przy użyciu układu starterów swoistych dla alleli (sequence – 

specific primers - SSP); 

- sekwencjonowanie produktu PCR ( sequencing based typing - SBT). 
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Ponadto można w celu doboru dawcy i biorcy zastosować następującą procedurę 

diagnostyczną: 

- reakcję mieszanej hodowli limfocytów (MLC –mixed leukocyte culture). 

Określa ona zdolność odpowiedzi limfocytów biorcy mierzonej stopniem wbudowywania 

tymidyny znakowanej trytem do dzielących się komórek stymulowanych limfocytami dawcy 

przeszczepu, pełniącymi rolę antygenu. 

Wynik tej reakcji pozwala nam określić w warunkach in vitro stopień różnicy w zakresie 

antygenów zgodności tkankowej pomiędzy dawcą i biorcą. Metoda ta mimo, że odtwarza 

odpowiedź immunologiczną w warunkach in vitro, która może zdarzyć się w warunkach in 

vivo posiada ograniczoną możliwość jej stosowania, ponieważ procedura trwa siedem dni. 

W związku z powyższym jej zastosowanie ogranicza się do doboru żywych dawców narządu.  

Pomimo stosowania tak restrykcyjnych metod doboru dawcy i biorcy przed transplantacją, 

po jej wykonaniu rozwija się proces odrzucania przeszczepionego narządu. 

Jest on odrzucany przez biorcę, ponieważ istnieją komórkowe i humoralne mechanizmy tego 

procesu. 

W warunkach zdrowia odpowiedź immunologiczna zabezpiecza nas przed infekcjami 

bakteryjnymi. wirusowymi, grzybiczymi i przed rozwojem komórek nowotworowych. 

Pomocą w zrozumieniu mechanizmów odrzucania przeszczepów jest prześledzenie trzech 

etapów tego procesu, na które składają się: 

1) rozpoznawanie antygenów ujawnianych na komórkach dawcy, 

2) aktywacja limfocytów T biorcy, ich proliferacja i zdolność do cytotoksyczności, 

3) uszkodzenie i niszczenie przeszczepu. 

W zależności od czasu ujawnienia się procesu odrzucania przeszczepu, wyróżnia się: 

- odrzucanie nadostre, które może wystąpić w ciągu kilku minut po wykonaniu 

przeszczepienia i jest związane z obecnością w krwi obwodowej biorcy, 

przeciwciał skierowanych przeciw antygenom obecnym na komórkach 

śródbłonka naczyniowego narządu dawcy (są to przede wszystkim przeciwciała 

przeciwko cząsteczkom MHC, antygenom grupowym krwi ABO oraz innym, 

które mogą być obecne na śródbłonku przeszczepionego narządu; 

- odrzucanie ostre przyspieszone, które może wystąpić po 24 godzinach od 

wykonania transplantacji i które jest spowodowane obecnością w surowicy biorcy 

w bardzo niskim mianie preformowanych przeciwciał przeciw antygenom dawcy; 
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- odrzucanie ostre, które najczęściej stwierdza się w ciągu kilku dni lub kilku 

miesięcy po transplantacji. W tym procesie przeważają mechanizmy odpowiedzi 

immunologicznej typu komórkowego na obcą tkankę. 

- odrzucanie przewlekłe, które rozpoczyna się w różnym czasie po transplantacji 

i nieuchronnie prowadzi do destrukcji i utraty przeszczepu. 

W czasie jego trwania dochodzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń w 

przeszczepie, przede wszystkim przez limfocyty T cytotoksyczne i przeciwciała. 

Do czynników nieimmunologicznych odpowiedzialnych za ten proces należą m. 

in. zaburzenia gospodarki lipidowej, czas niedokrwienia przeszczepu, czas 

przechowywania narządu przed transplantacją, infekcje wirusowe, wiek dawcy. 

Mechanizmy odrzucania alloprzeszczepów narządowych oraz możliwość rozwoju 

tolerancji na jego antygeny są nadal przedmiotem intensywnych badań i dyskusji. 

Wiadomo, że kluczową rolę w  procesie odrzucania przypisuje się limfocytom T o 

fenotypie CD4+, które na swej powierzchni posiadają receptor dla antygenu-TCR 

(T cell receptor) oraz ujawniają ekspresję antygenów HLA klasy II, a także są 

odpowiedzialne za syntezę i wydzielanie cytokin niezbędnych do prawidłowej 

funkcji układu odpornościowego w warunkach zdrowia. 

Ze względu na ich odmienne możliwości w rozwoju tego procesu  

podzielono je na dwie podklasy: 

Th1 (syntetyzują m. in. cytokinę IFN-gamma) i Th2 (syntetyzują : IL – 10, - 12, - 

4, - 5 i -6) i są odpowiedzialne za prawidłowy rozwój odpowiedzi 

immunologicznej typu humoralnego. 

Subpopulacja limfocytów T, która posiada właściwości cytotoksyczne może 

czynnie uczestniczyć w niszczeniu przeszczepu wykorzystując do tego celu dwa 

mechanizmy oparte na dwóch układach:  

a)perforina/granzym – wykorzystywany przez limfocyty T o fenotypie CD8+ oraz 

komórki NK (natura killer); 

b)Fas/FasL (układ odpowiedzialny za apoptozę komórek)  – wykorzystywany 

przez subpopulacje Th1 limfocytów T CD4+. 

Ponadto komórki NK mogą się wiązać poprzez receptor Fc-gamma 

obecny na ich powierzchni z komórkami przeszczepu opłaszczonymi 

przeciwciałami anty-HLA. Dzięki temu może dojść do niszczenia komórek 

docelowych poprzez zjawisko cytotoksyczności zależnej od przeciwciał – ADCC 

(antibody-dependent cell cytotoxicity). 



 6 

Ważnym elementem opieki nad pacjentem po transplantacji jest ocena jego 

funkcji układu odpornościowego, która może przewidzieć epizody ostrego 

odrzucania przeszczepu, a także rozpoznać ujawnienie się procesu 

immunologicznego  przewlekłego odrzucania. 

W tym celu należy monitorować funkcje układu odpornościowego biorcy 

przeszczepu. 

Nadal poszukuje się nieinwazyjnych immunologicznych metod diagnostycznych, 

które pomogą w prognozowaniu i identyfikacji epizodów ostrego odrzucania, 

które mogą być powodem przedwczesnej utraty przeszczepu. 

Do najczęściej stosowanych procedur należą ocena: 

a)  liczby limfocytów T o fenotypie CD4+ i CD8+ w krwi obwodowej biorców 

metodą cytometrii przepływowej; 

b) liczby limfocytów T o fenotypie CD3+ w krwi obwodowej biorców 

leczonych ATG (antithymocyte globulin) lub ALG (antilymphocyte globulin)  

c) specyficzności przeciwciał przeciw poszczególnym antygenom HLA klasy I 

i II dawcy (DSA- donor single antygen) w aparacie Luminex, a ich wykrycie . 

jest istotnie związane z epizodem ostrego odrzucania typu humoralnego, które 

jeśli zostanie stwierdzone we wczesnym okresie po transplantacji może być 

przyczyną gwałtownego pogorszenia czynności przeszczepu, a także może 

towarzyszyć odrzucaniu przewlekłemu. 

Opublikowane w ostatnich latach wyniki badań dotyczące znaczenia przeciwciał 

anty-HLA w procesie odrzucania i ich wpływu na czas przeżycia przeszczepu 

potwierdziły ich znaczącą rolę w tym procesie. 

Billen i wsp. ocenili obecność przeciwciał anty-HLA dawców u 541 biorców 

nerek, wykorzystując do tego celu testy CDC i ELISA, które wykonano przed i po 

transplantacji. Ich wyniki wykazały brak obecnośći tych przeciwciał u 483 

biorców przed przeszczepieniem, ale po transplantacji ich obecność wykryto u 81 

% biorców. 

Uzyskane wyniki wyraźnie potwierdziły czułość tej metody, ale również 

możliwość uzyskania fałszywie ujemnych wyników przy zastosowaniu mniej 

czułych metod ich wykrywania. Niektórzy autorzy udowodnili, że istotnym 

czynnikiem prawidłowego odczytu obecności przeciwciał anty-HLA jest 

zastosowanie odpowiedniej intensywności fluorescencji. W przypadku odczytu 

przy intensywności wyższej lub równej 1000 można określić obecność 
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przeciwciał przeciw różnym antygenom HLA klasy I i II. Natomiast użycie 

intensywności wyższej niż 3000, obniża prawidłowość odczytu. 

d) próba krzyżowa po wykonaniu transplantacji metodą cytometrii przepływowej. 

Slavcev i WSP. obserwowali u 120 biorców nerek wpływ obecności przeciwciał 

anty-HLA wykrywanych przed i po transplantacji, których nie wykryto w teście 

CDC na liczbę epizodów ostrego odrzucania przeszczepu. Wykazali oni, że 

negatywny wynik próby krzyżowej wykonanej metodą cytometrii przepływowej 

przed transplantacją wiązał się z niższą liczbą epizodów ostrego odrzucania w 

czasie pierwszego roku obserwacji po przeszczepieniu. 

Wyniki monitorowania immunologicznego biorców narządów unaczynionych 

przed i po transplantacji  mogą mieć wpływ na zmianę stosowanej immunopresji, 

a także mogą pozwolić na możliwość jej indywidualnego doboru dla biorcy. 

Dzięki tym procedurom  można będzie wydłużyć czas przeżycia przeszczepów. 
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