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STRESZCZENIE:    Ludzki antygen leukocytarny (HLA) odgrywa ważną rolę w akceptacji potencjalnego przeszczepu nerki. Odnotowano dłuższy 
i lepszej jakości czas przeżycia przeszczepu u pacjentów z rodzeństwem identycznym w HLA i niereaktywnym stopniem testu 
cytotoksyczności (CDC). Nowe metody typowania HLA i technik wykrywania przeciwciał anty-HLA, takie jak cytometria prze-
pływowa, testy immunologiczne fazy stałej lub testy SAB – Single Antigen Beads, dodatkowo poprawiły wyniki u biorców po 
przeszczepieniu nerki. W niniejszej pracy szczegółowo omówiono szczegóły informacje dotyczące tej metodologii.
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ABSTRACT:   The human leukocyte antigen (HLA) system plays an important role in the acceptance of renal graft. Long and better graft 
survival has been reported in patients with HLA-identical siblings and a nonreactive cytotoxicity assay (CDC). New methods 
of HLA-typing and anti-HLA antibody detection techniques such as flow cytometry, solid-phase immunoassays, or antigen 
bead assays have further  improved the outcomes of renal transplant recipients. In the present review, the explicit details 
of these methodologies are discussed in detail.
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WSTĘP

Ludzki antygen leukocytarny (HLA) stanowi główną barierę, któ-
ra utrudnia przyjmowanie się przeszczepów nerek. W 1954 roku 
Joseph Murray i wsp. przeprowadzili pierwszy zakończony suk-
cesem przeszczep tego narządu. Nerka została przeszczepiona  
pomiędzy dwoma identycznymi bliźniętami, by wyeliminować 
jakiekolwiek problemy związane z reakcją immunologiczną [1]. 
Dłuższe przeżycie odnotowywano u identycznego pod tym wzglę-
dem rodzeństwa z podobnymi jednoznacznymi antygenami HLA 
i niereaktywnym oznaczeniem cytotoksyczności zależnym od do-
pełniacza (CDC) niż u pacjentów otrzymujących podobne środ-
ki immunosupresyjne, dla których narząd dobierano losowo od 
zmarłych dawców [2, 3, 4]. Dwie ostatnie dekady były niezwykle 
owocne dla rozwoju transplantologii, ponieważ opracowano nowe 
metody – cytometrię przepływową, testy immunologiczne z prze-
ciwciałami unieruchomionymi na fazie stałej, a testy antygenowe z 
użyciem kulek (Luminex) pomogły w dokładniejszym typowaniu 
HLA oraz wykrywaniu przeciwciał anty-HLA [5, 6, 7]. Łączenie 
tych nowszych technik z CDC umożliwia dokładniejszą ocenę ry-
zyka immunologicznego [8, 9].

ANTYGENY HLA 

Układ HLA, tj. główny układ zgodności tkankowej człowieka 
(MHC), po raz pierwszy został opisany w 1952 roku przez Jeana 
Dausseta i wsp. po tym, jak badacze ci zaobserwowali różne ro-
dzaje alloprzeciwciał przeciwko leukocytom u wielu pacjentów, 
których poddano transfuzji krwi [10]. Układ HLA jest obecny na 
chromosomie 6p. Antygeny HLA klasy I są wewnątrzkomórkowe 

(umiejscowione są na wszystkich komórkach jądrzastych) i dzielą 
się na trzy podtypy, tj. HLA (A, B, C). Antygeny HLA klasy II są ze-
wnątrzkomórkowe i dzielą się na sześć podtypów, tj. HLA (DPA1, 

Tab. I. System punktacji (Źródło: Terasaki i wsp. 2005).

WYNIK MARTWE KOMÓRKI (%) OPIS/INTENSYWNOŚĆ REAKCJI

1 < 10 Ujemny

2 10-20 Wątpliwie dodatni

4 20-40 Słabo dodatni

6 40-80 Dodatni

8 80-100 Silnie dodatni

Tab. II.  Metody ograniczania fałszywej reaktywności (Źródło: Osobista kolekcja 
autorów). 

METODA MECHANIZM COMMENTS

Inaktywacja cieplna Agregacja 
przeciwciał IgM

Powstałe agregaty mogą się 
niespecyficznie wiązać

Inaktywacja 
chemiczna 
(Ditiotreitol i 
ditioerytritol)

Redukcja wiązań 
disiarczkowych IgM

Środki rakotwórcze 
i mogą powodować 
utratę niektórych IgG

Dializa hipotoniczna Filtracja IgM Niewielka ilość IgM 
zostaje w filtracie

Technika Amos 
(3-Wash) i 
zmodyfikowany 
Amos (1-Wash)

Eliminacja 
czynników anty- 
komplementarnych

Obniża fałszywie ujemny wynik 
CDCXM

Technika 
przedłużonej 
inkubacji

Wspomaganie 
wiązania 
dopełniacza

Obniża fałszywie ujemny wynik 
CDCXM
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odrzucenie w 24 przypadkach, a w pozostałych trzech obserwowali 
odrzucenie wczesne (w ciągu 3 miesięcy). Powodem opóźnionego 
odrzucenia przeszczepu mogą być fałszywie dodatnia reakcja lub 
niższa immunogenność antygenów lub przeciwciał [19].

Test CDC dla komórek B: na komórkach limfocytów B ulega-
ją ekspresji zarówno HLA klasy I, jak i klasy II. Przeprowadzanie 
prób krzyżowych dla komórek B ma na celu wykrycie przeciwciał 
skierowanych przeciwko antygenom klasy II. Wyniki dodatnie nie 
są tak decydujące jak mogłyby być, z uwagi na wyższy odsetek wy-
ników fałszywie dodatnich (50%), a także ograniczenia czasowe 
w przypadku przeprowadzania przeszczepów od zmarłych daw-
ców [20]. Przeciwnie, wynik ujemny też może być uspokajający, 
co oznacza, że nawet jeśli próba krzyżowa dla komórek T ma wy-
nik dodatni, może być jedynie spowodowany przeciwciałami nie-
-HLA [21, 22]. W większości ośrodków przeprowadza się próbę 

DPB1, DQA1, DQB1, DRA, DRB1). Znajdują się one tylko na ko-
mórkach prezentujących antygen i na limfocytach [11]. Działanie 
antygenów HLA polega na prezentowaniu antygenu limfocytom 
i pomaga w odróżnieniu własnego organizmu od tego, co nim nie 
jest. Zakres niedopasowań HLA w loci A, B i DR odgrywa decydu-
jącą rolę – w dokonywanej przed przeszczepem – ocenie zagroże-
nia immunologicznego dla potencjalnych biorców [12, 13, 14, 15]. 
Z uwagi na homozygotyczną prezentację antygenu, np. HLA-A2, 
jednym z istotnych czynników, jakie należy brać pod uwagę pod-
czas dopasowywania między dawcą a biorcą jest raczej unikanie 
niedopasowania niż dopasowywanie każdego z antygenów HLA. 

Celem niniejszej pracy jest omówienie roli różnych strategii prób 
krzyżowych w sytuacji możliwości przeprowadzenia przeszczepu 
nerki od zmarłego dawcy 30-letniemu mężczyźnie. Potencjalny 
biorca cierpiał na przewlekłą chorobę nerek w stadium 5 (CKD5) 
wtórną do nefropatii toczniowej, był poddawany hemodializom, 
a wcześniej nie przeprowadzano u niego ani transfuzji krwi, ani 
przeszczepu. Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych 
przed przeszczepem ujawniły niedopasowanie 1-0-0 w dopaso-
wywaniu tkanki, z dodatnim wynikiem próby krzyżowej testu 
cytotoksyczności zależnej od dopełniacza (CDCXM) zarówno w 
przypadku limfocytów B, jak i T. Próba krzyżowa metodą cytome-
trii przepływowej (FCXM) także dała wynik ujemny zarówno dla 
limfocytów B, jak i T, a test Luminex-SAB nie wykazał obecności 
przeciwciał specyficznych wobec dawcy (DSA). Zatem celem ni-
niejszej pracy jest ocena ich wpływu na przyjęcie przeszczepu i 
przeżycie pacjenta.

OZNACZANIE PRÓBY KRZYŻOWEJ TESTU 
CYTOTOKSYCZNOŚCI ZALEŻNEJ OD 
DOPEŁNIACZA (CDCXM)

CDCXM została po raz pierwszy wprowadzona w 1960 roku przez 
Terasaki’ego i wsp. jako technika stosowana w celu wykrycia istot-
nych klinicznie przeciwciał HLA specyficznych wobec dawcy [16]. 
Tutaj wyizolowane limfocyty dawcy są rozdzielane na limfocyty T 
i limfocyty B, a następnie mieszane z surowicą biorcy. Następnie 
dodawany jest dopełniacz pochodzenia króliczego. Jeśli przeciw-
ciało specyficzne wobec dawcy zwiąże się z kaskadą dopełniacza 
poprzez klasyczną ścieżkę, doprowadzi do lizy limfocytów Wyniki 
są podawane jako względny odsetek komórek martwych w stosunku 
do komórek żywych. Wynik równy 2 jest przyjmowany jako gra-
nica dodatniego wyniku testu i definiuje lizę około 20% komórek, 
podczas gdy wynik 8 oznacza całkowitą lizę (tab. I).

System ten jest stosowany również do określania siły reakcji sposo-
bem analizy półilościowej z zastosowaniem miareczkowanej próby 
krzyżowej z użyciem seryjnych rozcieńczeń surowicy. Może to być 
korzystne w przewidywaniu ujemnego wyniku próby krzyżowej 
po desensytyzacji. Ta metoda badania nie odznacza się dużą czu-
łością i zależy od żywych komórek dawcy oraz wysokiego miana 
przeciwciał [17, 18]. Można jednak zwiększyć wrażliwość podsta-
wowego badania CDCXM przez dodanie przeciwciał przeciwko 
ludzkiej globulinie (AHG).

Test CDC dla komórek T: na komórkach limfocytów T ekspresji 
ulegają tylko HLA klasy I, a dodatni wynik próby krzyżowej dla 
komórek T wiąże się z bardzo słabym wynikiem. Patel i wsp. badali 
wyniki 30 takich przeszczepów i odnotowali natychmiastowe jego 

Ryc. 1.  Etapy próby krzyżowej CDC (Źródło: Mulley i wsp. 2011).

Ryc. 2.  Etapy FCXM (Źródło: Osobista kolekcja autorów).

Ujemna próba krzyżowa (brak 
lizy komórek)

Surowica biorcy

Może zawierać przeciwciała 
HLA specyficzne wobec dawcy

Brak przeciwciał HLA specyficznych wobec 
dawcy w surowicy  biorcy. Nie wiążą się 

żadne przeciwciała

W surowicy biorcy są obecne 
przeciwciała HLA specyficzne wobec 

dawcy: przeciwciała wiążą się

Ujemna próba krzyżowa (brak 
przeciwciał znakowanych 

fluorescencyjnie)

Dodatnia próba krzyżowa: 
wiązanie się przeciwciała 

znakowanego fluoresceiną

Limfocyty dawcy Przeciwciała przeciwko 
ludzkim IgG znakowane 

fluorescencyjnie

Dodatnia próba krzyżowa  
(>20% komórek uległo lizie)

W surowicy biorcy są obecne 
przeciwciała HLA specyficzne wobec 

dawcy: przeciwciała wiążą się, 
dopełniacz ulega aktywacji

Brak przeciwciał HLA specyficznych 
wobec dawcy w surobicy biorcy: 
Nie wiążą się żadne przeciwciała

Może zawierać przeciwciała 
HLA specyficzne wobec dawcy

Surowica biorcyA

A

+

+

+

+

B

B

C

C

Limfocyty dawcy Dopełniacz
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TEST Z PRZECIWCIAŁAMI UNIERUCHOMIONYMI 
NA FAZIE STAŁEJ

W celu zminimalizowania wad procedury CDC opracowano inne 
wysoko wrażliwe techniki, takie jak test immunoenzymatyczny 
(ELISA) i Luminex. W wielu laboratoriach wprowadzono te me-
tody do protokołów typowania wszystkich tkanek [7]. 

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY (ELISA)

W tej technice oczyszczone cząsteczki HLA klasy I lub II zostają 
unieruchomione na powierzchni mikrocząstek/kulek. Jest to wy-
soce czuła technika, która umożliwia identyfikację przeciwciał w 
20–30% w ramach badania przesiewowego wzmocnionego AHG 
mającego na celu wykrycie przeciwciał z ujemnym wynikiem w 
teście CDC. Istnieje wiele dostępnych metod cytometrii przepły-
wowej opartych na testach ELISA, takich jak FlowPRA, LAT-M, 
ale są one skomplikowane technicznie i wiążą się z koniecznością 
poniesienia kosztownych inwestycji [31].

W technice Luminex – stosowanej w celach przesiewowych lub 
oznaczenia pojedynczego antygenu HLA, aby spowodować wzrost 
specyficzności – kulki (mikrosfery) pokrywa się antygenem w po-
staci licznych antygenów HLA [32]. Techniki tej używa się na różne 
sposoby, np. w określaniu specyficznych przeciwciał anty-HLA lub 
w przeprowadzaniu wirtualnych prób krzyżowych. Takie powle-
kane kulki z unikatowym fluorochromem mieszane są z surowicą 
biorcy. Jeśli przeciwciała anty-HLA, obecne w surowicy, zwiążą 
się z kulkami, to są one wykrywane przez przeciwciało detekcyjne 
specyficzne dla izotypu (np. IgG) metodą cytometrii przepływo-
wej i emitują fluorescencję (ryc. 3). Przeciwciała są definiowane 
przeciwko antygenom HLA klasy I i II (33). Taka wirtualna pró-
ba krzyżowa jest stosowana w celu porównania przeciwciał anty-
-HLA biorcy z HLA dawcy.

krzyżową dla komórek B w przypadku oceny przeszczepu po-
branego od żyjącego dawcy, a w sytuacji, gdy wynik jest dodat-
ni, dokładniejsze badanie na obecność DSA z użyciem bardziej 
specyficznych metod, takich jak Luminex i oznaczenie metodą 
cytometrii przepływowej [23]. Oznaczenie to ma jednak wiele 
wad, ponieważ pozwala na wykrycie jedynie izotypów przeciw-
ciał aktywujących dopełniacz, wymaga wysokiego stopnia ży-
wotności komórek dawcy, a także może dawać wyniki fałszywie 
dodatnie z uwagi na obecność autoprzeciwciał w chorobach au-
toimmunologicznych [24, 25, 26].

Analiza danych udostępniona przez rejestr UNOS (United Ne-
twork of Sharing) wykazała, że 55% przeszczepów z dodatnim 
wynikiem próby CDCXM miało jednocześnie wynik ujemny w 
teście FCXM [27]. Opisywany przez nas przypadek, czyli dodat-
ni wynik CDCXM przy jednocześnie ujemnym wyniku FCXM, 
można wyjaśnić fałszywie dodatnim wynikiem CDCXM, fałszy-
wie ujemnym wynikiem FCXM. Być może odpowiedzialnym za to 
przeciwciałem jest IgM. Aby potwierdzić, że to autoprzeciwciała 
są przyczyną fałszywie dodatniego wyniku, potrzebne było prze-
prowadzenie autopróby krzyżowej (tab. II) [28].

TECHNIKA PRÓBY KRZYŻOWEJ METODĄ 
CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ (FCXM)

W 1983 roku Garovoy i wsp. opisali rolę techniki próby krzyżo-
wej metodą cytometrii przepływowej w ułatwianiu przeszczepu 
[29]. Limfocyty dawcy mieszane są z surowicą biorcy w celu uła-
twienia wiązania przeciwciał, a następnie dodaje się przeciwciała 
przeciwko ludzkiej immunoglobulinie (AHG) znakowane fluore-
sceiną w celu wiązania dołączonych DSA, które są wykrywane za 
pomocą cytometrii przepływowej. Opisana technika wykrywania 
przeciwciał znakowanych fluorescencyjnie może być stosowana 
do identyfikacji przeciwciał o specyficznym izotypie. Następnie 
można przeprowadzić subtypowanie IgG.

Pomaga to następnie przewidzieć, jakie jest prawdopodobień-
stwo aktywacji dopełniacza in vivo, ponieważ przeciwciała IgG4 
nie aktywują dopełniacza (ryc. 2). Istotność wyniku dodatniego 
odgrywa rolę w sytuacji, w której wynik CDCXM jest ujemny, 
czyli wynik dodatni jest możliwy z powodu przeciwciała niewią-
żącego dopełniacza, przeciwciała nie-HLA lub niskiego pozio-
mu przeciwciał. U pacjenta niepoddanego sensytyzacji, wynik 
dodatni nie jest istotny, podczas gdy u pacjentów poddanych 
sensytyzacji sugeruje on gorsze przyjęcie przeszczepu. Można 
to wyjaśnić wyższym wskaźnikiem wyników fałszywie dodat-
nich u pacjentów niepoddanych sensytyzacji. Czasami uzysku-
je się dodatni wynik CDCXM z ujemnym standardowym wyni-
kiem FCXM, jak w omawianym przypadku. Można to wyjaśnić 
obecnością przeciwciał IgM, które zazwyczaj nie są wykrywane 
w standardowym teście FCXM z użyciem narzędzia anty-IgG, 
ponieważ przeciwciała IgM nie mają jakiegokolwiek znaczenia 
patologicznego w transplantologii [30].

Dotychczas nie opracowano jednoznacznych zaleceń dotyczą-
cych rutynowego stosowania tej techniki, ale w kilku ośrodkach 
jest ona stosunkowo często stosowana w kontekście wyników 
przeciwciał specyficznych wobec dawcy i CDCXM w celu usta-
lenia ogólnej opinii dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpie-
nia powikłań immunologicznych.

Ryc. 3.  Etapy FCXM. (Źródło: Mulley i wsp. 2011).

Surowica biorcy

Może zawierać przeciwciała HLA 
specyficzne wobec dawcy

Przeciwciało HLA 
specyficzne wobec 
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surowicy biorcy
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barwnik 

fluoroscencyjny

 Przeciwciała 
detekcyjne

Przeciwciało HLA specyficzne wobec dawcy  
obecne w surowicy biorcy może wiązać się ze 

specyficzną kulką 

Przeciwciało detekcyjne wiąże się z 
przeciwciałami HLA w celu wyłapania 
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Panel kulek z których każda jest oznaczona w 
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powierzchni unikatowy antygen HLA.
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cę biorcy miesza się z panelem limfocytów reprezentujących po-
tencjalny skład HLA dawcy z tej powierzchni. Wynik interpretuje 
się jako procent reakcji PRA (%PRA). U kandydata, który nie jest 
poddawany sensytyzacji, jest on definiowany jako 0, natomiast w 
sytuacji, gdy w surowicy kandydata zachodzi reakcja w 80 spośród 
100 przypadków – wynik określa się jako 80%. Znaczenie kliniczne 
tego wyniku jest interpretowane jako wysokie prawdopodobień-
stwo wystąpienia odrzucenia, tj. w 8 na 10 przypadków. Dzięki 
rosnącemu zaawansowaniu techniki możliwe stało się poprawne 
określanie specyficzności przeciwciała. Utrzymywanie rejestrów 
takich antygenów poprawia skuteczność odpowiedniej alokacji 
narządów dzięki przeprowadzaniu badań przesiewowych i elimi-
nowaniu niekompatybilnych dawców, ponieważ w ich przypadku 
istnieje bardzo wysokie ryzyko hiperostrego odrzucenia przeszcze-
pu. Częstość występowania takiego nieakceptowalnego antygenu 
w narodowej puli dawców może być stosowana do określenia kal-
kulowanego PRA (CPRA), tj. prawdopodobieństwa wystąpienia 
niekompatybilności z zastosowaniem algorytmu opracowanego 
na komputerze [43, 44].

WNIOSEK

Oceniano wpływ dodatniego wyniku DSA oraz ujemnego wyniku 
CDCXM, w przeciwieństwie do nielicznych istniejących danych 
literaturowych dotyczących wpływu dodatniego wyniku CDCXM 
oraz ujemnego wyniku DSA. Amico i wsp. w 2011 roku opisali przy-
padek znakomitego przyjęcia przeszczepu przy ujemnej wirtualnej 
próbie krzyżowej [39]. W literaturze przedmiotu istnieje kilka nie-
potwierdzonych raportów, w których opisano, że w takim przypad-
ku stosowano protokół desensytyzacji, a po jej przeprowadzeniu 
nie odnotowano zmiany w statusie dopasowania tkanki, chociaż 
nie był on potrzebny. Można stwierdzić, że zarówno pominięcie 
dodatniego wyniku próby krzyżowej CDC, jak i przystępowanie 
do desensytyzacji zależy od decyzji klinicysty.

Główną zaletą tej techniki jest fakt, że w przypadku wyniku ujemne-
go można pominąć CDCXM, co skraca czas zimnego niedokrwie-
nia i zmniejsza potrzebę stosowania immunosupresji. Głównymi 
znaczącymi jej ograniczeniami są wyniki dodatnie wynikające z 
powodów technicznych. Na przykład: nie obejmują one całego za-
kresu antygenów HLA, ponieważ zapewniają tylko przeciwciała 
skierowane przeciwko tym najczęściej występującym [34, 35, 36].

Wyniki są podawane w postaci cząsteczek ekwiwalentów rozpuszczo-
nego fluoroforu (MESF) i można je ocenić jako słabe, umiarkowane 
lub silne, co pomaga w korelacji miana przeciwciał. Za najczęściej 
stosowaną granicę MESF uznaje się wartość 1000, jednak badania 
wykazały, że wartości MESF znacznie powyżej tego poziomu mogą 
być związane z ujemnym wynikiem CDCXM. Nawet w przypadku 
braku reakcji na próbę krzyżową, obecność DSA w teście Luminex 
może mieć znaczenie prognostyczne dla transplantowanej nerki 
[37]. Badania wykazały, że w przypadku biorców z przeciwciałami 
anty-HLA specyficznymi wobec dawcy szansa na przyjęcie prze-
szczepu jest mniejsza w porównaniu do występowania przeciwciał 
anty-HLA niespecyficznych wobec dawcy, ale i tak jest ona wyższa 
niż w sytuacji braku DSA [38, 39]. Główną zaletą techniki Lumi-
nex jest to, że umożliwia wykrywanie specyficznych przeciwciał, 
eliminując przez to ryzyko fałszywie dodatniego wyniku. Ma ona 
też kilka wad: niekompletną lub różną reprezentację antygenu na 
kulkach, oraz obecność przeciwciał typu IgM, co może wpływać na 
wyniki [40, 41]. Wyniki fałszywie ujemne odnotowywano również 
w przypadku wysokiego miana przeciwciał HLA na skutek efektu 
prozony, na skutek obecności przeciwciał IgM, co utrudnia wiąza-
nie się przeciwciał anty-HLA do kulek lub w wyniku dzielenia epi-
topu między kulkami z różnymi antygenami [42].

PRZECIWCIAŁA LIMFOCYTOTOKSYCZNE (PRA)

Podczas analizy przeciwciał limfocytotoksycznych (PRA), surowi-
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