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SANTRAUKA 

Darbo autorius – Ieva Rečiūnaitė 

ANTIKŪNŲ PRIEŠ HLA VERTINIMAS INKSTŲ RECIPIENTAMS 

Tyrimo tikslas – įvertinti antikūnų prieš HLA laboratorinių tyrimų reikšmę recipientams, 

laukiantiems inkstų transplantacijos. 

Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti ir įvertinti antikūnų prieš skirtingų HLA klasių antigenus 

dažnį ir pasiskirstymą pagal inkstų recipientų lytį. 2. Nustatyti ir įvertinti recipientų įsijautrinimo HLA 

antigenams stiprumą, remiantis laboratorinių tyrimų duomenimis, bei įvertinti įsijautrinimo stiprumo 

pasiskirstymą pagal lytį ir kraujo grupę. 3. Nustatyti ir palyginti antikūnų prieš HLA kiekį pagal 

reaktyvių antikūnų procentą, nustatytą skirtingais metodais (laboratoriniais tyrimais ir skaičiavimo 

metodu naudojant populiacinius duomenis) tiriamųjų grupėje. 

Tyrimo objektas ir metodai: Tirti LSMU ligoninės Kauno klinikose gydomi ir/ar inkstų 

transplantacijos laukiantys recipientai, kuriems 2011–2016 metais atlikti atrankiniai ir identifikaciniai 

antikūnų prieš HLA sistemos antigenus tyrimai (LIFECODES LifeScreen Deluxe, LIFECODES LSA 

Class I/Class II (Immucor, JAV)) naudojant Luminex® technologiją. PRA nustatytas laboratoriniais 

identifikacijos tyrimais (LSA), cPRA skaičiavimui naudota Organų paieškos ir transplantacijos 

tinklo/Jungtinio organų paieškos tinklo (angl. Organ Procurement and Transplantation 

Network/United Network for Organ Sharing) internetinė PRA skaičiuoklė.  

Rezultatai. Ištyrus 424 inkstų recipientus, teigiami atrankiniai antikūnų prieš I klasės HLA 

rezultatai buvo gauti 132 iš 424 (72,9 proc.) tirtų recipientų, o prieš II klasės – 158 iš 424 (87,3 proc.). 

Pagal teigiamus atrankinių tyrimų rezultatus iš viso atrinktas 181 recipientas, iš kurių – 46,4 proc. 

moterų, 53,6 proc. vyrų. Identifikacijos tyrimų rezultatais nustatyta, kad antikūnai prieš I klasės HLA 

antigenus buvo aptikti 72 iš 132 (54,5 proc.) pacientų, o prieš II klasės HLA antigenus – 89 iš 158 

(56,3 proc.). Antikūnų prieš I klasės HLA antigenus dažnis recipientėms moterims statistiškai 

reikšmingai didesnis nei recipientams vyrams (2=11,139, ll=1, p=0,001). 

Moterų grupėje antikūnų prieš I klasės HLA antigenus reakcijų stiprumas (vertintas pagal 

fluorescencijos intensyvumo vidurkį) buvo didesnis nei vyrų grupėje (silpnų reakcijų – 2=5,936, ll=1, 

p=0,022; vidutinių reakcijų – 2=15,854, ll=1, p<0,001 ir stiprių reakcijų – 2=10,662, ll=1, p=0,001), 

o reakcijų stiprumo skirtumų atsižvelgiant į paciento kraujo grupę nustatyta nebuvo. 

Lyginant antikūnų prieš I ir II klasės HLA PRA rezultatus, gautus skirtingais metodais 

(laboratoriniais antikūnų identifikacijos tyrimais (LSA) ir skaičiavimo (cPRA)), nustatyta, kad cPRA 
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rezultatai buvo statistiškai reikšmingai didesni, nei LSA tyrimais nustatyti PRA rezultatai, (atitinkamai, 

I klasės HLA PRA 22,8±33,8 proc. ir 7,0±15,3 proc., Z=-6,058, p<0,001; II klasės HLA PRA 

37,1±39,2 proc. ir 6,8±12,7 proc., Z=-7,770, p<0,001). 

Išvados. 1. Remiantis antikūnų prieš HLA antigenus identifikacijos tyrimų rezultatais, 

nustatyta, kad 16,9 proc. recipientų, laukiančių inkstų transplantacijos, yra įsijautrinę I klasės HLA 

antigenams ir 20,9 proc. – II klasės HLA antigenams. Antikūnų prieš I klasės HLA antigenus dažnis 

recipientėms moterims buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei recipientams vyrams, o prieš prieš II 

klasės HLA antigenus dažnių skirtumo tarp lyčių nenustatyta. 2. Remiantis antikūnų tyrimų reakcijų 

stiprumu, vertintu pagal fluorescencijos intensyvumo vidurkį, moterų recipienčių įsijautrinimo I klasės 

HLA antigenams stiprumas buvo didesnis nei vyrų. Įsijautrinimo abiejų klasių antigenams stiprumo 

pasiskirstymas nepriklausė nuo tirtų inkstų recipientų kraujo grupės. 3. Vertinant inkstų recipientų 

įsijautrinimą pagal reaktyvių antikūnų procentą (PRA), nustatyta, kad PRA rezultatams įtaką turėjo 

naudojamas metodas – skaičiavimo metodu nustatyti (cPRA) rezultatai buvo reikšmingai didesni, nei 

PRA rezultatai, gauti atlikus laboratorinius antikūnų identifikacijos tyrimus (LSA). 

Raktiniai žodžiai: antikūnai prieš HLA, inkstų recipientai, įsijautrinimas, reaktyvių antikūnų 

procentas, transplantacija. 
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SUMMARY 

The author: Ieva Rečiūnaitė 

EVALUATION OF HLA ANTIBODIES IN KIDNEY RECIPIENTS 

The aim of the study was to evaluate HLA antibodies laboratory testing in recipients placed 

on kidney transplant waiting list.  

The objectives: 1. To evaluate the frequency of HLA antibodies and their distribution 

according to kidney recipient's gender. 2. To evaluate intensity of sensitization to the HLA in kidney 

recipients by laboratory testing and to evaluate distribution of sensitization intensity by recipients 

gender and blood type. 3. To identify and compare sensitization to HLA based on percentage of panel 

reactive antibodies (PRA) by different evaluation methods (laboratory tests and calculated method 

using population data). 

Methods and the study subjects. Recipients placed on a waiting list for kidney transplant and 

consulted at LSMU hospital Kaunas clinics during 2011–2016 were included in the study. Screening 

and identification of HLA antibodies were  performed (LIFECODES LifeScreen Deluxe, LIFECODES 

LSA Class I/Class II (Immucor, JAV)) using Luminex® technology. Lab identification tests (LSA) were 

used for PRA evaluation, Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for Organ 

Sharing (OPTN) calculator was used for calculated PRA (cPRA) values. 

Results. Out of 424 recipients positive screening results of class I HLA antibodies were 

reported in 132 (72.9%) recipients, and the class II – in 158 (87.3%) recipients. Out of 424 recipients 

only 181 recipients were selected based on the screening antibody test results, with 46.4% women and 

53.6% men. The analysis of antibodies against HLA antigens identification results showed that 

antibodies to HLA class I antigens were detected in 72 out of 132 (54.5%) of the patients, and the class 

II HLA antigens – in 89 out of 158 (56.3%) selected recipients. Class I HLA antibodies frequency in 

women was significantly higher than men (2=11.139, ll=1, p=0.001), class II HLA antibodies 

frequency didn‘t differ significantly between genders. 

The strength of sensitization to class I HLA (evaluated by mean of fluorescence intensity of 

HLA antibody reactions) in female recipients was higher than in male recipient’s group (weak 

reaction – 2=5.936, ll=1, p=0.022; moderate reactions – 2=15.854, ll=1, p<0.001 and a strong 

reaction – 2=10.662, ll=1, p=0.001). Sensitization to both classes of HLA didn‘t depend on recipient's 

blood group. Assessing kidney recipients sensitization based on PRA, it was found that the cPRA were 

significantly higher compared to the results obtained by laboratory identification of HLA antibodies 
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(LSA) (respectively, class I HLA PRA 22.8±33.8% and 15.3±7.0%, Z=-6.058, p<0.001; class II HLA 

PRA 37.1±39.2% and 6.8±12.7%, Z=-7.770, p<0.001). 

Conclusions. 1. 16.9% of recipients awaiting for kidney transplantation are sensitized to class I 

HLA and 20.9% of recipients – to class II HLA. Prevalence of sensitization to class I HLA was 

significantly higher in female recipients than male, no differences in prevalence of sensitization to class 

II HLA between women and men was observed. 2. The strength of sensitization to class I HLA (the 

mean of fluorescence intensity of HLA reactions) in female recipients was significantly higher than in 

male. Sensitization to both classes HLA did not depend on the kidney recipient's blood group. 3. Panel 

reactive antibodies (PRA) results in kidney recipient depended on the evaluation method – results set 

by calculation method (cPRA) were significantly higher than the results obtained by the HLA 

antibodies laboratory identification tests (LSA). 

Keywords: anti HLA, kidney recipients, sensitisation, panel reactive antibodies, 

transplantation. 
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INTERESŲ KONFLIKTAS 

Autoriui interesų konflikto nebuvo. 

 

ETIKOS KOMITETO LEIDIMAS 

Tyrimas atliktas gavus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centro 

leidimą 2016−01−06 Nr. BEC−LMB(M)−181. 
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SANTRUMPOS 

APL – (angl. antigen presenting cell) antigeną pateikiančios ląstelės  

ASAR – (ang. antibody-mediated rejection) antikūnų sukelta atmetimo reakcija  

BAF – (angl. background adjustment factor) fluorescencijos fono koregavimo 

koeficientas  

BCM – (angl. background corrected mean) fono koreguota MFI reikšmė  

BCR – (angl. background corrected ratio) koreguotas fono santykis  

CD – (angl. cluster of differentiation) leukocitų diferenciacijos antigenai  

CD4+ – (angl. CD4+ T cells) T limfocitai pagalbininkai  

CD8+ – (angl. CD8+ T cells) T citotoksiniai limfocitai  

CDC – (angl. complement dependent cytotoxicity) nuo komplemento priklausantis 

citotoksinis tyrimo metodas  

CMV – (angl. cytomegalovirus) citomegalo virusas  

cPRA – (angl. calculated PRA) apskaičiuotas PRA  

DSA – (angl. donor-specific antibodies) donorui specifiniai antikūnai  

ELISA – (angl. enzyme-linked immunosorbent assay) imunofermentinis tyrimas  

ES – (angl. European Union) Europos Sąjungos  

ETRL – (angl. Eurotransplant Reference Laboratory) Eurotransplant organizacijos 

referentinė laboratorija  

HLA – (angl. human leukocyte antigen) žmonių leukocitų antigenas  

HLA-A – HLA I klasės genas A 

HLA-B – HLA I klasės genas B 

HLA-C – HLA I klasės genas C 

HLA-DP – HLA II klasės genas DP 

HLA-DQ – HLA II klasės genas DQ 

HLA-DR – HLA II klasės genas DR 

Ii – (angl. invariant chain) invariantinė grandinė  

ll – (angl. degrees of freedom number) laisvės laipsnių skaičius  

LR – Lietuvos Respublika 

LSA – (angl. Lifecodes Single Antigen) Lifecodes (gamintojo naudojamas reagentų 

linijos pavadinimas) specifinis antigenas  
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LSMU – (angl. Lithuanian University of Health Sciencies, LUHS) Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas  

MFI – (angl. Mean Fluorescence Intensity) fluorescencijos intencyvumo vidurkis  

MHC – (angl. major histocompatibility complex) didysis audinių dermės kompleksas  

OPTN/UNOS – (angl. Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for 

Organ Sharing) Organų paieškos ir transplantacijos tinklas/Jungtinis organų 

paieškos tinklas  

p – (angl. significance level, p-value) reikšmingumo lygmuo arba p reikšmė  

PRA – (angl. panel reactive antibodies) reaktyvių antikūnų procentas arba į limfocitų 

rinkinį reaguojantys antikūnai  

SD – (angl. standard deviation) standartinis nuokrypis  

TAP – (angl. the transporter associated with antigen processing) transportinis 

baltymas, pernešantis proteosomų suskaidytus peptidus iš citozolio į 

endoplazminį tinklą  

TLR – (angl. toll-like receptor) toll baltymo receptorius  

TNF – (angl. tumour necrosis factor) naviko nekrozės faktorius  

UNet – (angl. United Network for Organ Sharing) Jungtinio organų paieškos tinklo 

duomenų sistema, kurioje kaupiami su transplantacijomis susiję duomenys 

Z – (angl. Wilcoxon Signed Rank test) Wilcoxon testas  

2 – (angl. chi-square test) chi kvadratas  
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ĮVADAS 

Daugumai pacientų, sergančių galutinės stadijos lėtiniu inkstų nepakankamumu, sėkmingai 

persodintas inkstas suteikia gerokai ilgesnį išgyvenamumą ir užtikrina geresnę gyvenimo kokybę. 

Tačiau pacientams diagnozavus šį inkstų funkcijos sutrikimą retai pavyksta dar prieš dializę surasti 

tinkamus donorus. Tokie pacientai įtraukiami į laukiančų sąrašą ir jiems iki transplantacijos 

paskiriamos dializės procedūros, o dalis laukiančiųjų inkstų transplantacijos dėl donorų stokos miršta 

taip ir nesulaukę donorinio organo (1). 

Šiomis dienomis dėl technologijų pažangos ir spartaus medicinos mokslo vystymosi retai kada 

pasitaiko chirurginių komplikacijų transplantacijos metu ar po jos. Taip pat stebima ilgesnė pacientų 

išgyvenamumo trukmė. Lyginant skirtingus klinikinių tyrimų duomenis pacientų išgyvenamumas 

pailgėjo po inkstų transplantacijos praėjus 1 metams nuo 92.3 proc. iki 96 proc., o praėjus 5 metams 

atitinkamai nuo 84.2 proc. iki 87 proc. (2, 3). 

Atliekant inkstų transplantacijas susiduriama su sunkumais – su transplantuoto organo 

atmetimu po inkstų transplantacijos, ar potransplantacinėmis komplikacijomis (pvz., infekcijomis), 

susijusiosmis su imunosupresiniu gydymu (4). Persodinto inksto atmetimas išlieka viena svarbiausių 

problemų, susijusių su transplantacijomis. Donorinio inksto atmetimo priežastis – recipiento organizme 

cirkuliuojantys antikūnai arba kitaip donorui specifiniai antikūnai (DSA), nukreipti prieš svetimas 

donoro molekules, tokias kaip žmogaus leukocitų antigenai (HLA), ABO sistemos antigenai ir kt. 

Recipiento organizme šių antikūnų kiekis didėja su kiekvienu kraujo perpylimu, buvusiomis 

transplantacijomis, o moterims papildomai antikūnų kiekį didina ir buvę nėštumai. Inkstų recipientai su 

teigiamu reaktyvių antikūnų procentu (PRA) arba DSA turi mažesnį transplantato išgyvenamumą po 

transplantacijos praėjus 3 ir 5 metams (5). 

Inkstų atmetimas gali pasireikšti iš karto po transplantacijos dėl recipiento organizme 

natūraliai esančių antikūnų prieš ABO sistemos antigenus ir/ar antikūnų prieš HLA sistemos antigenus. 

Pastebėta, kad šis atmetimas dažniau pasireiškia recipientams su buvusiomis transplantacijomis ir 

kraujo perpylimais bei gimdžiusioms moterims (6). 

Po transplantacijos praėjus kelioms dienoms gali pasireikšti ūminis inkstų atmetimas dėl 

cirkuliuojančių antikūnų prieš donoro HLA antigenus arba dėl de novo susiformavusių antikūnų. 

Ūminio inkstų atmetimo diagnozė nustatoma atlikus inkstų biopsiją (7). 

Praėjus metams ar daugiau po transplantacijos daliai recipientų pasireiškia lėtinis inkstų 

atmetimas. Šis atmetimas sutrikdo inkstų funkciją ir lėtai veda į inkstų funkcijos praradimą. Lėtai 
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didėjanti kreatinino koncentracija serume, proteinurija ir hipertenzija – klinikiniai rodikliai, nusakantys 

lėtinį inkstų atmetimą. Progresuojantis inkstų atmetimas gali būti kontroliuojamas imunosupresantais, 

tačiau šio atmetimo priežastimis gali būti ne tik imunosupresinio gydymo nesilaikymas, bet ir 

nepakankamas imunosupresinių vaistų veikimas dėl jų farmakokinetikos ypatumų, infekcinių 

susirgimų, gretutinių ligų ar kitų nežinomų priežasčių (7, 8).  

Daugeliu atveju inksto atmetimo galima išvengti tinkamai suderinus donoro-recipiento porą ne 

tik pagal ABO kraujo grupes, bet ir pagal HLA sistemą bei įvertinus galimą atmetimo riziką pagal 

paciento ikitransplantacinio įsijautrinimo duomenis (6). Recipiento įsijautrinimas HLA antigenams yra 

vertinamamas dar iki transplantacijos atlikimo, tai yra recipientui esant transplantacijos laukiančiųjų 

sąraše. Paprastai recipiento įsijautrinimas arba PRA padeda parinkti jam tinkamiausius potencialius 

donorus ir atmesti tuos donorus, prieš kurių HLA recipientas jau turi susiformavusius antikūnus. Be to 

recipiento įsijautrinimas arba reaktyvių antikūnų procentas taip pat yra siejamas su galimai teigiamu 

kryžminės dermės mėginio rezultatu (9). Pastebėta, kad ypač sensitizuoti pacientai (PRA ≥80 proc.) 

ilgiau laukia tinkamo donoro, o jam atsiradus, net ir tais atvejais, kai prieš transplantaciją gaunami 

neigiami donoro-recipiento kryžminės dermės mėginio rezultatai, inksto atmetimo rizika išlieka 

didesnė (10). Galutiniam donoro-recipiento poros suderinamumui įvertinti naudojamas kryžminės 

dermės mėginys, kurio teigiami rezultatai rodo padidėjusią transplantuojamo inksto atmetimo riziką, 

todėl transplantacija nerekomenduojama, o esant neigiamiems šio testo rezultatams – transplantacija 

galima (6). Todėl pastebima neabejotina klinikinių laboratorinių tyrimų, tokių kaip atrankinių ir 

identifikacinių antikūnų prieš HLA antigenus bei potencialaus donoro ir recipiento HLA tipavimo, 

svarba (9). Siekiant geresnių ilgalaikių rezultatų nemažiau svarbi ir recipientų priežiūra po inkstų 

transplantacijos: nuolatinis paciento ištyrimas ir jo sveikatos būklės įvertinimas. Bendradarbiaujant 

transplantacijų centrams, nefrologams, pirminės sveikatos priežiūros gydytojams su recipientais gali 

būti anksti nustatomos širdies ir kraujagyslių komplikacijos, infekcijos, transplantuoto organo 

atmetimas, piktybiniai susirgimai ar kiti paciento negalavimai (11). Siekiant sumažinti antikūnų 

sąlygotas inkstų atmetimo reakcijas pacientams, turintiems didesnę transplantuoto organo praradimo 

riziką, svarbu aptikti ir identifikuoti antikūnus prieš HLA antigenus iki transplantacijos, o taip pat ir 

nuosekliai juos stebėti po transplantacijos, naudojant naujausius antikūnų nustatymo metodus. Tačiau 

tobulėjant antikūnų nustatymo metodams (didėjant jų jautrumui ir specifiškumui) vis dažniau 

susiduriama su kliniškai reikšmingų antikūnų prieš HLA antigenus rezultatų vertinimo problema (12). 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tyrimo tikslas – įvertinti antikūnų prieš HLA laboratorinių tyrimų reikšmę recipientams, 

laukiantiems inkstų transplantacijos. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Nustatyti ir įvertinti antikūnų prieš skirtingų HLA klasių antigenus dažnį ir pasiskirstymą 

pagal inkstų recipientų lytį. 

2. Nustatyti ir įvertinti recipientų įsijautrinimo HLA antigenams stiprumą, remiantis 

laboratorinių tyrimų duomenimis, bei įvertinti įsijautrinimo stiprumo pasiskirstymą pagal lytį ir kraujo 

grupę. 

3. Nustatyti ir palyginti antikūnų prieš HLA kiekį pagal reaktyvių antikūnų procentą, nustatytą 

skirtingais metodais (laboratoriniais tyrimais ir skaičiavimo metodu naudojant populiacinius duomenis) 

tiriamųjų grupėje. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Inkstų transplantacijos imunologiniu požiūriu 

1.1.1 Inkstų transplantacijos poreikis 

Organų transplantacija – tai procesas, kurio metu vieno individo (donoro) organas yra 

persodinamas kitam individui (recipientui). Gali būti išskiriami du donoro tipai: gyvas ir kadaverinis 

(miręs). Kadaverinis donoras – tai toks individas, kuriam nustatyta smegenų mirtis arba konstatuota 

mirtis sustojus širdies ir/ar plaučių veiklai (13). Organų transplantacijos paklausa sparčiai auga visame 

pasaulyje, nes transplantacijos, kaip gydymo būdas, pasiteisino, o pacientų su gyvybinių organų 

funkcijos nepakankamumu daugėja. Tačiau tinkamų donorinių organų trūkumas transplantacijoms 

lemia didėjantį pacientų, laukiančių transplantacijos, skaičių. Dalis pacientų miršta taip ir nesulaukę 

donorinio organo (14). Dažniausiai klinikinėje praktikoje atliekamos inkstų, širdies, plaučių, kepenų ir 

ragenos transplantacijos. 

Inkstų transplantacijai dažniausi kandidatai yra pacientai, sergantys galutinės stadijos lėtiniu 

inkstų nepakankamumu. Ši būklė įvertinama pagal kreatinino klirensą, kai jo rekšmė yra < 20 ml/min. 

Tokiems pacientams taikomas gydymas hemodializės ir/ar peritoninės dializės procedūromis. Inkstų 

transplantacija pacientui gali būti atliekama dar nepradėjus gydymo dialize tais atvejais, jei organo 

donoras yra gyvas asmuo (15). 

Pagrindinės medžiagų apykaitos sutrikimo priežastys, sukeliančios galutinės stadijos lėtinį 

inkstų nepakankamumą, yra cukrinis diabetas, hiperoksalurija (padidėjusi oksalo rūgšties gamyba bei 

glikolatų ir oksalatų ekskrecija su šlapimu), Fabry liga (įgimtas glikosfingolipidų apykaitos sutrikimas, 

pasireiškiantis inkstų, širdies pažeidimais ir kitais simptomais), hipertenzija, glomerulonefritas, IgA 

nefropatija, židininė glomerulosklerozė. Daug kitų priežasčių taip pat gali sukelti galutinės stadijos 

lėtinį inkstų nepakankamumą: policistinė inkstų liga, Alporto sindromas (paveldimasis nefritas su 

kurtumu), obstrukcinė uropatija. Inkstų nepakankamumui įtakos turi ir ilgalaikis nesteroidinių 

priešuždegiminių vaistų vartojimas (pvz., ibuprofenas), kuris gali sukelti analgetinę nefropatiją (15). 

Europoje inkstų transplantacijų skaičius per 2005–2014 metus padidėjo 19 proc. 2005 metais 

buvo atliktos 33,7 (1 mln. gyventojų) inkstų transplantacijos, o 2014 metais – 38,5 (1 mln. 

gyventojų). Vienintelė Europos Sąjungos (ES) šalis, kuri neatlieka inkstų transplantacijų, bet yra 

sudariusi sutartis su kitomis ES šalimis, yra Liuksemburgas. 2005 metais didžiausius inkstų 
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transplantacijos rodiklius 1 mln. gyventojų turėjo šios šalys: Kipras (75,7), Ispanija (49,9), Austrija 

(49,5), Estija (46,2) ir Švedija (43,4), o tuo tarpu 2014 metais – Nyderlandai (59,8), Ispanija (56,9), 

Austrija (52,5), Didžioji Britanija (50,4) ir Prancūzija (50,0). Inkstų transplantacijų skaičiaus 

didėjimas stebimas Bulgarijoje, Kroatijoje bei Lietuvoje (16).  

Lietuvos Nacionalinio transplantacijos biuro duomenimis šiuo metu Lietuvoje organų ir 

audinių transplantacijų laukia 344 žmonės, iš jų 158 – inkstų transplantacijos. 2014 metų 

duomenimis buvo atliktos 57 mirusio donoro inkstų transplantacijos ir 13 gyvo donoro inkstų 

transplantacijų, tuo tarpu 2015 metų statistikos duomenimis Lietuvoje atliktų inkstų transplantacijų 

skaičius išaugo: buvo atliktos 106 mirusio donoro inkstų transplantacijos ir 9 gyvo donoro  inkstų 

transplantacijos. 2016 metų duomenys išliko mažai pakitę lyginant su 2015 metų duomenimis: buvo 

atliktos 103 mirusio donoro inkstų transplantacijos ir 6 gyvo donoro inkstų transplantacijos (17). 

Eurotransplant duomenimis per 2007–2016 metus Europos šalyse – Austrijoje, Belgijoje, 

Kroatijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose ir Slovėnijoje laukiančių inkstų 

transplantacijos sąrašas nemažėja – laukiančiųjų sąraše yra apie 11 tūkst. asmenų. 2015 metais 

Europoje buvo atliktos 3171 mirusio donoro inkstų transplantacijos ir 1323 gyvo donoro inkstų 

transplantacijos, o 2016 metais – 3046 mirusio donoro inkstų transplantacijos ir 1338 gyvo donoro 

inkstų transplantacijos (18). 

 

 

1.1.2 Recipientui tinkamo donoro parinkimas 

Inkstų transplantacija gali palengvinti ir pagerinti recipientų, sergančių galutinės stadijos 

lėtiniu inkstų nepakankamumu, gyvenimą (19). Prieš transplantaciją donorai turi būti tinkamai ištirti 

siekiant nustatyti galimas ligas ar būkles, kurios gali būti perduodamos recipientui. 

Kadaveriniams donorams priskiriami asmenys, kuriems patvirtiama smegenų mirtis, 

dažniausiai po traumų, aneurizmų arba cerebrovaskulinių sutrikimų. Tokio donoro gyvybė palaikoma 

dirbtine plaučių ventiliacija, o širdis plaka iki pat organų išėmimo. Stengiamasi palaikyti gerą 

fiziologinę donoro būklę – siekiama, kad būtų išvengta hipotenzijos, kiek įmanoma mažiau skiriama 

kraujospūdį didinančių vaistų, vengiama kreatinino koncentracijos padidėjimo serume, oligurijos ir 

traumų kituose organuose (15). Pagal „Lietuvos Respublikos (LR) Žmogaus audinių, ląstelių, organų 

donorystės ir transplantacijos įstatymą“ sutikimą donorystei gali būti davęs pats asmuo būdamas gyvas 

arba mirties atveju šį sprendimą priima mirusiojo artimieji (20). Dėl didėjančio organų poreikio inkstų 

transplantacijoms Organų paieškos ir transplantacijos tinklas (angl. Organ Procurement and 
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Transplantation Network, OPTN) paskelbė koreguotus donoro kriterijus, kuriems priskiriamas vyresnis 

donoro amžius (60 metų ir daugiau) ir trys rizikos veiksniai (donoro istorijoje buvusi arterinė 

hipertenzija, galutinė serumo kreatinino reikšmė >132,6 μmol/l ir mirties priežastis – 

cerebrovaskuliniai sutrikimai). Įvedus koreguotuos donoro kriterijus tinkamu donoru gali būti laikomas 

60 ar vyresnio amžiaus donoras arba vyresni nei 50 metų donorai, turintys bent du rizikos veiksnius 

(21, 22). 

Gyvu donoru gali būti 18 metų asmenys, sutikimą donorystei patvirtinę laisva valia (23). 

Tokiais atvejais donorai su recipientais yra genetiškai susiję, pavyzdžiui, tėvai, vaikai, broliai ir 

seserys. Vis dažniau pasitaiko atvejų, kai donorai neturi genetinio ryšio su recipientais, tačiau tarp jų 

esama santuokos ar kt. ryšių (19). Tinkamas gyvas donoras neturėtų sirgti hipertenzija, cukriniu 

diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis, piktybiniais ir infekciniais (hepatitas B ir C, ŽIV) susirgimais, 

instų akmenlige ir kt. ligomis (24, 25). Šie ir kiti potencialiam gyvam donorui keliami reikalavimai yra 

vertinami atliekant donoro atranką (26). Svarbu, kad atrenkant potencialių donorą be klinikinių kriterijų 

būtų įvertinti ir pagrindiniai imunologiniai kriterijai: HLA tipas (donoro HLA I klasės (HLA-A, HLA-

B) ir II klasės (HLA-DR, HLA-DQ) antigenai), kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus faktoriaus 

Rh (D) nustatymas, ABO kraujo grupių potipio (A1, A2) nustatymas, kuris atliekamas, esant 

nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (27). Visada prieš transplantaciją yra atliekami 

donoro-recipiento kryžminės dermės meginiai ir tik gavus neigiamus jų rezultatus transplantacija yra 

galima (26). 

Jei donoro HLA tipas nesutampa su recipiento HLA tipu, po transplantacijos recipiento 

organizmo imuninė sistema atpažįsta šį neatitikimą ir gali sukelti transplantuoto inksto pažeidimą ir/ar 

atmetimą. Geresnių transplantacijos rezultatų galima tikėtis, esant didesniam donoro ir recipiento HLA 

sutapimų skaičiui ir/ar suderintai donoro ir recipiento ABO kraujo grupei (28, 29). 

Parenkant donoro ir recipiento porą yra labai svarbu įvertinti ir recipiento įsijautrinimą HLA 

antigenams. Pastebėta, kad recipientams, įsijautrinusiems HLA antigenams, yra sunkiau rasti tinkamą 

donorą ir atlikti sėkmingą inkstų transplantaciją. Kuo didesnis įsijautrinimas, tuo mažesnė tikimybė 

rasti suderintą inkstų donorą ir todėl tokie pacientai inkstų transplantacijos laukia ilgiau (30). 

Sensitizuotiems pacientams lyginant su nesensitizuotais dažniau pasireiškia inkstų atmetimas, 

atitinkamai 30 proc. ir 19,4 proc. (31). 

Recipientams, įsijautrinusiems HLA antigenams, sudėtinga rasti tinkamą donorą, todėl šiomis 

dienomis vis didesnis dėmesys skiriamas transplantacijoms su HLA neatitikimais tarp donoro ir 

recipiento, tai yra su teigiamais kryžminės dermės mėginio rezultatais ir/ar su netapačiomis bei 

nesuderintomis ABO kraujo grupėmis. Tokiu atveju prieš transplantaciją yra taikoma imunosupresija ir 



17 

atliekama imunosorbcija, kurios metu šalinami antikūnai, galintys sukelti inkstų atmetimą (32). 

Atliekant inkstų transplantacijas su nesuderintomis ABO kraujo grupėmis yra galimos dažnesnės 

infekcinės ir hemoraginės komplikacijos (33). Nuolatiniam recipientų, laukiančių inkstų 

transplantacijos, stebėjimui svarbu įvertinti jų įsijautrinimą HLA antigenams, nes atsiradus 

potencialiam donorui pagal PRA reikšmę galima iš anksto numatyti būsimą transplantacijos riziką ir 

tokiu būdu atrinkti tam donorui tinkamiausius recipientus.  

 

 

1.1.3 Potransplantacinės problemos 

Komplikacijos po inkstų transplantacijos gali būti: chirurginės, medikamentinės ir infekcinės. 

Daliai pacientų gali pasireikšti transplantuoto organo nepakankamumas arba nefunkcionavimas, 

piktybinio naviko išsivystymas. 

Po transplantacijos piktybinių navikų išsivystymo riziką didina reinfekcijos ir nauji virusiniai 

susirgimai, imunosupresinis gydymas, jo trukmė ir komponentai (34). 

Šiomis dienomis chirurginių komplikacijų sunkumas ir dažnis ženkliai sumažėjo. 

Chirurginėms komplikacijoms priskiriamos: kraujagyslinės, pasireiškiančios kraujagyslių tromboze, 

inkstų arterijų stenoze ir hematoma, urologinės, susijusios su limfocele (skysčio susikaupimas apie 

inkstą), išvaržomis, šlapimtakio obstrukcija (4). 

Dėl imunosupresinio gydymo pacientams po inkstų transplantacijų ypač padidėja rizika 

virusinėms ir bakterinėms infekcijoms (35, 36). Bakterinėms infekcijoms priskiriama šlapimo organų 

infekcija, žaizdų infekcijos (dažniausiai Staphylococcus/Streptococcus), pneumonija ir kt. (37). 

Šlapimo takų infekcijos yra dažniausios infekcijos po inkstų persodinimo. Neretai šių infekcijų 

sukėlėjas yra Escherichia coli, tačiau gali pasitaikyti ir kt.: Enterobacter spp. Enterococcus faecalis, 

Klebsiella, Pseudomonas (38, 39). Kiti rizikos veiksniai, didinantys bakterinių infekcijų tikimybę, yra: 

ilga hospitalizacijos trukmė, Foley kateterių naudojimas ir kt. (40). Virusinių infekcijų sukėlėjai: 

dažniausiai pasitaikantis citomegalo virusas (CMV), Herpes simplex virusas 1 ir 2 (HSV-1, 2), Epstein-

Barr virusas (EBV), Polyoma (BK) grupės virusai, hepatitai B ir C (HBV, HCV), žmogaus 

imunodeficito virusas (ŽIV), respiraciniai virusai, galintys sukelti viršutinių kvėpavimo takų ligas, 

bronchitą, pneumoniją, ir kiti (41). 

Taikant imunosupresinį gydymą po inkstų transplantacijų gali pasireikšti ir neinfekcinės 

komplikacijos: kardiovaskulinės (pvz., hipertenzija), metabolinės (pvz., cukrinis diabetas, nutukimas), 
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kaulų-raumenų (pvz., augimo atsilikimas), virškinimo sistemos (pvz., ezofagitas, gastritas), kraujodaros 

sistemos (pvz., leukopenija, neutropenija, anemija), neurologinės (pvz., galvos skausmas/insultas) (37). 

Transplantuoto organo atmetimas yra viena didžiausių problemų, pasireiškiančių po inksto 

persodinimo. Dažniausi imunologiniai veiksniai, lemiantys inksto atmetimą, yra: HLA nesutapimas, 

ankstesnės transplantacijos ir ankstesni transplantato atmetimo atvejai. Inkstų atmetimą gali lemti ir 

recipiento imunosupresinio gydymo nesilaikymas, vaistų toksiškumas inkstams, pasikartojančios ligos, 

virusinės infekcijos (pvz.: CMV), senėjimas ir kt. (42, 43). 

Stolyarevich ir kitų autorių atlikto tyrimo duomenimis 2006–2014 m. laikotarpiu 361 pacientui 

po inkstų transplantacijos praėjus daugiau nei 3 mėnesiams pasireiškė inkstų atmetimas: 227 

pacientams (58 proc.) ūminis inkstų atmetimas ir 134 pacientams (34 proc.) lėtinis inkstų atmetimas. 

Praėjus 5 mėnesiams po inkstų transplantacijos ūminis inkstų atmetimas sudarė 48 proc. ir lėtinis inkstų 

atmetimas – 24 proc. (44). 

Transplantuoto audinio atmetimo reakciją sukelia recipiento imuninė sistema atpažindama 

svetimas donoro molekules (HLA, ABO kraujo grupės, monocitų/endotelio ląstelių antigenai ir kiti) – 

vystosi imuninis atsakas. Nors nurodoma, kad transplantato išgyvenamumui ABO suderinamumas 

mažiau svarbus nei HLA suderinamumas, visgi ABO nesuderinamumas gali sukelti žaibinį atmetimą, 

kurio metu pažeidžiamas transplantato inksto kraujagyslių endotelis (45).  

Inkstų transplantato atmetimas yra klasifikuojamas pagal imunologinius mechanizmus ir pagal 

išsivystymo trukmę. Pagrindiniai imunologiniai mechanizmai, dalyvaujantys transplantato atmetime, 

yra humoralinis (nuo antikūnų priklausomas) ir ląstelinis (T ląstelių citotoksinis). Humoralinis 

imunitetas dažniausiai pasireiškia žaibinio atmetimo metu ir yra susijęs su donorui specifiniais 

antikūnais (DSA) bei de novo antikūnais (46). Ląsteliniame atmetimo mechanizme dalyvauja T 

ląstelės, kurių veikla susijusi su antigeno atpažinimu ir T ląstelių aktyvavimu (47). Tuo tarpu pagal 

išsivystymo trukmę transplantato atmetimas gali būti skiriamas į žaibinį, ūmų ir lėtinį atmetimą (46). 

Žaibinis atmetimas įvyksta pacientams, kurių organizme transplantacijos metu jau yra 

antikūnų prieš transplantato antigenus. Šis transplantato atmetimo tipas pasireiškia iš karto po 

transplantacijos (net operacijos metu). Recipiento antikūnai, nukreipti prieš transplantato paviršiaus 

antigenus, jungiasi prie antigenų, suaktyvina komplementą ir tokiu būdu pažeidžia kraujagyslių 

endotelį. Šis pažeidimas sąlygoja trombozę, trombocitų agregaciją ir hemoragiją. Histopatologiniu 

tyrimu aptinkami endotelio ir kraujagyslių pažeidimai, pasireiškiantys arterijitu, intersticine edema, 

žievės nekroze. Esant šiems požymiams beveik visais atvejais prireikia alotransplantato pašalinimo 

(48). Žaibišką atmetimą gali sukelti natūraliai organizme esantys antikūnai prieš ABO kraujo grupes 

ir/ar iš anksto pasigaminę antikūnai prieš HLA. HLA aloimunizaciją gali sukelti buvę kraujo 
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perpylimai, nėštumai ir anksčiau atliktos transplantacijos. Daugeliu atveju žaibiško atmetimo galima 

išvengti, jei donoro-recipiento poros parenkamos pagal ABO kraujo grupes ir neigiamus limfocitų 

kryžminės dermės mėginio rezultatus (6). 

Ūmus atmetimas siejamas ir su ląsteliniu, ir su antikūnų sąlygotu atmetimu. Jis yra grįžtamas 

ir dažnesnis nei žaibinis atmetimas. Klasikiniai ūmaus atmetimo požymiai ir simptomai pasireiškia 

nežymiu karščiavimu, bendru negalavimu, sumažėjusiu šlapimo kiekiu ir transplantato jautrumu. 

Šlapime gali būti aptikti leukocitai ir eritrocitai. Neretai tokiems pacientams gali būti nustatoma 

klaidinga diagnozė ir jie gali būti gydomi kaip sergantys šlapimo takų infekcija. Tačiau daugumai 

pacientų ūminio atmetimo metu nepasireiškia aukščiau išvardinti simptomai ir vietoj to vystosi 

besimptomis transplantato sutrikimas, kuris aptinkamas tik atliekant laboratorinius ir kitus tyrimus. 

Kita vertus, bet kuris pacientas, kuriam pasireiškia klasikiniai ūmaus atmetimo simptomai, turėtų būti 

parengtas ištyrimui ir, esant reikalui, nedelsiant pradedamas gydyti pielonefritas, žaizdų infekcijos, 

sepsis, CMV arba grybelinės infekcijos. Ūminio atmetimo galutinė diagnozė nustatoma atlikus inkstų 

biopsiją (7). Esant šiam atmetimui transplantato funkcijos sutrikimas pasireiškia per kelias dienas dėl 

DSA, kurie gali būti susiformavę iš anksto arba susidaro de novo po transplanatcijos. Puttarajappa ir 

bendraautorių duomenimis instų transplantato ūmus atmetimas pasireiškia 5–7 proc. pacientų, o 20–48 

proc. ūmių atmetimo reakcijų vystosi pacientams, sensitizuotiems iki transplantacijos (48). 

Lėtinis transplantanto funkcijos sutrikimas yra lėtai progresuojantis inkstų funkcijos 

praradimas, atsirandantis praėjus metams ar keleriems po inkstų persodinimo. Lėtinio atmetimo 

pradžioje inkstų funkcijos sutrikimai pasireiškia lėtine transplantanto nefropatija, o jai progresuojant – 

intersticine fibroze ir kanalėlių atrofija. Kliniškai šį atmetimą nusako lėtai didėjanti kreatinino 

koncentracija serume, didėjanti proteinurija ir didėjanti hipertenzija. Progresavimas gali būti valdomas 

gydant imunosupresantais (7). 

 

 

1.2 Pagrindinis audinių suderinamumo kompleksas (MHC) 

Genetinis lokusas, kuris siejamas su svetimų organų atmetimu, vadinamas pagrindiniu 

suderinamumo kompleksu (MHC). Šis kompleksas koduoja polimorfinių ląstelių paviršiaus molekules. 

Žmogaus MHC dar vadinamas žmogaus leukocitų antigenų (HLA) sistema, nes šie antigenai pirmą 

kartą buvo nustatyti ir apibūdinti naudojant aloantikūnus prieš leukocitus. Leukocitų agliutininai dažnai 

aptinkami moterų serume ir pacientų serume po transfuzijų. Transplantato atmetimas siejamas su 

antikūnų gamyba prieš alogeninius leukocitus. HLA sistema gerai žinoma kaip transplantacijos 
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antigenų sistema, tačiau pagrindinė biologinė šios sistemos funkcija – imuninio atsako reguliavimas 

(6). 

Žmonių MHC kompleksas koduoja polimorfiškus HLA genus, kurie svarbūs infekcijų 

šalinimui dalyvaujant imuninei sistemai. Žmogaus genome tankiausią dalį suadro MHC regionas, 

išsidėstęs 6 chromosomos trumpajame petyje (6p21) ir apimantis apie 4 mln bazinių porų arba 

sudarantis 0,6 proc. genomo, kurio sudėtyje yra 6 kartus daugiau genų. Dauguma šių genų koduoja 

gynybinius imuninės sistemos baltymus (49). 

MHC sudarytas iš trijų regionų (1 pav.):  

 I klasės regioną sudaro HLA-A, HLA-B, HLA-C genai, koduojantys I klasės molekulių 

sunkiąsias grandines.  

 II klasės regionas susideda iš subregionų. Kiekviename subregione yra A ir B genai, kurie 

atitinkamai koduoja α ir β grandines. DR genų šeima susideda iš vieno DRA geno ir iš 

devynių DRB genų (nuo DRB1 iki DRB9). DRA genas koduoja nekintamą α grandinę ir 

sujungia įvairias β grandines, kurios koduojamos DRB geno. HLA-DR genų ypatumus lemia 

polimorfinės DRβ1 grandinės, koduojamos DRB1 alelių. HLA haplotipo tam tikras DRB1 

alelis turi specifiškai susietus DRB3, DRB4 ar DRB5 lokusus. Abi DR ir DQ šeimos turi 

vieną išreikštą geną, koduojantį α ir β grandines, ir papildomus neišreikštus pseudogenus. 

DQA1 ir DQB1 genų produktai siejami su DQ molekulėmis, o DPA1 ir DPB1 – su DP 

molekulėmis.  

 III klasės regione nėra koduojamos HLA molekulės. Šią klasę sudaro komplemento 

komponentai (C2, C4 ir B faktorius), 21-hidroksilazė, naviko nekrozės faktoriai (TNF) ir kt. 

(6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Žmogaus 6 chromosomos HLA regiono genolapis (pagal Westover, Sweeten, Benson, 

Bray-Ward and Torres, 2011) (50) 
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1.3 HLA I ir II klasės molekulių struktūra ir funkcijos 

Pagrindinis audinių suderinamumo kompleksas atpažįsta ir pateikia patogeninės kilmės 

peptidus T limfocitų receptoriams CD4+ ir CD8+. I klasės genai dalyvauja imuninėje gynyboje prieš 

intraląstelinius patogenus, o II klasės genai daugiausia atsakingi už ekstraląstelinius patogeninės kilmės 

peptidus (51). Taip pat I klasės HLA molekulės ekspresuojamos branduolį turinčių ląstelių paviršiuje, o 

II klasės molekulės ekspresuojamos tik ant B limfocitų, antigenus pateikiančių ląstelių (monocitai, 

makrofagai, dendritinės ląstelės) ir aktyvuotų T limfocitų (6). 

I klasės molekulės sudarytos iš glikozilintų sunkiųjų grandinių, koduojamų I klasės HLA 

genų, ir nekovalentiškai sujungto ekstraląstelinio β2 mikroglobulino – lengvosios grandinės (pav 2). 

Žmogaus β2 mikroglobulinas yra nekintamas ir jo genas randamas 15 chromosomoje. I klasės sunkioji 

grandinė turi tris ekstraląstelinius domenus (α1, α2, α3), transmembraninį regioną ir intracitoplazminį 

domeną. Sunkiosios grandinės domenai (α1, α2) turi nekintamas amino rūgščių sekas. Šie domenai 

svarbūs nustatant I klasės HLA molekulių antigeninį specifiškumą. Sunkiosios grandinės domenas α3 

kartu su žmogaus β2 mikroglobulinu formuoja nekintantį imunoglobulinų domeną. Domenai α1 ir α2 

suformuoja unikalią struktūrą, sudarytą iš 8 antiparalelių β klosčių ir 2 α spiralių. Ši struktūra 

suformuoja antigeno surišimo sritį (52). 

II klasės DR, DP ir DQ genų produktai yra heterodimerai, sudaryti iš dviejų nekovalentiškai 

sujungtų glikozilintų polipeptidinių grandinių, α ir β (pav. 2). Grandinės α ir β yra transmembraninės ir 

jos turi vieną bendrą struktūrą. Ekstraląstelinė dalis susideda iš dviejų domenų (α1 ir α2 ar β1 ir β2), 

kurie įtvirtinti membranoje trumpo transmembraninio regiono ir citoplazminio domeno (52). α1 ir β1 

domenai sudaro antigeną surišantį griovelį. Ilgesnių peptidų grandinių prisijungimui II klasės 

molekulių abu grioveliai lyginant su I klasės yra atviresni (12 amino rūgščių ir daugiau) (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. HLA I ir II klasės molekulių struktūra (pagal Hickey, Valenzuela and Reed, 2016) (53) 
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HLA sistema žinoma kaip labiausiai polimorfinė sistema žmonėms. HLA polimorfizmas nėra 

tolygiai pasiskirstęs molekulėse, bet yra susitelkęs antigeną surišančiame griovelyje. Amino rūgščių 

pokyčiai keliuose regionuose gali tiksliai pakeisti griovelio formą ir dėl to yra pakeičiamas HLA 

molekulių peptidų specifiškumas. HLA antigenų pasiskirstymas ir dažnumas labai skiriasi tarp 

skirtingų etninių grupių. Dėl to galima teigti, kad HLA polimorfizmo įvairovė vystėsi unikaliai pagal 

selektyvų poveikį skirtingose geografinėse vietovėse (6). 

I klasės molekulių-peptido kompleksus atpažįsta T ląstelių receptoriai CD8+ limfocitai ląstelių 

paviršiuje. II klasės molekulių raiška susijusi su antigeną pateikiančiomis ląstelėmis (B ląstelės, 

makrofagai, dendritinės ląstelės ir Langerhanso ląstelės). II klasės molekulių-peptido kompleksai 

transportuojami į ląstelės paviršių, kur juos atpažįsta T ląstelių receptoriai CD4+ limfocitai (pav 3). 

Ląstelės viduje degradavę baltymai ir peptidai, gauti iš šių baltymų, ir sujungti su HLA 

molekulėmis pateikiami ląstelės paviršiuje. HLA I klasės molekulės ir HLA II klasės molekulės 

transportuoja peptidus, pagamintus skirtinguose ląsteliniuose komponentuose (atitinkamai 

proteosomose ir endosomose), kuriuose vykstant proteolizei sukuriama peptidų įvairovė ir pateikiamaT 

receptoriams peptidų atpažinimui. HLA ir peptidų kompleksas vienoje pusėje jungiasi prie T ląstelių 

receptorių kitoje – trimolekulinis kompleksas, inicijuojantis ir suteikiantis reikalingą specifiškumą 

atsakomajam imuniniam atsakui (54). 

MHC I klasės molekulės pateikia įvairius peptidus citotoksiniams T limfocitams. Tokiu būdu 

imuninė sistema geba ląstelėse aptikti patogenus ar pakitusius baltymus. Peptidai neaptinkami 

atsitiktinai, jie surišami MHC I klasės molekulių peptidų jungimosi grioveliuose pagal gebėjimą jungtis 

prie polimorfiškų MHC molekulių. Suskaidyti peptidai dalyvaujant transportiniams baltymams (TAP), 

kurie pasižymi plačiu specifiškumu peptidams, pernešami į endoplazminį tinklą. MHC I klasės 

molekulės sudaromos endoplazminiame tinkle ir susideda iš dviejų tipų grandinių: polimorfinės 

sunkiosios grandinės ir grandinės, vadinamos β2 mikroglobulinu. Prieš šių grandinių susijungimą, 

šaperonas kalneksinas stabilizuoja sunkiąją grandinę. Galiausiai stabilus kompleksas, sudarytas iš α 

sunkiosios grandinės, β2 mikroglobulino ir peptido, gali būti transportuojamas į ląstelės paviršių per 

Goldžio aparatą, kuriame vyskta glikozilinimas. Tai pagrindinis I klasės molekulių antigenų pateikimo 

kelias. Šis antigenų perdirbimo ir pateikimo kelias vadinamas citozoliniu ar endogeniniu (55).  

MHC II klasės molekulės peptidą surišantis griovelis taip pat užpildomas peptidais, tačiau šio 

proceso metu egzogeniniai antigenai pernešami į antigeną pateikiančias ląsteles (APL). B limfocitai 

internalizuoja baltymus užfiksuodami juos prie ląstelės paviršiaus imunoglobulino – B ląstelių 

receptoriaus. Dendritinės ląstelės ir makrofagai gali internalizuoti ne tik ekstraląstelinius patogenus, bet 
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ir kietąsias daleles, po ląstelių nekrozės likusius padarinius, imuninius kompleksus, apoptozinius 

kūnelius, svetimus mikroorganizmus ir savus baltymus, pateiktus HLA II klasės molekulių (54). 

Ląstelės fagosomų ir autofagosomų aktyvavimas ir jų brendimas įvyksta į ląstelę patekus 

patogeninėms ar degraduvusioms molekulėms ir jas atpažinus tam tikriems receptoriams (pvz.: TLR4 

ar TLR9). Virškinimo metu lizosomų fermentai apdoroja skirtingo dydžio fragmentus, dažniausiai apie 

25 aminorūgštis turinčius peptidus. Po šio proceso peptidai sumažinami iki 14 ar 15 aminorūgščių 

liekanų ilgio. Lizosomų fermentai suskaido baltymus į peptidus.Šie peptidai vėliau bus sujungiami su 

MHC II klasės molekulėmis (54). 

Abiejų MHC klasių (I ir II) molekulės gaminamos endoplazminiame tinkle. MHC I klasės 

molekulės palieka endoplazminį tinklą tik prisijungusios peptidą, tuo tarpu II klasės molekulės turi 

susijungti su invariantine grandine (Ii) (56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. MHC I klasės molekulės (a) ir MHC II klasės molekulės (b) antigenų pateikimo 

keliai (pagal Kobayashi and Elsen, 2012) (57) 
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1.4 MHC vaidmuo inkstų transplantacijoje 

Pagrindinis objektas imuniniame atsake transplantacijos metu – MHC molekulės donoro 

ląstelių paviršiuje (45). HLA-A, HLA-B, HLA-DR jau seniai žinomi kaip pagrindiniai transplantacijai 

svarbūs antigenai. Vėliau prie šių antigenų buvo pridėtas HLA-C antigenas, kuris svarbesnis 

kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijoje, o ne inkstų. HLA-DQ ir HLA-DP antigenai 

transplantuojant inkstus taip pat didelės reikšmes neturi (6). 

Įsijautrinimas polimorfiniams baltymams, ypač HLA I ir II klasės molekulėms, pasireiškia 

paciento organizme cirkuliuojant kito individo ląstelėms nėštumo metu, po kraujo perpylimų ar 

transplantacijų – paciento organizme gaminami antikūnai prieš svetimus baltymus. Antikūnai prieš 

donoro antigenus vadinami donorui specifiniais antikūnais (DSA), kurie gali būti nukreipti prieš HLA I 

ir II klasės antigenus, o taip pat ir prieš ne HLA antigenus, išsidėsčiusius ant endotelio, epitelio ląstelių 

ar ant organų struktūrų. DSA neigiamai veikia persodinto organo išgyvenamumą dėl antikūnų 

sukeliamos transplantato atmetimo reakcijos. Inkstų recipientai esant DSA turi mažesnį transplantato 

išgyvenamumą po transplantacijos praėjus 3 ir 5 metams (5). Antikūnų sukelta atmetimo reakcija 

(ASAR) pacientams gali būti siejama su DSA prieš HLA. Nustatyta, kad recipientai turi polinkį į 

sumažėjusį persodinto inksto funkcionavimą nepriklausomai nuo to ar antikūnai buvo pasigaminę iš 

anksto (prieš transplantaciją), ar vėliau – po transplantacijos. ASAR gali pasireikšti kartu ir su T 

ląstelių sąlygotu atmetimu. Persodinant inkstus ir širdį svarbu įvertinti ASAR ir bendrai nustatytus 

kriterijus, susijusius su histologinėmis charakteristikomis (5). ASAR po inkstų persodinimo nustatoma 

pagal Banffo kriterijus: diagnozavus prastą inkstų funkcionavimą, kuris pasireiškia komplimento C4d 

buvimu ant transplantanto ir/ar DSA cirkuliacija kraujotakoje bei pasireiškus mažiausiai vienam iš 

morfologinių pokyčių (glomerulo dvigubi kontūrai, peritubulinių kapiliarų bazinių membranų 

sluoksniuotumas, intersticinė fibrozė, tubulinė atrofija ir intimos kraujagyslių sustorėjimas (58). 

Atlikus organo transplantaciją recipiento imuninė sistema atpažįsta svetimas donoro HLA 

molekules – vystosi imuninis atsakas. Inkstų transplantacijoje nustatyta HLA suderinamumo svarba. 

Stebimas stiprus ryšys tarp HLA suderinamumo ir inkstų transplantato išgyvenamumo. Tai patvirtina 

atliktas tyrimas, kurio metu buvo išanalizuoti 30000 recipientų, kuriems 1984–1990 metais buvo 

atliktos transplantacijos, persodinant kadaverinių donorų inkstus. Nustatyta, kad inkstų, turinčių 0 

netapačių antigenų, transplantato išgyvenamumas siekė 1 ir 5 metus atitinkamai 84,3 proc. ir 65,4 proc. 

Tuo tarpu inkstų transplantato, turinčio 6 netapačius antigenus, 1 metų išgyvenamumas sudarė 76,1 

proc., o 5 metų – 52,3 proc. Tyrimo metu buvo pastebėta, kad didėjant netapačių antigenų skaičiui, 

palaipsniui mažėja transplantato išgyvenamumas (59). Opelz ir bendraautorių duomenimis nustatyta, 
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kad 5 metų transplantato išgyvenamumas su nuliniu netapačių antigenų skaičiumi sudarė 69,9 proc., o 

transplantatas, turintis 6 netapačius antigenus, – 54,3 proc. Šie autoriai rėmėsi 136000 transplantacijų, 

atliktų nuo 1985 metų iki 1994 metų duomenimis (28). Kitų autorių tyrimu taip pat buvo nustatyta, kad 

didesnis HLA antigenų nesutapimas gali būti siejamas su dažnesniu transplantato atmetimu (60).  

Geresni transplantacijos rezultatai gaunami, kai donorais būna HLA identiški asmenys, pvz. 

broliai ar seserys. Tuo tarpu HLA haploidentiški tėvai, broliai ar seserys ir vaikai yra mažiau tinkami 

donorai inkstų transplantacijai. Gyvo inksto donoro transplantacijos siejamos su geresniu transplantato 

išgyvenamumu lyginant su kadaverinio inksto donoro transplantacijomis. Manoma, kad tokie rezultatai 

gaunami dėl trumpesnio išeminio laiko ir mažesnio inkstų pažeidimo (6). Atsižvelgiant į tai, kad 

donoro ir recipiento HLA antigenų suderinamumas turi teigiamą poveikį transplantato išgyvenamumui 

į vertinimo kriterijų sąrašą įtraukiami šie imunologiniai kriterijai:  

HLA suderinamumas (nesutampančių donoro HLA I ir II klasės antigenų (HLA-A, HLA-B ir 

HLA-DR) skaičius); 

Recipientui buvusi kitos rūšies organo transplantacija (HLA aloimunizacijos būklė); 

Reaktyvių antikūnų procentas (arba į limfocitų rinkinį reaguojantys antikūnai, PRA) (61). 

Nors šių dienų transplantologijoje pasiektas žymiai geresnis transplantato išgyvenamumas, 

tačiau recipiento B ląstelių sąlygojamas įsijautrinimas (sensitizacija) ir specifinių IgG klasės antikūnų 

prieš HLA susiformavimas vis dar išlieka viena didžiausių problemų po inkstų transplantacijos apie 17 

proc. pacientų po pirmos transplantacijos (62). JAV ištyrus 16000 pacientus, praradusius 

transplantuotus inkstus ir ruošiamus pakartotinei inkstų transplantacijai, buvo nustatyta, kad buvus 

didesniam nesutampančių HLA antigenų skaičiui prieš pirminę transplantaciją, gerokai padidėjo PRA 

(63). 

Žinoma, kad HLA antigenų imunogeniškumas yra nevienodas, todėl paciento fenotipas gali 

turėti įtakos antikūnų atsakui į įvairius HLA antigenus. Tai svarbu pacientams, kuriems gali prireikti 

papildomo persodinimo ateityje, bei parenkant optimaliausią donorą iš dviejų ar daugiau galimai 

tinkamų donorų. Buvo atliktas tyrimas skirtingų HLA antigenų imunogeniškumui nustatyti. 

Rezultatuose pateikiami antikūnų, netapačių HLA antigenams, dažniai, kurie nustatyti po inkstų 

transplantacijos 703 pacientams, neturintiems DSA prieš transplantaciją. Bendras visų antigenų dažnis 

buvo panašus: HLA-A (53,2 proc.), HLA-DR (52,6 proc.), HLA-DQ (59,0 proc.), tačiau antikūnų prieš 

HLA-B antigenus dažnis buvo žemesnis nei kitų (42,4 proc.) (64). 
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1.5 Imunologiniai tyrimai atliekant inkstų transplantacijas 

Recipiento imuninė sistema reaguoja į netapančius donoro HLA antigenus. Deja, ne visi 

recipientai gauna donorinį inkstą su pilnu antigenų suderinamumu (kitaip, su 0 HLA nesuderinamumu). 

Didžiausia galimybė rasti mažiausiai netapatų donorą yra donoro paieška tarp artimiausių šeimos narių, 

ypač brolių ir seserų, nes gali būti nustatomas minimalus nesutampančių antigenų skaičius. Pacientams, 

turintiems anti-HLA antikūnų, yra sunkiau parinkti tinkamą donorą. Pacientui, turinčiam retą HLA 

fenotipą, tikimybė surasti donorą su nuliniu nesutampančių antigenų skaičiumi yra nedidelė (29). 

Siekiant geresnių transplantacijų rezultatų yra atliekami įvairūs klinikiniai laboratoriniai HLA 

tyrimai: recipiento atrankiniai ir identifikaciniai antikūnų prieš HLA tyrimai, reaktyvių antikūnų 

procento (PRA ir cPRA) nustatymas, recipiento ir potencialaus donoro HLA tipavimas. Prieš 

transplantaciją tiriama anti-HLA antikūnų įvairovė ir jų kiekis, o taikant kryžminės dermės mėginį yra 

nustatomas donorui specifinių antikūnų (DSA) (ne) buvimas (29).  

Antikūnų prieš HLA nustatymo metodai nuolat tobulėja. Jie gali būti aptinkami naudojant 

paciento serumą ir limfocitus su žinomais HLA tipais. Šis tyrimas vadinamas kaip atrankinis antikūnų 

prieš HLA tyrimas ir rezultatai pateikiami procentais, t.y., į limfocitų rinkinį reaguojantys antikūni 

(PRA) (6). PRA nustatymui yra taikomi du skirtingi metodai: nuo komplemento priklausantis 

limfocitotoksinis tyrimo metodas (CDC) ir Luminex technologija. Taikant CDC metodą yra 

naudojamos donorinės ląstelės su žinomais įvairiais HLA antigenų rinkiniais, kurie atspindi 

populiacinius HLA antigenus. Kiekvieno donoro ląstelės yra patalpinamos į atskirus plokštelės 

šulinėlius, į kuriuos be donorinių ląstelių taip pat yra įlašinamas ir su jomis sumaišomas recipiento 

serumas ir komplementas. Plokštelės šulinėliuose dėl citotoksinio poveikio žuvusios donorinės ląstelės 

lemia donorinių ląstelių ir recipiento serumo reaktyvumą. PRA procentas sudaromas reaktyvių šulinėlių 

skaičių (šulinėlių su žuvusiomis ląstelėmis skaičių) padalijant iš bendro šulinėlių skaičiaus (29). 

Šiomis dienomis vis dažniau taikomas kietųjų fazių metodas (Luminex technologija), kuris 

kaip ir CDC metodas gali būti naudojamas nustatyti PRA. Kietųjų fazių metodu yra aptinkami tik IgG 

klasės antikūnai (65). Šis metodas gali būti naudojamas atrankiniams antikūnų tyrimams, antikūnų 

identifikavimo tyrimams ir vieno antigeno nustatymo (SAB) tyrimams. Siekiant atrinkti paciento 

serumą (gaunamas teigiamas arba neigiamas rezultatas) atliekamas atrankinis antikūnų tyrimas, kurio 

metu naudojamas antigenų mišinys (I ir II klasės HLA). Siekiant nustatyti specifinius antikūnus prieš 

HLA antigenus, atliekami antikūnų identifikaciniai tyrimai naudojant vienos rūšies antigenus (I klasės 

arba II klasės HLA). Didžiausiu tikslumu pasižymi SAB tyrimai, kurių metu naudojamos granulės, 

dengtos vienos rūšies (vieno specifiškumo) HLA molekulėmis (66, 67). Įsijautrinusiems recipientams 
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ši technologija yra itin svarbi atliekant prieštransplantacinius tyrimus, kurių metu gali būti ištirti 

sudėtingi antikūnų mišiniai ir tiksliai nustatyti specifiniai antikūnai prieš HLA antigenus (67). Kietųjų 

fazių metodas, lyginant su CDC, yra jautresnis ir specifiškesnis. Šio metodo tyrimai yra jautresni 

mažesnio titro antikūnams ir leidžia tiksliau nustayti specifinius HLA antigenus. Be to lyginant CDC 

tyrimus su kietųjų fazių tyrimais, pastarieji suteikia galimybę geriau atskirti imunologiškai svarbius 

teigiamus kryžminės dermės rezultatus nuo klaidingai teigiamų rezultatų (9). Kietųjų fazių tyrimas 

atliekamas naudojant polistireno ar latekso granules, dengtas donoriniu žmogaus leukocitų antigenų 

mišiniu (I ir II klasės HLA), arba vienos rūšies antigenu (I klasės arba II klasės HLA). Granulės su 

antigenų mišiniu naudojamos siekiant pateikti kuo įvairesnius HLA antigenus. Atliekant PRA 

nustatymą kietųjų fazių metodu naudojamos granulės, dengtos antigenų mišiniu, recipiento serumas ir 

antikūnai, žymėti fluorochromu. Antikūnų prieš HLA aptikimui įvertinti naudojamas tėkmės 

citometrijos principas. Antigenai, išsidėstę granulių paviršiuje, susijungia su atitinkamais antikūnais 

prieš HLA. Prie susidariusio komplekso prisijungus antriniam antikūnui, žymėtam fluorochromu, yra 

stebimas fluorescencinis švytėjimas, kuris parodo, kad recipiento serume yra antikūnų prieš vieną ar 

kelis pateiktus HLA antigenus. Procentinis PRA apskaičiuojamas granulių, prie kurių prisijungę 

antikūnai, skaičių dalijant iš bendro granulių skaičiaus (29). 

Abiejų metodų (Luminex ir CDC) rezultatai naudojami reaktyvių antikūnų kiekiui arba 

netapačių donorų procentinei daliai įvertinti. OPTN (angl. The Organ Procurement and 

Transplantation Network) recipientų duomenų sistemos duomenimis beveik trečdalis pacientų, 

laukiančių inkstų transplantacijos sąraše, yra sensitizuoti (PRA 10 proc. ir daugiau). Sensitizuoti 

pacientai lyginant su nesensitizuotais turi ilgaiu laukti tinkamo donoro, o po transplantacijos turi 

didesnę riziką prarasti transplantatą (68). 

Taikant šiuolaikinius metodus sensitizacijos laipsnis, išreiškiamas PRA dydžiu, yra labai 

kintantis ir nepastovus. PRA reikšmė priklauso nuo panelės sudėties ir nuo naudojamos metodikos 

antikūnams aptikti. Antigenų sudėtis panelėje gali skirtis dėl naudojamų skirtingų komercinių rinkinių 

ar dėl vietinės ląstelių panelės, kuri dažnai neatspindi potencialaus donoro populiacijos. Kintamumą 

gali sukelti ir skirtingo jautrumo testai, naudojami aptikti antikūnams prieš HLA. Įvairūs metodai gali 

sąlygoti aptiktų antikūnų kiekio skirtumus. Antikūnų aptikimo metodai svyruoja nuo santykinai 

nejautraus CDC metodo iki aukšto jautrumo kietųjų fazių metodo. Dėl šių priežasčių remiantis PRA 

dydžiu yra sunku palyginti įsijautrinimo stiprumą tarp pacientų, laukiančių inkstų donoro (68). 

Įvardinama, kad pacientams, turintiems aukštą antikūnų prieš HLA titrą, didėja transplantato 

atmetimo tikimybė (69). Įjautrintiems (sensitizuotiems) pacientams, turintiems aukštesnį anti-HLA 

antikūnų titrą, yra taikomas skirtingas gydymas – skiriama stipresnė imunosupresija. Identifikavus 
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recipiento turimus antikūnus prieš HLA antigenus, yra galimybė įtraukti juos į recipientų duomenų 

bazes, tokiais atvejais šie donoro HLA antigenai vertinami kaip recipientui nepriimtini antigenai. Šios 

sistemos sąraše matant nepriimtinus antigenus konkrečiam recipientui, inkstų donoras, turintis šiuos 

antigenus, nebus siūlomas. UNet (angl. United Network for Organ Sharing) ir kitos duomenų sistemos 

gydančiam gydytojui padeda sužinoti, ar pacientas, įtrauktas į laukiančiųjų sąrašą, yra sensitizuotas. 

Kuo paciento įjautrinimas yra didesnis, tuo sunkiau jam rasti tinkamą donorą (29).  

Nustatyta, kad 10 proc. transplantacijos centrų turi pacientus, laukiančius inkstų 

transplantacijos, su didesniu nei 80 proc. PRA. Atliekant kryžminės dermės mėginį ir antikūnų 

aptikimą svarbu, kad metodų jautrumas būtų vienodas, nes naudojant jautresnius antikūnų aptikimo 

metodus, daugiau donorų bus suderinta pagal kryžminės dermės mėginio rezulatatus lyginant su PRA 

rezultatais (68). Taikant tik CDC metodą antikūnams prieš HLA aptikti dažnai sunku nustatyti visus 

antikūnus, kuriuos gali turėti labai sensitizuoti pacientai. Kietųjų fazių metodas padidino gebėjimą 

aptikti ir identifikuoti specifinius antikūnus prieš HLA antigenus. Be to pastebėta šių metodų 

koreliacija su prognozuojamais teigiamais kryžminės dermės rezultatais (70). 

Reaktyvių antikūnų arba teigiamai į limfocitų rinkinį reaguojančių antikūnų skaičius, 

išreikštas procentais (PRA), gali būti apskaičiuotas (cPRA). cPRA apskaičiuoja tik nepriimtinus 

antigenus atsižvelgiant į donoro HLA paplitimą populiacijoje. Šiems antigenams nustatyti atliekami 

antikūnų prieš HLA antigenus tyrimai. Įvedus pacientui nepriimtinus antigenus į sistemą internetinės 

skaičiuoklės pagalba yra automatiškai apskaičiuojamos cPRA reikšmės. Į skaičiavimus įtraukiamai I 

klasės HLA antigenai (HLA-A, HLA-B, HLA-C) ir II klasės HLA antigenai (HLA-DR, HLA-DQ, 

HLA-DP). Priklausomai nuo naudojamos internetinės skaičiuoklės į skaičiavimus gali būti įtraukti ne 

visi antigenai. Pavyzdžiui, naudojant internetinę PRA skaičiuoklę, patalpintą organų paieškos ir 

transplantacijos tinkle, į skaičiavimus nebus įtraukti tik HLA-DP antigenai (68). Gauti cPRA rezultatai, 

naudojant skirtingas internetines skaičiuokles, skiriasi. Šiuos skirtumus lemia donorų HLA antigenų 

paplitimo populiacijoje skirtumai ir naudojamų donorų fenotipų kiekis. Pavyzdžiui, OPTN (angl. 

Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for Organ Sharing) internetinė 

skaičiuoklė sudaryta 12000 donorų fenotipų duomenų bazės pagrindu (68), o Eurotransplant 

organizacijos referentinės laboratorijos, ETRL (angl. Eurotransplant Reference Laboratory) – 

naudojant tik 4000 donorų fenotipų (71). Tuo tarpu nustatant PRA laboratoriniais antikūnų prieš I 

klasės HLA tyrimais Luminex metodu, yra naudojama 300 donorinių fenotipų, sudarytų iš: 100 

kaukazoidų, 100 afroamerikiečių ir 100 lotynų amerikiečių. Pacientams, įtrauktiems į laukiančių sąrašą, 

su didesne cPRA reikšme yra skiriami papildomi balai recipientui parenkanat donoro-recipiento porą. 
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Didesnė cPRA reikšmė gali būti nustatyta įvedus nedidelį skaičių stambių HLA alelių grupių antigenus 

(pvz., HLA A10) arba įvedus didelį skaičių smulkių HLA alelių grupių antigenus (pvz., A26(10)) (29). 

Kita problema transplantologijoje – M klasės imunoglobulinai ir jų „dalyvavimas“ 

laboratorinių tyrimų metu. Paprastai inkstų transplantacijoje IgM klasės antikūnai nepasižymi 

patogeniniu poveikiu transplantuotam organui. Siekiant nustatyti, ar autoantikūnai yra atsakingi už 

transplantuoto organo atmetimą, turėtų būti atliekamas autokryžminės dermės mėginys. Atliekant šį 

suderinamumo mėginį recipiento serumas yra sumaišomas su recipiento (ne donoro) limfocitais. 

Kryžminės dermės mėginys turėtų būti kartojamas. Darant kartotinį kryžminės dermės mėginį yra 

naudojamas ditiotreitolis (DTT) (72). DTT, veikdamas antikūnų IgM disulfidines jungtis, suardo tretinę 

struktūrą, ir tokiu būdu neileidžia IgM antikūnams sureaguoti, todėl jie nesąlygoja teigiamo tyrimo 

rezultato. Svarbu, tai kad DTT neturi įtakos IgG (73). Taikant tėkmės citometriją yra diferencijuojami 

antikūnai IgG nuo antikūnų IgM. Tokiuose tyrimuose yra naudojamas fluorochromu žymėtas žmogaus 

anti-imunoglobulinas, kuris ignoruodamas antikūnus IgM, veikia tik antikūnus IgG (29). Jei kryžminės 

dermės mėginys su DTT yra neigiamas, transplantacija galima. Pirmasis kryžminės dermės mėginys 

(su recipiento serumu ir limfocitais) teikia papildomos informacijos apie recipiento reaktyvumą prieš jo 

pateis T ar B ląsteles (72). 

Kai kuriais atvejais yra nustatomas teigiamas B ląstelių suderinamumas ir neigiamas T ląstelių 

suderinamumas. Tiek B, tiek T ląstelės ekspresuoja I klasės HLA antigenus, tačiau tik B ląstelės 

ekspresuoja II klasės HLA antigenus. Tokie T ir B ląstelių rezultatai gali būti gaunami dėl donorui 

specifinių antikūnų prieš II klasės HLA (antikūnai prieš HLA DP, DQ, ar DR). Panašius rezultatus gali 

sukelti antikūnai IgM ir IgG, nespecifiškai išsidėstę B ląstelių paviršiuje. Tuo tarpu, autoantikūnų 

buvimą galima įtarti, jei nėra randami donorui specifiniai antikūnai prieš HLA ir išlieka teigiama 

kryžminės dermės reakcija. Autoantikūnų buvimas rodys teigiamą kryžminės dermės reakciją su B 

ląstelėmis ir retais atvejais teigiamą reakciją su T (29). 

Kai potencialus donoras tampa esamu, galutinis kryžminės dermės mėginys atliekamas su 

recipiento serumu ir donoro limfocitais, siekiant nustatyti suderinamumą. Teigiami šio mėginio 

rezultatai rodo padidėjusią transplantuojamo organo atmetimo riziką. Gerai parinktas ląstelių rinkinys, 

sudarytas iš įvairių žmogaus leukocitų antigenų, suteikia galimybę įvertinti antikūnų specifiškumą, 

kuris ypač svarbus recipiento numatomo organo transplantacijai, taip pat suteikia galimybę nustatyti 

donoro ir recipiento suderinamumą, ar esant neigiamam kryžminės dermės mėginiui padeda išvengti 

nesuderinamų donoro HLA antigenų (6). Neigiamas kryžminės dermės mėginys nustatomas, kai 

nevyksta komplemento aktyvinimas dėl per mažo DSA antikūnų titro, specialaus tipo antikūnų buvimo, 

specifinių antikūnų buvimo prieš antigenus, kurių ekspresija ant donorinių limfocitų yra silpna (72). 
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Svarbus ne tik antikūnų prieš HLA antigenus nustatymas, bet ir recipiento ir potencialaus 

donoro HLA tipavimas. HLA tipavimas gali būti atliekamas dviem būdais: serologiniu ir molekuliniu. 

Serologiniu metodu naudojant antiserumą ir mišrią leukocitų kultūrą. Siekiant didesnio tikslumo HLA 

tipavimas atliekamas pasitelkiant molekulinius metodus naudojant genotipavimą sekai specifine PGR 

(PGR-SSO), genotipavimą pradmenims specifine PGR (PGR-SSP) ar genotipavimą sekvenavimu 

(SBT). Šie metodai naudingi klinikinių ir mokslinių tyrimų tikslams ir gali pateikti tipavimo rezultatus 

nuo žemos raiškos (bendra grupė) iki aukštos (aleliai). Molekuliniai metodai ar DNR pagrįsti metodai 

yra jautresni ir tikslesni metodai lyginat su serologiniais (62). 

Inkstų donoro HLA I ir II klasių antigenai serologiškai nustatomi mikrolimfocitotoksiniu 

metodu (CDC). HLA tipavimui naudojamas daugiau nei kartą imunizuotų moterų serumas ir HLA tipai 

nustatomi naudojant tiriamojo donoro limfocitus ir paneles su anti – HLA antikūnais. Po inkubacijos 

pridedamas komplementas, kuris susidarius antigeno-antikūno kompleksui sukelia ląstelės lizę. 

Periferinio kraujo limfocitai (T limfocitai) ekspresuoja I klasės HLA antigenus ir naudojami 

seroliginiam tipui nustatyti: HLA-A, HLA-B ir HLA-C. II klasės HLA antigenų tipavimas atliekamas 

su išskirtais iš periferinio kraujo B limfocitais, kurie ekspresuoja II klasės HLA (HLA-DR, HLA-DQ, 

HLA-DP) (6). 
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2. TYRIMO METODAI IR METODIKA 

Tyrimas atliktas LSMU Laboratorinės medicinos klinikoje, gavus LSMU Bioetikos centro 

leidimą (2016−01−06 Nr. BEC−LMB(M)−181). 

 

 

2.1 Tiriamųjų kontingentas ir tyrimo eiga 

Į tyrimą buvo įtraukti LSMU ligoninėje Kauno klinikose stebimi ir/ar gydomi inkstų 

recipientai, atrinkti pagal šiuos kriterijus: 

 įtraukti į laukiančių inkstų transplantacijos sąrašą; 

 prieš ar po inkstų transplantacijos; 

 2011–2016 metais tirti Laboratorinės medicinos klinikoje, atlikti atrankiniai antikūnų 

prieš HLA sistemos antigenus tyrimai ir identifikaciniai antikūnų prieš I ir II klasės 

HLA antigenus tyrimai. 

Neturint pilnų klinikinių duomenų 4 pacientai į tyrimų sąrašą nebuvo įtraukti. 

Tyrimą sudarė dvi dalys – laboratoriniai antikūnų prieš HLA sistemos antigenus tyrimai ir 

PRA analizė. 

Atliekant pirmą tyrimo dalį pacientams, įtrauktiems į laukiančių inkstų transplantacijos sąrašą, 

taikant Luminex® technologiją ir naudojant Lifecodes produktų linijos reagentus (LIFECODES 

LifeScreen Deluxe, Immucor, JAV) buvo atlikti atrankiniai antikūnų prieš HLA sistemos antigenus 

tyrimai, o gavus teigiamus atrankinių tyrimų rezultatus, pacientams papildomai buvo atlikti 

laboratoriniai antikūnų identifikacijos tyrimai naudojant Lifecodes produktų linijos reagentus 

(LIFECODES LSA Class I ir/ar LIFECODES LSA Class II, Immucor, JAV). 

Atliekant antrą tyrimo dalį naudojant Organų paieškos ir transplantacijos tinklo/Jungtinio 

organų paieškos tinklo (angl. Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for 

Organ Sharing) internetinę PRA skaičiuoklę buvo apskaičiuotas PRA (cPRA) ir jo dydis buvo lygintas 

su PRA, nustatytu atliekant laboratorinius identifikacijos tyrimus (LSA). Šis palyginimas buvo atliktas 

I ir II HLA klasėms atskirai.  
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2.2 Atrankinis antikūnų prieš HLA sistemos antigenus tyrimas 

2.2.1 Veninio kraujo paėmimas ir serumo paruošimas 

Visiems tiriamiesiems kraujas tyrimui imtas standartinėmis sąlygomis periferinės venos 

punkcijos metu į vakuuminius mėgintuvėlius be priedų arba su geliu krešulio aktyvavimui (Vacutainer 

®; BD, JAV). 

Serumas atskirtas per 2 val. nuo kraujo paėmimo, prieš tai leidus kraujui pilnai sukrešėti ir 

centrifugavus jį standartinėmis sąlygomis 2000×g 15 min. Atskirtas serumas iki tyrimo atlikimo buvo 

laikomas –20ºC temperatūroje. 

 

 

2.2.2 Reagentai ir priemonės 

Tyrimui buvo naudotas reagentų „LIFECODES LifeScreen Deluxe” (Immucor, JAV) rinkinys 

(96 testams), kurį sudarė: 

 LMXB LifeScreen Deluxe Beads (480 μl) – granulės konjuguotos I ir II klasės HLA 

glikoproteinais. Sudėtyje buvo keturios kontrolės; 

 LMCJS Conjugate Concentrate (550 μl) – konjugato koncentratas (10x) su fikoeritrinu 

konjuguotu ožkos anti-žmogaus IgG; 

 LMWB Wash Buffer (150 ml) – buferinis plovimo tirpalas; 

 LMPC Positive Control Serum (80 μl) – teigiama kontrolė;  

 LMNC Negative Control Serum (80 μl) – neigiama kontrolė;  

Tyrimui naudotas Luminex analizatorius (Luminex, JAV). 

 

 

2.2.3 Metodo principas 

IgG antikūnų prieš HLA I ir II klasės antigenus nustatymui buvo naudojamos LIFECODES 

LifeScreen Deluxe granulės, konjuguotos su išgrynintais I klasės HLA ir II klasės HLA glikoproteinais.  

Atitinkamas granulių kiekis buvo inkubuojamas su tiriamu serumu. Siekiant pašalinti 

neprisijungusius antikūnus granulės buvo nuplautos. Po to buvo pridedama žmogaus IgG antikūnų, 

konjuguotų fikoeritrinu. Po pakartotinos inkubacijos mėginiai buvo skiedžiami ir atliekama analizė 



33 

Luminex analizatoriumi. Kiekvienos granulės signalo intensyvumas buvo lyginamas su neigiamos 

kontrolės signalo intensyvumu siekiant nustatyti, ar granulių, susietų su aloantikūnais, signalo 

intensyvumas teigiamas ar neigiamas. 

 

 

2.2.4 Darbo eiga 

1. Reagentai buvo šildomi iki kambario temperatūros 20–24°C.  

2. Pagal darbo protokolą buvo paruoštas reikiamas šulinėlių skaičius ir kiekvienoje tyrimų serijoje 

naudotos 2 kontrolės: neigiama ir teigiama. Tyrimui nenaudojami šulinėliai uždengti lipniu lapeliu. 

3. Į tiriamuosius šulinėlius įpilta po 200 μl distiliuoto vandens ir inkubuota 2–5 min. 

4. Atsargiai aspiruota naudojant vakuuminį aspiratorių. 

5. Granulių paruošimui (LMXB LifeScreen Deluxe Beads) buteliukas buvo trumpai (~30 s) 

centrifuguojamas 800×g ir ~1 min. kruopščiai sumaišomas sūkurine maišykle.  

6. Įpilta po 40 μl buferinio plovimo tirpalo (LMWB Wash Buffer) ir į atitinkamus šulinėlius po 12,5 

µl serumo, teigiamos ir neigiamos kontrolės ir viskas sumaišyta. 

7. Po to įpilta po 5 µl granulių, kurios kas 2 min. buvo maišomossūkurine maišykle. 

8. Siekiant apsaugoti nuo šviesos plokštelė uždengta lipniu lapeliu (dangteliu ar folija).  

9. Inkubuota 30 min. kambario temperatūroje (20–24°C) ant rotacinės purtyklės (200 aps./min.). 

10. Po inkubacijos įpilta po 250 µl buferinio plovimo tirpalo ir aspiruota naudojant vakuuminį 

aspiratorių. Šis etapas buvo kartojamas du kartus, o plovimas atliekamas iš viso 3 kartus. 

11. Po to įpilta po 50 μl praskiesto konjuguojančio tirpalo, apsaugota nuo šviesos (uždengta dangteliu 

ar folija) ir inkubuota 30 min. kambario temperatūroje (20–24°C) ant rotacinės purtyklės (200 

aps./min.). 

12. Po inkubacijos įpiltapo 150 µl buferinio plovimo tirpalo ir sumaišyta. 

13. Analizė atlikta per 3 val., vadovaujantis Luminex vartotojo vadovo rekomendacijomis. 

Kalibracijai naudotas Luminex kalibravimo rinkinys – Luminex Calibration Kits.  

 

 

2.2.5 Rezultatų vertinimas 

Siekiant mėginyje nustatyti specifinių I ir II klasės antikūnų prieš HLA buvimą, pirmiausia 

buvo vertinamos atskiros HLA granulės ir nustatoma teigiama arba neigiama jų sąveika su IgG 
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antikūnais. Siekiant nustatyti, ar HLA granulių reakcija buvo teigiama, granulės fluorescencijos 

intensyvumo vidurkis (angl. mean fluorescence intensity, MFI) buvo padalintas iš kiekvienos 

neigiamos kontrolinės granulės (CON1, CON2, CON3) MFI ir iš šių dalmenų atimtas atitinkamos 

granulės (CON1, CON2, CON3) fluorescencijos fono koregavimo koeficientas (BAF). BAF yra 

nustatytas kiekvienos granulės/CON kombinacijos MFI santykis, skirtas foniniams trikdžiams, 

atsirandantiems dėl granulių pakitimų, koreguoti. BAF reikšmės pateiktos rinkiniui specifiniuose 

duomenų registravimo lapuose. 

 

Skaičiavimui naudotos formulės: 

Atskiros granulės MFI   - (BAF) = Koreguotas santykis 1 

Neigiama kontrolinė granulė 1 (CON1) MFI 

 

Atskiros granulės MFI  - (BAF) = Koreguotas santykis 2 

Neigiama kontrolinė granulė 1 (CON2) MFI 

 

Atskiros granulės MFI  - (BAF) = Koreguotas santykis 3 

Neigiama kontrolinė granulė 1 (CON3) MFI 

 

Granulės reakcija buvo laikyta teigiama, jei PROBE I-01 ir/ar PROBE II-01 bent viena iš šių 

skaičiavimų reikšmė buvo teigiama. 

Kitų granulių (PROBE I-02, 03, 04, 05, 06, 07 ir PROBE II-02, 03, 04, 05) reakcijos buvo 

laikytos teigiamomis, jei buvo gautos dvi teigiamos šių skaičiavimų reikšmės. 

Neigiamomis buvo laikytos tos reakcijos, kurių visų trijų skaičiavimų rezultatų reikšmės buvo 

neigiamos.  

 

Tirto mėginio vertinimas buvo atliktas remiantis šiais kriterijais: 

Mėginys laikytas teigiamu I klasės HLA specifiniams antikūnams, jei bent viena iš septynių I 

klasės HLA granulių buvo teigiama.  

Mėginys laikytas teigiamu II klasės HLA specifiniams antikūnams, jei bent viena iš penkių II 

klasės HLA granulių buvo teigiama.  

Mėginys laikytas neigiamu HLA specifiniams IgG antikūnams, jei visos HLA granulės buvo 

neigiamos. 
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2.3 Antikūnų prieš HLA I ir II klasių antigenus identifikavimas 

2.3.1 Veninio kraujo paėmimas ir serumo paruošimas 

Pateikta 2.2.1 skyriuje. 

 

 

2.3.2 Reagentai ir priemonės 

Naudotas reagentų rinkinys LIFECODES LSA Class I; LIFECODES LSA Class II (Immucor, 

JAV). 

LIFECODES LSA I klasės rinkinio sudėtis: 

 LSA1B LSA Class I Bead Mix (960 μl) – granulių mišinys konjuguotas su I klasės HLA 

glikobaltymais ir kontrolinėmis granulėmis; 

 LSACJ LSA Conjugate Concentrate (120 μl) – konjugato koncentratas (10x) su 

fikoeritrinu konjuguotais ožkos antikūnais prieš žmogaus IgG; 

 LSAWB LSA Wash Buffer (25 ml) – fosfatinis buferinis tirpalas; 

 LSAPC1 LSA Class I Positive Control Serum (50 μl) – teigiamas kontrolinis serumas;  

 LSANC1 LSA Class I Negative Control Serum (50 μl) – neigiamas kontrolinis serumas. 

 

LIFECODES LSA II klasės rinkinio sudėtis: 

 LSA2B LSA Class II Bead Mix (960 μl) – granulių mišinys konjuguotas su I klasės 

HLA glikobaltymais ir kontrolinėmis granulėmis; 

 LSACJ LSA Conjugate Concentrate (120 μl) – konjugato koncentratas (10x) su 

fikoeritrinu konjuguotais ožkos antikūnais prieš žmogaus IgG; 

 LSAWB LSA Wash Buffer (25 ml) – plovimo tirpalas; 

 LSAPC2 LSA Class II Positive Control Serum (50 μl) – teigiamas kontrolinis serumas;  

 LSANC2 LSA Class II Negative Control Serum (50 μl) – neigiamas kontrolinis 

serumas. 

Analizė atlikta naudojantis Luminex analizatoriumi (Luminex, JAV). 
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2.3.3 Metodo principas 

IgG antikūnų prieš HLA I klasės glikobaltymus nustatymui buvo naudojamos LIFECODES 

LSA I klasės granulės. LSA I klasė buvo sudaryta iš skirtingų „Luminex“ granulių, konjuguotų su 

išgrynintais ir rekombinuotais HLA I klasės glikobaltymais. 

IgG antikūnų prieš HLA II klasės glikobaltymus nustatymui buvo naudojamos LIFECODES 

LSA II klasės granulės. LSA II klasė buvo sudaryta iš skirtingų „Luminex“ granulių, konjuguotų su 

išgrynintais ir rekombinuotais HLA II klasės glikobaltymais. 

Atitinkamas granulių kiekis inkubuotas su tiriamu serumu. Granulės nuplautos ir tokiu būdu 

pašalinti neprisijungę antikūnai. Įpilta žmogaus IgG antikūnų, konjuguotų fikoeritrinu. Po pakartotinės 

inkubacijos mėginiai skiesti ir atlikta analizė Luminex analizatoriumi. Kiekvienos granulės signalo 

intensyvumas buvo lyginamas su neigiamos kontrolės signalo intensyvumu siekiant nustatyti, ar 

granulių, susietų su aloantikūnais, signalo intensyvumas teigiamas ar neigiamas. 

 

 

2.3.4 Darbo eiga 

1. Iš šaldiklio išimtas granulių mišinys (LSA1B LSA Class I Bead Mix ar LSA2B LSA Class II Bead 

Mix) buvo laikomas kambario temperatūroje apsaugant nuo šviesos iki atšilimo.  

2. Plovimo tirpalas ir kontroliniai serumai buvo šildomi iki kambario temperatūros 20–24°C. 

Konjugato koncentratas iki naudojimo buvo laikomas šaldytuve 2–8°C temperatūroje. 

3. Pagal darbo protokolą paruoštas reikiamas šulinėlių skaičius. Kiekvienoje tyrimų serijoje buvo 

naudojamos 2 kontrolės: neigiama ir teigiama.  

4. Tyrimui nenaudojami šulinėliai uždengti lipniu lapeliu.  

5. Į tiriamuosius šulinėlius įpilta po 200 μl distiliuoto vandens ir inkubuota 2–5 min. 

6. Atsargiai aspiruota naudojant vakuuminį aspiratorių. 

7. Paruoštos LSA granulės (LSA1B LSA Class I Bead Mix arba ar LSA2B LSA Class II Bead Mix): 

buteliukas buvo trumpai (~30 s) centrifuguojamas 800×g ir ~1 min. kruopščiai sumaišomas 

sūkurine maišykle. 

8. Įpilta po 40 μl LSA granulių (kas 2 min. granulės buvo maišomos sūkurine maišykle) ir į 

atitinkamus šulinėlius po 10 µl serumo bei teigiamos ir neigiamos kontrolės. Viskas sumaišyta. 

9. Siekiant apsaugoti nuo šviesos plokštelė uždengta lipniu lapeliu (uždengta dangteliu ar folija) ir 

inkubuota 30 min. kambario temperatūroje (20–24°C) ant rotacinės purtyklės (200 aps./min.).  
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10. Po inkubacijos įpilta po 100 µl plovimo tirpalo ir aspiruota naudojant vakuuminį aspiratorių.  

11. Po to įpilta po 250 µl plovimo tirpalo ir vėl aspiruota naudojant vakuuminį aspiratorių. Šis etapas 

buvo kartojamas du kartus, o plovimas atliekamas iš viso 3 kartus. 

12. Įpilta po 50 μl praskiesto konjuguojančio tirpalo. Apsaugota nuo šviesos uždengiant dangteliu ar 

folija ir inkubuota 30 min. kambario temperatūroje (20–24°C) ant rotacinės purtyklės (200 

aps./min.). 

13. Po inkubacijos įpilta po 150 µl plovimo tirpalo ir sumaišyta. 

14. Analizė atlikta per 3 val., vadovaujantis Luminex vartotojo vadovo rekomendacijomis. 

Kalibracijai naudotos „Luminex“ kalibravimo granulės (CAL 1, CAL 2) ir kontrolinės 

granulės CON 1, CON 2).LSA I klasės ir II klasės kokybės kontrolei buvo naudojamos 1 teigiama ir 1 

neigiama kontrolės. 

 

 

2.3.5 Rezultatų vertinimas 

Siekiant įvertinti mėginyje specifinių I ar II klasės antikūnų prieš HLA buvimą, pirma buvo 

įvertintos atskiros HLA granulės nustatant, ar jų reakcija su IgG antikūnais buvo teigiama ar neigiama. 

Nustatant, ar HLA granulės buvo teigiamos, iš atskiros granulės MFI buvo atimtas fono MFI. Gauta 

kiekvienos atskiros granulės fono koreguota MFI reikšmė (BCM). Fono MFI – tai foninis trikdis, 

atsirandantis dėl granulių pakitimų. Jį galima rasti rinkiniui specifiniuose duomenų registravimo 

lapuose. Siekiant gauti koreguotą fono santykį (BCR), BCM reikšmė padalinta iš atitinkamo lokuso 

apskaičiuotos kontrolės (CalcCON) MFI. Kiekvieno lokuso CalcCON yra to lokuso žemiausiai 

įvertintos antigeno granulės neapdorota MFI reikšmė. 

 

Skaičiavimui naudotos formulės: 

Atskiros granulės neapdorotas MFI – foninis MFI = BCR reikšmė iš antigeno x iš 1 lokuso  

CalcCON MFI lokusui 1 

 

Atskiros granulės neapdorotas MFI – foninis MFI = BCR reikšmė iš antigeno y iš 2 lokuso 

CalcCON MFI lokusui 2 

 

Atskiros granulės neapdorotas MFI – foninis MFI = BCR reikšmė iš antigeno z iš 3 lokuso 

CalcCON MFI lokusui 3 
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Siekiant gauti koreguotą antigeno tankio BCR (AD-BCR), buvo normalizuojamas BCR šį 

skaičių padalijus iš atitinkamo granulę dengiančių antigenų skaičiaus. Rekomenduojamų ribų 

teigiamam/neigiamam rezultatui nustatyti ir kiekvieną granulę dengiančių antigenų sąrašas nurodytas 

rinkiniui specifiniuose duomenų registravimo lapuose. Granulė buvo laikyta teigiama, jei dvi arba 

daugiau iš koreguotų reikšmių buvo didesnės nei ribinės reikšmės.  

Rezultatai pateikti nurodant antikūnų kiekį procentais, tai yra PRA. Teigiami rezultatui 

pateikti pagal fluorescencijos intensyvumo vidurkį. 

Antikūnų prieš HLA tyrimų rezultatas – fluorescencijos intensyvumo vidurkis buvo naudotas 

pacientų įsijautrinimo stiprumui vertinti (1 lentelė). 

1 lentelė. Pacientų įsijautrinimo stiprumo vertinimas pagal fluorescencijos intensyvumo 

vidurkio reikšmes 

Pacientų įsijautrinimo stiprumas 

(reakcijų stirpumas) 
Fluorescencijos intensyvumo vidurkis (MFI) 

Silpnas  Mažas MFI, kai MFI <3000 

Vidutinis Vidutinis MFI, kai MFI 3000–10000  

Stiprus  Didelis MFI, kai MFI >10000  

 

 

2.4 Apskaičiuotas PRA (cPRA) 

PRA apskaičiuotas naudojant Organų paieškos ir transplantacijos tinklo/Jungtinio organų 

paieškos tinklo (angl. Organ Procurement and Transplantation Network/United Network for Organ 

Sharing) internetinę PRA skaičiuoklę. Atsižvelgiant į tai, kad inkstų transplantacijai donoro-recipiento 

pora parenkama pagal stambias HLA alelių grupes, todėl šio tyrimo metu skaičiuojant cPRA, į 

smulkias HLA alelių grupes atsižvelgta nebuvo. I klasės ir II klasės cPRA buvo skaičiuoti kiekvienai 

klasei atskirai. Atliekant II klasės cPRA rezultatų analizę, antikūnai prieš HLA DP antigenus vertinti 

nebuvo. 
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2.5 Statistinė duomenų analizė 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS Statistics 23.0 (Statistical Package for 

Social Sciences, IBM corporation., JAV) programinę įrangą. 

Apskaičiuoti atskirų grupių duomenų vidurkiai ir standartinis nuokrypis − SD (angl. Standard 

deviation). 

Siekiant įvertinti atskirų grupių požymių statistinius skirtumus taikytas Mann-Whitney U 

testas. Kokybinių požymių skirtumų reikšmingumui tarp grupių ir kokybinių požymių tarpusavio 

nepriklausomumui įvertinti naudotas neparametrinis statistinis kriterijus Chi kvadratas (2), o mažoms 

imtims − tikslus Fisher testas. Dviems priklausomoms imtims vertinti buvo taikytas Wilcoxon testas. 

Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingas, kai p<0,05. 
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3. REZULTATAI 

424 pacientams, laukiantiems inkstų transplantacijos, buvo atlikti atrankiniai antikūnų prieš I 

klasės ir prieš II klasės HLA antigenus. 424 pacientams atlikus atrankinius tyrimus, teigiami antikūnų 

prieš I klasės HLA antigenus rezultatai buvo gauti 132 iš 424 (72,9 proc.) tirtų recipientų, o prieš II 

klasės HLA antigenus – 158 iš 424 (87,3 proc.) tirtų recipientų. 109 iš šių pacientų teigiami rezultatai 

buvo gauti tiek prieš I, tiek ir prieš II klasės HLA antigenus. Remiantis atrankinių tyrimų teigiamais 

rezultatais iš viso buvo atrinkta 42,7 proc. (n=181) recipientų, iš kurių 46,4 proc. sudarė moterys 

(n=84) ir 53,6 proc. sudarė vyrai (n=97). Tiek vyrų, tiek moterų amžiaus vidurkio skirtumų nenustatyta 

(moterų – 46,8±13,7 metų, vyrų – 49,1±12,6 metų, p=0,319). 

Atsižvelgiant į tai, kad recipientai turi skirtingas kraujo grupes pagal ABO sistemą, tyrimo 

metu buvo siekta įvertinti, ar moterų ir vyrų proporcijos buvo vienodos pogrupėse, sudarytose pagal 

ABO kraujo grupes. Pacientų pasiskirstymas pagal lytis kraujo grupių pogrupėse reikšmingai nesiskyrė 

(2=0,330, ll=3, p=0,965) (2 lentelė). 

2 lentelė. Pacientų pasiskirstymas pagal kraujo grupes ir lytį 

Lytis 

Kraujo grupė 

0 

n (proc.) 

A 

n (proc.) 

B 

n (proc.) 

AB 

n (proc.) 

Moteris 36 (46,2) 27 (45,8) 13 (44,8) 8 (53,3) 

Vyras 42 (53,8) 32 (54,2) 16 (55,2) 7 (46,7) 

Iš viso 78 (100) 59 (100) 29 (100) 15 (100) 

 

Atrinktiems pacientams, priklausomai nuo antikūnų klasės, nustatytos atrankiniais tyrimais, 

buvo parinkti ir atlikti antikūnų identifikacijos tyrimai – buvo tirti antikūnai prieš I klasės ir/arba prieš 

II klasės HLA antigenus. 23 pacientams buvo tirti antikūnai tik prieš I klasės HLA antigenus, 49 

pacientams – tik prieš II klasės HLA antigenus, o 109 pacientams buvo tirti antikūnai tiek prieš I, tiek ir 

prieš II klasės HLA antigenus. Antikūnų prieš skirtingų klasių HLA tyrimų pasiskirstymas moterų ir 

vyrų grupėse reikšmingai nesiskyrė (2=0,330, ll=3, p=0,965) (3 lentelė).  
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3 lentelė. Pacientų ir antikūnų prieš HLA sistemos antigenus identifikacinių tyrimų pasiskirstymas 

Lytis 

Tiriamieji, kuriems atlikti antikūnų prieš HLA antigenus identifikacijos tyrimai 

Prieš I klasės HLA 

n (proc.) 

Prieš II klasės HLA 

n (proc.) 

Ir prieš I klasės HLA, 

ir prieš II klasės HLA 

n (proc.) 

Iš viso 

n (proc.) 

Moteris 14 (7,7) 19 (10,5) 51 (28,2) 84 (46,4) 

Vyras 9 (5,0) 30 (16,6) 58 (32,0) 97 (53,6) 

Iš viso 23 (12,7) 49 (27,1) 109 (60,2) 181 (100) 

Analizuojant antikūnų prieš HLA antigenus identifikacijos tyrimų rezultatus nustatyta, kad 

antikūnų prieš I klasės HLA antigenus buvimas identifikacinių tyrimais buvo patvirtintas 72 iš 132 

(54,5 proc.) pacientų, kuriems prieš tai atrinkiniais tyrimais buvo įtartas antikūnų buvimas, o prieš II 

klasės HLA antigenus – 89 iš 158 (56,3 proc.) atrinktų recipientų.  

Vertinant antikūnų prieš HLA antigenus dažnį visų tirtų laukiančiųjų inkstų transplantacijos 

tarpe, identifikacijos tyrimais nustatyta, kad antikūnus prieš I klasės HLA antigenus turi 72 iš 424 (16,9 

proc.) tirtų recipientų, o prieš II klasės HLA antigenus – 89 iš 424 (20,9 proc.) tirtų recipientų. 

Antikūnų prieš I klasės HLA antigenus dažnis recipientėms moterims statistiškai reikšmingai 

didesnis nei recipientams vyrams, o prieš II klasės HLA antigenus dažnių skirtumo tarp lyčių 

nenustatyta (atitinkamai, 2=11,139, ll=1, p=0,001; 2=2,513, ll=1, p=0,144). 

Tirtas įsijautrinimo I ir II klasės HLA antigenams stiprumo (nustatyto remiantis antikūnų prieš 

I ir II klasės HLA antigenus reakcijų stiprumu) pasiskirstymas pagal kraujo grupes moterų ir vyrų 

tarpe. Tiek moterų, tiek ir vyrų, turinčių skirtingas kraujo grupes, reakcijų stiprumas reikšmingai 

nesiskyrė (4 ir 5 lentelė). Vertinant antikūnų prieš I ir II klasės HLA antigenus reakcijų stiprumo 

dažnių skirtumus moterų ir vyrų grupėse, atsižvelgiant į kraujo grupes, nustatyta, kad šių reakcijų 

stiprumas tiek prieš I klasės HLA antigenus (moterų – Fisher=10,145, p=0,595 ir vyrų – Fisher=6,287, 

p=0,798), tiek ir prieš II klasės HLA antigenus (moterų – Fisher=13,317, p=0,273 ir vyrų – 

Fisher=22,905, p=0,078) nepriklausė nuo kraujo grupės. 
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4 lentelė. Antikūnų prieš I klasės HLA antigenus reakcijų stiprumo ir kraujo grupės pasiskirstymas 

moterų ir vyrų grupėse 

Kraujo 

grupė 

Antikūnų reakcijos stiprumas pagal MFI 

Silpnas 

(MFI<3000) 

Vidutinis 

(MFI 3000–10000) 

Stiprus 

(MFI>10000) 

Moteris 

n (proc.) 

Vyras 

n (proc.) 

Moteris 

n (proc.) 

Vyras 

n (proc.) 

Moteris 

n (proc.) 

Vyras 

n (proc.) 

0 13 (37,1) 6 (27,3) 12 (36,4) 5 (41,7) 5 (35,7) 1 (50,0) 

A 8 (22,9) 11 (50,0) 10 (30,25) 7 (58,3) 3 (21,4) 1 (50,0) 

B 10 (28,6) 3 (13,6) 9 (27,25) 0 (0,0) 6 (42,9) 0 (0,0) 

AB 4 (11,4) 2 (9,1) 2 (6,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Iš viso 35 (100) 22 (100) 33 (100) 12 (100) 14 (100) 2 (100) 

MFI – fluorescencijos intensyvumo vidurkis 

 

5 lentelė. Antikūnų prieš II klasės HLA antigenus reakcijų stiprumo ir kraujo grupės 

pasiskirstymas moterų ir vyrų grupėse 

Kraujo 

grupė 

Antikūnų reakcijos stiprumas pagal MFI 

Silpnas 

(MFI<3000) 

Vidutinis 

(MFI 3000–10000) 

Stiprus 

(MFI>10000) 

Moteris 

n (proc.) 

Vyras 

n (proc.) 

Moteris 

n (proc.) 

Vyras 

n (proc.) 

Moteris 

n (proc.) 

Vyras 

n (proc.) 

0 20 (50,0) 19 (47,5) 12 (57,1) 5 (31,25) 2 (50,0) 1 (25,0) 

A 10 (25,0) 12 (30,0) 2 (9,5) 4 (25,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 

B 7 (17,5) 5 (12,5) 6 (28,6) 6 (37,5) 2 (50,0) 2 (50,0) 

AB 3 (7,5) 4 (10,0) 1 (4,8) 1 (6,25) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Iš viso 40 (100) 40 (100) 21 (100) 16 (100) 4 (100) 4 (100) 

MFI – fluorescencijos intensyvumo vidurkis 

 

Analizuojant moterų ir vyrų įsijautrinimą, remiantis antikūnų prieš I klasės HLA antigenus 

reakcijų stiprumu, buvo nustatyta visų trijų stiprumų reakcijų priklausomybė nuo lyties (silpnų 

reakcijų  – 2=5,936, ll=1, p=0,022; vidutinių reakcijų – 2=15,854, ll=1, p<0,001 ir stiprių reakcijų –

2=10,662, ll=1, p=0,001). Moterų grupėje visų reakcijų dažnis buvo didesnis nei vyrų grupėje (4 pav.). 

Tiriant nustatytų antikūnų prieš II klasės HLA antigenus silpnų, vidutinių ir stiprių reakcijų 

dažnį moterims ir vyrams reikšmingų skirtumų priklausomai nuo lyties nustatyta nebuvo (atitinkamai, 

2=2,424, ll=1, p=0,148; 2=3,224, ll=1, p=0,089 ir 2=0,125, ll=1, p=1,000) (5 pav.). 
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4 pav. Įsijautrinimo I klasės HLA antigenams pasiskirstymas pagal lytį 

 

 

5 pav. Įsijautrinimo II klasės HLA antigenams pasiskirstymas pagal lytį  
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Vertinant recipientų įsijautrinimą pagal reaktyvių antikūnų procentą (PRA), gautą atlikus 

laboratorinius identifikacijos tyrimus (LSA), nustatyta, kad antikūnų prieš I klasės HLA PRA rezultatai 

moterims buvo reikšmingai didesni nei vyrams (atitinkamai, 9,83±16,3 proc. ir 2,93±10,4 proc., 

p<0,001). Tuo tarpu antikūnų prieš II klasės HLA PRA tarp moterų ir vyrų reikšmingai nesiskyrė 

(atitinkamai, 8,43±14,2 proc. ir 5,14±10,4 proc., p=0,533). 

Tiriant antikūnų prieš I ir II klasės HLA PRA ryšį su pacientų amžiumi, statistiškai 

reikšmingas ryšys tarp amžiaus ir I klasės PRA (R= 0,001, p=0,992) bei tarp amžiaus ir II klasės PRA 

(R= –0,055, p=0,495) nenustatytas. Tiriant šį ryšį atskirai moterų ir vyrų grupėse reikšmingas ryšys 

tarp amžiaus ir PRA (tiek prieš I, tiek prieš II klasės HLA antigenus) taip pat nebuvo nustatytas (PRA 

prieš I klasės HLA: moterų – R=0,033, p=0,793; vyrų – R= –0,008, p=0,947, PRA prieš II klasės HLA: 

atitinkamai, R=0,059, p=0,628 ir R= –0,135, p=0,209). 

Siekiant įvertinti, ar yra ryšys tarp pacientų įsijautrinimo skirtingų klasių HLA antigenams, 

nustatytas tiesioginis reikšmingas ryšys tarp PRA1 ir PRA2 (r=0,350; p<0,001), todėl esant didesniam 

paciento įsijautrinimui vienos klasės HLA, įsijautrinimas kitos klasės HLA  taip pat didesnis. 

Siekiant palyginti antikūnų prieš I ir II klasės HLA PRA rezultatus, gautus skirtingais 

metodais (laboratoriniais antikūnų identifikacijos tyrimais (LSA) ir skaičiavimo (cPRA)), ir įvertinti 

metodo, naudojamo rezultatams gauti, įtaką, buvo taikytas Wilcoxon testas dviems priklausomoms 

imtims vertinti. Nustatyta, kad antikūnų prieš I klasės HLA PRA rezultatams statistiškai reikšmingai 

įtaką turėjo naudojamas metodas: cPRA rezultatai buvo statistiškai reikšmingai didesni, nei PRA 

rezultatai, nustatyti atlikus laboratorinius antikūnų identifikacijos tyrimus (LSA) (atitinkamai, 

22,76±33,77 proc. ir 7,03±15,34 proc., Z=-6,058, p<0,001). Lyginant antikūnų prieš II klasės HLA 

PRA rezultatus, gautus dviem skirtingais metodais, buvo nustatyta, kad cPRA rezultatai buvo 

statistiškai reikšmingai didesni nei PRA rezultatai, gauti laboratoriniais identifikacijos tyrimais (LSA) 

(atitinkamai, 37,14±39,24 proc. ir 6,83±12,70 proc., Z=-7,770, p<0,001) (6 lentelė). 
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6 lentelė. Antikūnų prieš I ir II klasės HLA PRA, gautų skirtingais metodais, rezultatų 

pavyzdžiai 

Antikūnai prieš I klasės HLA  Antikūnai prieš II klasės HLA 

Antigenas PRA cPRA  Antigenas PRA cPRA 

A66(10) 1 10,70  DQ2 2 36,86 

B50(21), B52(5), B53, B55(22), 

B59, B62(15), B63(15), B67, 

B76(15), B77(15), B82 

12 36,01  DR7, DR9,DR10, DR13(6), 

DR17(3), DR18(3), DR52, DR53, 

DR1404, DQ2, DQ4, DQ6(1), 

DQ8(3) 

22 100 

A2, A23(9), A24(9), A25(10), 

A32(19), A68(28), A69(28), 

A203, A2403, B57(17), 

B63(15) 

15 92,04  DR15(2), DQ6(1), DQ8(3) 10 94,71 

A1, B8, B76(15) 3 37,39  DQ2, DQ8(3) 5 79,12 

B13, B41, B44(12), B45(12), 

B47, B49(21), B50(21), 

B60(40), B61(40), B76(15), 

B82 

13 55,42  DQ5(1), DQ6(1), DQ8(3), DQ9(3) 13 93,45 

A31(19), B13, B44(12), 

B45(12), B72(70), B82 

7 50,58  DR52 1 62,29 

A11, A32(19), A43, 

B37 

5 41,10  DR9, DR13(6), DR53 4 69,25 

B81 1 0,53  DR11(5) 2 22,50 

B50(21), B62(15) 2 17,9  DR4, DR10, DR14(6), DR51, DQ4 6 77,19 

A23(9), A24(9), A25(10), 

A26(10), A29(19), A30(19), 

A31(19), A32(19), A33(19), 

A34(10), A43, A66(10), 

A68(28), A74(19), A80, A2403, 

B8, B13, B18, B27, B35, B37, 

B38(16), B44(12), B45(12), 

B46, B47, B49(21), B50(21), 

B51(5), B52(5), B53, B54(22), 

B56(22), B57(17), B58(17), 

B59, B62(15), B63(15), 

B64(14), B65(14), B71(70), 

B72(70), B75(15), B76(15), 

B77(15), B78, B82, C9(3), 

C10(3) 

58 98,74  DR4, DR8, DR10, DR11(5), 

DR12(5), DR13(6), DR14(6), 

DR17(3), DR18(3), DR52, 

DR1404, DQ2, DQ4, DQ6(1), 

DQ7(3), DQ8(3), DQ9(3) 

54 100 

A2403 1 0,01  DQ5(1) 1 64,61 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

Siekiant gauti kuo geresnius transplantacijos rezultatus yra svarbus tinkamas donoro ir 

recipiento ištyrimas, kuris apima ne tik klinikinius kriterijus (amžius, inkstų funkcija, įvairios ligos ir 

kt.), bet ir imunologinius (HLA tipas, antikūnų prieš HLA ir ABO kraujo grupės nustatymas). Vienas iš 

svarbiausių imunologinių kriterijų – antikūnų prieš HLA nustatymas. Tai patvirtina ir Patel ir 

bendraautorių atliktas tyrimas, kurio metu buvo vertinami pacientai, suskirstyti į dvi grupes pagal 

antikūnų prieš HLA buvimą ir nebuvimą, po transplantacijos ir kryžminės dermės mėginio. Nustatyta, 

kad pacientams, turintiems antikūnus prieš HLA ir su teigiamu kryžminės dermės mėginiu, staigus 

transplantato atmetimas pasireiškė 80 proc. ir tik 10 proc. transplantuotų inkstų išliko funkcionuojantys 

daugiau nei 3 mėn. (74). Tokie rezultatai patvirtino kryžminės dermės ir limfocitotoksinio metodo ar 

šais laikais kur kas dažniau naudojamo Luminex metodo svarbą prieš kiekvieną transplantaciją. 

Siekiant išvengti transplantuoto organo atmetimo reakcijų, prieš transplantaciją turi būti įvertintas 

antikūnų prieš HLA antigenus kiekis. 

Todėl mūsų tyrimo metu pacientams buvo svarbu ištirti antikūnus prieš HLA antigenus. 

Tyrimo metu buvo vertinami LSMU ligoninės Kauno klinikų stebimi ir/ar gydomi pacientai 

(recipientai), įtraukti į laukiančių sąrašą, turėję inkstų transplantaciją arba pirmą kartą jos laukiantys. 

Buvo tirtas 181 recipientas, iš kurių 46,4 proc. sudarė moterys (n=84) ir 53,6 proc. sudarė vyrai (n=97). 

Pacientams, laukiantiems inkstų transplantacijos, buvo atlikti atrankiniai antikūnų prieš HLA 

sistemos antigenus tyrimai (LIFECODES LifeScreen Deluxe) (Immucor, JAV)). Gavus teigiamus šio 

atrankinio tyrimo rezultatus pacientai buvo tiriami toliau – jiems atlikti laboratoriniai antikūnų 

identifikacijos tyrimai (LIFECODES LSA Class I; LIFECODES LSA Class II (Immucor, JAV)) ir 

nustatyta, kad 23 pacientams buvo tirti antikūnai tik prieš I klasės HLA antigenus, 49 pacientams – tik 

prieš II klasės HLA antigenus, o 109 pacientams buvo tirti antikūnai tiek prieš I, tiek ir prieš II klasės 

HLA antigenus.  

Prieš inkstų transplantaciją svarbu įvertinti ne tik antikūnus prieš HLA sistemos antigenus, bet 

ir donoro ir recipeinto kraujo grupių pagal ABO sistemos antigenus suderinamumą. Anksčiau 

nesuderinus donoro ir recipiento kraujo grupių iš karto pasireikšdavo transplantuoto organo atmetimas. 

Dabar, siekiant sumažinti transplantacijos laukimo laiką, inkstų transplantacijos yra įmanomos esant 

nesuderintoms donoro ir recipiento kraujo grupėms. Tačiau geresnių transplantacijos rezultatų galima 

tikėtis esant suderintai donoro ir recipiento kraujo grupei. Atsižvelgiant į tai, kad recipientai turi 

skirtingas ABO kraujo grupes, tyrimo metu buvo siekta įvertinti kraujo grupių pasiskirstymą moterų ir 



47 

vyrų grupėse. Nustatyta, kad kraujo grupių pasiskirstymas moterų ir vyrų grupėse reikšmingai 

nesiskyrė. Mūsų tyrimo metu buvo tirtas įsijautrinimo I ir II klasės HLA antigenams stiprumo 

(nustatyto remiantis antikūnų prieš I ir II klasės HLA antigenus reakcijų stiprumu) pasiskirstymas pagal 

kraujo grupes moterų ir vyrų tarpe ir nustatyta, kad reakcijų stiprumas tiek moterų, tiek ir vyrų, turinčių 

skirtingas kraujo grupes, reikšmingai nesiskyrė. Kitų autorių tyrimų duomenimis PRA ir ABO kraujo 

grupių vertinimas buvo įvairus. Pavyzdžiui, Sahban ir bedraautoriai nustatė, kad PRA (vertintas 

neatsižvelgiant į HLA sistemos klases ir lytį) su kraujo grupėmis reikšmingo ryšio neturėjo (75). 

Phelan ir kiti atliko tyrimą, kurio metu buvo vertintas PRA ir laukimo laikas bei PRA ir kraujo grupės 

pagal ABO sistemos antigenus. PRA buvo suskirstytas į tris grupes (PRA≤10 proc., PRA 11–49 proc. 

ir PRA≥50 proc.) ir nustatyta, kad didėjant reaktyvių antikūnų procentui ilgėja transplantacijos laukimo 

laikas. Tie patys autoriai vertindami PRA rezultatus su kraujo grupėmis nustatė, kad recipientų, turinčių 

O kraujo grupę, laukimo laikas buvo ilgesnis nei recipientų, turinčių A, B ar AB kraujo grupes, visose 

PRA grupėse (76). 

Tobulėjant diagnostikai didėja tyrimų jautrumas, tačiau atsiranda problemų vertinant tik 

kliniškai reikšmingus rezultatus (67). Iki šiol nesutariama, kokia MFI reikšmė yra kliniškai reikšminga, 

todėl sunku palyginti vienų autorių gautus rezultatus su kitų. Pavyzdžiui, Kimet ir kiti autoriai 

vertindami recipiento įsijautrinimo stiprumą, MFI suskirstė į dvi grupes: MFI 1000–3000 ir MFI≥3000 

ir nustatė, kad recipientams, turintiems antikūnus prieš HLA sistemos antigenus su aukšta MFI riba 

(MFI≥3000), dažniau pasireiškė antikūnų sąlygotas inkstų atmetimas (77, 78). Dar kiti autoriai nustatė, 

kad transplantuoto organo atmetimo rizika didesnė pacientams, kurių MFI>6000 (79). Kiekvienas 

transplantacijos centras nustato skirtingą kliniškai reikšmingą MFI ribą, tačiau pastebėta, kad ši riba 

dažniausiai būna tarp 3000 ir 5000 (80). Mūsų tyrimo metu siekiant įvertinti paciento įsijautrinimo 

stiprumą (reakcijos stiprumą), gauti teigiami PRA (PRA>0) rezultatai, atsižvelgiant į fluorescencijos 

intensyvumo vidurkį (MFI), buvo suskirstyti į silpną pacientų įsijautrinimą HLA antigenams 

(MFI<3000), vidutinį (MFI 3000–10000) ir stiprų (MFI >10000). Pastebėta, kad moterų įsijautrinimo 

stiprumo dažnis I klasės HLA sistemos antigenams buvo didesnis nei vyrų. 

Viena iš ūmaus inksto atmetimo ir jo praradimo priežasčių yra antikūnai prieš I ir II klasės 

HLA antigenus (81). Įsijautrinimą HLA antigenams didina kraujo perpylimai, buvusios transplantacijos 

ir nėštumai (82). Todėl siekiant nustatyti sensitizuotus pacientus buvo vertintas reaktyvių antikūnų 

procentas (PRA). Akgulet ir bendraautoriai nustatė, kad pacientams, laukiantiems inkstų 

transplantacijos, kurių įsijautrinimo priežastis buvo nėštumas ir buvusios transplantacijos, turi didelę 

įtaką I ir II HLA klasių antigenų atsiradimui (83). Kitų autorių nuomone stipriausią įsijautrinimą ir 

ypač II klasės HLA antigenams sukelia nėštumas kartu su buvusiais kraujo perpylimais (84). Dar vieno 
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atlikto tyrimo duomenimis buvo nustatyta, kad įsijautrinimas II klasės HLA antigenams yra susijęs su 

kraujo perpylimais, tačiau esant kraujo perpylimui ir daugiau nei 5 perpilamų kraujo komponentų 

vienetams, nustatytas įsijautrinimas prieš I ir II HLA klasių antignus (85). Sahban ir bendraautoriai, 

tirdami PRA (vertintas bendras PRA neatsižvelgiant į HLA sistemos klases), nustatė, kad įsijautrinimas 

HLA antigenams nepriklauso nuo lyties ir amžiaus (75). Mūsų tyrime vertinant recipientų įsijautrinimą 

pagal PRA (vertintas atsižvelgiant į HLA sistemos klases), gautą atlikus laboratorinius identifikacijos 

tyrimus (LSA), nustatyta, kad moterų įsijautrinimas I klasės HLA antigenams buvo reikšmingai 

didesnis nei vyrų. Tuo tarpu įsijautrinimas II klasės HLA antigenams tarp moterų ir vyrų reikšmingai 

nesiskyrė. Galima daryti prielaidą, kad didesnis moterų įsijautrinimas I klasės HLA antigenams galėtų 

būti susijęs su buvusiais nėštumais. Masson ir bendraautorių atlikto tyrimo duomenimis moterims, 

turėjusios nėštumą, buvo dažniau aptikti antikūnai prieš I klasės HLA antigenus nei prieš II klasės (86). 

Atminties T ląstelės susidaro reaguojant į tam tikrus aplinkos stimulus (pvz., buvusius 

nėštumus, transplantacijas, kraujo perpylimus, virusines infekcijas). Jų paplitimas yra susijęs su 

amžiumi ir šios recipiento ląstelės gali reaguoti su donorinio inksto antigenais (87). Dėl šios priežasties 

mūsų tyrimo metu buvo vertintas PRA ryšys su amžiumi, tačiau reikšmingo skirtumo nustatyta nebuvo. 

Įvairių šalių mokslininkai tirdami antikūnų įsijautrinimą HLA sistemos antigenams, dažnai nustato 

antikūnus prieš abi HLA sistemos klases: tiek prieš I klasės HLA antigenus, tiek ir prieš II klasės HLA 

antigenus (88, 89). Todėl mūsų tyrime buvo vertintas ryšys tarp pacientų įsijautrinimo skirtingų HLA 

klasių antigenams ir buvo nustatyta, kad esant paciento įsijautrinimui vienos HLA klasės antigenams, 

nustatytas įsijautrinimas ir kitos HLA klasės antigenams. Pastebėta, kad pacientas, turintis kelias 

įsijautrinimo priežastis (pvz.; nėštumas ir buvusi transplantacija, nėštumas ir kraujo perpylimas ir pan.), 

turi mažesnę tikimybę gauti tinkamą donorą, todėl DSA identifikavimas bei kryžminės dermės mėginio 

rezultatai prieš ir po transplantacijos turi didelę reikšmę (84). 

Reaktyvių antikūnų procentas arba teigiamai į limfocitų rinkinį reaguojančių antikūnų 

skaičius, išreikštas procentais (PRA), gali būti apskaičiuotas (cPRA) naudojant internetines 

skaičiuokles. cPRA sudaro nepriimtinus HLA antigenus, kuriems pacientas yra sensitizuotas. PRA ir 

cPRA padeda įvertinti ir numatyti recipiento atsaką į būsimą transplantaciją. Ypač sensitizuotiems 

pacientams (PRA ≥80 proc.) mažėja tikimybė rasti donorą su neigiamu kryžminės dermės mėginiu, 

todėl recipientas turi ilgiau laukti tinkamo donoro, o esant tinkamam donorui su neigiamu kryžminės 

dermės mėginiu, pasireiškia didesnė inksto atmetimo ir transplantuoto organo praradimo rizika (10). Į 

internetinę skaičiuoklę įvedus konkrečius nepriimtinus HLA sistemos antigenus, nustatytus įvairaus 

jautrumo ir specifiškumo metodais, skaičiuoklė automatiškai apskaičiuoja cPRA, remiantis donoro 

HLA paplitimu gyvenamojoje populiacijoje (90). Pradėtas taikyti cPRA padidino transplantacijų 
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skaičių sensitizuotiems pacientams ir sumažino atmestų inkstų skaičių dėl nenumatytų teigiamų 

kryžminės dermės mėginių (91). Mūsų tyrime buvo palyginti antikūnų prieš I ir II klasės HLA PRA 

rezultatai, gauti dviem skirtingais metodais (laboratoriniais antikūnų identifikacijos tyrimais (LSA) ir 

skaičiavimo (cPRA)) ir įvertinta naudojamų metodų įtaka gautiems rezultatams. Nustatyta, kad 

cPRArezultatai (į skaičiavimus nebuvo įtraukti HLA DP antigenai) buvo statistiškai reikšmingai 

didesni, nei PRA rezultatai, nustatyti atlikus laboratorinius antikūnų identifikacijostyrimus (LSA). 

Panašūs rezultatai buvo gauti ir Magrico ir kitų atliktame tyrime, kuomet buvo vertinti PRA rezultatai, 

gauti limfocitotoksiniu tyrimo metodu (CDC), ir cPRA (92). Ji-Young ir bendraautorių atliktame 

tyrime buvo gauti priešingi rezultatai – PRA rezultatai buvo didesni už cPRA. Tokių rezultatų 

priežastis galėjo nulemti silpni antikūnai, nustatyti atrankiniais ir identifikaciniais tyrimais, ir/arba į 

internetinę skaičiuoklę neįtraukti HLA C, DQ ir DP antigenai (71). Nepaisant gautų skirtingų rezultatų, 

cPRA gali būti naudojamas kaip papildomas klinikinis tyrimas prieš inkstų transplantaciją (93). 
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IŠVADOS 

1. Remiantis antikūnų prieš HLA antigenus identifikacijos tyrimų rezultatais, nustatyta, kad 

16,9 proc. recipientų, laukiančių inkstų transplantacijos, yra įsijautrinę I klasės HLA antigenams ir 

20,9 proc. – II klasės HLA antigenams. Antikūnų prieš I klasės HLA antigenus dažnis recipientėms 

moterims buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei recipientams vyrams, o prieš prieš II klasės HLA 

antigenus dažnių skirtumo tarp lyčių nenustatyta.  

2. Remiantis antikūnų tyrimų reakcijų stiprumu, vertintu pagal fluorescencijos intensyvumo 

vidurkį, moterų recipienčių įsijautrinimo I klasės HLA antigenams stiprumas buvo didesnis nei vyrų. 

Įsijautrinimo abiejų klasių antigenams stiprumo pasiskirstymas nepriklausė nuo tirtų inkstų recipientų 

kraujo grupės. 

3. Vertinant inkstų recipientų įsijautrinimą pagal reaktyvių antikūnų procentą (PRA), 

nustatyta, kad PRA rezultatams įtaką turėjo naudojamas metodas – skaičiavimo metodu nustatyti 

(cPRA) rezultatai buvo reikšmingai didesni, nei PRA rezultatai, gauti atlikus laboratorinius antikūnų 

identifikacijos tyrimus (LSA). 
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