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η ικανότητα να διακρίνει το «ίδιο»(“self”) 
από το «ξένο» (“non-self”)

η ικανότητα να ανιχνεύει και να εξουδετερώνει ξένα στοιχεία

η ικανότητα να διακρίνει το «ίδιο»(“self”) 
από το «ξένο» (“non-self”)

η ικανότητα να ανιχνεύει και να εξουδετερώνει ξένα στοιχεία

κύριος βιολογικός ρόλος του ανοσιακού συστήµατος

MHC-µόρια



κωδικοποιούνται από περισσότερους                                                                           

από 40 διαφορετικούς γενετικούς τόπους (loci)

µείζονα συστήµατα ιστοσυµβατότητας

σύστηµα ΑΒΟ των ερυθροκυττάρων

αντιγόνα του Μείζονος Συµπλέγµατος Ιστοσυµβατότητος

(MHC-Major Histocompatibility Complex)

ελάσσονα συστήµατα ιστοσυµβατότητας

τα ποικίλα αντιγόνα που καθορίζουν την ιστοσυµβατότητα



aρχικά ως οµάδες αίµατος επί των λευκών αιµοσφαιρίων

αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ανευρίσκονται σε όλα τα εµπύρηνα κύτταρα 

του οργανισµού και στα αιµοπετάλια

Human Leukocyte Antigens-HLA System

Baruj Benacerraf Jean Dausset George D Snell



ανοσογενετική του MHC 

εδράζεται στο βραχύ σκέλος του 

χρωµοσώµατος 6 (6p21.31 και 6p21.33) 

καταλαµβάνει έκταση µεγέθους 4 

Centimorgans DNA (4Χ106 bp)

αντιπροσωπεύει το 1/1000 της γενετικής 

πληροφορίας 

η πλέον πολύµορφη γενετική περιοχή του 

ανθρ. γονιδιώµατος (252 εκφραζόµενα και µη 

γονίδια) 



HLA τάξης Ι: Α, Β, C (κλασσικά)  Ε, F, G, (µη κλασσικά)

HLA τάξης ΙΙ: DRB, DQA, DQB, DPB

HLA τάξης ΙΙΙ: πρωτεΐνες συµπληρώµατος, κυτταροκίνες, ένζυµα

γενετικός χάρτης HLA συστήµατος



Κυτ. µεµβράνη

Πεπτίδιο

HLA τάξης Ι HLA τάξης ΙΙ

Θήκη 
πρόσδεσης
πεπτιδίου 

HLA τάξης Ι και ΙΙ µόρια

τάξης Ι:  HLA-Α, -Β, -C

�στην 6η εµβρυική εβδοµάδα

� όλα τα εµπύρηνα κύτταρα (πλην των 

σπερµατικών και κυττάρων τροφοβλάστης)

τάξης ΙΙ: HLA-DRB, -DQ, -DPB

� στην 20η -32η εβδοµάδα 

� εκφράζονται στα Β λεµφοκύτταρα, τα 

ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα, 

επιθηλιακά κύτταρα του θύµου, µακροφάγα,

δενδριτικά 

ποιοτικές/ποσοτικές διαφορές στην κατανοµή τους από 

ιστό σε ιστό



δοµή των HLA τάξης Ι και ΙΙ µορίων

διαµεµβρανικά ετεροδιµεροί

τάξης Ι

� µια ελαφριά µη πολυµορφική άλυσο την 

β2-µικροσφαιρίνη (χρωµόσωµα 15)

� µία βαριά α γλυκοζυλιωµένη πολυµορφική αλυσίδα  

(γονίδια MHC)

τάξης ΙΙ

� βαριά γλυκοπρωτεϊνική αλυσίδα β  (MHC γονίδια)

� ελαφρά γλυκοπρωτεϊνική αλυσίδα α  (MHC γονίδια)

τα α1 και α2 σχηµατίζουν την σχισµοειδή θήκη (τάξης Ι)

τα α1 και β1 σχηµατίζουν την σχισµοειδή θήκη (τάξης ΙΙ)

η θέση δέσµευσης του ενδογενούς/εξωγενούς  

αντιγονικού πεπτιδίου



θέση δέσµευσης του αντιγονικού πεπτιδίου

πολυµορφισµός

δεν επεκτείνεται σε όλο το µόριο, 

αλλά περιορίζεται στη θήκη 

σύνδεσης του αντιγονικού πεπτιδίου 

� καθορίζει ειδικότητα των HLA 

αντιγόνων

� το είδος του πεπτιδίου που θα 

συνδεθεί και κατ’ επέκταση 

καθορίζει την ανοσιακή απάντηση



κάθε HLA τάξης Ι και ΙΙ 

µόριο µπορεί να συνδέεται µε 

ένα µεγάλο φάσµα πεπτιδίων

τα οποία έχουν διαφορετική 

αµινοξική ακολουθία 

αλλά φέρουν τα ίδια ή παρόµοια 

(βασικά, υδρόφοβα, αρωµατικά) 

αµινοξέα σε δύο ή τρεις 

συγκεκριµένες θέσεις της 

πεπτιδικής ακολουθίας

MHC πολυµορφισµός

µικρό αριθµό εσοχών ή θυλακίων (pockets)

θέσεις πρόσδεσης ή αγκυροβόλυσης του 

αντιγονικού πεπτιδίου 

(pocket-binding residues ή anchor residues)



πολυµορφισµός των HLA

• πολλά διαφορετικά αλλήλια / γονιδιακή θέση

• IMGT/HLA Sequence Database

(2014) 10.533 αλλήλια

HLA Class I alleles 8.124 

HLA Class II alleles 2.409

• διαφορετική γεωγραφική κατανοµή

σηµειακές µεταλλάξεις (point mutations)

οµόλογη άνιση χιασµατυπία (crossing over, gene 

cross over)

άνισου ανασυνδυασµού (unequal recombination)

γονιδιακή µετατροπή (gene conversion)

ανταλλαγή γενετικού υλικού (segmental exchage)

διπλασιασµό γονιδίου 

http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/

Εµφανίζουν πολύ µεγαλύτερο πολυµορφισµό από τις οµάδες αίµατος:
ABO σύστηµα: 4 πιθανοί συνδυασµοί
HLA σύστηµα: >1 εκατοµµύριο συνδυασµοί



καθιστά δυνατή την αντιµετώπιση µεγάλου εύρους παθογόνων 

που απειλούν τον οργανισµό

ποικιλία στην ανοσιακή απάντηση που αναπτύσσουν 

διαφορετικά άτοµα που εκτίθενται στα ίδια αντιγόνα

σηµασία του πολυµορφισµού των HLA



κληρονοµική µεταβίβαση  

� σύµφωνα µε τους νόµους

του Mendel

� ισοεπικρατούντα χαρακτήρα



Σύνολο αλληλόµορφων γονιδίων, ένας 
από κάθε γονιό 

Δύο απλότυποι, ένας από κάθε γονιό

Απλή αναγραφή των αντιγόνων

απλότυπος

HLA-Α1,Β8,Cw7,DR17,DQ2

γονότυπος

HLA-Α1,Β8,Cw7,DR17,DQ2

HLA-A2,B7,Cw7,DR11,DQ7

φαινότυπος

HLA-A1,2; B7,8; Cw7; DR11,17; 

DQ2,7

κληρονοµική µεταβίβαση  

γονείς και παιδιά τουλάχιστον

HLA απλοταυτόσηµα

2 αδέλφια

• 25% HLA γονοτυπικά ταυτόσηµα (identical) 

• 25% HLA ασύµβατα

• 50% HLA απλοταυτόσηµα (haploidentical) 



HLA τυποποίηση

o ορολογικές τεχνικές

(µικρολεµφοκυτταρική τεχνική των δύο σταδίων)

o µοριακές τεχνικές

PCR-SSP

PCR-SSOP

SBT- DNA sequencing

γονιδιακή 
τυποποίηση

ορολογική 
τυποποίηση 



A*02

B*44

DRB1*04

επίπεδο αλληλίου

A*02:01

B*44:02

DRB1*04:03

High

A*02:01/02:09

B*44:02/44:05

DRB1*04:03/04:07

IntermediateLow                           

επίπεδο ορολογικής 
ειδικότητας

επίπεδο οµάδας 
αλληλίων

µεταµόσχευση 
συµπαγών οργάνων 

τυποποίηση σε επίπεδο
2-digits

µεταµόσχευση 
αιµοποιητικών 

κυττάρων
τυποποίηση σε 

επίπεδο 4-digits

επίπεδο ανάλυσης HLA τυποποίησης



κλινική σηµασία του HLA συστήµατος

Μεταµοσχεύσεις ιστών και συµπαγών οργάνων

Συσχετίσεις HLA µε διάφορα νοσήµατα

Μεταγγίσεις αίµατος

Έλεγχος πατρότητας – Ιατροδικαστική

Ανθρωπολογικές µελέτες



Ασθένεια HLA-αλλήλιο

Θυρεοϊδίτιδα Hashimoto DR5

Ρευµατοειδής αρθρίτιδα DR4

Σύνδροµο Goodpasture DR2

Σκλήρυνση κατά πλάκας DR2

Αγκυλοποιητική σπονδηλοαρθρίτιδα B27

Ψωρίαση Cw6

Μυασθένεια Gravis B8

συσχέτιση διαφόρων HLA-µορίων µε ασθένειες



�είναι δύο επιστηµονικά πεδία                                                    

στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους                                                                 

από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους

�η πρώτη επιτυχής µεταµόσχευση νεφρού                                                                      

(µετά από πολλές ανεπιτυχείς)                                                      

επιτεύχθηκε τελικώς το 1954                                                                          

µεταξύ µονοωογενών διδύµων αδελφών                                    

παρακάµπτοντας το φραγµό                                                                   

της ιστοσυµβατότητας 

ιστοσυµβατότητα και µεταµόσχευση



� ανοσοαπαντήσεις έναντι των ασύµβατων HLA αντιγόνων αποτελούν σηµαντικό φραγµό                          

για την επιτυχή έκβαση των µεταµοσχεύσεων 

• συµπαγών οργάνων (ιδίως του νεφρού) 

• HSCT

� ανοσοαπαντήσεις µπορεί να είναι ακραίες και πολλές φορές θανατηφόρες

• GvHD µετά από αλλογενή HSCT (διαµεσολαβείται από αλλοδραστικά CTLs)

• οξεία απόρριψη µετά από µεταµόσχευση νεφρού (οφείλεται σε προσχηµατισµένα αντι-HLA 

αντισώµατα έναντι του δότη) 

� απαιτείται ακρίβεια στην εφαρµογή των τεχνικών ιστοσυµβατότητας

� κριτήρια συµβατότητας δότη-λήπτη έχουν τεράστια σηµασία για την επιβίωση των 

µοσχευµάτων δεδοµένου ότι είναι πολύ δύσκολη η ανεύρεση ενός HLA ταυτόσηµου δότη (αν 

δεν είναι HLA ταυτόσηµος αδελφός), λόγω του τεράστιου πολυµορφισµού του MHC

η σηµασία της HLA συµβατότητας στη Μεταµόσχευση



πολυάριθµες πολυκεντρικές µελέτες (Eurotransplant /UCLA) έχουν δείξει ότι µεγαλύτερου 

βαθµού  HLA συµβατότητα συσχετίζεται µε καλύτερη επιβίωση των νεφρικών µοσχευµάτων

ακόµα και µετά την χρήση των σύγχρονων ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων 

συµβατότητα            
δεν απαιτείται               

HLA συµβατότητα            
δεν απαιτείται               

πάντα στην 
µεταµόσχευση νεφρού

HLA συµβατότητα στη µεταµόσχευση νεφρού



η διάθεση των µοσχευµάτων και                                                                                                

η ανεύρεση του καταλληλότερου λήπτη                                                                                   

για συγκεκριµένο (πτωµατικό) δότη βασίζονται συνήθως                                                    

στην  HLA-A,-B και -DR συµβατότητα (όχι ταυτότητα)                                                                    

σε επίπεδο χαµηλής διακριτικής ικανότητας                                                                                    

µε ορολογικές ή/και µοριακές τεχνικές

� επιδιώκεται

o HLA τάξης ΙΙ (HLA-DR) συµβατότητα δότη-λήπτη ⇒ απώτερη επιβίωση των 

µοσχευµάτων

o HLA τάξης Ι (HLA-A, -B) συµβατότητα δότη-λήπτη ⇒ άµεση επιβίωση των 

µοσχευµάτων

HLA συµβατότητα στη µεταµόσχευση νεφρού



� HLA-A, -B και -DR θεωρούνται τα κύρια αντιγόνα που επηρεάζουν 

την έκβαση των µεταµοσχεύσεων 

� τελευταία χρόνια, κλινικές µελέτες  απέδειξαν τη σηµασία και της 

HLA-Cw συµβατότητας στην αλλογενή HSCT

� δεν έχει αποδειχτεί τόσο σηµαντικός ο ρόλος των HLA-DQ και -DP

µορίων

σηµασία της HLA συµβατότητας στη HSCT µεταµόσχευση



HLA-DR1 λήπτες θεωρούνται χαµηλοί απαντητές

HLA-DR6 λήπτες θεωρούνται υψηλοί απαντητές 

- επιτρεπτές ασυµβατότητες

(permissible mismatches)

- απαγορευτικοί συνδυασµοί

(taboo combination)

αναδροµικές µελέτες έδειξαν ότι ο HLA

φαινότυπος του λήπτη  και ιδιαίτερα τα 

HLA-DR αντιγόνα καθορίζουν την ισχύ 

της αλλοαπάντησης έναντι 

του µοσχεύµατος

«αποδεκτές» ασυµβατότητες

«αποδεκτές» ασυµβατότητες έναντι των οποίων δεν 

αντιδρά  ή αντιδρά ασθενώς το ανοσιακό σύστηµα του λήπτη

δεν απαιτείται δοµική  (δηλ. δότης και λήπτης να έχουν 
ακριβώς τα ίδια HLA αντιγόνα), αλλά λειτουργική συµβατότητα



� το επείγον της µεταµόσχευσης και              

ο περιορισµένος χρόνος ψυχρής ισχαιµίας 

του µοσχεύµατος 

⇓

δεν επιτρέπουν την ανεύρεση                 

ενός HLA συµβατού δότη

� αναδροµικές πολυκεντρικές µελέτες έχουν 

δείξει ότι η HLA συµβατότητα

• ελαττώνει τα επεισόδια απόρριψης

• αυξάνει την επιβίωση των µοσχευµάτων

µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων (Ήπατος,Καρδιάς,Πνευµόνων,Εντέρου)



ιστική ταυτότητα λήπτη: 
ΑΒΟ (Rh)
HLA τάξης I και II

� ύπαρξη ευαισθητοποίησης του λήπτη (PRA)
� ύπαρξη ευαισθητοποίησης του λήπτη έναντι 

των (διαφορετικών) ιστικών αντιγόνων 
του δότη (DSAs)

ανοσολογικός έλεγχος κατά την µεταµόσχευση

Autologous

ιστική ταυτότητα δότη: 
ΑΒΟ (Rh)
HLA τάξης I και II

- απόλυτη οµοιότητα-ταυτότητα
- ο µεγαλύτερος ή ο καταλληλότερος  

βαθµός συµβατότητος

�HLA διασταύρωση (ΧΜ)



περισσότεροι του ενός υποψήφιοι λήπτες µε τον ίδιο βαθµό 

συµβατότητας ως προς τον δότη

διάρκεια χρόνου στη λίστα αναµονής

το επείγον της µεταµόσχευσης λόγω ιατρικών προβληµάτων

το εάν πρόκειται για 1η ή 2η µεταµόσχευση 

εάν πρόκειται για υπερευαισθητοποιηµένο ασθενή

η ηλικία

τα κοινωνικά προβλήµατα του λήπτη 

κριτήρια επιλογής δότη-λήπτη

ΑΒΟ συµβατοί 
αρνητική δοκιµασία ΧΜ 

µεγαλύτερο βαθµό HLA
συµβατότητας µε τον δότη⇒⇒⇒⇒



έλεγχος της ευαισθητοποίησης του λήπτη

βασική ευθύνη των εργ. Ιστοσυµβατότητας: είναι να αναγνωρίζει και να µελετά

ειδικά αντι-HLA πριν και µετά την µεταµόσχευση



κυτταροτοξικά αντισώµατα έναντι των HLA

ευαισθητοποίηση χυµική ή/και κυτταρική

εµφάνιση ειδικών αντιλεµφοκυτταρικών αντι-HLA αντισωµάτων 

ή κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων

η ανίχνευση και ο καθορισµός συµβάλει 

1. αποφεύγονται τα επεισόδια υπεροξείας απόρριψης

2. άκρως απαραίτητη για να αποκλειστεί ένας δότης µε HLA αντιγόνα 

έναντι των οποίων ο λήπτης έχει αναπτύξει αντισώµατα 

3. καθορίσει µεταµοσχευµένους ασθενείς µε υψηλό κίνδυνο απόρριψης



� προηγηθείσες µεταγγίσεις αίµατος

� κυήσεις

� µεταµοσχεύσεις από ασύµβατο αλλοµόσχευµα

� διασταυρούµενες αντιδράσεις µε λοιµογόνους παράγοντες

ειδικότητα σε τάξης Ι και τάξης ΙΙ HLA µόρια,

τίτλο, χυµική συγγένεια, τάξη της ανοσοσφαιρίνης

κυτταροτοξικά αντισώµατα έναντι των HLA

ελέγχονται 3 έως 4 φορές το χρόνο/ 

τρεις εβδοµάδες µετά από κάθε µετάγγιση για ύπαρξη 

ευαισθητοποίησης



δοκιµασίες ελέγχου ευαισθητοποίησης 

κυτταρικές δοκιµασίες (cell-based assays)

δοκιµασίες στερεής φάσης (solid-phase assays)



κυτταρικές δοκιµασίες (cell-based assays)

ειδικό panel κυττάρων (panel-reactive antibodies-%PRA) και 

εκφράζει το (%) ποσοστό τυχαίων πιθανών δοτών µε τους οποίους ο λήπτης 

είχε µία θετική δοκιµασία διασταύρωσης

αξιολόγηση  υποκειµενική

abs που συνδέουν το συµπλήρωµα

αρνητικό / θετικό

µη ειδική ορολογική διασταύρωση 

εξαρτώµενη από το συµπλήρωµα λεµφοκυτταροτοξική δοκιµασία 

(Complement Dependent Cytotoxicity-CDC)

1. ο βαθµός τοξικότητας
2. το ποσοστό τοξικότητας 
3. η HLA ειδικότητα του 

αντισώµατος

Ο βαθµός ευαισθητοποίησης αντανακλά και την ικανότητα του 

ασθενούς για ανοσοαπάντηση και εποµένως για απόρριψη



υπερευαισθητοποιηµένοι

>80% PRA:  υπερευαισθητοποιηµένος

δίνουν θετική δοκιµασία διασταύρωσης µε τους 
περισσότερους πιθανούς δότες

αποτελούν µία ξεχωριστή οµάδα 

ειδική λίστα αναµονής µε προτεραιότητα στην µεταµόσχευση

καθορίζονται από το εργαστήριο τα αποδεκτά HLA
ασύµβατα αντιγόνα

δεν παράγουν αντισώµατα έναντι των δικών τους αντιγόνων, 

εποµένως αποδεκτά θα είναι τα αντιγόνα που έχουν κοινούς 

επιτόπους µε τα αντιγόνα του λήπτη



δοκιµασίες στερεής φάσης (solid-phase assays)

� ELISA (Enzyme-linked 

immunosorbent Assay)  

� κυτταροµετρία ροής

(Flow PRA)

� τεχνολογία BEADS ARRAY

µε χρήση αναλυτή ροής 

(LUMINEX)



τεχνολογία BEADS ARRAY µε χρήση αναλυτή ροής (LUMINEX)

anti-HLA όλων των γενετικών τόπων (-Α,-Β,-Cw,-DRB1,-DQB1,-DQA1,-DPB1)

καθορισµού ειδικότητας των anti-HLA DSA / ανασυνδυασµένων HLA τάξης Ι και ΙΙ 

κεκαθαρµένων αντιγόνων από κυτταρικές σειρές (solid phase single-antigens 

detection systems-SPADS)

µειονέκτηµα: δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί όλο το φάσµα των αντι-HLA DSA έναντι 

όλων των γνωστών HLA αλληλίων ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα



Crossmatching-XM 

εξαιρετικής σηµασίας 

προηγείται πάντα µιας µεταµόσχευσης

ανιχνεύει την παρουσία στον ορό του λήπτη προσχηµατισµένων αντισωµάτων 

έναντι των λεµφοκυττάρων του δότη που µπορεί να οδηγήσουν σε υπεροξεία

απόρριψη 

RT και 37οC  (Τ και Β λεµφοκύτταρα)

ελέγχονται παλαιότεροι οροί (historical sera) και πρόσφατος ορός 

θετικό ΧΜ µε Τ λεµφοκύτταρα: αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για µεταµόσχευση

θετικό ΧΜ µε Β λεµφοκύτταρα: αξιολογείται κατά περίπτωση (έχει σηµασία 

στους ευαισθητοποιηµένους και στους επαναµεταµοσχευόµενους ασθενείς) 

ειδική ορολογική διασταύρωση 

εξαρτώµενη από το συµπλήρωµα λεµφοκυτταροτοξική δοκιµασία 

(Complement Dependent Cytotoxicity-CDC)



κυτταροµετρία ροής (Flow Cytometry cross-match FCXM) 

και αντισώµατα που δεν συνδέουν το 

συµπλήρωµα

χαµηλό τίτλο

τάξη των αντισωµάτων (IgG ή IgM)

το είδους των κυττάρων έναντι των οποίων 

στρέφονται: τάξης Ι ή τάξης II

είναι ποσοτική  και αντικειµενική

καταλληλότερη για την παρακολούθηση της 

µακροχρόνιας πρόγνωσης και επιβίωσης του 

µοσχεύµατος

• διαγιγνώσκει τη µειωµένη λειτουργία του 

µοσχεύµατος 

• την πρώιµη οξεία απόρριψή του

θετικό FCXM σε ευαισθητοποιηµένους 

λήπτες αποτελεί αντένδειξη



ναι µεταµόσχευση – όχι µεταµόσχευση

σε

βαθµούς επικινδυνότητας                                           

στη µεταµόσχευση

προφανώς όταν δεν υπάρχουν DSAs → µικρός κίνδυνος

όταν υπάρχουν ↑ DSAs → µεγάλος κίνδυνος (χειρότερη πρόγνωση)

«άσπρο» «µαύρο»

το αποτέλεσµα του ΧΜ δεν είναι



� πρόληψη-αποφυγή απόρριψης

� µακροχρόνια καλή λειτουργία 
του µοσχεύµατος



ανοσολογικοί κανόνες και χειρισµοί
διαφέρουν

ανάλογα µε το είδος του οργάνου
που θα µεταµοσχευθεί ή µεταµοσχεύθηκε



αποδεκτές και µη αποδεκτές ασυµβατότητες

αλγόριθµος/πρόγραµµα στον υπολογιστή 
(HLA-Matchmaker) 

τον σχηµατισµό HLA αντισωµάτων

προβλέπει

στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι 

ανοσολογικοί επίτοποι καθορίζονται από 

τριπλέτες αµινοξέων (eplets), 

υπεύθυνες για το σχηµατισµό αυτών 

των αντισωµάτων

� µειώσουν το χρόνο αναµονής

� ότι το 60% των 

υπερευαισθητοποιηµένων 

µεταµοσχεύονται σε 2 χρόνια µετά την 

ένταξή τους στο πρόγραµµα, έναντι του  

20% των ενταγµένων στο κλασικό 

πρόγραµµα allocation

�η επιβίωση του µοσχεύµατος είναι 

πολύ ικανοποιητική


