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1. ABSTRAKT 

Autor: Bc. Lucie Moravcová  

Školitel: MUDr. Vít Řeháček 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Název diplomové práce: Transplantace ledvin – shoda mezi dárcem a příjemcem ve FN 

Hradec Králové 

Cíl práce: Zjistit shodu v HLA antigenech, krevní skupině, věku a pohlaví mezi příjemci 

a kadaverózními dárci ledvin, kteří byli v letech 2013–2018 typizováni na Transfuzním 

oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Metody: HLA znaky kadaverózních dárců byly vyšetřeny pomocí PCR–SSP metody. 

Vyšetřovány byly lokusy HLA-A*, HLA-B* a HLA-DRB1*. 

Výsledky: Mezi lety 2013 a 2018 bylo vyšetřeno 97 kadaverózních dárců. Celkem 

98 ledvin od nich získaných bylo následně transplantováno 98 příjemcům ve Fakultní 

nemocnici Hradec Králové. Mezi kadaverózními dárci bylo 60,2 % mužů, mezi příjemci 

bylo 63,3 % mužů.  Nejvíce dárců, stejně jako příjemců, se nacházelo ve věkové kategorii 

51–70 let (50,0 % resp. 59,2 %).  V souboru dárců byly nejčastější diagnózy spojené 

s poškozením mozku (66,3 %), nejčastější příčinou selhání ledvin v souboru příjemců byla 

chronická zánětlivá onemocnění ledvin (41,8 %). Shoda v krevně skupinovém systému 

AB0 byla dodržena u všech 98 transplantací (100,0 %). Shoda v RhD antigenu byla 

dodržena u 74 transplantací (75,5 %). Nejčastěji bylo dosaženo shody v 1 ze 6 HLA znaků 

(34,7 % transplantací), nejčastěji v lokusu HLA-DRB1* (34,2 % shodujících se znaků 

v daném lokusu). Průměrně bylo dosaženo shody v 1,7 HLA znacích. Transplantace při 

dodržení shody pohlaví tvořily 50,0 %. Mladší kadaverózní dárce poskytl ledvinu 

staršímu příjemci v 52,0 % případů, naopak tomu bylo v 48,0 % případů. 

Závěry: Nejčastěji bylo dosaženo shody v 1 ze 6 HLA znaků (34,7 % transplantací). 

Průměrně bylo dosaženo shody v 1,7 znacích, nejčastěji v lokusu HLA-DRB1* (34,2 % 

shodujících se znaků v daném lokusu). 

Klíčová slova: HLA systém. Typizace HLA antigenů. Transplantace ledvin. Dárce. 

Příjemce.  
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2. ABSTRACT 

Author: Bc. Lucie Moravcová 

Supervisor: MUDr. Vít Řeháček 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Title of master's thesis: Kidney transplantation: donor-recipient pairing in University 

Hospital Hradec Králové 

Background: The aim of this study was to determine HLA, blood group, age and sex 

match in donor-recipient pairing in kidney transplantation. HLA alleles of deceased 

donors were typed in Transfusion Department of the University Hospital Hradec Králové. 

Methods: Donor's HLA-A*, HLA-B* and HLA-DRB1* alleles were typed by 

PCR – SSP method. Complex data evaluating and processing was then performed. 

Results: 97 deceased donors were tested between 2013 and 2018. A total of 98 kidneys 

received from them were subsequently transplanted to 98 recipients in University 

Hospital Hradec Králové. 60,2 % of the donors were men, 63,3 % of the recipients were 

men. Most of the donors, as well as the recipients, were 51–70 years old (50,0 % and 

59,2 %, respectively). The most common diagnoses in the group of deceased donors 

were associated with brain damage (66,3 %), the most common cause of renal failure in 

the group of recipients was chronic inflammatory kidney disease (41,8 %). 

All 98 transplantations (100,0 %) were AB0 compatible. 74 transplantations (75,5 %) 

were RhD compatible. 5 mismatches out of 6 HLA antigens were the most common 

(34,7 % transplantations). Most of the matched HLA antigens were from the HLA-DRB1* 

locus (34,2 %). An average match of 1,7 HLA antigens was achieved. In 50,0 % of 

transplantations, donor sex and recipient sex were the same. In 52,0 % of the cases, 

a younger donor provided kidney to and elderly recipient. 

Conclusions: 5 mismatches out of 6 HLA antigens were the most common (34,7 % 

transplantations). Most of the matched HLA antigens were from the HLA-DRB1* locus 

(34,2 %). An average match of 1,7 HLA antigens was achieved. 

Keywords: HLA system. Typing of HLA antigens. Kidney transplantation. Donor. 

Recipient.  
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3. ZKRATKY 

CD znaky diferenciační antigeny 

ČNRDD Český národní registr dárců dřeně 

ČR  Česká republika 

ddNTP  dideoxyribonukleotid 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

FN HK  Fakultní nemocnice Hradec Králové 

HLA  hlavní histokompatibilitní systém člověka 

IKEM  Institut experimentální a klinické medicíny 

KST  Koordinační středisko transplantací 

MHC  hlavní histokompatibilitní systém 

NK buňky druh lymfocytů (angl. natural killer cells) 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

PCR-SSO polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými oligonukleotidy 

PCR-SSP polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými primery 

PRA  frekvence cytotoxických protilátek (angl. panel reactive antibody) 

SBT  přímé sekvenování (angl. sequence-based typing)  

Taq  polymeráza bakterie Thermus aquaticus 

TBE  Tris-borát-EDTA pufr 

Treg  T regulační lymfocyty 

UV  ultrafialové záření 
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4. ÚVOD 

Transplantace ledvin je v současné době rutinní metodou, která může značným 

způsobem zvýšit kvalitu života osob, které jsou kvůli selhání ledvin odkázány 

na dialyzační léčbu. V současné době je hlavním problémem nedostatek orgánů 

vhodných k transplantaci. Je proto velmi důležité vybírat vhodné příjemce, u kterých 

je co nejvyšší šance na dlouhodobé fungování transplantované ledviny. 

Jedním z hlavních parametrů pro výběr příjemce je kompatibilita v HLA systému 

(hlavní histokompatibilitní systém člověka), ale velmi důležitá je i shoda v krevní skupině 

nebo vhodný váhový poměr mezi dárcem a příjemcem. 

HLA antigeny se v lidském těle podílejí na rozlišování cizích struktur od těch 

vlastních. Buňky transplantovaného orgánu nesou na svém povrchu spektrum HLA 

antigenů, které je odlišné od spektra HLA antigenů příjemce. Imunitní systémem 

příjemce nemůže buňky transplantátu správně rozpoznat a automaticky je vyhodnotí 

jako potenciální hrozbu. Ve snaze eliminovat tuto hrozbu zahájí imunitní systém proti 

transplantovanému orgánu obrannou reakci. Čím je rozdíl mezi HLA antigeny dárce 

a příjemce větší, tím větší je riziko, že v budoucnu dojde kvůli chronické rejekci k selhání 

transplantovaného orgánu.   
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5. ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE – CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je v teoretické části popsat problematiku transplantace 

ledvin se zaměřením na HLA systém a metody vyšetření HLA antigenů, v praktické části 

vyhodnotit soubory dárců a příjemců ledviny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 

v letech 2013–2018 s cílem posoudit shodu v HLA, krevní skupině, pohlaví a věku. 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 HLA SYSTÉM 

HLA systém (Human Leukocyte Antigens) je označení pro hlavní 

histokompatibilitní komplex (major histocompatibility complex, MHC) člověka. Termín 

MHC se používá jako obecné označení pro histokompatibilitní systémy různých 

živočišných druhů. U člověka byly produkty genového komplexu MHC poprvé popsány 

na leukocytech, a proto byly tyto produkty označeny jako HLA (Krejsek a Kopecký, 2004). 

Hlavním úkolem HLA antigenů je prezentovat antigenní fragmenty T lymfocytům. 

Původ těchto antigenních fragmentů může být buď endogenní, či exogenní. 

Tím molekuly HLA systému umožňují organismu rozpoznat vlastní struktury od cizích 

(Jílek, 2008). 

6.1.1 HLA systém a jeho genový komplex 

 Skupina přibližně 200 genů, které dohromady tvoří HLA komplex, je umístěna 

na krátkém raménku 6. chromozomu. Celou oblast HLA komplexu můžeme dle pozice 

na chromozomu rozdělit na tři podoblasti. S tímto rozdělením HLA komplexu 

koresponduje i rozdělení HLA molekul do tří tříd (Krejsek a Kopecký, 2004). 

Z oblasti HLA komplexu, která se nachází nejblíže k telomeře, jsou kódovány 

molekuly I. třídy. Jedná se konkrétně o lokusy HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-E, 

HLA-F a HLA-G. HLA geny I. třídy mohou být dále rozděleny na tzv. klasické a neklasické. 

Mezi ty neklasické řadíme geny HLA-E, HLA-F a HLA-G. Pro nás jsou z hlediska 

transplantační medicíny důležitější ty klasické (HLA-A, HLA-B, HLA-C) (Krejsek a Kopecký, 

2004). Oblast II. třídy zahrnuje lokusy HLA-DR, HLA-DQ a HLA-DP a nachází se nejblíž 

u centromery. V oblasti mezi geny pro I. a II. třídu jsou umístěny geny pro molekuly 

III. třídy. Z této oblasti jsou kromě jiného kódovány některé složky komplementu a další 

proteiny, které se podílejí na regulaci imunitní reakce (Krejsek a Kopecký, 2004; Hillyer 

a kol., 2007). 
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6.1.1.1 Vlastnosti genového komplexu HLA systému  

Jak už vyplývá z předchozí kapitoly, HLA systém je polygenní. To znamená, 

že obsahuje více genů s příbuznou funkcí. Například existence 3 párů genů II. třídy 

umožňuje každému člověku nést až 6 různých znaků II. třídy (Penka a kol., 2012). 

Jednotlivé lokusy navíc leží ve vzájemné blízkosti a jejich geny jsou v těsné 

genetické vazbě. V této oblasti genetického kódu z tohoto důvodu dochází jen v malém 

procentu případů při meióze ke crossing-overu. Tento fakt pak hraje důležitou roli při 

předávání genetické informace z rodičů na potomky (Krejsek a Kopecký, 2004). 

Genetický kód antigenů I. a II. třídy je zároveň také vysoce polymorfní. V populaci 

existuje nepřeberné množství alel, jež se mohou vyskytovat v jednotlivých lokusech. 

V praxi to znamená, že na povrchu buněk může být z jednotlivých lokusů exprimováno 

mnoho variant HLA molekul (Krejsek a Kopecký, 2004). Do prosince roku 2018 bylo 

popsáno 21 499 HLA alel (Robinson a kol., 2019). Polymorfismus a polygenie HLA 

systému společně umožňují existenci téměř nekonečného množství fenotypů v rámci 

celé populace (Jílek, 2008). 

6.1.2 HLA systém a jeho dědičnost 

 Z vlastností HLA komplexu a Mendelových zákonů logicky vyplývají zákonitosti, 

kterými se řídí dědičnost HLA znaků. Pokud předpokládáme, že nedošlo 

ke crossing-overu, obdrží potomek jeden kompletní haplotyp HLA genů od otce a druhý 

od matky. U každého dítěte daného páru mohou vzniknout 4 různé kombinace 

haplotypů. Jelikož geny HLA komplexu jsou kodominantní, ve fenotypu dítěte se projeví 

alely od obou rodičů. Mezi sourozenci je šance 1:4, že budou jejich HLA znaky vzájemně 

shodné. To samozřejmě neplatí pro jednovaječná dvojčata, která jsou geneticky 

identická. Právě mezi sourozenci se začíná při hledání vhodného dárce krvetvorných 

buněk nebo orgánů (Krejsek a Kopecký, 2004; Jílek, 2008; Řeháček a kol., 2013). 



14 
 

6.1.3 Vazebná nerovnováha 

Pokud by se jednotlivé alely HLA systému mohly mezi sebou volně kombinovat, 

vznikal by nespočet různých fenotypových kombinací a všechny alely by byly v celé 

populaci zastoupeny rovnoměrně. Díky dědění v haplotypech se ale v populaci uplatňuje 

tzv. vazebná nerovnováha (linkage disequilibrium). Určité alely, stejně jako celé 

haplotypy, se díky tomu vyskytují častěji (Hillyer a kol., 2007). To je vysvětlováno tím, 

že určitý haplotyp s danou kombinací HLA znaků představoval v minulosti pro své 

nositele za nepříznivých podmínek výhodu a mohl být ve větší míře předán do další 

generace (Jílek, 2008). Frekvence určitého znaku může být vyšší v rámci celé populace, 

ale existují i znaky, které se významně častěji vyskytují pouze v některé etnické skupině 

(Murphy a kol., 2013).  

 Nejčastěji zastoupené HLA znaky I. a II. třídy, které se vyskytují v souboru osob 

v Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD), jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tyto 

údaje vznikly statistickým vyhodnocením cca 20 000 záznamů z každého lokusu. 

Vzhledem k diverzitě HLA antigenů má takto velký soubor výpovědní hodnotu pro 

populaci celé České republiky. 

 

Tabulka č. 1 Frekvence nejčastějších HLA znaků v České republice 

Zdroj: Data byla poskytnuta ČNRDD pro účely bakalářské práce Výskyt HLA znaků u pacientů 

před transplantací krvetvorných buněk (Moravcová, 2017) 
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 Určit přesně zastoupení celého haplotypu HLA znaků není technicky zcela možné. 

Pomocí zadané frekvence výskytu jednotlivých HLA znaků můžeme vypočítat pouze 

pravděpodobnost výskytu daného haplotypu v souboru dárců v ČNRDD (tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2 Předpokládané nejčastější haplotypy v ČNRDD 

 

 

 

 

 

Zdroj: HANA – haplotype analyser, http://ccy.zcu.cz/registr/CZ-HANA.html 

6.1.4 Struktura molekul HLA 

Stavba molekuly HLA antigenů I. a II. třídy je velmi podobná. V obou případech 

jde o transmembránové glykoproteiny, jejichž strukturu lze rozdělit na tři části – část 

intracelulární, transmembránovou a extracelulární. Součástí extracelulární části 

molekuly je vždy vazebné místo, kde jsou prezentovány antigenní fragmenty (Řeháček 

a kol., 2013). 

6.1.4.1 Struktura molekul HLA I. třídy  

 Molekula HLA I. třídy je složena z transmembránového α řetězce a řetězce 

tvořeného β2-mikroglobulinem. Ten je nekovalentně asociovaný pouze s extracelulární 

částí α řetězce a neprochází tedy membránou (Hořejší a kol., 2013). Transmembránový 

α řetězec se skládá ze 3 domén – α1, α2 a α3. Vazebné místo pro antigenní peptid má tvar 

uzavřeného žlábku a je tvořeno doménami α1 a α2. Z vazebného místa HLA antigenů 

I. třídy jsou předkládány buňkám imunitního systému fragmenty o délce 8–10 

aminokyselin (Hořejší a kol. 2013; Penka a kol., 2012). 
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6.1.4.2 Struktura molekul HLA II. třídy 

 Molekula HLA II. třídy je tvořena dvěma nekovalentně vázanými 

transmembránovými glykoproteinovými řetězci. První řetězec α, stejně jako druhý 

řetězec β, můžeme rozdělit vždy na dvě domény. Jedná se o domény α1 a α2 v případě  

α řetězce a obdobně popisujeme domény β1 a β2 v případě β řetězce. U HLA antigenů  

II. třídy leží vazebné místo pro antigenní fragment mezi doménami α1 a β1 a je na rozdíl 

od vazebného místa u molekul I. třídy otevřené. To umožňuje prezentovat větší 

antigenní fragmenty, většinou o velikosti 15–35 aminokyselin, ale i delší (Řeháček a kol., 

2013; Penka a kol., 2012). 

6.1.5 Exprese HLA znaků 

Všechny jaderné buňky těla a trombocyty nesou na svém povrchu HLA antigeny 

I. třídy. Malé zastoupení mají molekuly I. třídy na buňkách centrálního nervového 

systému, endokrinních buňkách a na buňkách kosterní svaloviny. Naopak nejvyšší 

hustota exprese je na buňkách imunitního systému (Krejsek a Kopecký, 2004; Murphy  

a kol., 2013). 

Molekuly II. třídy jsou za fyziologických podmínek zastoupeny jen na antigen 

prezentujících buňkách. Do této skupiny buněk řadíme monocyty, makrofágy,  

B lymfocyty a dendritické buňky (Hořejší a kol., 2013). Dále jsou přítomny 

na aktivovaných granulocytech a aktivovaných T lymfocytech (Murphy a kol., 2013). 
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6.1.6 Odlišná biologická funkce HLA I. a II. třídy 

Největším rozdílem mezi HLA molekulami I. a II. třídy je jejich odlišná biologická 

funkce. Tu můžeme odvodit právě z exprese na různých typech buněk (Hillyer a kol., 

2007). 

Hlavní úlohou molekul I. třídy je předkládat endogenní peptidy. Buňky našeho 

těla vystavují na svém povrchu jejich prostřednictvím fragmenty peptidů, které samy 

vyprodukovaly. V případě, že je buňka napadena například virem, dochází v ní 

v důsledku přítomnosti viru k produkci jiného spektra peptidů. HLA molekula a „cizí“ 

peptid společně vytvoří komplex, který je na povrchu buňky předložen cytotoxickým 

CD8+ T lymfocytům. Ty rozpoznají, že jim HLA molekula I. třídy prezentuje peptid, který 

je odlišný od ostatních endogenních peptidů, a dojde k aktivaci cytotoxických 

T lymfocytů. Imunitní systém následně napadenou buňku zničí (Krejsek 

a Kopecký, 2004; Jílek, 2008). 

Molekuly II. třídy vytvářejí uvnitř antigen prezentujících buněk komplex 

s antigenními fragmenty, které mají exogenní původ. Tyto fragmenty byly antigen 

prezentující buňkou pohlceny z jejího okolí a vhodně upraveny. Komplex je na povrchu 

buňky rozpoznán pomocnými CD4+ T lymfocyty a po jejich aktivaci dojde k uvolnění 

cytokinů. Cytokiny fungují jako signální molekuly pro další buňky imunitního systému, 

které se následně zapojí do reakce proti předloženému antigenu (Jílek, 2008). 

6.1.7 HLA restrikce 

K aktivaci T lymfocytů je nezbytně nutný jejich kontakt s HLA molekulou, která 

je v komplexu s peptidovým fragmentem. Hovoříme o tzv. HLA restrikci. Pro lidské tělo 

je výhodné, že T lymfocyty postrádají schopnost přímo reagovat na antigenní podněty. 

Uplatnění principu HLA restrikce totiž brání nepřetržité aktivaci specifické imunitní 

odpovědi. HLA restrikce slouží také jako jeden z regulačních mechanismů na místech, 

kde je nežádoucí rozvoj nepřiměřené imunitní reakce, neboť právě v těchto místech 

je snížená exprese HLA antigenů (Krejsek a Kopecký, 2004).  
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6.1.8 Význam rozmanitosti HLA antigenů 

Úspěšné prezentování co největšího množství antigenních fragmentů se odvíjí 

od polymorfismu vazebných míst a rozmanitosti HLA molekul.  Člověk, který je ve všech 

HLA antigenech heterozygotní, má oproti ostatním jedincům nespornou výhodu. 

Imunitní systém daného člověka se dokáže s větší pravděpodobností vypořádat se širším 

spektrem infekčních agens, se kterými se během svého života setká (Krejsek a Kopecký, 

2004). 

Diverzita HLA systému však ochraňuje naši populaci také jako celek. Díky velké 

rozmanitosti HLA systému roste pravděpodobnost, že se alespoň určité procento jedinců 

dokáže vypořádat s infekcí způsobenou například nově vzniklým patogenem. Tito jedinci 

mohou nést právě některý z méně často zastoupených HLA znaků, který ale bude 

schopen prezentovat T lymfocytům antigenní fragmenty nového patogenu. Naopak 

v oblasti transplantační medicíny je velká rozmanitost HLA systému komplikací, protože 

znesnadňuje nalezení vhodného dárce (Hořejší a kol, 2013; Krejsek a Kopecký, 2004). 

6.1.9 Asociace HLA systému s autoimunitními chorobami 

 Již dlouhou dobu je znám fakt, že výskyt konkrétních HLA antigenů je spojen 

s vyšším relativním rizikem rozvoje několika onemocnění autoimunitního charakteru. 

Hodnota relativního rizika udává, kolikrát se v přítomnosti asociovaného HLA znaku zvýší 

šance na výskyt daného onemocnění. Přítomnost asociovaného HLA znaku ale v žádném 

případě automaticky nepodmiňuje rozvoj daného onemocnění. Daná nemoc se může 

vyskytovat i u osob, které daný HLA znak nenesou (Penka a kol., 2012; Řeháček a kol., 

2013). 

V současné době se v klinické praxi uplatňuje například typizace znaku HLA-B27 

při podezření na ankylozující spondylartritidu (Bechtěrevovu chorobu) a znaků HLA-DQ2 

a HLA-DQ8 při podezření na celiakii (Bodis a kol., 2018). 
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6.2 TYPIZACE HLA SYSTÉMU 

6.2.1 Sérologická metoda typizace – princip 

 Sérologická typizace se provádí lymfocytotoxickým testem. K typizaci I. třídy 

se využívají lymfocyty izolované na hustotním gradientu, pro určování II. třídy je třeba 

mít separované pouze B lymfocyty. V obou případech prokazujeme HLA antigeny 

na povrchu lymfocytů pomocí panelu diagnostických sér. Každé sérum obsahuje 

protilátky o známé specifitě namířené proti HLA antigenům. Při inkubaci diagnostických 

sér s vyšetřovanými lymfocyty dochází v případě pozitivní reakce v jednotlivých jamkách 

Terasakiho destičky ke vzniku komplexu antigen-protilátka. (Fung a Benson, 2015; 

Krejsek a Kopecký, 2004). 

Proběhlá reakce je zviditelněna za pomoci králičího komplementu, který je do 

jamky přidán v následujícím kroku. Pokud je na povrchu lymfocytu přítomen komplex  

antigen-protilátka, je králičí komplement aktivován, následně poruší buněčnou 

membránu lymfocytu a tím způsobí lýzu buňky. Po obarvení vitálním barvivem mohou 

být při mikroskopickém hodnocení odlišeny mrtvé buňky (pozitivní reakce) od buněk 

živých (Krejsek a Kopecký, 2004; Fung a Benson, 2015). 

6.2.2 Molekulárně genetické metody 

 Molekulárně genetické metody v minulosti umožnily prohloubit naše znalosti 

o genetickém kódu HLA systému. V současné době jsou již nedílnou součástí klinické 

praxe. Obecně se využívají hlavně tři skupiny. První skupina je založena na metodách 

přímého sekvenování (sequence-based typing, SBT), druhá vychází z polymerázové 

řetězové reakce (PCR) se sekvenčně specifickými primery (PCR-SSP) a třetí skupina 

využívá PCR se sekvenčně specifickými oligonukleotidy (PCR-SSO) (Řeháček a kol., 2013; 

Fung a Benson, 2015). 
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6.2.2.1 Metody přímého sekvenování – princip 

 Za pomoci těchto metod je možné určit přesné pořadí nukleotidů v konkrétním 

úseku DNA (deoxyribonukleové kyseliny). Mezi nejvyužívanější metody patří kapilární 

provedení Sangerova sekvenování, během kterého vzniká směs různě dlouhých úseků 

DNA, jejichž vzájemná délka se může lišit pouze o jeden nukleotid. Na konci každého 

fragmentu je navázán značený dideoxyribonukleotid (ddNTP). Fragmenty jsou následně 

separovány dle své délky. Fluorescenčně značený ddNTP je detekován a sekvence 

daného úseku DNA je odečtena z výsledného sekvenogramu (Kayman Kürekçi a Dinçer, 

2014; Řeháček a kol., 2013). 

V posledních letech se do popředí dostávají i metody sekvenování nové 

generace. Mezi přednosti těchto metod patří schopnost sekvenovat velké množství 

vzorků najednou, jejich rychlost, spolehlivost a v neposlední řadě i nižší cena analýzy 

jednoho vzorku (Kayman Kürekçi a Dinçer, 2014). 

6.2.2.2 PCR se sekvenčně specifickými primery – princip 

Základní princip PCR je velmi jednoduchý. Spočívá v cyklickém opakování tří 

kroků, přičemž pro každý z kroků je vyžadována jiná optimální teplota. Během jednoho 

cyklu PCR proběhne denaturace, annealing (nasedání) a extenze (prodlužování). 

V prvním kroku dochází k rozdělení dvouřetězcové DNA na dvě samostatná vlákna. 

Po změně teploty dochází k nasednutí dvou primerů na komplementární sekvence 

v obou jednořetězcových molekulách DNA. Primery slouží ve třetím kroku jako začátek 

pro dosyntetizování nového vlákna DNA.  Po dostatečném počtu cyklů dojde 

k namnožení molekul DNA (Alberts a kol., 1999). 

PCR-SSP využívá primery komplementární se sekvencí DNA, která 

je charakteristická pro danou alelu nebo skupinu alel. Po ukončení PCR je produkt 

přenesen na agarózový gel, označen fluorescenčním barvivem a po dokončení 

horizontální elektroforézy je detekován pomocí UV lampy. V případě, kdy specifický 

primer nasedl na komplementární úsek DNA a umožnil tak následnou amplifikaci, 

pozorujeme na gelu svítící proužek obarvené DNA. Jedná se o pozitivní reakci (Řeháček 

a kol., 2013). 
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6.2.2.3 PCR se sekvenčně specifickými oligonukleotidy – princip 

Na začátku procesu dojde pomocí vhodných primerů během PCR k namnožení 

celého vyšetřovaného lokusu. Přítomnosti či nepřítomnost konkrétní alely je poté 

ověřena hybridizací se značenými oligonukleotidovými sondami. Ty reagují 

se specifickým úsekem DNA. Značené sondy jsou ukotveny na membráně nebo 

v jamkách mikrotitrační destičky. K detekci proběhlé hybridizace, která značí pozitivní 

reakci, se využívá různých metod v závislosti na značící technice použité k označení 

sondy (Řeháček a kol., 2013; Penka a kol., 2012). 

6.3 NOMENKLATURA HLA SYSTÉMU 

 HLA systém je možné popisovat pomocí dvou systémů nomenklatury. Pokud byla 

použita sérologická typizace a popisujeme HLA antigeny na povrchu leukocytů, 

použijeme první systém nomenklatury. Druhý systém používáme při genotypizaci 

pomocí molekulárně genetických metod (Řeháček a kol., 2013). 

Označení antigenu HLA-A2 je vytvořeno na základě pravidel prvního systému.  

Za pomlčkou uvádíme lokus, ze kterého je HLA antigen kódován, následující číslo 

označuje sérologickou specifitu. Sérologické metody umožňují popsat HLA antigeny 

na úrovni nízkého rozlišení (bude vysvětleno v následujícím odstavci) (Nunes a kol., 

2011). 

Druhý systém nomenklatury popisuje jednotlivé alely HLA genů, a to na dvou 

úrovních. Jedná se o úroveň nízkého rozlišení (angl. low resolution), která popisuje 

skupinu alel spojenou s jedním HLA antigenem. Příkladem může být označení HLA-A*02, 

kde * slouží jako označení pro použití molekulárně genetické metody. Na úrovni 

vysokého rozlišení (angl. high resolution) pak můžeme popsat specifickou sekvenci DNA, 

která nese kód pro vazebné místo dané HLA molekuly. Příkladem je alela 

HLA-A*02:01:01:01, kde jsou dvojtečkou odděleny odlišnosti v genetickém kódu 

na různých místech DNA sekvence HLA alely (Řeháček a kol., 2013; Fung a Benson, 2015; 

Nunes a kol., 2011). 
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6.4 TRANSPLANTACE LEDVINY 

Transplantace ledviny je spolu s hemodyalizačními metodami a metodami 

peritoneální dialýzy jediným terapeutickým řešením pro pacienty, kteří dosáhli 

terminálního stádia renálního selhání. Výhodou transplantace ledviny je kromě nižší 

finanční náročnosti hlavně významně lepší kvalita života nemocných, kteří nemusí trávit 

nespočet hodin týdně v dialyzačním středisku (Tesař a kol., 2006).  

Nejpříznivějším řešením je provést transplantaci ještě před zahájením dialyzační 

léčby, tzv. preemptivně. Preemptivní transplantace může být provedena od žijícího 

i zemřelého dárce. Na čekací listinu k transplantaci ledviny od zemřelého dárce 

je v České republice možné zařadit už pacienta, u kterého hodnoty glomerulární filtrace 

trvale poklesly pod 0,18 ml.s-1.1,73 m-2, nebo u něj můžeme očekávat zahájení 

pravidelné dialyzační léčby v horizontu 3 měsíců (Rajnochová Bloudíčková, 2018; Viklický 

a kol., 2008). 

6.4.1 Dárci ledvin v České republice 

6.4.1.1 Žijící dárce ledviny 

Transplantace ledviny od žijícího dárce je v současné době pokládána za vůbec 

nejvýhodnější metodu léčby pacientů s chronickým selháním ledvin. Transplantaci lze 

v tomto případě provést preemptivně, s dostatečně dlouhým časem na přípravu 

pacienta. Navíc odpadají rizika spojená s vymizením fyziologické funkce ledvin 

a dlouhodobou dialyzační léčbou (Tesař a kol., 2006). 

U dialyzovaných pacientů je 10 až 20krát vyšší riziko úmrtí v důsledku 

kardiovaskulárních komplikací, častější je i výskyt infekčních komplikací, pacienti trpí 

nechutenstvím, anémií, snižuje se u nich podíl svalové hmoty a vyskytují se i další 

symptomy (Viklický a kol., 2008; Menon a kol., 2005). Bylo navíc prokázáno, 

že u dlouhodobě dialyzovaných pacientů je dlouholeté přežití štěpu po transplantaci 

horší v porovnání s transplantacemi provedenými ještě před zahájením dialyzační léčby 

(Meier-Kriesche a Kaplan, 2002). 
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Odběr ledviny od žijícího dárce musí být v souladu s platnou legislativou České 

republiky. Konkrétně se jedná o zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech 

a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Dárce se musí před samotným odběrem orgánu podrobit velkému množství lékařských 

a laboratorních vyšetření, aby bylo vyloučeno, že darování orgánu nijak nepoškodí jeho 

zdravotní stav. Dále je důležité také provedení psychosociálního vyšetření, aby bylo 

potvrzeno, že dárce jedná ze své svobodné vůle, je si vědom případných rizik a nečelí 

jakékoliv formě nátlaku (Viklický a kol., 2008). 

Nejčastějšími žijícími dárci jsou osoby blízké pacientovi – rodiče, sourozenci 

a manželé. Pokud se najde člověk, který je ochotný věnovat svoji ledvinu komukoliv, 

hovoříme o altruistickém dárci. Takový dárce je ale u nás zatím spíše výjimkou (Teplan 

a kol., 2006). 

V současné době již není striktně vyžadována shoda v krevní skupině mezi žijícím 

dárcem a příjemcem. Pokud je v ostatních směrech dárce označen za vhodného, 

je možné provést párovou výměnu, kdy dárce z prvního páru poskytne ledvinu příjemci 

z druhého páru a příjemce z prvního páru pak obdrží ledvinu od dárce z druhého páru. 

V praxi je možné takto propojit hned několik dvojic a vytvořit tak pomyslný kruh (Tesař 

a kol., 2006). Další možností je odstranit u příjemce hemaglutininy proti dárci například 

pomocí imunoadsorpce v kombinaci s imunosupresí a podáním rituximabu. V současné 

době lékařské týmy pracují na zdokonalení této metody a omezení potřebné medikace 

(Parolo a kol., 2017; Hickstein a kol., 2014). 

6.4.1.2 Zemřelý dárce ledvin 

Transplantační program je v České republice založen především na odběru 

orgánů od zemřelých (kadaverózních) dárců. V letech 2011 až 2018 bylo 88 % všech 

transplantací ledviny provedeno právě díky kadaverózním dárcům (vypočítáno z údajů 

zobrazených v grafu č. 1). V grafu č. 1 jsou uvedeny počty transplantací provedených 

v jednotlivých letech díky zemřelým a žijícím dárcům. 
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Graf č. 1 Počet zemřelých a žijících dárců ledvin v České republice v letech 2011–2018 

 

Zdroj: Statistické ročenky dialyzační léčby v České republice v letech 2011–2016, Dárcovská 

a transplantační aktivita v ČR v roce 2017, Transplantační aktivita v roce 2018 

 

V transplantačním zákonu č. 285/2002 Sb. je zakotven princip 

tzv. předpokládaného souhlasu. To znamená, že každá osoba se po smrti stává 

potencionálním dárcem. Odběr orgánů od zemřelých osob je vyloučen v případech, kdy 

je zemřelý evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem 

tkání a orgánů, případně jiným způsobem prokazatelně vyjádřil nesouhlas s odběrem 

orgánů (Viklický a kol., 2008). 

Jako potencionální dárce ledvin je ošetřujícím anesteziologem indikován pacient, 

u kterého byla prokázána nevratná zástava krevního oběhu nebo nevratná ztráta funkce 

mozku, včetně mozkového kmene (zákon č. 285/2002 Sb., §10). Po prokázání smrti 

potencionálního dárce je informováno transplantační centrum, kde hrají důležitou roli 

transplantační koordinátoři, jejichž úkolem je zajistit a naplánovat co nejefektivnější 

průběh celého přenosu orgánu k vhodnému příjemci (Viklický a kol., 2008). 
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6.4.2 Absolutní kontraindikace transplantace ledviny 

Celkový počet dialyzovaných pacientů v jednotlivých letech se rok od roku 

zvyšuje (viz graf č. 2). Počet provedených transplantací ledvin ale od roku 2015 vzrostl 

jen mírně (tabulka č. 3). Mnozí pacienti totiž nejsou vhodní k zařazení na čekací listinu 

pro transplantaci ledviny a stále navíc platí, že orgánů vhodných k transplantaci je méně, 

než by bylo potřeba. Právě kvůli nedostatku vhodných orgánů je důležité, aby byly 

u příjemce i dárce včas odhaleny případné kontraindikace k provedení transplantace 

ledviny (Viklický a kol., 2008). 

Graf č. 2 Celkový počet dialyzovaných pacientů v letech 2011–2017 v ČR 

 

Zdroj: Statistické ročenky dialyzační léčby v České republice z let 2011–2017 

 

Tabulka č. 3 Počet provedených transplantací ledviny v letech 2011–2017 v ČR 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet transplantací 360 432 460 507 453 458 469 

Zdroj: Statistické ročenky dialyzační léčby v České republice z let 2011–2016, Dárcovská 

a transplantační aktivita v ČR v roce 2017 
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6.4.2.1 Kontraindikace na straně příjemce 

Na čekací listinu jsou zařazování pouze pacienti s minimálním rizikem rozvoje 

zdravotních komplikací, které by mohly vést k úmrtí pacienta se stále zachovanou funkcí 

štěpu. Nemohou na ni proto být zařazeni pacienti, u kterých se vyskytují 

tzv. absolutní kontraindikace transplantace ledviny, mezi které patří například 

neřešitelné malignity, závažné chronické infekce, pokročilá stádia aterosklerózy a další 

stavy, u kterých lze zjevně odhadnout předpokládanou délku života pacienta. 

(Tesař a kol., 2006). 

6.4.2.2 Kontraindikace na straně dárce 

V případě dárců je nutné vyloučit stavy, které by mohly po transplantaci ohrozit 

život příjemce. Jedná se hlavně o infekci virem HIV, aktivní onemocnění hepatitidou 

B a C, tuberkulózou nebo léčbou neovlivnitelný septický stav.  Před odběrem orgánů 

se u dárců též aktivně pátrá po maligním onemocnění, které by mohlo být spolu 

s transplantovaným orgánem přeneseno do těla příjemce (Viklický a kol., 2008). 

6.4.3 Průběh transplantace ledviny 

6.4.3.1 Odběr orgánu 

Proces samotné transplantace je zahájen odběrem orgánu od dárce. Po vyjmutí 

ledviny z těla dárce je nutné vytvořit takové podmínky, které co nejvíce zamezí 

poškození orgánu určeného k transplantaci. Perfuze konzervačním roztokem, která 

je zahájena ještě v těle dárce, má za úkol poskytnout buňkám štěpu potřebné substráty 

pro jejich metabolismus, chránit je před edémem a dalším poškozením. Mimo tělo dárce 

je poté odebraná ledvina uchovávána při 4 °C (Viklický a kol., 2008). 
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Doba od zahájení perfuze do obnovení krevního oběhu orgánem v těle příjemce 

je označována jako čas studené ischemie. Její délka má vliv na kvalitu transplantované 

ledviny (Viklický a kol., 2008). Mezi roky 1986 a 2015 se podařilo v Evropě snížit čas 

studené ischemie v průměru o 8 hodin, z původních 23 hodin na 15 hodin (Coemans 

a kol., 2018). Zkrácení této doby je velmi přínosné, protože s prodlužujícím se časem 

studené ischemie vzrůstá pravděpodobnost opožděného rozvoje funkce 

transplantované ledviny (Lim a kol., 2018; Sampaio a kol., 2018). Opožděný rozvoj 

funkce zvyšuje riziko akutní rejekce štěpu a snižuje dlouhodobé přežití orgánu (Debout 

a kol., 2015). 

V případě odběru orgánu od žijících dárců a dárců s nebijícím srdcem se popisuje 

ještě čas teplé ischemie, což je doba od zastavení průtoku krve orgánem do zahájení 

perfuze konzervačním roztokem (Viklický a kol., 2008). 

6.4.3.2 Výběr vhodného příjemce 

V okamžiku, kdy nemocnice pečující o dárce informuje o potencionálním orgánu 

vhodném k transplantaci, nastává pro pracovníky Koordinačního střediska transplantací 

nelehký úkol. Za pomoci počítačových algoritmů musí vybrat vhodného příjemce 

odebrané ledviny. Výběr příjemce musí být jednak spravedlivý, ale zároveň musí být 

splněna i četná medicínská kritéria. V České republice byla proto zavedena alokační 

kritéria, která zohledňují fakt, že někteří pacienti mají šanci na nalezení vhodného 

orgánu nižší, než pacienti zbývající. Hlavními kritérii pro výběr příjemce ledviny je shoda 

v krevní skupině, přítomnost a závažnost cytotoxických protilátek (panel reactive 

antibody, PRA), HLA antigeny a doba registrace v čekací listině. Důležité jsou i váhové 

a velikostní poměry mezi dárcem a příjemcem (Viklický a kol., 2008). 
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6.4.3.3 Transplantace ledviny příjemci 

Transplantovaná ledvina je při operaci nejčastěji umístěna do pravé jámy kyčelní. 

Jedná se tedy o heterotopickou transplantaci, neboť ledvina je uložena na odlišné místo 

oproti klasickému anatomickému uložení. Pokud pacientovy vlastní ledviny 

nepředstavují zdravotní riziko, jsou ponechány na svém místě. Cévní zásobení 

transplantovaného orgánu je zajištěno napojením jeho cév na zevní ilickou tepnu a žílu, 

močovod je napojen přímo do močového měchýře (Teplan a kol., 2006). 

6.4.4 Odhojovací reakce – rejekce 

Rozlišujeme tři základní typy rejekčních reakcí, které se od sebe odlišují 

dynamikou a převažujícími mechanismy (Krejsek a Kopecký, 2004). 

6.4.4.1 Hyperakutní rejekce 

Prvním typem je v dnešní době již velmi ojedinělá hyperakutní rejekce. Nejčastěji 

se objevovala krátce po obnovení krevního průtoku transplantovaným orgánem. Hlavní 

úlohu při ní hrají příjemcovy preformované protilátky proti antigenům HLA systému 

a antigenům krevně skupinového systému AB0. Po navázání příjemcových protilátek na 

tyto antigeny exprimované na endotelových výstelkách štěpu dochází k rychlé aktivaci 

komplementového systému, který způsobí poškození endotelových buněk a následnou 

aktivaci koagulačního systému. Vznikající kapilární tromby způsobí ireverzibilní 

ischemické a následně také nekrotické poškození štěpu, které vede k selhání 

transplantované ledviny (Krejsek a kol., 2016). Prevencí je dodržení kompatibility 

v systému AB0 a negativní křížová zkouška (cross match test) (Tesař a kol., 2006). 

Úkolem cross match testu je detekovat v séru příjemce přítomnost protilátek 

proti HLA antigenům dárce. Během reakce se inkubuje sérum potenciálního příjemce 

s lymfocyty dárce a celá reakce je založena na principu lymfocytotoxického testu 

(Krejsek a kol., 2016). 
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6.4.4.2 Akutní rejekce 

Druhým typem je akutní rejekce, která se nejčastěji rozvíjí v prvních několika 

týdnech po transplantaci (Tesař a kol., 2006). Čím jsou větší rozdíly v HLA systému dárce 

a příjemce, tím je větší riziko rozvoje akutní rejekční epizody (Krejsek a Kopecký, 2004). 

Dochází k rozvoji aloreaktivity příjemce proti cizímu orgánu. CD8+ T lymfocyty 

a NK buňky způsobují cytotoxické poškození buněk transplantované ledviny a rozvíjející 

se zánět způsobuje prudké zhoršení funkce ledvinného štěpu. Uplatňovat se mohou 

i nově formované protilátky proti HLA antigenům transplantovaného orgánu (Krejsek 

a kol., 2016). V současné době jsou tyto epizody dobře zvládnutelné pomocí vhodné 

kombinace imunosupresivních látek (Tesař a kol., 2006). 

6.4.4.3 Chronická rejekce 

Největším problémem je proces označovaný jako chronická rejekce, který může 

způsobit ztrátu transplantovaného orgánu i řadu let po transplantaci. Mechanismy 

chronické rejekce jsou obdobné jako u výše popsané akutní rejekce. V důsledku 

chronického zánětu dochází k fibrotizaci a ztluštění cévních stěn a nahrazení funkčních 

tkání transplantované ledviny pojivem (Krejsek a kol., 2016). 

6.4.5 Imunosupresivní terapie 

Nasazení imunosupresivní terapie ihned po transplantaci a její správné nastavení 

a dodržování je nutné pro co nejdelší zachování správné funkce štěpu. V ideálním 

případě je jejím úkolem selektivně potlačit aktivitu T a B lymfocytů proti 

transplantovanému orgánu při zachování mechanismů nespecifické imunity, která 

umožňuje příjemci orgánu bojovat proti infekcím a tumorům (Viklický a kol., 2008).  
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V praxi se uplatňují tři základní režimy imunosupresivní terapie, které jsou vždy 

doplněny o podání kortikosteroidů. Prvním z nich je indukční imunosuprese. Jedná 

se o intenzivní léčbu v časném období po transplantaci. S postupem času přechází 

příjemce na takzvanou udržovací imunosupresi, jejíž dávkování a volba jednotlivých 

preparátů je jedinečná pro každého pacienta. Je nezbytné najít kompromis mezi 

zachováním antirejekční účinnosti a co nejmenšími nežádoucími účinky imunosupresiv, 

mezi které patří například hepatotoxicita a nefrotoxicita. Pokud dojde k rozvoji akutní 

rejekční epizody, přistupuje se k zavedení antirejekční terapie, která spočívá 

v nárazovém podání vyšších dávek imunosupresiv (Viklický a kol., 2008; Tesař a kol., 

2006). 

Je nezbytné, aby nastavený imunosupresivní režim pacient dodržoval po celou 

dobu fungování transplantovaného orgánu. Existují ale i raritní případy popírající 

uvedené pravidlo, viz případ paní Aleny Dostalíkové, která jako první žena v Evropě 

porodila po transplantaci ledviny zdravé dítě. Během těhotenství si sama, bez vědomí 

lékařů, vysadila imunosupresivní terapii. Transplantovaná ledvina i přesto fungovala 

dalších 22 let, celkem tedy 29 let a paní Alena porodila ještě jedno zdravé dítě (Viklický 

a kol., 2016). 

6.4.6 Transplantační tolerance 

Transplantační tolerance je stav, při kterém trvale nedochází k imunitní reakci 

proti transplantovanému orgánu. Nový orgán pak může v těle příjemce přežívat 

dlouhodobě i bez potřeby imunosuprese. Je prokázáno, že kromě jiných buněk hrají 

důležitou roli v navození tolerance regulační T lymfocyty (Treg) a jejich dostatečný počet. 

V současné době je možné izolovat pacientovy Treg lymfocyty, namnožit je v in vitro 

podmínkách a podat je pacientovi zpět do jeho oběhu. I přesto, že transplantační 

tolerance byla poprvé popsána na zvířecích modelech před necelými 60 lety, nepodařilo 

se ji zatím úspěšně zavést v klinické praxi (Vaikunthanathan a kol., 2017; Viklický a kol., 

2011).  
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7. PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 MATERIÁL A METODIKA 

7.1.1 Zpracování a vyhodnocení dat 

Data pro tuto diplomovou práci byla poskytnuta Laboratoří HLA systému a PCR 

diagnostiky Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Výsledkové listy 

HLA genotypizace potencionálních dárců laboratoř archivuje v papírové podobě, údaje 

o příjemcích jsou dohledatelné v nemocničním informačním systému. Typizaci HLA 

znaků jsem přímo neprováděla. S danou metodikou jsem se seznámila pouze 

pozorováním práce laborantek, které typizaci prováděly. Tomu odpovídá i stručný 

pracovní postup, který uvádím dále. 

Komplexní vyhodnocení získaných dat bylo provedeno v programu Excel pomocí 

jeho statistických a matematických funkcí.  

 

7.1.2 Vyšetřovací metody 

Potencionální dárce 

- genotypizace HLA znaků I. a II. třídy pomocí PCR-SSP metody 

- vyšetřovány lokusy HLA-A*, HLA-B* a HLA-DRB1*, (od roku 2017 i HLA-DQB1*)  

- úroveň nízkého rozlišení 
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Hledání vhodného příjemce 

- Koordinační středisko transplantací (KST) na základě alokačních kritérii zašle 

seznam 20–30 potencionálních vhodných příjemců 

- následuje provedení komplement-dependentního cytotoxického testu (cross 

match test) se séry potenciálních vhodných příjemců (séra jsou skladována 

v laboratoři ve zmraženém stavu) 

- KST vybere definitivního příjemce ze souboru potencionálních příjemců 

s negativním cross match testem 

7.1.3 Vyšetřovaný materiál 

Pro vyšetření HLA I. a II. třídy pomocí PCR-SSP metody je používána nesrážlivá 

žilní krev ve zkumavce s ethylendiamintetraoctovou kyselinou (EDTA činidlo). 

7.1.4 Pracovní postup 

7.1.4.1 Molekulárně genetická typizace pomocí PCR-SSP 

Izolace DNA 

K izolaci DNA je použito 200 µl plné krve. Tento objem je napipetován k proteáze 

v připravené mikrozkumavce, poté je přidán lyzační pufr a směs je krátce promíchána.  

Vzorek je následně inkubován v temperované vodní lázni. Po vyjmutí z vodní lázně 

je přidán ethanol a celý objem je přenesen na izolační kolonku se sběrnou zkumavkou. 

Vzorek je centrifugován. Sběrná zkumavka s filtrátem je vyměněna za čistou a poté 

je přidán první promývací pufr. Po stočení je opět vyměněna sběrná zkumavka, přidán 

druhý promývací pufr a vzorek je centrifugován. V této fázi je vyizolovaná DNA 

zachycena na membráně izolační kolonky. K jejímu uvolnění do nové sběrné zkumavky 

je použit eluční pufr a vzorek je naposledy stočen v centrifuze. Následně je změřena 

koncentrace získané DNA (Moravcová, 2017). 
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Příprava master mixu 

V laminárním boxu je připravena reakční směs pro PCR, tzv. master mix.  Master 

mix je připraven smícháním dodaného PCR pufru, Taq polymerázy (polymeráza 

pocházející z bakterie Thermus aquaticus), vody a jako poslední je přidána vyizolovaná 

DNA. Poměr vody a DNA je zvolen tak, aby výsledná koncentrace DNA vyhovovala 

optimálnímu rozmezí typizačního kitu. Master mix bez DNA je použit jako negativní 

kontrola, která je napipetována do první mikrozkumavky testu. Po přidání DNA 

do master mixu je směs napipetována do zbylých mikrozkumavek. Ty obsahují na svém 

dně sekvenčně specifické primery (Moravcová, 2017). 

Amplifikace pomocí PCR 

Následuje amplifikace DNA v termocykleru. Přístroj umožňuje nastavit teploty 

v jednotlivých krocích amplifikace, jak dlouho má být daná teplota udržována i celkový 

počet opakování všech teplotních cyklů. Před vložením do termocykleru jsou 

mikrozkumavky uzavřeny a je zvolen vhodný amplifikační program (Moravcová, 2017). 

Detekce produktů pomocí horizontální elektroforézy 

Do elektroforetické vany s TBE (Tris-borát-EDTA) pufrem je vložen agarózový gel. 

DNA je po amplifikaci přenesena z mikrozkumavek do jamek připraveného gelu. 

Do poslední jamky jsou napipetovány délkové standarty DNA, aby bylo možné určit 

velikost separovaných fragmentů. Elektroforetická vana je uzavřena a připojena ke zdroji 

napětí. Po ukončení separace je zdroj napětí vypnut, gel je přenesen do vany s ethidium 

bromidem a nechá se barvit. Gel je po uplynutí doby barvení umístěn do nádoby 

s vodou, aby došlo k odbarvení gelu (Moravcová, 2017). 

Hodnocení 

Připravený gel je vložen do UV transluminátoru, kde je pořízena jeho fotografie. 

Ta je pak vyhodnocena pomocí softwaru nebo přiloženého pracovního listu, se kterým 

jsou porovnávány pozice pozitivních reakcí, které se na fotografii jeví jako zářící proužky 

(Moravcová, 2017). 
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7.1.5 Hodnocený soubor osob 

V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2018 obdržela Laboratoř HLA systému a PCR 

diagnostiky Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové celkem 

157 žádostí o HLA typizaci potencionálního dárce ledvin. 

Do hodnocení bylo zahrnuto pouze 97 dárců ledvin (dále jen kadaverózní dárci).  

Důvody, proč došlo ke zmenšení souboru potencionálních dárců ze 157 na 97 dárců 

zahrnutých do hodnocení, jsou následující. V 6 případech byl požadavek na vyšetření 

zrušen ještě před tím, než byla HLA typizace provedena. K tomu došlo například z důvodu 

úmrtí dárce. V dalších 16 případech HLA typizace proběhla, ale transplantace 

se neuskutečnila. Nejčastěji tomu tak bylo v důsledku dodatečného zjištění 

kontraindikace transplantace, například přítomnosti patologie ledvin či pozitivity 

infekčních markerů. Od 38 potencionálních dárců byly obě ledviny převezeny do jiných 

transplantačních center, nejčastěji do pražského Institutu experimentální a klinické 

medicíny (IKEM). 

V jednom případě byly od jedné dárkyně obě ledviny použity pro transplantaci 

dvěma příjemcům ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK), vyhodnocovaný 

soubor proto zahrnuje celkem 98 darovaných ledvin. Od zbylých 96 dárců byla jedna 

ledvina použita pro transplantaci ve FN HK a druhá byla předána jinému 

transplantačnímu centru. Pokud transplantace proběhne v jiném centru, Laboratoř HLA 

systému a PCR diagnostiky nemá k dispozici výsledky HLA typizace od těchto příjemců 

ledvin. Hodnocený soubor se tedy ve výsledku skládá z 98 transplantovaných orgánů 

(ledvin) a 98 příjemců ledviny (dále jen příjemci), jejichž transplantace proběhla ve 

FN HK. Počet transplantací v jednotlivých letech znázorňuje graf č. 3. 

Graf č. 3 Počet transplantací ledviny od kadaverózních dárců typizovaných ve FN HK 
v letech 2013–2018 
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8. VÝSLEDKY 

8.1 VZÁJEMNÉ SROVNÁNÍ SOUBORU KADAVERÓZNÍCH DÁRCŮ 

A SOUBORU PŘÍJEMCŮ 

8.1.1 Rozložení pohlaví v souboru kadaverózních dárců 

Mezi kadaverózními dárci v hodnoceném souboru bylo 59 mužů a 39 žen. 

Dárkyně, která poskytla obě ledviny pro transplantaci ve FN HK, je do hodnocení 

zahrnuta dvakrát.  Z grafu č. 4 je patrné, že převahu mají muži (60,2 % mužů, 39,8 % žen). 

8.1.2 Rozložení pohlaví v souboru příjemců 

Zastoupení pohlaví v souboru příjemců je obdobné. Ledvina byla 

transplantována 62 mužům a 36 ženám. Graf č. 5 ukazuje procentuální zastoupení 

pohlaví v souboru příjemců. 

 

Graf č. 4 Rozložení pohlaví v souboru 
kadaverózních dárců 

 

Graf č. 5 Rozložení pohlaví v souboru 
příjemců
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8.1.3 Věková struktura souboru kadaverózních dárců 

Věkovou strukturu souboru kadaverózních dárců ukazuje graf č. 6. 

Pro vyhodnocení jsme použili věk, kterého by kadaverózní dárce dosáhl v roce, ve 

kterém došlo k transplantaci. Z vyhodnocení souboru dárců vyplývá, že dárcovství ledvin 

není omezeno věkem a v našem souboru jsou zastoupeni dárci všech věkových kategorií. 

Dárci ve věku 51–70 let tvoří polovinu všech kadaverózních dárců (50,0 %), z toho bylo 

23 dárců (23,5 %) ve věku 51–60 let a 26 dárců (26,8 %) ve věku 61–70 let. Nejmladší 

dárci (věková kategorie 0–10 let) a nejstarší dárci (věková kategorie 71–80 let) se 

vyskytují spíše výjimečně. Věk dárkyně, která poskytla obě ledviny pro transplantaci 

ve FN HK, byl 55 let a do hodnocení byl zahrnut dvakrát. 

 

Graf č. 6 Věková struktura osob v souboru kadaverózních dárců 
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8.1.4 Věková struktura souboru příjemců 

Věková struktura souboru příjemců je znázorněna v grafu č. 7. Pro vyhodnocení 

jsme použili věk, kterého příjemce dosáhl v roce, ve kterém došlo k transplantaci. Počet 

příjemců v našem souboru v jednotlivých věkových kategoriích postupně narůstá 

a dosahuje maxima ve věkové kategorii 61–70 let (33 příjemců, 33,7 %). Spolu s osobami 

ve věkové kategorii 51-60 let (25 příjemců, 25,5 %) pak příjemci ve věku od 51 do 70 let 

tvoří 59,2 % hodnoceného souboru příjemců. Ledvina nebyla ani jednou 

transplantována příjemci mladšímu 20 let. 

 

Graf č. 7 Věková struktura osob v souboru příjemců 
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8.1.5 Nejčastější diagnózy osob v souboru kadaverózních dárců 

Tabulka č. 4 uvádí zastoupení jednotlivých diagnóz v souboru kadaverózních 

dárců. V hodnoceném souboru se nejčastěji vyskytovaly diagnózy spojené s poškozením 

mozku (přítomny u 65 kadaverózních dárců, celkem 66,3 % osob z hodnoceného 

souboru dárců). Konkrétně bylo u 17,3 % kadaverózních dárců poškození mozku 

způsobeno cévní mozkovou příhodou, u 17,3 % subarachnoidálním krvácením, u 16,3 % 

nitrolebním poraněním a u 15,3 % intracerebrálním krvácením.  

 V posledním řádku tabulky č. 4 je uveden počet pacientů, jejichž diagnóza se 

v souboru dárců vyskytla pouze ojediněle. 

 

Tabulka č. 4 Nejčastější diagnózy v souboru kadaverózních dárců 

Diagnóza 
Počet 

pacientů 
Procentuální 
zastoupení 

Jiná určená poranění postihující více částí těla 19 19,4 % 

Cévní příhoda mozková (mrtvice) 17 17,3 % 

Subarachnoidální krvácení 17 17,3 % 

Nitrolební poranění 16 16,3 % 

Intracerebrální krvácení 15 15,3 % 

Srdeční zástava 7 7,1 % 

Ostatní 7 7,1 % 

Názvy diagnóz převzaty z: https://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html 
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8.1.6 Nejčastější diagnózy osob v souboru příjemců 

Jednoznačně nejčastější diagnózou v souboru příjemců jsou chronická zánětlivá 

onemocnění ledvin. Touto skupinou onemocnění trpělo před transplantací 41,8 % 

příjemců (tabulka č. 5). Následují glomerulární poruchy při diabetes mellitus (13,3 %), 

chronické selhání ledvin (11,2 %) a chronická tubulo-intersticiální nefritida (11,2 %). Proti 

diagnózám kadaverózních dárců jsou diagnózy v souboru příjemců méně rozmanité. 

 

Tabulka č. 5 Nejčastější diagnózy v souboru příjemců 

Diagnóza 
Počet 

pacientů 
Procentuální 
zastoupení 

Chronická zánětlivá onemocnění ledvin 41 41,8 % 

Glomerulární poruchy při diabetes mellitus 13 13,3 % 

Chronické selhání ledvin 11 11,2 % 

Chronická tubulo-intersticiální nefritida 11 11,2 % 

Vrozené choroby ledvin (polycystóza, malformace) 10 10,2 % 

Postižení ledvin při hypertenzi 9 9,2 % 

Nefropatie po analgézii 2 2,0 % 

Glomerulární poruchy při systémových onemocněních 
pojivové tkáně 

1 1,0 % 

Názvy diagnóz převzaty z: https://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html 
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8.2 SHODA KADAVERÓZNÍHO DÁRCE A PŘÍJEMCE V KREVNÍ SKUPINĚ 

Shoda v krevní skupině je jednou z hlavních podmínek pro výběr vhodného 

příjemce ledviny od kadaverózního dárce. Jednotlivé případy v rámci krevně 

skupinového systému AB0 a RhD antigenu jsou uvedeny v tabulkách č. 6 a č. 7. 

V hodnoceném souboru byla shoda v krevně skupinovém systému AB0 dodržena 

u všech 98 transplantací (100,0 %). V jednom případě byla transplantace provedena 

u příjemce s odlišnou podskupinou (dárce A2B – příjemce A1B). 

V rámci RhD antigenu byla shoda dodržena u 74 transplantací (75,5 %). 

Ve 13 případech (13,3 %) byla ledvina od RhD pozitivního dárce transplantována RhD 

negativnímu příjemci. V 11 případech (11,2 %) byla ledvina od RhD negativního dárce 

transplantována RhD pozitivnímu příjemci. 

 

Tabulka č. 6  Shoda v krevně skupinovém systému AB0 u kadaverózního dárce a příjemce 

Krevně skupinový systém AB0 
Počet 

transplantací 
Procentuální 
zastoupení 

Shoda v krevně skupinovém systému AB0 98 100,0 % 

 

Tabulka č. 7 Shoda v RhD antigenu u kadaverózního dárce a příjemce 

RhD antigen 
Počet 

transplantací 
Procentuální 
zastoupení 

Shodný RhD antigen 74 75,5 % 

Dárce RhD pozitivní Příjemce RhD negativní 13 13,3 % 

Dárce RhD negativní Příjemce RhD pozitivní 11 11,2 % 
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8.3 SHODA V HLA ZNACÍCH MEZI KADAVERÓZNÍM DÁRCEM 

A PŘÍJEMCEM 

Shoda v HLA znacích je důležitým kritériem pro výběr vhodného příjemce. 

Graf č. 8 ukazuje, v kolika HLA znacích se shodoval příjemce a dárce ledviny. Shoda byla 

hodnocena v lokusech HLA-A*, HLA-B* a HLA-DRB1*. Každý člověk nese dva znaky 

z každého lokusu, celkem tedy v tomto případě hovoříme o maximální dosažené shodě 

v 6 HLA znacích. Shody v šesti nebo v pěti HLA znacích nebylo ve sledovaném období 

dosaženo ani jednou. Nejčastější je shoda v jednom HLA znaku ze šesti (34 párů 

dárce–příjemce, 34,7 %) a ve dvou HLA znacích ze šesti (32 párů dárce–příjemce, 

32,7 %). V 9 případech (9,2 %) byla transplantace provedena při úplné neshodě HLA 

znaků. Průměrně bylo v letech 2013–2018 v páru kadaverózní dárce–příjemce dosaženo 

shody v 1,7 znacích.  

 

Graf č. 8 Shoda v HLA znacích mezi kadaverózním dárcem a příjemcem ve FN HK 
(2013–2018) 
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8.3.1 HLA lokus, ve kterém je nejčastěji dosaženo shody 

Dále bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých lokusů jako takových. Z každého 

vyšetřovaného lokusu mohlo být v hodnoceném souboru příjemců (respektive 

v hodnoceném souboru kadaverózních dárců) dosaženo shody celkem v 196 možných 

HLA znacích (98 párů kadaverózní dárce–příjemce, každá osoba nese dva HLA znaky 

z daného lokusu).  Procento znaků, které byly z celkových 196 možných označeny jako 

shodné, ukazuje graf č. 9. Nejčastěji bylo dosaženo shody v lokusu HLA-DRB1* (34,2 %), 

v lokusu HLA-A* bylo shodných 30,6 % znaků a v lokusu HLA-B* bylo shody dosaženo 

pouze v 23,0 % hodnocených znaků. 

 

Graf č. 9 Shodné a odlišné znaky v jednotlivých HLA lokusech (196 znaků v každém 
lokusu) 
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8.4 POROVNÁNÍ POHLAVÍ KADAVERÓZNÍHO DÁRCE A PŘÍJEMCE  

Rozdílné pohlaví kadaverózního dárce a příjemce není překážkou k provedení 

transplantace ledviny (graf č. 10). Transplantace při dodržení shody pohlaví tvoří 50,0 % 

z 98 transplantací, z toho bylo 36 transplantací (36,7 %) provedeno mezi muži a 13 

transplantací (13,3 %) mezi ženami. 

 

Graf č. 10 Četnost jednotlivých typů transplantací v závislosti na pohlaví kadaverózního 
dárce a příjemce ve FN HK (2013–2018) 
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8.5 POROVNÁNÍ VĚKU KADAVERÓZNÍHO DÁRCE A PŘÍJEMCE 

Mladší kadaverózní dárce poskytl ledvinu staršímu příjemci v 51 případech 

(52,0 %). Graf č. 11 ukazuje, jak velký byl věkový rozdíl mezi mladším dárcem a starším 

příjemcem. Žádný rozdíl věku při rozčlenění do pětiletých intervalů nepřevažuje. Celkem 

34 ledvin (66,6 %) od mladších kadaverózních dárců bylo transplantováno příjemcům, 

kteří byli maximálně o 25 let starší. 

Graf č. 11 Histogram rozdílů věku u transplantací od mladšího dárce staršímu příjemci 

 

Ledvina staršího dárce byla transplantována mladšímu příjemci ve 47 případech 

(48,0 %). Graf č. 12 ukazuje, jak velký byl věkový rozdíl mezi starším dárcem a mladším 

příjemcem. Nejčastěji byla ledvina transplantována příjemci, který byl maximálně o 5 let 

mladší. Přenos orgánu na příjemce mladšího o více než 25 let byl výjimečný. 

Graf č. 12 Histogram rozdílů věku u transplantací od staršího dárce mladšímu příjemci 
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9. DISKUZE 

Ve sledovaném období (2013–2018) obdržela Laboratoř HLA systému a PCR 

diagnostiky celkem 157 žádostí o HLA typizaci potenciálního dárce ledvin. U 22 dárců 

bylo od odběru orgánů upuštěno, od 38 kadaverózních dárců byly obě ledviny převezeny 

do jiných transplantačních center. K vypracování této diplomové práce byla použita data 

z transplantací, které byly provedeny ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK). 

Do hodnocení jsme zahrnuli 98 příjemců a 98 darovaných orgánů (ledvin) od 97 

kadaverózních dárců. V jednom případě byly obě ledviny od jedné ženy transplantovány 

dvěma příjemcům ve FN HK. 

Zastoupení pohlaví v souboru kadaverózních dárců a v souboru příjemců bylo 

prakticky shodné. V obou souborech mají převahu muži. Ve vyšetřovaném souboru 

kadaverózních dárců bylo zastoupení mužů 60,2 %, v souboru příjemců 63,3 %. Obdobné 

složení měl i významně větší soubor dárců (respektive příjemců) ve studii Millerové a kol. 

(2017). Ze 115 124 jedinců v každém souboru bylo 59,4 % mužů mezi dárci a 61,6 % mužů 

mezi příjemci. 

Nejpočetnější zastoupení v souboru kadaverózních dárců mají osoby ve věku 

od 51 do 70 let (49 osob, 50,0 %), z toho 23 osob (23,5 %) ve věku 51–60 let a 26 osob 

(26,8 %) ve věku 61–70 let. Nejmladší dárci (věková kategorie 0–10 let) se ve FN HK 

vyskytují spíše výjimečně (2 dárci, 2,0 %). Zařazování starších dárců (>65 let) do 

transplantačního programu je jedním z přístupů, který umožňuje rozšíření poolu 

kadaverózních dárců.  Ledviny od těchto dárců jsou pak častěji transplantovány stejně 

starým, nebo starším čekatelům na ledvinu (Cohen a kol., 2005). V souboru příjemců je 

situace obdobná. Nejvíce příjemců je soustředěno ve věkové kategorii 51–70 let (celkem 

58 příjemců, 59,2 %). Věk jako takový není kontraindikací pro zařazení pacienta na čekací 

listinu a počet starších čekatelů se stále zvyšuje. (Viklický a kol., 2008)  
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V hodnoceném souboru kadaverózních dárců se vyskytlo 38 různých diagnóz. 

Z tohoto hlediska se tedy zdánlivě jedná o nesourodý soubor osob, ale po sloučení 

příbuzných diagnóz vždy do jedné skupiny se ukázalo, že společným pojítkem těchto 

osob je to, že u nich nejčastěji došlo k nevratnému poškození mozku způsobenému 

úrazovým nebo spontánním krvácením. Diagnózy přímo spojené s poškozením mozku 

byly přítomny u 65 kadaverózních dárců (66,3 %). Konkrétně bylo u 17,3 % 

kadaverózních dárců poškození mozku způsobeno cévní mozkovou příhodou, 

u 17,3 % subarachnoidálním krvácením, u 16,3 % nitrolebním poraněním a u 15,3 % 

intracerebrálním krvácením. 

Naopak diagnózy v souboru příjemců ledvin jsou z logiky věci méně rozmanité.  

U 98 příjemců se vyskytlo pouze 11 různých diagnóz vedoucích k selhání ledvin. 

Jednoznačně nejčastější jsou chronická zánětlivá onemocnění parenchymu ledvin 

(glomerulonefritidy, 41 příjemců, 41,8 %), na dalších místech jsou pak selhání ledvin 

způsobená diabetes mellitus (13 příjemců, 13,3 %) a zánětlivým onemocněním 

intersticia ledvin (11 příjemců, 11,2 %). Spektrum příčin v souboru odpovídá datům 

udávaným v literatuře (Tesař a kol., 2006). Za alarmující jsou považována selhání ledvin 

způsobená „dobře“ léčitelnými chorobami – cukrovkou a vysokým krevním tlakem 

(celkem 22,4 %), za zbytečná pak selhání způsobená nadužíváním analgetik, která se 

v našem souboru vyskytla celkem 2x (Wang a kol., 2019). 

Navzdory tomu, že v dnešní době jsou již vypracovány postupy pro provedení 

transplantace při neshodě v krevní skupině (například odstranění příjemcových 

hemaglutininů proti dárci pomocí imunoadsorpce v kombinaci s imunosupresí 

a podáním rituximabu), je při transplantaci orgánu od kadaverózního dárce přednostně 

vyhledáván příjemce se shodnou krevní skupinou (Viklický a kol., 2008). Tím se značně 

snižuje riziko hyperakutní rejekce a významně se tím zkrátí čas studené ischemie 

odebraného orgánu, neboť příprava pacienta na transplantaci od dárce s odlišnou krevní 

skupinou je časově náročná. V našem hodnoceném souboru byla shoda v krevně 

skupinovém systému AB0 dodržena u všech 98 transplantací (100,0 %). 
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V jednom případě byla transplantace provedena u příjemce s odlišnou 

podskupinou (dárce A2B – příjemce A1B), jednalo se o kompatibilní transplantaci. 

Transferáza podskupiny A2 je méně účinná a navíc nedokáže zpracovat všechny typy 

prekurzorových řetězců. Na erytrocytech podskupiny A2 je nižší hustota antigenu A 

(v porovnání s erytrocyty podskupiny A1) a zbylé prekurzorové řetězce zůstávají ve 

formě antigenu H – tyto důvody mohou vést k tvorbě protilátky anti-A1 u dárce. Tato 

protilátka je ale většinou klinicky nevýznamná a reaguje spíše za nižších teplot (Řeháček 

a kol., 2013). V opačném případě (transplantace mezi A1 dárcem a A2 příjemcem) by ale 

bylo vhodné ověřit přítomnost anti-A1 protilátky u příjemce, neboť by daná protilátka 

mohla, obzvláště v počáteční fázi obnovy krevního průtoku transplantovaným orgánem 

(uchovávaným při 4 °C), způsobit poškození transplantované ledviny.  

Shoda v RhD antigenu byla dodržen u 74 transplantací (75,5 %), u 24 párů 

(24,5 %) se kadaverózní dárce a příjemce vzájemně lišili v RhD antigenu. Silně 

imunogenní antigen D, který patří do Rh systému, není na rozdíl od antigenů 

AB0 systému exprimován na endotelu ledvin. Neshoda v RhD antigenu proto není 

překážkou pro provedení transplantace.  Po transplantaci je ale vhodné sledovat tvorbu 

protilátek u RhD negativních žen, kterým byla transplantována ledvina 

od RhD pozitivního dárce. Ve výjimečných případech může dojít k tvorbě anti-D 

protilátek, které mohou být hrozbou při případném budoucím těhotenství a mohou 

způsobit hemolytické onemocnění plodu a novorozence (Habets a kol., 2018).  

Dalším důležitým kritériem pro výběr vhodného kadaverózního dárce je shoda 

v HLA antigenech a negativní výsledek cross match testu. Úkolem cross match testu je 

detekovat v séru příjemce přítomnost protilátek proti HLA antigenům dárce. Cross 

match test musí být vždy negativní, jinak nemůže být přistoupeno k samotné 

transplantaci. Z tohoto důvodu nevěnujeme cross match testu v této diplomové práce 

zaměřené na hodnocení shody dárce a příjemce zvláštní pozornost. 
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Co se samotné shody v HLA antigenech kadaverózního dárce a příjemce týče, 

během sledovaných šesti let byly po celou dobu vyšetřovány pouze lokusy HLA-A*, 

HLA-B* a HLA-DRB1*. Od roku 2017 je typizován také lokus HLA-DQB1*, ale ten nebyl 

do hodnocení zahrnut z důvodu chybějících dat z předchozích let. V hodnocených třech 

lokusech může být dosaženo shody až v šesti znacích. Nejčastěji bylo dosaženo shody 

v 1 znaku (34 transplantací, 34,7 %) a ve 2 znacích (32 transplantací, 32,7 %). Výjimkou 

ale nejsou ani transplantace bez shody v našich hodnocených lokusech HLA systému 

(9 transplantací, 9,2 %). Oproti větší americké studii jsou patrné jisté rozdíly 

(Williams a kol., 2016). Data o 44 535 transplantacích ledvin provedených ve Spojených 

státech amerických během let 2009–2013 ukazují, že shody v 6 vyšetřovaných znacích 

(lokusy HLA-A*, -B*, -DRB1*) bylo dosaženo u 6,2 % transplantací (vs. 0,0 % v našem 

hodnoceném souboru). Obdobně pak shoda 5 ze 6 (1,0 % vs. 0,0 %), 

4 ze 6 (3,8 % vs. 4,1 %), 3 ze 6 (12,7 % vs. 19,4 %), 2 ze 6 (27,0 % vs. 32,7 %), 

1 ze 6 (33,1 % vs. 34,7 %) a 0 ze 6 (16,2 % vs. 9,2 %). Náš hodnocený soubor je ale 

poměrně malý, a proto mohou být rozdíly v procentuálním zastoupení jednotlivých HLA 

shodných znaků způsobeny právě tím. 

Shody v HLA znacích kadaverózního dárce a příjemce v našem souboru 

je nejčastěji dosaženo v lokusu HLA-DRB1*. Ze 196 možných znaků, které náš hodnocený 

soubor kadaverózních dárců (respektive příjemců) nesl v lokusu HLA-DRB1*, jich bylo 

shodných 34,2 %. V lokusu HLA-A* se jednalo o 30,6 % shodných znaků a v lokusu 

HLA-B* bylo shodných pouze 23,0 % znaků. Tyto výsledky nejsou nijak překvapivé, když 

vezmeme v potaz data, která pro moji bakalářskou práci poskytl Český národní registr 

dárců dřeně. V populaci České republiky se v lokusu HLA-DRB1* vyskytuje pouze 

16 znaků (Moravcová, 2017). Čím menší rozmanitost znaků v daném lokusu, tím je větší 

pravděpodobnost na nalezení shodných znaků u druhé osoby. Z výsledků mé bakalářské 

práce také vyplývá, že množství různých znaků v lokusu HLA-B* v populaci České 

republiky je naopak nejvyšší, a proto je v něm dosahováno nejmenší shody.  
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Výsledky hodnocení shody v páru kadaverózní dárce a příjemce z pohledu pohlaví 

také nejsou překvapením. Pokud je v obou hodnocených souborech převaha mužů, 

je logické, že nejvíce transplantací proběhne právě mezi mužským dárcem a mužským 

příjemcem (36 transplantací, 36,7 %). Naopak nejméně transplantací se uskutečnilo 

v případě, kdy byla dárcem žena a příjemcem orgánu také žena (13 transplantací, 

13,3 %). Celkově tvoří transplantace při dodržení shody pohlaví 50,0 % z 98 transplantací 

provedených ve sledovaném období. Studie opakovaně potvrzují, že z hlediska 

předčasného selhání štěpu jsou nejméně rizikové transplantace mezi muži. Naopak při 

přenosu ledviny z ženy na muže hrozí dřívější selhání štěpu (Vinson a kol., 2018; Ashby 

a kol., 2017; Miler a kol., 2017). Těchto transplantací se ve sledovaném období 

uskutečnilo 26 (26,5 %). Kromě samotného pohlaví ale dle literárních údajů hraje roli při 

výběru i váhový poměr mezi dárcem a příjemcem (Miler a kol., 2017). Toto kritérium 

nebylo v této diplomové práci hodnoceno, protože údaje o hmotnosti dárce a příjemce 

nejsou v Laboratoři HLA systému a PCR diagnostiky k dispozici. 

Jednoduché porovnání věku kadaverózního dárce a příjemce ukázalo, 

že hodnocený soubor osob je rozdělen přibližně na poloviny. V 51 případech (52,0 %) 

poskytl kadaverózní dárce ledvinu staršímu příjemci. Naopak ve 47 případech (48,0 %) 

putovala ledvina od dárce mladšímu příjemci. Po vyhodnocení rozdílů věku mezi dárcem 

a starším příjemcem je patrné, že při rozčlenění do pětiletých intervalů nepřevažuje 

žádný určitý věkový rozdíl. Ledviny byly transplantovány osobám všech věkových 

kategorií, věkový rozdíl nad 45 let byl ale spíše výjimkou. V druhém případě, kdy byla 

ledvina transplantována mladšímu příjemci, je jasně patrná snaha o nalezení přibližně 

stejně starého příjemce. Nejvíce ledvin, konkrétně 17 (17,3 %), bylo transplantováno 

dárcům, kteří byli maximálně o pět let mladší. Některé studie se problematice vlivu věku 

dárce a příjemce na výsledek transplantace věnují. Lim a kol. (2010) například uvádějí, 

že spárování mladšího dárce (<55 let) s mladším příjemcem (<55 let) může 

z dlouhodobého hlediska prodloužit přežití štěpu.   
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10. ZÁVĚR 

V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2018 provedla Laboratoř HLA systému a PCR 

diagnostiky Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové typizaci 

97 kadaverózních dárců. Celkem 98 ledvin od nich získaných bylo následně 

transplantováno 98 příjemcům. 

Mezi dárci bylo 60,2 % mužů, mezi příjemci bylo 63,3 % mužů. Nejvíce dárců, 

stejně jako příjemců, se nacházelo ve věkové kategorii 51–70 let (50,0 % resp. 59,2 %). 

V souboru dárců byly nejčastější diagnózy spojené s poškozením mozku (66,3 %), 

v souboru příjemců pak byla nejčastější příčinou selhání ledvin chronická zánětlivá 

onemocnění ledvin (41,8 %). 

V hodnoceném souboru byla shoda v krevně skupinovém systému AB0 dodržena 

u všech 98 transplantací (100,0 %). Shoda v RhD antigenu byla dodržena u 74 

transplantací (75,5 %). 

Transplantace při dodržení shody pohlaví tvoří 50,0 % z 98 transplantací.  

Při vzájemném porovnání věku kadaverózního dárce a příjemce nebyla v hodnoceném 

souboru zjištěna žádná závislost. 

Hlavním cílem bylo zjistit shodu v HLA znacích. Nejčastěji bylo dosaženo shody 

v 1 ze 6 znaků (lokusy HLA-A*, -B* a DRB1*). Průměrně bylo v letech 2013–2018 

dosaženo v páru kadaverózní dárce–příjemce shody v 1,7 znacích, což je nižší shoda, než 

uvádí literatura, která však vyhodnocuje násobně větší soubory dárců a příjemců. 

Stanovené cíle práce byly splněny, data získaná zpracováním souboru budou 

využita pro informaci a činnost Transplantačního centra FN HK a laboratoře HLA systému 

a PCR diagnostiky Transfuzního oddělení FN HK. 
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