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Transplantace můţe být v některých případech poslední moţností jak 

zachránit ţivot nemocného člověka. Tento terapeutický přístup se vyuţívá u 

těch orgánů, které nelze nahradit ţádným jiným způsobem. Hlavním 

problémem, který se prozatím nepodařilo vyřešit je odhojovací reakce 

indukovaná v těle příjemce, při které klíčovou úlohu sehrávají rozdíly mezi HLA 

antigeny dárce a příjemce. Pečlivé laboratorní vyšetření pacientů na čekací 

listině před transplantací je jedním ze základních faktorů ovlivňujících osud 

transplantovaného štěpu a jeho příjemce. 
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The transplantation might be in some cases the last chance to save life 

of the patient. This therapeutical approach is used in those organs, which are 

not replaceable by any alternative way. The main problem, which was not 

solved yet, is a rejection reaction induced in the body of the recipient, where the 

diferences between HLA antigens of the donor and recipient play a key role. 

Precise laboratory examination of the patient on waiting list before the 

transplantation is one of the essential factors affecting the outcome of the 

transplanted graft and its recipient. 
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1. Zadání bakalářské práce – cíl práce 

 

Cílem a zadáním mé práce je shrnout současné znalosti o vyšetřování 

pacientů na čekací listině transplantace ledvin s ohledem na metody vyuţívané 

na Pracovišti laboratorních metod v IKEM. 

  



8 
 

2. Úvod do transplantační problematiky 

 

Přenosy orgánů nebo tkání představují zákroky, u nichţ hrají zásadní roli 

imunitní děje. Nejčastější transplantací v praxi jsou krevní transfuze. 

Z orgánových transplantací jsou nejčastější transplantace ledvin od neţijících 

dárců (Hořejší 2002). 

Mezi orgány a tkáně, které se transplantují, se řadí srdce, plíce, játra, 

slinivka břišní, ledviny, tenké střevo (v současné době se v ČR připravuje), 

krvetvorné buňky, tkáně koţní, muskuloskeletální a oční (Koordinační středisko 

transplantací 2005). 

Transplantace ledvin je jedním z významných úspěchů v medicíně 

minulého století. Od prvních náhrad orgánů uběhlo více neţ 50 let. Dnes je jiţ 

rutinní klinickou metodou, coţ je dáno zvládnutím chirurgického postupu a 

pokroky v imunologii. Někdy je jedinou vhodnou léčbou nemocných se 

selháváním ledvin, která jim zajišťuje delší přeţití v porovnání s dialyzačními 

metodami (Třeška 2008).  

 

2.1. Historie transplantací 

 

První přenosy orgánu byly zaznamenány na konci 19. století jako 

experimenty provedené zejména na psech. Úspěšnou transplantaci ledviny u 

psa provedl v roce 1902 vídeňský chirurg Ullman. Ledvina na několik hodin 

obnovila tvorbu moči, poté pes zemřel na selhání ledvin při ischémii v důsledku 

trombózy tepny (Tilney 2003). 

První úspěšnou transplantaci lidské ledviny podstoupila Ruth Tuckerová 

v červnu 1950. Operaci provedl americký chirurg Richard Lawler v Chicagské 

nemocnici. I přes velmi omezené moţnosti imunosupresivní léčby ţila dalších 

pět let. U většiny pokusů transplantovat lidskou ledvinu však následovala 

rejekce orgánu a smrt pacienta během prvních měsíců po transplantaci. 

Zásadním přínosem pro pochopení rejekčních mechanizmů byla transplantace 
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ledviny mezi jednovaječnými, geneticky stejnými (monozygotními) dvojčaty 

provedená v prosinci 1954. Ihned po transplantaci ledviny se obnovila její 

funkce a byla zachována bez jakékoli imunosupresivní léčby dalších 20 let. 

 

Obrázek 1: Jednovaječná dvojčata, 1954 

Milníkem v transplantační medicíně bylo popsání lidského leukocytárního 

histokompatibilního systému HLA Jeanem Daussetem v roce 1958, za coţ mu 

byla v roce 1980 udělena Nobelova cena. V jeho týmu tehdy pracoval i Pavel 

Ivanyi, významný československý imunolog (Nobelprize 2005).  

Jakmile se začala vyvíjet HLA typizace, byla vypracována metodika pro 

typizování antigenů na A i B lokusu na konci šedesátých let Terasakiho 

skupinou a začal se realizovat způsob vyhledávání příjemců na základě 

optimální shody v HLA antigenech. Poté byla v roce 1967 zaloţena 

mezinárodní organizace pro registraci čekatelů na transplantaci ledvin 

Eurotransplant. Jejím cílem je rozšíření spektra čekatelů s vyšší 

pravděpodobností optimálního výběru příjemců (Viklický 2008, Terasaki 1996). 

V České republice má transplantační program více neţ 40letou historii. 

První transplantace u nás byla provedena v roce 1961 v Hradci Králové 

profesorem Navrátilem, ale nebyla úspěšná. Důvodem byla rejekce 

transplantované ledviny imunitním systémem. První úspěšnou transplantaci 

podstoupil v roce 1966 Karel Pavlík, který dostal ledvinu od své matky. Štěp 

ledviny fungoval téměř jeden rok (Viklický 2008). 



10 
 

Podle dostupných informací ţije v České republice více neţ 3000 lidí 

s transplantovanou ledvinou, kaţdý rok jich přibývá asi 400. V současné době je 

v České republice na čekací listině transplantace ledvin celkem 488 nemocných 

(Trinis 10. 10. 2011). 

 

2.2. Základní pojmy 

 

Imunitní systém příjemce je odpovědný za odhojování transplantovaného 

orgánu, který je vlastnímu tělu cizorodý. Orgány od geneticky neidentického 

dárce téhoţ druhu jsou označovány jako alogenní. V případě neshody, či menší 

shody v HLA systému dárce a příjemce je indukována silná odhojovací reakce. 

Pokud je orgán od jiného ţivočišného druhu, jedná se o xenogenní 

transplantaci. Xenogenní transplantace v sobě skrývá více problémů, neţ 

transplantace alogenní, protoţe rozdíly mezi ţivočišnými druhy jsou podstatně 

výraznější, neţ mezi jedinci stejného druhu. Pouze u identických dvojčat, jejichţ 

orgány nebo tkáně jsou syngenní (mají stejnou výbavu v HLA antigenech), není 

indukována ţádná odhojovací reakce. Zvláštním typem transplantací je 

implantace, coţ je transplantace umělé, synteticky vyrobené tkáně (Hořejší 

2002). 

 Čekací listina (waiting list) je seznam všech čekatelů na transplantaci 

orgánů a tkání, který spravuje Koordinační středisko transplantací zřízené 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úkoly koordinačního střediska, které je v ČR 

jako jediná národní čekací listina, jsou dány zákonem č. 285/2002 Sb. Spravuje 

čekací listinu, zaznamenává odběry a transplantace. Má klíčovou úlohu pro 

alokaci (přidělení) orgánů a tkání. Alokaci provádí po vyhodnocení speciálních 

kritérií, která určují transplantační centra. Transplantovat orgán lze pouze osobě 

zařazené do čekací listiny (Koordinační středisko transplantací 2005). 

Rejekce je odmítnutí transplantované tkáně, v řadě případů na základě 

odlišnosti dárce a příjemce v hlavních histokompatibilních glykoproteinech. Na 

rejekci se podílí lymfocyty T, lymfocyty B s tvorbou protilátek i mechanizmy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Implantace
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přirozené imunity. Jako prevence proti rejekci se vyuţívá imunosupresivní léčba 

(Alberts 2002). 

Kadaverózní dárce je dárce s prokázanou mozkovou smrtí stanovenou 

pomocí angiografie mozkových tepen, nebo perfuzní scintigrafií mozku. 

Rozlišují se dárci s bijícím a nebijícím srdcem, kdy převaţují dárci s bijícím 

srdcem a zachovalým krevním oběhem. Studie potvrzují nevýznamné rozdíly 

v přeţívání ledviny mezi těmito dvěma skupinami (Nicholson 2001). 

 

2.3. Orgánové transplantace 

 

Důvodem transplantace orgánů, nebo tkání je náhrada nefungujícího 

orgánu zdravým orgánem od dárce. Nejvíce se nahrazují ledviny, následují 

srdce a játra. Orgán se voperuje na stejné (ortotopická transplantace) nebo na 

jiné (ektopická transplantace) místo v organismu. Zejména u ledvin se původní 

poškozené ledviny ponechají na svém místě a nový orgán se transplantuje do 

dutiny břišní.  

Orgány vhodné k transplantaci jsou především od osob zemřelých 

v důsledku úrazů. Protoţe jsou transplantace velice náročné, organizují se do 

transplantačních center poskytujících komplexní péči. Kritéria při výběru dárce u 

transplantace ledvin jsou ve srovnání s transplantací plic a srdce odlišná. Je to 

dáno časovou tísní a uţší imunogenicitou u transplantace srdce a plic, kdy se 

neprovádí HLA typizace a aloreaktivita je potlačena silnými imunosupresivy. 

Nejvíce problematickou transplantací je z imunologického hlediska náhrada 

tenkého střeva (Hořejší 2002). 
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3. Transplantace ledvin 

 

K transplantaci ledvin je indikován pacient s chronickým selháním ledvin 

v nejpokročilejším stádiu, které se určuje ze sníţení glomerulární filtrace. Musí 

se jednat o redukci nejméně na jednu osminu hodnoty fyziologické.  

Většina nemocných podstupující transplantaci ledvin je jiţ léčena 

v dialyzačním programu po různě dlouhou dobu. Pacienti mají metabolické a 

klinické změny spojené s poruchou funkce ledvin i vlastní dialyzační terapií. Pro 

nemocné je zcela zásadní zahájit dialýzu před manifestací neuropatie, 

encefalopatie, perikarditidy, pleuritidy, nebo zhoršení nutričního stavu, protoţe 

rozvinuté komplikace mají často dlouhodobý průběh. Pacienty závislé na 

dialýze provázejí častější výskyty chronických i akutních komplikací a je 

významně zkrácena délka ţivota ve srovnání s osobami stejného věku (Viklický 

2008). 

Nejčastější příčinou úmrtí pacientů závislých na dialýze jsou onemocnění 

kardiovaskulárního charakteru způsobené změnou struktury a funkce cév a 

myokardu. Druhou nejčastější příčinou úmrtí jsou infekční komplikace, protoţe 

jsou porušeny imunologické obranné mechanizmy. Je prokázáno, ţe během 

prvního roku po transplantaci se vyvine, častěji neţ u zdravých, bakteriální 

infekce nebo infekce cytomegalovirem z důvodu výskytu neutropenie aţ u 28 % 

pacientů. Riziko ztráty štěpu je nejvyšší během prvního půl roku (Hurst 2011). 

Vzhledem k tomu, ţe dialyzační terapie nezajistí vyléčení pacienta, je 

vhodné provést transplantaci co moţná nejdříve, jelikoţ je známo, ţe s delší 

dialyzační léčbou klesá doba přeţívání štěpu (Viklický 2008). 
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3.1. Předtransplantační příprava 

 

Po zařazení na čekací listinu je nemocný pravidelně kontrolován, aby se 

předešlo komplikacím, které by bránily provedení transplantace. V případě, ţe 

se komplikace nepodaří vyřešit, je z čekací listiny pacient dočasně nebo trvale 

vyřazen. Podle věku pacienta a předchozích onemocnění se určuje rozsah 

vyšetření (Koordinační středisko transplantací 2005). 

Vhodné ledviny pro transplantaci se získávají od kadaverózních dárců 

nebo od ţivých osob v příbuzenském stavu s nemocným. Pokud má dárce 

závaţné onemocnění, např. diabetickou nefropatii, závaţné onemocnění ledvin, 

těţkou hypertenzi nebo malignitu, je vyloučen z dárcovství. U ţivých dárců se 

přihlíţí i na psychickou stabilitu a normální funkci obou ledvin, protoţe se tím 

dárce vzdává rezervní ledviny (Teplan 2003).  

V České republice je více neţ 95 % ledvin od zemřelých dárců, dříve 

zdravých osob se stanovením diagnózy smrti mozku.  

Důleţitým krokem je odběr ledviny s močovodem od dárce. Ta se ošetří 

konzervačním roztokem a uloţí do ledové tříště. Odebranou ledvinu je moţné 

takto uchovat aţ 40 hodin. Během této doby probíhá nezbytné imunogenetické 

vyšetření, viz kapitola 5. Vyšetření na přítomnost alospecifických protilátek 

(Saudek 2005). 
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3.2. Transplantační postup 

 

Vlastní transplantace ledviny probíhá při celkové anestezii, obvykle trvá 

2-4 hodiny. Ledvina je uloţena do kyčelní jámy, provede se anastomóza 

(funkční spojení cév) na pánevní cévy a obnoví se kontinuita močovodu. 

Původní ledviny se většinou ponechají na svém místě (Kemp 2003). 

 

Obrázek 2: Místo uloţení transplantované ledviny,  

obrázek převzat z materiálů pro pacienty vydané firmou Roche. 
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3.3. Odhojovací (rejekční) reakce 

 

Podle časových kritérií existují tři typy rejekčních reakcí, které mohou 

vést k poškození, nebo zničení transplantovaného orgánu. 

 

Typ rejekce Čas Mechanizmy poškození 

Hyperakutní Hodiny Vazba jiţ vytvořených alospecifických 

protilátek. 

Aktivace komplementového systému. 

Trombóza štěpu. 

Akutní Dny aţ 90 dnů Reakce vůči HLA molekulám dárce. 

Alospecifické cytotoxické T-lymfocyty. 

Chronická Aţ roky Zánětlivá reakce namířená proti 

endotelovým buňkám štěpu. 

Obliterace cévního řečiště. 

Fibrotická přestavba parenchymu štěpu. 

Dyslipidémie. 

Tabulka 1: Rozdělení odhojovací reakce 

 

3.3.1. Hyperakutní rejekce 

Hyperakutní rejekce nastává krátce po spojení krevního řečiště příjemce 

s orgánem. Hlavním efektorovým mechanizmem hyperakutní rejekce jsou 

mechanizmy přirozené imunity, zejména aktivace komplementu. Na endotelové 

výstelky se váţí alospecifické protilátky, které se vyskytují v plazmě příjemce. 

Vazba těchto protilátek na endotel vede k rychlé neregulované aktivaci 

komplementu, který v konečném důsledku zničí transplantát. Vzhledem 

k povinnosti provádět cross-match jsou jiţ nyní tyto reakce velmi vzácné 

(Teplan 2006).  
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3.3.2. Akutní rejekce 

Při akutní rejekci dochází k indukci aloreaktivity v příjemci po několika 

dnech po transplantaci. Je způsobena odlišností v HLA systému. Čím větší 

rozdíly v HLA systému, tím vyšší pravděpodobnost indukce rejekce. Ve většině 

případů dokáţe potlačit rejekci imunosupresivní léčba. Akutní rejekci můţe 

indukovat také infekce způsobená především cytomegalovirem. Na akutní 

rejekci se podílí zejména cytotoxické CD8+ T-lymfocyty (Chapel 2006). 

 

3.3.3. Chronická rejekce 

V případě, ţe se nepodaří akutní rejekci úspěšně vyléčit, můţe přejít 

v chronickou rejekci. Je odhadováno, ţe se akutní rejekce rozvine v chronickou 

do pěti procent transplantovaných orgánů. Často však k chronické rejekci 

dochází bez zjevných varovných známek. Jde o komplexní proces, který se 

vyznačuje reakcí imunitního systému proti parenchymu orgánu. Na konci tohoto 

zánětlivého procesu je přeměněn na fibrotickou tkáň postrádající funkčnost. 

Součástí chronické rejekce je postiţení cévního systému štěpu, které vede ke 

stenózám arterií a arteriol. Na zánětlivé reakci u chronické rejekce se podílí 

CD4+ i CD8+ T-lymfoctyty, makrofágy, endotelové buňky a buňky hladké 

svaloviny. Významnou negativní úlohu v chronické rejekci sehrávají infekční 

virové komplikace, dyslipidémie a hypertenze (Krejsek 2004). 

 

3.4. Imunologická léčba po alogenní transplantaci 

 

Efektivita alogenních transplantací závisí i na dostupnosti moderních 

imunosupresivních léků. V případě utlumení akutní rejekce se léčba 

v posledních pěti letech podstatně zlepšila. Problémem zůstává spíše zvládnutí 

chronické rejekce, která časem vede ke ztrátě funkčnosti daného orgánu 

(Krejsek 2004). 
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Účinná látka Název léčiva Mechanizmus účinku 

antithymocytární 

imunoglobulin 

 

ATG - Fresenius S ALG a ATG jsou polyklonální protilátky, 

coţ znamená, ţe se mohou vázat na 

různé typy bílých krvinek a ničit je. ALG i 

ATG jsou velmi účinné imunosupresivní 

léky a obvykle se uţívají pouze 

jednorázově, k léčbě rejekce. Mohou být 

pouţity bezprostředně po transplantaci 

(tzv. indukční léčba). 

azathioprin Imuran Omezuje mnoţení a aktivaci lymfocytů. 

basiliximab 

 

Simulect Basiliximab je monoklonální protilátka 

proti α řetězci receptoru pro IL-2 (CD25), 

která zabraňuje aktivaci T-lymfocytů. 

Podává se krátkodobě po transplantaci. 

Pouţívá se vţdy v kombinaci s dalšími 

imunosupresivními léky. 

cyklosporin A 

 

Gengraf Cyklosporin působí tím, ţe brání aktivaci 

T-lymfocytů, takţe nejsou schopny útočit 

na transplantát. Cyklosporin neovlivňuje 

kostní dřeň. 

daklizumab Zenapax Daklizumab je humanizovaná 

monoklonální protilátka proti CD25 stejně 

jako basiliximab. 

mykofenolát mofetil 

 

CellCept Mykofenolát působí proti mnoţení 

lymfocytů, zasahuje ale i do procesu tzv. 

aktivace lymfocytů. Jeho výhodou je 

mnohem cílenější působení s menším 

poškozením ostatních krevních buněk i 

ostatních tkání. Mykofenolát omezuje 

změny v cévní stěně, které provázejí 

chronické odhojování transplantovaného 

orgánu. 
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Účinná látka Název léčiva Mechanizmus účinku 

prednison 

 

Prednison Steroidy ovlivňují celou řadu systémů v 

lidském organismu. Jejich hlavním 

imunosupresivním účinkem je potlačení 

mnoţení a aktivace lymfocytů, zasahují i 

do řady regulačních mechanismů a 

omezují i působení dalších buněk bílé 

krevní řady. Omezují tvorbu protilátek. 

sirolimus 

 

Rapamune Sirolimus blokuje aktivaci T-lymfocytů a 

tím zabraňuje, aby zaútočily na nový 

orgán. Obvykle se uţívá v kombinaci s 

kortikosteroidy i dalšími imunosupresivy. 

tacrolimus 

 

Prograf Mechanismem účinku se tacrolimus 

podobá cyklosporinu, je však mnohem 

účinnější a podává se proto v mnohem 

niţších dávkách. 

tacrolimus s 

prodlouţeným 

uvolňováním 

 

Advagraf Viz tacrolimus. Advagraf tobolky s 

prodlouţeným uvolňováním je další 

perorální léková forma jiţ existujícího 

přípravku Prograf tobolky. Advagraf se 

uţívá jednou denně, zatímco Prograf 

2krát denně. 

Tabulka 2: Přehled imunosupresiv registrovaných v České republice 

(Česká transplantační společnost 2007, Rossmann 1996)
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4. Organizace transplantačního programu v ČR 

 

Vzhledem k tomu, ţe se doba strávená na dialýze podílí na zvyšování 

mortality nemocných i přeţívání orgánů po transplantaci, je snahou provést 

transplantaci před zahájením chronické dialyzační léčby. Vyšetření nutná 

k zařazení nemocných do čekací listiny mají být provedeny ještě v době 

konzervativní terapie selhávání ledvin. Pacienti bez absolutní kontraindikace 

mají být posláni do ambulance transplantačního centra co nejdříve, před 

zahájením dialyzační léčby. 

Výběr nejvhodnějších příjemců orgánů je zaloţen na medicínské 

urgentnosti a rovnosti čekatelů. Výběr se provádí pouze z Národního registru 

osob čekajících na transplantace ledvin. V České republice platí právní norma 

zákon č.285/2002 Sb. která předpokládá souhlas k posmrtnému darování 

orgánů, pokud se zemřelý za svého ţivota nevyjádřil jinak. Nesouhlas 

s darováním orgánů je registrován v Národním registru osob nesouhlasících 

s posmrtným odběrem tkání orgánů. Lze konstatovat, ţe v zemích, které mají 

princip předpokládaného souhlasu, je vyšší počet dárců a tím i transplantací. 

Nečekané, náhlé úmrtí je pro rodinu velikým traumatem, během kterého je 

málokdo schopen racionálně rozvaţovat, nebo dokonce myslet na jiné. Důleţitá 

je i spolupráce nemocnic s transplantačními centry. Platný transplantační zákon 

určuje povinnost zdravotnickým zařízením informovat o potenciálním dárci 

orgánů dané transplantační centrum, pod které spadá. V České republice je 

sedm transplantačních center, dvě v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Ostravě a 

Hradci Králové. V těchto centrech pracují koordinátoři zajišťující spolupráci mezi 

dárcovskou nemocnicí a transplantačním centrem. 

Vzhledem ke stálému nedostatku orgánů vhodných k transplantacím jsou 

kritéria vhodnosti dárce orgánů velmi diskutována. Důvodem kontraindikace 

dnes není věk, hypertenze, diabetes mellitus a kardiopulmocerebrální 

resuscitace. Kontraindikací dárce orgánů jsou infekční onemocnění, která by 

mohla ohrozit ţivot příjemce. Za takový se povaţuje HIV, aktivní tuberkulóza, 

virová hepatitida C, malárie, fulminantní sepse. Dále je za kontraindikaci 
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povaţováno maligní onemocnění s výjimkou izolovaného tumoru mozku, 

karcinomu kůţe, karcinomu děloţního hradla a zjevný předpoklad nefunkčnosti 

orgánů (Česká transplantační společnost 2005). 
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5. Vyšetření na přítomnost alospecifických protilátek 

 

Vyšetření na přítomnost protilátek proti HLA antigenům se u čekatelů na 

transplantaci ledviny provádí před zařazením do čekací listiny a poté jednou za 

tři měsíce. Tyto protilátky vznikají po transfuzích, po graviditách a po 

předchozích transplantacích. Zejména protilátky izotypu IgG proti antigenům 

HLA první třídy mohou být spojeny s rizikem hyperakutní rejekce (Murphey 

2008).  

U čekatelů, kteří mají vysoké hladiny alospecifických protilátek, bývá 

někdy velmi těţké najít vhodného kompatibilního dárce. Proto je velmi důleţité 

sniţovat riziko vzniku protilátek u kaţdého nemocného, u kterého je předpoklad 

potřeby transplantace v budoucnu. Protilátky proti HLA antigenům druhé třídy 

mají velký význam v rejekci zprostředkované protilátkami a transplantace je tak 

spojena se zvýšeným rizikem. Vlastní stanovení se provádí testováním séra za 

vyuţití buněčného panelu několika desítek buněk, jenţ mají známé HLA 

antigeny. Testování probíhá pomocí lymfocytotoxického cross-match. Pro 

eliminaci falešné pozitivity způsobené protilátkami třídy IgM se séra inkubují 

s dithiothreitolem pro jejich inaktivaci. Pozitivní lymfocytotoxický cross-match je 

povaţován za absolutní kontraindikaci ve většině transplantačních center (Patel 

1969).  

Rozdílné hodnoty v testování protilátek mezi jednotlivými laboratořemi 

jsou způsobeny pouţitím různých zastoupení HLA antigenů v panelu. I tak jsou 

důleţitou hodnotou pro vyhodnocení imunologického rizika vzniku rejekce a 

selhání ledviny. V posledních letech byla vyvinuta nová testovací metodika pro 

detekci protilátek proti HLA antigenům za vyuţití ELISA metody a průtokové 

cytometrie, které jsou výrazně citlivější, neţ lymfocytotoxický cross-match. 

Rovněţ nespornou výhodou těchto testů je zkrácení vyhodnocení na cca tři 

hodiny. Nevýhodou je vysoká cena a skutečnost, ţe detekují i protilátky bez 

schopnosti vázat komplement, které nemusí mít klinický význam. Pokud je 

nalezen vhodný dárce, provádí se ještě před transplantací standardní cross-

match, neboli kříţová zkouška pro vyloučení reaktivity ve třídě IgM (Klein 2000, 

Murphey 2008). 
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Obrázek 3: Princip cross-match vyšetření (Mulley 2011). 
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6. Infekční sérologie u pacienta na čekací listině 

 

Vyšetření přítomnosti protilátek třídy IgG proti cytomegaloviru, viru 

Epstein-Barrové a hepatitidy C se provádí u všech čekatelů na transplantaci 

ledviny jednou za tři měsíce společně s vyšetřením HLA antigenů. Smyslem je 

vyhnout se tomu, aby séronegativní příjemce, který s velikou pravděpodobností 

není nositelem některého z uvedených virů a není proti němu imunologicky 

chráněn, nebyl nekontrolovatelně nakaţen virem přeneseným z dárce orgánu. 

Transplantace ledviny od pozitivního dárce na virus Epstein-Barrové 

negativnímu příjemci zvyšuje riziko vzniku lymfoproliferativního onemocnění aţ 

sedminásobně. Virová primoinfekce, zejména primoinfekce způsobená 

cytomegalovirem, můţe pro silně imunosuprimovaného pacienta znamenat 

ohroţení ţivota. Nyní se upouští od absolutní kontraindikace způsobené HIV 

pozitivitou, jelikoţ existují retrovirové terapeutické reţimy umoţňující úspěšnou 

transplantaci ledviny. V případě HIV pozitivity dárce je moţné uvaţovat o 

darování HIV pozitivnímu příjemci (Dárce orgánů, Praha 26. 3. 2010). 

 

6.1. Cytomegalovirus 

 

Cytomegalovirus patří do skupiny lidských patogenních herpetických virů, 

které obsahují dvouvláknový genom DNA o délce 200 kbp. Pro tyto viry je 

typické, ţe po proběhnutí primární infekce mohou zůstat latentně v organismu. 

V důsledku toho můţe dojít za určitých podmínek k reaktivaci viru. Šíří se 

přímým kontaktem se slinami nebo močí. Podle geografické oblasti a 

promořenosti byly protilátky IgG prokázány u 50 – 100 % dospělých. 

Infekce zapříčiněné cytomegalovirem probíhají u imunokompetentních 

osob většinou nenápadně, ještě v mládí. U imunosupresivních pacientů po 

transplantaci se pozorují závaţné symptomy nejrůznějšího druhu. Závaţnými 

onemocněními jsou virová onemocnění, pneumonie, hepatitida, postiţení 

gastrointestinálního traktu, poškození štěpu či indukce rejekce. Primoinfekce se 

rozvine aţ u 80 % séronegativních příjemců transplantované ledviny. V tomto 
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případě se vţdy uţívá profylaktická léčba ganciklovirem, valganciklovirem, 

valaciklovirem, nebo jejich kombinací. Pro sníţení morbidity a mortality je 

zásadní úspěšná léčba cytomegalové infekce. 

 

6.2. Virus Epstein-Barrové 

 

Virus Epstein-Barrové je etiologické agens infekční mononukleózy. Je 

dalším z herpetických virů patogenních pro člověka. Je celosvětově velice 

rozšířen a odhaduje se, ţe je jím infikováno 95 % dospělé populace. Virový 

genom tvoří dvouvláknová DNA o délce přibliţně 172 kbp. Hlavní cestou 

přenosu infekce je orální kontakt. Replikace probíhá v orofaryngeálním epitelu a 

infekční virové částice jsou uvolňovány z infikovaných B-lymfocytů do slin. 

V dětství je primární infekce často asymptomatická. Po primární infekci zůstává 

virus po celý ţivot latentní. Pokud se nemoc rozvine během imunosupresivní 

léčby, buňky transformované virem nekontrolovatelně proliferují a vedou 

k rozvoji potransplantační lymfoproliferační nemoci. Jako terapie se pouţívá 

Aciklovir, ale není příliš účinný, při rozvoji potransplantační lymfoproliferační 

nemoci je nutné sníţit nebo aţ přerušit imunosupresivní léčbu (Kasiske 2009). 
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Obrázek 4: Mechanizmus infekce virem Epstein-Barrové. Převzato z Cambridge 

University Press, 2001 

 

6.3. Virus hepatitidy C (HCV) 

 

HCV je opouzdřený RNA virus přenášený zejména krví, který napadá 

jaterní buňky a mnoţí se v nich. Způsobuje tím váţné poškození, které přechází 

v zánět jater a jizvení tkáně. Existuje v řadě mutací, proto byl rozdělen do šesti 

skupin genotypů, které jsou značeny čísly 1 - 6. Existují i podtypy, které jsou 

značeny písmeny malé abecedy, takţe se můţeme setkat například s 

označením genotyp 1a, genotyp 1b a podobně. V České republice je 

nejrozšířenější genotyp 1b. Prevalence HCV se ve světě odhaduje na 3 

%. Ačkoli infikovaní jedinci bývají většinou asymptomatičtí, infekce HCV můţe 

vést ke vzniku chronické hepatitidy, cirhózy nebo ke zvýšení rizika vzniku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevalence
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hepatocelulárního karcinomu. Díky řadě mutací choroba uniká imunitnímu 

systému a stejně tak léčba není schopna rychle reagovat na změny vlastnosti 

virů. Proto aţ 85 % případů hepatitidy C přechází do chronického stadia. 

Nemocní, kteří jsou léčeni dialýzou, občas dostávají krevní transfuzi a 

tím se vystavují riziku získat infekci z parenterálního přenosu. Stejně tak jsou 

poté ohroţeni při samotné transplantaci, zejména kdyţ je podávána 

imunosupresivní léčba. Samotná infekce pak výrazně neovlivňuje přeţití ledviny 

a celková prognóza transplantovaných je dobrá (Stránský 1999). 

 Nemocní s hepatitidou C jsou nyní léčeni pegylovaným interferonem (má 

delší poločas eliminace interferonu v organizmu) minimálně půl roku před 

transplantací. Léčba je ale obvykle špatně snášena, má mnoho neţádoucích 

účinků a nejisté výsledky (Husa 2005). 

 

 

Obrázek 5: Schéma viru hepatitidy C 

 

Pokud je u čekatele prokázána chronická hepatitida, rozhoduje o 

transplantaci ledviny hepatolog na základě virové náloţe a jaterní morfologie. 

Při přítomnosti dekompenzované jaterní cirhózy není transplantace ledviny 

moţná z důvodu progrese onemocnění způsobenou potransplantační 

imunosupresivní léčbou (Viklický 2008). 
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6.4. Polyoma BK virus 

 

Polyoma viry jsou všudypřítomné a napadají všechny druhy savců včetně 

člověka. Polyoma BK virus je člen rodiny pěti známých polyoma virů. BK forma 

viru byla poprvé izolována v roce 1971 z moče pacienta po transplantaci ledviny 

a byla pojmenována po iniciálách dotyčného pacienta (Lancet 1971).  

Virus způsobuje intersticiální nefropatii ledviny, která je spojena 

s vysokým rizikem ztráty štěpu ledviny. V současné době nejsou známa ţádná 

antivirotika, která by účinkovala na některý z polyoma virů (Boothpur 2010).  

U poloviny pacientů s BK virem se rozvine nefropatie do 3 měsíců po 

transplantaci, aţ u 95 % se nemoc rozvine do dvou let. Vyšetření na BK virus 

by se mělo provést zejména u pacientů s nevysvětlitelným zvýšením sérového 

kreatininu. Sníţení dávek imunosupresivní léčby vede ke sníţení rizika vzniku 

nefropatie způsobené BK virem (Kasiske 2009). 
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7. Algoritmus transplantace ledvin z pohledu imunologické laboratoře 

 

Pravidelné čtvrtletní vyšetření všech čekatelů na transplantaci ledvin se 

provádí na dvou odděleních spadajících pod Pracoviště laboratorních metod. 

Vyšetření HLA protilátek se provádí na Oddělení imunogenetiky a virologická 

vyšetření se provádí v Laboratoři imunologické diagnostiky. 

 

7.1. Vyšetření HLA protilátek 

 

Protilátky pacientů, kteří čekají na transplantaci ledvin a jsou zařazeni na 

čekací listině, se vyšetřují z hlediska tkáňové slučitelnosti. K vyšetření se 

pouţívá sérologická metoda (mikrolymfocytotoxický test), kterou se průběţně 

sleduje hladina protilátek proti HLA antigenům u všech těchto pacientů.  

Séra pacientů jsou dopravována z dialyzačních středisek na ledu. Po 

kontrole jsou uloţena v mrazicím boxu při -20 °C do doby zpracování. Podle 

ţádanek přijatých s příslušnými séry se kontroluje a aktualizuje databáze. Po 

ukončení příjmu sér pacientů se databáze uzamkne a pacienti seřadí podle 

krevní skupiny a jména, a vytiskne se rozpis destiček. Po přípravě a označení 

desek podle krevních skupin se seřadí jména podle rozpisů. Seřazená séra se 

napipetují do zásobníků a následně na desky. Séra pacientů jsou vyšetřována 

pomocí panelu zamraţených buněk (lymfocytů) zdravých lidí, u nichţ jsou 

známy HLA antigeny.  

Z tohoto panelu dárců se vybere 50 tak, aby ve vybraném panelu 50 

dárců byly zastoupeny všechny známé HLA antigeny I. třídy. Pracuje se na 

Terasakiho destičkách, kde se do kaţdé jamky napipetuje 1 µl buněčné 

suspenze jednoho vybraného dárce. Sérum kaţdého z příjemců se rozpipetuje 

proti všem 50 dárcům (50 jamkám). Sérum s buněčnou suspenzí (lymfocytů) se 

inkubuje 30 minut, poté se do kaţdé jamky přidá 5 µl komplementu (králičí), 

inkubuje se 1 hodinu. Po inkubaci se přidá do kaţdé jamky 1 µl eozinu, 

inkubace 5 minut a reakce se zastaví přidáním 1 µl formolu. Pokud byly v séru 
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příjemce přítomny cytotoxické komplement-dependentní protilátky specifické 

proti některému z přítomných HLA antigenů dochází k aktivaci přidaného 

králičího komplementu, který porušuje buněčnou membránu a dojde k usmrcení 

buněk. Přidáním barviva (eozin) se rozlišují mrtvé a ţivé buňky. Všechny buňky 

se obarví eozinem, ţivé barvivo vyloučí, mrtvé zůstanou obarvené. Poměr 

ţivých a mrtvých buněk (negativita / pozitivita reakce) se odečítá mikroskopem 

ve fázovém kontrastu. Pozitivitu hodnotíme podle síly reakce - procento 

zastoupení mrtvých buněk (Adelman 2002). 

 

7.2. Vyšetření infekční virologie 

 

Vyšetření infekční virologie se provádí ze zkumavky, ve které jsou séra 

uchovávána. Séra jsou k dispozici aţ po vyšetření HLA protilátek. Po přijetí jsou 

tyto vzorky zaevidovány do Laboratorního informačního systému, kde je 

kaţdému přiděleno unikátní laboratorní číslo. Vzorky jsou dále opatřeny 

identifikačními čárovými kódy. 

Titr protilátek proti viru Epstein-Barrové se stanovuje na analyzátoru 

Liaison chemiluminiscenční metodou. Protilátky proti cytomegaloviru a 

hepatitidě C se stanoví na analyzátoru Architect ci16200 chemiluminiscenční 

metodou. 

Po kontrole výsledků jsou tyto on-line poslány do programu Trinis, kde se 

shromaţďují výsledky čekatelů z celé České republiky. 
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Tabulka 3: Séroprevalence čekatelů na transplantaci ledvin v transplantcentru 

IKEM za období 9/2010 – 9/2011, 1916 vyšetřovaných (PLM IKEM). 
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8. Závěr 

 

Ve své práci jsem popsal metodologii pravidelného vyšetřování 

alospecifických protilátek a infekční sérologie u nemocných na čekací listině 

transplantace ledvin. Jedná se o komplex standardizovaných testů, které se 

v této formě vyšetřují ve většině významných transplantačních center. Všechny 

uvedené metodiky musí splňovat nejvyšší nároky a být nejen dobře zavedeny, 

ale i pravidelně kontrolovány v rámci externího hodnocení kvality, které je 

v případě HLA metodik pod dohledem Evropské federace pro imunogenetiku 

(European Federation for Immunogenetics, EFI). S ohledem na náklady péče o 

pacienty s transplantovanými orgány včetně dlouhodobé imunosupresivní léčby 

by snaha o vyuţití nejlevnějších diagnostických souprav bez adekvátní 

standardizace mohla vést paradoxně k nárůstu nákladů spojených s léčbou 

případných komplikací při nekvalitně provedeném testu. Pro spolehlivou práci 

naší laboratoře nepřímo svědčí i skutečnost, ţe hodnoty séroprevalence 

čekatelů na transplantaci ledvin je srovnatelná s vyspělými státy v naší 

geografické oblasti. Důsledkem špatně provedeného vyšetření by mohla být i 

rejekce orgánu vedoucí ke ztrátě jeho funkce a v nejhorším případě aţ ke smrti 

pacienta. Z tohoto důvodu je laboratornímu sledování pacientů před 

transplantací věnována taková pozornost. 
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