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Δεκέμβριος 2012 : Συμπληρώθηκαν 1.000.000 μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών
βλαστικών κυττάρων στον κόσμο

Ορόσημα στην ανοσολογία των μεταμοσχεύσεων
Ανακάλυψη των ομάδων αίματος
Η θεωρία της ανοχή του ανοσιακού συστήματος σε «ίδια» αντιγόνα
Τ /B λεμφοκύτταρα ,υποδοχείς ,εκπαίδευση- ωρίμανση , λειτουργία

Ανοσολογικοί μηχανισμοί: στην απόρριψη του μοσχεύματος
την αντίδραση μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD)
την εγκατάσταση και αποδοχή του μοσχεύματος

Ανακάλυψη και μελέτη του εξαιρετικά πολυμορφικού Μείζονος Συμπλέγματος
Ιστοσυμβατότητας (MHC) --HLA (Human Leukocyte Antigens) για τον άνθρωπο

Η έκβαση της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων
εξαρτάται απόλυτα από την HLA συμβατότητα μεταξύ του ασθενούς-λήπτη
και του μοσχεύματος.
Πηγή HLA συμβατών μοσχευμάτων για αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών
βλαστικών κυττάρων είναι :
α. ο μυελός των οστών ή το περιφερικό αίμα μετά από χορήγηση αυξητικών
παραγόντων ή χημειοθεραπεία :
• Οικογενειακό περιβάλλον –αδέλφια
• Μη συγγενείς εθελοντές δότες από τα εθνικά μητρώα και
την παγκόσμια δεξαμενή δοτών
β. το αίμα ομφαλίου λώρου και πλακούντα
• Τράπεζες Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος (ΟΠΑ) –εθνικά μητρώα ,
παγκόσμια δεξαμενή

EDWARD DONNAL THOMAS (1920-2012)
•
•
•

1942 Medical Studies in Harvard
Μελέτησε παράγοντες ενεργοποίησης του μυελού των οστών
1955 ΜΜΟ σε πειραματόζωα και ανθρώπους

•

“ Εκτός από λίγους ασθενείς με ταυτόσημους δίδυμους δότες γρήγορα
καταλάβαμε ότι η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού ήταν πολύ δύσκολη”

•

1963 Professor of Medicine ,Head of the Division of Oncology at the University
of Washington School of Medicine ( Seattle )
Ανέπτυξε το μεγάλο Εργαστήριο και το πρώτο στον κόσμο κλινικό πρόγραμμα
μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών με περισσότερες από 4000
μεταμοσχεύσεις
Τεράστια κλινική προσφορά και εξειδίκευση

•

•

• 1990 Βραβείο Νομπέλ στην Ιατρική

Ανθρώπινα αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας – HLA,οι πρώτες παρατηρήσεις

JEAN BAPTISTE GABRIEL
JOACHIM DAUSSET
(1916 -2009)

Ιατρική στο Παρίσι και στο Harvard Medical School
Διευθυντής στο French National Blood Transfusion Center
1958 MAC paper “παρουσία αντιγόνων
ιστοσυμβατότητας στα ανθρώπινα λευκοκύτταρα ”
Με τον F. Rapaport μελέτησαν το “HLA σύστημα και τη
σημασία του στον καθορισμό της έκβαση των
ανθρώπινων αλλομοσχευμάτων δέρματος ”

J.Dausset ,G.Snell (H-2 σύστημα ιστοσυμβατότητας ποντικού), B.Benacerraf :
1980 Βραβείο Νομπέλ στη Φυσιολογία και την Ιατρική

Αριθμός γνωστών μέχρι σήμερα κλασσικών HLA αλληλίων από τη βάση
δεδομένων www.allelefrequencies.net (25/9/2017)
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HLA-DRB3/4/5 : ομάδες HLA-DR μορίων με βάση ίδιους-κοινούς επιτόπους

12.782

Χρωμόσωμα 6p21 : Γονίδια που κωδικοποιούν τα κλασικά (HLAA/B/C/DR/DQ/DP) και μη- κλασικά HLA

Η τάξης Ι γονιδιακή θέση περιλαμβάνει τρείς γενετικούς τόπους HLA-A,-B,-C που
κωδικοποιούν τη βαρειά αλυσίδα των κλασσικών HLA τάξης Ι αλληλίων.
Η τάξης ΙΙ γονιδιακή θέση περιλαμβάνει γονίδια που κωδικοποιούν τις α και β
αλυσίδες των HLA- DR (DRΒ1,DRA) ,-DQ (DQA1,DQB1) ,-DP(DPA1,DPB1) αλληλίων.

Τα κλασσικά HLA τάξης Ι (A/B/C) και τάξης ΙΙ (DR/DQ/DP) εκφράζονται στα εμπύρηνα
κύτταρα του σώματος μας.
Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες των αντιγόνων αναδιπλώνονται και σχηματίζουν σχισμοειδή
θήκη για την παρουσίαση «ίδιων» και «ξένων » πεπτιδίων (βιολογικός ρόλος HLA)
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Human Leukocyte Antigens (HLA)- ένα εξαιρετικά πολυμορφικό σύστημα .
Κάθε αντιγόνο εκφράζει πολλούς λειτουργικούς επίτοπους

Οι θέσεις των πολυμορφικών περιοχών – λειτουργικοί επίτοποι- των HLA-DR και
HLA-DQ μορίων εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.

Αριστερά το μοντέλο ενός HLA-DR μορίου : α αλυσίδα-μη πολυμορφική (μώβ),
β αλυσίδα (DRB1) πολυμορφική (μπλέ), πεπτίδιο στη σχισμοειδή θήκη (πράσινο)
Δεξιά το μοντέλο ενός HLA-DQ μορίου: α αλυσίδα (DQA1) πολυμορφική (μώβ), β
αλυσίδα (DQB1) πολυμορφική (μπλέ), πεπτίδιο στη σχισμοειδή θήκη (καφέ)

HLAMatchmaker ,R Dequesnoy

Σχισμοειδής θήκη
μονομορφικές περιοχές

Οι διαφορές αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας εντοπίζονται κατά
κανόνα στη σχισμοειδή θήκη των μορίων και συμβάλουν στον
πολυμορφισμό του συστήματος με αποτέλεσμα :
• επιτρέπουν στα HLA να παρουσιάζουν στο ανοσολογικό μας σύστημα
πολλά ξένα πεπτίδια (βιολογικός ρόλος HLA)
• είναι σημαντικός φραγμός στην ανεύρεση HLA συμβατού δότη για
μεταμόσχευση

Μεθοδολογίες HLA τυποποίησης
Ορολογική τυποποίηση – καθορίζει τα αντιγόνα (πρωτείνες) που εκφράζονται στα
κύτταρα – έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία -δεν χρησιμοποιείται για τυποποίηση
εθελοντών δοτών
Μεθοδολογίες μοριακής τυποποίησης (DNA αλληλούχιση) :
SSP

Sequence Specific Primer

SSOP

Sequence Specific Oligonucleotide Probe

SSCP

Single Strand Conformation Polymorphism

SBT

Sequence Based Typing

RSCA

Reference Strand Conformation Analysis

RFLP

Restriction Fragment Length Polymorphism

NGS

Next Generation Sequence

Τεχνολογία Next Generation Sequence στην HLA τυποποίηση
•

Χρησιμοποιείται Γενετικός Αναλυτής Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencer) με
πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία για την ανάλυση της αλληλουχίας των
βάσεων DNA στην περιοχή που κωδικοποιούνται τα HLA αλλήλια .

•

Είναι δυνατή η ανάλυση μικρών ποσοτήτων αρχικού δείγματος νουκλεϊκών οξέων
όπως γενωμικό (g)DNA, συμπληρωματικό (c)DNA, ενισχυμένα προϊόντα
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (amplicons), mRNA, rRNA

•

Δυνατότητα μελέτης περιοχών που περιέχουν επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες,
ή ανακατατάξεις, όπως ελλείψεις (deletions), προσθήκες (insertions), ή
αναστροφές (inversions).

•

Εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αποφυγή σφαλμάτων σε περιοχές
DNA με ομοιοπολυμερή.

•

Αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας χωρίς ασάφειες (ambiquities).

Ονοματολογία των αλληλίων του HLA συστήματος
Ορολογική τυποποίηση :

HLA- Α2

Μοριακή τυποποίηση χαμηλής ανάλυση

HLA- Α*02

ενδιάμεση ανάλυση

HLA-Α*02:01/02:09

υψηλή ανάλυση (SSOP/SSP)

HLA-A*02:01

υψηλή ανάλυση (NGS)

HLA- A*02:01:01:01

Στα σύγχρονα μητρώα εθελοντών δωρητών οι δότες τυποποιούνται με μεθοδολογία
NGS σε επίπεδο ενδιάμεσης ανάλυσης και εμφανίζονται με NMDP κωδικό ή κωδικό
πολλαπλών αλληλίων π.χ Α*01AAXP (A*01:02,A*01:08,A*01:14)

Τα HLA κληρονομούνται με τη μορφή απλοτύπων. Κάθε άτομο φέρει δύο

απλότυπους ένα από τη μητέρα και ένα από τον πατέρα του.
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Πιθανότητα ανεύρεσης HLA συμβατού δότη για μεταμόσχευση
αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων
•

•

•

1. Άμεσο οικογενειακό περιβάλλον –συμβατός αδελφός
Ταυτόσημοι –δύο ίδιοι απλότυποι (μητρικός/πατρικός)
2. Ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον
Ενα ασύμβατο HLA
3. Μη συγγενής εθελοντής δότης

25%

1-5%
> 1: 100.000

JOHANNES JOSEPH VAN ROOD (1926-2017 )

Chairman of the Dpt of Hematology ,Leiden Institute for Immunology

1958 : δημοσίευσε το άρθρο“ identification of histocompatibility
antigens using sera of multiparous women “
Από τους πρώτους μελετητές της πολυμορφίας του HLA συστήματος
Ο πρώτος στην Ευρώπη που ανέπτυξε συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών για τη μελέτη των πολυμορφισμών του HLA συστήματος
Ιδρυτής και πρόεδρος του EuropeanFfederation for Immunogenetics
(EFI) , της Eurotransplant (1967) και του European BMT Group

Στάδια αναζήτησης και επιλογής ενός HLA συμβατού δότη
•

Υψηλής ανάλυσης HLA τυποποίηση του ασθενούς HLA-A/B/C/DRB1/DQA1/DQB1/DPB1

•

Αναζήτηση HLA συμβατού δότη στην οικογένεια

•

Σε απουσία συγγενούς συμβατού δότη ενεργοποιείται η διαδικασία αναζήτησης μη συγγενούς
εθελοντή δότη πρώτα στο Εθνικό Μητρώο και στη συνέχεια στην Παγκόσμια Δεξαμενή

•

Από την αναζήτηση μπορεί να εμφανισθούν ένας ή περισσότεροι συμβατοί δότες οι οποίοι
ταξινομούνται ανάλογα με το βαθμό συμβατότητας ,ξεκινώντας από τους δότες με πλήρη
συμβατότητα

•

Στην περίπτωση που πιθανολογείται πλήρης ή αποδεκτή συμβατότητα με το δότη ,θα ερωτηθεί
ο δότης για να επιβεβαιωθεί η επιθυμία του για δωρεά και στη συνέχεια θα τυποποιηθεί με
υψηλής ανάλυσης μεθοδολογία σε επίπεδο αλληλίων σε όλους τους τόπους

•

Η διαδικασία αναζήτησης HLA συμβατού δότη τελειώνει με επιβεβαιωτική HLA τυποποίηση
του ασθενούς και δότη

Εκτίμηση συμβατότητας δύο ατόμων Α (απλότυποι Α1/Α2) και Β
(απλότυποι Β1/Β2) με ορολογική και μοριακή HLA τυποποίηση
Ορολογική τυποποίηση
Α1
Α2

HLA

A2

B7

C7

DR11

DQ7

HLA

Ax

B27

C2

DR13

DQ6

vs

Β1
Β2

HLA

A2

B35

C4

DR11

DQ7

HLA

A24

Bx

Cx

DR13

DQ6

Μοριακή τυποποίηση

Α1
Α2

HLA

A*02:01

B*07:01

C*07:02

DRB1*
11:01

DQB1*
03:01

DQA1*
05:01

DPB1*
01:01

HLA

A*02:04

B*27:03

C*02:02

DRB1*
13:01

DQB1*
06:03

DQA1*
01:03

DPB1*
03:02

vs

Β1
Β2

HLA

A*02:06

B*35:01

C*04:05

DRB1*
11:02

DQB1*
03:01

DQA1*
05:01

DPB1*
01:01

HLA

A*24:01

B*35:02

C*04:05

DRB1*
13:02

DQB1*
06:05

DQA1*
01:02

DPB1*
09:01

HLA συμβατότητα για την επιλογή μη συγγενών δοτών ή μονάδων ΟΠΑ για
μεταμόσχευση (Ι)
• Η HLA συμβατότητα του ασθενούς με το δότη πρέπει να εκτιμάται σε
επίπεδο αλληλίου και σε όσο το δυνατόν περισσότερους HLA τόπους
ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη έκβαση της μεταμόσχευσης.
• Συμβατότητα ασθενούς /δότη σε HLA-A/B/C/DRB1/DQA1/DQB1 και- DP
επίπεδο (14/14 αντιγόνα) είναι ιδανική αλλά πολύ δύσκολα
επιτυγχάνεται
• Από τα Μεταμοσχευτικά Κέντρα καθορίζονται οι απαιτήσεις για HLA
τυποποίηση και οι αποδεκτές HLA ασυμβατότητες σε σχέση με τον
ασθενή , τον τύπο του μοσχεύματος και άλλα κριτήρια του δότη
( μεταγγίσεις ,εγκυμοσύνη(ες) ,ομάδα αίματος, ηλικία ,γένος κ.α.)

Επιλογή μη συγγενών δοτών ή μονάδων ΟΠΑ για μεταμόσχευση αιμοποιητικών
βλαστικών κυττάρων – η επιλογή του δότη γίνεται από τον ιατρό του ασθενούς
•

Συμβατός δότης σε 8/8 HLA-A/B/C/DRB1 αλλήλια μπορεί να είναι αποδεκτός για
μεταμόσχευση - ελάχιστο αποδεκτό όριο για μεταμόσχευση

•

Για κάποια Κέντρα απαιτείται δότης με 10/10 συμβατά HLA-A/B/C/DRB1/DQB1
αλλήλια

•

Συμβατότητα σε 5/6 HLA-A,-B,-DR αλλήλια με μονάδες ΟΠΑ μπορεί να είναι αποδεκτή
Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπ όψιν η παρουσία στον ασθενή anti-HLA
αντισωμάτων ,η HLA-C τυποποίηση , και τα Non Inherited Maternal Antigens (NIMA)
Συμβατότητα με ενήλικες δότες (Μυελός/περιφερεικό αίμα) σε 7/8
HLA-A/B/C/DRB1 αλλήλια μπορεί να είναι αποδεκτή . Στην περίπτωση αυτή
λαμβάνεται υπ όψιν η παρουσία στον ασθενή anti-HLA αντισωμάτων και
ασυμβατότητες σε άλλους γενετικούς τόπους όπως HLA-DQB1,-DPB1,DR3/4/5)

•

(NMDP HLA Matching Guidelines)

Παραδείγματα HLA συμβατότητα ασθενούς /δότη

Περίπτωση Α : Συμβατότητα 8/8 HLA-A/B/C/DR αλλήλια ή 10/10 όταν προστεθούν και τα
HLA-DQ αλλήλια
Περίπτωση Β : Ο δότης έχει ένα ασύμβατο αλλήλιο στον HLA-A τόπο . Στην περίπτωση
αυτή η συμβατότητα είναι 7/8 HLA-A/B/C/DR αλλήλια ή 9/10 όταν προστεθούν και τα
HLA-DQ αλλήλια
NMDP HLA Matching Guidelines

Βάσεις HLA δεδομένων των δεξαμενών εθελοντών δοτών
•

HLA τυποποίηση δοτών σε διαπιστευμένα εργαστήρια (EFI,ASHI)

•

Για διευκόλυνση της διαδικασίας αναζήτησης συμβατού δότη χρειάζεται
τυποποίηση υψηλής ανάλυσης (NGS ανάλυση)

•

Απαραίτητη αρχική τυποποίηση σε HLA-A,-B,-DR γενετικούς τόπους

•

Οι σύγχρονες δεξαμενές τυποποιούν για HLA-A,-B,-C,-DR,-DQ η/και –DP

•

Πολύτιμες πηγές για γενετικές πληθυσμιακές μελέτες.

•

Απαραίτητη η εκτίμηση της συχνότητας αντιγόνων και απλοτύπων στις

εθνικές δεξαμενές
•

Πολύτιμες οι δεξαμενές με «σπάνιους απλότυπους»

•

Προστασία προσωπικών δεδομένων δότη και ασθενούς

Οργάνωση της βάσης δεδομένων των πληθυσμών κατά γεωγραφική περιοχή

NAM: North America , SAM:South and Central American and the Caribbean, EUR:Europe,NAF: North Africa ,
SSA:Sub-Saharian Africa, WAS:Western Asia , CAS:Central Asia, SAS:South Asia, SEA: South-East Asia, NEA : North
East Asia ,OCE:Oceania ,AUS:Australia

www.allelefrequencies.net

Οι μεγαλύτερες εθνικές φυλές
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Ameridian
2.Arab
3.Asian
4.Astronesian
5.Australian Aborigines
6.Berber
7.Black
8.Caucasoid
9.Hispanic
10.Indo-European
11.Jew
12.Kurd
13.Melanesian
14.Mestizo

15.Micronesian
16.Mulato
17.Na-Dene
18.Oriental
19.Persian
20.Polynesian
21.Siberian
22.Mixed
23.Other

www.allelefrequencies.net

Ποσοστό μοναδικών HLA-A,-B,-DR φαινοτύπων ανά χώρα από τη βάση δεδομένων
του BMDW

1.Κύπρος
2. Ελλάδα
3.Γερμανία

1

2

3

BMDW στατιστική 2016

Δίκτυο αναζήτησης συμβατού δότη για ΄Ελληνα ασθενή και ασθενή εκτός Ελλάδος

2012 : 80 μοσχεύματα αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων για Ελληνες ασθενείς
ήλθαν από δεξαμενές του εξωτερικού και κάλυψαν το 97% των μεταμοσχεύσεων
από μη συγγενείς δότες
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Κόστος κατ εκτίμηση : 1.339.955 €
Στατιστικά στοιχεία από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

Δότες στο Ελληνικό Εθνικό Μητρώο όπως φαίνονται στην παγκόσμια δεξαμενή
BMDW

Registry

ION
Registry
Code

Total

ABDR

DNA
class I

DNA
class II

Date Last File

1461

41,416

41,411

41,416

41,411

2018-05-24

EOM Hellenic
Transplant
Organization

4979

125,402

111,745

120,130

111,751

2018-05-22

Greece –Hellenic
Cord Blood (CORD)

4868

2888

2888

2888

2888

2018-04-05

Thessaloniki Public
Cord Blood Bank
(CORD)

6121

1,425

1,425

1,425

1,425

2018-04-05

Centre of Bone
Marrow Donor
Volunteers-Save a
life,University of
Patras
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Τα μοσχεύματα που προσφέρονται για ΄Ελληνες και ξένους ασθενείς από το ΚΕΔΜΟΠ
αυξάνονται κάθε χρόνο λόγω της προσθήκης νέων εθελοντών δοτών οι οποίοι
τυποποιούνται με υψηλής ανάλυσης τεχνικές .

Οι 20 συχνότεροι HLA-A,-B,-DR φαινότυποι στο Ελληνικό Μητρώο

Διπλωματική εργασία Π.Κορμπάκη ,2015 ,Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Συχνότητα απλοτύπων στο Ελληνικό και Γερμανικό μητρώο. Το Ελληνικό μητρώο
έχει μεγαλύτερη ποικιλία HLA απλοτύπων σε σχέση με το Γερμανικό

Διπλωματική εργασία Π.Κορμπάκη ,2015 ,Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Πιθανότητα HLA συμβατότητας στο Εθνικό Μητρώο (Α) και Μητρώο Καυκάσιας
φυλής (Β) βασισμένη στην ποικιλομορφία των απλοτύπων

Α

Β

Ερευνητικό πρόγραμμα ΚΕΔΜΟΠ-WMDA ,στοιχεία στον ΕΟΜ από καθ Α.Σπυριδωνίδη

Ο 23 διεθνείς οργανισμοί που απαρτίζουν το WBMT :Worldwide Network for
Blood and Marrow Transplantation (Tx)
AABB

American association of Blood
Banks

EBMT

AFBMT

African Blood Transfusion Medicine
and Cellular Marrow Tx

ELN

European Leukemia Network

ASFA

American Society of Apheresis

EMDIS

European Marrow Donor Information
System

ASBMT

American Society of Blood and
Marrow Tx

ESH

European School of Haematology

ASHI

American Society of Histocompatibility and Immunogenetics

FACT

Foundation of the Accreditation of
Cellular Therapy

APBMT

Asia Pacific Blood and Marrow Tx

ICCBBA

International Council of Commonality in
Blood Banking Automation

ABMTRR

Australian Bone Marrow Transplant
Recipient Registry

ISBT

International Society for Blood
Transfusion

BMDW

Bone Marrow Donor Worldwide

ISCT

International Society of Cellular Therapy

JACIE

Joint Accreditation Committee ISCT and
EBMT

LABMT

Latin American BMT group

CIBMTR
EMBMT

Center for International Blood and
Marrow Transplant Research
Eastern Mediterranian Blood and
Marrow Tx

Eurocord
EFI

European group for Blood and Marrow
Tx

Net Cord
European Federation for
Immunogenetics

WMDA

World Marrow Donor Accociation

ISBT 128

International Cellular Therapy
Coding and labeling Advisory Group

•

Ένας μεγάλος αριθμός αλλογενών μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών
βλαστικών κυττάρων στηρίζονται στην προσφορά εθελοντών μη συγγενών
δοτών

•

Λόγω των πολυμορφισμών του HLA συστήματος η πιθανότητα ανεύρεσης
συμβατού μη συγγενή εθελοντή δότη εξαρτάται από το μέγεθος του μητρώου
και την φυλή στην οποία ανήκει ο ασθενής

•

Η ανεύρεση συμβατού δότη απαιτεί τη συνεργασία των εθνικών μητρώων με
την παγκόσμια δεξαμενή. Από στοιχεία του WBMT σχεδόν οι μισές από τις
μεταμοσχεύσεις από μη συγγενή δότη περνούν τα σύνορα της χώρας που
βρίσκεται ο ασθενής.

•

Η διαφορετική συχνότητα HLA απλοτύπων ανάμεσα στις φυλές επιβεβαιώνει
την ανάγκη δημιουργίας εθνικών δεξαμενών εθελοντών δοτών
αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων

•

Η ιδιαιτερότητα των απλοτύπων του Ελληνικού πληθυσμού απαιτεί εθνικό
μητρώο με τουλάχιστον 150.000-200.000 εθελοντές δότες ώστε να βρίσκεται
στην Ελληνική δεξαμενή συμβατός δότης για τους μισούς τουλάχιστον
Έλληνες ασθενείς

