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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Το ανθρώπινο ενδοθήλιο με τα αντιγόνα που εκφράζει είναι ο πρώτος στόχος για τη χυμική ή/και
κυτταρική ανοσολογική απάντηση σε αλλομοσχεύματα, δεδομένου ότι ο ιστός βρίσκεται ανάμεσα
στο μόσχευμα και το αίμα του λήπτη. Ο πρώτος φραγμός για επιτυχή μεταμόσχευση οργάνων
είναι τα Α και Β αντιγόνα των ομάδων αίματος και ακολουθούν τα κλασικά αντιγόνα των λευκο-
κυττάρων του ανθρώπου, Human Leucocytes Antigens (HLA), τάξης Ι και τάξης ΙΙ. Επιπλέον, στην
επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων εκφράζονται και μη κλασικά HLA, όπως τα HLA-E, αλλά
και non-HLA αντιγόνα, όπως τα MICA (MHC Class I related chain A, αντιγόνα σχετιζόμενα με την Α
αλυσίδα των τάξης Ι MHC), αυτοαντιγόνα, όπως η βιμεντίνη και πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται
με το μοριακό τους βάρος, όπως η 97-110kDa πρωτεΐνη. Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται
οι διαφορετικές κατηγορίες ενδοθηλιακών αντιγόνων των οποίων η συμβατότητα μεταξύ λήπτη-
δότη είναι σημαντική για επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού.
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Εισαγωγή

Το ενδοθήλιο είναι ο ιστός που καλύπτει το τοίχωμα
των αιμοφόρων αγγείων του οργανισμού και διατηρεί
την ακεραιότητα του κυκλοφορικού συστήματος, επι-
τρέποντας στο αίμα να κυκλοφορεί. Επειδή το ενδο-
θήλιο βρίσκεται στην ενδιάμεση επιφάνεια μεταξύ του
αλλομοσχεύματος και του αίματος του λήπτη, είναι ο
πρώτος στόχος για τη χυμική ή/και την κυτταρική αλ-
λοαπάντηση. Προσχηματισμένα αντισώματα κατα-
στρέφουν τα κύτταρα είτε άμεσα, ενεργοποιώντας το
συμπλήρωμα, είτε έμμεσα, μέσω της εξαρτώμενης
από αντισώματα κυτταρικής κυτταροτοξικότητας (an-
tibody dependent cell cytotoxicity, ADCC).1

Τα ενδοθηλιακά αντιγόνα αποτελούν τον στόχο της
αλλοαπάντησης. Το πρώτο κύριο εμπόδιο για την επι-
τυχή μεταμόσχευση οργάνων είναι τα Α και Β αντιγόνα
των ομάδων αίματος και ακολουθούν τα αντιγόνα του
μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (Major Hi-
stocompatibility Complex, MHC). Τα αντιγόνα των λευ-
κοκυττάρων του ανθρώπου (Human Leucocytes An-
tigens, HLA) εκφράζονται με διαφορετική ένταση στα
εν ηρεμία ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ το ενεργοποι-
ημένο ενδοθήλιο, όπως αυτό του μεταμοσχευμένου
οργάνου, έχει αυξημένη έκφραση των συγκεκριμένων
μορίων.2 Εκτός από τα κλασικά HLA αντιγόνα (HLA-A,
B, C, DR), στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων
εκφράζονται  και τα μη κλασικά, όπως τα HLA-E, καθώς
και non-HLA αντιγόνα. Στα non-HLA αντιγόνα περι-
λαμβάνονται: α) τα MICA αντιγόνα (MHC class I-related
chain A, αντιγόνα σχετιζόμενα με την Α αλυσίδα των
τάξης Ι MHC), β) αυτοαντιγόνα, όπως η βιμεντίνη  και
γ) πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται με το μοριακό τους
βάρος, όπως η 97-110 kDa πρωτεΐνη.3-5

Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται οι διαφο-
ρετικές κατηγορίες ενδοθηλιακών αντιγόνων των
οποίων η συμβατότητα μεταξύ λήπτη-δότη είναι ση-
μαντική στην επιτυχή μεταμόσχευση του νεφρού.

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το ΑΒΟ σύστημα είναι το πρώτο σύστημα ομάδων αί-
ματος που ανακαλύφθηκε από τον Karl Landsteiner το
1900-1901 και αφορούσε τις ομάδες αίματος Α, Β και
Ο. Η ονοματολογία και οι διαδικασίες τυποποίησης
των ομάδων αναπτύχθηκαν από τις πρώτες μελέτες
του Landsteiner και συνεχίστηκαν τις επόμενες δεκαε-
τίες από άλλους μελετητές.6-8

1.1.1 Βιοχημικά και γονιδιακά χαρακτηριστικά (γε-
νετική)
Τρία κοινά αλλήλια (Α, Β και Ο) βρίσκονται στον ΑΒΟ
τόπο στο χρωμόσωμα 9. Τα Α και Β γονίδια κωδικο-
ποιούν τις γλυκοζυλτρανσφεράσες, που παράγουν τα
Α και Β αντιγόνα αντίστοιχα.9 Το Ο γονίδιο δεν κωδι-
κοποιεί λειτουργικό ένζυμο. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια
της ομάδας Ο δεν έχουν τα Α και Β αντιγόνα, αλλά
έχουν μεγάλη ποσότητα του Η αντιγόνου, το οποίο
είναι η πρόδρομη ουσία των Α και Β αντιγόνων. Η κλη-
ρονομική μεταβίβαση των ABO γονιδίων γίνεται με
βάση τους νόμους του Mendel.

1.1.2 Αντιγόνα
Δοκιμασίες συγκόλλησης χρησιμοποιούνται για να
ανιχνεύσουν τα Α και Β αντιγόνα στην επιφάνεια των
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι ΑΒΟ υποομάδες είναι φαι-
νότυποι που διαφέρουν στο ποσό του αντιγόνου που
φέρουν τα ερυθρά. Οι υποομάδες Α είναι πιο συχνές
από τις υποομάδες Β. Οι δύο κύριες υποομάδες της Α
ομάδας είναι η Α1 και η Α2. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια
από τα άτομα με Α1 και Α2 ομάδα αντιδρούν έντονα
με το αντιδραστήριο αντι-Α στις άμεσες αντιδράσεις
συγκόλλησης. Περίπου το 80% των ατόμων της ομά-
δας Α ή ΑΒ έχουν ερυθρά που συγκολλώνται από το
αντι-Α1 και έτσι ταξινομούνται ως Α1 ή Α1Β. Το υπό-
λοιπο 20%, των οποίων τα ερυθρά συγκολλώνται από
το αντι-Α αλλά όχι από το αντι-Α1, καλούνται Α2 ή Α2Β.

262

Μ. ΚΑΦΕΤΖΗ, Γ. ΒΡΥΩΝΗ, Β. ΚΑΨΙΜΑΛΗ, Α. ΙΝΙΩΤΑΚΗ, Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

VOL. 60 • ISSUE 4, October-December 2015

Εξέταση ερυθρών αιμοσφαιρίων Εξέταση του ορού

Ομάδα αίματος Ορός αντι-Α Ορός αντι-Β Ορός αντι-ΑΒ Ερυθρά Α Ερυθρά Β

Α + – + – +

Β – + + + –

ΑΒ + + + – –

Ο – – – + +

Καθορισμός των ομάδων αίματος ΑΒΟΠίνακας 1



1.1.3 Αντισώματα έναντι των Α και Β αντιγόνων  
Τα αντισώματα, τα οποία κυκλοφορούν στον ορό ενός
ατόμου, κατευθύνονται κατά του Α ή του Β αντιγόνου,
το οποίο δεν εκφράζεται στα δικά του ερυθρά αιμο-
σφαίρια. Αυτή η προβλέψιμη συμπληρωματική σχέση
επιτρέπει την ΑΒΟ τυποποίηση τόσο στον ορό όσο και
στα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

Μία υπόθεση  για την ανάπτυξη αυτών των αντισω-
μάτων βασίστηκε στο γεγονός ότι οι διαμορφώσεις
των Α και Β αντιγονικών επιτόπων στα μόρια της κυτ-
ταρικής μεμβράνης των ερυθρών, υπάρχουν και σε
άλλες βιολογικές οντότητες, κυρίως στο κυτταρικό
τοίχωμα των βακτηρίων. Τα βακτήρια είναι διάσπαρτα
στο περιβάλλον και, λόγω της παρουσίας τους στην
εντερική χλωρίδα, στη σκόνη, στο φαγητό και αλλού,
τα άτομα εκτίθενται συνεχώς σε αντιγόνα που μοι-
άζουν με τα Α και Β αντιγόνα. Τα ανοσοϊκανά άτομα
αντιδρούν στα περιβαλλοντικά αντιγόνα με παρα-
γωγή αντισωμάτων έναντι των αντιγόνων, τα οποία
δεν υπάρχουν στα δικά τους συστήματα. Έτσι, τα αντι-
Α αντισώματα παράγονται από άτομα με ομάδα Ο και
Β, ενώ τα αντι-Β παράγονται από άτομα με ομάδα Ο
και Α. Τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ, τα οποία έχουν
και τα δύο αντιγόνα, δεν παράγουν κανένα αντίσωμα
(Πίνακας 1). Αυτή η «περιβαλλοντική» εξήγηση της εμ-
φάνισης των αντι-Α και αντι-Β αντισωμάτων παραμέ-
νει θεωρία.10

1.1.3.1 Χρόνος εμφάνισης των αντισωμάτων
Τα αντι-Α και αντι-Β αντισώματα μπορούν γενικά να
ανιχνευτούν στον ορό μετά τους πρώτους μήνες της
ζωής. Η παραγωγή αντισωμάτων αυξάνεται φτάνον-
τας το επίπεδο του ενήλικου στην ηλικία των 5-10
ετών και ελαττώνεται αργότερα. Οι ηλικιωμένοι έχουν
συνήθως χαμηλότερα επίπεδα αντι-Α και αντι-Β αντι-
σωμάτων από τους νεότερους.

1.1.3.2 Δραστικότητα των αντι-Α και αντι-Β
αντισωμάτων
Τα αντι-Α αντισώματα, που παράγονται από άτομα
ομάδας αίματος Β, και τα αντι-Β που παράγονται από
άτομα ομάδας αίματος Α είναι κυρίως IgM, αν και
υπάρχουν επίσης μικρές ποσότητες IgG. Αντίθετα, IgG
είναι η κυρίαρχη τάξη των αντι-Α και αντι-Β αντισω-
μάτων της ομάδας Ο. Επιπλέον, στην ομάδα Ο τα αν-
τισώματα μπορεί να είναι και IgA.11

Και οι δύο τάξεις ανοσοσφαιρινών προκαλούν συγ-
κόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε θερμοκρασία
δωματίου (20-24ºC) ή χαμηλότερη και ενεργοποιούν
αποτελεσματικά το συμπλήρωμα στους 37ºC. Η κα-
ταστροφική ικανότητα αυτών των αντισωμάτων, που
μεσολαβείται από το συμπλήρωμα, γίνεται προφανής,
αν ο υπό εξέταση ορός επωαστεί και στους 37ºC. Αυτά
τα φυσικά ΑΒΟ αντισώματα, που υπάρχουν στον ορό

του λήπτη, αντιδρούν με τα ΑΒΟ αντιγόνα του μο-
σχεύματος και μέσω ενεργοποίησης του συμπληρώ-
ματος προκαλούν υπεροξεία απόρριψη του μοσχεύ-
ματος.11-12

1.1.3.3 Αντι-Α1 αντίσωμα
Το αντι-Α1 υπάρχει ως αλλοαντίσωμα στον ορό ατό-
μων με Α2ομάδα αίματος σε ποσοστό 1-8% και στο
22-35% των ατόμων με Α2Β ομάδα. Το αντι-Α1 μπορεί
επίσης ορισμένες φορές να βρεθεί στον ορό των ατό-
μων με Α2 ομάδα. Το αντι- Α1 μπορεί να προκαλέσει
δυσκολίες στην ταυτοποίηση της ΑΒΟ ομάδας και
ασυμβατότητα στις διασταυρώσεις αίματος με τα Α1

ή τα Α1Β ερυθρά. Το αντι-Α1 συνήθως αντιδρά καλύ-
τερα ή μόνο σε θερμοκρασίες <37ºC και θεωρείται
κλινικά ασήμαντο, εκτός αν υπάρχει δραστικότητα
στους 37ºC. Όταν είναι δραστικό στους 37ºC, μόνο Α2

ή Ο ερυθρά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη με-
τάγγιση.

1.1.4 Εντόπιση των ΑΒΗ αντιγόνων στους νεφρούς  
Τα ΑΒΗ αντιγόνα εντοπίστηκαν στα εμβρυϊκά νεφρικά
κύτταρα του ανθρώπου με τεχνική συγκόλλησης στο
τέλος της δεκαετίας του 1950 και ακολούθως με ανο-
σοφθορισμό στα αθροιστικά σωληνάρια και στους
κάλυκες των νεφρών ενήλικων ατόμων.12-13 Αργότερα,
τα ΑΒΗ αντιγόνα βρέθηκαν στις εξής περιοχές των νε-
φρών: στο αγγειακό ενδοθήλιο και στα άπω εσπειρα-
μένα σωληνάρια.14 Πρώιμες ανοσοϊστοχημικές μελέτες
έδειξαν ότι η έκφραση των ΑΒΗ αντιγόνων στους αν-
θρώπινους ιστούς διέφερε ανάλογα με την ΑΒΟ
ομάδα.12,14

2. ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC, Major
Histocompatibility Complex) είναι ένα σύνολο στενά
συνδεδεμένων και εξαιρετικά πολύμορφων γονιδίων,
που διαθέτουν όλα τα σπονδυλωτά. Ακριβώς επειδή
τα γονίδια είναι στενά συνδεδεμένα, το σύνολο αυτό
καλείται σύμπλεγμα. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν
την παραγωγή γλυκοπρωτεϊνών, οι οποίες στον
άνθρωπο ονομάζονται HLA αντιγόνα (Human Leuko-
cyte Antigens, αντιγόνα των λευκοκυττάρων του
ανθρώπου), αλλά και πλήθος άλλων πρωτεϊνών ποικί-
λης λειτουργικότητας.15 Τα HLA αντιγόνα εκφράζονται
με διαφορετική κατανομή στην επιφάνεια όλων σχε-
δόν των εμπύρηνων κυττάρων, αλλά και στην
επιφάνεια των αιμοπεταλίων και των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων.16 Τα HLA των αντιγονοπαρουσιαστικών
κυττάρων (ΑΠΚ) παρουσιάζουν πεπτιδικά αντιγόνα
στα Τ λεμφοκύτταρα.
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2.1.1 Γενετική του HLA
Τα γονίδια του HLA εντοπίζονται στο βραχύ σκέλος
(p) του χρωμοσώματος 6 μεταξύ των περιοχών
6p21.31 και 6p21.33 σε απόσταση 17 centimograns
από το κεντρομερίδιο και καταλαμβάνει τμήμα περί-
που 3.500kb, αντιπροσωπεύοντας το 0,1% του συνο-
λικού γενετικού υλικού του ανθρώπου.17 Το σύστημα
HLA αποτελείται από τρία μεγάλα αθροίσματα (clu-
sters) γονιδίων: τα γονίδια τάξης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία
έχουν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους και αποτελούν
ενιαία λειτουργική μονάδα. Η κατεύθυνσή τους στο
χρωμόσωμα 6 είναι από το κεντρομερίδιο προς το τε-
λομερές με την ακόλουθη σειρά: τάξης ΙΙ, ΙΙΙ και Ι (Ει-
κόνα 1).18 Κάθε τάξη HLA γονιδίων αντιστοιχεί σε
πολλές γονιδιακές θέσεις ή τόπους (loci) καθένας από
τους οποίους εμφανίζεται στο χρωμόσωμα με πολλές
γονιδιακές μορφές (αλληλόμορφα), ενώ στην επιφά-
νεια του κυττάρου εκφράζεται μόνο με μία μορφή, δη-
λαδή το αντίστοιχο αντιγόνο ιστοσυμβατότητας
(προϊόν των HLA γονιδίων). 

Η περιοχή τάξης Ι κωδικοποιεί την παραγωγή των
βαριών αλυσίδων των κλασικών HLA τάξης Ι αντιγό-
νων (HLA-A, -B –C) και των μη κλασικών (HLA –E, -F, -
G).19-21 Επίσης, στην περιοχή μεταξύ των HLA-B και -C
γονιδίων υπάρχει μία ομάδα γονιδίων, που ονομάζον-
ται MIC γονίδια, και κωδικοποιούν τα MICA και τα
MICB αντιγόνα (MHC class I related chain B). 

Η περιοχή τάξης ΙΙ κωδικοποιεί τα HLA τάξης ΙΙ αν-
τιγόνα, δηλαδή τα HLA-DR, -DQ και DP μόρια. Ο HLA-

DR τόπος έχει ένα Α γονίδιο και εννέα Β γονίδια (HLA-
DRΒ1-9). Στις περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί μέχρι
σήμερα, μόνο τα γονίδια DRB1, DRB3, DRB4, DRB5
είναι λειτουργικά, ενώ τα υπόλοιπα είναι ψευδογονί-
δια. Έτσι, σε όλους τους απλότυπους, το HLA-DRΒ1
είναι λειτουργικό και σχηματίζει την αλυσίδα HLA-
DRβ1, η οποία σε συνδυασμό πάντα με την αλυσίδα
HLA-DRα, συμμετέχει στον σχηματισμό του HLA-DR
αντιγόνου. Στον HLA-DQ τόπο υπάρχουν δύο Α (HLA-
DQΑ1, HLA-DQΑ2) και τρία Β (HLA-DQΒ1, HLA-DQΒ2,
HLA-DQΒ3) γονίδια, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο
πολυμορφισμό.22-23 Μεταξύ των HLA-DR και HLA-DQ
γονιδίων υπάρχει ισχυρή γενετική σύνδεση, ούτως
ώστε κάθε DR αντιγόνο να συνεκφράζεται συνήθως
μαζί με ένα συγκεκριμένο DQ αντιγόνο. Ο HLA-DP
τόπος έχει τρία Α (DPΑ1, DPΑ2, DPA3) και τρία Β
(DPΒ1,DPΒ2, και DPB3) γονίδια. Τα προϊόντα των γο-
νιδίων HLA-DPΑ1 και DPΒ1 είναι τα HLA-DP αντιγόνα,
ενώ τα HLA-DPΑ2, DPA3 και DPΒ2, DPB3 είναι ψευδο-
γονίδια. Στην περιοχή των HLA τάξης ΙΙ υπάρχουν επί-
σης τα γονίδια που κωδικοποιούν τα μη κλασικά HLA
τάξης ΙΙ, τα HLA-DO και -DM.24

Η περιοχή τάξης ΙΙΙ περιλαμβάνει τους τόπους των
διαλυτών πρωτεϊνών του συμπληρώματος C2, BF, C4a
και C4b.

Το σύνολο των HLA γονιδίων στο ένα χρωμόσωμα,
που κληρονομείται από τον ένα γονιό, καλείται HLA
απλότυπος. Τα HLA γονίδια ακολουθούν την κληρο-
νομικότητα κατά Mendel και είναι συνεπικρατούντα,
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Εικόνα 1 Τα γονίδια του γενετικού τόπου του MHC.18 Σχηματική απεικόνιση του ανθρώπινου MHC (ονομάζεται
σύμπλεγμα HLA) και του MHC του ποντικού (ονομάζεται σύμπλεγμα Η2), που δείχνει τα μείζονα γο-
νίδια, τα οποία κωδικοποιούν μόρια που συμμετέχουν στις ανοσοαπαντήσεις. Το μέγεθος των γονιδίων
και η μεταξύ τους απόσταση δεν είναι υπό κλίμακα.



δηλαδή τα γονίδια και από τους δύο απλότυπους
(από τον πατέρα και τη μητέρα), εκφράζονται ταυτό-
χρονα στον απόγονο. Ως αποτέλεσμα, κάθε άτομο εκ-
φράζει δύο αλλήλια ανά γενετικό τόπο. Οι HLA
απλότυποι μεταβιβάζονται από τους γονείς στα παιδιά
ως σύνολο (en block). Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις
μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός και ανασυνδυασμός
με αποτέλεσμα έναν καινούριο απλότυπο.25 Οι ανα-
συνδυασμοί παρατηρούνται συχνότερα στις γυναίκες
και σε ορισμένες θέσεις του HLA. Γι’ αυτό η πιθανότητα
δύο αδέρφια να κληρονομήσουν τον ίδιο απλότυπο
από τους γονείς τους είναι περίπου 25%.

2.1.2 Δομή των HLA μορίων
Τα HLA τάξης Ι μόρια αποτελούνται από μία βαριά
πρωτεϊνική α- αλυσίδα με μοριακό βάρος 44 kDa και
από μία ελαφριά β-αλυσίδα με μοριακό βάρος 12kDa
(εικόνα 2).26-27 Η βαριά αλυσίδα αποτελείται από τρεις
περιοχές: την α1 και την α2, που παρουσιάζουν μεγάλη
πολυμορφία, και την α3, που είναι λιγότερο πολυμορ-
φική. Οι α1 και α2 περιοχές των τάξης Ι σχηματίζουν
μαζί τη σχισμή που προσδένεται το πεπτίδιο και πα-
ρουσιάζεται στα CD8 θετικά Τ κύτταρα. Τα πεπτίδια
που προσδένονται στα τάξης Ι μόρια συνήθως αποτε-

λούνται από 9 αμινοξέα. Η μονομορφική ελαφριά
αλυσίδα είναι η β2 μικροσφαιρίνη, που κωδικοποιείται
στο χρωμόσωμα 15. Τα κλασικά τάξης Ι μόρια υπάρ-
χουν σε όλα σχεδόν τα εμπύρηνα κύτταρα, συμπερι-
λαμβανομένων των ενδοθηλιακών κυττάρων αλλά και
στα αιμοπετάλια και στα ερυθρά.16

Τα HLA τάξης ΙΙ αποτελούνται από μία α αλυσίδα (με
α1 και α2 περιοχές) και μία β αλυσίδα (με β1 και β2 πε-
ριοχές) (εικόνα 3).27 Η σχισμή στα HLA τάξης ΙΙ κωδικο-
ποιείται από το πιο πολυμορφικό εξόνιο (β1) των HLA
τάξης ΙΙ γονιδίων. Τα πεπτίδια που συνδέονται στα HLA
τάξης ΙΙ μόρια είναι μεγαλύτερα από αυτά που συνδέ-
ονται στα HLA τάξης Ι μόρια. Η στερεοδομή των HLA
μορίων πιστεύεται ότι είναι χαλαρή, διότι τα πεπτίδια
μπορούν να συνδεθούν στο ίδιο HLA μόριο με διαφο-
ρετικούς τρόπους. Τα HLA τάξης ΙΙ μόρια εκφράζονται
κυρίως στα κύτταρα που συμμετέχουν στην αναγνώ-
ριση ενός αντιγόνου, όπως τα δενδριτικά κύτταρα, τα
Β λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα, τα μονοκύτταρα και
τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα. Στα κύτταρα, τα
οποία εν ηρεμία δεν εκφράζουν HLA τάξης ΙΙ,  επάγεται
η έκφραση των HLA τάξης ΙΙ από κυτταροκίνες, όπως
η ιντερφερόνη γ. Τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα επίσης εκφράζουν HLA τάξης ΙΙ.
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Εικόνα 2 Η δομή των μορίων MHC τάξης I.18 Η σχηματική απεικόνιση και τα μοντέλα της κρυ-
σταλλικής δομής των μορίων MHC τάξης I.



2.1.3 Πολυμορφισμός των HLA
Τα HLA αντιγόνα ανήκουν σε ένα εξαιρετικά πολύ-
μορφο και πολύπλοκο σύστημα και πολλά διεθνή
workshops ιστοσυμβατότητας αποκάλυψαν την τερά-
στια ποικιλία μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών
διεθνώς. Μετά τη χρήση των μοριακών τεχνικών τυ-
ποποίησης, ο αριθμός των αλληλίων των HLA αυξή-
θηκε εντυπωσιακά από 200 το 1994 σε πάνω από
12.404 τον Οκτώβριο του 2014.21 Για παράδειγμα, η
μοριακή τυποποίηση αποκάλυψε πάνω από 100 αλ-
ληλόμορφα για το HLA-A2 αντιγόνο.

Θεωρητικά, αυτή η τεράστια ποικιλία θα καθι-
στούσε άχρηστη κάθε προσπάθεια συμβατότητας
(matching) μεταξύ του δότη και του λήπτη. Από την
άλλη πλευρά, δεν έχουν όλα τα αλλήλια σε επίπεδο
DNA την ίδια λειτουργική επίδραση στην ανοσολο-
γική απάντηση. Έτσι, στην HLA συμβατότητα για τη
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων μεγαλύτερη προ-
σοχή δίνεται στην ορολογική τυποποίηση των HLA
αντιγόνων και λιγότερη στη μοριακή τυποποίηση των
αλληλίων.

2.1.4 Ονοματολογία των HLA
Η ονοματολογία των HLA βασίζεται σε ορολογικές και
μοριακές τεχνικές. Με την ορολογική τυποποίηση

κάθε ατόμου προσδιορίζονται τα HLA αντιγόνα, δη-
λαδή ο HLA φαινότυπος του ατόμου. Με τη μοριακή
τυποποίηση (DNA μεθοδολογία) προσδιορίζεται ο
HLA-γονότυπος, δηλαδή το σύνολο των HLA αλληλό-
μορφων γονιδίων. 

Κάθε HLA αντιγόνο χαρακτηρίζεται από το ακρω-
νύμιο HLA, που υποδηλώνει το σύστημα ιστοσυμβα-
τότητας και από ένα γράμμα που αντιπροσωπεύει τη
γονιδιακή θέση (Α,Β, …, DR). Για να αποφευχθεί η σύγ-
χυση μεταξύ ορολογικής τυποποίησης και ονοματο-
λογίας του συστήματος συμπληρώματος, τα γονίδια
από τον HLA-C τόπο υποδηλώνονται ως Cw.28 Αντί-
θετα, όταν αναφερόμαστε στη μοριακή τυποποίηση,
χρησιμοποιείται μόνο το γράμμα C (λ.χ. C*01:01,
βλέπε παρακάτω).28 Επιπλέον, μετά το γράμμα ακο-
λουθεί ένας αριθμός, που υποδηλώνει το αντιγόνο. Οι
αριθμοί των αντιγόνων HLA-A και HLA-B συμπληρώ-
νουν ο ένας τον άλλον, που σημαίνει ότι στον HLA-A
τόπο και στον HLA-B τόπο δεν χρησιμοποιείται ο ίδιος
αριθμός για να περιγράψει ένα αντιγόνο. Έτσι, υπάρ-
χουν τα ακόλουθα αλλήλια: Α1, Α2, Α3, Β5, Β7, Β8, Α9,
Α10, Α11, Β12 και άλλα.

Η γνώση των αλληλόμορφων των HLA μέσω των
τεχνικών μοριακής τυποποίησης έχει καταστήσει
ακόμα πιο πολύπλοκη την ονοματολογία. Κάθε αλλη-
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Εικόνα 3 Η δομή των μορίων MHC τάξης IΙ.18 Η σχηματική απεικόνιση και τα μοντέλα της κρυ-
σταλλικής δομής των μορίων MHC τάξης IΙ.



λόμορφο υποδηλώνεται με ένα γράμμα που δείχνει το
γονίδιο, το οποίο ακολουθείται από έναν αστερίσκο
και έναν αριθμό, ξεκινώντας από το 01. Ο αστερίσκος
υποδηλώνει ότι η τυποποίηση έχει γίνει σε επίπεδο
DNA. Ο συμβολισμός γίνεται ως εξής: λόγου χάρη για
την ορολογική τυποποίηση του HLA-A2, η μοριακή τυ-
ποποίηση σε δεύτερο επίπεδο γράφεται HLA-A*02:01
ή HLA-A*02:02.28 Η τυποποίηση υψηλής ανάλυσης
(high resolution), που γίνεται μέχρι τρίτο και τέταρτο
ψηφίο, αντανακλά ποικιλίες μεταξύ των αλληλόμορ-
φων, που προκύπτουν από υποκατάσταση αμινοξέων.

3. NON-HLA ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ

Με τον όρο non-HLA αντιγόνα περιγράφονται τα αν-
τιγόνα που δεν ανήκουν στα HLA και τα οποία μέχρι
σήμερα είναι δύσκολο να ταξινομηθούν. Στη συνέχεια
περιγράφονται μόνο τα non-HLA ενδοθηλιακά αντι-
γόνα που σχετίζονται με τη μεταμόσχευση νεφρού και
όχι όλα τα γνωστά αντιγόνα, που εκφράζονται στη
μεμβράνη του ενδοθηλιακού κυττάρου.

3.1. MICA αντιγόνα
Τα MICA και τα MICB είναι γονίδια στην περιοχή των
MHC τάξης Ι, τα οποία είναι πολυμορφικά και κωδικο-
ποιούν τα ομώνυμα αντιγόνα. Στην ίδια περιοχή του
MHC υπάρχουν 3 ψευδογονίδια, που κωδικοποιούν
για τα MICC, MICD και MICE αντιγόνα. Όσον αφορά τα
MICA και τα MICB αντιγόνα, δεν φαίνεται να παρου-
σιάζουν πεπτίδια, δεν συνδέονται με τη β2 μικροσφαι-
ρίνη και έχουν εκλεκτική κατανομή στους ιστούς,
κυρίως στα επιθηλιακά κύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα και τους ινοβλάστες.29 Αποτελούνται από τις α1,
α2 και α3 περιοχές, χωρίς να σχηματίζουν τριμοριακά
συμπλέγματα, λόγω έλλειψης της β2 μικροσφαιρίνης.
Στην αναφορά του Π.Ο.Υ. για την ονοματολογία του
HLA το 2000, 51 αλλήλια MICA αναγνωρίστηκαν στα
οποία έδωσαν αριθμούς από το MICA*001 μέχρι το
MICA*046. Συνολικά, ογδόντα τέσσερα αλλήλια έχουν
περιγραφεί μέχρι σήμερα.30 Εξαιτίας της θέσης των
MICA τα οποία βρίσκονται κοντά στην HLA τάξης Ι πε-
ριοχή, μόνο 46kb κεντρομερικά από το HLA-B, έχει πα-
ρατηρηθεί ανισορροπία σύνδεσης μεταξύ αλληλίων
των MICA και των HLA-B.31 Λόγω των νέων αλληλίων
που ανακαλύπτονται συνεχώς, μπορεί να υποστηριχ-
θεί ότι ο πολυμορφισμός είναι αρκετά σημαντικός. Ο
Blasczyk και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τη νουκλε-
οτιδική αλληλουχία των MICA και των MICΒ και τη συ-
νέκριναν με αυτή των HLA-B.32 Τα αποτελέσματά τους
κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Η πλει-
οψηφία των νουκλεοτιδικών αντικαταστάσεων εκ-
φράζεται και, επομένως, ο πολυμορφισμός δεν
ξεκίνησε από τυχαία γεγονότα, αλλά κατευθύνθηκε

από την πίεση της εξελικτικής επιλογής, πιθανόν από
λοιμώδη αίτια. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο πολυ-
μορφισμός δεν συγκεντρώνεται γύρω από τη σχισμή
πρόσδεσης του πεπτιδίου, όπως στην περίπτωση των
HLA-A, B και C. Τέλος, οι πιο πολυμορφικές περιοχές
αφορούν την αντικατάσταση δύο νουκλεοτιδίων. Φαί-
νεται ότι η λειτουργική σημασία των MICA μόλις που
αρχίζει να γίνεται κατανοητή. Έχει δειχθεί ότι τα MICA
συνδέονται διεγερτικό υποδοχέα των ΝΚ κυττάρων
NKG2D, όπως επίσης και σε υποδοχείς των CD8 T κυτ-
τάρων και των γδ Τ κυττάρων. Ο ρόλος των MICA στην
άμυνα κατά των παθογόνων μικροοργανισμών ερευ-
νάται. Αυτός ο ρόλος τους είναι η πιο πιθανή αιτία που
προκαλεί τον πολυμορφισμό τους. 

Η αντιγονικότητα των MICA και η επαγωγή ανοσο-
λογικών απαντήσεων λόγω αλλογενών διαφορών στη
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων έχει μελετηθεί ευ-
ρέως.33 Τα MICA θεωρούνται σημαντικός στόχος της
αλλογενούς απάντησης, αφ’ ενός λόγω της πολυμορ-
φικότητάς τους και αφ’ ετέρου λόγω του γεγονότος ότι
τα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορούν να εκφράζουν
MICA στην επιφάνειά τους μετά το στρες της βλάβης
της ισχαιμίας της επαναιμάτωσης και της απόρρι-
ψης.34-35 Τα MICA αντισώματα σκοτώνουν τα κύτταρα
μέσω της εξαρτώμενης από το συμπλήρωμα κυττα-
ροτοξικότητας.29

3.2 Αυτοαντιγόνα 
Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται κυρίως ενδοθη-
λιακά αντιγόνα έναντι των οποίων έχουν βρεθεί αντι-
σώματα (αυτοαντισώματα) τα οποία έχουν
συσχετιστεί με απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος.

3.2.1 Βιμεντίνη
Η βιμεντίνη είναι μη πολυμορφικό ενδιάμεσο ινίδιο,
που εκφράζεται στο κυτταρόπλασμα των ενδοθηλια-
κών κυττάρων, στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων, στα
ενεργοποιημένα αιμοπετάλια και μακροφάγα, στα
κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων, στα μεσαγγειακά
κύτταρα και στα νεφρικά κύτταρα του στρώματος. Αυ-
τοάνοσες απαντήσεις στη βιμεντίνη έχουν σχετιστεί
τόσο με οξεία όσο και με χρόνια απόρριψη καρδιακών
και νεφρικών αλλομοσχευμάτων.4

3.2.2. Υποδοχέας της αγγειοτενσίνης ΙΙ
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι υποδοχέων της αγ-
γειοτενσίνης ΙΙ: ο τύπου Ι (AT1), και ο τύπου ΙΙ (AT2).36

Οι AT1 και οι AT2 ανήκουν στην υπεροικογένεια των
υποδοχέων που είναι συνδεδεμένοι με την πρωτεΐνη
G. Η ανάλυση της δομής των AT1 και AT2 έδειξε ότι
αποτελούνται από επτά υδρόφοβα διαμεμβρανικά
τμήματα, τα οποία σχηματίζουν α έλικες στη λιπιδική
διπλοστιβάδα της κυτταρικής μεμβράνης. Τα γονίδια,
τα οποία κωδικοποιούν τον ΑΤ2 υποδοχέα, βρίσκονται
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στο χρωμόσωμα Xq22-q2. Ο ΑΤ2 υποδοχέας εκφράζε-
ται σε υψηλά ποσοστά κατά τη διάρκεια της εμβρυϊ-
κής ανάπτυξης. Είναι λιγότερος στους ιστούς του
ενήλικου και αυξάνεται σε παθολογικές καταστάσεις.
Τα μονοπάτια σηματοδότησης περιλαμβάνουν φω-
σφατάσες της σερίνης και της τυροσίνης, τη φωσφο-
λιπάση Α2, το νιτρικό οξείδιο και την κυκλική
μονοφωσφορική γουανοσίνη. Ο ΑΤ2 υποδοχέας συμ-
βάλλει στη ρύθμιση της πίεσης και της νεφρικής λει-
τουργίας.

Ο ΑΤ2 υποδοχέας εκφράζεται στο ενδοθήλιο, στο
σπείραμα και στην ψηκτροειδή παρυφή της πλαγιο-
βασικής μεμβράνης των εγγύς σωληναρίων, στα αγ-
γεία και σε άλλες περιοχές του νεφρού.4,37 Αντισώματα
κατά του ΑΤ2 υποδοχέα έχουν συσχετιστεί με οξείες
απορρίψεις νεφρικών μοσχευμάτων.38

3.2.3 S-τρανσφεράση της γλουταθειόνης Τ1

Οι S-τρανφεράσες της γλουταθειόνης (GST, glutath-
ione S-transferase) αποτελούν πολυγονιδιακή οικογέ-
νεια αποτοξινωτικών ενζύμων, τα οποία υπάρχουν σε
πολλά όργανα και εκφράζονται σε ειδικούς ιστούς.39

Αυτά τα ένζυμα είναι σημαντικά στη σύνδεση πολλών
ηλεκτρονιόφιλων ουσιών (κυτταροτοξικών φαρμά-
κων, ζιζανιοκτόνων και καρκινογόνων ουσιών), με την
ανηγμένη γλουταθειόνη. Στον άνθρωπο υπάρχουν
τρεις τάξεις κυτταροπλασματικού ενζύμου: η όξινη, η
βασική και η ουδέτερη GST. Αυτές οι τάξεις διαφέρουν
δομικά και λειτουργικά μεταξύ τους. Εκτός από τις
κυτταροπλασματικές μορφές έχει επιπλέον περιγρα-
φεί και μία μικροσωμιακή GST. Η βασική μορφή εκ-
φράζεται στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια και στα
σωληνάρια της μυελώδους  μοίρας. Η όξινη μορφή
υπάρχει στα άπω εσπειραμένα σωληνάρια και στα σω-
ληνάρια της μυελώδους μοίρας. Η ουδέτερη μορφή
έχει παρόμοια έκφραση με αυτή της όξινης, αλλά πιο
αδύναμη. Η μικροσωμιακή GST εκφράζεται στο ενδο-
θήλιο του σπειράματος και της διάμεσης μοίρας και
στα αθροιστικά σωληνάρια της μυελώδους μοίρας.

Έχει προταθεί ότι η μέτρηση αυτών των ισοενζύ-
μων στον ορό και στα ούρα μπορεί να διαφωτίσει την
εντόπιση της ιστικής βλάβης η γνώστη της οποίας
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε ασθενείς με
τοξικότητα έναντι της κυκλοσπορίνης μετά τη μετα-
μόσχευση νεφρού.39

3.3 Ενδοθηλιακά αντιγόνα που χαρακτηρίζονται
με το μοριακό τους βάρος
Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται αντιγόνα, τα
οποία στη βιβλιογραφία αναφέρονται συνήθως με το
μοριακό τους βάρος σε kDa. Αυτά τα non-HLA αντι-
γόνα είναι ενδοθηλιακά αλλοαντιγόνα, τα οποία στην
πλειοψηφία τους αναγνωρίστηκαν από την ικανότητά
τους να προκαλούν αλλοαπάντηση στους λήπτες με-

ταμόσχευσης νεφρού και τα αντισώματα έναντι αυτών
σχετίστηκαν με απόρριψη του αλλομοσχεύματος. 

Οι Joyce και συν. περιέγραψαν μία πρωτεΐνη με μο-
ριακό βάρος 90-100kDa, που ταυτοποιήθηκε ως non-
MHC αντιγόνο έναντι του οποίου το έκλουμα, που
παρασκευάστηκε από απορριφθέντες νεφρούς, ήταν
δραστικό.40 Το έκλουμα αντιδρούσε με μονοκύτταρα
του περιφερικού αίματος, με ενδοθηλιακά κύτταρα,
με καλλιεργημένα ενδοθηλιακά κύτταρα από τον ομ-
φάλιο λώρο, καθώς επίσης και με κύτταρα νεφρού. Η
αντίδραση αυτή υποδηλώνει έμμεσα την έκφραση
του αντιγόνου στα κύτταρα αυτά. 

Οι Sumitran-Karuppan5 ταυτοποίησαν μία πρωτεΐνη
με μοριακό βάρος 97-110kDa. Τα αντισώματα έναντι
του αντιγόνου αυτού δεν αντιδρούσαν με λεμφοκύτ-
ταρα, μονοκύτταρα, κερατινοκύτταρα, ερυθρά, αιμο-
πετάλια και επιθηλιακά κύτταρα, γεγονός που δείχνει
έμμεσα απουσία του αντιγόνου από τα κύτταρα αυτά.
Η απουσία αντίδρασης με τα μονοκύτταρα έπεισε τους
ερευνητές ότι πρόκειται για διαφορετικό αντιγόνο από
το προηγούμενο, παρόλο που το μοριακό τους βάρος
είναι παρόμοιο.5,40 Τέλος, οι Le Bas-Bernardet και συν.
περιέγραψαν δύο αντιγόνα με μοριακό βάρος 35kDa
και 50kDa με Western blot ανάλυση.41

Συμπεράσματα

Όλα τα ενδοθηλιακά αντιγόνα, που αναφέρονται πα-
ραπάνω, μπορούν να προκαλέσουν παραγωγή αντι-
σωμάτων από τον λήπτη, τα οποία αποδεικνύονται
καταστροφικά για το μόσχευμα. Προσχηματισμένα
αντισώματα έναντι των ΑΒΟ αντιγόνων των ομάδων
αίματος και των ξένων HLA αντιγόνων του μοσχεύμα-
τος προκαλούν υπεροξεία απόρριψη. Για το λόγο
αυτό, μεταμοσχεύσεις νεφρού γίνονται κατά κανόνα
με ΑΒΟ συμβατό μόσχευμα, ενώ πριν από κάθε μετα-
μόσχευση νεφρού ελέγχεται ο υποψήφιος λήπτης για
την παρουσία ειδικών στο δότη αντι-HLA αντισωμά-
των. Όσον αφορά στα ξένα non-HLA αντιγόνα του μο-
σχεύματος, είναι γνωστό ότι και αυτά είναι στόχοι της
αλλοαπάντησης, με αποτέλεσμα την παραγωγή αλλο-
αντισωμάτων. Αν και χρειάζεται περισσότερη κλινική
έρευνα για να αξιολογηθεί η κλινική τους σημασία
στην πορεία της μεταμόσχευσης, σχεδόν όλα έχουν
συσχετισθεί με επεισόδια οξείας και κυρίως χρόνιας
απόρριψης των μοσχευμάτων.
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Summary

Endothelial antigens – targets of alloresponse in renal transplantation

M. Kafetzi1, G. Vrioni2, V. Kapsimali2, A. Iniotaki1, A. Tsakris1
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The human endothelial antigens are the first targets for the humoral and/or cellular alloresponse
because the endothelium is the tissue situated between the graft and recipient’s blood. The first
barrier for successful organ transplantation is the A and B blood group antigens followed by the
classical Human Leucocytes Antigens (HLA). Moreover, endothelial cells express non-classical HLA,
like the HLA-E, non-HLA antigens, like MICA (MHC Class I related chain A), autoantigens like vi-
mentin and proteins characterized by their molecular weight, like the 97-110kDa protein. This re-
view focuses on the endothelial antigens that are associated with successful renal transplantation.
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