
MUDr. Martina Neuschlová, PhD.



• Najčastejším druhom je 

• Z orgánových transplantácií je najčastejšia 
. 



• infekcie

• genetická nezhoda

• pochopenie imunitných procesov

• lieky na potlačenie imunitnej reakcie

– nebiologický materiál (umelé náhradné tkanivá) 

– biologický materiál,orgán prenesený na iné miesto                         

– transplantovaný orgán, tkanivo

• jedinec, z kt. pochádza štep = darca

• IS príjemcu spôsobí odhojenie (rejekciu) transplantátu, ak je vnímaný ako 
cudzorodý



• podľa lokalizácie alebo genetického vzťahu

Umiestnenie

– dnes sa najčastejšie využíva, štep sa ukladá do pôvodného 
anatomického uloženia

– štep sa ukladá do iného miesta, obvykle pri technických 
problémoch, inak sa dnes už nepoužíva

Vzťah darca – príjemca

– ten istý jedinec (syngeneický – pri geneticky identických jedincoch)

– geneticky odlišní jedinci rovnakého druhu

– jedinci odlišného druhu (prasa/človek)



hetorológna) 
• medzi rôznymi druhmi, dočasná transplantácia kože

• medzi dvoma členmi toho istého druh s rôznou genetickou výbavou
• Je najčastejším druhom transplantácie

• transplantácia medzi členmi toho istého druhu s rovnakou genetickou 
výbavou (identické dvojčatá)

• vlastné tkanivo – autotransfúzia



Príčina hlavných problémov
• Imunokompetentné bb jedného jedinca reagujú na prítomnosť 

antigénov tkanív iného jedinca

• Hlavnými Ag zodpovednými za túto reaktivitu sú 

• Aj v prípade zhody, ešte sú ďalšie polymorfné tkanivové Ag, kt. môžu 
byť rozpoznané IS – tieto sa súhrnne označujú ako 



Prezentácia antigénu

• Akýkoľvek peptidový fragment – je vynesený na povrch a 
prezentovaný prostredníctvom MHC I alebo II molekuly a slúži ako 
antigén histokompatibility. 

• Rozdiel je, že antigén pri transplantácii nie je infekčným angensom 



Aloreaktivita T lymf
• Je hlavnou príčinou odhojovania štepov a reakcií štepu proti 

hostiteľovi

odlišné MHC, kt.viažu iné 
peptid.fragmenty. TCR príjemcu ich rozpozná ako cudzie, lebo ich 
nestretol počas vývoja a nie je voči nim tolerancia.  Tieto sa preto javia IS 
príjemcu akoby boli napr. silne infikované



:
• Rôzne formy proteínov z darcovho štepu sú pohlcované a spracované 

APC príjemcu a ich peptidy sú prezentované  T lymf ako hociktoré iné 
cudzorodé antigény  



Orgánové transplantácie

• Ortotopické

• Heterotopické

• Extrémne náročné organizačne aj finančne, technicky, personálne –

• Hlavným imunologickým problémom orgánových transplantácií je 



Faktory pre rejekciu

• Genetický rozdiel
• Hlavne v génoch kódujúcich MHC

• Druh tkaniva
• Najsilnejšie reakcie sú proti silne vaskularizovaným tkanivám alebo tk.s veľkým 

množstvom APC

• Aktivita IS príjemcu
• Imunodeficitný príjemca vyvíja menšie odhojovanie, preto je treba utlmiť IS 

imunosupresívami

• Stav transplantovaného orgánu
• Aj neimunologické mechanizmy – dĺžka ischémie orgánu, spôsob uchovania, 

kvalita orgánu, traumatizácia orgánu



Rozdelenie rejekcií

• Hyperakútna
• minúty až hodiny – pri existencii preformovaných protilátok proti darcovi a 

komplementu  

• Zrýchlená (akcelerovaná)
• dni  - reaktivácia senzibilizovaných T lymfocytov pri 2. transplantácii

• Akútna 
• dni a týždne – primárna aktivácia T buniek

• Chronická
• náhle odhojenie spôsobené infekciou alebo stratou tolerancie



Hyperakútna

 minúty až hodiny 

 pri existencii preformovaných protilátok proti darcovi a komplementu (buď 
prirodzené IgM proti rôznym sacharidovým Ag al.v dôsledku predchádzajúcich 
imunizácií (transfúzií, transplantácií) 

(najmä proti MHC alebo krvných skupín)



Zrýchlená (akcelerovaná)
• V priebehu 3-5 dní

• Pri existujúcich protilátkach, ktoré neaktivujú komplement

Tieto typy rejekcie sú (lebo ľudské sérum 
má mnoho protilátok proti sacharidom iných živočíchov),
Tiež pri transfúzii krvi
V prípade orgánovej transplantácie sú veľmi vzácne, 

kt.mali málo Ab, a teda nevykazovali pozitívny cross-
match test, ale po transplantácii sa ich množstvo rýchlo zvýši.



Akútna

• Po niekoľkých dňoch až týždňoch

• Alebo aj neskôr, ak sa preruší imunosupresívna liečba

• Obvykle pri nezhode v MHC I.

• Primárna imunitná reakcia proti štepu



Chronická

• Úlohu hrajú aj cytokíny a rastové faktory:
• v dôsledku ischemizácie tkaniva poškodením ciev protilátkami dochádza k 

fibrotizácii, nahradeniu tkaniva nefunkčným väzivom, 

• obliteruje lúmen ciev a dochádza k poruche prekrvenia štepu, postupne k 
strate funkcie.

• Obvykle pri nezhode v non-MHC génoch 



• Pokusy na opakovanú transplantáciu – obvykle urýchlené odhojenie.

• Pri prvej reakcii Ta B lymfocyty mohli vytvoriť pamäťové bunky pre 
sekundárnu odpoveď proti histokompatibilitným antigénom

• Výrazná pri reakcii HvG hostiteľ proti štepu



Transplantácia kmeňových hematopoetických 
buniek

• Osídliť dreň príjemcu kmeňovými bunkami darcu, ktoré dajú vznik celej 
krvotvorbe

• sa prejaví zástavou krvotvorby pochádzajúcej od darcu a obnovou 
pôvodnej krvotvorby príjemcu 



Reakcia štepu proti hostiteľovi (GvH)

Imunosuprimovaný príjemca dostane imunokompetentné 
lymfoidné bunky darcu, ktoré rozpoznajú cudzie antigény 
hostiteľa a spôsobia poškodenie. 

Príznakmi sú hnačka, erytém, strata na váhe, nevoľnosť, teplota, 
bolesti kĺbov...)



Reakcia hostiteľa proti štepu (HvG)

• imunokompetentný príjemca rozpozná cudzorodé antigény 
transplantovaného tkaniva a reaguje mechanizmami, ktoré vedú k 
odmietnutiu transplantátu



Ovplyvnenie terapiou

• spôsoby ovplyvnenia:

- špecifická imunotolerancia – experimentálna, u ľudí nepoužívaná

- imunosupresia – celotelové ožarovanie, chemoterapia, nežiaduce 
účinky (oportúnne infekcie), 



Imunologicky privilegované miesta

– vnútroočná tekutina prednej komory – výživa oka bez 
vaskulatúry, inhibícia apoptózy = transplantácia rohovky

– uzatvorené pred vývojom im.systému –
spermatogónia nie je rozpoznaná ako vlastná 

– hematoencefalická bariéra – obmedzená výmena buniek a 
molekúl + imunitné mechanizmy brániace reakcii

– existencia cudzích histokompatibilných antigénov bez 
útoku materskej imunity



• Podporené projektmi  KEGA 038UK-4/2019 MŠVVaŠ SR a KEGA 032UK-4/2019 MŠVVaŠ SR 


