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12.1. Донори алогенних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку 
та периферичної крові

Підбір спорідненого або неспорідненого донора гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) за спе-
цифічністю генів тканинної сумісності HLA класу І та класу ІІ здійснюється виключно для пацієнтів, 
які мають медичні показання до трансплантації таких клітин.

Абревіатура HLA використовується для позначення системи ідентифікації унікальних маркерів 
(людські лейкоцитарні антигени, антигени тканинної сумісності, антигени гістосумісності) головно-
го комплексу тканинної сумісності MHC, які розпізнаються імунною системою.

УВАГА!
А. Трансплантація алогенних ГСК — це операція, мета якої — заміщення патологічного кіст-
кового мозку пацієнта гемопоетичними стовбуровими клітинами здорового донора. Слід 
зауважити,  що термін «трансплантація кісткового мозку» (ТКМ) не є коректним. Для тран-
сплантації використовують не кістковий мозок як такий, а його гемопоетичні (кровотворні) 
стовбурові клітини (ТГСК кісткового мозку). Донедавна кістковий мозок був єдиним джерелом 
 таких стовбурових клітин. Основними джерелами ГСК є периферична кров, кістковий мозок 
та пуповинна кров. Завдяки використанню процедури мобілізації стовбурових клітин, а саме 
стимуляції міграції (виходу) гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку в кровотік 
із застосуванням гранулоцитарно-макрофагальних колонієстимулюючих факторів та подаль-
шої їх сепарації, найбільшого поширення набула алогенна трансплантація ГСК, мобілізованих  
з кісткового мозку в периферичну кров (ТГСК периферичної крові). Як джерело ГСК викорис-
товують також пуповинну кров. Таким чином, у загальному випадку слід говорити «транс-
плантація гемопоетичних стовбурових клітин» (ТГСК). У даному розділі розглядаються прин-
ципи підбору донорів для проведення алогенних ТГСК.

Б. Показання до трансплантації ГСК охоплюють ряд онкологічних й неонкологічних хвороб 
кровотворної та імунної систем, а також деякі інші захворювання.

В. Підставою для виконання аналізів, необхідних для підбору спорідненого донора, є показання, 
визначені медичною комісією для трансплантації.

Г. Залучення неспоріднених донорів ГСК відбувається за наявності медичних показань 
до трансплантаії (при відсутності протипоказань) та фінансових можливостей.

12.2. Загальні принципи підбору споріднених донорів гемопоетичних  
стовбурових клітин

Мета аналізу тканинної сумісності між пацієнтом та членами його родини — виявити, у кого 
з-поміж родичів є два HLA гаплотипи, ідентичні гаплотипам хворого, а також виключення явища ре-
комбінації.

Якщо йдеться про біологічних братів чи сестер (сибсів) — достатньо буде підтвердити наявність 
таких самих алелів HLA A, B, C, DRB1 та DQB1 на рівні низької роздільної здатності. У деяких ви-
падках Центр трансплантації допускає можливість неповної сумісності за антигенами HLA між спо-
рідненим донором та хворим. На підставі отриманих результатів здійснюється підбір оптимального 
спорідненого донора.

Шанс на повну сумісність HLA кожного брата чи сестри становить близько 25%. Приблизно 
у 1–3% випадків повністю сумісним донором може виявитися хтось із батьків.

Відтак, типування HLA гаплотипу має охоплювати пацієнта і всіх його найближчих родичів, тоб-
то батьків, братів та сестер.

Відсутність сумісного спорідненого донора дає підстави розпочинати пошук та підбір неспорід-
неного донора.

Процедура підбору спорідненого донора включає в себе два аналізи:
1. Первісне типування пацієнта та його найближчих родичів як мінімум на рівні антигенів 

HLA-А, В, DRB1 на низькому рівні роздільної здатності.
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Результатом цього аналізу буде або знаходження сумісного донора (тоді необхідно буде зробити 
повторний аналіз на матеріалі знову зібраних зразків крові), або виключення наявності сумісного до-
нора в родині (тоді підтверджувального аналізу можна не робити, натомість розпочати пошук неспо-
рідненого донора).

2. Підтверджувальне (трансплантаційне) типування пацієнта і первісно сумісного/их 
доно ра/ів виконується на матеріалі окремо взятих зразків крові.

Аналіз включає в себе повторне визначення на високому рівні роздільної здатності HLA-А та ін-
ших раніше проаналізованих алелів локусів В, DRB1 задля підтвердження результатів, одержаних під 
час первісного типування, а також аналіз HLA-С та DQB1, який виконується з метою підтвердження 
відсутності явища рекомбінації, або кросинговеру (англ. crossing over).

Антигенна сумісність пацієнта з сибсом за HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 або за HLA-A, B, C, DRB1 
(у деяких випадках) є підставою допущення спорідненого донора до трансплантації ГСК. У випад-
ку сумісності з біологічними батьками використовується схема підбору як для неродинного донора.

У підтверджувальному (трансплантаційному) типуванні немає необхідності, якщо первісне ти-
пування показало однозначну несумісність HLA з потенційними спорідненими донорами.

Однак підтверджувальне (трансплантаційне) типування виконується в тих випадках, у яких до-
пустимим є підбір неповністю сумісного спорідненого донора (за винятком випадків, коли немає 
співпадіння алелів локусів А, В та DRB1, що може призвести до відторгнення трансплантата).

УВАГА! Підтверджувальне (трансплантаційне) типування неповністю сумісного споріднено-
го донора, кваліфікованого у свій час як донора ГСК, має включати в себе тестування на рівні 
високої роздільної здатності HLA-A, B, C, DRB1 та DQB1.

12.3. Загальні принципи підбору неспоріднених донорів  
гемопоетичних стовбурових клітин

Центр неспоріднених донорів ГСК (Центр донорів), зобов’язаний надавати інформацію про на-
явність донора з певним генотипом HLA безпосередньо або ж за посередництвом реєстру потенцій-
них донорів ГСК, що має зв’язок з міжнародною базою донорів.

HLA генотипи донорів з усього світу доступні для авторизованих центрів відбору донорів за до-
помогою Європейської інформаційної системи донорів кісткового мозку EMDIS через єдиний веб-
сайт міжнародної бази Bone Marrow Donor Worldwide — www.bmdw.org.

Набір та тестування кандидатів у неспоріднені донори ГСК ґрунтуються виключно на добровіль-
них засадах та спираються на висловлену з самого початку кандидатом волю і згоду надати кістковий 
мозок для потреб пацієнта, незалежно від місця проживання цього пацієнта й від інших особливос-
тей, що його вирізняють.

З огляду на результати тканинного типування потенційний донор ГСК є водночас найкращим 
і найдоступнішим донором концентратів тромбоцитів, сумісних за HLA класу І. Особи, які дають зго-
ду на своє залучення до реєстру неспоріднених донорів кісткового мозку, мають бути про це поін-
формовані, а свідома згода на включення до реєстру донорів тромбоцитів має бути висловлена окре-
мо (тобто донор може дати згоду лише на один різновид донорства або на обидва, залежно від своєї  
власної волі).

12.3.1. Вимоги до кандидатів у донори гемопоетичних стовбурових клітин

Кандидати у донори ГСК повинні мати повні 18 років і не бути старшими за 45 років. Кандида-
ти і потенційні донори ГСК віком понад 60 років автоматично дискваліфікуються та/або вибувають 
з реєстру.

Кандидат у донори ГСК має відповідати всім вимогам, що висуваються до донорів крові.
Постійне відсторонення (дискваліфікація) від здачі крові автоматично відсторонює особу і від 

здачі ГСК на постійний час, а тимчасове відсторонення — відсторонює тимчасово.
Кандидат у донори ГСК зобов’язаний заповнити індивідуальну медичну анкету донора ГСК, 

а також підписати інформовані згоди про HLA типування зразків його крові та про приєднання 
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до реєстру неспоріднених донорів кісткового мозку (приклади наведено у пп. 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6.2 
відповідно).

12.3.2. Відомості, що мають бути надані донорам та кандидатам у донори  
гемопоетичних стовбурових клітин

Кандидат у донори ГСК або донор ГСК має отримувати доступну інформацію про:
1) роль кісткового мозку в організмі та важливість трансплантації ГСК для пацієнта;
2) процес набору та тестування донорів;
3) способи взяття ГСК та пов’язані із цим можливі загрози для здоров’я донора. Донор має бути 

перевірений лікарем, який не бере участі в трансплантаційній процедурі й повинен оцінити його/її 
ризики проходження процедури донації, виключення ризиків для донора, що є абсолютною причи-
ною припинити донацію:

4) залежність здоров’я і життя пацієнта від донорської співпраці на різних етапах;
5) необхідність проведення додаткових досліджень після визначення первісної сумісності 

та здійснення початкового підбору донора;
6) можливість відкликати свою згоду на донацію ГСК на будь-якому етапі набору та тестування 

донорів;
7) необхідність письмової інформованої згоди на донацію ГСК та згоди на супровідні процедури;
8) можливість тимчасового відсторонення донора за станом здоров’я від донації та/або знищен-

ня файла донора у реєстрі при неможливості виконання функції донора за медичними показаннями 
або за власним бажанням;

9) захист персональних даних донора та іншої інформації, що стосується донорства.

Консультування донорів
Донор повинен бути проконсультований у трьох окремих випадках:
(а) Коли він є залучений до реєстру.
(б) Коли відібраний для подальших тестів.
(в) Коли остаточно вибраний як донор.

Консультування у донорському центрі має включати в себе надання донору інформаційного лис-
та (листівки) про особливості донорства ГСК кісткового мозку або периферичної крові, донор може 
вимагати надання відповідної літератури, щоб ознайомитися з нею вдома.

Консультування має охоплювати такі теми:
(а) акцентування на анонімності донора і пацієнта;
(б) необхідність подальших тестів крові перед донацією;
(в) необхідність тестування на інфекційні хвороби, особливо ВІЛ і HBsAg;
(г) ризики анестезії, процедур збору і асоційовані ризики;
(д) право донора відмовитись і наслідки для пацієнта, якщо це право використане після того, 

як розпочато трансплантаційний протокол (під час проведення або завершення режиму кондиціону-
вання);

(е) потребу пацієнта у трансплантації ГСК і шанс на успіх, описаний загальними словами;
(є) можливість повторної трансплантації для того самого пацієнта;
(ж) можливість повторної донації для донора;
(з) місцезнаходження центрів збору ГСК, зручних для донора;
(і) витрати часу на всі етапи донації;
(к) деталі компенсації на відновлення здоров’я, за втрачений час, транспортні витрати та втраче-

ний дохід тощо.

Уся необхідна інформація для волонтерів реєстру неспоріднених донорів кісткового мозку має 
бути доступна у письмовій формі та розміщена на видному місці, наприклад, у вигляді листівки (лист 
інформування) (приклад наведено у п. 12.3.7.).
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12.3.3. Наступні етапи залучення донора гемопоетичних стовбурових клітин

Залучення волонтерів до реєстру неспоріднених донорів ГСК має на меті збільшення вірогід-
ності підбору сумісного з пацієнтом донора за рахунок генетичного розмаїття потенційних донорів.

Завдання донора — чекати, доки буде виявлений пацієнт, який потребуватиме відповідної транс-
плантації, і дати на неї згоду. Очікування може тривати довго — більшість зареєстрованих донорів 
так ніколи й не бувають залучені для донації ГСК.

У випадку виявлення первісної сумісності (найчастіше — за HLA-A, B, DRB1 на рівні низької 
роздільної здатності) із пацієнтом, який потребує трансплантації, настає черга для певних кроків, 
мета яких — координація подальших дій.

• Установлення контакту з донором задля перевірки актуальності його контактних даних в реєс-
трі (телефонів, електронної пошти та адреси) — виконує Центр донорів ГСК кісткового мозку та пе-
риферичної крові.

• Медичне обстеження стану здоров’я донора та оновлення анкети донора — виконує Центр 
донорів ГСК кісткового мозку та периферичної крові.

• Надання нового зразка крові для додаткових і підтверджувальних тестів HLA (транспланта-
ційне типування), а також для тестування на маркери інфекційних захворювань.

Аналізи HLA класу І та класу ІІ з високою роздільною здатністю виконує авторизована лабора-
торія тканинного типування; аналізи на маркери інфекційних захворювань доповнюються аналізами 
на ЦМВ IgM та ЦМВ IgG, а також аналізами групи крові за системою АВ0 та Резус — виконує Центр 
донорів ГСК кісткового мозку і периферичної крові та передає результат до осередку, який коорди-
нує пошук донорів.

• Після підтвердження сумісності з хворим і отримання результатів додаткових тестів донор 
отримує початковий дозвіл на донацію ГСК (такий дозвіл дають лікарі осередку трансплантації ГСК 
кісткового мозку та периферичної крові).

Водночас лікар визначає орієнтовний термін трансплантації. Безпосередньо перед донацією ГСК 
донор повинен отримати дозвіл з медичної точки зору (такий дозвіл надає лікар, який не бере безпо-
середньої участі у процедурі трансплантації). Тоді донор дістає додаткову доступну інформацію про 
процедуру взяття в нього ГСК та підписує інформовану згоду на виконання маніпуляції взяття ГСК 
та можливу стимуляцію препаратами для збільшення кількості стовбурових клітин в периферичній 
крові (англ. granulocyte colony-stimulating factor — G-CSF).

До обов’язкових аналізів донора включаються всі аналізи, що їх вимагають лікарі медичного 
цент ру, який виконуватиме трансплантацію ГСК.

На момент остаточного кваліфікування донора результати тестів на маркери інфекційних захво-
рювань не повинні бути більш давніми ніж ті, які визначено нормативними документами. Медичні 
відомості, закодовані під ідентифікаційним номером (ID) донора, передаються у трансплантаційний 
центр та узгоджується остаточний термін надання ГСК для трансплантації.
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12.3.4. Медична анкета донора гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку 
та периферичної крові

АНКЕТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДОНОРА ГСК КІСТКОВОГО МОЗКУ  
ТА/АБО ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ (приклад)*

   Номер донора ……...……….………………
Ім’я та прізвище …………………………………………………………………………………………
Ідентифікаційний код …………………………………………………………………………………..

Увага! Метою анкет* є турбота про безпеку реципієнта кісткового мозку та гаранту-
вання безпеки потенційному донорові ГСК. Відсутність відповіді на будь-яке питання, 
адресоване до донора, потягне за собою невключення до реєстру неспоріднених донорів 
кісткового мозку.

Потрібне  
обвести  

кружечком 

1. Чи на даний час ти здоровий/а? так, ні
2. Скільки ти важиш? ………… кг 
3. Який маєш зріст? ………… см
4. Чи ти є активним донором крові на даний час? так, ні
5. Чи був/ла ти колись відсторонений/а від здачі крові?
(зазначити причину) 
……………………………………………………………………………………………………… так, ні

6. Чи переливали тобі колись кров або її препарати? так, ні
7. Для жінок: 
      — чи ти вагітна? так, ні
      — скільки разів ти була вагітна? ……………
8. Чи мав/ла ти колись підвищену температуру з нез’ясованої причини? так, ні
9. Чи вживаєш ти ліки (у тому числі аспірин)? так, ні
10. Чи робили тобі останнім часом профілактичні щеплення?
(проти: ……………………………………………………………………………………………) так, ні

11. Чи хворів/ла ти будь-коли на серйозні хвороби або чи мав/ла якийсь із наведених нижче 
симптомів (якщо так — обвести кружечком):
– жовтяниця, малярія, туберкульоз, ревматична лихоманка? так, ні
– хвороби серця, підвищений або знижений кров’яний тиск? так, ні
– алергії, алергійний ринокон’юнктивіт, астма? так, ні
– судоми або захворювання нервової системи? так, ні
– цукровий діабет? так, ні
– задишка, інсульт, інфаркт? так, ні
– якщо так, то чи вживаєш постійно ліки? так, ні

А. Запитання для з’ясування ризику зараження ВІЛ/HBV/HCV
1. Чи ознайомлений/а ти з інформацією про СНІД (ВІЛ) та про вірусний гепатит? так, ні
2. Чи мав/ла ти будь-коли ін’єкції наркотиків? так, ні
3. Чи ти будь-коли одержував/ла гроші або наркотики взамін за секс? так, ні
4. Для чоловіків: чи ти будь-коли кохався з чоловіком? так, ні
5. Для жінок: чи відомо тобі, щоб котрийсь із чоловіків, із якими ти кохалася протягом остан-
ніх 12 місяців, кохався з іншим чоловіком? так, ні

6. Чи протягом останніх 12 місяців ти кохався/лася з партнером, який: 
– має позитивний ВІЛ-статус або хворіє на вірусний гепатит? так, ні
– вколює або вколював собі наркотики? так, ні
– бере чи брав гроші або наркотики взамін за секс? так, ні
7. Чи стикався/лася ти з вірусним гепатитом через контакти з членами родини або контакти 
по роботі? так, ні

8. Чи протягом останніх 12 місяців були в тебе:
– операція, ендоскопія, біопсія або хірургічна стоматологічна маніпуляція? так, ні
– косметичні проколи тіла або татуювання? так, ні
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– акупунктурне лікування, яке здійснював не зареєстрований лікар, а хтось інший? так, ні
– переливання крові або її препаратів? так, ні
– випадковий укол голкою або дотик до слизової оболонки предметом, забрудненим кров’ю? так, ні

Б. Контакт із герпесвірусами (не є підставою для дискваліфікації донора)
9. Чи відомо тобі про можливі захворювання в минулому:
– на вітряну віспу? так, ні
– кружлястий (оперізуючий) лишай? так, ні
– герпес губ? так, ні
– герпес геніталій? так, ні
– інфекційний мононуклеоз? так, ні
– цитомегалію? так, ні

В. Запитання для з’ясування ризику під час знеболення
10. Чи піддавався/лася ти колись анестезії? так, ні
11. Якщо так, то чи були в тебе якісь ускладнення або нетипові реакції? так, ні

Г. Запитання для з’ясування ризику хвороби Кройцфельда—Якоба та інших хвороб
12. Чи в період від 01.01.1980 до 31.12.1996 ти перебував/ла безперервно впродовж 6 місяців 
або довше у Великій Британії, Франції або Ірландії? так, ні

13. Чи були у твоїй родині випадки хвороби Кройцфельда—Якоба? так, ні
14. Чи пересаджували тобі коли-небудь рогівку? так, ні
15. Чи пересаджували тобі коли-небудь тверду оболонку головного мозку? так, ні
16. Чи мав/ла ти будь-коли якусь іншу пересадку?
(зазначити, яку) …………………………………………………………………………………… так, ні

17. Чи проходив/ла ти будь-коли лікування екстрактом з гіпофіза людини (гормоном росту)? так, ні
18. Чи протягом останніх 12 місяців ти перебував/ла у країнах Центральної, Західної Афри-
ки або у Таїланді? так, ні

19. Чи хворів/ла ти на малярію або інші тропічні хвороби? так, ні

Ґ. Запитання щодо ризикованого стилю життя
20. Чи хворів/ла ти будь-коли на якусь хворобу, що передається статевим шляхом? так, ні
21. Чи протягом останніх 12 місяців ти перебував/ла у слідчому ізоляторі або у в’язниці? так, ні

Дата: …………………..  Підпис донора: …………….………………………………….
* Для коректного формування Донорським центром опитувальної анкети для  збору  інформації про по-
тенційного донора необхідно користуватись чинними нормативними документами Міністерства охоро-
ни здоров’я України.

12.3.5. Долучення до реєстру неспоріднених донорів гемопоетичних стовбурових клітин 
кісткового мозку та периферичної крові

12.3.5.1. Порядок долучення (рекрутингу) потенційних донорів гемопоетичних 
стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові
Подальше збільшення кількості алогенних трансплантацій стовбурових кровотворних клітин 

з метою відновлення кровотворення або імуногенезу можливе лише при широкому використанні 
як трансплантатів гемопоетичних стовбурових клітин, отриманих від неспоріднених донорів. З ме-
тою реалізації даного напрямку створюються реєстри донорів стовбурових кровотворних клітин, 
що включають списки осіб з ідентифікованим HLA типом.

Включення потенційного донора до реєстру здійснюється на основі повного медичного обсте-
ження, заповнення необхідної реєстраційної анкети, підписання інформованої згоди на імуногене-
тичне типування зразків крові та інформованої згоди щодо включення до Реєстру донорів.

Персональні дані донорів вносяться у базу даних Реєстру.
Інформовані згоди зберігаються в інформаційній базі даних Реєстру та в архіві у паперовому ви-

гляді. Інформовані згоди візуються відповідальними особами та передаються до Реєстру для обробки, 
зберігання та формування пошукових запитів неспоріднених алогенних донорів ГСК.
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Доступ до архіву та баз даних Реєстру мають тільки уповноважені представники Реєстру з дотри-
манням законодавства про захист персональних даних.

При долученні (рекрутингу) потенційних донорів ГСК визначається:
– необхідність набору груп потенційних донорів, виходячи з обсягів фінансування;
– контингент для набору груп волонтерів;
– обставини проведення співбесіди. Під час співбесіди потенційний донор має бути вичерпно 

поінформований з питань стосовно структури і функцій реєстру потенційних донорів, мети донор-
ства ГСК, процедури донорства в залежності від джерела гемопоетичних стовбурових клітин, ризиків 
для донора, фінансових витрат та часу, що буде витрачений донором, медичної підтримки, що буде 
йому надана, місця та часу проведення бесіди, форми інформованих згод і обсягу особистих відомос-
тей, що необхідні для обробки його персональних та медичних даних.

У донорському центрі проводиться взяття зразків крові, їх перевірка на інфекційну безпеку.
Знеособлені зразки крові та висновки про інфекційну безпеку зразків направляються до лабора-

торії тканинного типування. Лабораторія тканинного типування проводить типування зразків, скла-
дає звіт про результати типування та направляє його до Реєстру.

Результати типування та дані інформованих згод зберігаються в базі даних Реєстру для обробки за-
питів на пошук сумісного донора для трансплантаційної допомоги хворим за медичним показаннями.

12.3.5.2. Інформована згода про надання крові для HLA типування

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА
про надання крові для HLA типування щодо потенційного донорства (приклад)

Цією згодою я засвідчую свою готовність добровільно надати зразок моєї крові для проведення 
типування та отримання відомостей про мій HLA тип.

Я згодний(а) надати 20 мл своєї крові для HLA типування та для проведення первинного обсте-
ження на інфекційні захворювання (в тому числі ВІЛ).

Я інформований(а) про те, що зразок крові буде взято у стерильних умовах з використанням од-
норазових засобів з вени на руці кваліфікованим персоналом.

Якщо мій HLA тип буде сумісним з HLA типом пацієнта, якому потрібна трансплантація ГСК 
кісткового мозку або периферичної крові, я буду інформований(а) про це додатково, і тільки після 
моєї згоди може бути вирішено питання щодо донорства та подальшого використання моїх клітин.

Я інформований(а) та погоджуюсь, що надання зразка крові не оплачується і не передбачає будь-
яких витрат від донора.

Я залишаю за собою право в будь який момент в односторонньому порядку припинити дію цієї 
інформованої згоди, враховуючи принципи донорства, а саме: добровільність, анонімність та безкош-
товність.

Прізвище __________________________________________________________________________
Ім’я __________________________ По батькові __________________________________________
Дата народження ____ / ____ / ______
Контактний телефон _______________
Адреса ____________________________________________________________________________

(місце проживання)
Адреса ____________________________________________________________________________

(місце реєстрації)
Дата _____ / _____ / _______ Підпис______________________

Керівник закладу (установи), де виконується типування
Прізвище __________________________________________________________________________
Ім’я __________________________ По батькові __________________________________________
Дата _____ / _____ / _______ Підпис______________________
М.П.
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12.3.5.3. Інформована згода про внесення відомостей HLA типування до реєстру потенційних 
донорів гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА
про внесення відомостей HLA типування до Реєстру потенційних донорів (приклад)

Цією згодою я засвідчую свою готовність добровільно надати відомості про мене та мій HLA тип для 
внесення цих відомостей до бази даних реєстру донорів ГСК кісткового мозку та периферичної крові.

Я достатньо інформований про донорство гемопоетичних стовбурових клітин та кісткового моз-
ку (надання донорського матеріалу здійснюється у клінічних умовах із забезпеченням необхідної сте-
рильності, кваліфікованим персоналом: надання стовбурових клітин здійснюється методом сепарації 
крові донора після застосування препаратів для стимулювання збільшення кількості стовбурових клі-
тин у крові; надання кісткового мозку здійснюється за умови госпіталізації донора в стаціонарі під міс-
цевим або загальним наркозом в операційній шляхом взяття необхідної кількості кісткового мозку).

Я усвідомлюю, що на всі мої запитання, що стосуються взяття крові, HLA типування та донор-
ства, що можуть виникнути у майбутньому, я отримаю вичерпні об’єктивні відповіді від співробітни-
ків Реєстру та кваліфікованих лікарів.

Я згоден повідомити про своє прізвище, ім’я та по батькові, свою адресу реєстрації та адресу міс-
ця проживання, контактні телефони (домашній телефон, мобільний телефон, адресу електронної по-
шти) для внесення цих відомостей до Реєстру.

Я згоден надати необхідну інформацію про моє здоров’я, відомі мені протипоказання щодо до-
норства та результати щодо перевірки моєї крові на інфекційні захворювання для внесення цих відо-
мостей до Реєстру.

Мені відомо, що вся інформація про мене і моє здоров’я є конфіденційною та буде захищена 
і зберігатиметься у Реєстрі за моїм кодом потенційного донора. Доступ до цієї інформації буде нада-
но тільки спеціалістам Реєстру, що мають доступ до такої інформації за їх службовими обов’язками.

Я повідомлений про те, що інформацію про мене та моє здоров’я не буде використано без мого до-
зволу, крім інформації про результати HLA типування, відсутність інфекційних захворювань, та коду 
потенційного донора, яка є відкритою та необхідна для пошуку сумісного реципієнта.

Я усвідомлюю, що згода стати потенційним донором є першим етапом донорства гемопоетичних 
стовбурових клітин або кісткового мозку. Якщо мій HLA тип буде сумісним з HLA типом пацієнта, 
якому потрібна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин або кісткового мозку, я буду ін-
формований про це додатково, і тільки після моєї згоди може бути вирішене питання про донорство 
та використання моїх клітин як трансплантата.

Я залишаю за собою право в будь-який момент в односторонньому порядку припинити дію цієї 
інформованої згоди.

Я повідомлений про те, що після припинення дії цієї інформованої згоди за моїм бажанням спе-
ціалісти Реєстру видаляють з бази даних всі записи про мене.

Потенційний донор
Прізвище __________________________________________________________________________
Ім’я __________________________ По батькові __________________________________________
Дата народження ____ / ____ / ______
Контактний телефон _______________
Адреса ____________________________________________________________________________

(місце проживання)
Адреса ____________________________________________________________________________

(місце реєстрації)
Дата _____ / _____ / _______ Підпис______________________
Код потенційного донора /     /     /     /     /     /     /     /     /

Керівник Реєстру
Прізвище __________________________________________________________________________
Ім’я __________________________ По батькові __________________________________________
Дата _____ / _____ / _______ Підпис______________________
М.П.
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12.3.5.4. Порядок пошуку сумісного донора
Алгоритм пошуку та процесу підбору гістосумісносного неспорідненого донора включає в себе 

кілька важливих етапів:
1. HLA тканинне типування донора і реципієнта.
2. Отримання відповіді на запит про наявність гістосумісного донора у базі даних Реєстру.
3. Проведення порівняння відповідних HLA антигенів пацієнта і донора. За результатами відби-

рається донор з повністю сумісними або частково сумісним (у деяких випадках) з пацієнтом набором 
алелів. Для трансплантації можуть відбирати частково сумісного донора (при відсутності повністю 
ідентичного). Прийнятний ступінь сумісності донора і реціпієнта визначається з урахуванням нозо-
логії і стадії захворювання пацієнта.

4. Надання відповіді на пошуковий запит у встановленій формі (приклад п. 12.3.5.5.) та у необ-
хідний термін.

5. У випадку співпадіння генотипів потенційного донора та реципієнта направляється запит 
на активацію донора.

5.1. Для активації донора необхідно зв’язатися з ним, використовуючи контактні дані надані до-
нором в його анкеті.

5.2. Донор запрошується до найближчого донорського центру для проведення аналізів на інфек-
ційну безпеку.

5.3. У випадку відсутності протипоказань до донорства проводиться інформаційна співбесіда 
з донором для роз’яснення ризиків та процедури донації, ризиків для реципієнта у випадку відмови 
донора на етапі донації, коли розпочався трансплантаційний протокол.

За згодою донора на співбесіді можуть бути присутні спеціалісти Реєстру, необхідні спеціалісти 
Донорського центру, родичі потенційного донора.

5.3.1. У разі відмови донора складається звіт. Звіт зберігається у Донорському центрі, базі даних 
та архіві Реєстру.

5.4. У разі надання остаточної інформованої згоди донора на донацію з донором та центром узго-
джується процедура та підписується інформована згода на донацію ГСК кісткового мозку або пери-
феричної крові.

5.4.1. У разі відмови донора на етапі донації (після того, як розпочався трансплантаційний прото-
кол) складається звіт. Звіт зберігається у Донорському центрі, базі даних та архіві Реєстру.

6. Після отримання донорських ГСК кісткового мозку або периферичної крові організовується 
транспортування трансплантату до трансплантаційного центру.

7. Після проведення трансплантації необхідно отримати звіт про результати трансплантації.
8. Післятрансплантаційний супровід донора проводять щорічно протягом п’яти років. Перші 

шість місяців опитування проводяться щомісяця.
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12.3.5.5. Форма запиту на пошук сумісного донора
Форма №_______ (приклад)

Дата відповіді на пошуковий запит
____ / ____ / ______

Пошук проведено серед:
 тільки донорів стовбурових клітин / кісткового мозку
 тільки одиниць пуповинної крові
 донорів ГСК і одиниць пуповинної крові

Дата народження:
____ / ____ / ______

Стать:
 Чол.
 Жін.

ЦМВ статус:
 Позитивний
 Негативний
 Невідомий

Дата проведення актуальних аналізів на інфекційну безпеку: ____ / ____ / ______
Расова приналежність (за бажанням) Географічне походження (за бажанням)

Результати типування донора                                             Клас І:
А В С

Перший антиген
Другий антиген
Метод типування  Серологія 

ДНК
 Серологія
 ДНК

 Серологія
 ДНК

Результати типування донора                                             Клас ІІ:
DRB1 DRB3/4/5 DQB1 DPB1

Перший антиген
Другий антиген
Метод типування  Серологія

 ДНК
 Серологія
 ДНК

 Серологія
 ДНК

 Серологія
 ДНК

Реєстр, що надає відповідь:

Координатор:
Телефон: Факс: E-mail:

При позитивній відповіді за цією формою на пошуковий запит здійснюється процедура вибору 
найкращого співпадаючого донора/ів (виконує осередок трансплантації) та процедура активації до-
нора/ів, підписання інформованої згоди на донацію та залучення до процесу донації ГСК (виконує 
Донорський центр та Реєстр).

Після пошуку сумісних з реципієнтом неспоріднених алогенних донорів у базах даних націо-
нальних реєстрів можливим є формування та направлення пошукового запиту до міжнародної бази 
донорів.

Міжнародний запит надсилається відповідно до порядку та встановлених форм міжнародних ор-
ганізацій донорів кісткового мозку, донорів гемопоетичних стовбурових клітин периферичної крові 
та донорських банків пуповинної крові.

Суб’єктами формування міжнародних запитів є:
1) реєстри донорів;
2) трансплантаційні центри (осередки трансплантації);
3) фізичні особи: реципієнт, його родичі, офіційно визнані опікуни.

Найкращим результатом пошуку сумісного донора є співпадіння гаплотипу HLA донора та реци-
пієнта на рівні 10/10 високої роздільної здатності відповідно до номенклатури HLA (Міжнародна база 
даних IMGT/HLA Database web site).
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12.3.5.6. Інформована згода донора на донацію гемопоетичних стовбурових клітин 
кісткового мозку та периферичної крові

Назва регіонального центру донорів
Назва центру трансплантації ГСК кісткового мозку та периферичної крові

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА
потенційного донора на донацію гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку  

та/або периферичної крові (приклад)

   Ідентифікаційний номер (ID) донора
Прізвище ………………………. Ім’я ……………………… По батькові ……………………………
Дата народження ………………………………………………………………………………………
Серія і номер паспорта …………………………………………………………………………………
виданий ким і коли ………………………………………………………………………………………
Адреса …………………………………………………………………………………………………..
Телефони: мобільний …………………. робочий ………………… домашній ……………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………….

Висловлюю бажання надати ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові для порятунку 
життя хворого, який не є моїм родичем і не має спорідненого донора.

Я свідомо і без примусу надаю добровільну згоду на вилучення клітин для виготовлення клітин-
них трансплантатів, які будуть застосовані для трансплантаційної допомоги хворому за медичними 
показаннями.

Заявляю про добровільну участь у донації ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові 
та даю згоду на анонімну та безоплатну донацію ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові 
у разі встановлення сумісності з реципієнтом.

Я поінформований/а про суть медичного втручання, щодо процесу та можливих ризиків донації 
ГСК кісткового мозку та периферичної крові.

Не заперечую проти зберігання мого зразка крові для додаткових аналізів та тестування.
Не маю застережень стосовно критеріїв відбору реципієнта за показниками тканинної сумісності.
Даю згоду на обробку моїх даних уповноваженим на це особам та відкрите використання знеособ-

лених медичних даних згідно з чинним законодавством.

Я поінформований:
– про мої права у зв’язку з виконанням донорських функцій;
– що узяття кісткового мозку відбувається під загальною анестезією, вимагає перебування в лі-

карні, за що я одержу лікарняний лист;
– що узяття гемопоетичних стовбурових клітин з периферичної крові не вимагає анестезії, а ви-

конується за допомогою мобілізуючих препаратів та сепараторами клітин периферичної крові;
– про можливі ускладнення, що можуть виникнути під час вилучення клітин, та призначення 

ліків, якщо в них виникне необхідність;
– що при необхідності повторної трансплантації, заради блага реципієнта, я згоден повторно 

здати ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові з урахуванням медичних показників щодо 
цього;

– що я не можу визначати спосіб використання мого донорського матеріалу та не можу вибира-
ти конкретну особу, якій буде проводитись трансплантація;

– що я не маю права шукати контакту з реципієнтом моїх ГСК кісткового мозку та/або перифе-
ричної крові із будь-якою метою, крім як за його бажанням, висловленим незалежно від мого.

– що кошти, пов’язані з донацією ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові, покриває 
медичний заклад, в якому відбувається трансплантація, і отримання грошової компенсації за донор-
ський матеріал не допускається;

– я маю право відкликати свої дані з Реєстру.
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Я даю згоду на додаткові інвазійні маніпуляції (послідовні обстеження), у яких може виникнути 
потреба при вилученні клітин.

Я зобов’язуюсь не висувати претензій з метою отримання інформації щодо подальшого застосу-
вання наданого мною донорського матеріалу.

Я хочу стати донором ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові і даю свою згоду 
на медичне втручання.

Зобов’язуюсь повідомляти реєстр та донорський центр про зміну своєї адреси проживання, 
та інших пошукових реквізитів.

Дата _____ / _____ / _______ Підпис донора _______________________

Згоду посвідчено:
___________________________________________________________________________________

посада та підпис керівника закладу охорони здоров’я, на базі якого проводиться вилучення  
анатомічного матеріалу

Дата _____ / _____ / _______

12.3.6. Декларація долучення до Всеукраїнського центрального реєстру  
донорів кісткового мозку та пуповинної крові

Враховуючи наявність у національній популяції гено-географічних зон локалізації HLA гапло-
типів, подібних між собою, є доцільним з медичних та економічно-фінансових міркувань формува-
ти мережу реєстрів, що охоплюють території регіонів, та інтегрувати інформацію про зареєстрова-
них потенційних неспоріднених алогенних донорів до Всеукраїнського центрального реєстру доно-
рів кісткового мозку та пуповинної крові.

Відомості з регіональних реєстрів консолідуються у центральному реєстрі з метою оптимізації 
термінів і фінансових витрат пошуку сумісних донорів у національній популяції та формування між-
народного пошуку і обробки наданих запитів з інших країн.

Національний центральний реєстр має бути авторизований/акредитований профільними міжна-
родними організаціями.

Порядок формування реєстрів на регіональному рівні і центрального реєстру не відрізняються 
між собою.

Додатковою є реєстрація типованих відповідно до головного комплексу гістосумісності донор-
ських зразків стовбурових клітин пуповинної крові, що надані добровільно та зберігаються у публіч-
ному донорському кріобанку.

Кожен із донорів може зареєструватись у будь-якому реєстрі за власним бажанням.
Якщо донор хоче бути внесеним саме до центрального реєстру, він звертається за електронною 

адресою реєстру та/або телефоном/факсом щодо безпосереднього вступу, або з пропозицією про пе-
редачу його файлу бази даних та паперових відомостей з регіонального реєстру до центрального 
з процедурою знищення запису про нього у регіональному реєстрі (тобто доручає уповноваженій 
особі центрального реєстру обробляти та використовувати його знеособлені дані відповідно до зако-
нодавства про захист персональних даних).

Процедури внесення донорів до Всеукраїнського центрального реєстру донорів кісткового мозку 
та пуповинної крові аналогічні викладеним вище та не відрізняються як для постійних (штатних) до-
норів крові та її компонентів, так і для волонтерів, що виявили бажання стати донорами ГСК.
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12.3.7. Листівка з основною інформацією для донорів гемопоетичних стовбурових клітин 
кісткового мозку та периферичної крові

Листівка (лист інформування) донорів ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові 
(приклад)

Донація ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові для трансплантації, повинна бути доб-
ровільною і безоплатною за будь-яких обставин; не повинно бути жодного примусу щодо донора.

Донор має дати інформовану згоду на донацію крові або компонентів крові з подальшим закон-
ним їх використанням.

Донор має бути поінформований про ризики, пов’язані з процедурою донації; здоров’я донора 
повинно бути захищене. Будь-які процедури, пов’язані з введенням донору речовин, що сприяють 
підвищенню концентрації будь-яких компонентів крові повинні виконуватися відповідно до прийня-
тих нормативних документів та стандартів.

Анонімність між донором і реципієнтом має бути забезпечена за винятком особливих ситуацій, 
а також повинна бути гарантована конфіденційність інформації про донора.

Донор має усвідомлювати ризик донації інфікованої крові для інших і свою моральну відпові-
дальність перед реципієнтом.

Донорство має бути засноване на критеріях медичного відбору без будь-якої дискримінації 
за ознаками статі, раси, національності або релігії. Ні донор, ні потенційний реципієнт не мають пра-
ва вимагати, щоб будь-яка подібна дискримінація практикувалася.

Узяття крові здійснюється під повною відповідальністю зареєстрованого медичного працівника 
належної кваліфікації.

Усі питання, що стосуються донорства, повинні відповідати нормативно-правовим актам та стан-
дартам.

Донор і реципієнт мають бути поінформовані, якщо їм було завдано шкоду.
Фінансові міркування не повинні бути причиною призначення процедур.

Узяття ГСК кісткового мозку та/або периферичної крові для трансплантації здійснюється тіль-
ки у підібраних сумісних донорів після проведення їх остаточного медичного оцінювання, поклика-
ного виключити надмірний ризик маніпуляції для самого донора. Остаточне медичне оцінювання до-
нора потрібне також і для того, щоб убезпечити реципієнта від зараження інфекційними хворобами.

Узяття кісткового мозку — це маніпуляція, яка здійснюється під анестезією (найчастіше під за-
гальним наркозом) та полягає у проколі тазових кісток (великі пласкі кістки) і відсмоктуванні бага-
тьох маленьких порцій кісткового мозку. Усього береться близько 1 л кісткового мозку (неминучою 
є домішка циркулюючої крові); кістковий мозок усмоктується на різній глибині — для того, щоб узя-
тий кістковий мозок був якомога багатший на клітини. Маніпуляція триває приблизно 1,5–2 години; 
вона пов’язана з 1–2-денною госпіталізацією донора. Після процедури донор найчастіше не відчуває 
болю і в нього не залишається шрамів.

Дедалі частіше замість узяття кісткового мозку практикують узяття гемопоетичних стовбуро-
вих клітин периферичної крові методом аферезу. Йому передує внутрішньом’язова ін’єкція агента, 
який активізує вихід ГСК із кісткового мозку у кров, — упродовж 5 днів до процедури. Сама проце-
дура відбувається із застосуванням клітинного сепаратора, який з однієї вени донора малими порція-
ми бере кров, відокремлює гемопоетичні стовбурові клітини (клітини «кісткового мозку») і повертає 
решту крові в іншу вену донора. Під час цієї процедури береться необхідна, медично обґрунтована 
кількість гемопоетичних стовбурових клітин донора. Процедура аферезу довготривала, що обумов-
лено сепарацією декількох об’ємів загального обсягу циркулюючої крові донора.

Кількість клітин, отриманих від донора, має бути достатньою для поновлення функції кістково-
го мозку у реципієнта.

В екстрених випадках заради блага хворого донор може отримати медично обґрунтовану пропо-
зицію про повторне здавання ГСК кісткового мозку або периферичної крові після першого здавання.

Примітка. Наведений приклад листівки (листа інформування) донорів ГСК з кісткового моз-
ку не є остаточним і має формуватись фахівцями донорського центру разом з трансплантаційними 
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цент рами, реєстрами та іншими медичними осередками, що задіяні у процесі трансплантаційної до-
помоги хворим відповідно до лікувального профілю та застосування трансплантатів ГСК кісткового 
мозку, ГСК периферичної крові або ГСК донорської пуповинної крові.

ДОНОР ГСК З КІСТКОВОГО МОЗКУ АБО ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ Є НАЙКРАЩИМ ДОНО-
РОМ ТРОМБОЦИТІВ.

У пацієнтів, які пережили пересадку кровотворних клітин, а також у хворих на мієлопроліфера-
тивні захворювання та пухлини, у перебігу лікування часто спостерігається значне зниження кількос-
ті тромбоцитів, що становить безпосередню загрозу їхньому життю в разі кровотеч.

Єдиним способом порятунку життя в таких випадках є переливання концентрату тромбоцитів. 
На жаль, після переливань КТ, узятих у випадкових донорів, у деяких хворих виробляються антитіла 
до антигенів HLA класу І, наявних на тромбоцитах донорів. Подальше лікування, спрямоване на по-
рятунок життя хворого, тоді стає можливим лише за умови використання тромбоцитів донора, суміс-
ного за антигенами HLA.

В осіб, які заявляють про себе як потенційні донори кісткового мозку, вже визначено ті антиге-
ни HLA, що виявляють себе й на тромбоцитах. Серед цих осіб без зайвого зволікання й додаткових 
імуногенетичних аналізів можуть бути підібрані донори сумісних тромбоцитів, трансплантація яких 
принесе велику користь хворим, чиє життя перебуває під загрозою.

Процес донації тромбоцитів принципово не відрізняється від процесу здавання крові. Це безбо-
лісна процедура, яка здійснюється з використанням сучасних клітинних сепараторів. Малими порці-
ями береться венозна кров, від неї відокремлюється КТ, а решта крові повертається до іншої вени.

12.4. Характеристика системи генів та антигенів лейкоцитів людини

Лейкоцитарні антигени людини (HLA) являють собою трансмембранні HLA молекули, що коду-
ються генами головного комплексу гістосумісності МНС та визначають біологічну індивідуальність 
кожної людини.

Функція системи HLA полягає у презентації власних (ендогенних) та чужинних (екзогенних) 
пептидів клітинам імунної системи. Молекули HLA класу I презентують ендогенні антигени CD8+Т-
клітинам, тоді як HLA класу II презентують екзогенні пептиди CD4+Т-хелперам. Наслідками та-
кої взаємодії є активація Т-хелперів і Т-кілерів, дозрівання та диференціювання ефекторних клітин, 
секреція цитокінів. Презентація антигенних пептидів є високоврегульованим процесом та потре-
бує ефективної взаємодії між антигенним пептидом, антигензв’язуючою борозною HLA молекули 
й Т-клітинним рецептором.

HLA молекули, що кодуються МНС, розділяють на глікопротеїни МНС класу І (HLA-А, HLA-В 
та HLA-С), які присутні на поверхні всіх ядровмісних клітин, а також — МНС класу ІІ (HLA-DP, 
HLA-DQ та HLA-DR), експресованих переважно на мембранах антигенпрезентуючих клітин 
(B-лімфоцитів, активованих T-лімфоцитів, моноцитів, макрофагів та дендритних клітин).

Т-лімфоцити за допомогою антиген-розпізнавальних рецепторів здатні до розпізнавання антиге-
нів тільки у комплексі з молекулами МНС-І та МНС-ІІ на поверхні клітин власного організму. Мо-
лекули МНС-І гістосумісності беруть участь у презентації антигену для попередників Т-лімфоцитів-
кілерів/супресорів (СD8+-клітин). Молекули МНС-II гістосумісності залучені до презентації анти-
генів для Т-лімфоцитів-хелперів (CD4+-клітини). Таким чином, система HLA забезпечує регуляцію 
імунної відповіді організму людини на рівні взаємодії імунокомпетентних клітин шляхом розпізна-
вання своїх та елімінації чужорідних білкових молекул.

Слід зазначити, що хоча молекули MHC і називаються зазвичай антигенами, вони проявляють ан-
тигенність тільки в тому випадку, коли розпізнаються імунною системою не власного, а генетично ін-
шого організму, наприклад, при алотрансплантації органів і тканин.

Комплекс генів МНС розташований на короткому плечі 6-ї хромосоми (6p21), займає значну ді-
лянку ДНК, що включає приблизно 4 × 106 пар основ (4 Мб) і розподіляється на три класи. До пер-
шого класу належать класичні гени (HLA-A, -B та -C); некласичні гени (HLA-E, -F та -G); псевдогени 
(HLA-S/17, -X, -N/30, -L/92, -J/59, -W/80, -U/21, -K/70, -16, -H/54, -90 та -75), а також сімейство MIC 
генів. Гени другого класу також розподіляються на класичні гени (HLA-DRB1, -DRB3/4/5, -DQB1, 
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-DQA1, -DPA1, -DPB1 і ряд менш поліморфних генів) та некласичні гени (HLA-DM, -DO, CLIP, TAP, 
LMP та LNA). Гени класу III безпосередньо не кодують молекули МНС, але контролюють синтез біл-
ків, частина з яких бере участь в імунних процесах: LTA — ген, кодуючий лімфотоксин альфа; TNF — 
ген фактора некрозу пухлин альфа; MCGC — кластер генів комплементу; CYP21A — конт роль актив-
ності ферменту цитохрому Р450, Hsp70 — гени білків теплового шоку та ін.

Таким чином, основною особливістю комплексу МНС є значна полігенність (наявність декіль-
кох неалельних генів, білкові продукти яких подібні у структурному відношенні і виконують іден-
тичні функції) і надзвичайний поліморфізм — присутність багатьох алельних форм одного і того ж 
гена. Успадкування HLA генів відбувається за кодомінантним типом, коли у нащадків однаковою мі-
рою експресуються HLA алелі, отримані від кожного з батьків. Комбінація алелей різних генів на од-
ній хромосомі, яка має назву HLA гаплотип, успадковується окремим блоком. Як виняток, у випадках 
кросинговеру успадкування блоком може порушуватись, внаслідок чого утворюється рекомбінант-
ний гаплотип.

Характерною особливістю розподілу HLA генів на популяційному рівні є нерівноважність за зче-
пленням — невипадковий розподіл частот алелів різних генів, обумовлений не тільки тісним гене-
тичним зчепленням генів, але і наявністю адаптаційної переваги конкретної комбінації алелів в окре-
мому гаплотипі, частота якого зростає в порівнянні з очікуваною згідно з випадковим розподілом 
генів з кодомінантним типом успадкування. Класичним прикладом нерівноважності за зчепленням 
є зв’язок антигену HLA-A1 локусу А з антигеном HLA-B8 локусу В у осіб західноєвропейського по-
ходження.

Традиційна номенклатура HLA заснована на серологічному розпізнаванні антигенних структур 
на поверхні імунокомпетентних клітин. Назва антигену складається із зазначення системи — HLA; 
одного з локусів — А, B, Cw, D, DR, DQ; власного імені антигену, яке представлене довільною комбі-
нацією цифр (табл. 12.1). Наприклад, HLA-B51, або скорочено — B51.

Упровадження молекуляно-генетичних методів HLA типування призвело до необхідності пере-
гляду номенклатури з урахуванням генетичної структури HLA системи. Сучасна HLA номенклатура 
складається з назви системи — HLA; імені гена (наприклад, один з класичних генів: A, -B, -C, -DRB1, 
-DRB3/4/5, -DQB1 , -DQA1, -DPA1, -DPB ); * — символ, що вказує на молекулярно-генетичний ме-
тод типування; перші цифри (до першої двокрапки) позначають алельну групу, яка часто співпадає 
з певним серологічним антигеном, наприклад, HLA-А*25. Якщо назва алельної групи позначаєть-
ся однією цифрою, перед цифрою додається 0, наприклад, HLA-В*07. Такий рівень визначення HLA 
поліморфізму забезпечують методи з низькою роздільною здатністю. Другий набір цифр (між пер-
шою та другою двокрапками) використовується для відображення різниці між алелями однієї гру-
пи, а саме — одну або більше нуклеотидних замін, які призводять до змін в амінокислотній послі-
довності кодованого білка, наприклад, HLA-А*25:02 або HLA-А*25:05. На практиці перші два на-
бори цифр, що складають ім’я алеля, визначають високу роздільну здатність HLA типування та до-
статні для підбору гістосумісної пари «донор–реципієнт» при неродинній трансплантації ГСК. Тре-
тій набір цифр (між другою та третьою двокрапками) показує, що даний алель має нуклеотидні за-
міни в екзоні (кодуюча ділянка гена), які не впливають на структуру білкової молекули, наприклад, 
HLA-А*25:02:01 або HLA-А*25:02:02. Четвертий набір цифр диференціює алелі за мутаціями в ін-
тронах або фланкуючих ділянках гена за межами регіону кодування.

Певні літери наприкінці назви деяких алелів позначають відмінності в рівнях експресії генів 
HLA: N — алелі, що не експресуються, або нульові алелі (Null); L — алелі з низьким рівнем екс-
пресії на поверхні клітин (Low); S — алель експресує розчинну форму молекули білка, яка від-
сутня на поверхні клітини (Secreted); С — білок виявляється в цитоплазмі клітин, але відсутній 
на клітинній мембрані (Cytoplasm); А — аномальна експресія, що призводить до відсутності син-
тезу білкових молекул (Aberrant); Q — сумнівний варіант експресії, що потребує дослідження 
(Questionable).
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Таблиця 12.1 
Приклад HLA номенклатури та її застосування щодо методів тканинного типування

Метод HLA типування Номенклатура

Серологічний HLA-А1

Молекулярний: низька роздільна здатність (low resolution) HLA-А*01

Молекулярний: середня роздільна здатність (medium resolution) HLA-А*01:01/01:04N

Молекулярний: висока роздільна здатність (higt resolution) HLA-А*01:01

Сучасна HLA номенклатура представлена на веб-ресурсі Міжнародної асоціації імуногенетики 
(http://hla.alleles.org/nomenclature), де надана інформація про кількість відкритих алелів кожного HLA 
локусу, перелік всіх HLA генів та їх молекулярна характеристика, зміни і доповнення до номенкла-
тури.

Система HLA є найбільш вивченою серед усіх складних генетичних систем людини, оскільки 
саме вона може допомогти у вирішенні важливих проблем медицини, до яких належить транспланта-
ція органів і тканин. При підборі пари «донор–реципієнт», а також при створенні донорських ре єстрів 
виникає завдання проведення HLA типування.

12.5. Методи тканинного типування

Визначення HLA типу тканини передбачає ідентифікацію трансмембранних HLA молекул, або 
HLA антигенів (за локусами HLA-A, -B, -C класу І та HLA-DR, -DQ, -DР класу ІІ), експресованих 
на мембрані плазматичних клітин організму людини, або ідентифікацію послідовностей ДНК генів 
головного комплексу гістосумісності (класичні гени першого HLA-A, -B, -C та другого HLA-DRB1, 
-DRB3/4/5, -DQB1, -DQA1, -DPA1, -DPB1 класів). Виділяють дві різні за принципом групи методів 
типування: серологічні — для визначення HLA фенотипу та молекулярно-генетичні — для визначен-
ня HLA генотипу.

12.5.1. Серологічні методи HLA типування

Серологічні методи засновані на ідентифікації молекул МНС, експресованих на мембрані, за до-
помогою специфічних антитіл. На практиці серологічне HLA типування проводять на виділе-
них клітинних популяціях. Оскільки основними носіями антигенів МНС є лімфоцити, суспензію 
Т-лімфоцитів використовують для визначення антигенів класу І, а суспензію В-лімфоцитів — для ви-
значення антигенів класу ІІ гістосумісності. Найбільш поширеним методом типування HLA антиге-
нів є лімфоцитотоксичний тест, модифікований Полем Терасакі.

12.5.1.1. Стандартний лімфоцитотоксичний тест
Принцип лімфоцитотоксичного тесту (ЛЦТ) заснований на здатності специфічних антитіл вза-

ємодіяти з HLA антигенами відповідної до антитіл специфічності, утворюючи комплекс «анти-
ген–анти тіло». Зв’язування комплементу з комплексом «антиген–антитіло» запускає каскад реакцій, 
що призводить до пошкодження клітинної мембрани і лізису клітин. У разі негативної реакції лімфо-
цити залишаються неушкодженими. При позитивній реакції лімфоцити руйнуються. Візуалізація по-
зитивної реакції проводиться за допомогою суправітальних барвників (еозин, трипановий синій), які 
потрапляють всередину клітин тільки через ушкоджену мембрану. Визначення фенотипу HLA прово-
диться за сукупністю позитивних і негативних реакцій.

Для ЛЦТ використовують моноклональні антитіла або панель діагностичних сироваток з широ-
ким спектром антитіл до HLA антигенів різних специфічностей. Діагностичні сироватки з НLА анти-
тілами отримують від імунізованих донорів. Імунізація може бути викликана вагітністю (у 10–20% ва-
гітних виробляються антитіла до HLA антигенів батьківського HLA гаплотипу плода), переливанням 
крові або трансплантацією органів. Спрямована імунізація донорів пересадкою шкіри, переливанням 
крові або лейкоцитарної маси призводить до появи високоактивних антитіл до HLA антигенів.
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12.5.1.2. Виділення лімфоцитів
Упродовж усього процесу температура реакційних сумішей та зразків крові повинна бути 21 ± 3 °С.
Для дослідження використовують гепаринізовану кров (20–25 ОД гепарину на 1 мл крові) або за-

стосовують інші антикоагулянти відповідно до інструкцій виробника тест-систем.
Виділення лімфоцитів з використанням методу седиментації у градієнті густини фікол-урографіну 

має здійснюватися відповідно до розділу 10.6.1.3. Також можна застосовувати імуномагнітний поділ 
клітин.

Імуномагнітна сепарація є швидким і надійним методом поділу клітин. Технологія біомагнітної 
сепарації заснована на застосуванні парамагнітних полістирольних мікрочастинок, вкритих шаром 
моноклональних антитіл, високоспеціфічних по відношенню до певних поверхневих маркерів клітин 
людини. Використання однорідних за розміром і формою мікросфер забезпечує швидке та ефектив-
не зв’язування клітин, мінімізує неспецифічне зв’язування, що забезпечує високу відтворюваність ре-
зультатів.

Парамагнітні мікрочастинки з імобілізованими моноклональними антитілами специфічни-
ми до СD4+ або CD8+ Т-лімфоцитів додаються безпосередньо до зразка периферичної крові. Піс-
ля 10–20-хвилинної інкубації пробірка із зразком поміщається в магнітний сепаратор, де певна попу-
ляція клітин, пов’язана з магнітними частинками, уловлюється, а супернатант видаляється. Виділені 
СD4+ або CD8+ Т-лімфоцити ресуспендують в буфері і аналізують за протоколом дослідження. При 
необхідності магнітні частинки згодом відокремлюються від виділених клітин.

Визначення життєздатності клітин
Життєздатність клітин розраховується як співвідношення кількості життєздатних клітин і загаль-

ної кількості клітин у камері Горяєва. Клітини, забарвлені трипановим синім, вважаються мертвими. 
Цей барвник не проникає через мембрани живих клітин, але при їх пошкодженні здатний забарвлю-
вати клітинне ядро.

• Приготувати 0,4% розчин трипанового синього в фосфатно-сольовому буфері (рН 7,2–7,3).
• На знежирене скло нанести 10–20 мкл суспензії лімфоцитів, додати 5 мкл розчину трипано-

вого синього і перемішати.
• 10 мкл забарвленої клітинної суспензії внести під покривне скло камери Горяєва, через 

1 хвилину провести підрахунок послідовно вибраних 100 клітин, серед яких забарвлені у бла-
китний колір (мертві клітини) і незабарвлені (життєздатні клітини). Облік результатів реакції 
проводять за допомогою оптичного мікроскопа (окуляр 10×, об’єктив 10× або 12,5×). Термін між 
забарвленням клитинної суспензії і оцінкою життєздатності клітин не повинен перевищувати 
5 хвилин.

• Визначити відсоток життєздатних клітин по відношенню до суми мертвих і живих клітин:
% життєздатних клітин = [1,00 – (кількість мертвих клітини ÷ загальна кількість клітин)] × 100.
• Зразки з показником менш ніж 80% слід вилучити з подальшого дослідження.
Робоча концентрація клітин у суспензії лімфоцитів становить 2000 ± 500 клітин/мкл. Готова сус-

пензія лімфоцитів може зберігатися до 24 годин при температурі 4–8 °C за умов додавання в пробірку 
з лімфоцитами 5–10 мл розчину Хенкса або іншого розчину для стабілізації клітин. Перед викорис-
танням пробірку центрифугують 5 хвилин при 700 × g, відбирають надосадову рідину і готують ро-
бочу концентрацію клітин в суспензії лімфоцитів.

12.5.1.3. Проведення лімфоцитотоксичного тесту
Упродовж проведення тесту температура реакційних сумішей і клітинних суспензій повина бути 

21 ± 3 °С.
Серологічне HLA типування слід проводити відповідно до пункту 10.6.1.4.

УВАГА! Деякі серологічні тести, особливо за умов використання моноклональних антитіл, 
можливо, потребуватимуть внесення змін у хід виконання дослідження. Слід чітко дотримува-
тися рекомендацій виробника.

Робочий протокол (розробляється виробником і постачається в комплекті з тест-системами) має 
бути оформлений належним чином з урахуванням дати проведення тесту, ідентифікаційного номера 
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зразка біологічного матеріалу пацієнта, замовника тесту, дати і часу надходження біологічного мате-
ріалу до лабораторії, життєздатності клітин.

Оцінку результатів ЛЦТ слід проводити із використанням інвертованого фазово-контрастного 
або люмінісцентного мікроскопа. Необхідно проводити паралельну оцінку результатів тесту для не-
залежної перевірки (перевірка проводиться іншим фахівцем з оформленням окремого робочого про-
токолу). Інтенсивність цитотоксичної реакції в кожній лунці оцінюють за 8-бальною шкалою, врахо-
вуючи відсоток мертвих лімфоцитів, у порівнянні з позитивним та негативним контролями (табли-
ця 10.4).

Інтерпретація даних за результатами проведення ЛЦТ має бути заснована на оцінці позитивних 
і негативних контролей тесту, також слід брати до уваги:

– підтвердження встановленого HLA антигену двома або трьома позитивними реакціями з від-
повідними моно- або поліспецифічними сироватками різних серій;

– групи перехреснореагуючих антигенів;
– належність певних антигенів локусів HLA-B і А до епітопів Bw4 і Bw6;
– диплоїдність HLA фенотипу;
– при проведенні сімейного аналізу слід враховувати правила успадкування HLA гаплотипів 

з метою виявлення можливої рекомбінації;
– частоту і нерівноваги за зчепленням у популяційному розподілі HLA антигенів.
У разі виявлення позитивної цитотоксичної реакції у негативному контролі (кількість мертвих 

клітин не повинна перевищувати 10%) або відсутності інтенсивної цитотоксичної реакції в пози-
тивному контролі, тест необхідно повторити, використовуючи перевірені реагенти іншої серії або 
молекулярно-генетичні методи типування.

Специфічність HLA антигену можна вважати встановленою, якщо інтенсивність цитотоксичної 
реакції відповідає 6–8 балам з двома або трьома відповідними поліспецифічними сироватками, в тому 
числі принаймні однією моноспецифічною сироваткою. Оцінка результату серологічного HLA типу-
вання здійснюється незалежно двома фахівцями, які оформлюють окремі робочі протоколи з власни-
ми підписами. Приклад оформлення висновків за результатами аналізу робочих протоколів наведе-
ний у формі 12.1. Результати серологічного HLA типування повинні фіксуватися в електронній базі 
даних лабораторії.

УВАГА! Періодично (принаймні один раз на тиждень), необхідно робити копію електронної 
версії бази даних на компакт-диску, флеш-накопичувачі або сервері.
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Форма 12.1 — приклад оформлення результатів HLA типування

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров’я України медична документація
форма №
затверджена наказом МОЗ України
«____»_________20____р. №_____

Найменування закладу ____________
Лабораторія _____________________

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ HLA ТИПУВАННЯ

Метод дослідження HLA типу:                   _______________________________________________

Результати молекулярного HLA типування:
№  

реєстрації
ПІБ, статус  

пацієнта (донор/ 
реципієнт), тип 

родинних зв’язків

HLA класу І HLA класу ІІ
А* В* С* DRB1* DRB__* DQB1* DQА1* DРB1*

Результати серологічного HLA типування:
№ 

реєстрації
ПІБ, статус  

пацієнта (донор/ 
реципієнт), тип 

родинних зв’язків

HLA класу І HLA класу ІІ
А В Сw DR DR(51/52/53) DQ

Примітка:________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________ 
                                                                               (підпис)

«____»_______________ 20______р.
          (дата видачі аналізу)

Завідувач лабораторії
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________ 
                                                                               (підпис)

Серологічне HLA типування — це надійний і добре відтворюваний метод. Однак він має низку 
обмежень, до яких відносять залежність від експресії молекул HLA на мембрані клітини. Це пере-
шкоджає типуванню при слабкій або зовсім відсутній експресії, наприклад, при лікуванні кортико-
стероїдами. У пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями, успадкованими дефектами дифе-
ренціювання і визрівання клітин та хворих після терапії цитостатиками та/чи імунодепресантами 
відмічене зниження кількості або повна відсутність клітин, необхідних для проведення ЛЦТ. Зраз-
ки крові повинні бути тільки свіжими і зберігатися не довше 4–5 годин. Неможливо аналізувати зраз-
ки після заморожування. Існують проблеми відтворюваності методу (результат залежить від навичок 
персоналу, життєздатності клітин, активності комплементу, від використання моно- або поліспеци-
фічних сироваток). Ще одна проблема серологічного типування полягає в тому, що для багатьох але-
лів, визначених молекулярно-біологічними методами, не існує специфічних алоантитіл. Наприклад, 
з більш як 670 описаних HLA-DRB алелів тільки 18 визначаються серологічно, тобто мають відповід-
ні серотипи. Складність транспортування і зберігання серологічних панелей (поставляються і збері-
гаються тільки в замороженому вигляді при температурі –50–70 ºС). Суттєвим обмеженням для учас-
ті лабораторії в міжлабораторному контролі якості є відсутність можливості типування заморожених 
контрольних зразків крові. Зазначені проблеми з успіхом вирішуються за допомогою молекулярно-
генетичних методів HLA типування.
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12.5.2. Методи генотипування HLA

Методи HLA генотипування засновані на вивченні послідовності поліморфних фрагментів ДНК 
генів головного комплексу гістосумісності, виділених із клітин біологічного матеріалу людини. 
Молекулярно-біологічні методи, або типування HLA з геномної ДНК, створено завдяки виділенню ге-
нів І та II класу HLA на основі детального вивчення їх структури та визначення послідовностей нуклео-
тидів алелів цього регіону. Сучасні молекулярні методи HLA типування використовують стандартизова-
ні специфічні зразки, які реагують не з антигенами на поверхні лейкоцитів, а безпосередньо з фрагмен-
тами ДНК і прямо вказують на те, які алелі присутні у пробі. Молекулярні методи не потребують живих 
лімфоцитів, будь-яка ядровмісна клітина організму може слугувати матеріалом для аналізу.

Підґрунтям молекулярно-генетичного HLA типування є полімеразно-ланцюгова реакція (ПЛР). 
На першому етапі виконання методу слід вилучити геномну ДНК з цільної крові або лейкоцитарної 
суспензії, тканин людини. За другим етапом зразок ДНК ампліфікують (копіюють) у пробірці з ви-
користанням праймерів (коротких одноланцюгових ДНК-фрагментів), специфічних до певної ділян-
ки HLA гена. Кінці кожного з пари праймерів повинні бути абсолютно комплементарними унікаль-
ній послідовності, тотожній конкретному алелю, — у випадку часткової комплементарності ампліфі-
кація буде неможливою.

Після проведення ПЛР у ході багаторазового копіювання отримують велику кількість фрагмен-
тів ДНК, які можливо оцінити візуально. Для цього реакційні суміші піддають електрофорезу або гі-
бридизації та визначають, чи відбулась специфічна ампліфікація за допомогою програмного забезпе-
чення або спеціальних таблиць. Результат HLA типування надається у формі детального звіту з ура-
хуванням генного та/або алельного рівнів дослідження.

12.5.2.1. Виділення ДНК
ДНК виділяють з ядровмісних клітин периферичної крові, для чого збирають від 1,5 до 10 мл ве-

нозної крові у стерильну пробірку з антикоагулянтом (цитратом натрію або ЕДТА).

УВАГА! Забороняється використовувати гепарин, оскільки він уповільнює полімеразно-ланцю-
гову реакцію.

Виділення ДНК може бути виконане з використанням наборів:
– NucleoSpin Blood;
– NucleoMag Blood;
– Purelink Genomic DNA;
– PROTRANS DNA Box 500 або інших наборів для вилучення ДНК, які мають свідоцтво про 

державну реєстрацію і дозволені для застосування на території України.

12.5.2.2. Вимірювання концентрації та чистоти ДНК
Після проведення процедури виділення ДНК перед здійсненням подальшого молекулярного ана-

лізу необхідно визначити чистоту та концентрацію ДНК в отриманих зразках. Наявність домішок 
у зазначених зразках може несприятливо вплинути на їх молекулярний аналіз, інгібувати фермента-
тивні реакції при їх використанні, наприклад, реакцію ампліфікації.

Для визначення концентрації ДНК в отриманих зразках використовується спектрофотометрич-
ний метод.

Концентрацію ДНК у зразку можна розрахувати, вимірявши його оптичну густину (ОГ) при дов-
жині хвилі 260 нм. Одна одиниця ОГ приблизно відповідає концентрації дволанцюгової ДНК 50 мкг/мл 
і концентрації одноланцюгової ДНК — 40 мкг/мл. Для оцінки чистоти зразків ДНК використовують 
аналіз співвідношення між ОГ при 260 і 280 нм. Зразок ДНК вважається чистим, коли співвідношен-
ня ОГ 260/280 дорівнює або перевищує 1,7. Забруднення зразків домішками призводить до зменшен-
ня співвідношення. Сучасні спектрофотометричні прилади автоматично виконують розрахунок кон-
центрації і чистоти ДНК. Для кожного зразка проводять три незалежних вимірювання і розраховують 
середньоарифметичні показники чистоти і концентрації. Для розведення ДНК використовують деіо-
нізовану воду або інший розчинник відповідно до інструкцій виробника тесту HLA типування. Вимо-
ги до концентрації та чистоти ДНК теж вказані в інструкції.
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12.5.2.3. HLA генотипування методом ПЛР-ССП
HLA генотипування шляхом ампліфікації зі специфічними за своєю послідовністю, або сіквенс-

специфічними праймерами (ССП, SSP —  Sequence Specific Primers). Принцип ПЛР-ССП полягає 
в тому, що ампліфікація специфічного продукту в ПЛР відбувається лише за умов, коли 3’-кінець 
праймера комплементарний до цільової послідовності ДНК, що аналізується. Одна єдина різниця між 
послідовностями нуклеотидів матричної ДНК та відповідного праймера перешкоджає процесу амп-
ліфікації в ПЛР, що зумовлює високу специфічність методу ССП в ідентифікації алелів. Для контр-
олю ампліфікації до кожної проби додається ще одна пара праймерів. Вона забезпечує утворення 
продукту ПЛР при будь-яких умовах ампліфікації незалежно від генного та алельного поліморфізму 
HLA. Це так званий внутрішній контроль.

Роздільна здатність методу ПЛР-ССП залежить від виду та позиції різних пар нуклеотидів і мож-
ливості їх використання для ПЛР. Диференціювання окремих алелів чи їх груп відбувається при по-
рівнянні специфічних продуктів реакції ампліфікації після електрофорезу в агарозному гелі, де про-
дукти ПЛР розділяють за їх розміром (молекулярною масою) та електричним зарядом і візуалізують 
в ультрафіолетовому випромінюванні. Аналіз сукупності позитивних і негативних результатів реак-
ції ампліфікації дозволяє виявити один або два алеля (одну або дві алельні групи) HLA генотипу осо-
би, ДНК якої досліджували.

Основною перевагою методу ПЛР-ССП є відносна простота і можливість проводити типуван-
ня зразків як на низькому (на рівні окремих груп генів), так і на високому дозвільному рівні (на рівні 
окремих алелів, визначаючи точковий алельний поліморфізм). Таким чином, ПЛР-ССП є в даний час 
найбільш широко використовуваним методом для HLA типування.

Основним недоліком методу є низька продуктивність — приблизно 3–5 зразків на день, а також 
необхідність використання кількох праймерів для уникнення двозначностей в інтерпретації резуль-
татів.

Для проведення HLA генотипування можуть використовуватись тест-системи: HLA SSP One 
Lambda, PROTRANS HLA SSP, HLA SSPGo Аbbot або іншi набори для тестування гістосумісності, 
які мають свідоцтво про державну реєстрацію і дозволені для застосування на території України. При 
виконанні тесту дотримуйтесь інструкцій виробника. Оцінка результату генотипування HLA ПЛР-
ССП здійснюється незалежно двома кваліфікованими фахівцями, які підтверджують достовірність 
результатів аналізу власними підписами.

Приклад оформлення висновків за результатами аналізу робочих протоколів наведений у фор  - 
мі 12.1. Результати HLA типування повинні фіксуватися в електронній базі даних лабораторії.

12.5.2.4. HLA генотипування методом ПЛР-ССОП
HLA генотипування шляхом гібридизації з міченими специфічними за своєю послідовністю олі-

гонуклеотидними пробами (ССОП, SSОP —  Sequence Specific Оligonucleotide Probes). Основним 
принципом методу ПЛР-ССОП є ампліфікації за допомогою полімеразної ланцюгової реакції і по-
дальша гібридизація цього продукту з міченими специфічними за своєю послідовністю олігонукле-
отидними пробами, або зондами. Аналогічно до ССП технології для ССОП теж необхідна стадія ви-
ділення геномної ДНК, яку на наступному етапі ампліфікують з однією парою специфічних прайме-
рів для копіювання поліморфних фрагментів ДНК (2-го екзона для генів HLA-DRB1, HLA-DQB1, 
HLA-DQA1 і HLA-DPB1; 2-го і 3-го екзонів для генів HLA-A, HLA-B і HLA-C). Ампліфікація зраз-
ка тестованої ДНК відбувається в одній ПЛР пробірці, тобто ніяких «специфічних» HLA ампліконів 
не отримують. Після стадії ампліфікації ДНК денатурують для отримання одноланцюгових фрагмен-
тів та інкубують з панеллю мічених олігонуклеотидних зондів. Кожен зонд призначений для іденти-
фікації певної послідовності нуклеотидів унікальної для конкретного аллеля або групи алелів. Якщо 
зонд має послідовність, комплементарну цільовій ДНК, відбувається гібридизація. Гібридизація яв-
ляє собою процес зв’язування (кон’югації) тепер уже ділянок ДНК з олігонуклеотидними флюорес-
центно міченими зондами (послідовність специфічних олігонуклеотидів), розміщеними на твердому 
носії. Аналіз сукупності позитивних і негативних результатів гібридизації дозволяє виявити один або 
два алеля (одну або дві алельні групи) HLA генотипу особи, ДНК якої досліджували.

ПЛР-ССОП є методом HLA генотипування, що може визначити всі відомі HLA алелі для аналізу 
поліморфізму на низькому та високому дозвільному рівнях. Головний комплекс гістосумісності є су-
персімейством генів з високим рівнем поліморфізму. Постійно реєструються нові аллельні варіанти 
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HLA генів, які не можуть бути виявлені методами ПЛР-ССП та ПЛР-ССОП, оскільки специфічні 
праймери і олігонуклеотидні зонди можуть синтезуватися тільки до раніше встановлених послідов-
ностей ДНК. Крім того, коли в зразку ідентифіковано тільки один алель, важко визначити, в гомози-
готному чи в гетерозиготному стані цей алель перебуває. Таким чином, за допомогою вказаних мето-
дів не можна точно визначити частоти HLA алелей і гаплотипів.

Для проведення HLA генотипування методом ПЛР-ССОП можуть використовуватись тест-
системи, які мають свідоцтво про державну реєстрацію і дозволені для застосування на території 
України. При виконанні тесту слід дотримуватись інструкцій виробника. Оцінка результату геноти-
пування HLA здійснюється незалежно двома кваліфікованими фахівцями, які підтверджують досто-
вірність результатів аналізу власними підписами.

Приклад оформлення висновку за результатами аналізу робочих протоколів наведений у фор  - 
мі 12.1. Результати HLA типування мають фіксуватися в електронній базі даних лабораторії.

12.5.2.5. HLA генотипування з використанням технології Luminex
Технологія Luminex є сучасною модифікацією методу ПЛР-ССОП і являє собою різновид твер-

дофазного аналізу, де як носій (тверда фаза) використовуються полістиролові мікросфери, що мають 
розмір 5–6 мкм. До складу мікросфер інтегровані два флуорофора в різній концентрації — червоний 
та інфрачервоний. Певне співвідношення концентрацій цих двох флуорофорів створює 100 можли-
вих варіантів частинок, кожна з яких має свою власну унікальну спектральну характеристику. Спектр 
частинки є її індивідуальним «кодом» і визначає її тип. Кожен тип частинок несе на поверхні тіль-
ки один вид олігонуклеотидного зонда, специфічного тільки до одного HLA алеля. Тип мікросфе-
ри із специфічним зондом, у свою чергу, розпізнається за допомогою оптичної системи аналізатора 
Luminex у процесі вимірювання.

Процедура HLA генотипування SSO-Luminex починається з ПЛР-ампліфікації найбільш полі-
морфної частини гена HLA другого класу з використанням специфічних до екзона 2 праймерів для 
генів HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DQA1 і HLA-DPB1. Для ампліфікації генів першого классу 
HLA-A, HLA-B і HLA-C використовують два типи праймерів, специфічних до поліморфних фраг-
ментів ДНК 2-го і 3-го екзонів. До складу праймерів включена біотинована мітка, яка під час реакції 
ампліфікації вбудовується в готовий ПЛР-продукт. Отриманий ампліфікат змішують з мікросферами, 
на поверхні яких кон’юговані специфічні олігонуклеотидні послідовності (зонди). Після реакції гі-
бридизації за допомогою центрифугування або фільтрації проводять відмивання продуктів, які комп-
лементарно не зв’язалися зі специфічними зондами. На останньому етапі вноситься флуоресцентний 
кон’югат стрептавідину-фікоеритрину. У разі присутності в ампліфікаті специфічного ПЛР-продукту 
стрептавідин-флуоресцентний кон’югат з’єднується з біотином, що входять до складу амплікону, піс-
ля чого виконується зчитування інтенсивності флуоресцентного сигналу в аналізаторі Luminex. Слід 
зазначити, що кожний зразок суміші мікросфер має позитивні і негативні контрольні зонди, необхід-
ні для вирахування неспецифічних фонових сигналів і нормалізації вихідних даних. Аналізатор по-
току Luminex ідентифікує інтенсивність флуоресценції кожної мікросфери. Інтерпретація результатів 
проводиться за допомогою програмного забезпечення на підставі аналізу інтенсивності флуоресцен-
ції з подальшим визначенням відповідного HLA алеля або алельної групи.

У лабораторній практиці технологія Luminex широко використовується для HLA генотипування 
низької та середньої розподільної здатності. Останнім часом були розроблені тестові набори Luminex 
для тканинного типування на алельному рівні. Ці тести містять спеціальні зонди, які дозволяють ви-
рішувати проблеми двозначності при визначенні деяких аллельних вариантів та гомозиготності HLA 
генотипу, які виникають при використанні стандартного методу Luminex SSOР. До базової панелі ку-
льок були додані мікросфери з декількома олігонуклеотидними зондами, що збільшило кількість під-
тверджуючих реакцій, підвищило чіткість аналізу і дозволило модернізувати традиційну техноло-
гію Luminex до високої роздільної здатності HLA типування. Висока продуктивність і автоматизація 
процесів робить цей метод незамінним при створенні кріосховищ пуповинної крові, реєстрів доно-
рів кісткового мозку та гемопоетичних стовбурових клітин, великих трансплантологічних і онколо-
гічних центрів.

Для HLA генотипування з використанням технології Luminex можуть бути використані набо-
ри LABType SSO, HD LABType One Lamda або інші тест-системи, які мають свідоцтво про держав-
ну реєстрацію і дозволені для застосування на території України. При виконанні тесту дотримуйтесь 
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інструкцій виробника. Необхідно своєчасно оновлювати програмне забезпечення, що надається ви-
робником/дистриб’ютором тест-систем. Оцінка результату HLA генотипування ПЛР-SSO Luminex 
здійснюється незалежно двома кваліфікованими фахівцями, які підтверджують достовірність резуль-
татів аналізу власними підписами.

Приклад висновку заключення за результатами аналізу робочих протоколів наведений у фор - 
мі 12.1. Результати HLA типування мають фіксуватися в електронній базі даних лабораторії.

12.5.2.6. HLA генотипування з використанням секвенування
Типування HLA на основі прямого визначення послідовності нуклеотидів (секвенування) на від-

повідних ділянках ДНК, попередньо ампліфікованих у генспецифічній чи алельспецифічній ПЛР, 
дає найточніший доказ наявності окремого алеля чи комбінації алелів. Секвенування або типування 
на основі сіквенсу (SBT — sequence-based typing) є «золотим стандартом» і використовується як ета-
лонний метод у типуванні HLA. Найбільш широке використання знайшов спосіб секвенування ДНК 
за Сенгером. Для виконання цього методу використовуються автоматичні генетичні аналізатори (сек-
венатори), що працюють за принципом капілярного електрофорезу нуклеїнових кислот. Суть мето-
ду полягає в тому, що при постановці реакції ампліфікації, крім звичайних нуклеотидів, використо-
вуються дідезоксинуклеотидтрифосфати (ddNTP), мічені флуорохромними барвниками. Такі ddNTP 
називаються термінальними, оскільки їх включення в ампліфікований фрагмент ДНК у процесі ПЛР 
призводить до припинення або обриву ампліфікації. ДНК-залежна реакція подовження за допомо-
гою ДНК-полімерази припиняється при приєднанні одного з чотирьох різних флюоресцентно міче-
них термінальних дідезоксинуклеотидів до комплементарної ділянки матричної ДНК. Результатом 
постановки ПЛР з ddNTP є численні фрагменти ДНК різної довжини, кожен із яких закінчується спе-
цифічною до одного з чотирьох нуклеотидів флюоресцентною міткою. Автоматичні секвенатори по-
діляють ці фрагменти за довжиною (молекулярною масою), як іони, що рухаються в електричному 
полі, пропускаючи всю суміш через найтонші капіляри, наповнені гелем. Під час електрофорезу про-
мінь лазера в зоні секвенування збуджує флуоресценцію барвників і детектор визначає, який нуклео-
тид зараз мігрує через гель. Таким чином, реєструючи послідовність появи нуклеотидів, прилад скла-
дає «букви» (нуклеотиди) в «текст» (послідовність ДНК). Одержану в ході секвенування нову послі-
довність нуклеотидів порівнюють з відомими послідовностями HLA алелів з банку даних і таким чи-
ном її ідентифікують або додають до банку даних, якщо послідовність ще невідома. Аналіз отрима-
них даних та інтерпретація результатів проводиться в автоматичному режимі за допомогою програм-
ного забезпечення, яке передбачає безпосереднє підключення до банку даних (IMGT/HLA Database).

Приклад оформлення висновку за результатами аналізу робочих протоколів наведений у фор- 
мі 12.1. Результати HLA типування повинні фіксуватися в електронній базі даних лабораторії.

Сучасні методи секвенування ДНК (Next Generation Sequencing — NGS) передбачають викорис-
тання нових технологічних розробок, до яких належить високопродуктивне піросеквенування, ци-
клічне лігазне та напівпровідникове секвенування; секвенування на молекулярних кластерах з ви-
користанням флуоресцентно мічених попередників, а також новітні (Next-Next Generation Секвену-
вання — NNGS) методи секвенування, які зчитують інформацію з мільйонів одиничних фрагмен-
тів ДНК без їх попередньої ампліфікації. До високотехнологічних систем нового покоління належать 
GenomeSequencer 454 FLX (Roche), Illumina Genome Analyzer (Solexa);  SOLiD™ System ABI (Applied 
Biosystems) та HeliScope™ Single Molecule Sequencer (Helicos Biosciences).

Для проведення HLA генотипування можуть використовуватись тест-системи: Protrans HLA SТВ, 
ATRIA AlleleSEQR (STB) або інші набори для тестування гістосумісності методом секвенування, які 
мають свідоцтво про державну реєстрацію і дозволені для застосування на території України.

Технологія HLA генотипування з використанням секвенування заснована на визначенні повної 
нуклеотидної послідовності ДНК-мішені, має максимальну роздільну здатність, але є найдорожчою 
з наявних на сьогоднішній день. У сучасній лабораторії дана технологія застосовується найчастіше 
в тих випадках, коли виникають ускладнення з інтерпретацією результатів дослідження при викорис-
танні технологій ССОП і ССП.

Метод HLA генотипування з використанням секвенування вимагає чіткого виконання всіх етапів 
аналізу, передбачених інструкцією виробника, в тому числі контрольної перевірки якості продуктів 
ампліфікації перед етапом секвенування. Програмне забезпечення повинно регулярно (щокварталь-
но) оновлюватись відповідно до електронної бази міжнародної системи IMGT/HLA Database. Коди 
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бази даних IMGT і міжнародної програми донорів кісткового мозку (NMDP — National Marrow Donor 
Program) повинні бути передбачені програмою і можуть бути переглянуті одночасно з даними секве-
нування.

12.5.3. Контроль якості HLA типування

Одним із основних факторів, що обумовлюють успішність виконання ало-ТГСК, є підбір доно-
ра, сумісного з реципієнтом за HLA системою. Висока точність і надійність результатів тканинного 
типування забезпечує максимальний рівень гістосумісності і підвищує ефективність трансплантації. 
Упровадження в лабораторну практику молекулярно-генетичних методів тканинного типування до-
зволило уніфікувати методичну сторону роботи більшості імуногенетичних лабораторій, істотно під-
вищити точність та відтворюваність результатів типування. Досягненню високого рівня лабораторної 
діагностики сприяло забезпечення належного контролю якості тканинного типування.

Кожен аналіз з HLA типування має проводитись особою, яка пройшла відповідне лабораторне 
стажування (не менше одного року практики в галузі тканинного типування). Оцінка результатів 
HLA типування здійснюється незалежно двома кваліфікованими фахівцями та уповноваженою осо-
бою з лабораторної діагностики з відповідною освітою та досвідом роботи (завідувач  лабораторії). 
Уповноважена особа, яка контролює хід проведення аналізу з HLA типування та видає дозвіл на ви-
дачу результатів аналізу, повинна мати як мінімум 3-річний досвід роботи у галузі HLA типування. 
У штаті лабораторії рекомендовано мати фахівців із спеціалізацією в галузі клінічної або лабора-
торної імунології, клінічної або лабораторної генетики, лабораторної гематології та трансфузіоло-
гії, які засвідчують своїм підписом результати HLA типування. Остаточний підсумковий звіт за ре-
зультатами HLA типування має містити підписи з розшифровкою прізвища та імені уповноваже-
них осіб.

Фахівці, які виконують і аналізують результати HLA типування, повинні звертати особливу увагу 
на маркування біологічного матеріалу, який надходить до лабораторії. При реєстрації зразків слід чіт-
ко фіксувати відмінності між пацієнтом і членами його родини (часто з однаковим прізвищем), зазна-
чати інформацію стосовно родиннх зв’язків донора (споріднений або неспоріднений донор). Ця ін-
формація може суттєво вплинути на якість результатів HLA типування.

Оцінка результату серологічного HLA типування здійснюється незалежно двома фахівцями, які 
оформлюють окремі робочі протоколи з власними підписами. Слід також оцінити результат реакцій 
позитивного та негативного контролю. Правильність ідентифікації HLA антигену повинна бути під-
тверджена позитивними реакціями двох чи трьох полі- або моноспецифічних HLA антисироваток, 
що мають різні серії. Необхідно враховувати можливість перехресних реакцій, приналежність певних 
антигенів локусів HLA-B і А до епітопів Bw4 і Bw6, а також частоту розподілу і нерівноваги за зче-
пленням у популяційному розподілі HLA антигенів. При проведенні сімейного аналізу слід урахову-
вати правила успадкування HLA гаплотипів з метою виявлення можливої рекомбiнації.

Підґрунтям молекулярно-генетичних методів типування є полімеразно-ланцюгова реакція, тому 
лабораторії, які проводять HLA генотипування, у своїй роботі повинні керуватися відповідними нор-
мативними документами.

Аналіз результатів HLA генотипування за методом ПЛР-ССП має проводитись на підставі пра-
вильної інтерпретації задокументованих результатів електрофорезу з урахуванням наявності та моле-
кулярної маси продуктів ампліфікації у позитивному та негативному контролях. Слід також взяти до 
уваги можливі випадки контамінації. Аналіз сукупності позитивних і негативних результатів реакції 
ампліфікації дозволяє виявити один або два алеля (одну або дві алельні групи) HLA генотипу особи, 
ДНК якої досліджували. Інтерпретація отриманих результатів повинна проводитись відповідно до ін-
струкції виробника тест-систем.

У разі проведення HLA генотипування за методом ПЛР-ССОП слід чітко фіксувати послідовність 
додавання зондів, відповідним маркуванням з метою уникнення помилок в оцінці результатів специ-
фічних реакцій, а також позитивного та негативного контролю. Аналіз результатів необхідно здій-
снювати за допомогою програмного забезпечення або спеціальних таблиць, які додаються до прото-
колу досліджень.

У разі проведення HLA генотипування за технологією Luminex слід контролювати результати амп-
ліфікації відповідних екзонів за допомогою електрофоретичного розділення продуктів ампліфікації 
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в агарозному гелі. У разі сумнівних результатів електрофоретичного аналізу HLA типування необхід-
но повторити, починаючи із забору біоматеріалу.

Якщо при повторному типуванні аналіз результатів тесту виявив розбіжності з попередніми ре-
зультатами типування, необхідно провести консультації з виконавцями попереднього дослідження 
для оцінки можливих причин неоднозначностей. Цей аналіз має призвести до узгодження методич-
них підходів до інтерпретації фактичних результатів HLA типування. За відсутності консенсусу тест 
слід повторити на матеріалі повторно взятих зразків крові пацієнта.

Перевірка якості тест-систем для HLA типування
Перед використанням нових серій тест-систем для проведення HLA типування в лабораторії слід 

проводити контроль на специфічність і активність сироваток, праймерів або олігонуклеотидних зон-
дів: методом паралельних проб проводять дослідження одного й тогож зразка біологічного матеріалу 
з використанням тест-систем з відомими характеристиками та тест-систем нової серії.

Проведення внутрішньолабораторного контролю якості досліджень
Ефективним засобом виявлення та оцінки випадкових та систематичних помилок, що дозволяє 

достовірно оцінювати отримані результати, є внутрішньолабораторний контроль якості, основні зав-
дання якого:

– оцінка та безперервний контроль щодо основних критеріїв точності результатів — відтворю-
ваності та правильності;

– пошук причин, що призводять до неприпустимих помилок в лабораторних дослідженнях, 
та своєчасне їх усунення;

– оцінка метрологічних характеристик аналітичних методів.
Для підвищення точності дослідження передбачене проведення внутрішньолабораторного конт-

ролю якості HLA типування для кожного методу відповідно до галузі атестації лабораторії: процеду-
ра проводиться методом дослідження HLA типу контрольного зразка або зразків (біологічного мате-
ріалу з визначеним HLA фено/генотипом) наданого уповноваженою особою лабораторії. Рекомендо-
вана періодичність контролю — принаймні 2 проби на рік для кожного методу.

Проведення міжлабораторного контролю якості досліджень
Основною метою міжлабораторного контролю якості є стандартизація процедур досліджен-

ня та виявлення систематичних помилок у лабораторній діагностиці. Програма міжлабораторного 
контролю якості може проводитись на різних рівнях: міжнародному, національному та регіонально-
му. Уповноважений референтний центр має розробляти та впроваджувати систему управління якістю 
лабораторної служби відповідно до ISO 15189. В Україні відсутні програми міжлабораторних порів-
нянь результатів вимірювань з HLA типування.

Моніторинг обладнання
Перевірка роботи лабораторного обладнання, що підлягає обов’язковій атестації, відбувається 

відповідно до графіка проведення метрологічних повірок сертифікованими спеціалістами ДП «Все-
український державний центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів».

Організація роботи лабораторії, що виконує молекулярно-генетичне HLA типування з викорис-
танням ПЛР, регламентується:

– Наказом МОЗ України від 24.01.2008 р. №26 «Про затвердження державних санітарних норм 
і правил «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патоген-
ні агенти І–ІV груп патогенності молекулярно-генетичними методами»;

– Методичними рекомендаціями «Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу 
для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції», затвердженими Наказом МОЗ України 
від 30.07.2013 р. №662.
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