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Na część badań w Pracowni Zgodności Tkankowej LIiTK obowiązują odrębne formularze zleceń, 

w zależności od celu badania. 

 Zlecenie na badanie HLA celem poszukiwania dawcy rodzinnego szpiku lub badanie u 

potencjalnego dawcy szpiku 

 Zlecenie na próbę krzyżową przed przeszczepem narządu 

 Zlecenie na oznaczenie antygenu HLA-B*57 

Pozostałe badania należy zlecać na ogólnym formularzu LIiTK:  

„Zlecenie na badania Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCML UCK” . 

 

Wszystkie formularze zleceń dostępne są na stronach internetowych www.uck.gda.pl => lecznictwo 

=> laboratoria => laboratorium immunologii i transplatologii => pliki do pobrania  

http://www.uck.gda.pl/index.php/lecznictwo/121-laboratoria/immunologii-klinicznej-transplantacyjnej-i-

hematologii/78-pliki-do-pobrania  

 

 

Zakres badań: 

 Typowanie antygenów HLA klasy I (HLA-A,-B,-C,) oraz II (HLA-DRB1,-

DQB1) na poziomie niskiej rozdzielczości oraz kodów NMDP 

 Typowanie antygenów HLA klasy I (HLA-A,-B,-C) oraz II (HLA-DRB1,-

DQB1) na poziomie wysokiej rozdzielczości  

 Typowanie antygenów HLA klasy I (HLA-A,-B,-C) metodą serologiczną 

 Test PRA-CDC  – ocena immuizacji metodą serologiczną 

 Wykrywanie przeciwciał anty-HLA testami fazy stałej (Luminex screen)  

 Identyfikacja swoistości przeciwciał anty-HLA (Luminex Single Antigen)  

 Próba krzyżowa przed przeszczepem metodą serologiczną (cross match CDC) 

oraz cytometrii przepływowej (cross match FCXM) 

 Diagnostyka chorób związanych z układem HLA (Genotyp DQ2/DQ8 -  profil 

celiakia, HLA-B27, HLA-B*57) 

http://www.uck.gda.pl/
http://www.uck.gda.pl/index.php/lecznictwo/121-laboratoria/immunologii-klinicznej-transplantacyjnej-i-hematologii/78-pliki-do-pobrania
http://www.uck.gda.pl/index.php/lecznictwo/121-laboratoria/immunologii-klinicznej-transplantacyjnej-i-hematologii/78-pliki-do-pobrania
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HLA - A, B, C (klasa I)  

Metoda: serologiczna – test mikrolimfocytotoksyczny CDC 

Materiał do badania: 4 ml krwi żylnej pobranej na heparynę 

Warunki transportu: bezzwłocznie po pobraniu materiał dostarczyć do godz. 11:00 do Laboratorium 

(bud. 32 , I piętro, pok. 205).  

Transport z ośrodków spoza UCK: w czasie do 6 godz. od pobrania, w 

temperaturze otoczenia (chronić przed zamrożeniem i przegrzaniem) 

Termin wykonania badania należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. 

Ocena badania:   stwierdzenie obecności na limfocytach antygenów HLA kl. I (A,B,C) 

Sposób formułowania 

wyniku: 

określenie fenotypu antygenowego HLA klasy I (HLA A, B, C) 

 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

dobór dawcy i biorcy do przeszczepów narządowych oraz przesiewowy wybór 

rodzinnego dawcy szpiku / komórek krwiotwórczych 

 

  

 

 

HLA – A*, B*, C * (klasa I) niska rozdzielczość 

Metoda: genetyczna - PCR SSP low resolution (reakcja łańcuchowa polimerazy z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych primerów) lub PCR SSO (PCR z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych oligonukleotydów) 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji 

Sposób formułowania 

wyniku: 

określenie genotypu alleli HLA klasy I (A*,B*,C*) 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

dobór dawcy i biorcy do przeszczepu szpiku /komórek krwiotwórczych od 

dawcy rodzinnego lub przeszczepów narządowych (nerka, trzustka, serce). 
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HLA – A*, B*, DRB1* (klasa I +II) niska rozdzielczość 

Metoda: genetyczna - PCR SSP low resolution (reakcja łańcuchowa polimerazy z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych primerów) lub PCR SSO (PCR z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych oligonukleotydów) 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

określenie genotypu alleli HLA klasy I (A*,B*) i klasy II (DRB1*). 

 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

dobór dawcy i biorcy do przeszczepu szpiku /komórek krwiotwórczych od 

dawcy rodzinnego lub przeszczepów narządowych (nerka, trzustka, serce). 

 

 

 

 

 

HLA – DRB1* (klasa II) niska rozdzielczość 

Metoda: genetyczna - PCR SSP low resolution (reakcja łańcuchowa polimerazy z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych primerów) lub PCR SSO (PCR z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych oligonukleotydów) 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

określenie genotypu alleli HLA klasy II (HLA DRB1*) 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

dobór dawcy i biorcy do przeszczepu szpiku /komórek krwiotwórczych od 

dawcy rodzinnego lub przeszczepów narządowych (nerka, trzustka, serce). 
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HLA – DQB1* (klasa II) niska rozdzielczość 

Metoda: genetyczna - PCR SSP low resolution (reakcja łańcuchowa polimerazy z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych primerów) lub PCR SSO (PCR z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych oligonukleotydów) 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

określenie genotypu alleli HLA klasy II (HLA DQB1*) 

 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

dobór dawcy i biorcy do przeszczepu szpiku /komórek krwiotwórczych od 

dawcy rodzinnego lub przeszczepów narządowych (nerka, trzustka, serce). 

 

 

 

HLA – B*57  

Metoda: genetyczna - PCR SSP low resolution (reakcja łańcuchowa polimerazy z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych primerów) lub PCR SSO (PCR z 

zastosowaniem sekwencji specyficznych oligonukleotydów) 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: Brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

antygen HLA B*57 dodatni/ujemny 

 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Weryfikacja możliwości wystąpienia nadwrażliwości na abacavir 
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HLA – B 27 

Metoda: Cytometrii przepływowej  

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA 

Warunki transportu: 24 godz 2-8 C 

Ocena badania:   Ocena obecności antygenu na powierzchni limfocytów 

Sposób formułowania 

wyniku: 

antygen HLA B*27 dodatni/ujemny 

 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Spondyloartropatie 

 

 

 

 

 

 

Genotyp DQ2/DQ8 – profil celiakia 

Metoda: genetyczna - PCR SSP (reakcja łańcuchowa polimerazy z zastosowaniem 

sekwencji specyficznych primerów)  

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: Brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

antygeny HLA DQ2/DQ8 dodatnie/ujemne 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Brak genów dla HLA DQ2/DQ8 z wysokim prawdopodobieństwem wyklucza 

rozpoznanie celiakii. Około 90-95% chorych na celiakię ma antygen DQ2, a 5-

10% antygen DQ8. Zaledwie poniżej 1% pacjentów z celiakią nie ma wyżej 

wymienionych genów. 
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HLA-A* wysoka rozdzielczość 

 

Metoda: genetyczna - PCR SSP high resolution 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: Brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

Określenie alleli z locus A na poziomie wysokiej rozdzielczości 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Typowanie do przeszczepu szpiku / komórek krwiotwórczych od dawcy 

niespokrewnionego 

 

 

 

 

 

 

HLA-B* wysoka rozdzielczość 

 

Metoda: genetyczna - PCR SSP high resolution 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: Brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

Określenie alleli z locus B na poziomie wysokiej rozdzielczości 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Typowanie do przeszczepu szpiku / komórek krwiotwórczych od dawcy 

niespokrewnionego 
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HLA-C* wysoka rozdzielczość 

 

Metoda: genetyczna - PCR SSP high resolution 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: Brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

Określenie alleli z locus C na poziomie wysokiej rozdzielczości 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Typowanie do przeszczepu szpiku /komórek krwiotwórczych od dawcy 

niespokrewnionego 

 

 

 

 

 

HLA-DRB1* wysoka rozdzielczość 

 

Metoda: genetyczna - PCR SSP high resolution 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: Brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

Określenie alleli z locus DRB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Typowanie do przeszczepu szpiku /komórek krwiotwórczych od dawcy 

niespokrewnionego 
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HLA-DQB1* wysoka rozdzielczość 

Metoda: genetyczna - PCR SSP high resolution 

Materiał do badania: min. 2 ml krwi pełnej żylnej pobranej na EDTA (oddzielna probówka) 

Warunki transportu: Brak granicznych. Unikać ekspozycji UV i gorących temperatur. Zaleca się do 

72 godz transport w temp . otoczenia, powyżej tego czasu materiał zamrozić.   

Ocena badania:   identyfikacja swoistych amplifikacji. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

Określenie alleli z locus DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

typowanie do przeszczepu szpiku /komórek krwiotwórczych od dawcy 

niespokrewnionego 

 

 

 

Aloprzeciwciała PRA CDC – stopień immunizacji 

 

Metoda: serologiczna – test mikrolimfocytotoksyczny CDC 

Materiał do badania: 2 ml krwi pobranej na skrzep - surowica  

Warunki transportu: Do 6 godzin w temperaturze otoczenia, powyżej tego czasu materiał należy 

odwirować (10 min /2000 obr/min) i transportować w stanie zamrożenia 

Ocena badania:   Jakościowa. Ocena odsetka reakcji dodatnich wobec zastosowanej puli 

limfocytów od losowych 30 dawców  

Sposób formułowania 

wyniku: 

Wynik w wartościach procentowych (%). Brak przeciwciał określany jest jako 

wynik ujemny (0%).Obecność przeciwciał określana jest jako wynik dodatni. 

Wynik przedstawiany jest w procentach i oznacza odsetek z puli 30 dawców, 

których limfocyty reagują z przeciwciałami limfocytotoksycznymi w badanej 

surowicy.  

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Metoda szacuje stopień zimmunizowania chorego, wykrywa wysokie poziomy 

aloprzeciwciał anty-HLA, których obecność stanowi wysokie zagrożenie dla 

wystąpienia odrzucania nadostrego (nerka, trzustka, serce). Badanie ma 

znaczenie w kwalifikacji pacjenta do kategorii:  

- niezimmunizowany (do 10% PRA) 

- średniozimmunizowany (50-80% PRA)  

- wysokozimmunizowany (>80% PRA) 
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Luminex screen  

wykrywanie przeciwciał anty-HLA kl. I i/lub II  

 

Metoda: Luminex – fluorymetria przepływowa (bead array) 

Materiał do badania: 2 ml krwi pobranej na skrzep - surowica  

Warunki transportu: do 6 godzin w temperaturze otoczenia, powyżej tego czasu materiał należy 

odwirować (10 min /2000 obr/min) i transportować w stanie zamrożenia 

Ocena badania:   wysokoczuła, jakościowa [dodatni /ujemny] 

Sposób formułowania 

wyniku: 

stwierdzenie obecności aloprzeciwciał anty-HLA wraz z określeniem  klasy (I 

i/lub II) oraz anty-MICA 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

Wysoka czułość w ocenie obecności przeciwciał anty-HLA pozwala na 

wykrywanie przeciwciał anty-HLA przed- oraz monitorowanie po- 

przeszczepie. Badanie wstępne przed identyfikacją aloprzeciwciał w teście 

Luminex Single Antigen Beads  

 

 

 

 

Luminex Single Antigen Beads 

identyfikacja swoistości przeciwciał anty-HLA kl.I i/lub II  

 

Metoda: luminex – fluorymetria przepływowa (bead array) 

Materiał do badania: 2 ml krwi pobranej na skrzep - surowica  

Warunki transportu: do 6 godzin w temperaturze otoczenia, powyżej tego czasu materiał należy 

odwirować (10 min /2000 obr/min) i transportować w stanie zamrożenia 

Ocena badania:   ilościowa [jednostki MFI – mean fluorescent intensity)  

Sposób formułowania 

wyniku: 

swoistości przeciwciał anty-HLA z podaniem wartości MFI 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

określenie obecności aloprzeciwciał anty-HLA  swoistych dla dawcy (DSA; 

donor specific antibodies) jako przeciwwskazanie do transplantacji oraz 

monitorowanie poprzeszczepowe produkcji de novo  DSA jako wykładnik 

odrzucania zależnego od przeciwciał 
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Próba krzyżowa metodą serologiczną  

(cross-match CDC) 

 

Metoda: serologiczna – test mikrolimfocytotoksyczny CDC 

Materiał do badania: biorca : krew pełna pobrana na heparynę (4 ml) oraz surowica (2ml) 

dawca: krew pełna pobrana na heparynę (4 ml) oraz surowica (2ml)  

Warunki transportu: bezzwłocznie po pobraniu materiał dostarczyć do godz. 10:00 do Laboratorium 

(bud. 32 , I piętro, pok. 105) 

Termin wykonania badania należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. 

Ocena badania:   stwierdzenie obecności w surowicy biorcy przeciwciał wiążących dopełniacz, 

swoistych dla antygenów HLA dawcy. 

Sposób formułowania 

wyniku: 

brak przeciwciał określany jest jako wynik ujemny, 

obecność przeciwciał określana jest jako wynik dodatni 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

obecność preformowanych alloprzeciwciał ma decydujące znaczenie przy 

doborze dawcy i biorcy do przeszczepów narządowych (nerka, trzustka, serce). 

Wynik dodatni jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeszczepu. 
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Próba krzyżowa metodą cytometrii przepływowej  

(FCXM: flow cytometry cross match) 

 

Metoda: cytometrii przepływowej 

Materiał do badania: biorca : krew pełna pobrana na skrzep (4ml) 

dawca: krew pełna pobrana na EDTA (8 ml)  

Warunki transportu: bezzwłocznie po pobraniu materiał dostarczyć do godz. 10:00 do Laboratorium 

(bud. 32 , I piętro, pok. 205) 

Termin wykonania badania należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. 

Ocena badania:   stwierdzenie obecności w surowicy biorcy przeciwciał swoistych dla antygenów 

HLA dawcy, z różnicowaniem lityczne /nielityczne 

Sposób formułowania 

wyniku: 

dodatni /ujemny z oceną lityczności 

Znaczenie 

diagnostyczne: 

obecność preformowanych alloprzeciwciał ma decydujące znaczenie przy 

doborze dawcy i biorcy do przeszczepów narządowych.  

Metoda stosowana obligatoryjnie przy doborze nerki od dawcy żywego. Wyższa 

w porównaniu do metody serologicznej czułość metody z zachowaniem oceny 

lityczności pozwala, oprócz ryzyka odrzucania nadostrego, szacować ryzyko 

odrzucania zależnego od przeciwciał. 

 

 


