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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа объемом 38 страниц, 13 рисунков, 5 таблиц, 

1приложение, 23 источника. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, HLA, ТИПИРОВАНИЕ, ДОНОР, 

РЕЦИПИЕНТ, СОВМЕСТИМОСТЬ  

Открытие и исследование системы гистосовместимости человека HLA 

является одним из важнейших достижений в биологии и медицине. Изучение 

данной темы имеет большое значение для решения таких важных проблем 

медицины, как трансплантация органов и тканей. Несмотря на достижения в 

области фармакотерапии сердечнососудистых заболеваний, трансплантация 

сердца остается для ряда больных сердечной недостаточностью 

единственным методом лечения, существенно улучшающим их прогноз и 

качество жизни.  

Цель: провести анализ данных HLA-генотипирования у реципиентов и 

доноров, определить частоты встречаемости аллелей генов А и В системы 

HLA у реципиентов и доноров. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить суть и принципы лабораторных методов, применяемых 

при подготовке реципиентов к трансплантации; 

2) Рассмотреть принципы подбора пары донор-реципиент; 

3) Проанализировать результаты лабораторных данных по HLA-

типированию реципиентов. Определить частоту встречаемости различных 

аллелей генов системы HLA среди доноров и реципиентов сердца. 

Объект исследования: Медицинских карты стационарных пациентов, 

данные HLA-типирования 

Методы исследования: документальный, выборочный, лабораторная 

диагностика. 

Полученные данные:  

1) Определение трансплантационных антигенов системы HLA — 

обязательный элемент рациональной селекции донора. Тканевое 

типиронание позволяет количественно и качественно оценить расхождение в 

гистосовместимости между донором и реципиентом. В силу этого именно 

тканевое типирование является сейчас наиболее действенным и 

распространенным инструментом селекции донора.  

2) Выявлена частота встречаемости различных аллелей генов А и В у 

реципиентов и доноров. 

3) Выявлено количество трансплантаций с отторжением. Зависимость 

между отторжениями и совпадениями по аллелям генов А и В не выявлена; 

4) отторжение не всегда вызвано степенью антигенных различий 

между донором и реципиентом. 



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца 38старонак, 13 малюнкаў, 5 табліц, 1 прыкладанне, 

23 крыніцы. 

ТРАНСПЛАНТАЦЫЯ, HLA, ТЫПІРАВАННЕ, ДОНАР, 

РЭЦЫПІЕНТ, СУМЯШЧАЛЬНАСЦЬ 

Адкрыццѐ і даследаванне сістэмы гістасумящчальнаці чалавека HLA 

з'яўляецца адным з найважнейшых дасягненняў у біялогіі і медыцыне. 

Вывучэнне дадзенай тэмы мае вялікае значэнне для вырашэння такіх важных 

праблем медыцыны, як трансплантацыя органаў і тканін. Нягледзячы на 

дасягненні ў галіне фармакатэрапіі сардэчна-сасудзістых захворванняў, 

трансплантацыя сэрца застаецца для шэрагу хворых сардэчнай 

недастатковасцю адзіным метадам лячэння, які істотна паляпшаеФ прагноз і 

якасць жыцця. 

Мэта: правесці аналіз дадзеных HLA-генатыпіравання ў рэцыпіентаў 

і донараў, вызначыць частату сустракаемасці алеляў генаў А і Б у сістэме 

HLA ў рэцыпіентаў і донараў. 

Для дасягнення мэты былі пастаўлены наступныя задачы: 

1) Вывучыць сутнасць і прынцыпы лабараторных метадаў, якія 

ўжываюцца пры падрыхтоўцы рэцыпіентаў да трансплантацыі; 

2) Разгледзець прынцыпы падбору пары донар-рэцыпіент; 

3) Прааналізаваць вынікі лабараторных дадзеных па HLA-

тыпіраванню рэцыпіентаў. Вызначыць частату сустракаемасці розных алеляў 

генаў сістэмы HLA сярод донараў і рэцыпіентаў сэрца. 

Аб'ект даследавання: медыцынскія карты стацыянарных пацыентаў, 

дадзеныя HLA-тыпіравання. 

Метады даследаванняу: дакументальны, выбарачны, лабараторная 

дыягностыка. 

Атрыманыя дадзеныя: 

1) Вызначэнне трансплантацыйных антыгенаў сістэмы HLA — 

абавязковы элемент рацыянальнай селекцыі донара. Тканкавае тыпіраванне 

дазваляе колькасна і якасна прадугледзець разыходжанне ў 

гістасумящчальнаці паміж донарам і рэцыпіентам. Менавіта тканкавае 

тыпіраванне з'яўляецца цяпер найбольш дзейсным і распаўсюджаным 

інструментам селекцыі донара.  

2) Выяўленая частата сустракаемасці розных алеляў генаў А і В ў 

рэцыпіентаў і донараў; 

3) Выяўлена колькасць трансплантацый з адрыньваннем. Залежнасць 

паміж адрыньваннем і супадзеннямі па аллелям генаў А і В не выяўлена; 

4) адрыньванне не заўсѐды выклікана ступенню антыгенных 

адрозненняў паміж донарам і рэцыпіентам. 



ABSTRAKT 

 

Thesis volume 38 pages, 13 figures, 5 tables, 1supplement, 23 sources. 

TRANSPLANTATION, HLA, HLA TYPING, DONOR, RECIPIENT, 

COMPATIBILITY  

The discovery and study of the system of human histocompatibility HLA is 

one of the most important achievements in biology and medicine. The topic is of 

great importance for the solution of such important problems of medicine as 

transplantation of organs and tissues.  

Despite advances in pharmacotherapy of cardio-vascular diseases, heart 

transplantation remains for a number of patients with heart failure only treatment 

that can significantly improve their prognosis and quality of life.  

Objective: to conduct data analysis of HLA-genotyping from recipients and 

donors to determine the frequency of occurrence of alleles of genes A and b of 

HLA system in recipients and donors. 

To achieve the goal were set next tasks: 

1) Learn the essence and principles of laboratory methods used in the 

preparation of recipients for transplantation; 

2) Consider principles of selecting pairs of donor-recipient; 

3) Analyze the results of the laboratory data on HLA typing of recipients. 

To determine the frequency of occurrence of various alleles of the genes of the 

HLA system among donors and heart recipients. 

Object of study: Medical card patients, data HLA typing 

Research methods: documentary, sampling, laboratory diagnosis. 

Findings:  

1) The Definition of transplantation antigens of HLA system — an 

indispensable element of a rational selection of the donor. Fabric tipirneni allows 

us to quantitatively and qualitatively assess the difference in the histocompatibility 

between donor and recipient. Therefore tissue typing is currently the most effective 

and common tool of breeding donor.  

2) Identified the frequency of different alleles of genes A and b in 

recipients and donors. 

3) Revealed the number of transplants with rejection. The relationship 

between rejection and the matching alleles of genes A and В are identified; 

4) Rejection is not always caused by the degree of antigenic differences 

between donor and recipient. 

 


