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ÖZET
Böbrek nakillerinde anti-donör antikorlar graft sa¤kal›m›n› etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu antikorlar,
red olmufl nakiller, gebelik ve kan transfüzyonlar› nedeniyle oluflabilmekte ve genel olarak Panel Reaktif Antikor
(PRA) ad›n› almaktad›r. PRA genellikle serolojik yöntemlerle saptanmaktad›r. Ancak son y›llarda PRA’ lar, Flow
cytometry (FC) yöntemleriyle pozitiflik oran›n›n daha do¤ru ve ayr›nt›l› biçimde belirlenebildi¤i flow-PRA özgül
yöntemi ile oluflmufl antikorun hangi Human Leucocyte
Antigen (HLA)'ine özgül oldu¤u tespit edilmektedir. Bu çal›flmada, FC cross-match (FCXM) yap›lm›fl 11 hastan›n
Flow-PRA’ lar› araflt›r›lm›flt›r. FCXM sonucu negatif olan
8 hastan›n, Flow-PRA tarama sonucu negatif olarak bulunurken, FCXM sonucu pozitif olan üç hastan›n da PRA inceleme sonucunun pozitif oldu¤u görülmüfltür. Bu antikorlar›n Flow-PRA özgüllü¤ü araflt›r›ld›¤›nda, birinci hastada HLA-A11, A26 ve B18’e spesifik HLA antikorlar› saptan›rken, ikinci hastada antikor özgüllü¤ü belirlenememifltir. Üçüncü hastada ise, HLA-Bw4 ve Bw6’ya özgül anti-HLA antikorlar› saptanm›flt›r. HLA S›n›f I ve S›n›f II
antikorlar›n› basit, h›zl› ve özgül bir yöntemle belirleyen
Flow-PRA yöntemlerinin gelecekte daha fazla kullan›m
alan› bulaca¤›n› göstermektedir.
Anahtar kelimeler: ASCM, Flow-PRA, böbrek nakli, anti
HLA antikorlar›

SUMMARY
FLOW CYTOMETRIC DETECTION OF PANEL
REACTIVE ANTIBODIES
Anti donor antibody is one of the main parameters affecting graft survival. The antibodies can be formed following
a rejection of a transplantation, gestation and transfusion
and has been termed as Panel Reactive Antibodies (PRA).
PRA has conventionally been analysed with serological
methods. Flow Cytometric (FC) analysis has been the choosen method in recent years for its well known accuracy.
Flow PRA screening analysis is used to detect the percentage of antibody presence, where as, specificity of the HLA
antibody can be evaluated by Flow PRA specific assay.

This study investigates the Flow PRA of 11 patients who
had already been tested for FC Cross Match (FCXM).
Eight results were comperable and interpreted as negative
(ie. FCXM vs. Flow PRA screening), where as 3 positive
results were seen for patients who had positive results with
FCXM.. Flow PRA specific analysis of these patients depicted HLA specificities of HLA A11, HLA A26 and HLA
B18 in the first patient, no specific HLA was detected for
the second patient and HLA Bw4 and HLA Bw6 were observed for the third patient. The preliminary results of this
study implies a routine usage of this method in transplantation immunology laboratories, though warrants further
studies with larger patient groups though prominent indications with the existing specifities.
Key words: FCXM, Flow PRA, kidney transplantation, anti HLA antibody.

G‹R‹fi
Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY), hastalar› diyalize ba¤›ml› hale getiren, maddi ve manevi aç›dan son derece y›prat›c› bir hastal›kt›r. Bu kiflilerin sa¤l›kl› bir yaflama dönebilmeleri, ancak böbrek nakli ile mümkündür (1,2). Gerek
kadavradan, gerekse yak›n akrabalardan yap›lan canl› nakillerde, hasta ve verici aras›nda kan gruplar›n›n, HLA'lerinin uyumlu olmas› gerekir. Yine nakil öncesinde, hastada anti-donör HLA antikorlar›n›n varl›¤›n› belirleyen
cross-match testinin yap›lmas› da zorunludur. Aksi takdirde graft sa¤kal›m› tehlikeye girmektedir (3).
Anti-HLA antikorlar›, red edilmifl böbrek nakli ve kan
transfüzyonlar› sonras›nda veya kad›nlarda gebelik döneminde geliflebilir. PRA ad› verilen bu antikorlar, çeflitli
yöntemlerle belirlenebilmektedir. Bunlardan mikrolenfositotoksisite yöntemi, en eski ve tüm transplantasyon merkezlerinde uygulanan bir testtir. Ancak bu test ile, düflük
düzeydeki S›n›f I antijenlerine özgül antikorlar ve S›n›f II
antijenlerine özgül antikorlar belirlenememektedir (4,5).
Mikrolenfositotoksisite yöntemi ile, sadece aktivasyonu
komplemana ba¤l› olan antikorlar (IgG1, IgG3) saptanabilmektedir. Graft sa¤kal›m›n› etkileyen ve aktivasyonu
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komplemandan ba¤›ms›z olan antikorlar tespit edilememektedir. (6, 7). Bütün bu olumsuzluklar bilim adamlar›n› daha hassas yöntemler araflt›rmaya yöneltmifltir. Sonuçta, Flow sitometre (FC) ile daha hassas, kolay uygulanabilen ve özgül sonuç veren HLA antikoru taramas›n› sa¤layan Flow-PRA inceleme testi ve Flow-PRA spesifik testi
gelifltirilmifltir (8). Bu test yöntemi ile, HLA antikorlar›n›n
tiplerinin ve yüzdesinin tespiti yap›lmakta, organ naklinden sonra hastada geliflebilecek anti-donör antikorlar› belirleme f›rsat› elde edilmektedir. Her iki testte de insan serumundaki HLA antikorlar›n›n FC yoluyla taranmas› için,
saflaflt›r›lm›fl HLA antijeni ile kapl› mikro boncuklardan
yararlan›lmaktad›r. Flow-PRA inceleme testinde, S›n›f I
ve S›n›f II antijenleri ile kapl› boncuklardan oluflan bir havuz kullan›larak serumdaki antikor yüzdesi belirlenmektedir. Antikor tipini tespit etmek için de Flow-PRA spesifik
testi uygulanmaktad›r (8,9).
Çal›flmam›zda, FCXM yap›lan 11 hastan›n Flow-PRA S›n›f I antikorlar› araflt›r›larak, mevcut antikorlar›n anti-donör antikor olup olmad›¤› saptanm›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal›flmaya, ‹stanbul T›p Fakültesi (‹TF) T›bbi Biyoloji
Anabilim Dal›’nda, akrabadan canl› nakil planlanan ve
FCXM yap›lan 11 hasta al›nm›flt›r. Bu hastalar›n 6's› kad›n, 5'i erkektir. Vericilerin ise 5'i kad›n, 6's› erkektir. Hastalar›n yafl ortalamas›
26 ± 5.67, vericilerin yafl ortalamas› 48.9 ± 15.04' dür. Hastalardan al›nan serum örneklerine Flow-PRA ‹nceleme testi ve Flow-PRA Spesifik
testi uygulanm›flt›r.
Flow-PRA ‹nceleme Testi: 20 µl hasta serumuna, 5 µl
Flow-PRA S›n›f I inceleme boncuk grubu eklenir. Hafifçe
kar›flt›r›larak 20-25 0C’de, 30 dakika inkübe edilir. Boncuk-serum kar›fl›m›na 1X y›kama çözeltisi eklenerek vor-

teksle kar›flt›r›l›r. 1500 g’de 15 dakika santrifüj edilerek
üst s›v› uzaklaflt›r›l›r. Y›kama çözeltisi ile tekrar santrifüj
edilip üsts›v› uzaklaflt›r›l›r. 100µl 1X FITC ile konjuge
edilmifl keçi anti-human IgG eklenerek hafifçe kar›flt›r›l›r
ve karanl›kta 30 dakika inkübe edilir. ‹ki kez y›kama çözeltisi ile y›kan›r. Tüplere 0.5 ml fiksasyon çözeltisi eklenerek FC' de analiz edilir.
Serumda anti-HLA antikoru varsa Flow-PRA boncuklar›na ba¤lan›r. Floresan iflaretli anti-human IgG antikoru ile
boyanmadan sonra, anti-HLA IgG pozitif serumu, negatif
seruma k›yasla bir floresan kanal geçifli gösterir. Yüzde
PRA, serumla pozitif reaksiyona giren boncuklar›n, yüzde
oran› olarak belirlenir.
Flow-PRA Spesifik Testi: Panel dört grupta toplam otuz
iki adet saflaflt›r›lm›fl HLA antijeni kapl› boncuktan oluflmaktad›r. Bir serum örne¤ini test etmek her boncuk grubu ile ayr› ayr› serumun test edilmesi gerekir. 20 µl hasta
serumuna 5 µl Flow-PRA spesifik boncuk gruplar› (S›n›f
I) eklenir. Hafifçe kar›flt›r›larak 20-25 0C’de 30 dakika
inkübe edilir. Boncuk-serum kar›fl›m›na 1X y›kama çözeltisi eklenerek vorteksle kar›flt›r›l›r. 1500 g’de 15 dakika
santrifüj edilerek üsts›v› uzaklaflt›r›l›r. Y›kama çözeltisi ile
tekrar santrifüj edilip üst s›v› uzaklaflt›r›l›r. 100 µl 1X
FITC ile konjuge edilmifl keçi anti-insan IgG eklenerek hafifçe kar›flt›r›l›r ve karanl›kta 30 dakika inkübe edilir. ‹ki
kez y›kama çözeltisi ile y›kan›r. Tüplere 0.5 ml fiksasyon
çözeltisi eklenerek örnek FC’de analiz edilir. Pozitif bir reaksiyon, negatif reaksiyona oranla boncuklar›n FL1 histogram›nda yer de¤ifltirmesi ile saptan›r.

BULGULAR
Bu çal›flmaya al›nan ve FCXM yap›lan 11 hastan›n yafl›,
cinsiyeti, kan grubu, kan transfüzyonu bilgileri ve transplantasyon bilgileri Tablo 1 de görülmektedir.

Tablo 1: Hastalar›n yafl, cinsiyet, kan grubu, kan transfüzyonu ve transplantasyon bilgileri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ü: ünite

Yafl
32
28
18
23
17
25
35
26
27
23
32

Cinsiyet
E
K
K
E
K
K
E
K
E
E
K

Kan gurubu
0
0
A
A
A
0
0
0
0
0
0
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Kan transfüzyonu
10Ü-92
---2Ü-Eylül 99
2Ü-Ocak 00
2Ü-93
8Ü-Tem 99
---4Ü-Nisan 98
2Ü-May›s 97
---8Ü-fiubat 99

Transplantasyon bilgisi
89’da nakil 92’de red.
---------93-6.gün ve 96-6.ay red.
-------------------
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Tablo 2' de hastalar›n FCXM ve Flow-PRA inceleme testi sonuçlar› görülmektedir. FCXM negatif olan 8 hastan›n
(2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10), Flow-PRA inceleme sonuçlar› da
negatif olarak bulunmufltur. FCXM pozitif olan 3 hastan›n
da (1, 5, 11), Flow-PRA S›n›f I inceleme sonuçlar› izlendi¤inde S›n›f I antikorlar›n›n yüzdesinin negatif kontrole
göre yüksek oldu¤u bulunmufltur.

rece güç oldu¤u bu koflullarda nakledilen organ›n hastada
mümkün oldu¤unca uzun süre ifllev görebilmesi için tüm
araflt›rmalar›n detayl› bir flekilde yap›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle de klasik lenfotoksisite PRA yöntemleri
yerini Flow -PRA uygulamalar›na b›rakmaktad›r. Birçok
literatürde Flow-PRA ve lenfositotoksisite yöntemleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda Flow-PRA’n›n daha hassas oldu¤u belirlenmifltir (9,10,11,12).

Tablo 2: Hastalar›n FCXM ve Flow-PRA S›n›f I inceleme testi
sonuçlar›

Flow-PRA S›n›f I inceleme Testi:
FCXM
Serum no
1
T, B (+)
2
T, B (-)
3
T, B (-)
4
T, B (-)
5
T,B (+)
T, B (-)
6
7
T, B (-)
8
T, B (-)
9
T, B (-)
10
T, B (-)
11
T,B (+)

HLA S›n›f I (%)
49.0
0
0
0
83.0
0
0
0
0
0
93.75

Tablo 3: Flow-PRA S›n›f I inceleme test sonuçlar› yüksek olan
hastalar›n Flow-PRA Spesifik test sonuçlar›

Serum no
1
5
11

Flow-PRA HLA S›n›f I Spesifik
HLA-A11,26; B18
Spesifite saptanamad›.
HLA Bw4, w6

Tablo 3'de Flow-PRA ‹nceleme S›n›f I test sonuçlar› yüksek ç›kan hasta serumlar›ndaki antikor özgüllü¤ünü belirlemek için uygulanan Flow-PRA S›n›f I spesifik test sonuçlar› görülmektedir. Flow-PRA sonucu (+) olan 1 no’lu
hastada, HLA-A11, A26 ve B18’e spesifik HLA antikorlar› saptan›rken, 5 no’lu hastada antikor özgüllü¤ü belirlenememifltir. 11 no’lu hastada ise, HLA-Bw4 ve Bw6’ya
spesifik anti-HLA antikorlar› saptanm›flt›r.

TARTIfiMA
Anti HLA antikorlar› donörün HLA antijenlerine özgül
olarak ba¤lanarak graft›n harabiyetine sebep olmaktad›r.
Bu nedenle de böbrek nakli planlanan KBY'li hastalarda
oluflan anti-HLA antikorlar› graft sa¤ kal›m›n› etkileyen
en önemli faktörlerden birisidir. Bu durumda nakil öncesinde hasta serumundaki antikorlar›n yo¤unlu¤unun ve türünün tespit edilmesi son derece önemlidir (10). Ülkemizde organ ba¤›fl›n›n düflük oranda olmas› nedeniyle kadavradan böbrek nakli oldukça azd›r. Genellikle akraba vericilerden canl› nakil yap›lmaktad›r. Organ bulman›n son de-

Rebibou ve arkadafllar›, FC ile gebelik sonras›nda antiHLA antikorlar›n›n oluflma olas›l›¤›n› araflt›rm›fl. kad›nlar›n yaklafl›k %50’sinde 3. gebelik sonras›nda bu antikorlar›n olufltu¤unu belirlemifllerdir. Bekleme listesindeki 28
kad›n hastadan FCXM pozitif olan 9 tanesine Flow-PRA
uygulanm›flt›r. T ve B FCXM pozitif olan 3 hastadan ikisinin hem S›n›f I hem de S›n›f II anti-HLA antikoruna, birinin ise S›n›f I antijenine özgül bir antikora sahip oldu¤u
belirlenmifltir. B FCXM pozitif olan 6 testin de 1’i S›n›f I
ve II’ ye, 3 tanesi S›n›f II’ye ve 1 tanesi de S›n›f I’e spesifiktir. Bir serumda ise anti-HLA antikoru tespit edilememifltir (13).
Rebibou ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan bir baflka çal›flmada kadavradan böbrek bekleyen hastalara Flow PRA
uygulanm›fl, FCXM (+) mikrolenfositotoksik cross-match
(-) olan tüm serumlar Flow PRA ile de pozitif olarak bulunmufltur. Sonuçlar Flow PRA Spesifik teste göre de¤erlendirildi¤inde S›n›f I HLA antikorlar›n saptanmas›nda
hata yokken, S›n›f II antikorlar›n tesbitinde % 8.3 oran›nda hatal› pozitif sonuç elde edilmifltir (14).
Çal›flmam›zda, FCXM yap›lm›fl 11 hastan›n Flow-PRA S›n›f I antikorlar› araflt›r›lm›flt›r. FCXM sonucu negatif olan
8 (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) hastan›n, Flow-PRA S›n›f I inceleme neticesi negatif olarak bulunurken, FCXM sonucu
pozitif olan 3 (1, 5, 11) hastan›n da PRA S›n›f I inceleme
neticesinin pozitif oldu¤u görüldü. Bu antikorlar›n FlowPRA Spesifitesi araflt›r›ld›¤›nda, 1 no’lu hastada HLAA11, A26 ve B18’e spesifik antikorlarlar tespit edilmifltir.
Vericide ise A3 antijeni mevcuttu. A3 ve A11 ayn› crossreaktif grup içindedir. FCXM pozitifli¤inin bu antijenik
benzerlikten kaynakland›¤› öne sürülebilir. 5 no’lu testte
antikor spesifitesi belirlenememifltir. Bu hasta iki kez nakil olmufl ve ilk nakil sonras› hiperakut rejeksiyon, ikinci
nakil sonras› ise akut rejeksiyon geçirdi¤i bildirilmifltir.
Ayr›ca çok say›da kan transfüzyonu olan bu hastada, HLA
spesifitesinin belirlenememesini, çok say›da antijene karfl›
antikor oluflmas›ndan kaynaklanabilece¤ini düflündürmektedir. 11 no’lu testte ise, HLA-Bw4 ve Bw6’ya özgül anti-HLA antikorlar› belirlenmifltir.
Çal›flmam›zda FCXM (+) olan sonuçlar›n Flow PRA S›n›f
I inceleme ve S›n›f I spesifik testleri ile de pozitif oldu¤u
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görülmektedir. Sonuçlar›m›z›n di¤er çal›flmalarla uyumlu
oldu¤u, FC yöntemlerinin HLA antikorlar›n› tesbit etmeye
katk›da bulundu¤u görülmektedir (13,14).
Sonuç olarak, HLA S›n›f I antikorlar›n› basit, h›zl› ve özgül bir yöntemle belirleyen Flow-PRA yöntemlerinin klasik
PRA yöntemlerine destek olaca¤› ve graft ve hasta hayat›n›n
daha uzun olmas›na katk›da bulunaca¤› düflüncesindeyiz.
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