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ELS HLA, MILLOR ENTRE PARENTS? 
 
 

Els gens dels antígens de "lo propi" passen d'una generació a la següent en 
grups anomenats haplotips. De cada progenitor s'hereta un haplotip de 6 gens 
(A,B,C, DP, DQ, DR). 

 

Font: http://www.cancer.gov/espanol/cancer/entendiendo/sistema-inmunologico/page30  

 
Els gens HLA s'hereten junts i de manera codominant. Cada persona rep un 
haplotip, combinació d' HLA, de cada progenitor.  

 

Font: http://www.stem-health.eu/hla/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=101  
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 Creieu que si la parella tinguessin més fills, podrien tenir combinacions 
d'haplotips diferents als seus germans? 

 Com justificarieu que els fills 4 i 5 tinguin els haplotips idèntics? 

 Creieu que la forma d' heretar-se els haplotips segueix el patró 
mendelià? Justifiqueu la resposta. 

 Suposeu que a la mare li han de fer un trasplantament de ronyó, creieu 
que algún dels seus familiars no té els haplotips compatibles? Raoneu-
ho. 

 Escriviu en la taula, si els aparellaments "donant-receptor" entre els 
diferents germans, es produirá èxit o rebuig de l'òrgan injertat a partir 
del teus coneixements en compatibilitat d'Antígens HLA. 

 

Donant 1  

Receptor 2  

Donant 1  

Receptor 3  

Donant 1  

Receptor 4  

Donant 2  
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Donant 2  

Receptor 4  

Donant 3  

Receptor4  

      

 

 Aneu a la següent pàgina i trobareu quin grau de compatibilitat hi ha 
entre germans, i quin entre els pares i fills. Anoteu-ho aquí. 

 

 

 

 En el següent genograma hi ha una filla que no correspon als pares. 
Quina filla és? Per què creieu que ella no és la filla? 

 

 

 

 

 

HLA Typing 
Stem-Health 

 

Font: 
http://www.med.uva.es/

pingo/Inmuno2007/12-
mhc2.pdf  

 

http://www.quo.es/ciencia/amazings/asesinas_contra_el_cancer
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Quan els donants i receptors no estan relacionats per llaços de família, també 
es poden trobar afinitats en els seus antígens. 

A mida que disminueix l'exigència per aparellar Antígens compatibles de 6 a 5 
o a 4, augmenta la probabilitat de trobar un donant, però també augmenta la 
possibilitat de rebuig. Tot i que cal recordar que els diferents Antígens no 
tenen la mateixa capacitat antigènica, per tant en cas de necessitat els 
metges poden optar per fer un transplantament amb coincidència únicament 
dels 3 antígens més immunògens, el B, DR i A, evidentment però la 
probabilitat de patir un rebuig cap a l'òrgan injertat augmenta molt respecte 
a les donacions amb compatibilitat més gran d'Antigens HLA. 

 

Parelles compatibles 
d'Antígens  

% de donants  

6  25-30%  

5  40-50%  

4  50-60%  

3  >90%  

(Basat en http://www.cancer.gov/espanol/cancer/entendiendo/sistema-inmunologico/page30 )  

 
A la web següent trobaràs informació clara sobre la compatibilitat i l'herència 
dels gens HLA. 

 Un receptor y un donante deben ser HLA 
compatibles 
www.indt.edu.uy 

 

http://www.indt.edu.uy/material/HLA05_web.pdf
http://www.indt.edu.uy/material/HLA05_web.pdf

