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monoclonal

SIGNIFICADO CLÍNICO
As observações feitas por Levine e Stetson em 1939 e 
de Landsteiner e Wiener em 1940 deram as bases para o 
conhecimento atual da importância clínica da detecção em 
laboratório dos anticorpos anti-D.
Aproximadamente o 15% dos indivíduos da raça branca e o 
8% dos indivíduos da raça negra carecem do antígeno D e 
são facilmente estimulados quando recebem este antígeno, já 
seja em uma transfusão ou durante o parto, produzindo anti-D.
Alguns indivíduos apresentam uma diminuição quantitativa 
na expressão do seu antígeno D, chamados de D débeis 
(antigamente Du). Outros, no entanto, apresentam uma va-
riação qualitativa na expressão desse antígeno, conhecidos 
como D parcial. Dentro deste grupo, encontra-se a categoria 
DVI, caracterizada por possuir uma mínima quantidade de 
epitopos.
O antígeno D é altamente imunogênico, sendo que é res-
ponsável de severas reações depois das transfusões e da 
doença hemolítica do recém nascido.
Existem mais de 40 antígenos diferentes identificados dentro 
do sistema Rh, sendo o antígeno D aquele que tem maior 
importância clínica depois do sistema ABO.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Os glóbulos vermelhos do paciente é colocado em contato 
com soro anti-D (anti-Rho). Se na superfície do eritrócito, 
existe o antígeno correspondente, se produzira uma agluti-
nação visível macroscopicamente.
O componente IgM anti-D do reagente, produz aglutinação 
direta dos glóbulos vermelhos portadores do antígeno D 
normal. Na maioria dos casos os D débeis não se aglutinam 
diretamente com este reagente.
O componente IgG anti-D do reagente pode detetar as 
variantes débeis (detecta DVI) mediante a prova indireta 
com anti-globulina.

REAGENTE FORNECIDO
Anti-D (Rho): mistura de anticorpos monoclonais humaniza-
dos IgM/IgG (Blend) pertencentes ao clones TH-28 (secretor 
de IgM) e MS-26 (secretor de IgG), em uma solução tampo-
nada contendo < 1 g/l de azida sódica como conservador.

REGENTES NÃO FORNECIDOS
Conforme a técnica a ser utilizada podem ser necessários adicionar:
- Solução fisiológica
- Suero Anti-humano (poliespecífico) da Wiener lab.
- Tampão PBS pH 7,0 ± 0,2.
- Solução salina de baixa força iônica (LISS).

INSTRUÇÕES DE USO
O reagente é fornecido pronto para uso. Não deve-se diluir.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
O Reagente Fornecido é estável sob refrigeração (2-10oC) até 
a data do vencimento indicada na embalagem. Não congelar.
Períodos prolongados de armazenamento a temperaturas fora 
desta faixa, podem acelerar a perda da atividade do reagente.
Evitar as alterações térmicas repetidas e limitar ao estritamente 
necessário a exposição do reagente a temperatura ambiente.
Nestas condições de uso e conservação, o reagente, após da 
sua abertura, é estável até a data de vencimento indicada na 
embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Rejeitar o reagente quando se observa contaminação do 
mesmo. Sendo que a azida de sódio é acrescentada como 
bacteriostático, recomenda-se examinar visualmente o rea-
gente antes do seu uso. Não utilizar se apresentarem turbidez. 
O reagente não deve-se utilizar se apresentar precipitados 
ou partículas.

AMOSTRA
Glóbulos vermelhos ou sangue total
a) Coleta: obter sangue de forma aséptica com ou sem 
anticoagulantes. Pode-se analisar sangue obtido por punção 
digital para a técnica em placa. Para evitar a coagulação 
do sangue quando utilizar esta técnica, deve-se misturar 
rapidamente com o reagente.
b) Aditivos: podem utilizar-se como anticoagulantes: hepari-
na, EDTA, ACD (ácido cítrico, citrato, dextrose), CPD (citrato, 
fosfato, dextrose) ou CPDA-1 (citrato, fosfato, dextrose, 
adenina). Pode-se utilizar Anticoagulante W da Wiener lab.
c) Substâncias interferentes conhecidas:
- Os glóbulos vermelhos recobertos com imunoglobulina ou 

frações do complemento podem dar reações falsamente 
positivas. Quando se tem suspeita da situação deverá 
realizar-se uma Prova de Antiglobulina Direta.

- A hemólise forte interfere.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: as 
amostras devem ser analisadas rapidamente, evitando assim 
os falsos positivos ou negativos originados pela conserva-
ção inadequada ou pela contaminação bacteriana. Caso o 
análise não possa-se realizar na hora, as amostras devem 
ser conservadas sob refrigeração (2-10oC). Se for utilizada 
heparina ou EDTA, a tipificação deve realizar-se dentro das 
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48 horas. As amostras obtidas com ACD, CPD ou CPDA-1 
podem ser ensaiadas até 35 dias depois. De serem utilizados 
coágulos, deverá realizar-se a tipificação dentro dos 7 dias 
de obtida a amostra.
Caso os glóbulos vermelhos sejam armazenados durante 
períodos prolongados, podem-se observar reações débeis.
Para os ensaios com sangue de cordão umbilical, os gló-
bulos vermelhos devem-se lavar previamente com solução 
fisiológica.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
Dependendo da técnica a ser utilizada, podem ser neces-
sários:
- Centrífuga
- Tubos de hemólise
- Placa de vidro
- Palitos para misturar descartáveis

PRECAUÇÕES
O reagente é para uso diagnóstico "in vitro", sendo estrita-
mente destinado para uso profissional por pessoal qualificado 
com comprobada competência em imunohematologia.
Não utilizar o reagente fora da data de vencimento.
A azida pode reagir com encanamento de chumbo ou cobre, 
gerando compostos explosíveis. Quando rejeitar o reagente, 
deixar escorrer grandes quantidades de água.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

PROCEDIMENTO
Este reagente foi padronizado conforme os procedimen-
tos detalhados a seguir. O seu desenvolvimento no uso 
mediante outras técnicas não pode ser garantido.

I- TÉCNICA EM PLACA
Preparar uma suspensão de glóbulos vermelhos ao 40-
50% em plasma/soro autólogos, PBS pH 7,0 ± 0,2 ou 
solução fisiológica. Também pode-se utilizar sangue total.
1) Colocar uma gota de Anti-D (Rho) sobre a placa de 
vidro limpa e rotulada.
2) Adicionar uma gota da suspensão de glóbulos ver-
melhos a provar. Manter a relação antisoro:células em 
todos os ensaios.
3) Misturar o anti-soro e os glóbulos vermelhos com um 
palito descartável em uma área de 2 cm de diâmetro e 
mexendo a placa durante 2 minutos.
Observar macroscopicamente a presença ou ausência 
de aglutinação. A observação pode ser facilitada se 
utilizar uma fonte de luz difusa.
Caso o período de observação seja maior a 2 minutos, 
efeitos da evaporação do reagente podem originar 
resultados errôneos (debilmente positivos).
Algumas amostras D débeis ou D parcial podem não 
aglutinar quando utilizar a técnica em plca. Resultados 
indeterminados ou negativos devem-se confirmar utili-

zando a técnica em tubo.
Não são recomendaveis as técnicas em placa para a 
deteção de amostras D débeis ou D parcial.

II- TÉCNICA EM TUBO
Prepara uma suspensão de glóbulos vermelhos ao 
3-5% em plasma ou soro autólogos, PBS pH 7,0 ± 0,2 
LISS 1,5-2% ou em solução fisiológica.
1) Colocar uma gota de Anti-D (Rho) em um tubo de 
hemólise rotulado.
2) Adicionar uma gota da suspensão de glóbulos 
vermelhos a provar.
3) Misturar e centrifugar 20 segundos a 1.000 g.
4) Mexer o tubo para descolar as células e observar 
macroscopicamente a presença ou ausência de aglu-
tinação. Pode-se utilizar uma fonte de luz difusa para 
facilitar a observação.
As reações aparentemente negativas devem incubar-
se a 37oC durante 15-30 minutos, logo centrifugar e 
voltar a ler como foi descrito em 4). As amostras que 
ainda podem resultar negativas devem ser investiga-
das em referência ao antígeno D débil.
Realizando a técnica em tubo, no caso de resultado 
indeterminado ou negativo, pode-se continuar com o 
ponto 4 da prova antiglobulina indireta para D débil.

III- PROVA ANTIGLOBULINA INDIRETA PARA D DÉBIL
Preparar uma suspensão ao 3-5% de glóbulos vermelhos 
em plasma ou soro autólogos, ou solução fisiológica.
1) Colocar uma gota de Anti-D (Rho) em um tubo de 
hemólise.
2) Adicionar uma gota da suspensão de glóbulos 
vermelhos.
3) Misturar e incubar a 37oC durante 15-30 minutos.
4) Lavar as células 3-4 vezes com solução fisiológica 
ou PBS pH 7,0 ± 0,2, rejeitando o sobrenadante e 
voltando a suspender as células logo de cada lavagem.
5) Adicionar 2 gotas de Soro Anti-humano (poliespe-
cífico), misturar e centrifugar 20 segundos a 1.000 g.
6) Agitar o tubo para descolar as células e observar 
macroscopicamente presença ou ausência de agluti-
nação. A observação pode-se facilitar se utilizar uma 
fote de luz difusa.

Nota: as amostras positivas com a prova de Coombs 
direta, não podem-se analisar mediante a prova anti-
globulina indireta.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
A presença de aglutinação (com qualquer uma das técnicas 
utilizadas) indica presença do antígeno D; a reação é positiva 
e o indivíduo será classificado como Rh positivo.
A aglutinação dos glóbulos vermelhos em estudo, com o 
reagente anti-D pela prova antiglobulina indireta para D débil, 
indica que os glóbulos pertencem à variedade D débil (sempre 
que os glóbulo vermelhos resultem Coombs direto negativo).
A "não aglutinação" com o reagente Anti-D na prova anti-
globulina indireta para D débil, indica ausência do corres-
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pondente antígeno; a reação é negativa e o indivíduo será 
classificado como Rh negativo.

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade dos reagentes é indispensável e deve-
se realizar no começo de cada jornada de trabalho, com cada 
série de determinações de grupo Rh e com provas individuais.
Devem-se utilizar, como mínimo, glóbulos vermelhos R1r como 
controle positivo e glóbulos vermelhos rr como controle negativo.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
A prova não pode-se realizar com glóbulos vermelhos que 
originem prova de Coombs direta positiva.
Podem observar-se resultados mais rápidos e melhor a sua 
visualização pré-aquecendo a placa a 45-50oC.
Os resultados anormais podem ser conseqüência de:
- Contaminação bacteriana ou química das amostras, dos 

reagentes ou do material.
- Medicação ou patologia do paciente que provoque reação 

cruzada.
- Preparação não recomendada dos glóbulos vermelhos.
- Agitação insuficiente que provoque uma resuspensão 

incompleta dos glóbulos vermelhos.
- Agitação muito enérgica que desloque os aglutinados.
- Tardança na leitura.

APRESENTAÇÃO
- 1 x 10 ml (Cód. 1443155).
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SÍMBOLOS
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes 
para diagnóstico da Wiener lab. 

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 
98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in 
vitro"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controle

Controle Positivo

Controle Negativo

Número de catálogo
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