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RESUMO

Introdução: O transplante renal é de grande relevância para pacientes com
doença renal crônica. As bases de histocompatibilidade estão relacionadas aos
antígenos leucocitários humanos e a rejeição envolve o reconhecimento de
antígenos  incompatíveis  nos  tecidos.  Testes  moleculares,  sorológicos  e  de
citotoxicidade são realizados a fim de evitar as chances de reações de rejeição
tecidual  no  receptor.  O  estudo  teve  como  objetivo  demonstrar  o  perfil  de
anticorpos detectados em receptores renais que realizaram prova cruzada no
laboratório  de  Imunogenética  da  Fundação  Hemopa.  Metodologia: Estudo
descritivo e retrospectivo de um banco de dados de pacientes para transplante
renal  entre  o  período  de  janeiro  de  2014  até  dezembro  de  2019.  Foram
realizadas  prova  cruzada  por  Citotoxicidade  Dependente  de  Complemento
(CDC) e avaliação da reatividade contra Painel para a detecção de anticorpos
HLA.  Resultados  e  Discussão:  Um  total  de  1.094  provas  cruzadas  foi
realizado com 136 doadores falecidos e 1.094 receptores. Cento e duas provas
cruzadas foram positivas, possibilitando a detecção de anticorpos em 34% das
provas. Anticorpos para os alelos A02, A24; B15, B35, B44; DR11, DR13 e
DR04 foram detectados em 51 receptores.  Conclusões:  Observamos que a
sensibilização dos receptores foi  superior a 40% para ambas as classes de
anticorpos  HLA  e  que  os  pacientes  sensibilizados  foram  os  que  mais
participaram  de  provas  cruzadas.  Verificamos  também  que  os  anticorpos
detectados são correspondentes aos alelos mais frequentes na população.

Palavras-chave – Transplante renal; HLA; Alelos; Sensibilização.

______________________________________________________________

ABSTRACT

Introduction: Kidney  transplantation  is  relevance  for  patients  with  chronic
kidney disease. The bases of histocompatibility are related to human leukocyte
antigens  and  rejection  implicate  the  recognition  of  incompatible  antigens  in
tissues. Molecular, serological and cytotoxicity tests are performed in order to
avoid the chances of tissue rejection reactions in the recipient. The study had
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as objective to demonstrate the profile of antibodies detected in renal receptors
that were cross-tested in the hemopa foundation immunogenetics laboratory.
Methodology: Descriptive and retrospective study of a database of patients for
kidney transplantation from January 2014 to December 2019. Cross-testing for
Complement-Dependent Cytotoxicity (CDC) and reactivity assessment against
Panel  for  the  detection  of  HLA  antibodies  were  performed. Results  and
Discussion:  A total of 1,094 cross-tests were carried out with 136  cadaveric
donors and 1,094 recipients. One hundred and two cross tests were positive,
making it possible to detect antibodies in 34% of the tests. Antibodies to the
alleles A02, A24; B15, B35, B44; DR11, DR13 and DR04 were detected in 51
receptors. Conclusions:  We observed the sensitization of the receptors was
more  than  40%  and  that  the  sensitized  patients  were  the  ones  that  most
participated in cross-tests. We also demonstrate that the detected antibodies
correspond to the most frequent alleles in the population.

Keywords – Kidney transplantation; HLA; Alleles; Sensibilization.
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INTRODUÇÃO

O transplante  renal  seja  com doador  vivo ou falecido é uma das melhores
opções de tratamento de pacientes com doença renal crônica, proporcionando
maior sobrevida e melhor qualidade de vida aos pacientes (GARCIA; HARDEN;
CHAPMAN, 2012). As bases fundamentais dos transplantes estão relacionadas
ao  Sistema  HLA  (Antígeno  Leucocitário  Humano.  Esses  genes  estão
distribuídos em três regiões distintas: classe I, II e III, sendo as classes I e II
relacionadas com a histocompatibilidade. (DUQUESNOY, 2014). A região de
classe I apresenta os loci HLA clássicos (HLA-A, HLA-B e HLA-C. Os principais
genes de classe II são os HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DRB (GARCIA; HARDEN;
CHAPMAN, 2012). 

A  rejeição  ao  transplante  envolve  o  reconhecimento  de  antígenos
incompatíveis  nos  tecidos,  que  induzem  resposta  imune  celular  e  humoral
contra  o  enxerto;  esta  última  mediada  por  anticorpos  HLA  e  anticorpos
específicos contra doador (DSA) (AZAR; NEHME; MOUKARZEL, 2015). 

A fim de diminuir as chances de reações contra o enxerto, testes moleculares,
sorológicos e de citotoxicidade são imprescindíveis para se avaliar a presença
de anticorpos e DSA no soro dos receptores (HWANG et al., 2012). Os ensaios
sorológicos  são  utilizados  para  a  pesquisa  de  anticorpos  contra  um painel
(PRA), utilizando microesferas recobertas por moléculas anti HLA de classe I, II
ou de ambos, e a partir do resultado do PRA, pode-se determinar os anticorpos
anti  HLA  presentes,  o  nível  de  fluorescência  (MFI),  a  porcentagem  de
reatividade,  a  qual  pode  categorizar  o  receptor  em  não-sensibilizado
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(PRA<1%),  sensibilizado  (PRA>10%)  e  hipersensibilizados  (PRA>79%)
(BRASIL, 2009). 

A prova cruzada por CDC é realizada antes do transplante a fim de detectar
anticorpos  pré-formados  e  se  evitar  o  risco  de  rejeição  hiperaguda
(DUQUESNOY, 2014).  O estudo  teve como objetivo  demonstrar  o  perfil  de
anticorpos detectados através do PRA em receptores renais que realizaram
prova cruzada no laboratório de Imunogenética da Fundação Hemopa.

METODOLOGIA

Estudo descritivo e retrospectivo de um banco de dados de pacientes em lista
de espera para transplante renal cadastrados no Laboratório de Imunogenética
da Fundação HEMOPA no período de janeiro de 2014 até dezembro de 2019.
Os  dados  foram  tabulados  em  planilhas  no  Microsoft  Excel®  (2019). Os
critérios de inclusão dos pacientes foram: HLA genotipado para os loci A, B e
DR;  participação  em  provas  cruzada  CDC para  linfócitos  T  e  B  e  possuir
reatividade contra Painel atualizada para avaliação de DSA. 

Na detecção de anticorpos anti-HLA, foram utilizados os testes  LABScreen®
Mixed e LABScreen® Single Antigen para se avaliar o valor de MFI. Todos os
resultados  das  provas  cruzadas  foram  correlacionados  com  o  PRA.  Os
receptores que apresentaram prova cruzada positiva e DSA detectável e MFI
>1.500 foram selecionados para avaliar a porcentagem de PRA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período do estudo, 1.094 receptores foram selecionados para a realização
da  prova  cruzada  com  136  doadores  falecidos,  totalizando  1.094  provas
cruzadas. Para cada prova cruzada são selecionados em média 10 receptores
para  o  rim  disponível.  Dos  testes  realizados,  102  provas  por  CDC  foram
positivas e 992 negativas (Gráfico 1).

            

A prova cruzada possibilita avaliar a afinidade dos anticorpos contra o HLA do
doador, demonstrando a força de reação e título desses anticorpos. Com o uso
do  DTT  foi  possível  diferenciar  anticorpos  das  classes  IgM  e  IgG.  A
combinação de AGH e DTT+AGH intensificou a sensibilidade da técnica.

Na avaliação do banco de dados sorológicos dos receptores, verificou-se que
nas  provas  cruzadas  a  presença  de  algum  anticorpo  foi  observada  em
371/1094  (34%)  dos  testes  e  em  723/1094  (66%)  não  foram  detectados
(Gráfico 2). Dos anticorpos detectados, 209 receptores possuíam algum anti
HLA A, 202 Anti B e 140 Anti DR. Dentre os anticorpos detectados, 410 foram
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Gráfico 1 - Prova Cruzada por CDC realizadas.



Anti-HLA A (média de MFI= 2.062), 434 Anti-HLA B (média de MFI = 3.938) e
367 Anti-HLA DR (média de MFI = 1.769) (Gráfico 3).   

   

        

                       

Para se avaliar a porcentagem de PRA dos receptores, as provas cruzadas
positivas e a detecção de DSA permitiu selecionar 51 receptores. A quantidade
de receptores não-sensibilizados, sensibilizados e hipersensibilizados foi de 3
(6%), 28 (55%) e 20 (39%) com DSA de classe I, respectivamente. Para os
DSA  de  classe  II,  os  receptores  não-sensibilizados  foram  28  (55%),
sensibilizados 21 (41%), e 2 (4%) hipersensibilizados. Dessa forma, o perfil de
DSA foi analisado, e os 10 alelos mais frequentes para os loci A, B e DR estão
ilustrados nos gráficos 4, 5 e 6, respectivamente.

                         

                

     

Anticorpos contra os alelos A02, A24; B15, B35, B44; DR11, DR13 e DR04
foram detectados. Esse achado é preocupante, visto que estudos de frequência
alélica  e  haplotípica como de Gonzales e  Cristmas (2011),  Ravazzi  (2015),
Campagnuolo  et  al.  (2018)  demonstram  que  esses  alelos  são  os  mais
encontrados na população brasileira,  apesar  da pequena variação em suas
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Gráfico 2 – Porcentagem de receptores 
com de anticorpos anti – HLA.

Gráfico 3 – Anticorpos detectados
para os Loci HLA-A, B e DR.

Gráfico 4 – DSA mais frequentes 
anti HLA-A.

Gráfico 5 – DSA mais frequentes
anti HLA-B.

Gráfico 6 – DSA mais frequentes anti HLA-DR.



frequências entre as regiões. A presença de anticorpos pré-formados contra
antígenos muito frequentes pode dificultar a compatibilidade desses receptores
com a maior parte de indivíduos de nossa população.

CONCLUSÕES

Observamos  que  a  sensibilização  dos  receptores  foi  superior  a  40%  para
ambas as classes de anticorpos HLA e que os pacientes sensibilizados foram
os que mais participaram de provas cruzadas.  Verificamos também que os
anticorpos  detectados  são  correspondentes  aos  alelos  mais  frequentes  na
população,  demonstrando  que  pacientes  hipersensibilizados  necessitam  de
alternativas que aumentem suas chances na obtenção de transplante renal.
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