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RESUMO

O sistema de grupo sanguíneo Kidd é caracterizado pela presença de glicoproteínas localizadas na membrana eritrocitária e das células renais, 
com função relacionada ao transporte da ureia. Possui três antígenos descritos, sendo caracterizados pelos: JKa, JKb e JK3, podendo apresentar 
quatro fenótipos: JKa (a+ b-), JKb (a- b+), JKab (a+ b+) e Kidd nulo (JK a- b-), devido a ausência dos antígenos Kidd. O antígeno JK3 está relacionado 
ao fenótipo nulo. Para realizar esta caracterização fenotípica, pode-se utilizar anticorpos monoclonais comerciais anti-Jka e anti-Jkb, ou até 
mesmo a biologia molecular para genotipagem. Entretanto, como este fenótipo raro é pouco frequente, uma busca de larga escala em população 
torna a viabilidade financeira comprometida ou de custo elevado. Indivíduos que apresentam o fenótipo raro apresentam resistência ao teste de 
hemólise por ureia a 2M, levando à primeira associação deste sistema sanguíneo ao transporte de ureia, permitindo estabelecer em estudos 
anteriores um protocolo de triagem (screening) em larga escala. O conhecimento dos grupos sanguíneos, não somente de ABO e Rh, para 
transfusões sanguíneas é essencial, principalmente quando se trata de politransfundidos, como os portadores crônicos de Doença Falciforme, 
para que seja evitada a formação de aloanticorpos e possíveis reações transfusionais imediatas e/ou tardias nesses pacientes, além de contribuir 
para a composição de um banco de dados de possíveis doadores de sangues raros no cadastro nacional do Ministério da Saúde. O objetivo deste 
trabalho foi identificar indivíduos com o fenótipo Kidd nulo na população doadora de sangue no estado do Amapá, contribuindo para o banco de 
dados de doadores fenotipados do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (HEMOAP). O presente estudo foi experimental, descritivo 
e quantitativo. As amostras de sangue utilizadas foram de doadores de sangue no HEMOAP, que realizaram doações a partir do dia 13 de 
novembro de 2017, sendo excluídas as amostras que apresentaram hemólise, Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI) positiva e hemoglobina S. 
As amostras foram triadas para o fenótipo nulo (JK a- b-) através do método de hemólise por ureia a 2M modificado, em tubos de hemólise, e, 
como método confirmatório, as amostras suspeitas foram testadas com o uso de anticorpos policlonais comerciais anti-JKa/JKb. Os testes foram 
realizados no laboratório de imunohematologia do HEMOAP. As amostras foram suspensas a 5% em tampão fosfato-salino (PBS), em tubo de 
hemólise. Distribui-se 25 µL da suspensão de hemácias nos tubos, adiciona-se 150 µL de solução de ureia a 2M – em água deionizada – e 
homogeneíza. A verificação da presença de hemólise nos tubos foi realizada através de análise qualitativa e observacional, após, no mínimo, 5 
minutos da homogeneização. A hemólise ocorre em menos de dois minutos, nas amostras que apresentam os fenótipos JKa, JKb ou JKab, porém 
foi estabelecido o tempo de, no mínimo, 5 minutos para levar em consideração os resultados analisados. Caso as amostras apresentassem 
resistência à hemólise por mais de 15 minutos, centrifugadas a 1800 rpm por 2 minutos, para confirmar a integridade das hemácias. A 
confirmação destas amostras seria feita por meio de cartões de gel, ID Card-DiaClon Anti-JKa/JKb BioRadTM, com uso de anticorpos monoclonais 
para aglutinação em gel de poliacrilamida, para investigação de antígenos JKa ou JKb em homozigose ou heterozigose. Foram realizados 1616 
testes, do período de novembro/2017 até o presente momento e, das amostras testadas, todas apresentaram hemólise dentro do período 
estabelecido, levando a conclusão que todas apresentam os antígenos Kidd em suas membranas, seja o JKa, o JKb ou ambos. Portanto, até o 
momento, não foram encontradas amostras suspeitas de fenótipo raro Kidd nulo (JK a- b-) entre os doadores de sangue testados no presente 
estudo.
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