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Tento krátky príspevok je snahou o odpoveď na opakované otázky o antierytrocytovej
aloprotilátke anti-G a významu jej špecifikácie pri sérologickom náleze anti-C+D u tehotných
žien z hľadiska indikácie RhD profylaxie.
Antigén G (RH12) patrí medzi päť desiatok antigénov najpolymorfnejšieho erytrocytrového
skupinového systému Rh, ktoré sú lokalizované na proteínoch RhD a RhCcEe s vysokým
stupňom vzájomnej homológie. Kľúčovou aminokyselinou determinujúcou G reaktivitu je serín
v pozícii 103, ktorý je obyčajne kódovaný RHD alebo RHCE génom, konkrétne alelou C
(Obr.č.1., Tab.č.2. a 3.). Aminokyselina serín v pozícii 103 (+Cys16, Ile60 a Ser8) je súčasne
“kľúčová“ pre definovanie antigénu C, antigén G sa bude teda nachádzať na erytrocytoch s
antigénom C a/alebo antigénom D (existujú výnimky- viď nižšie).
Anti-G aloprotilátka, vzniknutá imunizáciou práve na túto „oblasť“ Rh proteínov, reaguje
s diagnostickými erytrocytami, ktoré nesú antigén C alebo D, alebo C a D.
Existencia erytrocytového antigénu G a korešpondujúcej protilátky anti-G vysvetľuje:
 prečo niektoré RhD negatívne ženy s fenotypom dce/dce imunizované počas tehotenstva
so sérologickým nálezom anti-C+D majú deti s fenotypom Cde/cde.(podmienené
protilátkou anti-G alebo anti-G+C)
 prečo deti, narodené ženám s fenotypom cde/cde a sérologickým nálezom anti-C+D pri
RhD pozitivite otca dieťaťa, môžu mať fenotyp C-.(spôsobené anti-D+G alebo anti-G)
 sérologický nález anti-C+D u 30 % RhD negatívnych osôb imunizovaných ccDee
erytrocytami. (v skutočnosti ide o anti-D+G alebo anti-G)
 sérologický nález aloprotilátok anti-C+D po podaní RhD negatívnych TU s fenotypom
erytrocytov Cde/cde RhD negatívnym pacientom [8]. (spôsobené aloprotilátkou anti-G
alebo anti-C+G)
Početnosť zastúpenia G antigénu na erytrocytoch varíruje v závislosti od Rh fenotypu:
CDe/CDe: 9900 - 12 200; Cde/Cde: 8200 – 9700; cDE/cDE: 3600 – 5800, CDE/CDE 5400,
cDe/cDe 4500-5300, cDE/cde 4200. (dôležité pre hodnotenie titra protilátky anti-G, ktorý bude
vyšší pri použití erytrocytov r′r a R1R1 ako pri R2R2).
Klinický význam protilátky anti-G:
 Transfúzna liečba: odlíšenie anti-G u pacienta so sérologickým nálezom aloprotilátok
anti-C + D v rámci predtransfúzneho vyšetrenia nie je z praktického hľadiska potrebné.
V NTS Žilina v priebehu roku 2009 sme retrospektívne prehodnocovali nález anti-C+D
u 2 pacientov na základe hlásenia krvnej banky FNsP Žilina o uvedenej imunizácii po
podaní nami deklarovaných RhD negatívnych TU. Obidvom pacientom v rámci
hemoterapie boli podané TU s Rh fenotypom r'r (Cde/cde) a u obidvoch sme dokázali
samotnú anti-G aloprotilátku. Súčasne sme u darcov krvi potvrdili správnosť vyšetrenia D
antigénu erytrocytov s použitím ID Partial RhD-Typing kitu, aby sme predišli eventuálnej
imunizácii TU pripravenými z ich krvi v budúcnosti.
 Prenatálny skríning u tehotných žien: ak u RhD negatívnej tehotnej ženy vyšetríme pri
bežnom skríningu protilátok a následnej špecifikácii kombináciu antierytrocytových
aloprotilátok anti-C+D, v skutočnosti mohla nastať imunizácia len na G antigén RhCcEe
proteínu. Z uvedeného vyplýva, že pri náleze anti-C+D sa môže jednať



o protilátku/kombináciu protilátok: anti-C+D, anti-C+D+G, anti-D+G, anti-C+G alebo
anti-G. Pri podrobnejšom imunohematologickom vyšetrení je potrebné odlíšenie
kombinácii protilátok anti-C+G a anti-G, resp. potvrdenie neprítomnosti anti-D.
Zjednodušene sa dá povedať, že pacient si vytvára protilátku proti malej časti antigénu C,
ktorá je identická s antigénom D, a preto teda in vitro pri skríningu a špecifikácii
protilátok bude jeho sérum reagovať s diagnostickými erytrocytami nesúcimi C a/alebo D
antigén. Pri dôkaze anti-G aloprotilátky alebo anti-G+C bez anti-D je RhD negatívna
žena adeptkou na RhD profylaxiu, ktorá ju chráni pred imunizáciou na antigén D!!!
[5, 7, 13, 15].
HChN- zapríčinená anti-G aloprotilátkou je zriedkavá a obvykle s miernym priebehom.
V literatúre sú však opísané kazuistiky stredne závažných i ťažkých foriem HChN
s nutnosťou prenatálnej (IVG, plazmaferéza, IUT intrauterinné transfúzie) i postnatálnej
intervencie [3, 12, 13]. Častejšie sa nachádza v kombinácii s anti-C a/alebo anti-D. Palfi
a Gunarson pri dôkladnejšej analýze 27 tehotných žien s bežným sérologickým nálezom
kombinácie aloprotilátok anti-C+D potvrdili u 3 z nich aloprotilátku anti-D+C, u 13 antiD+C+G, u 7 anti-D+G a u 4 anti-C+G.[9] Maley a kol. v skupine 96 vzoriek so
sérologickým nálezom anti-C+D (z toho u 22 tehotných žien a 74 pacientov) zistili, že 52
vzoriek dávalo o viac ako 50 % silnejšie reakcie s R1R1 erytrocytami v porovnaní s R2R2
erytrocytami (11/22 tehotné ženy, 41/74 pacienti). Anti-D sa nepodarilo detegovať u 16
zo 73 testovaných vzoriek (10 z 22 tehotných žien a 6 z 51 pacientov)[7]. Výška
kritického titra pre anti-G nie je jednoznačne stanovená.

Laboratórny dôkaz aloprotilátky anti-G:
 U tehotných žien je podozrenie na možný nález anti-G aloprotilátky ak:
1. pri skríningu a špecifikácii protilátok metódou NAT je sérologický nález kombinácie
aloprotilátok anti-C+D.
2. titer protilátok vyšetrený s použitím erytrocytov r′r (Cde/cde) je vyšší ako titer vyšetrený
s erytrocytami R2R2 (cDE/cDE).
Samotný laboratórny dôkaz anti-G aloprotilátky sa zakladá na adsorbčných postupoch,
diferencovanej adsorbcii a elúcii. Existujú viaceré postupy:
1. z anti-C+D sa adsorbciou na Cde/cde erytrocyty izoluje anti-C a anti-G. Eluát pripravený
z týchto erytrocytov, ktorý neobsahuje anti-D sa následne adsorbuje na erytrocyty s
fenotypom Dce/dce, z ktorých sa elúciou izoluje anti-G [1].
2. na našom pracovisku preferujeme postup, ktorého cieľom je pri sérologickom náleze antiC+D vylúčiť prítomnosť anti-D, a to opakovaním adsorbcií s erytrocytami s fenotypom r'r
(Cde/cde) alebo r'r' (Cde/Cde). Sérum po 3-4 adsorbciách sa testuje s erytrocytami r'r (r'r')
za účelom potvrdenia kompletného vyviazania protilátky anti-G ( + /- anti-C). Ak je
výsledok negatívny, adsorbované sérum sa vyšetruje s erytrocytami C-D+ (napr.R2R2). Pri
prítomnosti anti-D aloprotilátky, budú R2R2 (cDE/cDE) erytrocyty reagovať
s adsorbovaným sérom, pri absencii je reakcia negatívna[5]. Súčasne kontrolne
pripravujeme eluát z adsorbovaných erytrocytov r'r, ktorý je reaktívny s R2R2
erytrocytami.
1. v niektorých referenčných laboratóriách sa používajú na potvrdenie anti-G aloprotilátky
erytrocyty s veľmi zriedkavým fenotypom DIIIb (G-D+), ktoré s protilátkou anti-G
nereagujú a rGr (G+C-D-), ktoré s ňou reagujú. Bližšie sú tieto fenotypy opísané nižšie.
V našich podmienkach sú nedostupné.
2. sú aj ďalšie postupy uvádzané v literatúre - viď Tab.č.1. [4].

Tab.1 Dôkaz anti-G
Vzorka
Sérum pacienta
Sérum pacienta
Adsorbované sérum
adsorbcia na ficínopracované erytrocyty
r'r (dCe/dce)alebo r'r'
(dCe/dCe) za účelom
adsorbovania anti-C
a/alebo anti-G
Eluát z r'r (dCe/dce)
alebo r'r' (dCe/dCe) po
adsorbcii pacientovho
séra sa adsorbuje na
erytrocyty R2R2 (Ror)
s cieľom adsorbovania
anti-G

Diagnostické
erytrocyty
R1R1

Výsledky

Záver

Silná reakcia

Anti-C a/alebo anti-D a/alebo
anti-G
Anti-G (+/- anti-C a/alebo D)
Vylúčené anti-D

rGr (G+C-D-)
Silná reakcia
Ror (cDe/cde) Negatívny
alebo R2R2
Pozitívny
r'r (Cde/cde) Negatívny
alebo
r'r'
(Cde/Cde)
Pozitívny

Prítomné Anti-D
Vylúčenie anti-C

Prítomné anti-C

V súvislosti s výberom a použitím erytrocytov r'r na adsorbčné postupy treba zdôrazniť nutnosť
správneho stanovenia ich RhD, pretože weak/variantné RhD sú najčastejšie asociované
s fenotypom R1r (zo 137 u nás registrovaných darcov krvi s weak/variantnou formou antigénu D
so súčasne vyšetreným „kompletným“ Rh fenotypom- za predpokladu heterozygotného genotypu
RHD- má 81 % Rh fenotyp R1r).
Obr. č.1 Rh proteíny (RhD a RhCcEe) môžeme schematicky rozčleniť na 12 transmembránových segmentov so 6
extracelulárnymi a 5 intracelulárnymi slučkami s N a C-terminálnym koncom lokalizovaným
intracelulárne. G antigén sa nachádza v 2.extracelulárnej slučke (Ser103). Čierna farba označuje
aminokyselinové zvyšky, ktorými sa paušálne odlišujú RhD a RhCcEe proteíny, šedá aminokyselinové
zvyšky, ktorými sa niekedy vzájomne odlišujú. Najviac rozdielov je situovaných do transmembránových
a intracelulárnych častí. (upravené Wagner, F.F., Flegel, W.A., 2004 ) [14]
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Tab.č.3
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Všetko v prírode má výnimku z pravidiel a platí to jednoznačne aj pre Rh skupinový systém
Antigén G sa zriedkavo nachádza na erytrocytoch pri absencii antigénov D a C:

rG gén reprezentuje RHCE kódujúci Trp16 (charakteristický pre antigén c a D) exónom 1 a Ile60, Ser68
a Ser103 (charakteristické pre C a RhD) exónom 2. Gén by teda mohol reprezentovať ce alelu RHCE,
v ktorej je exón 2 substituovaný exónom 2 RHD alebo C alely RHCE. S haplotypom rG sa asociuje antigén
s nízkou frekvenciou výskytu RH53 JAHK [2, 6].
 r"G - “ produktom“ tohto haplotypu sú antigény G, E a pravdepodobne slabý antigén C, nie D a c. r"G
predstavuje RHD – CE - D, v ktorom exóny 4-8 pochádzajú z alely E RHCE. (Gén kóduje Trp16 a Ser103)
[1].
Antigén G sa nenachádza na erytrocytoch s antigénom D:
 DIIIb fenotyp erytrocytov je charakteristický prezenciou väčšiny D epitopov a stratou G antigénu. Vzniká
tak, že exón 2 RHD je nahradený exónom 2 c alely RHCE génu, výsledkom ktorých sú tri Dc typické
aminokyselinové substitúcie (Leu60, Asn68, Pro103) [10].
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