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FOLHETO DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO 

Anticorpos Monoclónicos que detectam antigénios humanos  
 
 

CD103 
PURE [RUO] [REF] IQP-111P s 100 tests [REF] IQP-111P50 s 50 tests 

FITC [IVD] [REF] IQP-111F s 100 tests [REF] IQP-111F50 s 50 tests 
R-PE [RUO] [REF] IQP-111R s 100 tests [REF] IQP-111R50 s 50 tests 
PerCP-Cy5.5 [RUO] [REF] IQP-111PCC s 100 tests [REF] IQP-111PCC50 s 50 tests 
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[IVD]    |||| Dispositivos médicos de diagnóstico in Vitro 

[RUO] Pesquina somente para uso 
 
 

I   Descrição  

  
Clone B-ly7 
  
Isotipo murina IgG1 
  
Especificidade B-ly7 reconhece um integrim contendo a subunidade aE que dimeriza com a cadeia b7, presente 

nas células peludas de leucemia, para formar o antigénio HML-1 (linfócito mucoso humano). 
  
Distribuição antigénica 
 
 
 

CD103 (B-ly7) é altamente reactivo à leucemia de células peludas (HCL), a monócitos activados, 
ao subconjunto de células T e B activadas (subtipo da leucemia linfocítica B de células crónicas), 
mas não reage a outros tipos de leucemias ou linfomas de células B. CD103 manifesta-se, em 
primeiro lugar, nos linfócitos intra-epiteliais e em 1-2% dos linfócitos sanguíneos epiteliais de 
manifestação celular: na Leucemia de Células peludas (altamente presente), no subconjunto de 
células T e B activadas, nos monócitos activados. 

  
Sumários 
 

A função do CD103 integrim diz respeito à interacção das células T com o epitélio e a adesão de 
células T.  
CD103 (B-ly7) é frequentemente usado no diagnóstico de HCL juntamente com CD19 (HD37). 
HCL é uma doença rara e as células HCL podem estar presentes como células que infiltraram a 
medula óssea, ou na forma de células leucémicas que circulam no sangue. A manifestação 
CD103 pode ser regulada por meio de linfócitos mitogénicos, tal como éster forbólico.  

  
Utilização Todos estes reagentes são formulados eficazmente para a coloração directa imunofluorescente do 

tecido humano, com vista à análise sanguínea citrométrica, usando leucocitos 10 µl/106 para 
combinações singulares, e leucocitos 20 µl/106 no caso de combinações duplas ou triplas. Uma vez 
que as aplicações variam, cada investigador deverá titular o reagente para obter os melhores 
resultados possíveis. 

  
Aplicações 
 
 
 

CD103 (B-ly7) pode ser aplicado na citrometria sanguínea para análise do sangue ou amostras 
da medula óssea, ou na citoquímica imunológica, usando cortes do tecido congelados. B-ly7 é 
um marcador de rotina, utilizado para detectar e acompanhar as células B malignas.  
A especificidade de  B-ly7 para o diagnóstico de HCL pode ser aumentada, usando protocolos de 
coloração duplos com marcadores de células B, tais como CD19 ou CD22. 

  
Seminário HLDA  
 5° Seminário de Leucocitos Antigénicos, Boston, EUA (1993) 
  
Dados Representativos 
 A coloração com clone B-ly7 (CD103) de anticorpos monoclónicos é ilustrada através da análise 

de citrometria sanguínea, usando uma suspensão celular do baço dum doente HCL. Foi efectuada 
a coloração directa, usando 10 µl do anticorpo conjugado FITC e 100 µl da suspensão celular do 
baço. 
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Reprodutibilidade     
Foram feitos testes a anticorpos monoclónicos de Produtos IQ através de citrometria 
sanguínea, usando um método de “lavagem lise” numa suspensão celular contendo células 
HCL. Os dados obtidos apoiam a premissa de que estes reagentes são equivalentes na sua 
reactividade com as células HCL. Os valores estão expressos em termos de % da contagem 
total das células (ver tabela). 
 

Reagente  Média % positiva S.D.  % CV Código produto 

CD103 FITC  91,30 3,30 3,61 IQP-111F 
 
Limitações 
 
 

1 Conjuga com fluorocromos mais brilhantes tais como PE e APC, terá uma maior separação 
do que aqueles com corantes tais como FITC e CyQ. Quando as populações se sobrepõem, 
a percentagem de células positivas que usam um marcador seleccionado, pode ser afectada 
pela escolha da etiqueta do fluorescente. 

2 O uso de anticorpos monoclónicos no tratamento do doente pode interferir, através deste 
reagente, com o reconhecimento alvo do antigénico. Isto deverá ser tomado em 
consideração, quando forem analisadas amostras de doentes que seguem este tipo de 
tratamento. IQ Products não caracterizou o efeito da presença de anticorpos terapêuticos 
durante a actuação deste reagente.  

3 Os reagentes podem ser usados em combinações diferentes, por isso os laboratórios 
necessitam de se familiarizarem com as características de actuação de cada tipo de 
anticorpo, relativamente aos marcadores combinados em amostras normais e anormais. 

4 Os dados da actuação do reagente baseia-se no sangue tratado com EDTA. A actuação do 
reagente pode ser afectada pelo uso de anticoagulantes. 

  
Reagentes e materiais necessários que não são fornecidos 
 
 

1 Citómetro sanguíneo   
2 Tubos de ensaio de polistireno em cápsulas descartáveis de 12 x 75 mm para citometria 
sanguínea  

3 Micropipeta com pontas descartáveis  
4 Misturador de vórtice 
5 Centrifugador 
6 IQ Lise - solução lise de eritrócitos (IQP-199) 
7 IQ Starfiqs - solução de fixação e permeabilidade (IQP-200) 
8 PBS (salina tamponada de fosfato)  
9 1% solução de paraformaldeído PBS (armazenar a 2-8 °C em vidro âmbar até 1 semana no 
máximo) 

 
 
Coloração de imunoflorescência e protocolo de lise  
 
- A - Método de citrometria sanguínea a ser usado com anticorpos monoclónicos purificados  
1. Acrescentar 100 µl de sangue tratado com EDTA (ou seja, aproximadamente 106 leucócitos) a um tubo 

de reagente de 5 ml. O conteúdo de um tubo é suficiente para realizar um ensaio. 
2. Acrescentar a cada tubo 10 µl do anticorpo monoclónico purificado*. Virar em vórtice o tubo para se 

certificar que o anticorpo e as células ficaram bem misturadas. 
3. Incubar o tubo durante 15 minutos à temperatura, ambiente num lugar escuro. 
4. Lavar as células rotuladas acrescentando 2 ml de PBS, contendo 0.001% (v/v) de heparina, misturando 

em vórtice e centrifugando (2 min 1000 x g.), e deitar fora o sobrenadante. 
5. Acrescentar ao tubo 50 µl de 1:10 de diluição de IQ Products de conjugado fluorescente F(ab)2 IgG de 

Coelho Anti Rato, [FITC (IQP-190F); R-PE (IQP-190R)] em PBS contendo 0.001% (v/v) de heparina. 
Recomenda-se que proteja o tubo da luz. 

6. Misturar em vórtice e incubar durante 15 minutos à temperatura ambiente, num lugar escuro. 
7. Acrescentar 100 µl de IQ Lise (IQP-199 pronto a usar) e misturar imediatamente. 
8. Incubar durante 10 minutos à temperatura ambiente, num lugar escuro. 
9. Acrescentar 2 ml de água desmineralizada e incubar durante 10 minutos, num lugar escuro. 
10. Centrifugar a suspensão das células rotuladas durante 2 minutos a 1000 x g. 
11. Retirar o sobrenadante e voltar a suspender as células em 200 µl de PBS.** 
12. Analisar por meio de citometria sanguínea durante quatro horas (como alternativa, as células podem ser 

fixadas através de 0.05% de formalina em salina tamponada, para análise no dia seguinte. Alguns 
antigénios são rapidamente destruídos na fixação, devendo ter isto em consideração quando usar esta 
alternativa). 
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- B - Método de citrometria sanguínea a ser usado com anticorpos monoclónicos rotulados (FITC, R-PE, CyQ 
ou APC) 

1. Acrescentar 100 µl de sangue tratado com EDTA  (ou seja, aproximadamente 106 leucócitos) a um tubo 
de reagente de 5 ml. O conteúdo de um tubo é suficiente para realizar um ensaio. 

2. Acrescentar a cada tubo 10 µl do anticorpo monoclónico purificado *. Virar em vórtice o tubo para se 
certificar que o anticorpo e as células ficaram bem misturadas. 

3. Incubar o tubo durante 15 minutos à temperatura ambiente, num lugar escuro.  
4. Acrescentar 100 µl de IQ Lise (IQP-199 pronto a usar) e misturar imediatamente. 
5. Incubar durante 10 minutos à temperatura ambiente, num lugar escuro.  
6. Acrescentar 2 ml de água desmineralizada e incubar durante 10 minutos, num lugar escuro. 
7. Centrifugar a suspensão das células rotuladas durante 2 minutos a 1000 x g. 
8. Retirar o sobrenadante e voltar a suspender as células em 200 µl de PBS.** 
9. Analisar por meio de citometria sanguínea durante quatro horas (como alternativa, as células podem ser 

fixadas através de 0.05% de formalina em salina tamponada, para análise no dia seguinte. Alguns 
antigénios são rapidamente destruídos na fixação, devendo ter isto em consideração quando usar esta 
alternativa). 

 
- C - Método de citrometria sanguínea a ser usado com combinações duplas e triplas  
1. Acrescentar 100 µl de sangue tratado com EDTA  (ou seja, aproximadamente 106 leucócitos) a um tubo 

de reagente de 5 ml. O conteúdo de um tubo é suficiente para realizar um ensaio. 
 Para as combinações com anti-K e/ou anti- lambda Ig, ver aplicação na observação em baixo. 
2. Acrescentar a cada tubo 20 µl do anticorpo monoclónico purificado.* 
3. Virar em vórtice o tubo, para se certificar que o anticorpo e as células ficaram bem misturadas. 
4. Incubar o tubo durante 15 minutos à temperatura ambiente, num lugar escuro. 
5. Acrescentar 100 µl de IQ Lise (IQP-199 pronto a usar) e misturar imediatamente. 
6. Incubar durante 10 minutos à temperatura ambiente, num lugar escuro. 
7. Acrescentar 2 ml de  água desmineralizada e incubar durante 10 minutos, num lugar escuro. 
8. Centrifugar a suspensão das células rotuladas durante 2 minutos a 1000 x g. 
9. Retirar o sobrenadante e voltar a suspender as células em 200 µl de PBS.** 
10. Analisar por meio de citometria sanguínea durante quatro horas (como alternativa, as células podem ser 

fixadas através de 0.05% de formalina em salina tamponada, para análise no dia seguinte. Alguns 
antigénios são rapidamente destruídos na fixação, devendo ter isto em consideração quando usar esta 
alternativa). 

* As amostras adequadas de controle do isotipo de rato deveriam  
ser sempre incluídas em qualquer estudo de rotulagem 

** PBS: Fosfato de Salina Tamponada, pH 7.2    
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Instruções e armazenamento 

Os anticorpos são fornecidos em tubos de ensaio de 100 peças por cada frasco (de 1 ml) para 
singulars, ou de 50 peças por cada frasco (1 ml) para as combinações duplas e triplas. São 
fornecidos com 0.01 M de fosfato de sódio, 0.15 M NaCl; pH 7.3, 0.2% BSA, 0.09% azida de sódio 
(NaN3). Deve armazenar os frascos à temperatura de 2-8 °C. Os anticorpos monoclónicos devem 
ser protegidos da exposição longa à luz. Os reagentes permanecem estáveis durante o período 
indicado no rótulo do frasco, desde que estejam adequadamente armazenados. 
 

Garantia A garantia dos produtos vendidos, abaixo mencionados, abrange unicamente a quantidade e os 
conteúdos mencionados no rótulo, no momento de entrega ao cliente. Não existem quaisquer 
garantias, expressas ou implícitas, que se estendam para além do que é descrito no rótulo do 
produto. IQ Products não é responsável por quaisquer danos de propriedade, danos pessoais, ou 
perda económica causados pelo produto.  

 
Caracterização 
 Para assegurar constantemente a existência de reagentes de alta qualidade, cada lote de 

anticorpo monoclónico foi testado em conformidade com as características do reagente 
estandardizado. Incluem-se, neste folheto, os dados característicos relativos à citometria 
sanguínea. 

 
Aviso Todos os produtos contêm azida de sódio. Esta substância química é venenosa e perigosa. 

O manuseamento da mesma deverá ser unicamente efectuado por pessoal técnico competente.   

Nota de aplicação para combinações anti-k e/ou anti-lambda Ig  
 

Acrescentar 2 ml de PBS contendo 0.001% (v/v) de heparina (pré-aquecida a 37 °C) à suspensão de 
células 

Misturar em vórtice, centrifugar (2 min a 300x g)  e deitar fora o sobrenadante 
Repetir duas vezes 

Voltar a suspender as células sanguíneas peletizadas em 100 µl PBS contendo 0.001% (v/v) de heparina 
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Explanation of used symbols 
I Consulte las instrucciones de uso 

[REF] Número de catálogo 

s Suficiente para 

[IVD] Producto sanitario para diagnóstico in vitro 

! Atención, ver instrucciones de uso 

K Mantener fuera de la luz (solar) 

D Riesgos biológicos 

t Limite de temperatura (°C) 

[RUO]  Para uso exclusivo en investigación 

[LOT]  Código de lote 

e Fecha de caducidad 

M Fabricante 

[EC_|REP] Representante autorizado en la Comunida 

|||| Conformité Européenne (Conformidad Europea) 

 
 
  Label - tandem  Ex -max (nm) Em -max (nm) 
P PURE purified material - - 
F FITC FITC 488 519 
R R-PE PE 488, 532 578 
C CyQ  PE-Cy5.18  488, 532 667 
A APC  595, 633, 635, 647 660 
PC PerCP  488, 532 678 
PCC PerCP-Cy5.5  488, 532 695 

 

 

 

Referências 
1. Poppema, S. and Visser, L., 1990. Blood, 75: 320-321 
2. Visser, L. and Poppema, S., 1990. Br. J. Haematol., 75: 359-365 
3. Mulligan, S.P. et al., 1990. Blood, 76: 959-964 
4. Visser, L. et al. 1992. Hematol. Pathol., 6: 37-42 
5. Micklem, K.J. et al.. 1991. American Journal of Pathology, 139: 1297-130,  
6. Poppema, S. and Visser, L., 1987, Biotest Bulletin, 3: 131-139 
7. Visser, L.. et al.. 1989. Blood, 74: 320-325 
8. Poppema, S. et al., 1989, 132-134, Leukocyte Typing IV, Knapp, W., ed., Oxford University Press 
9. Juliusson, G. et al.. 1994. Blood, 83: 3672-3681  
10. Robbins, B.A. et al.., 1993. Blood, 82: 1277-1287 
11. Pinto, A. et al. 1994. A comprehensive review based on the 5th International Workshop on Leukocyte 

differentiation antigens. Boston, USA, 3-7 November, 1993., 8: 347-358 
 

 

 

M         IQ Products BV 

Rozenburglaan 13a 
9727 DL Groningen 
Países-Baixos 
  
℡ +31 (0)50 57 57 000 
� +31 (0)50 57 57 002  
� Técnico marketing@iqproducts.nl 
� Encomendas orders@iqproducts.nl 
� www.iqproducts.nl 

 

 

 

 

 


