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Antígenos ABH-Lewis nos estudos de associações com doenças
ABH-Lewis antigens in studies investigating associations with diseases
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O polimorfismo resultante da expressão dos
antígenos ABH-Lewis parece ser um evento evo-
lutivo relativamente recente e, embora estes glico-
conjugados tenham sido inicialmente encontrados
nos eritrócitos, sabe-se que sua expressão em ou-
tros tecidos e secreções humanos antecede sua pre-
sença nas hemácias.1

A expressão dos antígenos ABH-Lewis defi-
ne um perfil específico de glicoconjugados para
cada indivíduo e também determina quais anti-
corpos serão produzidos. A ausência de um ou
mais antígenos ABH, em particular, quase sempre
se relaciona com a presença de um potente anti-
corpo regular também específico, e há evidências
de que esta situação peculiar ao sistema ABO de-
sempenha um importante papel na manutenção
de seu polimorfismo.2

O perfil dos glicoconjugados presentes no tra-
to gastrointestinal, no plasma e nas secreções apre-
senta um nível polimórfico que, devido à influên-
cia dos genes que ocupam os loci secretor (FUTII)
e Lewis (FUTIII), pode ser diferenciado daquele
verificado nos eritrócitos. A variabilidade dos
alelos que codificam as glicosiltransferases de cada
um destes loci pode alterar a competição destas
enzimas pelos oligossacarídeos precursores, cri-
ando perfis diferenciados de glicoconjugados em
outros tecidos e secreções. Esta mesma variabili-
dade também é dependente da origem étnica, pois
tem se observado que a expressão de um fraco
gene secretor comum nas populações asiáticas,
aumenta consideravelmente o perfil de glico-
conjugados do intestino e das secreções, o qual

que não pode ser definido apenas com base na
fenotipagem eritrocitária.3

A ampla distribuição dos antígenos ABH-
Lewis nos diferentes tecidos, principalmente na-
queles que estão em contato com o meio externo
(epiderme, mucosa gastrointestinal, etc...), sugere
que seu polimorfismo seja resultado da pressão
ambiental e há fortes evidências que estas molé-
culas desempenham importantes propriedades bi-
ológicas no organismo. Em favor de tal proposi-
ção, estão as observações de associações com uma
variedade de doenças infecciosas pois tem sido
demonstrado que os glicoconjugados ABH-Lewis
podem atuar como receptores aos quais aderem
microrganismos.4,5

Há um número expressivo de estudos que
avaliaram associações entre os grupos sangüíneos
ABO, Lewis e doenças, com vista à definição de
um ou mais fenótipos que possam ser utilizados
como marcadores de suscetibilidade ou mesmo de
resistência. Os resultados de muitos destes estu-
dos fundamentaram excelentes publicações sobre
este tema excitante, mas que ainda carece de pro-
fundos esclarecimentos e representa, portanto, um
vasto campo de investigações.6,7,8

Devido a limitações de caráter técnico, ape-
nas o polimorfismo eritrocitário tem analisado na
maioria das vezes e mesmo assim, vários estudos
foram bem elaborados e alcançaram credibilidade
no meio científico. Todavia, associações inconsis-
tentes também foram demonstradas, tornando com-
plexa a compreensão a origem e a manutenção do
polimorfismo ABH-Lewis ao longo do tempo e sua
importância biológica.

A diversidade de métodos voltados para as
análises de diferentes moléculas parece ser crucial

Editoriais.p65 23/12/2003, 12:45195



196

 Rev. bras. hematol. hemoter. 2003;25(4):193-199                                                                                        Editoriais/Editorials

não somente para a avaliação dos fenótipos eritro-
citários ABO e Lewis, mas também para a investi-
gação do polimorfismo dos glicocojungados ABH-
Lewis em outros tecidos e secreções, para que se
possa estabelecer um melhor nível de associação
entre a expressão destas moléculas e a susce-
tibilidade ou resistência a doenças infecciosas. A
ampla determinação do perfil de glicoconjugados
poderá contribuir para o melhor entendimento das
associações entre os grupos sangüíneos ABO,
Lewis e o fenótipo secretor e doenças, além de
auxiliar na compreensão da importância biológica
e evolutiva destes glicoconjugados.9
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