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Sistema Lewis - LE

• Antígenos presentes nas hemácias e membranas de diversos tecidos –
considerados  antígenos de histocompatibilidade.

• Quando expressos nas células da mucosa gástrica, servem como ligantes  para 
Helicobacter pylori, o maior agente causador de úlceras gástricas. 

• São adsorvidos secundariamente na membrana das hemácias.

• Podem estar solúveis no plasma e na saliva

• Os antígenos ABH e Lewis são carboidratos e estão relacionados bioquimicamente, 
pois são produzidos a partir das mesmas substâncias precursoras.



Relembrando ...

Sistema ABO

Fut-1 (HH / Hh): expressão da 
fucosil transferase que transfere 

uma L-fucose a D-galactose

Fut-2 (Secretor – SeSe/ Sese): 
expresso nas células secretoras 

para antígenos solúveis



Sistema Lewis - LE

• Nome do gene: FUT3 (gene Lewis) – cromossomo 19

• Gene associado para indivíduos secretores: FUT2 (gene secretor não ativo no 
eritroblasto )

• Genes herdados independentemente.

• Início de produção dos ag Lea a partir dos 2 meses após o nascimento e expressão 
máxima dos  ag Leb aos 6 anos.

• Conta com a participação de várias glicosiltransferases, produtos dos genes do 
sistema ABO/Hh (Fut-1) , Sese (Fut-2) e Lele(Fut-3), que adicionam moléculas de 
açúcar específicas em substâncias precursoras



Sistema Lewis - LE

• Sistema composto por 6 antígenos:
• Lea

• Leb

• Leab

• LebH

• ALeb

• BLeb



Gene FUT 3 produz α 3 fucosiltransferase capaz de colocar uma fucose no N-acetil
glucosamina para produção do Ag Lea
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Antígeno Leb

Gene FUT 3 produz α 3 fucosiltransferase capaz de colocar uma L- fucose no N-acetil glucosamina para 
produção do Ag Lea

e
Gene FUT 2 (secretor- Se) produz fucosiltransferase capaz de colocar uma L- fucose na Galactose para 

produção do produzindo ag H solúvel e Ag Leb

Fut-2 (SeSe
Sese)

Fut-3

Célula 
secretora
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Antígeno ABH e Lewis solúveis
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Sistema Lewis - LE

• Anticorpos

• IgM

• Não ocasionam a DHRN
• Hemácias fetais não expressam antígenos Lewis

• Fenótipo Le(a-b+) não produzem ac Lea

• Sempre existe alguma quantidade de Lea que ainda não foi convertida em Leb neste tipo 
de fenótipo



Sistema Duffy - FY

• Gene localizado no cromossomo 1 que codifica a glicoproteína 
Duffy que atravessa membrana  7 vezes.
• Composta por 336 aminoácidos 

• Função de receptor e aderência

• Expressos nas hemácias e tecidos como rins, coração, cérebro, 
pulmão, pâncreas, músculo, placenta, tireóide etc.
• Expressos em eritrócitos fetais a partir da 6ª semana de gestação

• Não expresso em linfócitos, monócitos e plaquetas



Sistema Duffy - FY

• Conhecido como DARC (Duffy antigen receptor for chemokines)

• Possui ação quimiorreceptora para:

• Quimiocinas

• IL-8

• MCP-1 (Proteína Quimiotática de Monócito)

• MIP-1 (Proteína Inflamatória de Macrófago 1)

• Receptores de merozoítos de Plasmodium vivax e P. knowlesi



Sistema Duffy - FY

Merozoíto em processo 
de internalização em 

reticulócito



Sistema Duffy - FY

• Sistema proteico composto por 5 antígenos:

• Fya mais importantes

• Fyb do sistema por serem mais imunogêncios

• Fy3

• Fy5

• Fy6







Sistema Duffy - FY

• Fenótipo

• Fy (a+b-) 

• Fy (a-b+)

• Fy (a+b+) mais comum em caucasiano

• Fy (a-b-)  mais raro em caucasiano e mais comum na raça negra



Sistema Duffy - FY

• Fenótipo Fy (a-b-):

• Comum entre a população africana

• Produto de uma mutação que leva a ausência da expressão protéica nas 
hemácias.

• Confere resistência a malária



Sistema Duffy - FY 

• Anticorpos 
• moderadamente imunogênicos
• pertencem à classe IgG

• Anticorpos anti Fya

• Ativam raramente o sistema complemento
• Podem causar DHRN moderada
• Reações transfusionais tardias

• Anticorpos anti Fyb

• Incomum





Sistema Kell

• Os antígenos do sistema Kell são expressos na glicoproteína 
transmembrana N-glicosilada Kell, produto do gene KEL localizado no 
cromossomo 7.

• Apresenta 732 aminoácidos

• Detectados nas células fetais a partir da 10ª semana de gestação

• É uma enzima conversora da endotelina, que cliva a  endotelina-3 para 
produzir uma forma ativa que é um potente vasoconstritor



Sistema Kell

• A glicoproteína Kell é expressa principalmente na linhagem eritroide , 
testículos e menor expressão no cérebro, tecidos linfoides e coração.

• Os anticorpos anti-Kell são geralmente da classe IgG
• Mais imunogênicos do que ABO e Rh

• Podem causar reações transfusionais

• DHRN

• Importante que pacientes em regime de transfusão recebam bolsa K -



Sistema Kell

• Composto por aproximadamente 36 antígenos 

• Antígenos mais importantes: 
• K(K1)

• K (K2)

• Kpa (K3)

• Kpb (K4)

• Kpc (K21)

• Jsa(K6)

• Jsb (K7)





Sistema Kell

• A glicoproteína Kell somente é expressa se ligado covalentemente por uma ponte 
de dissulfeto com a proteína de membrana XK, a qual atravessa a membrana do 
eritrócito. Está associado ao sistema XK (cromossomo X)

• Função pode estar relacionada à transporte transmembrana

• Ausência de XK  
• Síndrome de McLeod e fraca expressão dos ag Kell.

• Acancitose

• Anemia hemolítica

• Distrofia muscular, cardiomiopatia, distúrbios psiquiátricos e defeitos 
neurológicos, como perda de reflexos e transtornos do movimento.



Acantócitos

Imagem disponível em https://hematologia.farmacia.ufg.br/p/7038-acantocitos



Sistema Kidd - JK

• Gene JK localizado no cromossomo 18
• Codifica uma glicoproteína que atravessa a membrana do eritrócito 10 vezes

• Possuem 389 aminoácidos

• Expressas em eritrócito e células endoteliais renais

• Antígenos Jka são detectados a partir da 11ª semana de gestação e o 
antígeno Jkb, a partir da 7ª semana.



• Possuem como função o transporte de 
uréia.

• A glicoproteína Kidd funciona 
transportando ureia  quando os 
eritrócitos atravessam altas 
concentrações de ureia na medula renal, 
prevenindo dessa forma a desidratação.

• Quando expressa nos rins, colaboram 
para a concentração  de ureia na urina



Sistema Kidd - JK

• Sistema composto por três antígenos:
• Jka

• Jkb

• Jkc

• Fenótipo
• Jk(a+b+)

• Jk(a+b-)

• Jk(a-b+)

• Jk(a-b-) raro



Sistema Kidd - JK

• Anticorpos

• Imunogenicidade moderada

• IgG – fixam complemento

• Reação hemolítica transfusional imediata ou tardia

• DHRN

• Anti Jka mais imunogênico do que Jkb.



Sistema MNSs

• Genes localizados no cromossomo 4

• Sistema formado por 43 antígenos

• Antígenos MN podem ser detectados na 9ª semana de gestação e 
estão bem desenvolvidos ao nascimento
• Além dos eritrócitos, são encontrados no epitélio e endotélio de capilares 

renais

• Antígenos S: estão presentes nos eritrócitos a partir da 12ª semana de 
gestacão
• Exclusivamente eritrocitários



Sistema MNSs

• Associados a sialoglicoproteínas de membrana (SGP)
• GPA e GPB transmembranas

• Função biológica:
• Manutenção do potencial zeta

• Receptoras de complemento, citocinas, bactérias,  vírus e 

Plasmodium falciparum



Localizados na 
extremidade externa da 

GPA e GPB



Sistema MNSs

• Anticorpos anti- M e anti-N: 
• raramente causam DHRN

• Anticorpos anti-S e anti-s 
• Clinicamente significativos 

• Produzem aloimunizações

• DHRN



Sistema Diego

• Sistema formado por 21 antígenos

• Estão localizados na banda 3
• Gene localizado no cromossomo 17

• Mais conhecidos: Dia / Dib , Wra /Wrb

• Função biológica:
• Troca iônica entre HCO3

- e Cl-

• Facilitam a função dos eritrócitos na retirada CO2 dos tecidos e, 
subsequentemente, liberarem CO2 nos pulmões através da anidrase
carbônica

• Manutenção da integridade celular
• Formação de antígenos senescentes para sinalização dos macrófagos do SMF



PULMÃO                                        Capilar sanguíneo TECIDOS

HCO3- CO2

CO2 HCO3-

H+ + HCO3- H2CO3 CO2 + H20 CO2 + H20         H2CO3 H+ + HCO3-

ANIDRASE CARBÔNICA ANIDRASE CARBÔNICA



Sistema Diego

• Anticorpos
• Origem imune – Ig G

• Fixam complemento

• Podem estar envolvidos em reações transfusionais imediatas e tardias

• DHRN







1.GRUPO SANGUÍNEO RECESSIVO PARA FUT-1 
2. SISTEMA SANGUÍNEO FORMADO POR 
CARBOIDRATOS
3.SISTEMA SANGUÍNEO RECEPTOR DE P.VIVAX.
4.SISTEMA SANGUÍENO QUE TRANSPORTA Cl- E 
HCO3-
5.PROTEÍNAS ONDE ESTÃO INSERIDOS OS AG. MNSs
6.GENE RESPOSNÁVEL PELA FUCOSIL TRANSFERASE
7.HEMOCOMPONENTE USADO P/ HEMOFÍLICOS A
8.HEMOCOMPONENTE QUE REPOEM TODOS OS 
FATORES DE COAGULAÇÃO.
9.ANTICORPO ENCONTRADO NO SANGUE TIPO B
10.ANTICORPO ENCONTRADO NO SANGUE TIPO A
11.ANTICORPO QUE DIFERENCIA TIPO O E TIPO 
BOMBAY
12.REAGENTE QUE É ANTICORPO ANTI-ANTICORPO 
HUMANO
13.RH POSITIVO QUE TEM DIMINUIÇÃO DE 
EXPRESSÃO DA PTN D
14.RH POSIVITO QUE TEM ALTERAÇÃO NA PTN D
15.GRUPO SANGUÍNENO FORMADO PELA 
EXPRESSÃO DE FUT-3



O que devemos evitar quando analisamos os variados grupos sanguíneos?



MAPA MENTAL
Grupos sanguíneos

LEWIS DUFFY KIDD MNSs DIEGOKELL

ESTRUTURA RECEPTOR DE 
QUIMIOCINAS 

E MEROZOÍTOS DE 
P. vivax

CONVERSOR 
DE 

ENDOTELINA

TRANSPORTADOR 
DE URÉIA

BANDA 3:
TROCA 

IÔNICA ENTRE 
HCO3

- E Cl-

GPA e GPB

MANUTENÇÃO 
DO POTENCIAL 

ZETA E 
RECEPTOR 

PARA P. 
falciparum

DHRN DHRNDHRN
DHRN – anti-s

e anti-S
DHRN


