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Atualmente vários estudos tem demonstrado que os 

diferentes antígenos eritrocitários afetam a 

susceptibilidade das pessoas a algumas doenças. Essa 

revisão aborda algumas associações entre as doenças 

infecciosas e diferentes grupos sanguíneos. 
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Introdução 

 Por volta do final da década de 20 

apareceram os primeiros estudos sobre a 

associação dos diferentes grupos 

sanguíneos a doenças. No início a maioria 

deles relatavam situações estranhas como a 

relação entre as características de 

personalidade, inteligência, criminalidade e 

até classe econômica com os grupos 

sanguíneos. A partir dos anos 90 

começaram também a correlacionar a dieta 

ideal para os diferentes grupos sanguíneos, 

porém os dados científicos para embasar 

essa teoria ainda são questionáveis.1 

 

 Claro que há inegáveis associações 

entre os grupos sanguíneos e doenças. 

Antígenos dos grupos sanguíneos podem 

ocasionar, por exemplo, doença hemolítica 

do recém-nascido, anemia hemolítica 

autoimune, reações hemolíticas a 

transfusões, rejeição de enxerto e aborto 

espontâneo.1,2 

 

 Porém nos últimos anos tem 

crescido o interesse na descoberta entre a 

relação entre os grupos sanguíneos e as 

doenças infeciosas. As razões biológicas 

nessa situação se fundamentam nas 

similaridades antigênicas exibidas pelo 

hospedeiro e parasita. Esse mecanismo de 

seleção pode conferir algumas vantagens/ 

desvantagens evolutivas.2  

 

 Apenas alguns agentes infectam as 

células vermelhas do sangue e precursores. 

A maior parte dos outros agentes usam 

glóbulos vermelhos como transportadores 

para o tecido alvo.3 



Ulcera e gastrite duodenal  

 A infecção por Helicobacter pylori 

é um importante fator de risco para o 

surgimento de gastrite e úlcera.4 

 

 Grande parte das bactérias 

Helicobacter pylori permanecem livres no 

meio gástrico. Porém, algumas podem 

atacar a mucosa gástrica e entrar nas células 

epiteliais gástricas, tendo como 

consequência a manutenção da infecção. 

Vários estudos têm demonstrado que a 

Helicobacter pylori utiliza adesinas do tipo 

lectinas, para ligar-se aos receptores de 

grupos sanguíneos na camada de muco e na 

superfície das células epiteliais.4,5 

 

 O fenótipo O expressa uma grande 

quantidade de antígenos fucosilados em 

comparação com outros grupos. Essa fucose 

é um importante receptor expresso na 

mucosa gastroduodenal, no qual essa 

bactéria adere. Acredita-se que por isso 

estudos tem evidenciado que o grupo O tem 

uma relevante expressão nas infecções por 

Helicobacter pylori.4,5 

 

Malária 

 A malária é uma das principais 

endemias parasitárias brasileiras. 

O Plasmodium vivax é a principal causa de 

malária na Ásia e nas Américas.6 

 

 A invasão dos eritrócitos pelo 

Plasmodium vivax, onde o parasita se 

multiplica durante seu ciclo vital, é quase 

que completamente dependente dos 

receptores conhecidos como antígenos do 

grupo sanguíneo Duffy.7 

 

 O Duffy, tem duas variantes 

imunologicamente distintas, A (Fya) e B 

(FyB), que diferem entre si por uma única 

mutação. Os eritrócitos que expressam Fya 

têm capacidade de ligação mais baixa 

quando comparados com as células Fyb.  

Essa diferença se deve ao fato de que a 

proteína do parasita que interage com o 

antígeno Duffy é capaz de interagir de 

maneira mais eficiente com o Fyb.7   

 

 Isso indica que um polimorfismo no 

antígeno Duffy do eritrócito afeta a 

suscetibilidade à malária, estando associado 

com uma redução do risco de malária 

causada pelo P. vivax.6 ,7 

 

Rotavírus 

 O rotavírus é um importante agente 

patogênico intestinal que é a principal causa 

de diarreia e desidratação grave em crianças 

em todo o mundo. No mundo milhares de 

pessoas morrem de infecção anualmente.8 

 

 Estudos têm sido realizados para 

demonstrar como o rotavírus infecta as 

células humanas. Esses revelaram que a 

partir de algumas modificações estruturais 

algumas cepas dos vírus permitiram usar o 

antígeno do grupo A como um receptor, 

promovendo a ligação do rotavírus às 

células intestinais. Enquanto que as células 



que não tinham este antígeno não foram 

facilmente infectadas. Essa situação 

predispõe os indivíduos com sangue tipo A 

as infecções por rotavírus. Porém ainda são 

necessários mais estudos para confirmar 

essa ligação e determinar se existe uma 

associação clara dessas estirpes de vírus que 

utilizam antígenos histo-sangue como um 

receptor.1,9 

 

Cólera 

 A cólera é uma doença diarreica 

aguda causada pela toxina do Vibrio 

cholerae, sendo uma infecção ancestral, 

epidêmica e pandêmica, que é um dos 

principais problemas de saúde pública no 

mundo.10 

 

 Ainda não tem sido muito estudado 

a possibilidade de que o V. cholerae tenha 

diferentes formas de aderência aos 

enterócitos de indivíduos com diferentes 

grupos sanguíneos. De qualquer forma, já 

foi evidenciado que não existe diferença no 

risco de colonização intestinal, mas uma 

maior probabilidade de desenvolver diarreia 

grave, principalmente nos casos dos 

indivíduos pertencentes ao grupo O.11 

 

Infecção urinária por Escherichia coli 

 Escherichia coli é a principal 

bactéria responsável pelas infecções de 

trato urinário.12 

 

 Estudos mostram que a incidência 

de infecção por Escherichia coli é 

significativamente maior nos grupos 

sanguíneos B e AB. Postula-se que 

indivíduos do grupo sanguíneo O ou A, que 

produzem o anticorpo contra o antígeno B 

(anti-B), tem maior proteção quanto à 

infecção por E. coli.13,14 

 

Conclusão 

Apesar de ser crescente o número de 

pesquisas envolvendo a correlação entre os 

antígenos de grupos sanguíneos as doenças, 

ainda são necessários mais estudos para se 

determinar e esclarecer com maior certeza 

essas evidências. 
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