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“A 37-years old man had hematuria a couple 
of times one year before admission. Right-
sided nephrectomy was carried out. The 
kidney was the size of an infant’s head due 
to a tumour occupying the middle three-
quarters. Microscopy: hypernephroma renis. 
The patient died shortly after the 
operation. Autopsy 61/14: the left kidney 
was approximately twice the normal size. 
The kidney parenchyma proper was tallowly 
or suet-like, gelatinous, riddle with 
innumerable larger and smaller cysts” 
 

OZ Dalgaard 
Acta Medica Scandinavica, 1957 
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Nas bancadas do Instituto de Química Fisiológica, enquanto aguardava 

pacientemente a eluição das colunas de Sefadex procurando extrair o ácido 

homovanílico do líquor de indivíduos com doença de Parkinson, foi crescendo 

o projecto de enveredar pelo caminho da investigação científica. O 

pragmatismo impôs outro caminho, o da Clínica que, ao longo da minha 

carreira, cruzaria frequentemente com o da Investigação. Assim aconteceu 

quando optei por estagiar no Sector de Genética Humana, com a Dra. Heloisa 

Santos. Mal sabia quanto esta experiência seria útil para a tarefa que me seria 

incubida pelo Sr. Prof. Martins Prata. A participação do Serviço de Nefrologia 

na Acção Concertada da Comunidade Europeia sobre a Doença Poliquística 

Renal Autossómica Dominante criaria as condições necessárias para que, anos 

mais tarde, o Sr. Prof. Martins Prata me sugerisse o tema para uma Tese de 

Doutoramento. Foi enorme a satisfação por um momento há muito aguardado. 

Embora formado nas bancadas do Laboratório o meu desejo era o de fazer 

uma Dissertação essencialmente Clínica. Este desiderato colidia com o facto 

de a Doença Poliquística Renal, sendo uma doença de apresentação 

relativamente monótona, ter pouco espaço para a descoberta. Quase tudo 

havia já sido descrito. O que poderia fazer a diferença seria o número de 

indivíduos seguidos e a duração do follow-up. Assim, ao longo de vários anos, 

recolhi informações de muitos indivíduos seguidos na Consulta de Rins 

Poliquísticos do HSM, uma das maiores casuísticas a nível mundial e, 

seguramente, a maior seguida por um único nefrologista. Esta Tese é, assim, o 

corolário de 17 anos de estudo observacional de uma população de indivíduos 

com Rins Poliquísticos nas suas várias vertentes. Alguns destes estudos foram 

objecto de comunicações científicas quer sobre a forma de artigo quer sobre a 

forma de comunicações em Congressos, sendo outros apresentados pela 

primeira vez nesta Dissertação. 

Com esta Tese espero ter contribuido para o melhor conhecimento da Doença 

Poliquística Renal Autossómica Dominante na população portuguesa, abrindo 

caminho para as intervenções terapêuticas específicas que surgem no 

horizonte. 
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A Doença Poliquística Renal Autossómica Dominante (DPRAD) é uma das 

doenças hereditárias mais frequentes na população adulta. Ccaracteriza-se 

pelo envolvimento progressivo dos rins por quistos, o que conduz à 

insuficiência renal crónica diálise dependente em cerca de 50% dos casos. 

Com efeito, cerca de 8 a 10% dos doentes em terapêutica substitutiva da 

função renal têm, como etiologia da doença renal, a poliquistose renal. De 

acordo com o United States Renal Data System (USRDS), mais de 17000 

doentes com DPRAD estavam a ser tratados no ano de 2001, dos quais 2171 em 

diálise, sendo os custos económicos com o tratamento desta doença estimados 

em 113 milhões de dólares/ano. Em Portugal, se admitirmos a mesma 

prevalência, estarão a ser dialisados cerca de 200 doentes, ou seja, o custo 

anual estimado de 5,2 milhões de euros. Tratando-se de uma doença 

hereditária, portanto, potencialmente sujeita a medidas preventivas, em 

particular visando a prevenção das consequências cardio-vasculares e renais, 

o estudo sistemático desta patologia justifica-se plenamente. 

Esta Dissertação de Doutoramento teve como objectivo geral a caracterização 

da DPRAD na população portuguesa nas suas vertentes epidemiológica, 

genética e clínica. Os resultados apresentados permitirão caracterizar, pela 

primeira vez na população portuguesa, aspectos como a prevalência da DPRAD 

em certas regiões (Alentejo e Algarve), as características genotípicas da 

população portuguesa com DPRAD, os factores de risco para a progressão para 

a insuficiência renal crónica bem como outras características clínicas desta 

população como a hipertensão arterial, a doença cardiovascular, a 

nefrolitíase, os quistos hepáticos, a anemia, e as alterações do metabolismo 

fosfo-cálcico. 
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A DOENÇA POLIQUÍSTICA RENAL ATRAVÉS DA HISTÓRIA 

 

São poucos os autores que se dedicaram ao estudo da importância da DPRAD 

ao longo da História. Uma pesquisa nas bases de dados da Medline permitiu 

identificar apenas os contributos de  Vicente Torres, Michael Watson e Fogazzi 

[1-3]. Tratando-se de uma doença de transmissão autossómica dominante, 

assumindo, por outro lado, que a prevalência da doença não terá variado ao 

longo dos tempos, e considerando a distribuição universal desta patologia, 

pode-se admitir que a doença terá existido na Antiguidade e que os escassos 

documentos existentes sejam resultantes do facto de ser uma doença 

relativamente benigna e com manifestações predominantes na idade adulta. 

Além do mais, a doença quística mais importante ao longo da História da 

Humanidade terá sido a hidatidose [4, citado por Torres, 1] e, certamente, 

muitos casos de DPRAD poderão ter sido confundidos com esta situação. Por 

outro lado, embora conferindo uma redução da esperança média de vida esta 

diferença, em relação à população geral, não seria muito acentuada nos 

tempos antigos. Podemos ainda especular que, admitindo como verdadeira a 

hipótese de que os indivíduos com DPRAD terão valores de hemoglobina mais 

elevados, este facto poderia constituir uma vantagem selectiva que fez 

perdurar o gene ao longo dos tempos. 

A presença de quistos em vários órgãos é descrita pelos anatomistas da 

Renascença embora se admita que já Hipócrates faria referência a esta 

situação na quarta tipologia de doenças renais que descreveu [1]. A primeira 

imagem representativa de rins poliquísticos deve ser atribuída a Domenico 

Gusmano Galeazzi, anatomista italiano do século XVIII, que representou, em 

gravuras, autópsias dos seus pacientes, dos quais um teria rins poliquísticos 

[3]. O primeiro personagem histórico a quem foi possível atribuir o seu 

padecimento à DPRAD terá sido Stefan Bathory, rei da Polónia, que viveu 

entre 1533 e 1585 [1]; o relatório da sua autópsia, em que os rins foram 

descritos como ‘os de um boi, com uma superfície irregular e cheia de 

vesículas..’, viria a permitir concluir que se trataria, muito provavelmente, de 

rins poliquísticos. Seria, no entanto, Pierre François Olive Rayer, em 1835, no 
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seu ‘Traité des maladies des reins: etudiée elles-mêmes et dans leurs 

rapports’ [5], a identificar a doença quística renal como entidade nosológica 

independente (Figura 1.1).  

 

    
     

Figura 1.1 – fotografias do exemplar existente na Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa 

da obra de Pierre Rayer com desenhos representando rins poliquísticos. 
 

Pouco tempo depois, Jean Cruveilhier, na sua obra ‘Anatomie Pathologique du 

Corps Humain’ [6](1842), representou profusamente, com várias imagens, rins 

e fígado poliquísticos (Figura 2). 

 

     

Figura 1.2 – fotografia do exemplar existente na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra da 

obra de J Cruveilhier com imagens representando rins poliquísticos. 
 

Contudo a denominação ‘rins poliquísticos’ só seria usada pela primeira vez 

por Félix Lejars, em 1888, na sua Tese de Doutoramento apresentada à 

Universidade de Paris que se intitulava ‘Du gros rein polykystique de 
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l’adulte’. A natureza hereditária dos rins poliquísticos seria reconhecida por 

Steiner em 1899 [7, citado por 1] e claramente demonstrada por Cairns [8] em 

1925. Trabalhos fundamentais para a caracterização clínica da DPRAD foram 

os de Braasch [9] e Schacht [10], na Mayo Clinic, e o de Dalgaard [11], em 

Copenhaga, em 1957. 

Um novo impulso para o conhecimento da DPRAD ocorreu em 1985 quando 

Reeders comunicou que o gene da DPRAD fora localizado no braço curto do 

cromossoma 16 [12]. Em 1989, a Comunidade Europeia lançou uma Acção 

Concertada com o objectivo de identificar o gene da DPRAD e Portugal esteve 

representado pelos Serviços de Nefrologia do Hospital de Santa Maria 

(Director: Prof. Dr Martins Prata) e do Hospital de S. João (Director: Prof. Dr. 

Levy Guerra). Seguiu-se uma intensa investigação com o objectivo de isolar o 

gene e descodificar a proteína no decurso da qual se reconheceu a existência 

de heterogeneidade genética [13,14]. A localização do segundo gene 

responsável pela doença, situado no braço longo do cromossoma 4, foi 

reportada pelos grupos de Leiden [15] e de Denver [16], em 1993. Finalmente, 

em 1994, com a contribuição decisiva da Profª Heloisa Santos, da Faculdade 

de Medicina de Lisboa, o gene PKD1 foi clonado a partir de uma família 

portuguesa [17]. Pouco tempo depois, um consórcio internacional envolvendo 

grupos europeus e americanos pôde apresentar a estrutura primária do gene 

PKD1 codificando a policistina 1, num exemplo de colaboração frutuosa entre 

investigadores de todo o mundo [18]. Um ano mais tarde, Mochizuki [19] 

reporta a estrutura completa do gene PKD2 e da proteína por ela codificada, a 

policistina 2. O conhecimento da estrutura dos genes responsáveis pela 

doença permitiu o início de estudos sobre a função destas proteínas em que os 

modelos animais desenvolvidos pela nova tecnologia associada à genética 

molecular, em particular os modelos de inactivação selectiva dos genes 

(modelos knock-out), tiveram um papel importante. O objectivo subjacente a 

toda esta investigação é o de proporcionar uma terapêutica efectiva desta 

doença. Cerca de 20 anos depois da descoberta da localização do gene PKD1, 

iniciaram-se, por fim, os primeiros ensaios clínicos com drogas visando o 

tratamento específico da DPRAD [20]. 
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CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DAS PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS SOBRE RINS POLIQUÍSTICOS EM PORTUGAL 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se agora que a HTA é a manifestação mais precoce da DPRAD; no 

entanto, é pouco provável que tenha sido motivo de diagnóstico desta doença 

na época em que este dependia da demonstração de massa renal com 

contacto lombar. Sendo a doença muitas vezes assintomática, deve-se admitir 

que a grande maioria dos doentes morreria em urémia, ou com acidentes 

cardiovasculares, sem nunca ter sido possível fazer o diagnóstico o que, aliado 

ao reduzido número de autópsias, explica a impressão global de raridade a 

que a DPRAD esteve associada. Por outro lado, a tríada clássica, dor, tumor e 

hematúria, estava frequentemente associada ao tumor de Grawitz e, na 

sequência de investigação destas situações, é provável que muitos médicos e, 

particularmente, cirurgiões, se tenham deparado com indivíduos com rins 

poliquísticos. A dificuldade do diagnóstico devia-se ainda ao facto de a 

presença de quistos nos órgãos estar frequentemente associada à hidatidose, 

uma doença muito prevalente, pelo que, só após a exclusão desta entidade, 

seria possível fazê-lo. Assim, terão sido as manifestações urológicas tais como 

a hematúria macroscópica, a cólica renal, a pionefrose e a massa abdominal, 

aquelas que mais provavelmente chamariam a atenção do médico e, quando a 

doença era diagnosticada, seria motivo de comunicação científica, em 

congressos ou nas revistas médicas. Por outro lado, a quase totalidade das 

revistas médicas portuguesas não estão, nem estiveram, indexadas nos 

principais catálogos internacionais pelo que, em muitos casos, após o impacto 

que poderia ter nos leitores imediatos, estes dados ficavam completamente 

perdidos e inacessíveis, a não ser que especificamente procurados nas 

bibliotecas e outros repositórios.  

O objectivo deste estudo é o de reportar as publicações científicas 

relacionadas com o diagnóstico de DPRAD e, desta forma, inferir sobre o 

conhecimento médico existente à época da sua publicação. O reduzido 

número de publicações médicas portuguesas indexadas nos principais 
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catálogos mundiais torna esta tarefa muito difícil e, seguramente, 

incompleta, pelo que se optou por um método de recolha de dados que será 

pormenorizado na próxima secção. 

METODOLOGIA  

Iniciámos a pesquisa através de recursos da internet, quer de motores de 

busca gerais (Google e Yahoo) quer na base de dados da Medline (www. 

pubmed.gov). Uma vez que a grande maioria das publicações médicas 

portuguesas não está indexada recorremos à pesquisa sistemática em revistas 

de Nefrologia e de Urologia. Pesquisámos também no recentemente criado 

índice de revistas médica portuguesas (IRMP; http://www.indexrmp.com). O 

IRMP é um local da internet, patrocinado por várias empresas farmacêuticas, 

contendo índices de revistas portuguesas e ligações às suas páginas na 

internet. Efectuámos também pesquisa em bases de dados das bibliotecas 

portuguesas, quer as que estão informatizadas (PORBASE, SIBUL, etc.), quer 

ainda, em ficheiros para consulta manual, sempre que disponíveis (Quadro 

1.1). 

 

Quadro 1.1 – recursos utilizados para a pesquisa 

 

1. Pesquisa no Google e Yahoo (‘rins poliquísticos; cistos; etc. e Portugal). 

2. Pesquisa na Medline (‘polycystic kidney’; renal cysts; and Portugal). 

3. Pesquisa nos índices da Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão – 
publicação em português existente desde 1987; não indexada; índices disponíveis 
na página da revista na internet, desde 2003 
(http://www.spnefro.pt/RPNH/default.asp). 

4. Pesquisa nos livros de resumos dos Congressos Portugueses de Nefrologia. 

5. Pesquisa na base bibliográfica do Índice de Revistas Médicas Portuguesas (IRMP). 

6. Pesquisa nos catálogos e ficheiros de Bibliotecas Portuguesas. 

a. Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa – a pesquisa foi efectuada 
recorrendo aos catálogos disponíveis na internet e na intranet (SIBUL, 
ALEPH) e também nos ficheiros manuais existentes na biblioteca. 

b. Biblioteca do Hospital de S. José. 

c. Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. 
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d. Serviço Documental da Universidade de Lisboa – a pesquisa foi efectuada 
com recurso ao catálogo SIBUL. 

e. Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra – a 
pesquisa foi efectuada nos catálogos manuais existentes na biblioteca. 

f. Biblioteca dos Hospitais da Universidade de Coimbra – a pesquisa foi 
efectuada com auxílio da Dra. Maria Antónia, responsável pela 
biblioteca. 

g. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra – a pesquisa foi efectuada 
com recurso aos catálogos na internet e na intranet bem como nos 
catálogos manuais. 

h. Biblioteca do Convento de Mafra – a pesquisa nesta biblioteca teve como 
objectivo primordial procurar obras datadas até ao início do século XX 
que pudessem conter descrições de rins poliquísticos, nomeadamente de 
Frabricius Hildane, Pierre Rayer, Cruveilhier ou Félix Lejars. 

i. Biblioteca Nacional – A pesquisa na Biblioteca Nacional foi feita através 
do módulo de pesquisa on-line. Na página da internet relativa à 
Biblioteca Nacional existe uma opção de pesquisa através de um motor 
de busca, a PORBASE, que agrega o acervo documental de várias 
bibliotecas nacionais. 

j. Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Hospital 
de S. João). 

k. Biblioteca do Hospital Geral de Santo António. 

 

RESULTADOS 

Pesquisas nos motores de busca da internet Google e Yahoo 

Introduzindo as palavras ‘rins poliquísticos’, ‘poliquísticos’, ‘policísticos’ (uma 

vez que por vezes esta forma é usada no norte do país), ‘quistos’ e ‘cistos’ 

surgem 108 entradas no Google (www.google.pt) e 52 no Yahoo 

(www.yahoo.com); destas, as únicas que correspondem a publicações 

científicas reportam-se a manuscritos de que somos autores [21,22] sendo as 

restantes irrelevantes para o nosso objectivo. De notar duas entradas 

recentes, uma correspondendo à página da Sociedade Portuguesa de 

Nefrologia e correspondendo a um texto, sob a forma de ‘questões mais 

frequentes’ (frequently asked questions, FAQ) de que fui autor 

(www.spnefro.pt/HTML/perguntas_frequentes_rins_poliquisticos.asp), e a 
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outra, referente à página do Hospital de Santa Maria, e, mais concretamente, 

à Consulta de Rins Poliquísticos do Serviço de Nefrologia e Transplantação 

Renal (www.hsm.min-saude.pt/hsmintra/tabid/225/Default.aspx). 

Pesquisa na Medline 

Usando as palavras ‘poliquísticos’, ‘policísticos’, ‘quistos’ e ‘cistos’ não se 

obtém nenhum resultado. Quando a pesquisa é feita usando os termos 

‘polycstic kidney and Portugal’ obtêm-se 5 entradas das quais 4 referem-se a 

publicações efectuadas com a colaboração do Serviço de Nefrologia do HSM 

[14, 23, 24]. 

Alargando a pesquisa, usando os termos ‘polycystic kidney’ e restringindo a 

publicações em língua portuguesa, obtêm-se 17 entradas, a maioria das quais 

do Brasil e apenas 3 por autores portugueses: 2 do Serviço de Nefrologia do 

HSM [21, 25] e uma publicada no Jornal do Médico, em 1958 [26],  

Pesquisa no Índice das revistas médicas Portuguesas ( IRMP) 

O IRMP é uma base de dados documental com cerca de 25000 documentos 

que, de forma retrospectiva desde 1992, inclui artigos científicos publicados 

em 161 revistas médicas portuguesas e resumos de teses de doutoramento. O 

IRMP dispõe de um motor de busca com possibilidade de operações booleanas. 

Quando é feita uma pesquisa incluindo as palavras anteriormente referidas, 

obtemos 24 entradas das quais apenas 13 se referem à doença quística renal - 

as restantes dizem respeito a casos clínicos de quistos renais complicados e 

outras situações em que rins poliquísticos são referidos na discussão. Das 14 

entradas, uma diz respeito a uma publicação de um autor belga na Revista 

Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão [27], 3 são artigos de revisão, e 6 são 

casos clínicos. As restantes 4 publicações são referentes a estudos de séries 

de doentes, uma delas com intenção de ser um estudo de prevalência [28], 

outro focando uma população de doentes transplantados [29], uma outra 

avaliando o contra-transporte sódio-lítio nesta população [30] e, a última, da 

nossa autoria, reportando os resultados da medição da pressão arterial 
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ambulatória nesta população [21]. O estudo de Leal e colaboradores [28] foi 

pioneiro no facto de ser um estudo cooperativo envolvendo vários 

nefrologistas, hospitais centrais e centros de diálise. O estudo forneceu dados 

clínico sobre 225 indivíduos, dos quais 119 em hemodiálise e perspectivou 

iniciativas de estudo que, infelizmente, não se concretizaram. A inclusão de 

casos de indivíduos já falecidos reduziu, contudo, a dimensão do estudo a 

uma simples casuística. Por outro lado, o estudo de Neves e colaboradores 

[30] foi o único estudo efectuado em Portugal tendo como objectivo elucidar 

o mecanismo subjacente da hipertensão na DPRAD ao fazer a avaliação dos 

transportes de sódio através das membranas eritrocitárias. O estudo de 

Simões e colaboradores [29] reporta a experiência de um centro de 

transplantação renal (o do HSM) no que diz respeito às características clínicas 

e especificidades no tratamento de doentes transplantados com DPRAD em 

comparação com a restante população transplantada. Não sendo um estudo 

inovador, nem de grandes dimensões e sendo transversal, os resultados deste 

estudo não foram inesperados face ao conhecimento já existente; a sua 

principal vantagem resume-se ao facto de ter sido o único publicado em 

Portugal envolvendo doentes transplantados com DPRAD. Com feito, o estudo 

anterior, de Miguel Leal, reportando a experiência do Centro de 

Transplantação da Cruz Vermelha Portuguesa, fora apresentado no Congresso 

Português de Nefrologia, em 1989, mas não chegou a ser publicado. 

Pesquisa no índice da Revista Portuguesa de Nefrologia e 
Hipertensão, na Acta Médica Portuguesa, no Jornal de Urologia e no 
Jornal do Médico 

A RPNH iniciou a sua publicação regular em 1987, com quatro números anuais 

e, ao longo destes 20 anos, publicou 9 artigos sobre rins poliquísticos; destes, 

2 são da autoria de autores estrangeiros (dois artigos de revisão) e  3 são 

casos clínicos; os restantes 4 já foram anteriormente referenciados no índice 

IRMP. Ao longo de 28 anos de publicação da Acta Médica Portuguesa, uma das 

poucas revistas portuguesas indexadas, foram publicados apenas dois artigos 

relacionados com rins poliquísticos: o primeiro, em 1985, da autoria de 
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Aniceto e colaboradores [25], constituiu um marco na história das publicações 

científicas sobre a DPRAD em Portugal uma vez que, pela primeira vez, é 

reportada uma casuística com cerca de 80 doentes e, não apenas a descrição 

de casos clínicos. Este trabalho, pelo facto de ter sido publicado numa revista 

indexada, permitiu que o Serviço de Nefrologia do HSM fosse convidado para 

participar na Acção Concertada da CE que viria a iniciar-se anos mais tarde. O 

segundo artigo, publicado em 1999, é uma revisão temática incluída numa 

monografia sobre temas urológicos [31]. 

O Jornal do Médico foi uma publicação periódica, existente entre 1940 e 1992, 

que, pelo facto de ter sido indexada, foi possível pesquisar na Medline. Neste 

período foi publicado apenas um artigo sobre rins poliquísticos nesta revista 

[26] ao qual já fiz referência anteriormente. 

Pesquisa nos livros de resumos dos Congressos Portugueses de 
Nefrologia 

O Congresso Português de Nefrologia é uma reunião científica anual que 

ocorre regularmente desde 1986 (com excepção do ano de 2004, em que se 

realizou, em Portugal, o Congresso da Sociedade Europeia de Nefrologia, ERA-

EDTA). Ao longo destes 20 anos, foram efectuadas 17 comunicações (Quadro 

1), três das quais integradas numa mesa redonda sobre ‘Doença Poliquística 

Renal’, no Congresso de 2003 (Presidente: Dr. A Gomes da Costa). Das 

comunicações efectuadas nos Congressos Portugueses de Nefrologia destas 

poucas viriam a ser publicadas em revistas periódicas (e só duas em revistas 

indexadas   [21, 23]). 
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Quadro 1 – Comunicações sobre rins poliquísticos nos Congressos Portugueses de Nefrologia 
 

Autor  Ano  Título 

Leal, M  1989   O transplante renal na poliquistose renal do adulto (...) 

de Almeida, E 1991  Polimorfismos do ADN no diagnóstico pré-sintomático (...) 

de Almeida, E 1992  Perfil clínico dos portadores do gene da DPRAD 

Garrido, L  1995  DPRAD – manifestações clínicas e evolução 

Neves, P  1995  Transporte eritrocitário de sódio na DPRAD 

de Almeida, S 1995  DPRAD: rastreio genómico para o terceiro gene 

Neves, P  1996  Alterações do transporte transmembranário de sódio (...) 

Afonso, S  2003  DPRAD: 25 anos de experiência 

Santos, H  2003  Aconselhamento genético na DPRAD 

de Almeida, E 2003  Prevalência da DPRAD no Alentejo e Algarve 

Torres, V  2003  Advances in the treatment of PKD 

de Almeida, E 2005  Níveis séricos de eritropoietina DPRAD 

de Almeida, E 2005  Adiponectinémia na DPRAD: resultados preliminares 

Maia, I  2005  Síndrome do gene contíguo TSC2/PKD1 

de Almeida, E 2005  Medição ambulatória da pressão arterial na DPRAD 

Calado, J  2006  Diagnóstico molecular pré-sintomático na DPRAD 

Jorge, S  2006  Microalbuminúria na DPRAD 

 

 

 

Pesquisa em Bibliotecas públicas 

Os resultados da pesquisa nas várias bibliotecas públicas portuguesas foram 

agregados no Quadro 2, em que se eliminaram as referências repetidas. Todos 

os recursos foram utilizados (internet, intranet, catálogos on-line) e, sempre 

que necessário, pesquisa manual nos ficheiros. 
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Quadro 2 – Obras existentes nas bibliotecas públicas portuguesas* 
 

Autor  Ano  Título        Referência 

Cabeça, C  1918 O rim polykystico e o seu tratamento cirúrgico   [32] 

Silva, C  1940 Aspectos pielográficos e arteriográficos dos    [33] 

Moura, AC  1946 Rim poliquístico        [34] 

Moura, AC  1952 Indicações cirúrgicas no rim poliquístico   [35]  

Madureira, F 1953 Doença quística das pirâmides (rim em esponja)  [36] 

Madureira, F 1954 Sur les kystes séreus du rein       [37] 

Moura, AC  1957 Quistos renais unilaterais      [38]  

Carvalho, VP 1958 A propósito de um caso de rim poliquístico    [26]             

Madureira, F 1958 La therapeutique des reins polykystiques    [39] 

Martins, MIB 1962 Um caso de rins poliquísticos do adulto    [40] 

Pires, MC  1966 Rim poliquístico – tese de licenciatura    [41] 

Navarrette, RV 1971 Diagnóstico da doença renal poliquística**    [42]  

Prata, MM  1974 Diagnóstico gamagráfico dos tumores e quistos renais  [43] 

Viana, L  1977 Doença poliquística do fígado      [44] 

Silva, C  1980 Poliquistose renal tipo adulto      [45] 

Morgado, V 1980 Rins poliquísticos e HTA      [46] 

Araújo e Sá, G 1984 Rim poliquístico tipo infantil – a propósito de um caso  [47] 

Aniceto, J  1985 Aspectos clínicos da DPRAD      [25] 

Leal, M  1992 Estudo cooperativo sobre a DPRAD     [28] 

de Almeida, S 1997 Tese de doutoramento       [48] 

Neves, P  1999 Alterações do transporte transmembranário do sódio  [30] 

Simões, A  2000 Doença renal poliquística do adulto e transplante renal  [29] 

Nunes, S  2006 Síndrome do gene contíguo TSC2/PKD1    [49] 

de Almeida, E 2007 Medição ambulatória da pressão arterial na DPRAD  [21] 

de Almeida, E 2007  Hipertensão arterial na DPRAD      [22] 

de Almeida, E 2007  Therapeutic advances in polycystic kidney disease  [20] 
 
 
 
*  foram excluídos os artigos de revisão 

**  artigo publicado em português referente a uma casuística da Fundação Jimenez Diaz em Madrid 
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Primeira publicação portuguesa sobre rins poliquísticos 1 

Na Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, sob a 

cota C 2-10-5-14, existe uma separata da revista ‘A Medicina Contemporânea’ 

[32], datada de 1918, com o título ‘O rim polykystico e o seu tratamento 

cirúrgico’ da autoria de Custódio Cabeça (Figura 1.3). Trata-se de uma 

monografia com 25 páginas, incluindo fotografias da peça operatória e de 

lâminas do exame anátomo patológico efectuado pelo Prof. Azevedo Neves. O 

autor faz referência a uma publicação muito importante que, pouco tempo 

antes, surgira na revista Surgery Gynecology and Obstetrics, e que, embora 

não o refira expressamente, é da autoria de Braasch [9]. Neste artigo Braasch 

fez uma revisão dos casos seguidos na Clínica Mayo. O autor refere ter 

observado 8 casos de rins poliquísticos dos quais, dois seriam por si operados, 

razão desta comunicação. Diz também que não conhece nenhuma publicação 

portuguesa sobre este assunto o que, sendo verdade (e nada temos para 

duvidar de tal afirmação), o torna pioneiro em Portugal. Neste manuscrito o 

Dr Cabeça revê as principais teorias vigentes sobre a patogenia do rim 

poliquístico, nomeadamente, a teoria obstrutiva de Virchow, a teoria 

neoplásica e a teoria congénita. Descreve também, de forma pormenorizada, 

a evolução clínica dos dois casos que tivera oportunidade de operar. Os 

aspectos mais interessantes e, até, originais, desta comunicação foram:  

1. O reconhecimento da natureza bilateral da doença; com efeito, o 

crescimento assimétrico das massas renais, na ausência de imagiologia 

adequada, criou a ideia de que os rins poliquísticos seriam uma doença 

unilateral numa percentagem razoável de casos; 

2. A demonstração da proteinúria - embora este achado fosse interpretado 

como evidência de doença renal crónica (sinal de Brightismo) é de se 

salientar que passariam muitos anos antes que a proteinúria fosse 

identificada como fazendo parte do quadro clínico da DPRAD. 

3. A inclusão de imagem fotográfica da peça de nefrectomia e também do 

exame anátomo-patológico; no exame microscópico descrevem-se 

                                                 
1 Publicado na revista Nephrol Dial Transpl 2008; 23: 1831-1833 [50]. 



 17

claramente as alterações patológicas típicas dos rins poliquísticos, 

nomeadamente a dilatação tubular com o epitélio ‘achatado’ e, nos 

quistos renais, um epitélio ‘pavimentoso com células muito alongadas 

lembrando células endoteliais’; descrevem-se também alterações da 

parede dos vasos, com espessamento do mesotélio e endotélio. 

O Dr. Custódio Cabeça era natural de Vendas Novas, onde nasceu a 4 de 

Agosto de 1866. Fez o curso de Medicina na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, 

tendo sido discípulo de Miguel Bombarda e mestre de Egas Moniz. Em 1898 foi 

nomeado lente da Escola Médico-Cirúrgica, ter-se-á dedicado à actividade 

cirúrgica (terá realizado mais de 7000 intervenções cirúrgicas) e teve 

numerosa actividade científica. Faleceu em 1936, pouco tempo depois de lhe 

sido prestada homenagem pela Faculdade de Medicina de Lisboa [51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – reprodução da capa de uma separata da revista ‘Medicina Contemporânea’, de 1918, 

com dedicatória ao Prof. Daniel de Mattos, em que Custódio Cabeça descreve, pela primeira vez, 

casos de rins poliquísticos (Cortesia: Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra), (sob permissão de Oxford University Press [50]).  
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Descrição da primeira arteriografia renal num doente com rins 
poliquísticos 

Em 1940, Cândido da Silva, então interno dos Hospitais Civis de Lisboa publica 

um artigo na revista ‘Medicina Contemporânea’ com o título ‘Aspectos 

pielográficos e arteriográfico dos rins poliquísticos’[33] em que descreve, pela 

primeira vez, uma aorto-arteriografia renal num indivíduo com rins 

poliquísticos. Neste exame são descritas, pela primeira vez, as alterações da 

vascularização renal (‘rim direito com uma vascularização muito pobre 

sobretudo na sua metade inferior onde a esquémia é muito acentuada...’) que 

viriam despoletar a hipótese de que a isquémia intra-renal, provocada pelo 

estiramento vascular, activaria o sistema renina-angiotensina-aldosterona 

contribuindo para a génese da hipertensão arterial nesta doença [52,53]. A 

aortografia foi realizada com o intuito de avaliar a vascularização renal no 

diagnóstico diferencial dos tumores do rim, procurando identificar os sinais 

descritos por Reynaldo dos Santos no Congresso da Associação Francesa de 

Urologia de 1933. Nesta publicação o Prof. Cândido da Silva faz também 

referência ao carácter hereditário desta doença, quiçá pela primeira vez em 

Portugal, ao destacar o facto de a doente submetida à arteriografia ter dois 

filhos afectados pela mesma doença. 

Discussão e Conclusões 

Os nossos resultados demonstram que, desde que existe literatura médica em 

Portugal, foram poucos os autores e as publicações sobre rins poliquísticos. A 

primeira descrição de rins poliquísticos coube ao Prof. Custódio Cabeça, 

apenas em 1918, muito embora já existissem, nas principais bibliotecas do 

País, exemplares das obras de Rayer e de Cruveilhier. Por outro lado, a grande 

maioria das publicações relacionou-se com a necessidade de reportar casos 

clínicos que ocorriam na prática médica diária. Assim, compreende-se que até 

aos anos 80 do século XX, a maior parte das publicações foi da autoria de 

cirurgiões gerais e urologistas que se confrontavam com as manifestações 

urológicas destes pacientes. Com o início da terapêutica substitutiva da 

função renal os internistas e os nefrologistas tiveram oportunidade de tratar 
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um maior número de doentes, a maioria dos quais sem complicações 

urológicas major e nos quais a hipertensão arterial e a urémia dominavam o 

quadro clínico.  

A leitura destas obras permite constatar, ao longo do século XX, a evolução do 

pensamento médico subjacente em cada caso reportado; de início, 

predominavam as preocupações relacionadas com a uni ou bilateralidade das 

lesões uma vez que, sendo unilaterais, poderiam ser sujeitas ao tratamento 

cirúrgico. Estão nesta categoria as comunicações do Prof. António Carneiro de 

Moura [35] e as de Madureira [39]. O Prof. Cândido da Silva [33] despoletou 

uma questão importante: como diferenciar os rins poliquísticos dos tumores 

do rim numa altura em que a tríada, hematúria, dor e tumor, era muito 

sugestiva de tumor de Grawitz. Foi com este intuito que terá realizado a 

primeira arteriografia renal num doente com rins poliquísticos, procurando 

identificar os sinais de malignidade sugeridos por Reynaldo dos Santos. 

É interessante notar que a noção de hereditariedade na DPRAD nunca foi 

dominante na discussão dos casos clínicos, apesar de ter sido bem 

estabelecida por Cairns, em 1925 [8]; no nosso País, terá sido Cândido da Silva 

que, pela primeira vez, transmitiu a ideia de que os rins poliquísticos seriam 

uma doença hereditária, embora sem clarificar a natureza autossómica 

dominante da doença. Este carácter hereditário seria também referenciado 

por Carneiro de Moura, alguns anos mais tarde. A natureza hereditária, com 

transmissão autossómica dominante, só seria bem clarificada nos trabalhos 

publicados depois dos anos 80. 

Com o início do tratamento substitutivo da função renal e com a emergência 

da Nefrologia, como especialidade médica independente, mais doentes na 

fase pré-sintomática passaram a ter acompanhamento médico com o intuito 

de atrasar a progressão da doença. Nessa altura é clara a noção de que se 

trata de uma doença hereditária, autossómica dominante e, só então, 

começam a surgir as primeiras publicações reportando casuísticas de 

indivíduos com rins poliquísticos. Estão nesta categoria os trabalhos de 

Aniceto [25], na década de 80, e de Leal [28], no início da década de 90. O 

primeiro estudo de genética molecular na DPRAD, efectuado em colaboração 
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entre o Laboratório de Genética do Instituto Ricardo Jorge e o Serviço de 

Nefrologia do HSM, foi apresentado em 1991, no Congresso da Sociedade 

Portuguesa de Nefrologia. 

O presente estudo tem, contudo, uma grande limitação, a de não ter sido 

exaustivo. Esta incapacidade resultou de duas ordens de razões: por um lado, 

a maioria das publicações portuguesas não ser indexada; por outro lado, 

existir uma profusão de revistas médicas, muitas delas com periodicidade 

irregular e a maioria sem capacidade de sustentação o que limita a 

capacidade de pesquisa bibliográfica. De forma a ultrapassar estas limitações, 

procurámos todos os recursos disponíveis para identificar publicações cujo 

tema dominante fosse rins poliquísticos. Explorámos recursos disponíveis na 

internet e também os disponíveis em algumas intranet, pesquisámos em 

ficheiros manuais e contámos com a colaboração precisosa de muitos 

responsáveis pelas bibliotecas públicas, às quais queremos expressar o nosso 

agradecimento. Desta forma pensámos ter contribuído para a análise histórica 

do estudo dos rins poliquísticos em Portugal. 
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2    PREVALÊNCIA 
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Introdução 

Prevalência da Doença Poliquística Renal Autossómica Dominante 
(DPRAD) 

Prevalência da DPRAD no Alentejo e no Algarve 
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INTRODUÇÃO: 

EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA POLIQUÍSTICA RENAL 
AUTOSSÓMICA DOMINANTE 

 

Excluindo os ‘casos clínicos’, as publicações iniciais sobre rins poliquísticos 

incidiam sobre séries de indivíduos afectados observados em determinado 

período e local, habitualmente indivíduos sintomáticos, o que não permitia 

determinar a prevalência ou a incidência desta patologia. Além disso, estes 

estudos estavam limitados pela sensibilidade e especificidade dos métodos de 

diagnóstico na era anterior à ecografia renal.  

Até ao estudo de Dalgaard, publicado em 1957 [11], os estudos 

epidemiológicos sobre a DPRAD baseavam-se em dados de autópsia e dados 

dos registos de admissões hospitalares de indivíduos com DPRAD. A frequência 

da DPRAD em autópsias do adulto variava de 1:261 casos, em Leninegrado 

(Ssokoloff, 1928, citado por Dalgaard), até 1: 1019 casos, na Mayo Clinic 

(Braasch, 1933, citado por Dalgaard), enquanto que nos registos clínicos esta 

frequência variava de 1: 342, em Milão (Arrigoni, 1954, citado por Dalgaard) a 

1: 4933 casos em Londres (Cairns [8]). Estes estudos enfermavam, porém, de 

defeitos de referenciação e da ausência de critérios claros para o diagnóstico 

de DPRAD. Embora algumas destas limitações estivessem presentes no estudo 

de Dalgaard, este autor utilizou uma metodologia mais adequada para este 

tipo de estudos o que o levou a concluir que no período decorrido entre 1920 

e 1953 o risco mórbido para a DPRAD aos 80 anos era de 1: 1000 na região de 

Copenhaga, na Dinamarca. De acordo com o autor, o risco mórbido refere-se 

ao risco que determinado indivíduo tem de padecer de determinada doença 

ao longo da vida, desde que viva o suficiente para ultrapassar a idade de 

maior risco de manifestação da doença. Este resultado foi obtido pela 

contabilização do número de casos identificados neste período em 

comparação com população em risco no mesmo intervalo de tempo, ajustados 

por sexo e por grupo etário. A identificação dos indivíduos afectados ao longo 

deste período foi extensamente referida por Dalgard no seu trabalho e 
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envolveu a análise de processos clínicos, registos de autópsia, e registos 

radiológicos de vários hospitais, clínicas privadas e serviços de genética de 

Copenhaga, que, deste modo, conseguiu identificar 284 casos de DPRAD e seus 

familiares. 

O estudo de Carmen Iglesias, Vicente Torres e outros [54], publicado em 1983, 

tirou partido dos instrumentos epidemiológicos existentes no condado de 

Olmsted, no Minnesota (EUA), em que todo os cuidados de saúde são 

prestados por um conjunto de hospitais centralizados na Mayo Clinic, em 

Rochester. Estes recursos epidemiológicos teriam já sido utilizados para a 

caracterização de mais de 100 patologias na população-alvo. Estes autores 

identificaram 34 indivíduos que tinham sido observados, por qualquer motivo, 

entre 1935 e 1980, além de 16 indivíduos diagnosticados por autópsia bem 

como 6 por rastreio familiar (56 indivíduos no total). Uma vez que a taxa de 

autópsias neste intervalo tinha sido de 50% dos óbitos, ao número anterior 

foram acrescentados 16 hipotéticos casos, no pressuposto de que todos os 

indivíduos tivessem sido autopsiados, perfazendo 72 indivíduos. Com este 

número, os autores calcularam a taxa de incidência anual (casos/100000 

indivíduos-ano), com base no conhecimento da população deste condado, 

tendo concluído que a taxa de incidência anual é de 1,38 / 100000 indivíduos-

ano (2,06 se incluíssem os casos da autópsia) e que esta taxa aumentava para 

2,75, caso todos indivíduos tivessem sido autopsiados. A principal conclusão 

deste estudo foi que cerca de 50% dos indivíduos com rins poliquísticos seriam 

completamente assintomáticos ao longo da vida. 

O primeiro estudo sobre a prevalência da DPRAD foi o de Davies [55], no País 

de Gales, publicado em 1991. Neste estudo, os autores fizeram um 

recenseamento de todos os casos de DPRAD do País de Gales (região Média e 

região Sul) a partir da identificação de famílias com indivíduos fazendo diálise 

ou sendo seguidos, por qualquer razão, pelos variados serviços médicos da 

região (hospitais, centros de saúde, médicos particulares, etc). Numa 

população de 2,1 milhões de indivíduos, identificaram 209 famílias com 303 

indivíduos vivos (dos quais 70 em diálise); uma vez que não foram efectuados 

rastreios em todos os indivíduos em risco (familiares em 1º grau dos indivíduos 
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afectados), assumiu-se que 50% teriam a doença caso fizessem a ecografia o 

que somou mais 551 casos hipotéticos. Com estes valores, estes autores 

calcularam a prevalência de 1: 2459 de DPRAD na população geral. Simon [56] 

reporta um estudo semelhante realizado na região francesa da Bretanha, com 

cerca de 410000 habitantes, tendo obtido um valor de prevalência de 1: 1111. 

O único estudo efectuado em África realizou-se nas Seychelles [57] e foi 

promovido por um grupo de investigadores suíços. Este arquipélago do Índico 

tinha uma população de cerca de 7500 habitantes de origem 

predominantemente africana, embora existam muitos indivíduos caucasianos, 

fruto da colonização francesa, e indivíduos de origem asiática. Do ponto de 

vista metodológico é um estudo muito semelhante ao efectuado por Davies, 

no País de Gales, e permitiu aos investigadores concluir que a prevalência 

global da doença era de 1: 544 indivíduos e que esta prevalência era muito 

superior nos indivíduos de descendência caucasiana, sugerindo um efeito 

‘fundador’. Com efeito, apenas 1 indivíduo (em 44) não tinha descendência 

caucasiana.  Esta aparente baixa prevalência de DPRAD nos indivíduos de raça 

negra tinha já sido observado nos EUA, em que apenas 1,4% dos indivíduos em 

diálise, em clínicas no Tenessee, tinham DPRAD (versus 6,8%, em 

caucasianos), mas, quando estes valores eram ajustados para as populações 

em risco, a taxa era semelhante (0,47 e 0,48 por 100000 habitantes, 

respectivamente). Assim, a DPRAD é uma patologia igualmente prevalente em 

caucasianos e em indivíduos de raça negra e, muito provavelmente, em outros 

grupos étnicos (asiáticos, ameríndios, etc), pois trata-se de uma patologia 

hereditária que não interfere com a capacidade reprodutiva, e, desta forma, 

sem factores de selecção negativa. Aliás, apenas a título especulativo e 

pessoal, admito que o facto de indivíduos com DPRAD terem, na fase inicial da 

doença, valores de hemoglobina mais elevados do que a população geral [58], 

possa ter conferido alguma vantagem selectiva aos portadores do gene, numa 

fase em que a esperança média de vida seria muito próxima da idade em que 

estes indivíduos morreriam de insuficiência renal. 
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PREVALÊNCIA DA DOENÇA POLIQUÍSTICA RENAL 
AUTOSSÓMICA DOMINANTE NO ALENTEJO E NO ALGARVE 2 

Introdução 

Como se demonstrou anteriormente, a epidemiologia da DPRAD não é bem 

conhecida e baseia-se em estudos de populações limitadas, com critérios de 

diagnóstico não uniformes e, frequentemente, questionáveis nos conceitos 

epidemiológicos que foram usados [59]. O objectivo do estudo foi o de 

contribuir para o esclarecimento desta questão avaliando a prevalência da 

DPRAD no Alentejo e no Algarve. Estas duas regiões foram escolhidas por 

reunirem condições favoráveis face aos recursos disponíveis para o estudo, 

nomeadamente, uma zona de baixa densidade populacional, servida por 

poucos centros de referência nefrológicos e com um pequeno número de 

nefrologistas. 

Metodologia 

O estudo foi desenhado para que se detectasse o maior número possível de 

indivíduos afectados e, deste modo, os indivíduos em risco, e os familiares em 

primeiro grau. Assim, os casos index foram identificados a partir dos registos 

dos centros de hemodiálise, consultas de nefrologia e urologia de cada região. 

Considerando que alguns casos poderiam não ser referenciados às consultas 

destas especialidades foi pedida colaboração de todos os Centros de Saúde, 

através das Administrações Regionais de Saúde. A cada indivíduo identificado 

foi efectuada uma entrevista e confirmado o diagnóstico, pela revisão do 

processo clínico, usando os critérios definidos por Ravine [60]. A entrevista 

incluiu ainda a construção de uma árvore genealógica que permitiu identificar 

todos os familiares em 1º grau em risco de herdar a doença, após 

consentimento informado, aos quais foi oferecida a possibilidade de fazer 

rastreio ecográfico da doença. Aos novos casos diagnosticados neste rastreio 

foi-lhes oferecido acompanhamento na Consulta de Nefrologia. 

                                                 
2 Publicado, em parte, no Kidney International [23] 
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Alentejo  

Os três distritos do Alentejo são servidos por 3 unidades hospitalares com 

valência de Nefrologia e 4 centros de hemodiálise. Todos os nefrologistas da 

região participaram na identificação dos casos e na elaboração do inquérito e 

árvores genealógicas. Com a colaboração da ARS do Alentejo foram enviados 

formulários com os critérios de inclusão no estudo para todos os Centros de 

Saúde do Alentejo, em duas ocasiões distintas, durante o período de 

implementação do estudo. Este estudo contou com a participação de  

Dr. António Sousa, Dra. Sara Barros, Dr. Carlos Pires e Dr. João Aniceto, da 

Unidade de Nefrologia do Hospital do Espírito Santo, em Évora. 

Algarve  

A implementação do estudo foi resultado do trabalho da Dra. Ana Paula Silva 

que coordenou o estudo a nível regional e assegurou que o maior número 

possível de casos fosse incluído tendo tido a colaboração dos outros 

nefrologistas do Hospital Distrital de Faro, nomeadamente, Dr. Pedro Neves, 

Dr. Idalécio Bernardo,  Dr. Viriato Santos e Dra. Isabel C Pinto. 

O estudo decorreu entre 1 de Julho de 1998 e 30 de Junho de 2003. 

Os indivíduos identificados foram distribuídos por 2 grupos, de acordo com os 

seguintes critérios: 

Grupo 1  -  Doença Poliquística Renal Autossómica Dominante (DPRAD) - 

Envolvimento bilateral dos rins com pelo menos 3 quistos e história familiar 

comprovada de ADPKD. 

A utilização da ecografia como meio complementar de diagnóstico de primeira 

linha resultou na detecção de numerosos casos de quistos renais cujo 

significado é pouco claro. Ravine [61] publicou um estudo prospectivo da 

prevalência de quistos renais em função da idade, em indivíduos sem doença 

renal conhecida; neste estudo comprovou-se que cerca de 9% dos indivíduos 

com mais de 70 anos apresentam quistos renais simples, bilaterais, mas sem 

história familiar, enquanto que este número se reduz para cerca de 1% no 
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grupo etário dos 30 aos 49 anos. Daí a preocupação de incluir apenas 

indivíduos com história familiar, reduzindo-se ao mínimo o risco de incluir 

falsos positivos. Por outro lado, e de acordo com o trabalho de Bear [62], a 

interpretação dos resultados da ecografia deve ser feita em função da idade 

do indivíduo, sendo a probabilidade de desenvolver DPRAD após uma ecografia 

normal, num indivíduo em risco de 50% pré-teste (no caso de um familiar em 

primeiro grau), de 14% aos 25 anos de idade. 

Grupo 2 -  DPRAD Provável – quistos renais sugestivos de rins poliquísticos 

associados a quistos hepáticos, na ausência de história familiar. 

Os indivíduos com quistos renais bilaterais, sem aumento das dimensões dos 

rins, sem história familiar de DPRAD e sem quistos hepáticos, foram excluídos 

do estudo. 

Análise estatística 

Para o cálculo da prevalência tomou-se em consideração o número de casos 

com  o diagnóstico estabelecido (N) ao qual se acrescentou 50% dos indivíduos 

em risco, a priori,  de herdarem a doença, por serem familiares em primeiro 

grau de indivíduos afectados (D). Todos eles deviam estar vivos a 30 de Junho 

de 2003. Para a população em risco consideraram-se os resultados fornecidos 

pelo Instituto Nacional de Estatística, pelo censo de 2001, sobre a população 

residente (P) no Alentejo e no Algarve. A prevalência obteve-se pela resolução 

da seguinte fórmula: (N+D)/(P). 

Resultados 

Alentejo 

No Alentejo foram identificados 37 casos index, correspondendo a 38 famílias 

de indivíduos com rins poliquísticos (Quadro I); a contagem de indivíduos 

pertencentes a estas famílias, até ao 1º grau de parentesco relativo ao caso 

index, totalizou 394 indivíduos, dos quais 14 foram ou eram submetidos a 

terapêutica substitutiva da função renal (TSFR). Apenas 285 indivíduos 
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estavam vivos a 30 de Junho de 2003 dos quais 14 em hemodiálise. 

No Quadro II estão os resultados da classificação dos indivíduos de acordo com 

a classificação, ‘Afectado’, caso cumprissem os critérios anteriormente 

definidos (Grupo 1 ou Grupo 2), ‘em risco de 50%’, caso tivessem um familiar 

em primeiro grau afectado (irmão, pais, filhos) e não tivessem efectuado o 

rastreio ecográfico, e ‘não afectado’, caso tivessem efectuado uma ecografia 

renal cujo resultado fora negativo para o diagnóstico de rins poliquísticos e 

tivessem uma idade superior a 18 anos. 

 

Quadro 1.1 – Famílias estudadas no Alentejo 
 

Distrito Famílias  Nº de indivíduos    HF /sem HF   

Évora  19   222     13 / 6   

Beja  9   81     4 / 5  

Portalegre 10   91     7 / 2  

  

Total  38   394     24 / 13 

 

 

 

Quadro 1.2 – indivíduos vivos a 30 de Junho de 2003 
 

Distrito TSFR  afectados  risco 50%  não afectados  

Évora   10    63     90    17  

Beja   1    15    30    7 

Portalegre  3    17     36     8 

  

Total   14    95     156    32 

 

 

Assim, a 30 de Junho de 2003, aos 95 indivíduos com doença estabelecida, 

podia-se acrescentar 50% dos familiares em 1º grau, ou seja, mais 78 

indivíduos, perfazendo 173 portadores do gene. De acordo com o Censo de 

2001 residiam no Alentejo 435777 indivíduos, pelo que a taxa de prevalência 
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da DPRAD no Alentejo é de 0,39/1000 habitantes, ou, 1: 2564. 

Algarve 

No Algarve foram identificados 27 casos index, correspondendo a igual número 

de famílias, com um total de 244 indivíduos, dos quais 44 já falecidos. A 

situação clínica dos 200 indivíduos que se encontravam vivos a 30 de Junho de 

2003, respeitante à DPRAD, está especificada no Quadro III e no Quadro IV. 

 

 

Quadro 1.3 – Famílias estudadas no Algarve 
 

Distrito Famílias  Nº de indivíduos    HF /sem HF   

Faro  27   244     18 / 9   

  

 

 

Quadro 1.4 – indivíduos vivos a 30 de Junho de 2003 
 

Distrito TSFR  afectados  risco 50%  não afectados  

Faro   16  63     69     38  

  

 

 

Das 27 famílias identificadas, 18 tinham mais do que um indivíduo afectado. A 

30 de Junho de 2003 estavam vivos 63 indivíduos afectados aos quais 

podíamos acrescentar mais 35 hipotéticos (metade dos familiares em primeiro 

grau em risco) totalizando, assim, 98 casos. Uma vez que, de acordo com o 

Censo de 2001, residiam no Algarve 395218 habitantes, a taxa de prevalência 

da DPRAD nesta região é de 98/395218, ou seja, 1: 4032. 

Discussão 

A estimativa da prevalência é a melhor forma de avaliar o impacto das doença 
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genéticas numa população. A avaliação da prevalência de uma doença 

genética implica o recenseamento de todos os indivíduos afectados num 

determinado período na população em estudo, o que obriga a uma 

colaboração estreita de muitos profissionais.  

No estudo que efectuámos no Alentejo, a taxa de prevalência da DPRAD é de 

1: 2564 indivíduos, muito próxima da obtida por Davies no País de Gales, cuja 

metodologia serviu de inspiração para o nosso trabalho, enquanto que, no 

Algarve, a taxa de prevalência encontrada foi de 1: 4032; estes valores de 

prevalência são substancialmente inferiores aos apresentados por outros 

autores [11, 55]. Contudo, estas comparações, com excepção do estudo de 

Davies, devem ser interpretadas com precaução uma vez que a metodologia 

usada não foi semelhante. 

São várias as condições necessárias para que a estimativa da prevalência seja 

correcta. Em primeiro lugar, deve-se definir com clareza a área geográfica e a 

população em risco. No nosso estudo, as duas áreas geográficas escolhidas, o 

Alentejo e o Algarve, são regiões cujas fronteiras estão bem estabelecidas. 

Para a população em risco consideraram-se os dados do Censo de 2001, 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, e que representam melhor a 

população em risco no período em que o estudo foi implementado. Uma 

preocupação, que poderá constituir uma limitação a este estudo, é o facto de 

estas regiões sofrerem de elevada taxa de emigração, quer para o 

estrangeiro, quer para a região de Lisboa, o que poderia determinar uma 

menor prevalência da DPRAD. No entanto, uma vez que a DPRAD é uma 

doença com manifestações na idade adulta, não é provável que mais famílias 

com DPRAD tenham emigrado do que famílias não afectadas. Além do mais, a 

existência de Centros de nefrologia e hemodiálise nestas regiões, torna pouco 

provável que famílias com DPRAD se tenham deslocado para Lisboa de forma a 

obterem tratamento para a sua doença.  

Outra condição essencial para uma boa estimativa da prevalência é a 

capacidade de identificar os casos. Na maior parte dos estudos, os casos 

foram identificados a partir de registos dos hospitais públicos e centros de 

diálise. Nos registos hospitalares foram incluídos casos diagnosticados em 
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autópsias, muitos deles sem diagnóstico prévio, em vida, por um período 

muito alargado de observação. A nossa estratégia de identificação dos casos 

também partiu dos registos dos hospitais públicos (consulta de nefrologia e 

urologia, serviço de nefrologia) e centros de hemodiálise (públicos e privados) 

que servem as populações das regiões envolvidas. Além disso, procurámos 

identificar casos que, por qualquer motivo não tivessem acompanhamento 

hospitalar, essencialmente nas situações de doença inicial e assintomática. 

Deste modo, pedimos a colaboração das ARS envolvidas que, no caso do 

Alentejo, teve uma resposta bastante positiva, com o envio de circulares para 

os vários centros de Saúde do qual resultou a identificação de mais algumas 

famílias. Apesar disso, não conseguimos, por falta de meios, fazer um 

contacto individual com todos os Directores dos Centros de Saúde pedindo a 

colaboração para este estudo. Outra fonte de ausência de diagnóstico poderá 

ser a referenciação nefrológica fora dos centros de Nefrologia do Alentejo e 

do Algarve, o que poderia ser possível em regiões limítrofes e, ainda, para os 

centros de transplantação renal. Com efeito, poderia acontecer que famílias 

residindo nas regiões limítrofes pudessem estar a ser tratadas em centros 

situados noutra região, mais próximas da sua residência, como poderia ser o 

caso dos centros de hemodiálise de Abrantes e de Setúbal, ou ainda, que 

tivessem sido transplantados e não tivessem familiares afectados a ser 

acompanhados nos Serviços de Nefrologia da região. Uma vez que esta fonte 

de erro não pode ser investigada, por falta de recursos, admitimos que possa 

ter condicionado a ausência de detecção de alguns casos. No entanto, nem 

todos os indivíduos afectados de uma fratria residiriam nas regiões em estudo, 

e a sua inclusão pode ter inflacionado o número de casos, compensando, 

porventura, o efeito referido anteriormente. 

Outra fonte de erro deste tipo de estudos resulta de se admitir, nas doença 

dominantes, ser de 50% o risco de transmissão da doença para os familiares 

em primeiro grau, e, com este risco ‘a priori’, classificar como afectados 50% 

de indivíduos nestas circunstâncias como estando afectados. Estudos 

semelhantes efectuados na Coreia de Huntington revelam que este método 

conduz a uma sobre-estimativa de casos. No entanto, o rastreio de todos os 
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indivíduos assintomáticos nestas circunstâncias é difícil e, até, eticamente 

questionável, pelo que esta limitação deve ser incorporada na análise dos 

resultados. 

Conclusões 

Os resultados deste estudo permitem estimar a prevalência da DPRAD no 

Alentejo e no Algarve. Esta estimativa está limitada por alguns factores que 

introduzem erros, em ambos os sentidos, o que nos indica que, muito 

provavelmente, a prevalência será semelhante, ou ligeiramente mais elevada, 

de acordo com o que foi determinado noutras regiões usando o mesmo 

método. 

A estimativa da prevalência de uma doença hereditária é um instrumento 

valioso para a Saúde Pública. O conhecimento deste indicador permite 

adequar os meios de diagnóstico e de acompanhamento da situação 

proporcionando uma oportunidade de intervenção precoce e preventiva. Por 

outro lado, a estimativa da prevalência poderá ser útil para planear os 

recursos necessários, económicos e humanos, para o tratamento específico 

desta doença, agora que fármacos específicos estão a ser estudados em 

ensaios clínicos [20]. 

As determinantes regionais do estudo que realizámos impedem-nos que se 

possa generalizar para outras regiões do país. No entanto, a ser verdadeira, 

esta prevalência indica que, em Portugal, existirão entre 2700 a 4200 

indivíduos portadores do gene da DPRAD, consoante usemos a prevalência 

mais baixa (Algarve) ou a mais elevada (Alentejo). 
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3    GENÉTICA 
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The isolation of genes by positional cloning is both simple and 
elegant. Classical linkage analysis is used to define DNA markers 
that flank the target gene. The genomic DNA between the flanking 
markers is cloned, and all that is left to do is find the gene in the 
cloned DNA. Unfortunately, the last stage is the hardest and two 
essential additives are required: hard work and luck.  The hard 
work was provided by the Consortium and many other groups 
around the world studying this common disease; the lucky break 
was literally a break on chromosome 16. 

 

Veronique M Wunderle 

Yashin D Ramkissoon 

Cheni Kwork 

Richard M Korn 

Vanessa E King 

Peter N Goodfellow 

Cell 77: 785-786, 1994 
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INTRODUÇÃO:   

À PROCURA DOS GENES 

 

O reconhecimento da natureza hereditária da doença poliquística renal 

autossómica dominante é atribuida a Steiner (citado por Torres [1]), em 1899, 

mas seriam necessários quase 100 anos para que a localização cromossómica 

do gene fosse descrita por Reeders e col. [12], na revista Nature, em 1985. 

Nesse artigo, estes autores reportam a identificação de um locus próximo do 

locus da α-globina, no braço curto do cromossoma 16, utilizando um marcador 

polimórfico recentemente identificado, o 3’HVR. Este facto permitiu fazer 

diagnósticos pré-sintomáticos numa idade em que a sensibilidade e a 

especificidade da ecografia eram limitadas. Com efeito, usando a técnica da 

co-segregação desta sonda ao longo da árvore genealógica (restrition 

fragment lenght polymorphism, RFLP) e, dependendo da proximidade do 

marcador ao local putativo do gene, assim maior ou menor a probabilidade de 

o marcador se ter co-segregado com o gene. A utilização de marcadores 

polimórficos que flanqueavam o hipotético local do gene aumentava a 

capacidade de monitorizar a transmissão genética entre gerações. 

Esta descoberta deu início a uma epopeia que tinha por objectivo refinar a 

localização do gene no cromossoma 16. A estratégia adoptada envolvia o 

estudo da segregação destes marcadores no maior número possível de famílias 

para que fossem detectados indivíduos em que a segregação das sondas se 

dissociava da do gene, permitindo desta forma caminhar ao longo do gene 

(gene walking). Hipoteticamente, esta estratégia permitiria reduzir, de forma 

progressiva, o intervalo em que se encontraria o locus do gene, tal como 

aconteceu com a descoberta do gene da Fibrose Quística e da Doença de 

Huntington. 

 



 44

 

Figura 3.1 – representação gráfica da extremidade distal do braço curto do cromossoma 16 em 

que se observam a localização dos marcadores genéticos flanqueando o gene PKD1 (reproduzido 

de [48], sob permissão). 
 

A aplicação desta metodologia a um número crescente de famílias levou à 

identificação de algumas em que o gene parecia não se localizar no braço 

curto do cromossoma 16; com efeito, dois grupos de investigadores, quase em 

simultâneo, reportariam a existência de famílias ‘unlinked’, curiosamente, 

ambas de origem italiana [13, 63]. O reconhecimento de que a DPRAD era uma 

doença genéticamente heterogénea, contrariamente ao que acontecera com 

outros casos em que a genética molecular dera um contributo importante, 

como acontecera com a Coreia de Huntington [64] e com a Fibrose Quística 

[65], tornou claro que a identificação dos genes da DPRAD seria um processo 

difícil. 

Em 1989, no âmbito da Comunidade Económica Europeia, surgiu a Acção 

Concertada denominada ‘Toward prevention of kidney failure caused by 

inherited polycystic kidney disease’, liderada pelo Dr. Martijn Breuning, da 
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Universidade de Leiden, que tinha como propósito congregar os esforços das 

nações europeias para que um grande número de famílias fossem estudadas 

por esta técnica. Portugal esteve representado pelos Serviços de Nefrologia do 

Hospital de Santa Maria (Prof. Martins Prata) e pelo Hospital de S. João (Dr. 

João Paulo Oliveira) e pelo Laboratório de Genética Humana do Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Dr. João Lavinha). 

Seguiu-se um período de intensa investigação por toda a Europa, sendo 

reportados resultados de estudos efectuados em vários países, tais como 

Itália, País de Gales, Alemanha, Escócia, Holanda, Finlândia, Dinamarca, 

Inglaterra e Portugal [66-74], tendo sido até reportados casos de diagnóstico 

pré-natal efectuados por biópsia das vilosidades coriónicas do feto, à 8ª 

semana de gestação [68, 75]. 

Em 1991, reuniu-se, em Leiden, o II Practical Course on PKD em que a 

comunidade científica envolvida na Acção Concertada discutiu os primeiros 

resultados da pesquisa. Nessa altura, tinham sido identificadas várias famílias 

(entre as quais uma portuguesa3) em que ocorria uma dissociação da 

segregação do marcador genómico e do gene mutado, ou seja, em que teria 

ocorrido uma recombinação genética. Estas recombinações surgiam tanto no 

segmento proximal como no segmento distal do braço curto do cromossoma 

16, permitindo algum refinamento da localização genómica (Figura 3.2). No 

entanto, surgiram alguns dados contraditórios em várias famílias, 

posicionando o locus em intervalos sobrepostos, o que viria a limitar a 

utilidade destes estudos nesta patologia. Estes achados seriam explicados, 

mais tarde, após o isolamento do gene, pela constatação de que o gene, que 

codifica a mutação PKD1, se encontrar duplicado, numa região mais proximal 

do braço curto do cromossoma 16. 

O achado decisivo para a localização do gene seria fruto do acaso e teve a 

contribuição importante da Profª Heloisa Santos e da Dra. Isabel Cordeiro e 

seus colaboradores, do Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria. Com 

efeito, estas pediatras, com perfil de geneticistas clínicas, foram 

confrontadas com uma família em que o probando sofria de Esclerose 
                                                 
3 publicado na revista Human Genetics [14] 
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Tuberosa e rins poliquísticos mas a sua mãe e irmã tinham apenas rins 

poliquísticos (Figura 3.3). O estudo citogenético viria a revelar uma 

translocação equilibrada entre a extremidade distal do cromossoma 16 e a 

extremidade distal do cromossoma 22 [46 XX, t(16;22)(p13.3; q11.21)], na 

mãe e na irmã, enquanto que o indivíduo com Esclerose Tuberosa e DPRAD 

tinha um cariótipo não equilibrado e era monossómico para a extremidade 

distal do cromossoma 16 (16p 13.3 16pter) e também para a extremidade 

distal do cromossoma 22 (22q11.21- 22pter) [45 XY/- 16-22+der(16)(16qter-

16p13.3::22q11.21-22qter)]. 
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Figura 3.2– representação gráfica dos locais de recombinação genética em indivíduos de várias 

famílias que permitiram restringir a procura do gene PKD1; a família PKD 7001 é uma família 

portuguesa. 
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Este facto motivou a referenciação deste caso para o laboratório de Julian 

Sampson, da Universidade de Cardiff, no País de Gales. O facto de um dos 

genes da Esclerose Tuberosa também se situar no braço curto do cromossoma 

16, reconhecido pouco tempo antes [76], levantou a suspeita de que a 

‘fractura’ cromossómica envolvera ambos os genes, o da esclerose tuberosa, 

TSC2, e o dos rins poliquísticos, tipo 1, PKD1. Esta hipótese seria confirmada e 

permitiria, pela clonagem da zona da ‘fractura’ cromossómica, a identificação 

do gene PKD1, responsável pela forma mais frequente da DPRAD. 

 

 

Figura 3.3 – representação da árvore genealógica da família portuguesa que permitiu a 

clonagem do gene PKD1. Todos os indivíduos afectados com DPRAD tinham uma translocação 

entre os crosmossomas 16 e 22 mas no indivíduo II-2  que tinha, simultaneamente, esclerose 

tuberosa e rins poliquísticos observou-se delecção do hemicromossoma 22 e a correspondente 

extremidade distal do cromossoma 16 onde se situa o gene PKD1. 

PKD/TSC PKD 

PKD NORMAL 

II-2 II-1 

I-2 I-1 

16 22 
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A sequenciação da estrutura da proteína codificada pelo gene PKD1, 

denominada policistina 1, viria a acontecer pouco depois, iniciando-se, então, 

um laborioso estudo da sua função ao nível das células e dos tecidos. 

A identificação da localização genómica das formas não ligadas ao 

cromossoma 16, cujo gene passou a ser designado por PKD2, é atribuida a dois 

grupos de investigadores, um liderado por Doriens Peters da Universidade de 

Leiden [15], e, outro por William Kimberling [16], da Universidade do 

Colorado, em Denver, e constituíu um marco, pois significou que a DPRAD era 

uma doença geneticamente heterogénea.  

A demonstração da heterogenidade genética viria a ser reforçada pelo relato 

de famílias cujas mutações não aparentavam ligação quer ao cromossoma 16 

(PKD1), quer ao cromossoma 4 (PKD2) [14, 77-80]. Embora a maioria destas 

famílias tivessem sido posteriormente classificadas como PKD1 [81] ou com 

transmissão bilinear PKD1/PKD2 [82], a existência de outros genes para a 

DPRAD não foi ainda excluída. 

Depois da descoberta dos genes seguiu-se a investigação direccionada para o 

reconhecimento da estrutura proteica das moléculas codificadas, designadas 

por policistina 1 (produto do gene PKD1) e policistina 2 (produto do gene 

PKD2), e para as funções por elas desempenhadas ao nível celular, 

intercelular e ao nível dos tecidos. Embora ainda com muitos aspectos por 

esclarecer, o reconhecimento do papel das policistinas na regulação da 

proliferação celular contribuíu de forma significativa para que fossem 

iniciados ensaios terapêuticos com drogas anti-proliferativas em modelos 

animais e no Homem [20].  
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GENÉTICA MOLECULAR 

 

Mutações em dois genes distintos, PKD1 e PKD2, são responsáveis pela doença 

na quase totalidade dos indivíduos com DPRAD [83]. A existência de mais 

genes não está, contudo, excluída sendo ainda motivo de intenso debate [84].  

O gene PKD1 

O gene PKD1 localiza-se no braço curto do cromossoma 16 na região 16p 13.3,  

e é responsável pela doença em cerca de 85% das famílias. Codifica a 

policistina 1 que é uma proteína transmembranar de grandes dimensões (4302 

aminoácidos), com a extremidade carboxílica intra-citoplasmática, onze 

domínios hidrofóbicos intra-membranares, e uma grande porção extra-celular 

terminando na extremidade amina (Figura 3.4). 

O gene PKD1 é um gene de grandes dimensões ocupando cerca de 53 kb, com 

46 exões e, da sua transcrição, resulta um ARN mensageiro (ARNm) com cerca 

de 14 kb [17]. A demanda da localização do gene PKD1 foi complicada pelo 

facto de se encontrar múltiplas repetições do gene no cromossoma 16 [85]. 

Estes genes apresentam homologias muito acentuadas com o gene PKD1, 

sobretudo na extremidade 5’. A duplicação e a amplificação de genes são 

mecanismos reconhecidos de criação de diversidade proteica durante a 

evolução; no entanto, no que diz respeito ao gene PKD1, a percentagem de 

homologia é muito elevada, indicando que a multiplicação deste gene ocorreu 

mais recentemente em termos evolucionários [17].  

O gene PKD1 situa-se muito próximo do gene TSC2 e orientam-se em sentidos 

opostos, isto é, o sentido da transcrição ocorre em direcção ao centrómero no 

gene PKD1 e no sentido oposto no gene TSC2. Por outro lado, a comparação 

desta região cromossómica (16p13.3) com a sinténica no rato (cromossoma 17) 

revela que a disposição dos genes Pkd1 e Tsc2 do rato também se encontram 

‘de costas’ (back-to-back); do mesmo modo, Sandford [86] demonstrou 

organização genómica semelhante no peixe Fugu (Fugu rubripes, peixe-balão 

ou baiacu) indicando que a estrutura desta região foi conservada ao longo da 
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evolução provavelmente por ser determinante na organogénese. Outro 

aspecto importante da organização estrutural do gene PKD1 é o facto de ter 

sido detectada a presença de ilhéus de CpG, indicando que se trata de um 

gene activo, e de nele ocorrer uma das maiores sequências polipirimidínicas 

do genoma humano, com cerca 2200 pares de bases, no intrão 21 [87], o que 

poderá conferir uma maior susceptibilidade para a mutagénese neste local 

(hotspot). 

O gene PKD2 

A estratégia da clonagem posicional funcionou bem nas famílias cuja doença 

não estava ligada ao cromossoma 16 [88]. Usando esta estratégia, dois  grupos 

de investigadores, Stefan Somlo do Albert Einstein College of Medicine [16], e 

Dorien Peters da Universidade de Leiden [15], de forma independente, 

identificaram o gene PKD2 no braço longo do cromossoma 4, região 4q21. 

Trata-se de um gene com 68 Kb que é transcrito num ARN mensageiro de 5,4 

Kb com 15 exões e que codifica uma proteína, a policistina 2, com cerca de 

968 amino-ácidos. 

Mutações dos genes PKD1 e PKD2 

Após a identificação da estrutura das policistinas seguiu-se um período de 

estudo das mutações que estavam associadas às formas clínicas de DPRAD. O 

estudo das mutações complicou-se, no entanto, pelo facto de existirem 12906 

pares de bases codificantes divididas por 46 exões e ainda pelo facto de cerca 

de 70% da PC1 se encontrar duplicada noutra região do mesmo cromossoma. 

Assim se compreende que a maioria das mutações tivesse sido descrita na 

extremidade 3’, não duplicada, do gene PKD1, e não fossem descritos locais 

mais propícios para a ocorrência de mutações (hot-spot). Por outro lado, na 

grande maioria dos casos, as mutações descritas são únicas para cada família 

o que está de acordo com o elevado número de casos de neo-mutação 

descritos na DPRAD [88]. Do mesmo modo, as mutações do gene PKD2 ocorrem 

de forma uniforme ao longo do gene.  
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A maior parte das mutações do gene PKD1 e do gene PKD2 determinam a 

perda de função das policistinas; estas mutações são do tipo sem-sentido 

(nonsense) [89, 90], desvio do quadro de leitura (frameshift) [91], defeitos de 

excisão (splicing) [92] e delecções que levam à interrupção prematura da 

transcrição ou á formação de proteínas truncadas [93]. A perda de função das 

policistinas, resultante das mutações descritas, é um dado favorável à teoria 

da segunda mutação somática da cistogénese, ou hipótese do duplo 

acontecimento mutacional (two-hit hypothesis) [ver mais adiante]; no 

entanto, admite-se que algumas mutações dos genes das policistinas possam 

conferir alguma função residual ou, até, uma função diferente [94]. 

Tal como se referiu a propósito da estrutura do gene PKD1, o elevado número 

de mutações descritas seria explicado pela existência de um longo segmento 

poli-pirimidínico no intrão 21 que poderia formar  estruturas em hélice tripla 

mais propensas às mutações. De acordo com Rossetti [88], a taxa de neo-

mutações seria de 1,8 x 10-5/por gâmeta/por geração, um pouco acima do que 

foi descrito para a hemofilia B e para doenças do cromossoma X, mas em linha 

com outras doenças autossómicas dominantes. 

Correlação genótipo-fenótipo 

Um dos aspectos mais interessantes na DPRAD é a sua variabilidade 

fenotípica, quer inter-familiar quer intra-familiar. Este facto torna difícil a 

definição de um prognóstico. Os mecanismos prováveis subjacentes à 

variedade da apresentação fenotípica são apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 
 

Heterogeneidade genética 

Heterogeneidade alélica 

Genes modificadores 

Variabilidade da mutação somática 

 

A variedade da expressão fenotípica na DPRAD deve-se, em primeiro lugar, 
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aos dois genes identificados causadores da doença, sendo a doença associada 

ao gene PKD2 consideravelmente menos agressiva do que a associada ao gene 

PKD1. No entanto, existe heterogeneidade fenotípica no grupo de indivíduos 

com doença associada ao gene PKD1, o que se procurou explicar com base na 

heterogeneidade alélica resultante das várias mutações descritas para cada 

um dos genes da DPRAD. Num dos estudos associou-se a posição da mutação 

com a maior gravidade da doença [94,95] e, noutro, associou-se a presença de 

mutações na extremidade 5’ (zona duplicada) com o risco de aneurismas 

cerebrais [96,97]. 

Outra fonte de variabilidade fenotípica resulta da influência de genes 

modificadores. O papel destes genes fora posto em evidência em modelos 

animais de rins poliquísticos como o rato bpk. Na coorte F2 de ratos bpk/bpk 

resultantes do cruzamento de estirpes BALB/c- bpk x CAST/Ei da geração F1, 

observa-se uma grande variabilidade fenotípica que foi atribuida à influência 

de genes situados no mesmo cromossoma ou noutros cromossomas do rato 

[98]. Num estudo efectuado pelo grupo de Denver, envolvendo mais de 700 

indivíduos afectados, ficou evidenciado o papel do background (substracto) 

genético na expressão fenotípica da doença [99]. Resultados semelhantes 

foram apresentados por Persu [100] num estudo que comparou a variabilidade 

da expressão fenotípica de indivíduos da mesma família com gémeos 

monozigóticos. Os primeiros candidatos a genes modificadores da progressão 

da DPRAD foram, naturalmente, os do polimorfismo de inserção delecção do 

enzima conversor da angiotensina (ACE I/D). No entanto, os resultados dos 

estudos foram contraditórios [101-103]. Outro gene candidato, pelo seu papel 

na função secretora dos epitélios, é o gene da fibrose quística cuja influência 

foi também estudada uma vez que poderia conferir um efeito protector; no 

entanto os resultados não foram conclusivos [104,105]. 

A teoria da segunda mutação somática (ou dos dois eventos) também pode 

explicar alguma variabilidade fenotípica na DPRAD. Com efeito, esta teoria 

que explica a heterogeneidade do atingimento renal pela ocorrência de uma 

mutação somática, ao acaso, nas células epiteliais, poderá justificar que a 

variabilidade fenotípica também possa resultar da natureza e do número de 
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mutações somáticas que condicionem a degenerescência quística dos rins. 

A teoria dos dois eventos (two-hit hypothesis)  

Um dos aspectos intrigantes da DPRAD é a expressão tardia, muitas vezes 

apenas na vida adulta, das principais manifestações clínicas. Sendo uma 

doença autossómica dominante, todas as células herdariam o gene mutado o 

que deveria ser suficiente para que a doença se manifestasse precocemente. 

A explicação deste facto obriga a admitir que, à semelhança do que acontece 

com algumas neoplasias hereditárias como o retinoblastoma, a doença  

comportar-se-ia como sendo recessiva a nível celular. Com efeito, apesar de 

todas as células herdarem o mesmo património genético e, necessariamente, 

a mutação germinal, elas comportam-se de forma recessiva. Assim, para que 

as alterações decorrentes da mutação se expressem a nível celular, é 

necessário que ocorra inactivação do outro alelo herdado do progenitor não 

afectado. A inactivação deste segundo alelo seria decorrente de uma mutação 

somática o que explicaria a natureza focal e progressiva da doença. 

A teoria corrente que permite explicar por que razão apenas alguns nefrónios 

se tornam quísticos e a variabilidade intra-familiar desta doença, é a two-hit 

hypothesis enunciada por Reeders [106] em 1992. Este autor colocou a 

hipótese de que deveria ocorrer uma mutação no alelo normal para que o 

fenótipo se expresse ao nível celular. Vários achados parecem suportar esta 

hipótese: 

- Foi demonstrada a presença de mutações somáticas em células 

quísticas renais [107] e hepáticas [108]. 

- Do mesmo modo, também foram demonstradas mutações somáticas em 

células quísticas de rins e fígado poliquísticos da forma PKD2 [109,110]. 

- Comprovou-se, ainda, que as células epiteliais dos quistos tinham 

origem clonal, ou seja, derivam de uma célula original onde terá 

ocorrido a mutação somática. 

- No modelo murino PkdWS25, em que existe um alelo muito susceptível à 

mutação somática, a doença quística renal é muito agressiva [111]. 
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Embora a two-hit hypothesis seja uma hipótese atractiva ainda não é claro 

que a mutação somática seja a única forma de gerar quistos não sendo 

possível excluir a hipótese de haplo-insuficiência. Com efeito, há alguns 

achados  que não são explicáveis por esta teoria: 

- No modelo animal descrito por Lantinga-van Leeuwen [111] foi induzida 

uma mutação Pkdnl que, na forma homozigótica, produz um 

processamento aberrante em cerca de 30% da PC1, criando um modelo 

hipomórfico. Estes animais exibem quistos renais, hepáticos e 

pancreáticos sem ser necessária a mutação somática. 

- Por outro lado, modelos animais que aumentam a expressão de 

policistinas também geram rins poliquísticos [112], isto é, os níveis de 

PC1 (acima ou abaixo do desejável) podem ser patogénicos e provocar 

a formação de quistos renais. 

- Embora a grande maioria das mutações do gene PKD1 sejam 

inactivadoras, isto é, conduzam à diminuição ou ausência de 

policistina, este facto não explica a imunolocalização de policistina ao 

nível dos quistos. Contudo, os apoiantes da teoria consideram que a 

presença de policistina nos quistos renais não garante que ela seja 

funcionalmente activa [113]. 

- Além disso, a detecção de mutações somáticas nas células quísticas não 

permite excluir que se trate de um efeito tardio na cistogénese, e não 

o efeito inicial, tendo até sido proposto um modelo, em várias etapas, 

em que várias mutações somáticas seriam necessárias, tal como 

acontece com algumas neoplasias [114]. 

Existirão outros loci para a Doença Poliquística Renal Autossómica Dominante? 

De acordo como que se disse anteriormente, a variabilidade fenotípica inter-

familiar e intra-familiar é, numa larga medida, explicada pela existência de 

dois genes codificando duas proteínas importantes para a cistogénese. 

Tomando como base as inúmeras funções e vias intra-celulares envolvidas na 

cistogénese é admissível que outros genes, codificando outras proteínas, 

possam estar envolvidas na génese de rins poliquísticos. Estão descritos 
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variados modelos animais de rins poliquísticos que resultam da inactivação de 

genes envolvidos nos cílios primários e noutras vias intra-celulares cujos 

equivalentes humanos são desconhecidos; por outro lado, quistos renais são 

achados frequentes em várias doenças cujos genes codificam proteínas 

envolvidas na cistogénese, como é o caso do Síndrome de Bardet-Biedl, cujas 

proteínas se localizam no centrossoma ciliar,  a nefronoftisis, cujas proteínas 

(nefrocistinas e inversinas) se localizam no cílio primário, a esclerose 

tuberosa, cujas proteínas (tuberina e hamartina) participam na via de 

regulação do ciclo celular (m TOR) e muitas outras doença quísticas renais 

hereditárias (Tabela 3.2)[84]. 

 

 

 

 

Tabela 3.2 – doenças hereditárias com quistos renais  
 

Doença   proteína   localização celular    

ARPKD   fibrocistina   cílio primário; membrana apical 

Esclerose tuberosa 1 hamartina   citoplasma 

Esclerose tuberosa 2 tuberina   citoplasma 

VHL   pVHL    citoplasma 

Nefronoptisis  nefrocistinas (1 a 6) cílio primário 

     Inversina   cílio primário 

Síndrome Bardet-Biedl proteína BBS (1 a 10)  centrossoma 

 

ARPKD – doença poliquística renal autossómica recessiva; VHL – doença de Von Hippel Lindau 
 

 

Assim, a existência de mais loci para a DPRAD é uma possibilidade admitida 

pela comunidade científica. Deste modo, a descrição de famílias cuja doença  

não se encontrava ligada quer ao cromossoma 16 quer ao cromossoma 4 (não 

PKD1/não PKD2) foi aceite sem surpresas [14,77-80,115]. 
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Tabela 3.3 – registo das famílias descritas como unlinked 
 

Autor  Ano  Indivíduos estudados  Indivíduos afectados 

Daoust   1995  12     6 

de Almeida   1995  25     12 

Bogdanova   1995  ?     ? 

Turco    1996  5     2 

Ariza    1997  7     3 

McConnel   2001  12     8  

 

 

 

Todavia, uma análise mais cuidadosa dos resultados das famílias revelou 

inconsistências que punham em causa esta tese [116]. Com efeito, Paterson e 

Pei estudaram a família franco-canandiana descrita por Daoust, da região da 

Terra Nova, e concluíram que existiria uma transmissão bilinear de PKD1 e 

PKD2, sendo alguns indivíduos afectados com a doença PKD1 e outros, na 

mesma família, afectados com doença PKD2. Este facto explicaria a ausência 

de linkage para os loci PKD1 e PKD2 que justificou a hipótese de existência de 

outro locus para a doença. A análise das outras famílias, com a excepção da 

estudada por nós [14], levou-os a concluir que a dimensão das famílias era 

insuficiente para concluir ou excluir, com segurança, o linkage a cada um dos 

genes conhecidos. No que diz respeito à família portuguesa a explicação 

proposta foi de que teriam ocorrido erros laboratoriais. A análise dos géis de 

electroforese revelou, de facto, alguns erros que, contudo, não permitiam 

excluir a conclusão inicial. Do nosso ponto de vista a análise de linkage seria 

insuficiente para clarificar esta questão que teria de esperar pelo estudo das 

mutações [117]. Este estudo foi efectuado em colaboração com os Dr. Peter 

Harris e Vicente Torres, da Mayo Clinic, Rochester (MN) e levou à detecção de 

uma mutação do tipo missense (Gly-Ala) do gene PKD1 [81]. 

Em 2001 foi publicado um artigo relatando a existência de uma família da 
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Irlanda do Norte, não ligada aos genes PKD1/PKD2, que tinha, como 

particularidade, associar-se a aneurismas cerebrais. Desta família não foram 

referidas mais novidades desconhecendo-se se foram efectuadas pesquisas de 

mutações. 

Em conclusão, embora no plano teórico seja possível a existência de famílias 

com DPRAD não ligadas aos genes PKD1/PKD2, apenas a família irlandesa, 

descrita como unlinked, ainda não foi contestada; por outro lado, face á 

dificuldade dos estudos das mutações, em particular da zona duplicada, é 

possível que surjam famílias que não permitam conclusões definitivas. Além 

disso, no momento em que as doenças quísticas renais menos típicas forem 

estudadas nos seus mecanismos genéticos é possível que outros genes 

codificando proteínas envolvidas na cistogénese venham a ser implicados, 

pelo que não é possível excluir a existência de outros genes para a DPRAD. 
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AS POLICISTINAS 

A policistina 1 

A proteína codificada pelo gene PKD1, a policistina 1 (PC1), é uma proteína de 

grandes dimensões, com 4304 aminoácidos, que possui uma longa extremidade 

amina extra-celular, onze segmentos transmembranares e uma extremidade 

carboxílica intra-celular (Figura 3.4). A sua estrutura final foi descrita por um 

Consórcio internacional de investigadores que se uniram nessa tarefa, 

ultrapassando as dificuldades impostas pela duplicação genómica já referida 

[85]. Na análise da estrutura da PC1 os investigadores constataram que, 

apesar de apresentar vários segmentos homólogos aos de outras proteínas já 

conhecidas, a combinação dos motivos encontrados não permitiam que fosse 

classificada em nenhum dos grupos de proteínas já identificados. 

A extremidade amina, extra-celular, contendo cerca de 2579 aminoácidos, 

possui vários motivos homólogos aos de outras proteínas, permitindo inferir as 

funcionalidades que a PC1 poderia apresentar: 

- Domínios ricos em leucina (leucine reach repeats, LRR), codificados 

pelos exões 2 e 3, e flanqueados por zonas ricas em cisteina. As LRR 

estão presentes em proteínas que têm interacções proteína-proteína e 

nas proteínas que estão presentes nas moléculas de adesão inter-

celular. Estudos efectuados envolvendo a PC1 permitiram demonstrar 

que a PC1 se ligava à laminina, colagénio tipo 1 e à fibronectina [118], 

admitindo-se a sua participação em vias de detecção e transmissão de 

sinais para o interior da célula. 

- Domínio tipo WSC (wall integrity and stress components), identificado 

no micro-organismo Saccharomyces cerevisiae. A sua função não é 

clara, embora a proximidade relativa aos domínios LRR faça admitir 

que seja importante para a inter-acção da PC1 com carbo-hidratos. 

- Domínio tipo C da lectina (C-type lectin domain), cuja função é, muito 

provavelmente, a ligação a carbo-hidratos de uma forma que é 

dependente do cálcio. 
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- Região LDL-A (low density lipoprotein-A); esta região é codificada pelo 

exão 10 do gene PKD1 e, tal como acontece com outras proteínas 

homólogas, é um segmento contendo cerca de 40 resíduos de cisteina. 

Trata-se de um motivo presente em muitas proteínas que, pela sua 

natureza hidrofóbica, se admite como zona de ligação dos vários 

ligandos aos receptores de membrana. 

 

 

Figura 3.4 – representação das moléculas de policistina-1 e policistina-2 evidenciando a possível 

interacção através das extremidades carboxílias intra-celulares. Simbologia: SS – resíduos ricos 

em cisteina; LRR – resíduos ricos em cisteina; WSC – wall integrity and stress component (ver 

texto); C – domínio tipo C da lectina; LDL-A – low density lipoprotein A (ver texto); PKD – domínio 

identificado pela primeira vez na PC-1 com estrutura tipo imunoglobulina; REJ – receptor for egg 

jelly (ver texto); GPS – G protein-coupled receptor proteolytic site, local de possível cisão 

proteolítica; PLAT – polycystin, lipoxygenase and alfa-toxin; EF hand – estrutura em hélice alfa 

com capacidade de ligação ao cálcio (ver texto) [desenhado pelo Arq. Nuno Macara]. 
 



 61

 

- Motivos PKD (PKD repeats) – trata-se um motivo encontrado pela 

primeira vez na PC1 e consiste numa sequência de 80 aminoácidos que, 

estruturalmente, assumem uma disposição semelhante à das 

imunoglobulinas. Na PC1 existem 16 cópias destes motivos. Admite-se 

que a sua função esteja relacionada com a interacção célula-célula. 

Por outro lado, ficou demonstrado que, em modelos animais em que se 

bloqueou a acção do domínio PKD, foi impedida a normal ramificação 

do botão ureteral durante a embriogénese do rim [119], o que poderá 

indicar que a PC1 é importante nessa fase do desenvolvimento 

embrionário. 

- Domínio REJ (Receptor for egg jelly) – trata-se de um motivo 

semelhante ao encontrado numa glicoproteína da membrana do 

espermatozóide do ouriço do mar (suREJ) e que funciona como 

regulador da fusão do acrossoma, mediando a entrada de cálcio para o 

interior da célula. Este facto contribui para a hipótese de que a PC1 

participa na regulação da entrada de cálcio para o interior da célula ou 

dos organelos em que esteja expresso. 

- Domínio GPS (G protein-coupled receptor proteolytic site; latrophilin 

CL-1 like GPS)  que é um sítio para clivagens proteolíticas noutras 

proteínas e que também já foi demonstrado que pode ocorrer na PC1 

[120]. Aparentemente esta clivagem da PC1 ocorre pouco depois da sua 

síntese e é essencial para a sua função.   

No primeiro segmento transmembranar, na sua porção intra-celular, existe um 

domínio com funcionalidade de lipoxigenase (polycystin, lipoxygenase and 

alpha-toxin, PLAT) o que sugere capacidade de ligação da PC1 com lípidos. 

- A porção C-terminal, intra-celular, é menor do que a porção extra-

celular e contém alguns domínios com funções previsíveis tendo em 

consideração a sua estrutura: 

- um sítio de activação da proteína G heterotrimérica (GPAS, G protein 

activation site) 
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- dois sítios ricos em prolina, um dos quais com homologia src (SH3) e um 

provável sítio WW.  

- Sítios contendo tirosina para a fosforilação pelo c-src. 

- Sítios com actividade de cinase das adesões focais (FAK, focal adhesion 

kinase) 

- Sítios contendo serina para fosoforilação pela proteína cinase A 

(protein kinase A, PKA) e pela proteína cinase X (protein kinase X, PKX) 

- Domínio em espiral (coiled-coil domain) que se julga fazer a interacção 

com a policistina 2 (PC2); a interacção com a PC2 direcciona esta 

proteína para a membrana celular onde funciona como canal de cálcio 

[120].Os estudos efectuados para conhecer a localização sub-celular da 

PC1 demonstraram que a PC1 se localiza nos cílios primários, na 

membrana basal na junções célula-matriz extra-celular (focal 

adhesions) e na membrana lateral nas junções inter-celulares 

(adherens). Aí interage com várias proteínas das junções célula-matriz 

(focal adhesion)  tais como a talina (TAL), a paxilina (PAX), a vinculina 

(VINC), a cinase das adesões focais (FAK), a c-src, a p130-cas (CAS), a 

nefrocistina e a tensina (TEN) e, ao nível das junções inter-celulares 

(adherens), com as proteínas α- catenina, β-catenina, γ-catenina e E-

caderina [121]. 

Existem evidências que indicam que a PC1 sofre de modificações  

pós-translaccionais, além da fosforilação e da glicosilação, que consiste na 

clivagem da molécula ao nível do domínio GPS, desconhecendo-se, contudo 

qual o significado desta clivagem quanto aos sinais intra-celulares que se 

desencadeiam com a activação da PC1 [122]. 

Os vários motivos encontrados na estrutura da PC1 parecem indicar que a sua 

função é variada e está, certamente, envolvida na interacção célula-célula e 

célula-matriz extra-celular, transmitindo para o interior da célula informações 

que interferem com a regulação da proliferação celular, da apoptose, da 

diferenciação epitelial, da polaridade celular, da conformação da célula e do 

diâmetro tubular, todos eles mecanismos importantes para a morfogénese e 

tubulogénese renais. 
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A policistina 2 

A estrutura da policistina 2 (PC2) assemelha-se à dos canais de cálcio 

activados pela despolarização da membrana (transient receptor potencial 

channel 1, TRPC1); desde cedo que se previu que a PC2 formaria tetrâmeros 

homólogos que se organizariam numa estrutura tubular, em forma de poro, 

por onde passariam os iões de cálcio. A semelhança estrutural da PC2 com as 

proteínas TRP levou à sua inclusão na sub-família TRPP, incluída na super-

família TRP [122]. 

A PC2 é uma proteína com 6 domínios transmembranares (Figura 3.4) cujas 

extremidades amina e carboxílica se encontram dentro da célula [123]. A 

extremidade carboxílica também contém um motivo em espiral (coiled-coil 

domain), através do qual estabelece contacto com a PC1, assim como um 

domínio tipo EF hand. Este último é uma estrutura em hélice α que tem 

capacidade de ligação ao ião cálcio (Ca 2+) e é um elemento regulador da 

actividade do canal de cálcio. Outros domínios funcionais identificados na 

estrutura da PC2 são um possível local de ligação à actina (sítio HAX) e alguns 

locais de fosforilação. 

O complexo das policistinas 

Estudos efectuados para esclarecer o papel fisiológico das policistinas 

parecem indicar que ambas interagem em vias intra-celulares comuns. São 

várias as evidências que indicam que as policistinas interagem entre si 

formando heterodímeros [124]. Em primeiro lugar, a existência de um domínio 

coiled-coil sugere interacção física entre as duas proteínas [122]. Com efeito, 

em modelos animais, a delecção das extremidades carboxílicas de qualquer 

das policistinas resulta na perda desta interacção. Por outro lado, no modelo 

do nemátode Caenorhabditis elegans demonstrou-se que mutações que 

inactivam as proteínas homólogas das PC1 (lov-1) e PC2 (pkd-2) resultam na 

mesma alteração do comportamento sensorial dos animais [125], o que sugere 

que as duas policistinas actuam na mesma sequência funcional. Por outro 

lado, a distribuição tecidular das proteínas é muito semelhante, estando 
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descrita a co-existência nas células epiteliais renais, no músculo liso vascular 

nos cardiomiócitos e em outras localizações [126]. A principal diferença é, 

contudo, no padrão de expressão durante o desenvolvimento: enquanto que a 

PC1 se expressa em maior quantidade durante a embriogénese sendo 

suprimida logo após o nascimento (fenómeno de down-regulation), a 

expressão da PC2 mantém-se ao longo da vida adulta. 

A nível intra-celular, a PC1 está presente nas junções da membrana 

plasmática (zonnula adherens e desmosomes), nas focal adhesions, nas 

vesículas apicais e no cílio primário, enquanto que a PC2 está presente no 

retículo endoplasmático, nas membranas baso-laterais e ainda nos cílios 

primários e no fuso mitótico. Esta distribuição faz prever que existam 

situações em que cada uma funciona isoladamente. 

Policistinas e cílio primário 

Os cílios são estruturas tubulares que existem em vários tipos de células 

eucarióticas. Os cílios contêm uma estrutura de microtúbulos, o axonema 

ciliar, constituida por um anel de 9 microtúbulos duplos à periferia e dois 

microtúbulos no centro. A existência de cílios únicos, sem microtúbulos nos 

centro, e imóveis (cílios primários), nas células epiteliais renais, é conhecida 

há muitos anos. Embora a sua função fosse desconhecida foram considerados, 

durante muitos anos, organelos vestigiais. Recentemente, propôs-se que os 

cílios primários funcionem como sensores de sinais do ambiente extra-celular 

tais como o fluxo de líquidos, a osmolalidade e a concentração de factores de 

crescimento [127].  

Actualmente sabe-se que o cílio primário desempenha um papel importante 

na regulação do ciclo celular estando completamente expresso apenas na fase 

G0. Quando a célula inicia um processo de divisão celular, o cílio é 

reabsorvido e o centrossoma reutilizado na formação do fuso mitótico, 

revelando, assim, o seu papel na regulação da divisão celular [128]. 

Em cultura de células epiteliais renais (Madin-Darby canine kidney, MDCK), 

Praetorius e col. demonstraram que movimentos do cílio primário, provocados 
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por fluxo de líquidos, determinavam aumento do cálcio intra-celular [129]. 

Por outro lado, Nauli [130] mostrou que a inactivação da funcionalidade das 

policistinas bloqueava o aumento do cálcio intra-celular despoletado pelos 

movimentos do cílio primário, o que está na base da teoria ciliar da 

patogénese da DPRAD.  

A ligação da disfunção dos cílios às doenças quísticas renais teve origem em 

modelos animais de rins poliquísticos. No modelo Orpk (Oak Ridge polycystic 

kidney), o gene Tg 737, que se encontra mutado, codifica uma proteína 

denominada polaris, que se localiza no axonema e nos corpos basais dos cílios. 

No fenótipo destes animais, que têm células epiteliais com cílios primários 

mais curtos, domina a presença de rins poliquísticos além de defeitos da 

assimetria axial esquerda-direita [131]. Vários modelos animais de rins 

poliquísticos resultam da mutação de genes de proteínas existentes nos cílios 

primários (Tabela 3.4). 

 

 

Tabela 3.4 – modelos animais de rins poliquísticos   
 

Modelo   proteína   localização celular    

jck    Nek8    cílio primário 

cpk/cpk   cistina   citoplasma 

orpk    polaris   cílio primário; corpos basais 

inv/inv   inversina   cílio primário 

Kif3A +/-   Kif3A    kinesin-II: transporte ciliar 

Pkd1(del34)(-/-)   PC1    cílio primário 

Pkd2 (-/-)   PC2    cílio primário 

 

 

 

É provável que, ao nível dos cílios primários das células epiteliais renais, a 

PC1 se associe à PC2 na detecção de sinais do exterior da célula que seriam 

transmitidos para o interior da célula pelo influxo de cálcio no citoplasma 

através do canal de cálcio que é a PC2. Este influxo de cálcio determinaria a 
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libertação de mais cálcio das reservas celulares do retículo endoplasmático, 

multiplicando, deste modo, o sinal no interior da célula [84] (Figura 3.6).  

Além da transmissão do sinal para o interior da célula através da libertação de 

cálcio do retículo endoplasmático, existem evidências que sugerem um papel 

importante do cílio primário no controlo do ciclo celular. Assim, o aumento da 

expressão da PC1 em culturas celulares determina a paragem do ciclo celular 

na fase G0/G1. Os mecanismos subjacentes a este efeito parecem estar 

relacionados com a inibição da Cdk2 pela PC1. Segue-se a activação da via 

JAK-STAT que, deste modo, regula o factor p21waf, que é responsável pela 

paragem do ciclo celular em G0/G1[132]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – representação do cílio primário de uma célula epitelial demonstrando o papel 

importante na detecção de sinais do exterior da célula e do ião cálcio como mensageiro intra-

celular  

[desenho do Arq. Nuno Macara]. 
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Alguns autores propõem que os rins poliquísticos seriam uma ‘ciliopatia’ pelo 

facto de se admitir um papel importante do cílio primário na tubulogénese 

renal. Nesta fase da morfogénese, o cílio detectaria o fluxo de líquidos e 

outros sinais do exterior, regulando desta forma o tamanho do túbulo renal. 

Uma perturbação na função ciliar, resultante de alterações na PC1 (ou em 

outras proteínas ciliares), determinaria a perda da capacidade de detectar 

estes sinais do exterior não sendo inibida a proliferação celular dos túbulos 

renais, levando à formação de quistos. 

A recente demonstração da participação de proteínas ciliares, como a 

inversina, na regulação da polaridade planar através da via Wnt, contribuiu 

para salientar o papel do cílio primário na tubulogénese renal [133]. 

Policistinas e junções inter-celulares 

A conformação estrutural da PC1, em particular da sua porção extra-celular, 

fazia antever uma função nas interações da célula com o meio ambiente. A 

presença das policistinas foi documentada em vários locais na célula, em 

particular na membrana celular e na membrana do retículo endoplasmático 

rugoso [126]. De entre as junções inter-celulares, não foi documentada a 

presença das policistinas nas tigh juntions (zonnula occludens). Pelo 

contrário, as policistinas estão presentes nas adherens juntions e nos 

desmosomas. Admite-se que a presença de policistinas ao nível das junções 

inter-celulares desempenha um papel crítico na morfogénese tubular [134].  

Demonstrou-se que a PC1 participa na adesão inter-celular através da 

interacção homotípica dos domínios PKD (Ig-like) uma vez que o bloqueio 

destes domínios com anticorpos específicos determinou perturbação da 

adesão celular [135]. Estas alterações podem determinar as variações 

fenotípicas que foram descritas nas células epiteliais quísticas, tais como a 

disdiferenciação e a perda da polaridade epitelial. Também foi evidenciada a 

possibilidade de interacção heterotípica da PC1 com outras proteínas das 

junções inter-celulares tais como o complexo E-caderina/catenina. 

Finalmente, nas células epiteliais quísticas a organização dos demossomas 
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está alterada por perda de E-caderinas que se encontram sequestradas em 

organelos intra-citoplasmáticos, com consequente disfunção da junção inter-

celular [136]. Embora esta alteração seja compensada pelo aumento da N-

caderinas, este facto não é suficiente para manter a adesão inter-celular 

[137].  

Demonstrou-se ainda que a PC1 é fundamental nas interacções célula-matriz 

extra-celular; com efeito, constatou-se que a PC1 interage com várias 

moléculas do complexo de adesão focal tais como a α1β2-integrina, a 

vinculina, a paxilina, o p130-cas, a talina e a cinase do complexo de adesão 

focal (FAK). Por outro lado, foram descritas nos rins poliquísticos variadas 

anomalias da composição da membrana basal bem como da expressão das 

metaloproteases e dos seus inibidores (Figura 3.6). 

 
 

Figura 3.6 – papel das policistinas nas junções inter-celulares. As policistinas estão ausentes da 

zonnula occludens mas estão presentes nas junções adherens, nos desmossomas e nas  

inter-acções célula-matriz extra-celular 

[desenho do Arq. Nuno Macara]. 
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Mecanismos moleculares e celulares da cistogénese 

Estudos efectuados em modelos murinos demonstraram que o epitélio tubular 

renal se pode transformar num epitélio quístico desde que, por um lado, 

ocorra hiperplasia das células epiteliais, obrigando a criar espaço para 

acomodar mais células, por outro,  que o epitélio se torne secretor, em vez 

de excretor e ainda, que ocorram anomalias da matriz extra-celular que 

alterem o micro-ambiente que envolve as células epiteliais [136]. Nas células 

dos quistos renais foi possível demonstrar todas estas alterações 

desconhecendo-se, contudo, quais as primárias e quais as secundárias. 

Na DPRAD os quistos renais podem ter origem em qualquer segmento do 

nefrónio, desde o glomérulo até aos tubos colectores. Os quistos são 

revestidos por uma camada única de células epiteliais e aumentam de 

tamanho, de forma progressiva, acabando por perder a continuidade com o 

túbulo original. Embora inicialmente se tivesse admitido que o crescimento 

dos quistos ocorria por retenção do fluido tubular, esta hipótese não podia 

explicar o crescimento dos quistos na fase em que estão separados do 

nefrónio. Assim, foi proposto que o crescimento dos quistos deveria ocorrer 

por secreção activa de fluido pelo epitélio dos quistos. No entanto, para que 

esta hipótese fosse credível havia de se explicar a transformação de um 

epitélio, que tem como função habitual a reabsorção do filtrado glomerular, 

para um com função predominantemente secretor de fluidos. A demonstração 

desta alteração fenotípica do epitélios dos quistos renais tem sido a principal 

linha de investigação de JJ Grantham, da Universidade de Kansas City, nos 

EUA [138]. Outros autores têm enveredado por outras linhas de investigação 

complementares tais como a ligação à disfunção do cílio primário ou às 

perturbações da regulação do ciclo celular.  

Mediadores intra-celulares da activação das policistinas: Cálcio e 
AMPc 

As células do epitélio tubular renal normal exibem algumas características que 

não se encontram nas células do epitélio quístico: 1) têm uma função 
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predominantemente secretora; 2) são polarizadas, isto é, a distribuição das 

proteínas membranares está orientada para a sub-especialização das 

membranas baso-laterais e apical; 3) Têm baixa taxa de apoptose e 

proliferação; e, finalmente, 4) o seu crescimento é inibido pela administração 

de AMPc. 

Pelo contrário, as células dos epitélios dos quistos renais têm anomalias da 

localização das proteínas membranares (targetting), como acontece com o 

receptor do factor de crescimento epidérmico (EGFR), têm aumento da 

expressão dos receptores V2 da vasopressina, têm aumento da taxa de 

proliferação e apoptose, apresentam uma resposta proliferativa ao AMPc e, no 

conjunto, exibem um carácter predominantemente secretor o que contibuiu 

para o aumento do tamanho dos quistos. 

Um dos achados mais interessantes para a compreensão da patogenia da 

cistogénese é o que resultou da demonstração de que a diminuição do cálcio 

intra-celular [Ca2+]i reproduz as alterações celulares descritas nas células dos 

quistos renais e, por outro lado, o aumento do [Ca2+]i inibe o efeito 

mutagénico do AMPc. 

Assim que se reconheceu que a PC2 poderia funcionar como um canal de 

cálcio [139] e que a PC1 e a PC2 poderiam interagir fisicamente, admitiu-se 

que a regulação do cálcio intra-celular seria um mecanismo chave na 

transmissão do sinal para o interior da célula [140]. Após activação do 

complexo das policistinas ao nível da membrana celular (ou do cílio primário) 

deverá ocorrer um aumento local do cálcio intra-celular,  quer por entrada a 

partir do exterior através da PC2, quer por saída de cálcio do seu depósito no 

retículo endoplasmático, em cuja membrana também existe PC2, podendo até 

interagir fisicamente com o receptor do inositol-3-fosfato (IP3) [141].  O 

aumento localizado do cálcio intra-celular pode modular uma grande 

variedade de processos. Dentro destes está a fusão de vesículas com a 

membrana celular e a activação de cascatas de cinases que interferem com 

procesos de proliferação e diferenciação celulares.  

O aumento das concentrações intra-celulares de AMP cíclico (AMPc) é um 

achado comum nos modelos animais de rins poliquísticos [142] o que pode 
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estar relacionado com alterações do cálcio intra-celular, quer pela activação 

da adenilato ciclase 6 (AC6), quer pela inibição da fosfodiesterase 1 (FD1). Os 

trabalhos de Yamaguchi, do grupo de JJ Grantham da Universidade de Kansas, 

revelaram que o papel do AMPc é mediado pela via MAPK/ERK (mitogen-

activated protein kinase/extracellulary regulated kinase) [143] induzindo 

proliferação celular nas células quísticas renais ao invés do seu papel 

inibitório habitual nesta via [143, 144].  A activação do ERK  promove a 

transição da fase G0 para a fase G1 do ciclo celular através da sua capacidade 

de regular a ciclina D1 e de interferir na fosforilação da proteína Rb, do 

retinoblastoma, pelas cinases CDK (cyclin dependent kinase) e ainda pela 

libertação do factor de transcrição EF2.  

Além de promover a proliferação celular, o AMPc também é um potente 

indutor da secreção epitelial contribuindo desta forma para o crescimento dos 

quistos renais [145]. 

Hiperplasia e apoptose 

Existe um equilíbrio bem controlado entre a proliferação celular e a morte 

celular programada (apoptose) durante os processos de crescimento e 

diferenciação renais e também no decurso da manutenção da estrutura renal 

após o nascimento [146]. Nos rins de adultos normais, o epitélio tubular é bem 

diferenciado e quiescente enquanto que, nos quistos renais, existe evidência 

de actividade proliferativa, uma vez que estas células expressam o antigénio 

PCNA (proliferative cell nuclear antigen). Estes aspectos hiperplásticos do 

epitélio quístico levaram JJ Grantham a considerar que os rins poliquísticos 

seriam uma forma mascarada de neoplasia (PKD: neoplasia in disguise) [147]. 

Os dados que contribuem para fundamentar a hipótese de que existe um 

aumento da proliferação celular nos rins poliquísticos foram os seguintes: 

- O epitélio dos quistos têm aspectos hiperproliferativos [148] e com 

aumento da apopotose [149]. 

- Ficou também demonstrada a presença de micro-polipos no 

revestimento dos quistos, embora sem transformação maligna [150]. 
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- Em modelos animais de rins poliquísticos existe aumento da expressão 

dos proto-oncogenes c-myc [151], H-ras [152], c-fos, e c-jun [153], 

desconhecendo-se, contudo, se são alterações primárias ou 

secundárias. 

- Por outro lado, modelos transgénicos com aumento da expressão de c-

myc induzem a formação de rins poliquísticos [154]. 

- Manipulações genéticas que induzem a proliferação das células 

tubulares renais também geram rins poliquísticos 

- As células epiteliais quísticas têm uma invulgar susceptibilidade ao 

efeito proliferativo do factor de crescimento epidérmico (epidermal 

growth factor, EGF); este factor existe em elevadas concentrações no 

fluido dos quistos podendo até ser secretado activamente pelas células 

epiteliais quísticas, exercendo, assim, um efeito autócrino/parácrino 

nos quistos renais [155].  

- Outro dado que veio corroborar o papel do EGF na patogenia dos 

quistos renais foi a demonstração de que ratos transgénicos que 

expressam elevados teores de erb-b2 têm rins poliquísticos. O erb-b2 

faz parte do heterodímero formado pelo receptor do EGF (EGFR) ao 

nível da membrana apical. Demonstrou-se até que inibidores do erb-b2 

têm efeito protector em cultura de células de quistos renais o que 

abriu uma janela de oportunidade terapêutica na DPRAD [20]. 

A importância que a apoptose poderia ter na patogenia da DPRAD foi posta em 

evidência por David Woo [149] num estudo que avaliou a presença de 

fragmentos de ADN no tecido renal de indivíduos com DPRAD. No modelo 

MCDK demonstrou-se que a apoptose era essencial para a formação dos 

quistos e que o excesso de bcl-2, um agente anti-apoptótico, inibia a 

cistogénese neste sistema [156]. De igual modo, em modelos animais knockout 

com inactivação de genes codificando proteínas importantes para a regulação 

do ciclo celular, nomeadamente bcl-2 [157] e AP-2β [158], existe um aumento 

da apoptose das células epiteliais renais.  

O papel da apoptose na cistogénese é, contudo, controverso. Por um lado, a 

apoptose é importante para a cavitação dos quistos mas, por outro, a perda 
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de tecido renal por apoptose pode estar subjacente à deterioração 

progressiva da função renal na DPRAD [149]. 

Secreção  

A proliferação isolada do epitélio tubular daria origem a uma estrutura 

polipóide e não uma estrutura quística. A formação de quistos obriga ao 

preenchimento da cavidade com líquido. Uma vez que na DPRAD os quistos se 

separam dos túbulos renais que lhes deram origem, o crescimento e a 

expansão dos quistos deve envolver um processo de secreção activa de fluidos 

para o seu interior. Não é claro o mecanismo pelo qual ocorre a secreção de 

fluido pelo epitélio dos quistos renais. Segundo Patricia Wilson [121], no 

epitélio tubular normal, a reabsorção do fluido tubular é conseguida pela 

criação de um gradiente de concentração de sódio, gerado pela actividade das 

bombas de sódio (Na+/K+ ATPase), na membrana baso-lateral, e por muitos 

transportadores e canais que se encontram nas membranas baso-laterais e 

apicais. Pelo contrário, no epitélio quístico, a bomba de sódio está colocada 

indevidamente na membrana apical e o cotransportador Na+/K+/2Cl- está 

colocado na membrana basal do epitélio. Aparentemente esta anomalia deve-

se a uma incapacidade de repressão da expressão genética (downregulation) 

da isoforma β2 da bomba de sódio, presente na fase embrionária (e 

habitualmente presente na membrana apical) que, deste modo, encaminha a 

bomba de sódio para esta membrana. 

Esta teoria baseia-se no pressuposto de que a bomba de sódio (ATPase Na+/K+) 

se encontra inadequadamente localizada na membrana apical do epitélio 

quístico, facto que é contestado por investigadores do grupo de JJ Grantham, 

da Universidade de Kansas [159]. De acordo com estes autores, vários modelos 

experimentais demonstraram que o epitélio dos quistos renais secreta Cl-, e 

que esta secreção arrasta a secreção de fluido para o interior dos quistos. O 

mecanismo secretório é semelhante ao de outros epitélios: a ATPase Na+/K+, 

situada na membrana baso-lateral estabelece um gradiente que permite o 

influxo de Cl- para o interior da célula. A saída de Cl- pela membrana apical é 

facilitada pela presença do canal de Cl-, o CFTR (cystic fibrosis 
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transmembrane conductance regulator). O papel do CFTR na fisiopatologia da 

DPRAD viria a ser explorado por alguns autores, em particular como gene 

modificador da expressão fenotípica (ver capítulo 5 sobre a progressão da 

insuficiência renal). 

Regulação da proliferação celular 

Nas células eucarióticas a regulação da proliferação celular é feita na 

transição do pool de células quiescentes da fase G0 para a fase G1. Isto é 

conseguido através de um conjunto de proteínas cinases heterodiméricas 

denominadas cinases dependentes das ciclinas (ciclin-dependent kinases, Cdk) 

pois só têm actividade cinase quando associadas às ciclinas [160]. 

Normalmente, a proliferação celular é controlada pelos factores de 

crescimento que se ligam aos receptores associados a tirosina cinases com 

activação sequencial do sistema Ras/B-Raf/MEK/ERK. Admite-se que o 

complexo das policistinas regule o ciclo celular por vários mecanismos: por um 

lado, através da activação da via do sistema  ErbB/Ras/B-Raf/MEK/ERK  que, 

como se disse, interferem na fosoforilação das ciclinas; por outro lado, as 

alterações nas concentrações do cálcio intra-celular e do AMPc determinam 

activação da proteína cinase A (PKA) que, via Src, interfere no sistema Ras/B-

Raf. Ainda, o ERK activa o complexo proteico tuberina/hamartina, produto 

dos genes TSC2/TSC1 (da esclerose tuberosa) que, através da proteína mTOR 

(mammalian target of rapamycin) regula a translacção das proteínas ao nível 

nuclear. A importância desta via para a cistogénese ficou demonstrada com a 

utilização dos inibidores da mTOR em modelos animais e em ensaios 

terapêuticos que estão a decorrer. Ficou também demonstrado que a PC1 

pode activar a via JAK/STAT (Janus kinase/signal transducers and activators 

of transcription) induzindo a paragem do ciclo celular em G0/G1, processo 

mediado pelo aumento da expressão do factor p21waf1; assim, a mutação da 

PC1 impediria esta acção ao nível tubular [161,162]. Finalmente, sabe-se que 

o cílio primário, existente na grande maioria das células eucarióticas, e na 

qual foi demonstrada a presença de PC1, participa na formação do fuso 

mitótico durante a divisão celular uma vez que os microtúbluos e o centríolo, 
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estruturas existentes no cílio primário, são usados para a formação do fuso 

mitótico [163]. 

O papel das policistinas na morfogénese renal: tubulogénese  

Os rins dos mamíferos derivam da migração caudal de células do mesoderma 

intermediário para formar os canais de Wolf, gerando uma estrutura não 

funcionante, o pronefros, a que se segue o mesonefros, apenas 

transitoriamente funcionante e, finalmente, o metanefros que dá origem ao 

rim adulto. No 28º dia da embriogénese surge o botão ureteral que invade o 

mesênquima indiferenciado do metanefros e onde ocorrem interacções 

recíprocas entre as células e a matriz que conduzem à ramificação e 

alongamento do túbulos renais.   Foi Patricia Gabow quem propôs que os rins 

poliquísticos resultariam de uma perturbação da morfogénese renal [164]. Há 

muito que se sabe que a expressão da PC1 é regulada no decurso do 

desenvolvimento embrionário com taxas mais elevadas de ARNm nos tecidos 

embrionários e fetais do que no rim do adulto [165]. Estudos efectuados por 

van Adelsberg  [119] demonstraram que a interferência com a função da PC1 

resultava numa perturbação da morfogénese da ramificação tubular numa 

altura em que os túbulos renais sofrem um processo de alongamento e 

maturação. Existem também evidências que revelam um aumento da 

expressão das policistinas nas fases iniciais do metanefros, em particular nas 

adesões focais que fazem o contacto da membrana basal do epitélio com a 

matriz extra-celular.  O papel das policistinas na tubulogénese ficou mais 

claro pela avaliação das consequências da sobre-expressão das policistinas nas 

células MDCK que desenvolviam estruturas tubulares mesmo na ausência do  

factor de crescimento dos hepatócitos (hepatocyte growth factor, HGF). 

Existem ainda outros elementos que justificam a hipótese de que as 

policistinas são importantes na tubulogénese dos quais se destaca a 

modulação da via Wnt, importante nas fases finais da tubulogénese [166], e a 

activação da via JAK/STAT, importante na conversão do mesênquima em 

epitélio [167]. 

Assim, foi proposto um modelo segundo o qual a policistina regularia o 
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crescimento e alargamento dos túbulos renais pelo que a mutação destas 

proteínas deixaria estas células sem controlo, levando ao crescimento e 

alargamento dos quistos renais [168]. 

Polaridade planar 

A divisão celular heterogénea, ou assimétrica, faz parte do padrão de 

desenvolvimento em processos que vão desde a segregação assimétrica dos 

destinos celulares até  à modelação da forma dos tecidos [169]. No decurso da 

tubulogénese normal ocorre um processo de crescimento longitudinal do 

túbulo por divisão mitótica das células epiteliais; contudo, este crescimento é 

orientado de forma planar o que impede que a proliferação celular resulte em 

dilatação tubular. Demonstrou-se, em modelos murinos de rins poliquísticos, 

que a perda da polaridade planar poderia ser a causa do crescimento do 

túbulo em forma quística, sendo este mais um mecanismo subjacente à 

cistogénese [170]. Um dos modelos propostos associa a actividade ciliar, 

mediada pela via Wnt não canónica, à regulação da orientação planar da 

divisão celular nas células epiteliais tubulares durante a morfogénese [133].  

Conclusões 

Com a identificação das policistinas como produtos dos genes alterados na 

DPRAD foi possível iniciar a pesquisa das funções que elas exercem nos 

tecidos. O facto de serem proteínas muito conservadas ao longo da evolução 

revela que são fundamentais para o bom desenvolvimento e funcionamento 

dos tecidos. Por outro lado, a maior expressão da PC1 durante a vida fetal 

aponta no sentido de que estas proteínas têm um papel importante na 

morfogénese renal e na tubulogénese. A localização subcelular das 

policistinas, ao nível da membrana plasmática, nas junções intercelulares, na 

zona de adesão célula-matriz extra-celular e nos cílios, permitiu antever o seu 

papel importante em várias funções celulares e tecidulares. Outros estudos 

revelaram quais as vias que conduzem o sinal para o interior das células são 

modificadas pela actividade das policistinas entre as quais se salienta o cálcio 
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intra-celular, em que a PC2 tem um papel fundamental, o AMPc, e muitas 

outras vias (Erb, JAK-STAT, Wnt, p21waf1, mTOR) que regulam a divisão e a 

diferenciação celulares. 

A identificação destas vias intra-celulares iniciou uma nova era de intervenção 

terapêutica na DPRAD. Assim, estão a ser testadas drogas que actuam ao nível 

da proteína mTOR (rapamicina), outras que diminuem o AMPc intra-celular 

(tolvaptan, octreótido), outras ainda que inibem as ciclinas (roscovitina), o 

que gera um grande potencial de esperança para os pacientes que sofrem 

desta patologia. 
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ESTUDOS DE GENÉTICA MOLECULAR DA DPRAD EM FAMÍLIAS 
PORTUGUESAS 

 

No âmbito da participação do Serviço de Nefrologia do Hospital de Santa 

Maria, em colaboração com o Departamento de Genética Humana do Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e com o Serviço de Nefrologia do 

Hospital de S João, na Acção Concertada da CEE intitulada ‘Toward 

prevention of kidney failure caused by inherited polycystic kidney disease’ 

[Project manager: Martijn Breuning, University of Leiden, Netherlands], 

foram colhidas amostras de sangue de várias famílias portuguesas com DPRAD 

para estudos de genética molecular. A nossa participação neste projecto foi 

suportada pela bolsa da Junta Nacional de Investigação Científica (JNICT) com 

o projecto PMCT/SAU/230/90 e contou com a colaboração do Sylvius 

Laboratory (Leiden, Holanda) para a cedência de sondas genómicas e 

interpretação dos resultados. Os resultados destes estudos foram publicados 

sob forma de Tese de Doutoramento pela Profª Salomé de Almeida [48], 

apresentada à Faculdade de Ciências de Lisboa, em 1997, e na qual me baseio 

para apresentar os resultados dos estudos genéticos em famílias portuguesas. 

Acessoriamente foram apresentadas várias comunicações científicas sob a 

forma de comunicação oral, ‘poster’, cartas ao editor e artigos em revistas 

indexadas. Depois de completado o período de vigência da bolsa de estudo, 

que permitiu custear uma bolseira, inicialmente a Dra. Ana Cruz, 

posteriormente a Dra. Salomé de Almeida, os estudos de genética molecular, 

baseados essencialmente em análise de ‘linkage’, não puderam prosseguir 

uma vez que a sua utilidade clínica era limitada. Por outro lado, estes estudos 

deixaram de ter interesse em termos de investigação básica uma vez que, 

conseguida a identificação dos genes, foi o estudo das proteínas codificadas e 

das suas funções que focalizou o interesse dos investigadores. 
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Estudos de linkage (co-segregação de marcadores genómicos) em 
famílias portuguesas 

Os estudos de linkage baseiam-se no princípio de que dois genes, ou 

marcadores genéticos, que se situem muito próximos na mesma região 

cromossómica se segregam em conjunto nos gâmetas resultantes das meioses. 

Com efeito, à medida que se afastam, a probabilidade de se separarem 

aumenta, ou seja a sua fracção de recombinação (θ) aumenta, podendo variar 

de 0 (zero), quando os dois genes se encontram juntos, a 0,5, quando os dois 

genes estão suficientemente afastados para que seja segregados de forma 

independente (por exemplo, em cromossomas diferentes). A distância 

genómica entre dois genes, ou marcadores genómicos, é medida em 

centimorgan, sendo que 1 centimorgan representa a distância física que 

separa dois genes que se separam em cada 100 meioses (Fig 3.7). 

 

 

Figura 3.7 – recombinação genética e o princípio da co-segregação dos marcadores. A separação 

física dos genes A e B é menos provável que a dos genes A e C porque a distância física entres 

estes é maior (reproduzido de [48], sob permissão). 
 

 

Os estudos de linkage na DPRAD surgiram quando Stefan Reeders [12] 

descreveu um marcador genético muito polimórfico, o 3’HVR, muito próximo 

do locus do gene da DPRAD, no braço curto do cromossoma 16, região 13p 

13.3. Com este instrumento foi possível traçar a segregação do gene PKD1 ao 



 81

longo de várias gerações permitindo fazer diagnósticos pré-sintomáticos e, 

até, pré-natais. O refinamento deste tipo de análise foi possível com a 

utilização de mais sondas genómicas próximas do gene PKD1, tais como as 

sondas pGGG1, 2BP5, VK5, SM7, 16 AC2.5, etc, e, ainda com a descrição de 

sondas flanqueando os dois lados do locus provável do gene PKD1. 

Posteriormente, a identificação de uma sonda genómica situada dentro do 

gene (ou seja, intra-génica), a KG8, embora pouco polimórfica, melhorou 

ainda mais a eficiência desta metodologia. No que diz respeito ao gene PKD2 

foi possível aplicar a mesma metodologia com a identificação de vários 

marcadores flanqueando o gene, no braço curto do cromossoma 4, região 4p 

21 (D4S400; D4S423; D4S231, D4S410, etc.). 

Os estudos de linkage têm, contudo, algumas limitações. Em primeiro lugar 

dependem da definição da fase de transmissão do haplotipo (figura 3.8). A 

definição da fase depende do número de indivíduos estudados dentro de cada 

família, não só os que estão afectados clinicamente, como também dos não 

afectados e dos cônjuges. Este facto contribuíu para que os resultados em 

muitas famílias estudadas fossem insuficientes para a definição do tipo de 

gene afectado sendo, assim, inconclusivos. A segunda grande limitação dos 

estudos de linkage reside no facto de existir sempre uma pequena 

probabilidade de ocorrência de recombinação genética, pelo que o 

diagnóstico é probabilístico. No que diz respeito ao marcador KG8, que é 

intra-génico e, portanto, com taxa de recombinação próxima do 0, a sua 

grande limitação é ser pouco polimórfica e, assim, não informativa em muitos 

casos de DPRAD. 

Os estudos de linkage de famílias portuguesas acompanhadas no Serviço de 

Nefrologia do HSM foram efectuados em colaboração com o Departamento de 

Genética Humana do INSA (Responsável: Dr. João Lavinha; bolseiras: Dra. Ana 

Cruz e, mais tarde, Dra. Salomé de Almeida) e com o Sylvius Laboratory, 

Leiden (Dr. M Breuning e Dra. Dorien Peters). O laboratório do INSA realizou 

também estudos de famílias com DRAD seguidas no Serviço de Nefrologia do 

Hospital de S. João, no Porto (Director: Prof. Levy Guerra; Nefrologista: Dr. 

João Paulo Oliveira). Como parte da Accção Concertada da CEE foram-nos 
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cedidas sondas genómicas para os genes PKD1 e, mais tarde, para os genes 

PKD2, e ainda, um software apropriado para cálculo da probabilidade 

estatística de linkage (cálculo do lodscore). 

No período compreendido entre 1989 e 1995 identificámos vários indivíduos 

seguidos na Consulta de Nefrologia do HSM por DPRAD que tinham vários 

familiares afectados. Para cada um foi construida uma árvore genealógica, 

tendo sido identificados vários familiares em primeiro grau  em risco de serem 

afectados, muitos deles assintomáticos, e que não tinham efectuado qualquer 

exame diagnóstico de DPRAD (ecografia renal, urografia intra-venosa ou TAC). 

Através dos familiares seguidos na Consulta, foi-lhes oferecida uma 

oportunidade de fazerem o rastreio da doença para o que deveriam fazer, em 

primeiro lugar, uma consulta de aconselhamento. Nesta consulta, os 

indivíduos em risco eram informados da probabilidade de herdarem a doença, 

das manifestações clínicas associadas à doença, das vantagens 

(acompanhamento na consulta, identificação e tratamento precoce das 

principais complicações e, eventualmente, interferência na progressão da 

doença) e dos inconvenientes de fazerem o rastreio (penalização nos seguros, 

limitação em algumas actividades profissionais, problemas nos 

relacionamentos afectivos,etc). Após consentimento informado escrito era 

efectuada ecografia renal, inicialmente com a colaboração da Dra. Isabel 

Távora, do Serviço de Radiologia do HSM, posteriormente, após 

disponibilização de ecógrafo no Serviço de Nefrologia, nós próprios fazíamos a 

ecografia renal e, em muitos casos, com o recurso a laboratórios de 

imagiologia privados, mais próximos da residência dos candidatos.  

Com esta metodologia enviámos amostras de sangue periférico para estudos 

de genética molecular de 52 famílias com DPRAD, num total de 439  

indivíduos. Por razões logísticas e limitação de recursos os estudos genéticos 

foram efectuados em 24 famílias, contendo 169 indivíduos, das quais 88 

afectados [48]: 
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Família Indivíduos 
afectados 

Indivíduos não 
afectados 

Total 

PKD 7001 12 21 33 

PKD 7002 4 4 8 

PKD 7003 4 2 6 

PKD 7004 3 3 6 

PKD 7005 9 13 22 

PKD 7007 3 4 7 

PKD 7008 4 2 6 

PKD 7009 4 1 5 

PKD 7010 2 3 5 

PKD 7011 3 1 4 

PKD 7012 6 1 7 

PKD 7013 2 2 4 

PKD 7014 2 1 3 

PKD 7015 3 0 3 

PKD 7016 5 1 6 

PKD 7017 4 3 7 

PKD 7018 2 3 5 

PKD 7019 7 2 9 

PKD 7020 1 0 1 

PKD 7021 2 0 2 

PKD 7022 2 2 4 

PKD 7023 0 2 2 

PKD 7024 4 0 4 

TOTAL 88 81 169 
 

 

Tabela 3.5 – famílias portuguesas com DPRAD, seguidos na Consulta de Nefrologia do HSM, com 

estudos de linkage. 
 

Os resultados da segregação dos marcadores nestas famílias foram, sempre 

que possível, analisados com o software MEGABASE e LINKAGE, cedidos pela 

Acção Concertada, que nos permitiu calcular o lodscore para cada família. Um 

lodscore superior a 3 era consistente com linkage para esse locus enquanto 

que lodscore inferior a – 3 era consistente com ausência de linkage e valores 

intermédios eram inconclusivos (embora valores superiores a 2 e inferiores a –

2 possam ser muito indicativos de linkage ou ausência de linkage). 
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Na tabela 2 apresentam-se os resultados obtidos nas nossas famílias.  

 
 
 

Família Observações 

PKD 7001 Não ligada ao cromossoma 16; não ligada ao cromossoma 4* 

PKD 7002 Provavelmente PKD1 

PKD 7003 Inconclusivo 

PKD 7004 Provavelmente PKD1 

PKD 7005 PKD1; estudos com marcadores para o cromossoma 4 viriam 
a excluir linkage para este locus 

PKD 7007 Não ligada ao cromossoma 16; provavelmente PKD2 

PKD 7008 Provavelmente PKD1 

PKD 7009 Provavalmente PKD1 

PKD 7010 Inconclusivo 

PKD 7012 PKD1 

PKD 7013 Inconclusivo 

PKD 7014 Inconclusivo 

PKD 7015 Inconclusivo 

PKD 7016 Provavelmente não PKD1; 

PKD 7017 Não PKD1; provavelmente não PKD2 

PKD 7018 Provavelmente PKD1 

PKD 7019 PKD1 

PKD 7020 Inconclusivo 

PKD 7021 Inconclusivo 

PKD 7022 Inconclusivo 

PKD 7023 Inconclusivo 

PKD 7024 Inconclusivo 

 
 

Tabela 3.6– resultados dos estudos de linkage efectuadas em famílias de indivíduos com DPRAD 

seguidos na Consulta de Nefrologia do HSM; *estudos efectuados sobre o tipo de mutação da 

família 7001 viriam concluir que se tratava de uma família PKD1 [81]. 
 
 

A análise dos resultados demonstra, de acordo com as expectativas, que um 

número significativo de famílias tem a doença ligada ao cromossoma 16, ou 

seja, PKD1 (9 em 12; 75% - excluindo 10 famílias com estudos inconclusivos). 

Outro aspecto significativo foi o grande número de estudos inconclusivos, a 

maior parte deles devido ao número insuficiente de indivíduos estudados, o 

que revela as limitações deste tipo de estudos. 
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Uma família PKD1 – a família PKD 7019 

A família 7019 foi identificada a partir do indivíduo IV-1 que foi referenciado 

pelo seu médico assistente por ter insuficiência renal crónica. A sua árvore 

genealógica (Figura 3.8) revelou um atingimento de várias gerações sucessivas 

consistente com um padrão autossómico dominante pelo que, ao longo de 

vários anos, observámos 10 indivíduos afectados na consulta de Rins 

Poliquísticos que aceitaram participar no estudo genético. Clinicamente, a 

doença manifestou-se de forma agressiva, com vários indivíduos a iniciarem 

terapêutica substituiva da função renal antes dos 60 anos (Tabela 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – fragmento da árvore genealógica da família PKD 7019 mostrando os resultados do 

estudo genético com marcadores para o cromossoma 16 bem como a concordância da segregação 

do haplotipo (barra a negro) com o fenótipo da doença ao longo das várias gerações. 
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Indivíduo Número idade* Creat 
(mg/dl) HTA Urol IRC TSFR / 

idade 
Quistos 
hepáticos 

III-3 1  48     ? Não  ?    ? 

III-7 2  57 4,18 sim Não Sim Sim/57 sim 

IV-8 3  48    ? Não Sim  Sim/48  ? 

IV-9 4  52    ? Não ?    ? 

IV-1 5  42 6 sim h3+itu1 Sim Sim/42 sim 

IV-3 6  47 6,17 sim cr1+h4+itu1 Sim Sim/47 sim 

IV-7 7  38 0,6 não Não Sim   sim 

IV-13 8  24 0,8 não Não Não   não 

V-1 9  32 0,7 sim Não Não   Sim 

V-3 10  26 0,7 não Não Não   Não 

V-5 11  14 0,6 não Não Não   ? 

 

Tabela 3.7 – principais manifestações clínicas nos indivíduos da família 7019; a idade refere-se à 

última observação na consulta; TSFR / idade, refere-se à idade de início da terapêutica 

substitutiva da função renal. Nas manifestações urológicas, itu significa infecções urinárias, cr 

significa cólica renal e h denota hematúria macroscópica; o algarismo refere-se ao número de 

episódios registados. Os indivíduos III-3, IV-8 e IV-9 foram observados apenas uma vez. 

 
 

Nesta família foram utilizadas as sondas HBAP1 e KG8, teloméricas em relação 

ao gene PKD1 (KG8 intragénica) e as sondas 16AC2.5, SM7 e 26.6prox, 

centroméricas em relação ao gene. Os resultados permitiram construir um 

haplotipo (Figura 3.7) que demonstra a segregação do gene nesta família não 

tendo ocorrido nenhum fenómeno de recombinação genética. No cálculo do 

lodscore obteve-se um valor máximo de Z de 2,261 que, embora não 

permitindo concluir de forma definitiva pelo linkage, indica que a 

probabilidade de linkage é de 182 para 1. Este valor deveu-se ao número 

insuficiente de indivíduos estudados (apenas 9 meioses informativas) o que 

demonstra as limitações deste tipo de estudos. 
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A família PKD 70014 

Nos estudos de linkage efectuados na família 7001 foram empregues os 

marcadores polimórficos disponíveis nessa época para o cromossoma 16 

(3´HVR,  HBAP1, 16AC2.5,  SM7,  218EP6 e  2BP5). Os resultados iniciais 

revelaram um número considerável de recombinações genéticas, facto que 

sugere ausência de linkage (Figura 3.9).  

 

 
 

Figura 3.9 – marcadores para o locus PKD1 usados na família PKD 7001 mostrando elevado número 

de recombinações, consistentes com ausência de linkage (reproduzido, sob permissão de [117]. 
 

O cálculo do lodscore confirmou a perspectiva inicial de que a família não 

estaria ligada ao cromossoma 16. Por outro lado, clinicamente, na época em 

                                                 
4 publicado na revista Human Genetics [14]. 
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que decorreu o estudo, esta família, apesar de numerosa, não tinha ninguém 

sob terapêutica substitutiva da função renal, apesar de existirem alguns 

indivíduos com função renal deteriorada. No âmbito da Acção Concertada foi 

pedido apoio ao Dr. Peter Harris que, nessa altura, trabalhava em Oxford e 

que, empregando outras sondas polimórficas (SM6) entretanto 

disponibilizadas, considerou também que se trataria de uma família não 

ligada ao cromossoma 16. Perante esta hipótese, procedeu-se ao estudo dos 

marcadores para o cromossoma 4 para o gene PKD2 e, uma vez mais, a 

ausência de linkage foi clara. A existência de outros loci para a DPRAD fora 

sugerida, nesse mesmo ano, por Daoust [77] numa família de origem franco-

canadiana, pelo que este achado foi bem aceite pela comunidade científica 

tendo sido objecto de publicação na revista Human Genetics [14]. Outros 

autores viriam a reportar a existência de famílias não ligadas ao cromossoma 

16 nem ligadas ao cromossoma 4 (unlinked), designadas de PKD3 [78-80, 115]. 

Mais tarde, Salomé de Almeida dedicar-se-ia a tentar localizar o locus 

provável deste 3º gene, realizando um scanning genómico do qual resultou um 

locus putativo no cromossoma 7 [48]. 

Em 1999, na sequência da publicação do nosso artigo na revista Nephrology, 

Dialysis, Transplantation que tinha por objectivo reportar o follow-up clínico 

da família PKD 7001 [171], fomos confrontados com uma carta ao editor de 

Paterson e Pei [117] que questionava a existência de um terceiro locus para a 

DPRAD. Estes autores haviam publicado recentemente (embora posterior ao 

envio do nosso artigo) um artigo em que analisavam a probabilidade de 

existência de um terceiro locus para a DPRAD [116]. Nesse artigo estes 

autores consideraram que as famílias não-PKD1/não-PKD2 descritas até então 

tinham várias inconsistências que punham em causa a validade da afirmação 

da existência de um terceiro locus para a DPRAD. Com efeito, estes autores 

questionaram a existência deste terceiro locus porque as famílias eram 

pequenas (família italiana [79]), ou porque usaram apenas duas sondas [79],  

o que aumenta o risco de erro na construção dos haplotipos, ou ainda porque 

o diagnóstico clínico podia estar falseado face à penetrância tardia em 

famílias com PKD2 [80].  A ausência de linkage poderia ainda ser devida ao 
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facto de, na mesma família, haver indivíduos que tivessem herdado o gene 

PKD1 e outros o gene PKD2 como, provavelmente, ocorrera na família franco-

canadiana [77]. Uma vez que na família portuguesa, PKD 7001, nenhum destes 

factores pôde ser invocado, a explicação encontrada seria a da troca de 

amostras ou erros de genotipagem. De facto, na análise da segregação dos 

marcadores genómicos constata-se que num dos indivíduos afectados várias 

recombinações genéticas teriam ocorrido num pequeno intervalo o que é 

muito improvável. A explicação do Laboratório de Genética Humana do INSA 

foi de que teria ocorrido digestão incompleta do DNA pelo enzima de restrição 

Xmnl de uma das amostras o que teria gerado um novo alelo, ainda não 

descrito o que, aliás, fora submetido para publicação na revista Nucleic Acid 

Research [117]. Contudo, mesmo após correcção deste haplotipo, a 

segregação dos marcadores era consistente com ausência de linkage [117]. 

Embora a polémica não tivesse prosseguido, considerámos que seria adequada 

a repetição da genotipagem. Infelizmente terminara a bolsa de estudos ao 

abrigo da JNICT pelo houve necessidade de recorrer a ajuda externa para que 

este estudo fosse realizado o que viria a acontecer em 2003, com a preciosa 

colaboração do Dr. Vicente Torres, da Mayo Clinic, Rochester (MN), nos 

Estados Unidos da América. De forma a esclarecer todas as dúvidas 

procedemos à recolha de novas amostras de sangue dos indivíduos disponíveis 

da família PKD 7001 e foi efectuada pesquisa de mutações para o gene PKD1. 

Os resultados viriam a demonstrar a existência de uma mutação no exão 41, 

do tipo missense (Gli-Ala), pelo que, de forma definitiva, se pode afirmar que 

a família PKD 7001 é uma família PKD1 [81]5. 

                                                 
5 Comunicado ao Congresso da American Society of Nephrology, 2005 [81]. 
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4 HIPERTENSÃO 

ARTERIAL  
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HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

A associação de hipertensão arterial (HTA) com a doença poliquística renal 

autossómica dominante (DPRAD) foi descrita em 1916 por Braasch [9]. Mais 

tarde, em 1931, foi confirmada por Schacht [10] num estudo caso-controlo em 

que a prevalência de HTA na população de doentes com DPRAD foi comparada 

com a de uma população com pielonefrite crónica. No trabalho seminal de 

Dalgaard, publicado em 1957, este autor constata que a hipertensão arterial é 

significativamente mais prevalente na população de doentes com DPRAD do 

que na população geral, mesmo usando o critério (adequado para a época) de 

considerar hipertensos indivíduos com pressões arteriais superiores a 160/100 

ou com uma sistólica isolada superior a 180 mmHg [11]. Neste mesmo trabalho 

documentou-se o aumento da massa ventricular esquerda em 87 dos 173 casos 

(50,3%) submetidos a autópsia. A idade média da morte fora de 51,6 anos, 

sendo a urémia a principal causa de morte. 

A prevalência da HTA nos doentes com DPRAD é elevada, sendo estimada em 

65% no grupo etário dos 20-29 anos, 74%  entre os 30-39 anos, 77% entre os 40-

49 anos, 82% entre os 50-59 anos e 75% entre os 60-69 anos, num estudo 

efectuado em 217 doentes da clínica de Heidelberg [172]. Recentemente nos 

Estados Unidos da América, um estudo comparando 516 indivíduos com 

DPRAD, com função renal normal e sem proteinúria, com indivíduos incluídos 

nas bases de dados de NHANES III e IV, revelou que a prevalência de HTA era 

significativamente mais elevada nos doentes com DPRAD, em todos os grupos 

etários até aos 55 anos, sendo a diferença mais dramática no grupo etário dos 

20-34 anos [173]. Este estudo revelou ainda, que um menor número de 

doentes com DPRAD tinha a pressão arterial controlada para valores inferiores 

ou iguais a 140/90, em comparação com a restante população. A elevada 

prevalência de HTA na DPRAD coloca esta população num patamar de maior 

risco de eventos cardiovasculares. Além da morbilidade e mortalidade 

associadas à HTA, que está bem estabelecida para a população de doentes 

com HTA essencial, nos doentes com patologia renal deve associar-se também 

um possível efeito deletério na função renal. Está bem estabelecido que a 
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principal causa de morte nos doentes com DPRAD, após o uso generalizado das 

várias opções da terapêutica substitutiva da função renal, é de causa 

cardiovascular [174], sendo a hipertrofia ventricular esquerda e a doença 

coronária os achados patológicos subjacentes mais frequentemente 

encontrados nas autópsias. Assim, a HTA surge nesta doença como um dos 

poucos factores influenciáveis pela intervenção médica e farmacológica tendo 

em vista a redução do risco cardiovascular e, porventura, da progressão para 

a insuficiência renal crónica. Todos os esforços visando a detecção precoce, 

identificação de factores de risco e tratamento da HTA são, sem margem para 

dúvidas, contributos importantes para o tratamento destes doentes. 

Fisiopatologia da HTA na DPRAD 

Inicialmente a HTA associada à DPRAD foi atribuida à ocorrência de 

insuficiência renal crónica. Contudo, desde os estudos caso-controlo 

realizados por Schacht [10], em que indivíduos com DPRAD foram comparados 

com indivíduos com pielonefrite crónica com o mesmo grau de função renal, 

que ficou demonstrado que a HTA surge muito precocemente na história 

natural da DPRAD e precede o aparecimento da insuficiência renal, pelo que 

esta não pode ser responsável pela HTA nessa fase da doença. 

Os estudos sobre a fisiopatologia da HTA na DPRAD remontam à década de 50 

do século XX.  Os estudos iniciais [175, 176] demonstraram que indivíduos com 

DPRAD hipertensos e função renal normal eram incapazes de eliminar o 

excesso de sódio quando se provocava uma sobrecarga salina e se aumentava 

o volume do líquido extra-celular; como a actividade da renina plasmática 

estava diminuída, estes autores concluíram que a HTA era mediada pela 

retenção de fluidos com consequente supressão do SRAA. Posteriormente, 

Anderson [177] comparou a resposta à saralasina, um antagonista da 

angiotensina II, em indivíduos com DPRAD hipertensos com a de doentes com 

hipertensão por a estenose unilateral da artéria renal; uma vez que se 

verificou diminuição da pressão arterial média apenas nos indivíduos com 

estenose unilateral, concluiu que o SRAA não tinha um papel determinante na 

patogenia da HTA na DPRAD. Estas conclusões foram muito contestadas por 
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vários autores, uma vez que, o modelo adequado para explicar a HTA na 

DPRAD seria o da estenose bilateral e não o da estenose unilateral da artéria 

renal [178,179]. 

De forma a esclarecer se a HTA na DPRAD era predominantemente volume-

dependente (sódio dependente) ou resultante da activação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA), Bell [179] estudou um grupo de 16 doentes 

com DPRAD e função renal normal, dos quais 9 eram hipertensos e 7 

normotensos. Os doentes foram internado durante 10 dias, tendo efectuado 

um período com restrição de sódio e outro com sobrecarga de sódio. Para 

avaliar a intervenção do SRAA os doentes fizeram o teste do captopril com 

determinação da renina sérica e, para avaliar o contributo do sistema nervoso 

periférico, fizeram o teste da fentolamina. A influência do sistema 

catecolaminérgico foi avaliada pelo teste de supressão com a clonidina. Os 

autores viriam a concluir que a HTA não parecia ser volume dependente, uma 

vez que o volume plasmático não diferiu nos dois grupos, quer no período de 

restrição salina, quer no período de sobrecarga com sal, e que a excreção 

renal de sódio foi semelhante nos dois grupos em ambos os períodos. Além 

disso, apesar de se ter comprovado que a volémia era semelhante, a 

determinação da ANP (péptido natriurético auricular) foi superior nos DPRAD o 

que os levou a admitir a existência de uma maior venoconstrição. A activação 

do sistema simpático foi excluída uma vez que os dois grupos não diferiram 

após administração do bloqueador alfa-adrenérgico, fentolamina, nem do 

agonista  alfa-2 de acção central, clonidina. Por outro lado, embora a 

resposta hipotensiva ao captopril tenha sido semelhante em ambos os grupos, 

a elevação dos níveis de renina foi significativamente mais elevada nos 

indivíduos hipertensos o que parecia indiciar um contributo decisivo do SRAA 

na génese da HTA. O papel da disregulação da homeostasia do sódio viria a ser 

posto em evidência por Harrap [180]. Este autor demonstrou que jovens 

normotensos com DPRAD não eliminavam adequadamente uma sobrecarga de 

sódio, reagindo com vasoconstrição a esta manobra, o que fazia supor um 

mecanismo semelhante ao da vasoconstrição pela ciclosporina A [172].  

Posteriormente, Chapman [181] viria a estudar especificamente o SRAA nos 



 98

doentes com DPRAD. Esta autora avaliou o contributo do bloqueio do SRAA em 

indivíduos com DPRAD hipertensos, em DPRAD normotensos e em hipertensos 

‘essenciais’. No bloqueio agudo, o aumento da renina sérica era 

significativamente maior nos DPRAD hipertensos, do que nos outros grupos. No 

bloqueio crónico (6 semanas) ocorreu aumento do fluxo plasmático renal e 

diminuição da fracção de filtração e da resistência vascular renais apenas nos 

doentes com DPRAD hipertensos. Estes achados levou-a a concluir que a 

activação do SRAA seria o factor dominante na patogenia da HTA na DPRAD. 

Esta conclusão viria a ser corroborada por Torres [182] que estudou o efeito 

da inibição do SRAA na hemodinâmica renal e no metabolismo do sódio em 

hipertensos com DPRAD. Neste estudo, 9 voluntários com DPRAD hipertensos 

foram sujeitos a sobrecarga salina seguida de inibição do sistema renina-

angiotensina-aldosterona com enalapril. Constatou-se que os doentes com 

DPRAD se comportavam como ‘não-moduladores’, isto é, a sobrecarga salina 

não determinava um aumento do fluxo plasmático renal (como nos 

‘moduladores’)  mas este aumentava após bloqueio do SRAA. Esta hipótese 

era ainda apoiada por um estudo anterior [183], do mesmo grupo da Mayo 

Clinic, em que se demonstrou que indivíduos com DPRAD quando submetidos a 

uma sobrecarga de volume aumentam a fracção de excreção de sódio mas 

mantêm um fluxo plasmático renal relativamente fixo. Este facto era 

explicado por uma disregulação do SRAA local que não era suprimido após 

expansão da volémia. O padrão ‘não modulador’ era semelhante ao descrito 

para este grupo de hipertensos ‘esssenciais’ nos quais se considera o papel 

central do SRAA na sua fisiopatologia [184,185]. 

Duas hipóteses foram consideradas para a explicar a activação do SRAA. Por 

um lado, poderia haver um defeito primário do sistema transmembranário de 

transporte do sódio, sugerido por eventuais alterações do contra-transporte 

sodio-lítio descrito por alguns autores [186]. Esta hipótese preconizava que 

este defeito resultaria na perturbação da reabsorção de sódio e consequente 

activação do SRAA através da mácula densa. No entanto, os estudos 

efectuados sobre o sistema de contra-transporte sódio-lítio na DPRAD não 

apoiaram esta hipótese [182]. A segunda hipótese teria em consideração 
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achados mais antigos, descritos por Ettinger [53] e por Cornell SH [52] (aliás, 

já descritos pelo Prof. Cândido da Silva em 1940 [33]), que demonstraram, por 

angiografia, tortuosidade dos vasos intra-renais nos doentes com DPRAD, o 

que determinaria isquémia intra-renal e a consequente activação do SRAA. A 

corroborar esta hipótese há o facto de se ter verificado que os doentes com 

DPRAD hipertensos, com função renal normal,  apresentarem volumes renais 

maiores. Um maior volume dos quistos renais poderá provocar a compressão 

dos vasos intra-renais e, desse modo, determinar a isquémia e a activação do 

SRAA. A expansão dos quistos poderia ainda determinar o aumento da 

libertação da endotelina e da actividade simpática aferente e, desta forma, 

contribuir ainda mais para a génese da HTA. 

O papel da activação do SRAA é ainda apoiado pelos achados de hiperplasia do 

aparelho justa-glomerular em rins de doentes com DPRAD [187], a imuno-

fixação para a renina em vasos e nas paredes dos quistos [188] e aumento da 

actividade da renina no fluido dos quistos [189].  

Assim, estes dados são muito favoráveis à hipótese da activação do SRAA na 

patogenia da HTA na DPRAD o que levou a preconizar a utilização dos 

inibidores do enzima conversor da angiotensina (IECA) como os mais 

adequados para o tratamento da HTA nestes doentes [190]. 

Prevalência de HTA na DPRAD 

A HTA surge muito preocecemente no curso clínico da DPRAD. Com efeito, a 

prevalência de HTA  na população de doentes com DPRAD em idade pediátrica 

(<18 anos; hipertensão se mais de 50% das medições se situassem acima do 

percentil 95 para a idade e sexo) foi de 13% num estudo envolvendo 88 

crianças efectuado na Universidade do Colorado pelo grupo de Gabow [191], 

embora Tee e col. [192] tenham reportado uma prevalência de 22% neste 

grupo etário. 

Martin Zeier [193], da Universidade de Heidelberg, estudou um grupo de 26 

crianças e jovens com DPRAD e comparou-as com um grupo controlo, 

emparelhadas por idade e sexo, e verificou que os doentes com DPRAD têm 
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pressões arteriais médias, no período diurno, mais elevadas que as do grupo 

controlo, embora ainda na faixa da normotensão. Demonstrou também que 

existia um aumento da mediana da espessura da parede posterior do 

ventrículo esquerdo (PPs) e da mediana da espessura do septo 

interventricular, em sístole (SIVs),  e ainda do índice da massa ventricular 

esquerda (IMVE). Estes resultados foram confirmados por outros autores 

[194,195], e por nós próprios [21]. Num estudo efectuado em 33 jovens, 

normotensos, com DPRAD, em comparação com um grupo de jovens 

normotensos sem doença renal, constatámos que a média das pressão arterial 

sistólica média, da pressão diastólica média e da pressão arterial média, 

avaliadas por medição ambulatória da pressão arterial, eram 

significativamente mais elevados nestes doentes [Tabela 4.1].  

 



 101

TABELA 4.1 

Comparação das medições parcelares das pressões arteriais por MAPA e do índice da massa 

ventricular esquerda (IMVE) numa população de jovens normotensos com DPRAD em comparação 

com um grupo controlo (tabela retirada de de Almeida E, et al. [21]; sob permissão) 
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A análise comparativa do período diurno e do período nocturno continuou a 

evidenciar esta diferença, o que demonstra que, mesmo sem atingir os 

critérios de HTA definidos pela OMS, estes indivíduos estão sujeitos a um 

excesso de carga hipertensiva sobre o sistema cardiovascular o que levou 

Martinez-Vea [196] a designar a DPRAD, nesta fase, como uma doença pre-

hipertensiva. Num trabalho posterior [22], publicado em 2007, demonstrámos 

que a prevalência da HTA aumenta com a idade e com a disfunção renal e 

que, cerca de 10% dos doentes entre os 20 e 30 anos, já iniciaram anti-

hipertensores [Gráfico 4.1], evidenciando o início precoce da HTA. 

 

 

 

Gráfico 4.1 – intervalo livre de anti-hipertensores numa população de indivíduos jovens, 

normotensos, com DPRAD, seguida durante 107 meses na Consulta de Rins Poliquísticos (Gráfico 

reproduzido de [22], sob permissão) 
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Hipertensão e risco cardiovascular 

Desde que se tornou possível o tratamento substitutivo da função renal e o 

seu acesso mais facilitado, a principal causa de morte e morbilidade nos 

doentes com DPRAD é cardiovascular [174]. Num estudo retrospectivo sobre a 

causa de morte de 129 indivíduos com DPRAD que faleceram entre 1956 e 

1993, em que 58% foram autopsiados, foi possível constatar que, depois de 

1975, altura em que a urémia deixou de ser uma causa de morte, a doença 

cardiovascular foi responsável pela grande maioria das mortes nestes 

indivíduos. Constatou-se ainda, que 89% tinham um peso cardíaco superior a 

350 gr (critério para o diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerda) e 81% 

tinham doença coronária aterosclerótica. O risco acrescido de doença 

cardiovascular na DPRAD está relacionado com a emergência precoce da 

hipertensão arterial e de outros factores de risco bem conhecidos, tais como a 

hipertrofia ventricular esquerda, a resistência à insulina [197], a 

microalbuminúria [198] e a disfunção diastólica [199].  

Hipertrofia ventricular esquerda 

Cedo se constatou que existia um aumento da massa ventricular esquerda na 

DPRAD [200,201] o que parecia ser consequência do início precoce de HTA. 

Contudo, estudos efectuados em jovens normotensos vieram a demonstrar que 

o aumento da massa ventricular esquerda era anterior ao diagnóstico de 

hipertensão arterial. Com efeito, Zeier [193], estudou um grupo de 24 

crianças e adultos jovens comparando-as com um grupo controlo ajustado 

para a idade, sexo e superfície corporal e demonstrou que, embora 

clinicamente normotensos, os adultos jovens apresentavam já um índice da 

massa ventricular esquerda (IMVE) significativamente superior à do grupo 

controlo. Há que se referir, no entanto, que por medição ambulatória da 

pressão arterial, estes adultos jovens já exibiam uma elevação da pressão 

arterial média. Mais tarde, Saggar-Malik [202] viria a confirmar estes dados 

em 14 indivíduos afectados, normotensos, com função renal normal, em que 

se demonstrou o aumento do IMVE quando comparados com um grupo 
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controlo. A principal limitação deste estudo reside no facto de a definição de 

HTA ter sido efectuada com base em medições convencionais efectuadas num 

único dia. Em estudos efectuados pelo nosso grupo, em indivíduos 

estritamente normotensos, isto é, normotensos de acordo com a medição 

ambulatória da pressão arterial (MAPA), demonstrámos uma tendência, 

embora não estatisticamente significativa, para o aumento do IMVE [203]. 

A razão pela qual o aumento da massa ventricular esquerda precede o  

aparecimento da HTA não é conhecida. Admite-se a existência de um perfil de 

pressão arterial mais elevado nos indivíduos com DPRAD, ainda dentro da faixa 

da normalidade. Este estado pré-hipertensivo apenas pode ser detectado com 

o auxílio de MAPA [21] podendo estar relacionado com a activação do SRAA 

que, como se sabe, contribui para o aumento da massa ventricular esquerda. 

Disfunção diastólica 

A disfunção diastólica é uma alteração do relaxamento, distensibilidade ou 

enchimento do ventrículo esquerdo que pode ser responsável por algumas 

manifestações que antecipam a insuficiência cardíaca diastólica [199] e que 

pode condicionar um aumento da morbilidade e mortalidade cardiovasculares. 

Com efeito, a mortalidade associada à insuficiência cardíaca diastólica é de 5 

a 8% (comparada com 10 a 15% na insuficiência cardíaca sistólica) enquanto 

que a morbilidade (avaliada pela taxa de internamentos)  é semelhante à da 

insuficiência cardíaca sistólica [204]. Uma vez que entre os  factores de risco 

para a disfunção diastólica se encontram a HTA e o aumento da massa 

ventricular esquerda era expectável que a disfunção diastólica fosse um 

achado prevalente na população de indivíduos com DPRAD. Os primeiros 

investigadores a explorarem este aspecto foram os de Tarragona, em Espanha, 

que estudaram um grupo de 18 jovens com DPRAD, normotensos e com função 

renal normal, e os compararam com um grupo controlo [196]. O estudo foi 

desenhado para explorar a resposta hipertensiva ao esforço físico pelo que 

incluíu uma prova de esforço com protocolo de Bruce. Neste estudo a função 

cardíaca foi estudada pela realização de Doppler transmitral tendo sido 

demonstrado que os indivíduos com DPRAD tinham um tempo de relaxamento 
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isovolumétrico (IVRT – isovolumetric relaxation time) significativamente 

maior do que o grupo controlo o que indiciava disfunção diastólica. Por outro 

lado, estes autores demonstraram também que o IVRT era o único factor que se 

correlacionava com a pressão arterial diastólica. A questão seguinte era a de 

saber se a disfunção diastólica precedia ou era consequência do aumento da 

pressão arterial. Num estudo efectuado em 32 indivíduos com DPRAD [203], 

normotensos (confirmados por medição ambulatória da pressão arterial) e com 

função renal normal, e em 24 controlos, constatámos que a disfunção 

diastólica, agora avaliada por Doppler tecidular, não era um achado 

significativo neste grupo de jovens [Tabela 4.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2 – Comparação de indicadores de ecocardiografia convencional e de indicadores de 

disfunção diastólica por Doppler transmitral e por Doppler tecidular (TDI) num grupo de jovens 

normotensos com DPRAD e um grupo controlo  (reproduzido sob permissão de WB Saunders AG, 

Basel [203]). 
 

 

Ou seja, a disfunção diastólica não precede e é, muito provavelmente, 

consequência da carga hipertensiva a que estes doentes estão submetidos. Num 

estudo posterior, a utilização do Doppler tecidular permitiu-nos demonstrar um 
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agravamento progressivo da disfunção diastólica ao longo da evolução da 

doença renal crónica [205]. A disfunção diastólica foi avaliada em 107 

indivíduos com DPRAD, distribuidos por três graus de função renal [Tabela 4.3] 

e correlaciona-se significativamente com a função renal e com o índice da 

massa ventricular esquerda [Gráfico 4.2]. A análise multivariada revelou que a 

disfunção diastólica se relacionava de forma independente com a deterioração 

da função renal e com a idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 – indicadores de disfunção diastólica em indivíduos com DPRAD distribuídos por 3 

graus crescentes de insuficiência renal (reproduzido sob permissão de S.Karger AG, Basel [205]). 
 

 

 

Estes estudos demonstraram, de forma expressiva, que os indivíduos com 

DPRAD têm disfunção diastólica que é consequência da sobrecarga do sistema 

cardiovascular pela HTA e pela insuficiência renal progressiva o que constitui 
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mais um factor de risco que justifica a elevada incidência de eventos 

cardiovasculares nesta população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2 – correlação significativa do indicador de disfunção diastólica (velocidade de Em) com 

a função renal (A) e com o índice da massa ventricular esquerda, IMVE (B) (reproduzido sob 

permissão de S.Karger AG, Basel [205]). 

 

Resistência à insulina  

Um dos factores que podem explicar o aumento da massa ventricular esquerda 

é o aumento da resistência à insulina descrito em doentes com DPRAD 

[197,206]. O primeiro trabalho demonstrando a associação de resistência à 

insulina com a DPRAD surgiu em 1997, quando Vareesangthip [206] estudou 

este factor num pequeno grupo de 15 doentes com DPRAD e função renal 

normal; o método usado foi o chamado short insulin tolerance test e, desta 

forma, pôde demonstrar que o grupo de doentes com DPRAD exibia evidentes 

sinais de resistência à insulina quando comparado com uma população 

controlo ajustada para a idade e sexo. As principais críticas a este trabalho 

prendem-se com o pequeno número de indivíduos estudados e pelo largo 
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espectro etário (idades entre os 18 e 70 anos) além de que a definição de 

função renal normal foi obtida pela avaliação da depuração da creatinina 

endógena. No entanto, o estudo de Lumiaho e colaboradores [197] comparou 

o índice HOMA (homeostasis model assesment) e o IMVE numa população de 

106 doentes com DPRAD pertencentes a famílias comprovadamente PKD1, com 

70 indivíduos não afectados das mesmas famílias. Apesar não ter sido 

demonstrada maior prevalência de resistência à insulina nos doentes com 

DPRAD, constatou-se que existia uma correlação entre o índice HOMA e o 

IMVE. Por outro lado, em análise multivariada, a resistência a insulina 

associou-se com o IMVE, de forma independente dos valores da pressão 

arterial sistólica, da albuminúria, e de estar afectado ou não por DPRAD. 

Assim, a afirmação de que a população de indivíduos com DPRAD exibe um 

padrão de resistência à insulina mais importante do que a população geral 

está por demonstrar. No entanto, a resistência à insulina, quando existe, é um 

fector adicional de risco cardiovascular à semelhança do que acontece na 

restante população. 

Microalbuminúria 

A importância da microalbuminúria como factor de risco independente para a 

mortalidade cardiovascular e não-cardiovascular foi recentemente 

demonstrada por Hillege num estudo populacional realizado na cidade de 

Groningen, na Holanda [207]. Neste estudo, que envolveu cerca de 40000 

indivíduos da população geral, a excreção urinária de albumina, avaliada 

numa única amostra matinal de urina, demonstrou ser um factor de risco para 

a mortalidade cardiovascular de forma independente dos outros factores de 

risco bem conhecidos como a diabetes, a dislipidémia e o tabagismo. 

A presença de proteinúria na DPRAD é conhecida desde os anos 30 mas já 

Custódio Cabeça referira a presença de albumina urinária nos casos de rins 

poliquísticos que descreveu em 1918 [32]. Na série de Dalgaard [11], 

envolvendo 284 doentes, a prevalênia de proteinúria, de qualquer grau, foi de 

76%; no entanto, apenas  3 doentes tinham proteinuria significativa pelo teste 

semi-quantitativo de Eschbach. Assim, a importância da proteinúria como 



 109

factor de risco para a progressão da DPRAD e para o aumento do risco 

cardiovascular nesta doença foi pouco valorizado até recentemente. 

Embora outros autores tenham descrito maior prevalência de proteinúria nos 

indivíduos com DPRAD [208], o primeiro trabalho que abordou este assunto de 

forma sistematizada foi o de Chapman, publicado em 1994 [198] que, com 

base na população de doentes com DPRAD estudada pelo grupo de Denver, 

avaliou a excreção urinária de albumina pelo método de rádio-imunoensaio 

(RIA). Depois de excluir os doentes com proteinúria nefrótica, demonstrou que 

a proteinúria variou entre os 7 e os 2050 mg/24 horas e que os doentes com 

proteinúria superior a 300 mg/dia tinham, em qualquer fase da doença, 

função renal mais deteriorada do que os que tinham proteinúria inferior a 300 

mg/24 horas; por outro lado, demonstrou ainda, que a depuração de 

creatinina, a pressão arterial média, o volume dos rins, a história de 

hematúria macroscópica, a idade e os hábitos tabágicos estavam 

significativamente correlacionados com o valor da proteinúria.  

O significado da presença de microalbuminúria nos doentes com DPRAD é 

ainda desconhecido uma vez que não existem estudos prospectivos avaliando 

a importância deste factor na progressão da doença renal crónica e na 

mortalidade cardiovascular e não cardiovascular. Todavia, o estudo de 

Chapman [198] demonstrou que existe uma associação entre a excreção de 

albumina urinária,  a hipertensão arterial, a perda de função renal e o volume 

dos rins. De acordo com Torres [209], é provável que a proteinúria tenha um 

significado diferente nas nefropatias não glomerulopáticas. Com efeito, o 

aparecimento de microalbuminúria em doentes com HTA essencial identifica 

um subgrupo de doentes que apresenta outros marcadores de doença vascular 

sistémica, tais como resistência à insulina, nível sérico elevado de insulina, 

endotelina, triglicéridos, LDL colesterol, lipoproteína (a) e fibrinogénio, 

disfunção endotelial, aumento da actividade simpática, aumento da 

resistência vascular sistémica e renal, diminuição do fluxo vascular renal, 

aumento da fracção de filtração, hiperuricémia, hipertensão arterial sensível 

ao sal, perturbação do ritmo circadiano da pressão arterial com atenuação do 

dipping nocturno e hipertrofia ventricular esquerda. Assim, o aparecimento 
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de microalbuminúria nos doentes com DPRAD pode significar apenas um 

marcador de doença cardiovascular identificando um subgrupo de doentes 

com maior risco, quer de progressão, quer de doença vascular. Na realidade, 

alguns dos marcadores de doença cardiovascular atrás referidos também já 

foram descritos na DPRAD: aumento da resistência vascular renal, diminuição 

do fluxo sanguíneo renal, aumento da fracção de filtração, sensibilidade ao 

sal, aumento da actividade simpático e dos níveis séricos de endotelina, 

activação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e disfunção endotelial 

[210]. Outra semelhança entre a nefrosclerose hipertensiva e a HTA associada 

à DPRAD poderá ser o mesmo tipo de lesão vascular [188]. Contudo, quando se 

compara a evolução da doença poliquística com a nefroangiosclerose 

hipertensiva, constata-se que na DPRAD um maior número de doentes se torna 

insuficiente renal e que a evolução é muito mais rápida. Isto parece indicar 

que a nefrosclerose só por si não explica a progressão na DPRAD e que outros 

factores relacionados com a cistogénese podem estar implicados na 

progressão. Desconhece-se, ainda, se a microalbuminúria na DPRAD traduz 

apenas a disfunção endotelial aterosclerótica generalizada, como é proposto 

na nefropatia diabética [211] ou, porventura, será um reflexo de um 

mecanismo específico de lesão glomerular ou tubular. Resulta daqui que 

outras terapêuticas deverão ser associadas à terapêutica anti-hipertensiva, 

para impedir a progressão para a IRC na DPRAD. 

Hipertensão e progressão para a insuficiência renal crónica 

O papel da HTA na progressão das doença renais para a cronicidade ficou bem 

demonstrado na nefropatia diabética [212]. Do mesmo modo, desde há muito 

que se procurou relacionar a HTA com a progressão para a cronicidade da 

DPRAD tendo sido um dos factores mais precocemente estudados. Contudo, 

uma vez que a HTA é uma manifestação muito comum na doença renal 

crónica, sendo difícil saber se é causa ou consequência, a demonstração 

científica do papel da HTA na progressão da DPRAD é extremamente 

complicada. Por este motivo o reconhecimento do papel da HTA na progressão 

da DPRAD baseia-se em estudos de correlação e outros achados 
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circunstanciais. Um dos primeiros achados favoráveis a esta hipótese surgiram 

do estudo de Martin Zeier [188], do grupo de Heidelberg, em que estes 

autores revelaram que lesões vasculares típicas da HTA eram um achado 

proeminente nos exames anátomo-patológicos de rins de indivíduos com 

DPRAD em terapêutica substitutiva da função renal. Além disso, as lesões das 

arteríolas renais eram mais importantes dos que as de vasos equivalentes 

noutras vísceras. Um outro dado que é invocado como indicador do papel da 

HTA na progressão da DPRAD resulta do facto de se ter verificado que a idade 

do início da terapêutica substitutiva da função renal (ou morte em urémia, no 

período anterior a que estas estivessem disponíveis) aumentou 

significativamente ao longo das últimas décadas. Com efeito no estudo de 

Dalgaard [11], nos finais dos anos 50, a morte em urémia ocorria, em média, 

aos 41,5 anos, enquanto que, na década de 90, o início da terapêutica 

substitutiva da função renal ocorreu, em média, aos 54,4 anos [213]. Estes 

achados foram interpretados como representando os efeitos benéficos da 

terapêutica anti-hipertensora na progressão da DPRAD [214]. Uma outra 

forma, igualmente engenhosa, de avaliar o efeito da HTA na progressão da 

DPRAD seria a de estudar a influência da HTA essencial, do progenitor não 

afectado, na idade de início de hemodiálise dos indivíduos com DPRAD. A 

hipótese colocada seria de que a herança de HTA essencial associada à DPRAD 

agravaria a progressão e estes indivíduos iniciariam diálise mais cedo que os 

outros. Este estudo foi realizado pelo grupo de Heidelberg [215] e consistiu na 

avaliação da idade de início de hemodiálise de indivíduos cujos progenitores 

não afectados tinham HTA essencial iniciada antes dos 60 anos, comparando-a 

com a de  indivíduos cujos progenitores não afectados eram normotensos. 

Estes autores viriam a concluir que a HTA no progenitor não afectado 

influenciava significativamente a progressão da DPRAD admitindo-se, assim, 

um papel importante da HTA na progressão da doença. Este estudo tinha, 

contudo, algumas limitações: tratava-se de um estudo retrospectivo, com 

apenas 57 doentes em que não foram tidas em consideração o tipo de gene 

(PKD1 vs PKD2). Por outro lado, não se tratava de uma ‘inception cohort’, isto 

é, doentes que tivessem iniciado diálise e que tivessem entretanto falecido 

não teriam sido incluídos no estudo, condicionando desta forma um 
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enviesamento da população estudada. Esta estratégia de investigação viria a 

ser retomada pelo grupo de Denver que, em 2003, reportou um estudo 

efectuado em 457 indivíduos pertencentes a 237 famílias [216]. Neste estudo 

os resultados revelaram que, quando o progenitor afectado era hipertenso, os 

indivíduos afectados tinham maior probabilidade de serem hipertensos; além 

disso, a mediana da idade do diagnóstico de HTA era também menor nestes 

casos. Quando se estudou o efeito da HTA dos progenitores não afectados 

constatou-se que, quando estes eram hipertensos, aumentava a prevalência 

de HTA nas filhas afectadas mas não nos filhos afectados.  Deste modo estes 

autores quiseram salientar a importância de um background genético 

hipertensivo na prevalência da HTA e no prognóstico renal nos descendentes.  

Uma vez que na fisiopatologia da HTA na DPRAD é invocado o papel 

importante do SRAA, foi colocada a hipótese de que o polimorfismo de 

inserção/delecção do gene codificador para o enzima conversor da 

angiotensina (ECA) pudesse ter alguma relevância na progressão para a 

insuficiência renal crónica. Sabe-se que os níveis sérios do ECA estão 

dependentes do tipo de polimorfismo de inserção/delecção do respectivo 

gene que é definido pela presença de uma sequência repetitiva de 278 pares 

de bases (Alu repetitive sequence) no intrão 16 do cromossoma 17 [217]. Com 

efeito, o papel deste polimorfismo foi considerado relevante na progressão de 

outras nefropatias nomeadamente na nefropatia IgA [218] e na esclerose focal 

e segmentar [219] em que o genótipo DD se correlacionou com pior 

prognóstico. Porém, outros autores demonstraram que o polimorfismo de 

inserção/delecção não previa a evolução para a IRC nas nefropatias não 

diabéticas mas previa a resposta anti-proteinúrica aos IECA que estaria 

associada ao genótipo DD [220,221].  Os estudos efectuados na DPRAD 

revelaram resultados contraditórios: em 1997, Baboolal e col. [101] 

reportaram um estudo do polimorfismo de inserção/delecção do gene do 

enzima conversor da angiotensina em 52 doentes com DPRAD que tinham 

iniciado hemodiálise e concluíram existir um predomínio do genótipo DD. Pelo 

contrário, van Dijk [102], do grupo de Leiden, não encontrou diferenças na 

distribuição dos genótipos desse mesmo polimorfismo em doentes que tinham 
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iniciado hemodiálise com menos de 40 anos (chamados de progressores 

rápidos), quando comparados com os que tinham iniciado hemodiálise com 

mais de 60 anos (progressores lentos). O estudo de Schiavello e col [103], 

envolvendo 307 doentes originários de três países diferentes (Austrália, 

Bulgária e Polónia), incluíu também a actividade do enzima conversor da 

angiotensina, argumentando estes autores que a indexação do genótipo I/D do 

ECA a um efeito tão complexo como é a progressão para a IRC, não seria 

adequado. Neste estudo, estes autores não demonstraram qualquer relação 

entre o genótipo I/D ou a actividade do ECA com a progressão para a IRC 

nesse grupo de doentes com DPRAD. No mesmo sentido foram os resultados do 

estudo de Rossetti [95], envolvendo 324 doentes pertencentes a 80 famílias de 

DPRAD. Estas discrepâncias levam-nos a concluir que, se houver alguma 

influência do polimorfismo de inserção/delecção do ECA, esta será pouco 

importante na progressão da DPRAD. 

Porventura o que mais contribuíu para questionar o papel da HTA na 

progressão da DPRAD foram os resultados decepcionantes do estudo MDRD, em 

particular no subgrupo de doentes com DPRAD, assunto que será abordado 

com mais pormenor no tratamento da HTA. 

Tratamento da HTA 

O tratamento precoce da HTA tem sido a principal razão pela qual se justifica 

o diagnóstico precoce e o acompanhamento, ainda na fase pré-sintomática, 

dos doentes com DPRAD. Com efeito, a natureza hereditária permite 

identificar um grupo de risco no qual é possível detectar precocemente o 

início da HTA, quer por métodos convencionais, quer pelo uso da medição 

ambulatória da pressão arterial [21]. Em termos globais o tratamento da HTA 

na DPRAD é semelhante ao da HTA essencial e deverá incluir todas as medidas 

não farmacológicas preconizadas [222]. Os dois principais objectivos da 

terapêutica anti-hipertensora na DPRAD são, por um lado, a redução do risco 

cardiovascular e, por outro, a redução da progressão da insuficiência renal 

crónica. A redução do risco cardiovascular é um objectivo comum a todos os 

doentes hipertensos pelo que se admitiu que os efeitos benéficos da 
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terapêutica anti-hipertensora, já conhecidos noutros doentes com hipertensão 

arterial, se estenderiam aos doentes com DPRAD. Apenas três estudos 

prospectivos e randomizados foram efectuados especificamente em doentes 

com DPRAD, um dos quais publicado já em 2008 [223]. Em dois outros estudos, 

o ‘Modification of Diet in Renal Disease’ (MDRD)[224] e o ‘Angiotensin-

Converting-Enzyme Inhibition in Progressive Renal Insuficiency’ (AIPRI) [225] 

intenção primária foi dirigida à população de insuficientes renais crónicos 

tendo sido efectuada uma análise post-hoc na população de DPRAD incluída 

nesses estudos. O end-point primário na maioria destes estudos foi a 

progressão para a insuficiência renal crónica, avaliada pelo início de diálise ou 

pela taxa de declínio da função renal, e não por qualquer evento 

cardiovascular. O único estudo que avaliou especificamente um evento 

cardiovascular foi publicado por Schrier [226] em que doentes com DPRAD 

foram incluídos num ensaio testando a diferença do controlo rigoroso da 

pressão arterial (TA <120/80), contra o controlo habitual da pressão arterial 

(TA <135-140/85-90). Tratou-se de um estudo prospectivo, randomizado, 

envolvendo 79 doentes tratados com enalapril ou/e amlodipina visando 

diferenciar os dois grupos quanto ao controlo da pressão arterial. Os dois end-

points primários definidos eram o início de diálise e a redução do índice da 

massa ventricular (LVMI – left ventricular mass index ou índice da massa 

ventricular esquerda, IMVE). Constatou-se que, apesar de se ter obtido uma 

boa separação dos grupos quanto às pressões arteriais, estes não se 

diferenciaram quanto à progressão para a insuficiência renal, mas sim quanto 

à redução do IMVE; com efeito, a redução da IMVE, foi significativamente mais 

importante no grupo com controlo rigoroso da pressão arterial. Por outro 

lado, embora o grupo de doentes tratados com enalapril não diferisse do 

grupo tratado com amlodipina no que diz respeito à capacidade de controlo 

da pressão arterial e quanto à deterioração da função renal, os doentes 

tratados com enalapril foram os que mais reduziram a massa ventricular 

esquerda. Sendo o aumento da massa ventricular um importante factor de 

risco cardiovascular os autores concluíram que o controlo rigoroso da HTA 

tinha benefícios nos doentes com DPRAD. 
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Com base no modelo fisiopatológico mais aceite em que a activação do SRAA 

joga um papel determinante na génese da HTA nesta doença, as propostas 

terapêuticas mais adequadas são as que incluem os inibidores do enzima 

conversor da angiotensina (IECA) ou os antagonistas dos receptores da 

angiotensina (ARA). Por este motivo a maioria dos ensaios clínicos sobre 

terapêutica anti-hipertensora em que participaram doentes com DPRAD 

incluíu IECA nos seus protocolos terapêuticos [224,226,227]. Além disso, em 

modelos animais, em particular no modelo Han:SPRD, o uso de IECA e de 

antagonistas dos receptores AT1, tiveram um efeito protector moderado na 

progressão das lesões quísticas [228,229]. 

Os resultados do estudo MDRD foram publicados em 1994 [230]; neste estudo, 

prospectivo e randomizado, foi avaliada a eficácia da dieta com restrição 

proteica e de dois níveis de controlo da pressão arterial (pressão arterial 

média de 92 versus 107 mmHg) em 840 doentes com doença renal crónica 

avançada (55 a 25 ml/min de filtrado glomerular) ou muito avançada (24 a 13 

ml/min de filtrado glomerular). A análise realizada no subgrupo de 200 

indivíduos com DPRAD incluídos nesse estudo não conseguiu demonstrar 

redução da progressão para a insuficiência renal crónica; pelo contrário, no 

grupo de doentes com insuficiência renal crónica muito avançada ocorreu até 

um agravamento da perda de função renal quando comparados com o grupo 

de doentes com controlo menos agressivo da pressão arterial [224]. Estes 

resultados suscitaram algumas críticas relevantes: em primeiro lugar, os 

doentes apresentavam já um grau de deterioração da função renal muito 

avançado, tornando-se pouco provável que, partindo da população estudada, 

fosse possível demonstrar um efeito positivo. Por outro lado, o estudo previa 

uma separação entre os grupo de cerca de 15 mmHg na pressão arterial média 

mas a separação conseguida foi de apenas 4,7 mmHg. Além disso, o tempo de 

follow-up foi de apenas 2,2 anos o que torna também difícil demonstrar 

alguma diferença tendo em conta a população incluída. Outra crítica 

apontada foi de que, embora não tenha ocorrido efeito benéfico na 

progressão para a insuficiência renal, não foi estudado o efeito de protecção 

cardiovascular nem o efeito sobre a progressão estrutural, ou seja, não foi 
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feita a monitorização da progressão do volume dos rins [178]. 

Outro estudo prospectivo envolvendo doentes com DPRAD foi o estudo AIPRI 

em que participaram 64 doentes com DPRAD [225]. O objectivo foi o de 

demonstrar que o uso de um IECA, o benazepril, atrasava a deterioração da 

função renal na DRC não diabética. O estudo também tinha um desenho 

prospectivo e aleatorizado, teve a duração de 3 anos e incluíu um total de 583 

doentes. Ao contrário do estudo MDRD, a função renal dos doentes, no 

momento da admissão, estava melhor preservada (mínimo de 30 ml/min de 

filtrado glomerular) e a comparação foi efectuada contra placebo. Embora 

tenha sido possível demonstrar atraso na progressão da doença renal crónica 

(avaliada pela duplicação dos níveis basais da creatinina ou início de 

terapêutica substitutiva da função renal), a análise do subgrupo de doentes 

com DPRAD demonstrou ser este grupo o único em que a progressão não foi 

significativamente menor.  

Em 2005, Jafar publicou uma meta-análise sobre o efeito dos IECA no 

tratamento da DPRAD [231]. Este trabalho resultou de uma análise de 

pormenor sobre 142 doentes com DPRAD incluídos numa meta-análise mais 

vasta em que este autor avaliou a eficácia dos IECA na progressão da 

insuficiência renal crónica e na redução da proteinúria em doentes com 

doença renal crónica não diabética [232]. Esta meta-análise incluíu os 

resultados de 11 estudos prospectivos, com um follow-up mínimo de 1 ano, 

em que a progressão para a insuficiência real crónica foi comparada entre 

dois grupos de indivíduos com DPRAD, um fazendo IECA e outro outros anti-

hipertensores. Os dois principais indicadores de eficácia (primary outcome) 

foram a redução da proteinúria e a progressão da insuficiência renal crónica 

(duplicação da creatinina basal ou início de diálise/transplantação renal). Os 

resultados desta meta-análise revelam que a utilização dos IECA reduz 

significativamente a proteinúria e que este efeito é mais significativo quanto 

maior for o valor basal da proteinúria. Por outro lado, esta meta-análise não 

foi capaz de demonstrar benefício significativo da utilização dos IECA na 

DPRAD em termos de progressão para a insuficiência renal crónica, embora se 

tenha demonstrado um efeito marginal (p<0,03) quando se teve em 
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consideração o valor da proteinúria basal. Os autores reconhecem, porém, 

algumas limitações a este tipo de estudos, nomeadamente o facto de resultar 

de uma análise secundária dos resultados de estudos efectuados com outros 

objectivos primários. Além do mais, o número limitado de doentes envolvidos 

bem como o follow-up relativamente curto e ainda a incapacidade de excluir 

patologia glomerular simultânea que pudesse influenciar o grau de 

proteinúria, contribuem para que estes resultados tenham de ser apreciados 

com prudência. 

A utilização de anti-hipertensores de outros grupos farmacológicos, para além 

dos IECA, não mereceu particular atenção por parte da maioria dos 

investigadores; com efeito, apenas os bloqueadores dos canais do cálcio (BCC) 

e os beta-bloquedores foram especificamente estudados no controlo da 

pressão arterial na DPRAD. O primeiro estudo reportando o uso de BCC na 

DPRAD foi efectuado no Japão [233]. Tratou-se de um estudo prospectivo, 

envolvendo dois grupos de doentes hipertensos com DPRAD, com ligeira a 

moderada deterioração da função renal. Foi feita a comparação entre o 

enalapril e a nifedipina em 26 doentes num período de 2 anos. Os resultados 

não mostraram diferenças significativas na capacidade de controlo da pressão 

arterial mas os autores consideraram ter demonstrado que a utilização de BCC 

esteve associada a menor declínio da função renal avaliada pela depuração da 

creatinina endógena. Este estudo tinha várias limitações: em primeiro lugar a 

ausência de randomização e o tamanho da população estudada; por outro 

lado, o declínio da função renal foi avaliado pela depuração da creatinina 

endógena, um método pouco sensível e com grande variabilidade; finalmente, 

foi considerado como objectivo terapêutico a redução da pressão arterial para 

valores inferiores a 150/90 o que é, manifestamente, pouco ambicioso. 

Recentemente, já em 2008, foi publicado um estudo prospectivo, 

randomizado e controlado, comparando o efeito de um IECA, o ramipril, com 

um beta-bloqueador, o metoprolol, envolvendo 46 doentes num período de 

observação total de 3 anos [223]. Neste estudo, os autores não conseguiram 

demonstrar a superioridade do ramipril sobre o metoprolol, uma vez que não 

houve diferenças no grau de deterioração da função renal, no efeito sobre a 
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proteinúria e sobre o índice de massa ventricular esquerda. Com base em 

análises post hoc, estudando o efeito do controlo rigoroso da hipertensão 

arterial versus controlo menos rigoroso, os autores viriam a concluir que o 

controlo rigoroso impedia o agravamento da hipertrofia ventricular esquerda, 

independentemente da terapêutica utilizada. Os resultados deste estudo 

foram, de imediato, questionados dada a pequena dimensão da amostra 

populacional, o curto período de follow-up, o elevado número de abandono 

da terapêutica, a ocorrência de poucos acontecimentos definidos como end-

point primário, a dose insuficiente de ramipril para controlar a pressão 

arterial e as limitações dos estudos post hoc [234]. 

Conclui-se, assim, que os vários estudos envolvendo indivíduos com DPRAD 

estão limitados nas suas conclusões por problemas metodológicos dos ensaios 

pelo que, a extrair uma ‘guideline’ baseada em evidência tipo A, diríamos 

que, nos indivíduos com DPRAD, o tratamento da hipertensão arterial deverá 

ter como objectivo essencial, a o controlo rigoroso da pressão arterial pois 

apenas este impediu o aumento da massa ventricular esquerda. Por outro 

lado, face à fisiopatologia subjacente à hipertensão arterial na DPRAD bem 

como a frequente associação à microalbuminúria ou proteinúria, os protocolos 

terapêutica deverão incluir, sempre que possível, IECA ou ARA. 

A nossa experiência, na Consulta de rins poliquísticos, revela que o número de 

anti-hipertensores necessários para optimizar o controlo da pressão arterial 

aumenta progressivamente com a idade e com o agravamento da disfunção 

renal e, embora não tenhamos impedido a progressão da insuficiência renal 

crónica, o número de eventos cardiovasculares no período de follow-up foi 

extremamente reduzido [22]. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das consequências mais temidas pelos indivíduos afectados com DPRAD é 

a progressão da doença renal para o estádio 5 da NKF, altura em que se torna 

necessário iniciar terapêutica substitutiva da função renal (TSFR). Na era 

anterior à diálise e transplantação renais, muitos indivíduos faleciam em 

urémia. Com efeito, no estudo de Fick [174], a urémia foi a segunda causa de 

morte dos indivíduos com DPRAD (logo após a infecção) no período anterior a 

1975, quando as TSFR ainda estavam pouco acessíveis. O reconhecimento de 

que a urémia era uma causa importante de morte nestes indivíduos é também 

claro nos vários casos clínicos publicados em Portugal, muitos deles com 

exames necrópsicos [26]. Diversos autores constataram também que a ‘urémia 

terminal’, ou seja, o momento em que os indivíduos deveriam iniciar uma 

TSFR, ocorria, em média, na 5ª e na 6ª décadas da vida; no entanto, também 

se aperceberam que o curso clínico da doença era completamente 

imprevisível. A demonstração de que a deterioração da função renal não 

ocorria de forma linear na DPRAD coube a Franz e Reubi [235]; com efeito, 

estes autores verificaram que, após um período inicial, variável para cada 

indivíduo, em que a função renal parecia estar estabilizada, ocorria um 

processo de perda progressiva da função renal, de forma inexorável e imune 

às intervenções médicas.  

Um outro aspecto que muito interessou os investigadores foi o da 

imprevisibilidade da progressão na DPRAD. Com efeito, nem todos os 

indivíduos afectados evidenciavam sinais de progressão e, aos 70 anos, apenas 

50% dos doentes tinha atingido o estádio 5 da NKF [236]. A variabilidade da 

progressão ocorria não só entre indivíduos de famílias diferentes como 

também em indivíduos da própria família [237] e, em alguns indivíduos, 

parece não existir qualquer progressão da IRC [238].  

Sendo a progressão, a par das manifestações urológicas, uma das principais 

preocupações dos indivíduos afectados com esta doença, desde cedo se 

procurou identificar que factores poderiam justificar a variabilidade da 
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progressão e, por outro lado, se a intervenção médica poderia, de alguma 

forma, atrasar o início da TSFR. 

Mecanismos gerais da progressão da IRC na DPRAD 

Várias foram as teorias explicativas da progressão da IRC na DPRAD. A 

primeira, mais mecanicista, foi elaborada por Franz e Reubi [235] e propõe 

que o crescimento dos quistos iria provocar atrofia, por compressão, dos 

nefrónios não afectados pela degenerescência quística. Desta forma, o 

compromisso progressivo estaria associado ao aumento do volume dos quistos 

e dos rins. No seu artigo original, estes autores calculam a taxa de destruição 

progressiva do parênquima renal normal e propõem uma variação curvilinear 

da taxa de progressão da IRC (Figura 5.1). 

 

 
 

Figura 5.1 – variação do volume residual renal em função do volume dos quistos renais 

(reproduzido de Franz e Reubi [235], sob permissão de Nature Publishing Group) 
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Esta teoria não explica, porém, porque razão alguns indivíduos, mesmo tendo 

volume renais muito elevados, preservam razoavelmente a função renal e, 

também, porque razão a descompressão dos quistos renais não altera o ritmo 

de progressão da DPRAD [239]. No entanto, o estudo CRISP (Consortium for 

Radiologic Imaging Studies in Polycystic Kidney Disease) [240,241], 

demonstrou que o aumento progressivo do volume dos rins está estreitamente 

correlacionado com a perda de função renal. Além disso é possível evidenciar 

este aumento do volume dos rins em fases iniciais da doença, ainda antes de 

qualquer alteração detectável da função renal, pelo que é considerado o 

melhor indicador de progressão da doença renal na DPRAD. 

Outra teoria proposta para explicar a progressão para a IRC na DPRAD foi a 

teoria da hiperfiltração, sendo o seu principal mentor o Prof. Eberhard Ritz de 

Heidelberg [214]. Esta teoria tentava transpor para a DPRAD mecanismo 

descrito por Brenner e Renke [214] para as glomerulopatias, em que se 

admitia que a sobrecarga funcional nos nefrónios não afectados pela 

degenerescência quística acabaria por gerar um aumento da pressão 

hidrostática nos capilares dos glomérulos não afectados o que, a longo prazo, 

levaria à esclerose glomerular e à perpetuação do mecanismo. Para confirmar 

esta hipótese, Zeier [24], do grupo de Heidelberg, estudou 47 indivíduos 

submetidos a nefrectomia por razões urológicas e comparou-os com um grupo 

controlo, num estudo em que tivemos a oportunidade de colaborar com um 

caso nosso, mas não foi capaz de demonstrar qualquer diferença na taxa de 

progressão, embora o tenha conseguido em modelos animais de uni-

nefrectomia [243]. Outro dado não favorável a esta teoria foi o achado de que 

o padrão de glomerulosclerose segmentar, um marcador da teoria de 

hiperfiltração  [244, 245], não foi o padrão dominante no exame histológico 

de peças de nefrectomia de indivíduos com DPRAD, quer em fase dialítica 

quer em fases anteriores [188]. Este estudo histológico apontou, contudo, 

para alguns aspectos que poderão ajudar a compreender o mecanismo da 

progressão na DPRAD. Com efeito, dois achados emergiam na histologia dos 

rins poliquísticos de indivíduos em diálise: em primeiro lugar, a 

glomerulosclerose global, padrão tipicamente associado a isquémia renal e, 
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por outro lado, uma fibrose intersticial muito importante não associada a 

infiltrados celulares. A isquémia renal poderia ser devida à compressão dos 

vasos pelos quistos renais e/ou às lesões vasculares fibróticas tipicamente 

encontradas nos rins de indivíduos em diálise. 

Tal como acontece em muitas outras situações, nenhuma teoria, só por si, 

explica o mecanismo da progressão para a IRC, sendo mais provável que esta 

resulte da combinação dos vários mecanismos propostos, isto é, a compressão 

pelos quistos renais proposta por Franz e Reubi e a isquémia e fibrose 

intersticiais encontradas por Zeier. 

Indicadores da progressão da IRC 

A avaliação da progressão para a insuficiência renal crónica na DPRAD depara-

se com vários problemas intrínsecos. Por um lado, os indicadores tradicionais 

como a creatinina sérica ou a depuração da creatinina endógena enfermam 

dos mesmos factores de enviesamento conhecidos para as restantes doenças 

renais crónicas. Além disso, a doença aparenta uma ausência de progressão, 

avaliada pela creatininémia ou pelo filtrado glomerular [241], durante um 

longo período que é variável individualmente, decaindo posteriormente de 

forma inexorável até ao início da TSFR. Na fase inicial da evolução da doença 

foi documentada hiperfiltração [246] à semelhança da que ocorre na 

nefropatia diabética, tendo sido proposto o início da terapêutica com 

inibidores do enzima conversor da angiotensina já nessa fase pré-sintomática. 

Por outro lado, a variabilidade da progressão está documentada não só entre 

famílias como também dentro das próprias famílias estando descritas famílias 

em que filhos já iniciaram TSFR enquanto o progenitor afectado mantém 

função renal nativa. Finalmente, para aumentar ainda mais a complexidade 

deste tema, documentou-se que, na fase de aparente normalidade da função 

renal, ocorre um aumento progressivo do volume dos rins, à custa do aumento 

no número e no volume dos quistos renais. Assim, os métodos tradicionais de 

avaliação da progressão deixam escapar um período importante da evolução 

da doença em que os quistos aumentam de número e de volume pelo que 

qualquer intervenção terapêutica que tenha por objectivo evitar a progressão 
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deverá ser avaliada pela quantificação do volume dos rins. 

A determinação do filtrado glomerular por métodos radio-isotópicos, ou 

bioquímicos (iotalamato, inulina, etc) foi usada nos estudos prospectivos e 

randomizados para avaliar o efeito terapêutico da dieta e do controlo da 

pressão arterial na progressão da DRC, em que participaram indivíduos com 

DPRAD, como foi o caso do estudo MDRD e do estudo  AIPRI. Estes métodos, 

embora mais fidedignos, são mais morosos, mais caros e mais desconfortáveis 

para os doentes. Outros autores, em particular os que reportaram estudos 

observacionais, preferiram usar o método de Kaplan-Meier [247] que 

contabiliza o intervalo até ao acontecimento alvo (time-to-event) quer seja o 

início da TSFR, morte ou duplicação da creatinina basal. A grande vantagem 

deste método, nas doenças hereditárias, é que se conhece bem o momento a 

partir do qual o indivíduo se encontra em risco, ou seja, desde o nascimento. 

Por outro lado, sendo o acontecimento alvo o início da TSFR ou a morte, a sua 

identificação é, habitualmente inequívoca. O principal condicionante do 

método de Kaplan-Meier é a forma como os indivíduos são incluídos no estudo 

pois poderá ocorrer enviesamento de referenciação (referral bias) se 

incluirmos apenas os indivíduos que procuram os cuidados médicos uma vez 

que estes serão os mais afectados. A forma correcta de usar o método de 

Kaplan-Meier é a de incluir todos os indivíduos provenientes de uma região ou 

de um conjunto de famílias afectadas (inception cohort), sintomáticos ou não, 

tal como o fez Churchill [236] no estudo populacional das famílias da Terra 

Nova, Canadá. Outra limitação do método de Kaplan-Meier relaciona-se com o 

facto de que todos os acontecimentos durante o percurso entre o início da 

doença (neste caso, o nascimento) e o início da TSFR não serem valorizaados 

na avaliação final. 

A estimativa do declive da recta de regressão do gráfico do inverso da 

creatinina sérica versus tempo foi um método introduzido por Mitch [248]. 

Este autor constatou a linearidade do declínio da relação entre o inverso da 

creatinina sérica, em mg/dl, em função do tempo decorrido entre as várias 

determinações. Este método, embora contestado por apresentar diversas 

limitações [249,250], foi utilizado em vários estudos avaliando a progressão 
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das doença renais crónicas [251]. 

Os métodos de avaliação da progressão da DRC baseados na estimativa do 

declive da recta de regressão foram recentemente objecto de revisão crítica 

[252] por parte de alguns dos promotores de estudos prospectivos e 

randomizados no domínio nefrológico tais como o estudo MDRD [224] e o 

estudo AASK (African American Study of Kidney Disease). Com efeito Wang e 

colaboradores [253] publicaram recentemente um estudo que validou a 

utilização de estimativas do filtrado glomerular com o uso de fórmulas que 

incluem a creatinina sérica e dados demográficos (fórmula MDRD e AASK). De 

facto, estes autores demonstraram que o uso desta fórmulas era um 

instrumento válido, comparável à determinação do filtrado glomerular pelo 

iotalamato e que podia ser usado em ensaios clínicos longitudinais o que 

facilita e torna menos dispendioso este tipo de estudos. 

A taxa de declínio do filtrado glomerular (em ml/min/ano) é um método 

consensual de avaliação da progressão nos estudos em que a determinação do 

filtrado glomerular foi efectuado pelo uso de marcadores externos tais como o 

iotalamato [224], o iohexol [221] ou Cr51-DTPA. As principais vantagens da 

medição directa da taxa de filtração glomerular (TFG) são, segundo Andrew 

Levey [250], o facto de que a TFG começar a decair ainda antes das 

manifestações da doença renal e da elevação da creatininémia sérica, e de 

que  a TFG  se correlacionar com a gravidade da doença e com as alterações 

estruturais dos rins. 

No entanto o mesmo autor também aponta algumas contrariedades, sendo a 

primeira a dificuldade e a imprecisão da sua medição e, por outro lado, o 

facto de poder ser impossível de detectar alterações na fase inicial da 

doença. 

Factores que afectam a progressão da IRC 

O reconhecimento de que existe variabilidade na progressão da IRC na DPRAD 

conduziu à questão de saber que factores afectariam a taxa de progressão. 

Tal como esperado, os factores que comprovadamente influenciam a 
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progressão de outras nefropatias, tais como a hipertensão arterial e a dieta 

[224], o sexo [254], a proteinúria, o polimorfismo de inserção/delecção do 

enzima conversor da angiotensina [102] etc., foram aqueles que mereceram 

particular atenção dos investigadores. No entanto, cedo se apercebeu da 

importância de factores genéticos (tipo de mutação e genes modificadores) e 

ambientais na progressão da DPRAD (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1 – Estudos efectuados em populações humanas demonstrando a influência de vários 

factores sobre a progressão da IRC na DPRAD 
 

Factor       autor / Referência  Influência 

 

Hipertensão arterial     MDRD [224]   Não 

Hipertensão arterial nos progenitores  Geberth [215]   Sim 

        Schrier [216]   Sim 

Dieta       MDRD [224]   Não 

Sexo       Gretz [254]   Sim 

Hematúria macroscópica    Gabow [255]   Sim 

Gravidez (mais de 3)     Gabow [255]   Sim 

Proteinúria      Chapman [198]  Sim 

        MDRD [224]   Sim 

Factores Genéticos 

Tipo de mutação germinal (PKD1 vs PKD2)  Johnson [256]   Sim 

Tipo e posição da mutação    Peral [89]   Sim 

        Rossetti [95]   Sim 

        Watnick [96]   Sim  

Genes modificadores     O’Sullivan [257]  Sim 

        Persu [100]   Sim 

Fain [99]   Sim 

Polimorfismos de I/D     Baboolal [101]  Sim 

        Van Dijk [102]  Não 

        Rossetti [95]   Não 

 

 

Factores genéticos na progressão da IRC na DPRAD 

De todas as variáveis conhecidas, o tipo de mutação germinal é o factor que 

mais poderosamente influencia a progressão para a IRC na DPRAD 
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[255,256,258,259]. Com efeito, os indivíduos com a mutação no gene PKD1 

têm um risco relativo 2,5 vezes superior ao dos indivíduos com mutação no 

gene PKD2 [256], sendo a mediana da idade no início de diálise de 53 anos 

para as mutações do gene PKD1 e de 69 anos para as mutações do gene PKD2 

[260]. Por outro lado, está bem demonstrado que a mutação do gene PKD2 

confere uma forma clinicamente mais suave [259,260].  

Das várias mutações identificadas para o gene PKD1, algumas foram 

relacionadas a fenótipos mais agressivos, nomeadamente, a associação de 

manifestações clínicas muito precoces e mutações nas extremidades proximais 

(exão 15 [96]) e distais (exão 41 [256]). Os trabalhos de Rossetti e 

colaboradores permitem afirmar que existe correlação entre a gravidade da 

doença renal e mutações na extremidade 5’ do ADN [95] e, também, que 

mutações nesta extremidade estão associadas a maior risco de aneurismas 

cerebrais em famílias PKD1 [97]. Do mesmo modo, a localização das mutações 

no gene PKD2 correlaciona-se com a gravidade da apresentação clínica [93]. 

Além de mutações nos genes codificadores das policistinas admite-se que 

alterações ou polimorfismos de outros genes possam interferir no fenótipo da 

doença, numa acção epigenética. Estão nesta categoria as alterações que 

podem interferir na taxa de geração de mutações somáticas (se admitirmos 

como verdadeira a teoria da segunda mutação somática), alterações de genes 

que codifiquem proteínas que interajam com as policistinas, e nos genes de 

proteínas que estejam envolvidos na hipertensão arterial ou no crescimento 

dos quistos. A interferência destes genes modificadores tem sido estudada em 

modelos animais [98,261,262]; com efeito, Kuida [261], no modelo murino jck 

(juvenile cystic kidney), constata que na progenia (geração F2) de ratos 

resultantes do cruzamento entre estirpes C57BL/6J e DBA/2J, o tamanho dos 

rins era muito variável, dependendo da estirpe usada, o que salienta o papel 

de genes modificadores na expressão fenotípica. Este papel também já foi 

estudado em humanos, em particular o polimorfismo de inserção/delecção do 

gene do enzima conversor da angiotensina [95] e a influência do gene da 

fibrose quística (CFTR) [104, 257]. O papel de genes modificadores foi posto 

em evidência num estudo que comparou a variabilidade intra-familiar de 56 
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famílias com rins poliquísticos, envolvendo 129 indivíduos, com 9 pares de 

gémeos monozigóticos [100]. Neste estudo, a variabilidade intrafamiliar na 

idade de início da TSFR foi muito menor em gémeos monozigóticos do que nas 

restantes famílias o que salienta a influência de outros factores (genéticos ou 

não) na progressão da DPRAD. 

A influência do sexo 

Existem evidências da influência do sexo na evolução da doença renal crónica, 

quer na diabetes mellitus insulino-dependente (DMID) [263], quer nas 

nefropatias crónicas não diabéticas, nomeadamente na nefropatia IgA [264], 

na nefropatia membranosa [265] e na síndrome nefrótico em geral [266]. 

Deste modo não foi despropositado o interesse de vários grupos de 

investigadores em avaliar este efeito na população de indivíduos com DPRAD. 

Admitindo-se que o efeito do sexo na progressão seria consequência da acção 

das hormonas sexuais, e embora não tenha sido possível estabelecer se seria o 

efeito da testosterona ou a redução do efeito dos estrogénios, foi proposto 

que esta diferença só seria observável nas mulheres na fase pré-menopáusica 

[267-269].  

A influência das hormonas sexuais na evolução das nefropatias parece ser 

evidente em modelos animais [261, 270-272]. Com efeito, no modelo animal 

de rins poliquísticos de transmissão dominante estudado por Gretz [271] (rato 

Kaspareit-Rittinghausen), os ratos machos exibiam um fenótipo mais 

agressivo, consistindo em rins de maiores dimensões, de histologia mais 

alterada e com função renal mais deteriorada que as fêmeas. Além disso, 

existem estudos que demonstram que as hormonas sexuais interferem 

directamente com a biologia das células glomerulares podendo, desta forma, 

explicar as diferenças encontradas. Com efeito, além da presença de 

receptores para os estrogénios nas células mesangiais, está comprovado que 

os estrogénios inibem a produção de colagénio pelas células mesangiais em 

cultura [273]. 

Nenhum estudo avaliou especificamente, e de forma prospectiva, se haveria 
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alguma influência do sexo na progressão da IRC na DPRAD. Um dos estudos 

mais antigos é o de Gretz [254], de 1989, que comparou, retrospectivamente, 

a idade do início de TSFR numa população 158 doentes com DPRAD, usando 

curvas de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier, e concluiu que os 

homens iniciavam diálise significativamente mais cedo que as mulheres. 

Muitos outros estudos, igualmente retrospectivos, chegaram a conclusões 

semelhantes, isto é, que os indivíduos do sexo masculino iniciam diálise mais 

cedo do que os do sexo feminino [224, 255, 256, 258, 259, 274]. No entanto, 

outros, igualmente retrospectivos, não encontraram qualquer diferença entre 

os sexos [95, 236]. 

Finalmente, para tentar ultrapassar as limitações desses estudos 

(retrospectivos, pequeno número de doentes, acompanhamento curto) 

Neugarten [269, 275] apresentou o resultado de uma meta-análise de 12 

estudos, envolvendo 11345 doentes, em que parece existir uma tendência 

significativa para que os indivíduos do sexo masculino iniciem diálise mais 

cedo que os do sexo feminino. Neste estudo, a nefropatia IgA, a nefropatia 

membranosa, a DPRAD e a IRC de etiologia não especificada, exibiam uma 

progressão mais rápida nos homens que nas mulheres. Ao analisar 12 estudos 

num total de 3344 indivíduos com DPRAD este autor constatou que apenas 

num estudo a progressão era mais acentuada nas mulheres enquanto que, nos 

restantes, os homens manifestavam progressão mais rápida. Ao excluir este 

estudo discordante, Neugarten confirmou que a progressão das nefropatias 

crónicas é mais rápida nos homens do que nas mulheres. No entanto, sabe-se 

que os resultados das meta-análises dependem da qualidade dos estudos que 

as compõem e, desta forma, sugerem apenas um efeito, não sendo definitivos 

nas suas conclusões. 

Hipertensão arterial 

A demonstração do papel da HTA na evolução das nefropatias crónicas foi 

feita de forma indirecta quando se comprovou que o controlo da pressão 

arterial alterava significativamente a progressão. Assim aconteceu na 

nefropatia da DMID [276] e nas nefropatias não-diabéticas [225,277] 
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Embora de forma indirecta, várias evidênicas pareciam indiciar um papel  

importante da HTA na progressão para a IRC da DPRAD. Em primeiro lugar, as 

lesões vasculares renais, com esclerose das arteríolas (mais graves que as que 

se encontram nos outros órgãos) são um achado dominante da histologia do 

rim poliquístico [188]. Por outro lado, comparando a evolução da doença em 

indivíduos hipertensos com a de indivíduos normotensos, Gabow [255] 

confrontou 84 indivíduos normotensos com 197 hipertensos usando o gráfico 

do inverso da creatinina versus tempo como indicador de progressão. Esta 

autora concluíu que os hipertensos progrediam mais depressa que os 

normotensos. No estudo retrospectivo de Choukhroun [258], envolvendo 157 

indivíduos, o declínio da função renal, avaliada pelo declive da recta de 

regressão do depuração da creatinina determinada pela fórmula de Cockroft-

Gault, correlacionou-se com a pressão arterial média ao longo do follow-up. O 

papel da HTA na progressão foi também testado, de forma indirecta, 

estudando o efeito que a HTA no progenitor não afectado teria na evolução da 

doença. Assim, Geberth [215] estudou o efeito da HTA essencial, 

diagnosticada no progenitor não afectado, em 57 indivíduos em diálise, nos 

quais foi possível saber se o progenitor não afectado teria ou não HTA 

essencial. As comparações foram efectuadas usando curvas de sobrevivência 

pela técnica de Kaplan-Meier tendo concluído que a idade da ‘morte’ renal 

ocorre mais precocemente quando existe história de HTA essencial no 

progenitor não afectado. O papel da HTA nos progenitores ficou salientado no 

estudo de Schrier [216] em que foi possível avaliar se estes, afectados ou não 

afectados, seriam ou não hipertensos; numa população de 475 doentes, 

pertencentes a 237 famílias, os autores concluíram que no caso de existir HTA 

nos progenitores a prevalência de HTA nos indivíduos afectados era maior e 

surgia mais precocemente do que no caso em que aqueles não eram 

hipertensos. 

Embora os estudos já referidos apontassem para um papel importante da HTA 

na progressão da IRC na DPRAD o grau de evidência era baixo por se tratarem 

de estudos retrospectivos. Além disso, não foram publicados estudos 

prospectivos, desenhados especificamente para avaliar a influência da HTA na 
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progressão da IRC. No entanto, alguns estudos testando o efeito de anti-

hipertensores na evolução da DRC incluiram indivíduos com DPRAD entre os 

quais se salienta, pelo seu número, o estudo MDRD [224] com 200 indivíduos, 

e o estudo AIPRI [225] com 64 indivíduos. Estes dois estudos concluiriam pela 

inexistência de evidência de que o controlo da pressão arterial influenciaria a 

evolução da IRC na DPRAD. No mesmo sentido concluíu Jafar [231] na sua 

meta-análise de estudos do efeito dos IECA na progressão da IRC na DPRAD. A 

análise detalhada destes estudos é feita no capítulo dedicado à HTA nesta 

Tese. 

Conclui-se, assim que, ao contrário do que está provado para as outras 

nefropatias crónicas, em particular para a nefropatia diabética, ainda não foi 

possível demonstrar que a HTA influencie de forma significativa a progressão 

da IRC na DPRAD. 

Proteinúria 

Está demonstrado que a proteinúria é um indicador de prognóstico nas 

nefropatias crónicas [278]; não só em modelos animais de doença renal 

crónica, como também em coortes de doentes com nefropatia diabética [279]  

e outras nefropatias [280]. A demonstração mais importante viria, contudo, 

de estudos de intervenção farmacológica usando IECA [276] ou antagonista do 

receptor da angiotensina (ARA), quer o losartan (no estudo RENAAL) [281], 

quer o irbesartan [282,283], em que a redução da proteinúria se associava à 

redução da taxa de progressão da insuficiência renal crónica. 

Embora a proteinúria não seja um achado dominante na DPRAD o 

reconhecimento de que pode ocorrer ao longo da evolução clínica remonta às 

primeiras descrições do quadro clínico. Com efeito, já Custódio Cabeça, em 

1918, referiu a presença de albuminúria nos casos que descreveu [32]. A 

proteinúria seria referida como parte do quadro clínico da DPRAD no trabalho 

de Dalgaard [11] e em trabalhos posteriores [284]. No estudo MDRD [224] a 

análise multivariada revelou que a proteinúria basal era um factor de risco 

independente para o declínio da taxa de filtração glomerular (TFG) e 
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Chapman [119] confirmaria que valores mais elevados de microalbuminúria e 

proteinúria estavam associados a maior pressão arterial média, aumento do 

volume dos rins e maior fracção de filtração.  

A demonstração de que indivíduos com DPRAD podiam apresentar proteinúria 

levou a considerar-se a hipótese de que a redução da proteinúria poderia 

estar associada a menor perda da função renal. No entanto, nem no estudo 

MDRD nem nos estudos do grupo de Robert Schrier [227], de Denver, o uso de 

IECA, embora promovendo redução da proteinúria, determinou redução da 

perda da função renal. Estes resultados levaram Torres a considerar que a 

proteinúria, na DPRAD tem um significado diferente da proteinúria observada 

nas glomerulopatias [209], sendo essencialmente um marcador de doença 

vascular ou, porventura, de lesão endotelial.  

Manifestações urológicas 

As manifestações urológicas mais comuns na DPRAD são a hematúria, a 

nefrolitíase a cólica renal e as infecções do aparelho urinário (pielonefrites e 

infecções dos quistos renais) [285]. Todavia apenas uma pequena parte dos 

indivíduos afectados têm complicações urológicas ao longo da evolução da 

doença pelo que se pretendeu correlacionar a existência destas manifestações 

com o prognóstico renal da doença. Gabow [255], no estudo já referido 

anteriormente, diz que os indivíduos que tenham tido um ou mais episódios de 

hematúria macroscópica têm pior função renal, em qualquer idade, do que os 

que nunca tiveram hematúria macroscópica, e que o mesmo efeito era 

observável se fosse considerada a hematúria macroscópica. No que diz 

respeito às infecções urinárias, esta autora concluíu que as infecções urinárias 

sintomáticas, no sexo masculino, determinam pior prognóstico; no entanto, 

este efeito não foi observado no sexo feminino talvez pela frequência de 

cistites sem pielonefrite. Também Ritz [214] investigou a relação das 

manifestações urológicas e a taxa de progressão da DPRAD mas, ao contrário 

de Gabow, não conseguiu demonstrar qualquer efeito prejudicial na taxa de 

progressão. 
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Antecipação e imprinting 

A variabilidade intra-familiar da evolução da DPRAD pode resultar em 

situações em que a idade de início da diálise ocorre progressivamente mais 

cedo em gerações sucessivas. Este fenómeno criou a suspeita de que na 

DPRAD poderia ocorrer o fenómeno de antecipação tal como acontece em 

algumas doenças hereditárias, em particular com manifestações neurológicas, 

tais como a Coreia de Huntington, a distrofia miotónica ou o síndrome do X-

frágil. O substrato genético para este fenómeno é o da multiplicação de 

tripletos de nucleótidos que cria uma zona instável do ADN fazendo com que a 

mutação ocorra cada vez mais cedo [286]. Alguns autores [287] reportaram 

uma taxa de 49% das famílias informativas estudadas em que o início de 

diálise ocorreu mais cedo em gerações sucessivas. No entanto, outros autores 

não conseguiram demonstrar o mesmo efeito [288]. Além disso, a descoberta 

da sequência dos genes PKD1 e PKD2 não revelou a presença de zonas 

instáveis que pudessem justificar este fenómeno. 

Outro efeito descrito em famílias com DPRAD foi o ‘imprinting’. Trata-se de 

um fenómeno em que a gravidade da doença varia de acordo com o sexo do 

progenitor afectado. A sugestão de que existiria um fenómeno de imprinting 

na DPRAD partiu de Bear [274] que, num estudo efectuado em 10 famílias da 

Terra Nova (Canadá), verificou que a idade de início da TSFR ocorria mais 

cedo (50,5 vs 64,8 anos) se a doença tivesse sido herdada da mãe. Este 

fenómeno dever-se-ia a um padrão de metilação do ADN específico da 

transmissão materna que conferiria maior instabilidade ao ADN [289]. Alguns 

autores [287,290] mas não outros [256,258] viriam corroborar esta hipótese.   

Polimorfismo de inserção/delecção do gene do enzima conversor 
da angiotensina 

O polimorfismo de inserção/delecção do gene do enzima conversor da 

angiotensina (ECA) está associado à progressão de outras nefropatias crónicas, 

como a nefropatia IgA [291,292] e a nefropatia diabética [293,294]. Por outro 

lado, na fisiopatologia da hipertensão arterial (HTA) associada à DPRAD 
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atribui-se um papel importante ao sistema renina-angiotensina-aldosterona 

(SRAA). Assim, vários autores estudaram a influência deste factor na 

progressão da DPRAD. No entanto, a maioria não conseguiu demonstrar 

qualquer influência do polimorfismo de I/D do gene do ECA na progressão da 

DPRAD muito embora todos os estudos tenham sido retrospectivos e não 

controlados [101-103].  

Quistos hepáticos e Gravidez 

Uma das manifestações extra-renais mais frequentes da DPRAD é a presença 

de quistos hepáticos [285]. Uma vez que a presença de manifestações extra-

renais poderia significar maior gravidade da doença foi investigada a hipótese 

de que a presença de quistos hepáticos se associasse a maior progressão para 

a IRC. Assim, Gabow [255] comparou a evolução da IRC em indivíduos com e 

sem quistos hepáticos e concluíu que a presença de quistos hepáticos se 

relacionava com maior progressão. Uma vez que a presença destes é mais 

frequente nas mulheres esta autora demonstrou que o efeito deletério da sua 

presença só era demonstrável no sexo feminino. No entanto, o efeito gravoso 

dos quistos hepáticos não foi demonstrado por Choukhroun [258]. Com efeito, 

no estudo que já foi comentado anteriormente, envolvendo 157 doentes, este 

autor obteve o efeito oposto, isto é, indivíduos com quistos hepáticos 

evidenciavam menor progressão. Este resultado paradoxal foi explicado pelo 

facto de, nessa coorte de doentes, existirem mais mulheres e, desse modo, o 

efeito benéfico do sexo feminino se sobrepunha ao da existência de quistos 

hepáticos. Na nossa opinião estes achados devem ser interpretados com 

precaução uma vez que a prevalência de quistos hepáticos aumenta com a 

idade tornando esta variável dependente do tempo. Assim não é possível 

excluir que, indivíduos que não apresentam quistos hepáticos num 

determinado momento, não possam vir a adquiri-los mais tarde. Por outro 

lado um estudo recente, usando a RMN, demonstrou que a prevalência de 

quistos hepáticos pode ser superior a 94% [295] o que põe em causa a 

separação de indivíduos com e sem quistos hepáticos uma vez que esta 

depende da sensibilidade do método usado para a sua detecção. 
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AVALIAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA A INSUFICIÊNCIA RENAL 
CRÓNICA NA COORTE DE DOENTES DO HOSPITAL DE SANTA 
MARIA 

 

De Junho de 1989 até Setembro de 2007 mais de 500 indivíduos com quistos 

renais foram por observados na Consulta de Rins Poliquísticos do HSM. O 

principal objectivo desta consulta é a identificação de indivíduos com DPRAD 

a quem era proporcionado acompanhamento regular com vista à prevenção 

das complicações tardias, preparação para o tratamento substitutivo da 

função renal e aconselhamento genético. Muitos indivíduos foram admitidos 

nesta consulta por rastreio pré-sintomático de familiares em primeiro grau 

dos indivíduos afectados; outros foram referenciados pelos médicos de 

medicina geral e familiar para diagnóstico diferencial de quistos renais 

detectados em exames de rotina e, alguns, por colega nefrologistas que 

reconheceram a especificidade de funcionamento desta consulta. Os 

indivíduos com quistos renais foram classificados em três grupos distintos: 

- No primeiro grupo foram incluídos os que cumpriam os critérios de 

diagnóstico de DPRAD, de acordo com Bear [62] (Grupo 1), ou seja, a 

presença de,  pelo menos 3 quistos renais envolvendo ambos os rins e 

história familiar de DPRAD. 

- Um segundo grupo (Grupo 2) incluíu indivíduos que, embora tendo 

quistos renais bilaterais, não tinham história familiar. Embora fosse 

aconselhada, a história familiar não foi sempre pesquisada de forma 

exaustiva; com efeito, não raramente o propósito desconhecia a 

existência de familiares em primeiro grau vivos ou residindo na 

proximidade. O estudo dos progenitores foi negativo em alguns casos 

admitindo-se a hipótese de neo-mutação (embora não sendo excluída a 

possibilidade de não-paternidade). Em alguns casos, ao longo do 

follow-up, seria reconhecida a existência de familiares afectados, o 

que, após confirmação pela observação da ecografia, permitiu-nos 

transferir alguns indivíduos deste grupo para o grupo 1. Muitos casos 
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incluídos neste grupo tinham quistos hepáticos o que aumentava 

consideravelmente a probabilidade de serem indivíduos com DPRAD. 

- No último grupo forma incluídos os indivíduos com quistos renais 

simples, únicos (embora ocasionalmente pudessem ser múltiplos), por 

vezes de grandes dimensões e com características que os tornavam 

pouco prováveis no contexto da DPRAD. A estes indivíduos era 

proporcionado um diagnóstico adequado, uma proposta terapêutica, se 

apropriada (por exemplo, punção aspirativa para redução do tamanho 

ou para diagnóstico), e uma proposta de follow-up pelo seu médico 

assistente. Estes indivíduos não foram incluídos neste estudo. 

Ao longo do follow-up, com frequência mínima anual, foi possível registar a 

evolução da função renal, avaliar o controlo da pressão arterial, registar as 

intercorrências clínicas e instituir medidas preventivas de um grupo 

considerável de indivíduos que constituem a base deste estudo clínico. 

Metodologia 

População 

Da Consulta de Rins Políquísticos do HSM foram seleccionados 420 indivíduos 

(178 do sexo masculino e 242 do sexo feminino) dos quais 360 com critérios 

diagnósticos de DPRAD e 60 sem história familiar (Grupo 2). Todos foram 

observados, pelo menos uma vez, nesta consulta, tendo sido registadas todas 

as intercorrências clínicas, em particular o controlo da pressão arterial e as 

manifestações urológicas, em particular os episódios de hematúria 

macroscópica, cólica renal, nefrolitíase, infecções de quistos renais e outras 

infecções do tracto urinário. Do mesmo modo foram registadas as variações do 

peso e da função renal, avaliada pela creatinina sérica. Considerou-se como 

tempo de follow-up o intervalo, em meses, entre a data da primeira 

observação e o dia 25 de Setembro de 2007. Nos casos em que a última 

observação na consulta ocorreu há mais de 12 meses considerou-se como 

perda para o follow-up; nestes casos, o tempo de follow-up considerado foi o 

intervalo até à data da última consulta. 
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Avaliação da progressão da doença renal crónica 

A avaliação da progressão para a insuficiência renal crónica foi efectuada com 

o auxílio de três métodos diferentes: 

- Curvas de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier [247], em que se 

considerou como alvo (endpoint 1), o início da terapêutica substitutiva 

da função renal ou a morte por qualquer causa; acessoriamente usou-se 

como segundo alvo (endpoint 2) a duplicação dos valores da creatinina 

sérica basal (considerando como basal, o primeiro registo analítico 

disponível), desde que esse valor fosse superior a 2 mg/dl. A data do 

nascimento foi assumida como a data do início da doença. 

- Avaliação do declive da linha de regressão do gráfico em que os valores 

do inverso da creatinina sérica são indexados ao intervalo de tempo 

decorrido desde a primeira observação (figura 5.2). 

- Avaliação da taxa de perda da função renal pela fórmula de Cockroft-

Gault (figura 5.3). 



 142

 

 

Evolução da creatinina sérica

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120

meses

cr
ea

tin
in

a 
(m

g/
dl

)

 
 

y = -0,005x + 0,6273
R2 = 0,9562

0
0,1

0,2
0,3
0,4
0,5

0,6
0,7

0 50 100 150

meses

1/
cr

ea
tin

in
a

 
 

 

Figura 5.2– gráfico 1/creatinina versus tempo com indicação da recta de regressão; o declive da 

recta (neste caso –0,005) é indicador da taxa de progressão para a IRC. 
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  cálculo resultado
y10 10X-0,7572 + 89,24 81,668 
y22 22X-0,7572 + 89,24 72,5816 
delta y10-y22 9,0864 

 

 

Figura 5.3 – avaliação da progressão para a insuficiência renal crónica pela diminuição do filtrado 

glomerular calculado pela fórmula de Cockroft-Gault; a equação da recta de regressão (no canto 

superior direito do gráfico) permite calcular o filtrado glomerular em dois momentos distintos, 

separados por 12 meses (y10 e y22) pelo que a diferença (delta) reflecte a diminuição do filtrado 

glomerular em ml/ano. 

 

Resultados 

Dados demográficos 

Dos 420 indivíduos incluídos neste estudo, 60 foram observados apenas uma 

única vez, pelo que a totalidade da população foi apenas incluída nos estudos 

de sobrevivência (Kaplan-Meier) em que é necessário determinar o início e o 

fim do follow-up e reconhecer a ocorrência (ou não) do alvo pré-determinado. 
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A média do tempo de follow-up nos 360 indivíduos com mais do que uma 

observação foi de 95,0 ± 64,4 meses [2-353 meses], ou seja houve indivíduos 

seguidos na consulta durante mais de 20 anos. Por outro lado, o número 

médio de observações foi  de 15,4 ± 11,3 [2-55] (figura 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – histograma de frequências do número de meses de follow-up da população em 

estudo. 

Avaliação da progressão com recurso às curvas de sobrevivência de 
Kaplan-Meier 
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1. Influência do sexo 

Dos 420 indivíduos incluídos neste estudo, 178 eram do sexo masculino 

e 242 do sexo feminino; nesta população ocorreram 115 eventos (111 

situações de início de TSFR e 4 óbitos). A idade média no início da TSFR 

foi de 56,1 ± 11,9 anos para os homens e 57,8 ± 12,7 anos para as 

mulheres (p=ns). 

A curva de sobrevivência renal pelo método de Kaplan-Meier (figura 

5.5) revelou que a idade em que 50% da população do sexo masculino 

tinha iniciado TSFR foi de 65,8 anos (IC 95%: 62,1 a 69,4) e de 69,8 anos 

(IC 95%: 66,4 a 73,1) no sexo feminino. Contudo a diferença não foi 

estatisticamente significativa (log rank 2,88; p=0,08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – curva de sobrevivência comparando o efeito do sexo na progressão da doença renal 

crónica na DPRAD (TSFR – terapêutica substitutiva da função renal). 
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Estes resultados são semelhantes se usarmos o alvo secundário, o intervalo 

até à duplicação do valor da creatinina obtido na primeira análise disponível 

(endpoint 2); com efeito, contabilizaram-se 108 eventos (50 nos indivíduos do 

sexo masculino e 58 no sexo feminino) num total de 374 observações seriadas 

(figura 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – curva de sobrevivência comparando a influência do sexo na progressão da DRC 

avaliada pela duplicação da creatinina sérica. 
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transmissão da doença. A idade média de início da TSFR para os 

indivíduos que herdaram a doença do pai foi 55,6 ± 12,9 anos em 

comparação com 53,4 ± 9,8 anos para os que herdaram a doença da 

mãe (p=ns). As curvas de Kaplan-Meier (figura 5.7) usando qualquer dos 

endpoints não revelaram diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – curva de sobrevivência avaliando a progressão da DRC de consoante o progenitor 

afectado tendo como endpoint a data do início da TSFR. 
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primeiro nível, subdividiu-se a população de acordo com o valor da PAM  

superior ou inferior/igual a 106 mmHg (valor de pressão arterial de 

140/90 mmHg) [PAM1]; no segundo nível, o valor da PAM foi de 100 

mmHg, correspondendo a valores de pressão arterial de 130/85. Os 

alvos primário e secundário foram os anteriormente usados (endpoint 1 

e endpoint 2). As curvas de sobrevivência demonstram que a progressão 

para a DRC foi significativamente menor nos indivíduos com PAM < 106 

(endpoint 2; log-rank = 23,01; p < 0,001) (figura 5.8) e também nos 

indivíduos com PAM < 100 (endpoint 1; log-rank = 4,04; p < 0,04 e 

endpoint 2; log-rank = 30.4  ; p < 0.001) (figura 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – curva de sobrevivência de Kaplan-Meier comparando o efeito do controlo da pressão 

arterial sobre a progressão da doença renal crónica evidenciada pelo intervalo de duplicação da 

creatinina sérica basal. 
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Figura 5.9 – curva de sobrevivência de Kaplan-Meier comparando o efeito do controlo da pressão 

arterial (PAM inferior ou superior a 100 mmHg) sobre a progressão da doença renal crónica 

evidenciada pela data do início da TSFR e  pelo intervalo de duplicação da creatinina sérica 

basal. 
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4. Influência das manifestações urológicas: hematúria macroscópica, 

cólica renal e efeito combinado das manifestações urológicas 

Analisou-se o efeito que as manifestações urológicas tiveram sobre a 

progressão, primeiro de forma isolada (hematúria ou cólica renal) e, 

depois, o seu efeito combinado (hematúria, cólica renal, infecção do 

tracto urinário/infecção de quistos renais). Nesta segunda hipótese o 

grupo foi subdividido de acordo com a ocorrência de qualquer uma das 

manifestações ou ausência de qualquer manifestação. No que diz 

respeito à hematúria, 99 indivíduos reportaram esta ocorrência, 251 

não o fizeram, e esta informação era omissa em 60 indivíduos. Os 

indivíduos com história de hematúria iniciaram TSFR mais 

precocemente do que os que nunca tiveram hematúria (idade média 61 

[IC 95% 58-64] versus 69 anos [IC 95% 65-72]; log-rank = 11,06; p < 

0,001) (figura 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10– curva de sobrevivência de Kaplan-Meier comparando o efeito de hematúria 

macroscópica sobre a progressão da doença renal crónica evidenciada pela data do início da 

TSFR. 
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Resultados semelhantes foram obtidos quando se avalia o efeito da 

hematúria empregando o alvo secundário (endpoint 2). 

A influência dos episódios de cólica renal só é aparente quando se usa o 

alvo secundário (endpoint 2); com efeito, 89 indivíduos reportaram a 

ocorrência de cólica renal, 231 nunca tiveram cólica renal e 100 foram 

omissos. Os indivíduos que tiveram pelo menos um episódio de cólica 

renal duplicam a creatinina significativamente mais cedo do que os 

nunca tiveram cólica renal (log-rank = 4,2; p <0,05; figura 5.11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11– curva de sobrevivência de Kaplan-Meier comparando o efeito da história de cólica 

renal sobre a progressão da doença renal crónica evidenciada pelo intervalo da duplicação da 

creatinina sérica basal. 
 

 

Quando se compara o grupo dos indivíduos que tiveram pelo menos uma 

das manifestações urológicas (hematúria macroscópica, cólica renal, 

infecção do tracto urinário/infecção dos quistos renais) com os que 

0 5 10 15 20 25 30

Intervalo para a duplicação da creatinina (anos)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

So
br

ev
iv

en
ci

a 
cu

m
u

la
ti

va

CR

sem

com

sem -censored

com -censored

Sobrevivência da função renal



 152

nunca tiveram qualquer manifestação urológica, verifica-se que aqueles 

duplicam a creatinina basal num intervalo de tempo mais curto do que 

os outros (17 anos; IC 95% 15-19 versus 19 anos; IC 95% 18-21; log-rank 

= 9,73; p <0,02) (figura 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12– curva de sobrevivência de Kaplan-Meier comparando o efeito da história de qualquer 

manifestação urológica sobre a progressão da doença renal crónica evidenciada pelo intervalo da 

duplicação da creatinina sérica basal. 
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meses de observação (5 anos) e com, pelo menos, 6 observações neste 

intervalo.  

Obteve-se informação de 226 indivíduos cujo declive médio foi de –0,0021 ± 

0,0037; na figura 5.12 está representado o histograma da distribuição dos 

declives. Indivíduos com valores inferiores ao percentil 25 (declive –0,0043) 

foram incluídos no Grupo 1 correspondentes à taxa de progressão mais rápida, 

enquanto que indivíduos com valores superiores ao percentil 75 (declive –

0,001) foram incluídos no Grupo 2, isto é, progressores lentos. 

Uma estratégia semelhante foi empregue no estudo da taxa de variação do 

filtrado glomerular; com efeito, foram obtidos valores em 210 indivíduos, cuja 

média foi de 2,10 ± 3,70 ml/min/ano (figura 5.13). Do mesmo modo, os 

indivíduos com taxa de perda de função renal superior ao percentil 75 (4,25 

ml/min/ano) foram classificados com progressores rápidos (Grupo 1) enquanto 

que aqueles cujos valores se situavam abaixo do percentil 25 (0,17 

ml/min/ano) foram classificados como progressores lentos (Grupo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.13 – histograma de frequência do declive da recta de regressão do inverso da creatinina 

versus tempo e da taxa de variação do filtrado glomerular. 
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Estabelecido este critério, procedeu-se à comparação dos progressores lentos 

com os progressores rápidos. A significância estatística foi avaliada pelo teste 

t de Student para variáveis contínuas e pelo qui-quadrado para as variáveis 

categóricas, admitindo-se que as diferenças eram estatisticamente 

significativas para p < 0,05 (Tabela 5.2 e Tabela 5.3). 

Deste modo, constata-se que, no grupo dos progressores rápidos, a idade é 

mais elevada, maior número de doentes iniciaram TSFR, maior número de  

indivíduos teve manifestações urológicas, em particular episódios de 

hematúria, e tiveram a pressão arterial mais elevada do que os indivíduos do 

grupo dos progressores lentos. Porém, os dois grupos não se diferenciam 

quanto ao sexo, ao progenitor afectado ou à existência de história familiar de 

DPRAD. 

 

 

 

Tabela 5.2 – comparação do grupo de progressores rápidos (grupo 1) com o grupo de progressores 

lentos (grupo 2), de acordo com o declive da recta de regressão (TSFR-terapêutica substitutiva da 

função renal; FG – filtrado glomerular). 

 
 

Declive (N = 117)    Grupo 1   Grupo 2  p 

     

Idade     50,1 ± 11,5    43,2 ± 14,0  <0,005 

Sexo  M/F     18/40    18/41   ns  

História familiar (S/N)  47/11     53/6   ns 

TSFR (S/N)     35/19     0/56   < 0,001 

Queixas urológica (S/N)  34/13     31/22   ns 

Hematúria macro (S/N)  26/21     12/41   < 0,001 

Cólica renal (S/N)    24/23     24/29   ns 

Meses de follow-up  117,7 ± 43,3    122,4 ± 44,4  ns 

   Pressão arterial média  107,2 ± 9,0     99,8 ± 8,3  < 0,001 

Variação do FG   5,9 ± 2,5     1,6 ± 3,5  < 0,001 
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Tabela 5.3 - comparação do grupo de progressores rápidos (grupo 1) com o grupo de progressores 

lentos (grupo 2), de acordo com a taxa de filtração glomerular. 
 

Taxa de variação do filtrado glomerular 

(N = 105)     Grupo 1  Grupo 2  p 

     

Idade     51,0 ± 8,8  39,5 ± 12,2  <0,001  

Sexo  M/F     25/27   16/37   ns  

História familiar (S/N)   43/9    45/8   ns 

TSFR (S/N)     23/27    0/52   < 0,001 

Queixas urológica (S/N)   33/10    27/21  < 0,05 

Hematúria macro (S/N)  23/20    10/38  < 0,005 

Cólica renal (S/N)    23/20    18/30  ns 

Meses de follow-up  123,7 ± 50,0   122,0 ± 44,5 ns 

Pressão arterial média  106,8 ± 6,8    98,7 ± 8,1  < 0,001 

Declive    -0,0056 ± 0,0018   0,0025 ± 0,0038 < 0,001 

 

 

Discussão 

A principal limitação deste estudo foi a incapacidade de testar o principal 

factor condicionador da progressão para a IRC na DPRAD: o tipo de mutação 

envolvido. Com efeito, como já foi dito anteriormente, os indivíduos que 

herdaram a mutação no gene PKD2 têm um prognóstico renal bastante mais 

favorável do que os que herdaram a mutação do gene PKD1. Outras 

limitações, menores, também poderão condicionar a validade dos resultados 

obtidos, tais como as relacionadas com a metodologia utilizada (método de 

Kaplan-Meier, declive da recta de regressão e avaliação do filtrado glomerular 

pela fórmula de Cockroft-Gault) e o facto de a população ter sido 

seleccionada  a partir dos indivíduos que recorreram a uma consulta e, assim, 

com a doença mais agressiva. Outro facto que poderá condicionar este estudo 
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é a inclusão de muitos indivíduos jovens, cujo diagnóstico foi efectuado por 

rastreio familiar, habitualmente na fase pré-sintomática. Apesar destas 

limitações, este estudo tem algumas virtualidades. Em primeiro lugar, a 

dimensão da amostra populacional. Com efeito, poucas séries incluíram tantos 

indivíduos nos estudos de progressão. Assim, apenas a série de doentes 

seguidos na Universidade do Colorado, em Denver, já com 1215 indivíduos, em 

1997 [256], do grupo de Robert Schrier e Patricia Gabow, é maior do que a 

nossa. Em todas as outras publicações em que a temática da progressão foi 

abordada o número de indivíduos incluídos foi consideravelmente menor do 

que o nosso [24, 102, 214, 215, 224, 231, 254, 258, 259]. Outra vantagem, que 

é única, reside no facto de, ao contrário das outras séries, ter sido apenas um 

nefrologista a acompanhar quase todos os doentes incluídos no estudo, 

limitando, deste modo, as inevitáveis disparidades na avaliação clínica e na 

atitude terapêutica que podem influenciar o prognóstico.  

Os resultados obtidos mostram que, na população estudada, a influência do 

sexo na progressão não foi estatisticamente significativa; de facto, embora, 

nas várias metodologias empregues, os indivíduos do sexo masculino iniciem 

TSFR mais cedo do que os do sexo feminino, esta diferença não foi 

significativa. Este resultado está de acordo com alguns autores [95] mas 

contrasta com outros [224, 255, 256, 258, 259, 274]. Do meu ponto de vista, o 

efeito do sexo na progressão da DPRAD só poderá ser elucidado num estudo 

prospectivo, a longo prazo, em que a população esteja sujeita às mesmas 

condições e factores ambientais o que me parece irrealizável. 

Na nossa população a origem paterna ou materna do gene não influenciou de 

forma significativa a progressão da DRC quaisquer que fossem os métodos de 

análise efectuados, o que está de acordo com a perspectiva actual de que não 

existe um efeito de ‘imprinting’ na DPRAD. 

Das várias formas de ajuizar do efeito da pressão arterial na progressão da 

DRC optámos pela média das várias medições da pressão arterial no 

consultório em detrimento da avaliação num único momento uma vez que, 

apesar do conhecido efeito ‘bata branca’, as medições seriadas e consecutivas 

representarem mais fielmente o verdadeiro regime tensional do paciente. No 
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nosso estudo, os indivíduos com PAM ≥ 106 mmHg (representando 

grosseiramente a pressão arterial de 140/90, critério de HTA da OMS) 

exibiram uma progressão mais rápida do que os que tinham PAM < 106 mmHg. 

Do mesmo modo, quando o critério de HTA é mais estrito, isto é PAM > 100 

mmHg os resultados são semelhantes. Embora possa existir a tentação de 

concluir que o controlo da pressão arterial é determinante na evolução da 

doença renal devemos ser cautelosos na interpretação destes resultados uma 

vez que a pressão arterial não é uma variável fixa ao longo da evolução da 

doença, estando sujeita à influência da idade, da função renal e dos agentes 

terapêuticos. Com efeito, os únicos estudos prospectivos e randomizados 

efectuados com o objectivo de avaliar o efeito da terapêutica anti-

hipertensora na evolução da IRC nos indivíduos com DPRAD obtiveram 

resultados decepcionantes [224, 225, 232]. Assim, a única conclusão possível, 

no contexto em que estes resultados foram obtidos, é que os indivíduos com 

pressão arterial mais elevada iniciaram, mais frequentemente, terapêutica 

substitutiva da função renal ou exibiram indicadores de progressão mais 

rápida.  

As manifestações urológicas da DPRAD, tais como a hematúria macroscópica, 

os episódios de cólica renal e as infecções do aparelho urinário, embora 

comuns, não estão presentes numa percentagem razoável de indivíduos. Na 

população em estudo, 40% dos indivíduos não referiram qualquer queixa 

urológica ao longo do follow-up. Compreende-se, assim, a necessidade de 

esclarecer se a presença de manifestações urológicas estariam ou não 

associadas a pior prognóstico renal na DPRAD. Os resultados do presente 

estudo sugerem uma forte associação entre as manifestações urológicas, em 

particular a hematúria macroscópica, e o risco de progressão para a IRC, em 

consonância com os estudos de Gabow [255]. Aliás, usando a regressão de 

Cox, a hematúria macroscópica é um factor de risco independente para a 

ocorrência do endpoint primário (morte ou início de TSFR). Assim, os 

indivíduos que tenham tido um episódio de hematúria macroscópica têm um 

risco de iniciarem TSFR 24 vezes superior (0,24; IC 95% 0,08 – 0,77; p < 0,02).  

Em conclusão, este estudo, o primeiro efectuado na população portuguesa, 
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revela que esta população se comporta de forma semelhante ao descrito 

noutras séries e que a hipertensão arterial e as manifestações urológicas estão 

associadas ao subgrupo de indivíduos que vai progredir de forma mais rápida 

para a TSFR. 
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INTRODUÇÃO 

 

As manifestações clínicas mais frequentemente associadas ao envolvimento 

renal da DPRAD são as manifestações urológicas, a hipertensão arterial e a 

insuficência renal crónica. Como doença sistémica, a DPRAD pode envolver 

vários órgãos e sistemas, sendo responsável por manifestações clínicas extra-

renais que, em determinadas circunstâncias, dominam a apresentação clínica. 

No quadro 6.1 estão descritos alguns achados clínicos na DPRAD, não 

relacionados com o envolvimento renal. 

 

 

Com excepção da rotura de aneurismas do SNC, a maior parte destes achados 

clínicos, embora conferindo alguma morbilidade, não comprometem, de 

forma significativa, a sobrevivência dos indivíduos afectados com esta doença. 

Em alguns casos a ocorrência destas manifestações pode não estar 

directamente relacionada com a alteração genética subjacente à DPRAD. Com 

efeito, no que diz respieto às hérnias da parede abdominal, um achado 

frequente que foi atribuído ao eventual papel da policistina na matriz extra-

celular mas que, é provável que esteja relacionado com o aumento da pressão 

Quadro 6.1 – Manifestações extra-renais da DPRAD 

 

Quistos hepáticos  Divertículos do cólon 

 Doença veno-oclusiva hepática Hérnias da parede abdominal 

 Doença de Caroli Prolapso da válvula mitral 

Quistos  noutros órgãos Ptose palpebral [297] 

 Pâncreas  Divertículos meníngeos da medula 

 Vesículas seminais   espinhal [298] 

Doença vascular 

Aneurismas do SNC 

Aneurismas da aorta 

Oclusões arteriais e venosas da retina 
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intra-abdominal resultante das massas quísticas hepáticas e renais. Do mesmo 

modo, não é claro que a prevalência de divertículos do cólon esteja 

aumentada na DPRAD uma vez que a prevalência desta entidade também é 

muito elevada na população geral. 

Ao longo dos anos de funcionamento da Consulta de Rins Poliquísticos muitos 

destes achados clínicos ocorreram em indivíduos seguidos nesta consulta 

sendo de destacar o envolvimento hepático, a nefrolitíase, a anemia e o 

hiperparatiroidismo secundário, razão pela qual considerei adequado reportar 

a experiência adquirida no acompanhamento destas situações. 
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QUISTOS HEPÁTICOS 

 

A poliquistose hepática é a mais frequente das manifestações extra-renais da 

DPRAD. O envolvimento hepático caracteriza-se pela formação de quistos com 

origem no epitélio das vias biliares e que ocupam grande parte do 

parênquima. Durante muito tempo o envolvimento hepático da DPRAD não 

motivou preocupação especial dos investigadores sendo até paradigmática a 

forma como Grünfeld caracterizou esta doença - ‘patients with a polycystic 

liver have a huge, silent and a durable liver’ [299]. No entanto, 

ocasionalmente pode ocorrer uma volumosa hepatomegália que pode atingir 

dimensões consideráveis e constituir a queixa dominante nos indivíduos 

afectados (Figura 6.1 e Figura 6.2). Foram também descritas outras 

complicações, embora menos frequentes, tais como infecções de quistos 

hepáticos, hemorragia intra-quística, ascite, obstrução do fluxo venoso 

(Síndrome de Budd-Chiari), doença de Caroli e colangiocarcinoma que,  

no entanto, constituem apresentações menos típicas [300]. 

 

 

 

Figura 6.1 – volumosa hepatomegália numa doente com DPRAD sendo também visível a circulação 

venosa colateral da parede abdominal. 
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A poliquistose hepática pode existir de forma independente da DPRAD tendo 

sido identificados dois genes responsáveis pela poliquistose hepática 

autossómica dominante não associada a DPRAD [301]; no entanto, a 

associação de poliquistose renal e poliquistose hepática é um critério seguro 

para o diagnóstico clínico da DPRAD, mesmo na ausência de história familiar. 

 

 

 
 

 

Figura 6.2 – imagem de TAC abdominal demonstrando envolvimento maciço do fígado por quistos, 

condicionando compressão do estômago. 
 

Prevalência de quistos hepáticos 

A prevalência de quistos hepáticos, em estudos ecográficos efectuados na 

população geral, varia entre 2,5 a 4,6%, e aumenta com a idade – 0% em 

indivíduos com menos de 20 anos e cerca de 7% , em indivíduos com mais de 

80 anos [301]. A co-existência de quistos hepáticos e renais foi descrita, pela 

primeira vez, por Bristowe, em 1856, na Sociedade de Patologia de Londres 

(citado por Russel [303]). No estudo de Dalgaard, cerca de 40% dos indivíduos 



 167

autopsiados tinham quistos hepáticos, um valor semelhante ao de outros 

autores citados nessa obra magistral, que também obtiveram estes dados a 

partir do registo das autópsias [11]. Em 1980, Milutinovic [304] reportou os 

resultados de um estudo envolvendo 158 doentes em que 29% teriam quistos 

hepáticos usando a cintigrafia com Tc-99m. Este autor concluíu que a 

prevalência de quistos hepáticos aumentava com a idade, sendo de 77% em 

indivíduos com mais de 60 anos. Noutras séries da mesma época em que foi 

empregue a ecografia hepática e a TAC abdominal, a prevalência variou entre 

87% (Thomsen [305], numa população de 66 indivíduos) e 40% (Gabow [306], 

numa população de 239 indivíduos). Apenas com a utilização da ressonância 

magnética no estudo CRISP (Consortium for Radiologic Studies in Polycystic 

Kidney Disease) foi possível demonstrar que a prevalência de quistos 

hepáticos é consideravelmente maior, atingindo 94% dos indivíduos (num total 

de 230) do grupo etário entre os 35 e os 46 anos [295]. 

Uma vez que a ocorrência de quistos hepáticos não é universal procurou-se, 

também, investigar quais os factores de risco associados ao seu aparecimento. 

O estudo de Gabow [306], envolvendo 239 doentes e 189 familiares não 

afectados, permitiu identificar o sexo feminino e, em particular, o número de 

gestações, como factores de risco independentes para a presença de quistos 

hepáticos. Os autores enunciaram a hipótese de que o desenvolvimento dos 

quistos hepáticos estava dependente da exposição aos estrogénios. Mais tarde 

esta hipóstese viria a ser consubstanciada pela observação de que mulheres 

expostas ao tratamento substitutivo com estrogénios tiveram maior 

crescimento dos quistos hepáticos [307]. O sexo feminino está ainda 

relacionado com os casos em que ocorre um aumento maciço do volume e do 

número de quistos hepáticos, tal como aconteceu no exemplo anteriormente 

apresentado. Com efeito, na experiência de Chauveau [299], em 35 casos de 

poliquistose hepática maciça, 33 eram mulheres, o que demonstra bem o 

efeito dos estrogénios na proliferação do epitélio biliar. Muito recentemente 

ficou demonstrado que o epitélio quístico hepático exibe uma elevada 

concentração de receptores para os estrogénios o que levou os autores a 

sugerirem o uso de anti-estrogénios na terapêutica desta situação [312].  
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Quistos hepáticos na população de DPRAD acompanhada na 
Consulta de Nefrologia do HSM 

Metodologia 

Trata-se de um estudo retrospectivo da prevalência de quistos hepáticos na 

população de indivíduos com DPRAD acompanhados na Consulta de Nefrologia 

do HSM durante o ano de 2007. Além dos dados demográficos habituais, a 

presença de quistos hepáticos foi determinada por ecografia renal ou por TAC, 

tendo sido anotada a data da sua realização. A idade foi calculada em relação 

ao último exame imagiológico registado. Avaliou-se a função hepática pelos 

níveis de aminotransferases (ALT e AST), da γGT e da fosfatase alcalina. A 

fução renal foi avaliada pela fórmula de Cockroft-Gault [309] e estratificada 

de acordo com a National Kidney Foundation [310]. A população foi ainda 

dividida em vários grupos etários: grupo 1 (G1), até aos 30 anos, grupo 2 (G2), 

dos 31 aos 40, grupo 3 (G3) dos 41 aos 50, grupo 4 (G4), dos 51 aos 60, e, 

grupo 5 (G5), com mais de 60 anos. Usou-se o sofware SPSS para Windows, 

versão 12.0, para a análise estatística, assumindo p<0,05 como grau de 

significância estatística. 

Resultados 

Durante o ano de 2007 observámos 240 indivíduos com DPRAD; destes 

excluímos 8 por informação incompleta sobre a presença de quistos hepáticos 

e 3 por serem portadores de doenças virais com potencial de envolvimento 

hepático pelo que a amostra final foi constituida por 229 indivíduos (95 

homens e 134 mulheres). De acordo com o estadiamento da DRC proposto pela 

NKF, 99 indivíduos estavam no estádio 1, 44 no estádio 2, 40 no estádio 3, 27 

no estádio 4 e 19 no estádio 5. Por outro lado, em função do grupo etário, 32 

indivíduos estavam no grupo 1 (G1), 59 no grupo 2 (G2), 39 no grupo 3 (G3), 

41 no grupo 4 (G4) e 58 no grupo 5 (G5). A prevalência de quistos hepáticos, 

em função do sexo e do grupo etário, está representada na figura 6.3. A 

análise da variabilidade da prevalência ao longo dos vários grupos foi 

estatisticamente significativa (p<0,0001). 
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Figura 6.3 – percentagem de indivíduos com quistos hepáticos em função do grupo etário e do 

sexo. 
 

Quando analisada em função do estádio de função renal e do sexo, a 

prevalência de quistos hepáticos também variou de forma estatisticamente 

significativa (p<0,0001) (figura 6.4). 
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Figura 6.4 - percentagem de indivíduos com quistos hepáticos em função do estádio de função 

renal (NKF) e do sexo. 
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Em termos globais, a prevalência de quistos hepáticos é significativamente 

mais elevada nas mulheres do que nos homens (85/134; 63,4% vs 46/95;48,4%; 

p<0,04); quando estratificada em função dos estádios de função renal, 

constata-se que as mulheres têm sempre maior prevalência de quistos 

hepáticos do que os homens, embora a diferença seja significativa apenas no 

estádio 1. Uma análise semelhante tendo em consideração os grupos etários 

mostrou, de igual modo que, embora as mulheres tivessem sempre maior 

prevalência de quistos hepáticos, em qualquer grupo etário, esta diferença é 

significativa apenas nos grupos etários mais jovens (até aos 40 anos). Com 

base nestes resultados de análise univariada, em que o sexo, a idade e a 

função renal têm influência na prevalência de quistos hepáticos, foi efectuado 

uma análise de regressão logística por forma a identificar quais destas 

variáveis constituiriam um factor de risco independente para a sua presença. 

Nesta análise constatou-se que o sexo feminino confere um risco relativo de 

2,27 vezes (IC 95% 1,4 – 5,2; p<0,003) para a presença de quistos hepáticos. 

Os resultados da análise da função hepática revelam que, neste espectro 

etário e de função renal, não há diferenças significativas na ALT, AST, GGT e 

fosfatase alcalina, quando comparados os indivíduos com e sem quistos 

hepáticos, estratificados por grau de função renal e grupo etário. 

Discussão 

Os resultados deste estudo confirmam que os quistos hepáticos são uma 

manifestação frequente da DPRAD, envolvendo mais de 70% dos indivíduos 

com idades superiores a 60 anos e na fase mais avança da DRC. Estes 

resultados são semelhantes aos descritos quando se usa a ecografia e a TAC 

como método de diagnóstico [302] mas inferiores aos descritos no estudo 

CRISP [295], em que 90% dos indivíduos têm quistos hepáticos no grupo etário 

dos 35-46 anos, quando se usa a ressonância magnética. Esta elevada 

prevalência indica que o envolvimento hepático é quase universal na DPRAD, 

um achado que já havíamos constatado há vários anos [311]6. 

                                                 
6 Comunicado no meeting da Polykystic Kidney Research Foundation, Kansas City, 1992. 
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O nosso estudo confirma também que a prevalência de quistos hepáticos é 

maior nas mulheres e que isto se deve ao aparecimento mais precoce destes 

quistos. Os nossos resultados revelam que o risco relativo para o aparecimento 

de quistos hepaticos é cerca de 2,2 vezes superior nas mulheres. Estes 

achados estão de acordo com a hipótese de que existe uma forte influência 

dos estrogénios na patogenia dos quistos hepáticos [312]. Com efeito, os 

estrogénios ligam-se aos receptores ER-α e ER-β, existentes nos colangiócitos, 

e regulam a actividade proliferativa e secretora destas células epiteliais do 

revestimento das vias biliares. Estudos efectuados na DPRAD relacionam a 

prevalência de quistos hepáticos com a nuliparidade ou a multiparidade bem 

como com o uso de estrogénios na fase pós-menopáusica. 

Embora os resultados deste estudo, pela primeira vez efectuado numa 

população portuguesa, estejam de acordo com os de outros autores, têm, 

contudo, algumas limitações que devem condicionar a sua interpretação. Em 

primeiro lugar, trata-se de um estudo retrospectivo baseado numa coorte de 

indivíduos que foram referenciados para uma consulta hospitalar. Por outro 

lado, o método de diagnóstico utilizado (predominantemente a ecografia 

hepática) tem uma sensibilidade bastante razoável mas claramente inferior à 

ressonância magnética [295]. Outra limitação diz respeito à avaliação da 

função hepática, em que se usou a determinação das aminotransferases, da 

GGT e da fosfatase alcalina, enzimas séricos com sensibilidade limitada para 

este tipo de estudos. Além disso, não foi possível determinar o consumo de 

álcool e de outras drogas que interferem na função hepática e biliar, o que 

pode ter interferido nos resultados. No entanto, no que diz respeito à função 

hepato-biliar, o facto de os valores se situarem, em todos os grupos, dentro 

dos valores normais, reduz a possível influência que estes factores externos 

possam ter tido no resultado final. 

Conclusões 

Este estudo é apenas um estudo preliminar que confirma, na população 

portuguesa, os resultados obtidos por outros autores. Embora, na fase pré-

dialítica, a poliquistose hepática não constitua um achado dominante no 
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quadro clínico da DPRAD, pode ocasionalmente tornar-se problemática como 

consequência da ocupação da cavidade abdominal. Assim, o reconhecimento 

dos factores de risco para ao seu desenvolvimento pode ser útil para a 

prevenção e, por outro lado, o conhecimento da sua patogenia poderá ser útil 

para a utilização de drogas visando a redução do volume e da proliferação do 

epitélio biliar. 
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NEFROLITÍASE NA DOENÇA POLIQUÍSTICA RENAL 
AUTOSSÓMICA DOMINANTE 

 

A nefrolitíase e a sua complicação principal, a cólica renal, são uma das 

principais manifestações inaugurais da fase sintomática da DPRAD. Na nossa 

série, a cólica renal foi manifestação inicial em 22,2% dos indivíduos, 

atingindo 29,6% se, à cólica renal, acrescentarmos as manifestações 

inespecíficas de dor abdominal/lombar (Quadro 6.2) 

 

Quadro 6.2 – Forma de apresentação da DPRAD (N=361)* 

 
          N (%) 

 

Hipertensão arterial     84 (44,4%) 

Cólica Renal       42 (22,2%) 

Infecção do Aparelho urinário    21 (21,1%) 

Dor abdominal / lombar     14 (7,4%) 

Hematúria macroscópica     12 (6,3%) 

Outras        16 (8,4%) 

Indeterminada      73  

Rastreio familiar      99  

 

* percentagens calculadas excluindo do total os indivíduos cujos diagnósticos foram efectuados  

por rastreio familiar ou com forma de apresentação indeterminada (N = 189) 
 

No entanto, ainda na nossa série, cerca de 32,9% dos indivíduos têm, em 

algum momento da sua história clínica, evidência de nefrolitíase, quer pela 

ocorrência de cólica renal quer, simplesmente, pela documentação 

iconográfica de litíase renal.  

Uma das principais dificuldades associadas ao estudo da nefrolitíase na DPRAD 

está relacionada com o diagnóstico. Por um lado, a cólica renal pode estar 

associada a outras ocorrências na DPRAD, tais como a migração de coágulos, 

no contexto de hematúria macroscópica e, por outro lado, as lombalgias estão 

frequentemente associadas à rotura e às infecções dos quistos renais. Acresce 
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ainda a dificuldade no diagnóstico imagiológico da nefrolitíase pela alteração 

estrutural dos rins, sobretudo nas fases mais avançadas da doença, tendo sido 

recomendado o uso da TAC, em detrimento da ecografia renal convencional 

[313]. Outra dificuldade no diagnóstico deve-se ao facto de ocorrerem, com 

frequência, calcificações das paredes dos quistos renais, que podem confundir 

o diagnóstico imagiológico gerando falsos positivos [314]. 

Na litíase cálcica recorrente idiopática foram identificados vários factores 

predisponentes entre os quais se salienta, a hipercalciúria, a hiperoxalúria, a 

hiperuricosúria, a hipocitratúria, a hipomagnesiúria e o baixo volume da 

diurese. No estudo de F Domingos, realizado no Serviço de Nefrologia do HSM,  

em 186 indivíduos com litíase cálcica idiopática recorrente, constatou-se que 

30% tinham hipercalciúria, 45% hiperoxalúria, 55% hiperuricosúria e 30% 

hipocitratúria, em comparação com 5%, 10%, 30% e 5%, respectivamente, na 

população controlo [315]. Os estudos metabólicos da nefrolitíase permitem 

identificar um conjunto de factores de risco que poderão ser objecto de 

intervenção preventiva dos episódios de cólica renal. 

A elevada prevalência de nefrolitíase associada à DPRAD motivou a realização 

de vários estudos para a caracterização de factores metabólicos subjacentes. 

Em 91 doentes estudados por Torres [316] a principal anomalia metabólica 

encontrada foi a hipocitratúria (66,6%). Outras anomalias encontradas foram o 

pH urinário mais ácido, hiperuricosúria, hipercalciúria e hiperoxalatúria. A 

estes factores os autores associam as alterações estruturais provocadas pela 

presença de quistos renais. Grampsas [317], do grupo de Denver, detectou o 

baixo volume da diurese, a hipomagnesiúria e a hipocitratúria como factores 

principais associados à nefrolitíase numa população de doentes com DPRAD, 

dos quais 33 sem litíase. As alterações estruturais causadas pela presença de 

quistos renais explicam também as alterações da amoniagénese na DPRAD 

[318] que podem justificar a ocorrência precoce de acidose metabólica 

tubular distal. 
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Avaliação metabólica da nefrolitíase associada à Doença 
Poliquística Renal Autossómica Dominante 

O Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal do HSM tem uma longa 

tradição no estudo metabólico da nefrolitíase. Estes estudos, iniciados pelo 

Prof. Martins Prata, tiveram continuidade no trabalho desenvolvido pela Dra. 

Ana Maria Correia e atingiram uma dimensão nacional e internacional com o 

Dr. Fernando Domingos. Os trabalhos deste último culminaram na atribuição 

do Grande Prémio Bial de Medicina Clínica, em 2004, à obra ‘Estudo 

metabólico da litíase cálcica recorrente: contribuição para o seu estudo na 

população portuguesa’. A criação deste pólo de investigação de nefrolitíase 

no Serviço, que teve, desde sempre, como elemento chave, a Dra. Maria da 

Conceição Salgueiro, do Laboratório de Nefrologia, permitiu desenhar um 

protocolo que tinha por objectivo fazer uma avaliação metabólica dos 

indivíduos com DPRAD. 

População e Métodos 

No período que decorreu entre Julho de 2000 e Outubro de 2001, foram 

seleccionados vários indivíduos da consulta de Rins Poliquísticos, uns por 

terem história de cólica renal e nefrolitíase e outros, sem história de cólica 

renal, para constituirem um grupo controlo. Foram também estudados 52 

indivíduos saudáveis, sem história de doença renal (nem de cólica ou litíase 

renais), a maior parte dos quais funcionários do Serviço de Nefrologia. 

O estudo metabólico (perfil de litíase) incluíu a determinação da função renal 

(creatinina sérica e depuração da creatinina sérica pelo método convencional 

e pela fórmula de Cockroft-Gault [309]), a calcémia, a fosfatémia, a uricémia, 

o ionograma sérico, a fosfatase alcalina, a excreção urinária de sódio, 

potássio, ácido úrico, magnésio, citrato, oxalato, sulfato e amónia, a 

determinação semi-quantitiva de cistina, o pH urinário e a presença de 

cristais na urina recém colhida. 
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Comparámos os resultados tendo em consideração vários grupos de indivíduos: 

1) grupo controlo saudável7; 2) grupo controlo de indivíduos com DPRAD; 3) e 

grupo de indivíduos com DPRAD e história de cólica renal. No grupo de 

indivíduos com DPRAD, fruto do acompanhamento que fizemos na Consulta de 

Rins Poliquísticos, durante 7 anos, foi possível correlacionar os achados do 

perfil de litíase com a ocorrência de novos episódios de cólica renal. 

Usámos o software SPSS versão 12.0 para Windows para análise estatística. A 

comparação de variáveis contínuas foi efectuada pelo teste t-Student e nas 

variáveis categorizadas o teste do qui-quadrado. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas para p<0.05. 

Resultados 

DPRAD com e sem história de cólica renal 

Foram estudados 56 indivíduos com DPRAD (26 homens; 30 mulheres), com 

idades compreendidas entre os 18 e os 74 anos (média 42,2 ± 13,8 anos); 

destes, 40 (16 homens) [Grupo A] nunca tinham tido qualquer episódio de 

cólica renal nem tinham evidência ecográfica de litíase renal enquanto que 16 

(10 homens) [Grupo B] tinham tido pelo menos um episódio de cólica renal. 

Quando comparados os dois grupos, a única diferença estatisticamente 

significativa foi encontrada nos níveis séricos de ácido úrico uma vez que 

estes eram mais elevados (6,1 ± 1,7 vs 4,9 ± 1,3 mg/dl) nos indivíduos com 

episódios anteriores de cólica renal. Não foi encontrada qualquer diferença 

entre estes dois grupos no que diz respeito aos dados demográficos (idade e 

sexo), à oxalatúria, calciúria, uricosúria, fracção de excreção do ácido úrico e 

volume da diurese das 24 horas. Dos 40 indivíduos sem história de cólica 

renal, 11 viriam a ter pelo menos um episódio ao longo do tempo de 

observação; no entanto, a comparação deste grupo com os 29 que não tiveram 

cólica renal no período de observação não revelou diferenças significativas. 

                                                 
7 Grupo controlo saudável arrolado pelo Dr Fernando Domingos enquanto responsável pela 

Consulta de Litíase Renal do HSM (1996-2004) 
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Comparação de indivíduos com DPRAD com um grupo controlo 

A inclusão de um grupo controlo de 53 indivíduos saudáveis (19 homens e 34 

mulheres), sem história de cólica renal, permitiu compará-lo com a população 

de indivíduos com DPRAD, com e sem história de cólica renal. A análise 

estatística, usando a análise de variância ANOVA, mostrou que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos, em 

particular no que diz respeito aos principais factores de risco metabólicos 

para a litíase renal (Tabela 6.1). 

 

Tabela 6.1 - Comparação dos factores de risco metabólicos para a nefrolitíase de indivíduos com 

DPRAD com e sem história de cólica renal com um grupo controlo saudável 
    

  DPRAD 

      

 Controlo Grupo A Grupo B p 

     

Idade 44,3 ± 15,6 40,4 ± 15,0 46,5 ± 9,9 ns 

Uricémia 4,8 ± 1,2 4,9 ± 1,3 6,1 ± 1,7 <0,01 

Uricosúria 553,0 ± 189,3 671,8 ± 224,0 622,1 ± 251,7 <0,04 

FE ácido úrico 22,2 ± 11,2 21,8 ± 12,7 22,9 ± 9,7 ns 

Citratúria 3,9 ± 1,7 2,8 ± 1,5 2,7 ± 1,4 <0,005 

Oxalatúria 0,37 ± 0,15 0,37 ± 0,15 0,37 ± 0,16 ns 

Sulfatúria 24,8 ± 8,3 32,3 ± 12,4 28,1 ± 13,6 <0,01 

Amónio 277,6 ± 88,1 374,9 ± 138,9 367,2 ± 171,1 <0,02 

pH urinário 5,5  ±  0,49 5,7 ± 0,47 5,29 ± 0,32 <0,04 

Diurese 1587,3 ± 556,4 2282,0 ± 1024,3 2280,0 ± 1027,5 <0,001 

  

Idade em anos, uricémia em mg/dl, diurese em ml/24 horas e FE ácido úrico (fracção de 

excreção do ácido úrico, em %); os restantes indicadores em mg/24horas. Grupo A – indivíduos 

com DPRAD sem cólica renal; Grupo B – indivíduos com DPRAD com episódios de cólica renal. 
 

Constata-se que os níveis de uricémia e de uricosúria estão significativamente 

aumentados, nos indivíduos com DPRAD, mesmo os do grupo A, muito embora 

não tenhamos observado variação significativa na fracção de excreção do 

ácido úrico. Por outro lado, a citratúria está significativamente mais baixa nos 

indivíduos com DPRAD. Curiosamente, observa-se que a diurese e a excreção 
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de sódio urinário estão aumentadas nos indivíduos com DPRAD, o que poderá 

estar de acordo com a alteração da concentração urinária descrita nesta 

patologia [319]. Outro achado significativo foi a demonstração de urina mais 

ácida nos indivíduos com cólica renal (Grupo B) quando comparados com os 

controlo e com os do grupo A. A análise comparativa do grupo controlo com 

cada um dos grupos de doentes com DPRAD reproduziu, no essencial, os 

resultados já descritos. A comparação do de doentes com DPRAD, sem cólica 

renal (Grupo A), com o grupo controlo, mostrou que aqueles excretam mais 

ácido úrico (671,8 ± 224,0 vs 553,0 ± 189,3 mg/dl; p<0,02), menos citrato (2,8 

± 1,5 vs 3,9 ±  1,7; p<0,004) e têm maior volume de diurese (2282 ± 1024 vs 

1587 ± 556 ml/24 horas; p<0,001). Os doentes do Grupo A têm também maior 

excreção de amónia e de sulfato indiciando maior consumo de proteínas. 

Discussão 

Os indivíduos com DPRAD têm uma elevada prevalência de nefrolitíase e das 

suas complicações [320]. Os cálculos mais frequentemente encontrados são os 

de ácido úrico e os de oxalato de cálcio. Nesta população foram apontados 

vários factores de risco para a nefrolitíase, sendo que a hipocitratúria [317] e 

alterações da amoniagénese foram as mais consistentes, agravadas por 

alterações da acidificação distal [321]. 

No nosso estudo constatámos que indivíduos com DPRAD, ainda antes de 

terem qualquer manifestação sugestiva de nefrolitíase, já apresentam 

alterações do estudo metabólico indicadores de risco elevado para a 

nefrolitíase. Estão neste caso a hiperuricémia e a hiperuricosúria, embora sem 

aumento da fracção de excreção de ácido úrico, um achado já descrito por 

Kaehny [322]. Verificámos ainda que a excreção de citratos, um inibidor da 

litogénese urinária, está diminuída, tal como descrito por outros autores. A 

demonstração de que o pH urinário é mais ácido nos indivíduos com cólica 

renal está de acordo com a interpretação de que, na DPRAD, existe um 

defeito de produção de amónia obriga à excreção de ácido sob a forma de 

acidez titulável (ácido livre, fazendo baixar o pH) em detrimento da excreção 
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de acidez não titulável por falta de amónio, um captador de hidrogeniões 

livres. 

A constatação de que os indivíduos com DPRAD têm diurese mais elevada que 

a população controlo é contrária à descrita por Grampsas [317]; no entanto, 

duas explicações são possíveis, entre as quais o reconhecido defeito de 

concentração urinária na DPRAD [319,323] e, por outro lado, o efeito ‘centro’, 

isto é, o facto de, sendo frequentadores da consulta de Rins Poliquíticos, 

estarem informados da necessidade de aumentarem o consumo de água. O 

defeito de concentração urinária é uma das manifestações mais precoces da 

DPRAD. Numa época em que a ecografia renal ainda não era um exame de 

rotina Gabow [319] propôs uma estratégia para o diagnóstico pré-sintomático 

desta doença, em que se avaliava a concentração urinária máxima após 

administração subcutânea de vasopressina. Com este simples teste criou um 

algoritmo diagnóstico que tinha em consideração a presença de história 

familiar, a hipertensão arterial e o grau de função renal. Deste modo, a 

diurese observada na nossa população poderá resultar deste fenómeno o que 

também é corroborado pela elevada natriurese observada. No entanto, apesar 

da elevada diurese, os indivíduos com DPRAD devem ser aconselhados a 

aumentar a ingestão de água. O consumo de água não só reduz o risco da 

nefrolitíase por reduzir a sobressaturação urinária como parece reduzir o 

crescimento dos quistos pelo seu efeito supressor da vasopressina [324]. 

A interpretação dos resultados do nosso estudo deve ter em conta algumas 

limitações entre as quais, o tamanho da amostra (apenas 16 indivíduos com 

DPRAD e cólica renal), e a natureza observacional. Além disso, a cólica renal, 

como sintoma que é, está sujeita à variabilidade da valoração individual, e do 

interlocutor, da dor e da informação da história pregressa. Outra limitação é 

o facto de a classificação ser baseada numa única determinação do ‘perfil de 

litíase’. No entanto, apesar destas limitações, o estudo revela que indivíduos 

com DPRAD têm factores de risco metabólicos para o desenvolvimento de 

nefrolitíase numa fase pré-sintomática, o que permite planear uma 

intervenção preventiva desta complicação. 
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Conclusões 

A DPRAD está associada a factores de risco para a nefrolitíase ainda antes do 

aparecimento das primeiras queixas. O nosso estudo deve ser entendido como 

um estudo exploratório para um em que as variáveis interferentes possam ser 

controladas adequadamente e, desta forma, permitir a obtenção de 

resultados conclusivos. 
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ANEMIA 

A anemia da insuficiência renal crónica 

A anemia é um dos achados clínicos mais relevantes na insuficiência renal 

crónica sendo, provavelmente, a causa da maior parte das queixas dos 

doentes na fase pré-dialítica e dialítica. Com efeito, desde que se tornou 

possível a correcção da anemia, com o uso de agentes estimuladores da 

eritropoiese, o bem estar que daí resulta torna difícil fazer compreender à 

maioria dos doentes insuficientes renais crónicos a necessidade de iniciar uma 

terapêutica substitutiva da função renal.  

A associação de anemia com a insuficiência renal crónica foi descrita pela 

primeira vez por Richard  Bright [325] mas foi Carnot [citado por 326] que, em 

1906, postulou a existência de uma substância, a ‘hemopoietina’, existente no 

soro de indivíduos anémicos, que estimularia a eritropoiese medular. Este 

autor teria administrado plasma de animais com anemia ligeira em animais 

saudáveis e obtido, desse modo, um aumento do número de eritrócitos no 

sangue periférico. Esta hipótese viria a ser confirmada por Erslev [327] que 

denominou essa substância de eritropoietina. Em 1922, Brown e Roth 

demonstraram que a anemia da insuficiência renal crónica se devia à 

incapacidade da medula em produzir glóbulos vermelhos [328]. Mais tarde, 

Jacobson [329]  viria a demonstrar a importância do rim na produção de 

eritropoietina.  

A carência relativa de eritropoietina na insuficiência renal crónica foi 

demonstrada no estudo de Radke e col. [330] em que foram estudados 135 

indivíduos com insuficiência renal crónica de várias etiologias (curiosamente, 

foram incluídos 16 indivíduos com rins poliquísticos) e com vários graus de 

função renal. Estes autores usaram um ensaio biológico para a determinação 

de eritropoietina (EPO) sérica e constataram que a queda progressiva do 

hematócrito à medida que a função renal se deteriorava era acompanhada por 

um aumento progressivo da eritropoietinémia apenas até aos 20 ml de filtrado 

glomerular (figura 6.4). Depois, apesar da queda do hematócrito, a 
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eritropoietinémia não respondia adequadamente ao estímulo para aumentar a 

eritropoiese pelo que os autores concluíram que a regulação da eritropoiese, 

embora presente, se fazia a um nível mais baixo. Estes achados viriam a ser 

confirmados num estudo recentemente publicado por Artunc e Risler [331] em 

que foram reavaliados, retrospectivamente, todos os casos com determinação 

simultânea da eritropoietina sérica e da função renal. A população estudada 

foi dividida em dois grupos, um com doença renal crónica e outro com 

indivíduos que teriam anemia por outras razões. Os resultados demonstraram 

que existia uma forte correlação negativa entre os níveis de EPO e a 

hemoglobina no grupo de indivíduos sem doença renal; no entanto, nos 

indivíduos com doença renal crónica, a correlação atenuava-se à medida que 

se agravava a função renal e perdia-se completamente nos estádios mais 

avançados (etadios 4 e 5 da National Kidney Foundation [310]). Estes autores 

propuseram um nomograma em que os níveis de EPO sérica se relacionam com 

os da hemoglobina e com o grau de função renal, sob a forma de percentis; 

com o uso deste nomograma puderam concluir que existia uma deficiência de 

resposta eritropoiética à anemia à medida que a função renal se deteriorava, 

com cerca de 38%, 67%, 93% e 100% dos valores abaixo do percentil 25, nos 

estádios 2 a 5 da NKF (figura 6.4). 

A carência relativa de eritropoietina é, assim, a causa mais importante da 

anemia associada á insuficiência renal crónica [332] dentro da panóplia dos 

factores contributivos, tais como o efeito inibidor da urémia, a diminuição da 

vida média eritrocitária, a carência de ferro, o hiperparatiroidismo, etc  

[326]. 

Embora a anemia seja um achado dominante na insuficiência renal crónica, a 

precocidade de instalação e a gravidade das suas manifestações clínicas não é 

uniforme. Com efeito, enquanto que em algumas patologias, como a diabetes 

mellitus, a anemia surge mais precocemente na evolução da doença renal, 

existe um pequeno subgrupo de doentes que atinge os estádios mais 

avançados da doença renal crónica sem terem tido necessidade de iniciar 

terapêutica com agentes estimuladores da eritropoiese. Entre as patologias 

associadas a maior estabilidade da hemoglobina ao longo da evolução da 
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doença renal crónica estão as doenças quísticas renais e, em particular, a 

DPRAD. 

 

Figura 6.5 – variação do hematócrito e da eritropoietinémia em indivíduos com insuficiência renal 

crónica, com graus progressivamente menores de função renal (retirado de Radke [330], sob 

permissão de Amerian Society of Hematology) 
 

 
 

Figura 6.6 – nomograma para interpretação dos valores de EPO em função da hemoglobina e da 

função renal (retirado de [331], sob permissão de Oxford University Press). 
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Hemoglobina e eritropoietinémia na DPRAD. 

Observações clínicas reportadas por vários autores consubstanciaram a ideia 

de que, nos indivíduos com DPRAD, os níveis de hemoglobina estavam mais 

preservados do que na grande maioria dos doentes com outras patologias 

renais crónicas. Um dos primeiros registos deste achado deve-se a Maggiore 

[333] que, em 1967, reporta um estudo observacional em 43 doentes com 

DPRAD comparando-os com 70 doentes com outras doença renais crónicas. 

Neste estudo, a função renal, estimada pela creatininémia sérica, foi 

indexada ao número de eritrócitos, nas duas séries de doentes. Desta forma 

pode evidenciar que o declive da recta de regressão que descreve o declínio 

dos góbulos vermelhos à medida que aumenta a creatinémia é menos 

acentuado nos indivíduos com DPRAD. Esta simples observação foi ainda 

complementada pela contagem de reticulócitos (mais elevada nos doentes 

com DPRAD) e por estudos de cinética eritrocitárias (sem diferenças 

significativas entre os dois grupos). Os autores concluíram que a anemia de 

causa renal dos doentes com DPRAD é menos severa do que nas outras causas 

de doença renal crónica porque a eritropoiese era menos afectada. Devo 

referir, porém, algumas limitações deste estudo: em primeiro lugar trata-se 

de um estudo observacional, ou seja não-controlado, em que a selecção dos 

dados foi feita em doentes internados por razões não especificadas no artigo. 

Por outro lado, é um estudo efectuado na época anterior à terapêutica com 

EPO em que muitos doentes fizeram transfusões de unidades de concentrado 

de eritrócitos; aliás, é claramente referido que muitos doentes, nos dois 

grupos, foram transfundidos, embora a taxa de transfusões tivesse sido menor 

no grupo de doentes com DPRAD. Finalmente, o início de terapêutica 

substitutiva da função renal era claramente protelada nessa época em que a 

disponibilidade da hemodiálise era ainda limitada; embora se admita que os 

doentes de ambos os grupos tivessem o mesmo acesso à hemodiálise, é 

possível que os doentes com DPRAD iniciassem hemodiálise numa idade mais 

jovem e, portanto, em melhor condição física. 

Embora questionável, este estudo serviu de suporte à impressão clínica 

comum de que a anemia era menos importante na DPRAD pelo que este 
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assunto não voltaria a ser investigado de forma sistemática. Com efeito, 

voltaria a ser referido, de forma marginal, no estudo MDRD [224] em que  o 

grupo de doentes com DPRAD não apresentou valores do hematócrito 

superiores aos do restantes participantes em nenhuma das fases da evolução 

da doença renal crónica (figura 6.7). 

 

 

 

Figura 6.7 – valores do hematócrito dos indivíduos participantes no estudo MDRD (reproduzido de 

Khlar [224], sob permissão de American Society of Nephrology) 
 

Entretanto, o desenvolvimento de técnicas de doseamento da EPO no soro, 

em particular a técnica do rádio-imuno-ensaio (RIA) permitiu a Chandra [334] 

fazer um estudo comparativo dos níveis séricos de EPO num grupo de doentes 

com DPRAD em hemodiálise. Este estudo envolveu 12 doentes com DPRAD e 24 
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doentes com outras doenças renais crónicas, em hemodiálise, na fase anterior 

à terapêutica com EPO. Neste pequeno grupo de doentes os autores 

demonstraram que os níveis de EPO estavam inapropriadamente diminuidos 

face ao grau de anemia. No entanto, os doentes com DPRAD tinham níveis 

significativamente mais elevados de EPO dos que os do outro grupo e 

semelhantes ao grupo controlo, sem anemia. Os autores concluíram que, na 

insuficiência renal crónica se perde a relação recíproca entre a hemoglobina e 

a EPO e que os doentes com DPRAD mantinham uma melhor resposta 

eritropoiética à anemia. As principais limitações deste estudo são o facto de 

não ser controlado, do pequeno número de doentes envolvidos e do facto de 

os doentes, de ambos os grupos, estarem sujeitos a transfusões regulares. Um 

outro pequeno estudo [335], envolvendo apenas 8 doentes com DPRAD e 9 

com outras patologias renais, em hemodiálise, conduziria, no essencial, às 

mesmas conclusões que o anterior. 

Estes resultados levavam-nos a concluir que nos doentes com DPRAD existia 

um aumento de actividade da EPO que justificaria a relativa manutenção dos 

níveis de hemoglobina quando comparados com outras causas de doença renal 

crónica e reflectiam, no essencial, a constatação de muitos nefrologistas de 

que alguns doentes em hemodiálise apresentavam uma melhor eritropoiese 

que outros. O trabalho de Eckard [336], publicado em 1989, viria a favorecer 

ainda mais esta explicação. Com efeito, este autor determinou os níveis de 

EPO no fluido de quistos renais de peças de nefrectomia de doentes com 

DPRAD e, por técnicas de hibridização in situ, demonstrou  que não eram as 

células epiteliais dos quistos renais a produzir EPO mas sim, as células 

intersticiais renais. Os resultados revelaram que os quistos renais, sobretudo 

os de menor dimensão e nos de origem nos tubos proximais, acumulavam EPO 

e que esta era biologicamente activa. A origem renal da EPO foi ainda 

confirmada pela determinação da diferença artério-venosa nos vasos renais 

efectuada em alguns casos.  

Estes resultados favoreciam a ideia de que nos doentes com DPRAD existia um 

aumento de produção de EPO e que, deste modo, os níveis de hemoglobina se 

mantinham mais estáveis. Assim, este assunto não mereceu novos estudos 
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apesar da existência de novos factores intervenientes como aconteceu com a 

introdução da terapêutica com EPO recombinante humana. 

Níveis de hemoglobina e eritropoietinémia em várias fases da 
doença renal crónica na DPRAD – comparação com outras 
patologias renais8 

Até Junho de 2006, mais de 500 indivíduos com rins poliquísticos foram 

seguidos na Consulta de Nefrologia do Hospital de Santa Maria. Em 1989 foi 

criada uma consulta dirigida para indivíduos com rins poliquísticos e seus 

familiares, inicialmente para recolha de dados e informações com vista à 

participação do Serviço de Nefrologia na Accção Concertada da CEE intitulada 

‘Toward prevention of kidney failure caused by inherited polycystic kidney 

disease’. Aos indivíduos afectados era proposto um acompanhamento regular, 

com periodicidade mínima anual, de acordo com o grau de função renal e das 

manifestações clínicas. Em termos gerais o acompanhamento não diferia do 

das outras patologias renais crónicas, embora com algumas particularidades, 

ao qual se acrescentava uma vertente de aconselhamento familiar quando 

apropriado. A rotina de análises clínicas efectuadas em cada consulta incluía a 

determinação da função renal e o hemograma. Ao longo de 18 anos de follow-

up todos os dados clínicos, analíticos e imagiológicos foram armazenados 

numa base de dados, sob consentimento informado dos doentes. 

Introdução 

Estudos realizados na era anterior à terapêutica da anemia associada à 

doença renal crónica com eritropoietina indiciavam que a eritropoiese estaria 

mais preservada nos doentes com DPRAD [334,335], embora nem todos os 

estudos concordassem com esta tese [224,337]. Estes estudos tinham, 

contudo, várias limitações metodológicas e outros factores de enviesamento 

da amostra, tais como um desenho transversal e ausência de grupos controlo. 

                                                 
8 publicado parcialmente na revista Nephrology, Dialysis Transplantation [58] 
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Alguns autores procuraram explicar o aparente aumento dos níveis de 

hemoglobina nos indivíduos com DPRAD como consequência de maior 

produção de eritropoietina; de facto, a determinação de EPO sérica em 

pequenos grupos de doentes com DPRAD em hemodiálise revelou níveis mais 

elevados de EPO [334,335]. Além disso, Eckard [336] demonstrou que os 

quistos renais acumulavam EPO, que era biologicamente activa e que seria 

produzida pelas células do interstício renal. 

Objectivos 

O objectivo deste estudo é o de reportar a evolução dos valores da 

hemoglobina ao longo de várias fases da doença e compará-los com o de 

outras patologias renais crónicas, tendo como base a recolha dos dados 

referentes à população estudada ao longo dos 18 anos de funcionamento da 

consulta de rins poliquísticos.  

O segundo objectivo deste estudo foi o de determinar os níveis séricos de EPO 

em indivíduos com DPRAD, em vários estádios de função renal, compará-los 

com uma população controlo e com doentes com IRC de outra etiologia. Por 

outro lado, os níveis de EPO serão correlacionados com os valores de 

hemoglobina e da função renal. 

População e Metodologia 

Níveis de hemoglobina de acordo com os graus de função renal 

A partir da base de dados foram identificados todos os indivíduos que, num 

determinado momento, tivessem elementos suficientes para calcular a idade 

(data de nascimento) e a função renal (cretininémia e peso); uma vez que ao 

longo do follow-up o mesmo indivíduo foi observado em várias ocasiões, todas 

essas observações foram incluídas, desde que preenchessem os critérios 

definidos. Calculou-se a depuração da creatinina endógena pela fórmula de 

Cockroft-Gault [309] e estratificaram-se as observações nos 5 estádios de 

função renal propostos pela NKF [310]. O grupo controlo foi constituido por 

indivíduos com doença renal crónica de outras etiologias, com 
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acompanhamento regular na consulta de nefrologia pelo mesmo nefrologista 

(EA). Excluíram-se todos as determinações efectuadas após o início de 

terapêutica estimuladora da eritropoiese e todas aquelas associadas a 

episódios de perda evidente de sangue, transfusões e outras terapêuticas 

susceptíveis de interferir no valor da hemoglobina.  

Níveis de eritropoietinémia em vários estádios da doença renal crónica na 

DPRAD 

Para cumprir este objectivo foram seleccionados indivíduos com DPRAD e com 

outras doença renais crónicas seguidos na consulta de Nefrologia, desde que 

não tivessem evidência de outra causa de anemia para além da IRC, que não 

estivessem sob terapêutica com agentes estimuladores da eritropoiese (AEE) e 

que não estivessem em terapêutica substitutiva da função renal. O grupo 

controlo foi constituido por colegas, familiares, amigos e trabalhadores do 

Hospital de Santa Maria. A selecção dos indivíduos do grupo controlo incluíu, 

além da história clínica, análises de função renal e do sedimento urinário, 

medição da pressão arterial e ecografia renal com o objectivo de excluir 

patologia renal. A todos foi obtido consentimento informado por escrito. Foi 

efectuada a determinação do hemograma, estudo das reservas de ferro 

(siderémia, ferritinémia e transferrinémia), função renal e eritropoietinémia 

e relação albumina/creatinina urinária. O cálculo do filtrado glomerular foi 

efectuado com o uso da fórmula de Cockroft-Gault. 

A determinação dos níveis séricos de eritropoietinémia foi efectuada no 

Laboratório da Cadeira de Genética da Faculdade de Medicina de Lisboa (Prof. 

Manuel Bicho), por rádio-imunoensaio (RIA), com o uso de um kit 

comercializado (DSL-1100 Erythropoietin Ria kit). 

Análise Estatística 

Para a análise estatística usamos o software SPSS versão 12,0 para Windows; 

as variáveis categóricas foram analisadas pelo teste do qui-quadrado enquanto 

que as variáveis contínuas foram analisadas pelo teste t-Student. Foram 

consideradas diferenças estatisticamente significativas sempre que p<0,05. 
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Resultados  

Níveis de hemoglobina de acordo com os graus de função renal 

Foram identificados 261 indivíduos com DPRAD (108 homens e 153 mulheres) 

que cumpriam os critérios de admissão anteriormente definidos. Nestes 

indivíduos, ao longo do tempo de observação na consulta, foi possível recolher 

dados referentes a 3797 determinações simultâneas da hemoglobina e da 

função renal. No grupo controlo foram incluídos 89 indivíduos (48 homens e 41 

mulheres) de quem foi possível recolher informações de 581 determinações 

simultâneas da hemoglobina e da função renal. No estádio 1 foram 

contabilizadas 1221 determinações (1117 em doentes com DPRAD e 104 nos 

outros), no estádio 2, 887 determinações (858 e 29, respectivamente), no 

estádio 3, 1111 determinações (906 e 205), no estádio 4, 861 determinações 

(645 e 216) e, no estádio 5, 305 determinações (271 e 34). Na tabela 6.3 (e 

figura 6.8) encontram-se as médias e desvios-padrão da hemoglobina dos dois 

grupos em estudo, estratificados por estádios de função renal. 

 

 

 

   Estádio 1 Estádio 2 Estádio 3 Estádio 4 Estádio 5 

 

DPRAD  13,7±1,3 13,7±1,3 13,3±1,4 11,8±1,4 10,6±1,4 

Outros  14,0±1,5 14,3±1,6 11,9±1,2 11,8±1,2 10,6±2,6 

 

 

   p<0,02 p=ns  p<0,000 p=ns  p=ns 

 

 

 

Tabela 6.3 – comparação dos níveis de hemoglobina em função dos estádios de função renal. 
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Figura 6.8– gráfico do tipo ‘boxplot’ representando a variação da hemoglobina ao longo dos vários 

estádios da função renal em indivíduos com DPRAD (a tracejado) e com outras doença renais 

crónica (a branco). (reproduzido sob permissão de Oxford University Press [58]) 

 

Por forma a excluir o efeito do género nos resultados, uma vez que este factor 

é um determinante bem conhecido dos valores da hemoglobina, fez-se um 

estudo comparativo usando isoladamente apenas os indivíduos do sexo 

masculino e, numa segunda fase, nos indivíduos do sexo feminino. Os 

resultados, em termos globais foram sobreponíveis. Com efeito, comparando a 

evolução da hemoglobina nos indivíduos do sexo masculino, de ambos os 

grupos, constata-se que os indivíduos com DPRAD têm valores 

significativamente mais elevados de hemoglobina apenas no estádio 3 

(p=0,000) [Tabela 6.4]. Do mesmo modo, nos indivíduos do sexo feminino, os 
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valores da hemoglobina são mais elevados na DPRAD apenas nos estádios 3 

(p=0,000) e 4 (p=0,01) [Tabela 6.5]. Na realidade, no sexo masculino, os 

valores da hemoglobina foram mais elevados nos indivíduos com outras 

doenças renais crónicas nos estádios 1, 2 e 4. 

 

 

 

 

   Estádio 1 Estádio 2 Estádio 3 Estádio 4 Estádio 5 

 

DPRAD  14,8±1,0 14,4±1,3 13,8±1,5 11,8±1,4 11,6±1,2 

Outros  15,2±0,8 15,7±1,3 12,1±1,3 12,1±1,3 10,6±3,0 

 

   p=0,004 p=0,004 p=0,000 p=0,034 p=ns 

 

 

Tabela 6.4 – comparação da hemoglobina por estádios de função renal, nos indivíduos do sexo 

masculino. 
 

 

 

 

 

   Estádio 1 Estádio 2 Estádio 3 Estádio 4 Estádio 5 

 

DPRAD  12,9±0,9 13,1±0,9 13,2±0,8 11,8±1,3 10,3±1,4 

Outros  12,9±1,0 13,2±0,8 11,8±1,0 11,3±1,0 10,4±0,5 

 

   p=ns  p=ns  p=0,000 p=0,01 p=ns 

 

 

Tabela 6.5 – comparação da hemoglobina por estádios de função renal, nos indivíduos do sexo 

feminino. 
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Níveis de eritropoietinémia em vários estádios da doença renal crónica na 

DPRAD 

Foram incluídos 107 indivíduos com DPRAD (52 homens; 55 mulheres), 35 com 

DRC de outra etiologia, (16 homens/19 mulheres; dos quais 25 diabéticos) e 

19 indivíduos no grupo controlo (10 homens/9 mulheres). Dado o pequeno 

número de indivíduos com DRC de outra etiologia nos estádios 1 e 2, a 

estratificação foi efectuada do seguinte modo: no grupo 1 foram incluídos os 

indivíduos com DRC nos estádios 1 e 2; no grupo 2, foram incluídos os 

indivíduos no estádio 3 e, no grupo 3, foram incluídos os indivíduos nos 

estádios 4 e 5. Embora ajustados pelo grau de função renal, os indivíduos com 

DPRAD eram signficativamente mais novos em cada grupo de função renal 

(35,0 ± 10,7 vs 61 ± 5,7 no grupo 1; 54,6 ± 10,1 vs 65,1 ± 8,9, no grupo 2; 55,6 

± 9,6 vs 68,6 ± 13,8, no grupo 3). Assim, a distribuição dos indivíduos de 

acordo com o grau de função renal é apresentada na Tabela 6.6. 

 

Tabela 6.6 – distribuição dos indivíduos por grupo de função renal 
 

 

 

Comparaçãodos níveis de EPO em função da estratificação por grupos 

No grupo 1 (indivíduos com função renal nos estádios 1 e 2) [ver Tabela 6.7], 

constata-se que não existem diferenças significativas nos níveis de 

hemoglobina, ferritina e EPO entre os indivíduos com DPRAD e os doentes com 

outras patologias renais e que a única diferença encontrada foi na 

comparação dos níveis de EPO entre os doentes com DPRAD e o grupo 

controlo.  

Count

6 16 13 35
69 19 19 107
19 0 0 19
94 35 32 161

Outros
DPRAD
Controlo

diagnóstico

Total

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Grupo de função renal

Total
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Tabela 6.7 – Grupo 1 
 

    Hemoglobina Ferritinémia  EPO 

 

DPRAD   13,9 ± 1,3  155,0 ± 258,0  7,0 ± 2,1 * 

Outros   12,8 ± 2,1  222,6 ± 129,6  13,2 ± 7,2 

Controlo   14,5 ± 1,6  90,0 ± 77,8  5,8 ± 1,5 

 

 

* p<0,05 (vs controlo) 
 

 

No grupo 2, a hemoglobina foi significativamente mais elevada nos indivíduos 

com DPRAD (Tabela 6.8); no entanto, este achado não se acompanhou de um 

aumento concomitante dos níveis séricos de EPO . 

 

Tabela 6.8 – Grupo 2 
 

    Hemoglobina Ferritinémia  EPO 

 

DPRAD   13,1 ± 1,5 * 100,0 ± 75,0  7,4 ± 1,5 

Outros   11,7 ± 1,5  180,0 ± 213,1  8,3 ± 3,2 

 

 

*p<0,02 
 

 

No grupo 3 (doentes nos estádios 4 e 5) não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos (Tabela 6.9). 
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Tabela 6.9 – Grupo 3 
 

    Hemoglobina Ferritinémia  EPO 

 

DPRAD   11,5 ± 1,9  135,1 ± 115,9  6,2 ± 2,4 

Outros   11,0 ± 1,3  136,1 ± 105,1  7,9 ± 4,9 

 

 

Análise da evolução dos níveis de EPO ao longo dos estádios da NKF nos 

indivíduos com DPRAD 

A distribuição por estádios da NKF dos 107 indivíduos com DPRAD era a 

seguinte: 55 no estádio 1, 14 no estádio 2, 19 no estádio 3, 15 no estádio 4 e 4 

no estádio 5. Estes números permitiam analisar mais em pormenor a variação 

da hemoglobina e da EPO nos estádios 1 e 2 o que poderá ser apreciado no 

gráfico da figura 6.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 – variação dos níveis de hemoglobina e de EPO em vários estádios da DRC na DPRAD  
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Como se pode verificar, existe uma diminuição progressiva da hemoglobina 

que é estatisticamente significativa (ANOVA; p<0,001). No que diz respeito à 

EPO, embora a queda ao longo da evolução também seja estatisticamente 

significativa (ANOVA; p<0,001), existe um aumento de produção na transição 

do estádio 1 para o estádio 2 (p<0,006) sem que o correspondente aumento da 

hemoglobina seja estatisticamente significativo. 

Correlação linear 

Nos estudos de correlação linear constata-se que não existe qualquer 

correlação entre a hemoglobina e a EPO no grupo dos indivíduos com DPRAD 

enquanto que existe um correlação negativa, embora fraca  

(R2=0,113; p<0,05), no grupo dos doentes com outras DRC.  

 

 

Figura 6.10 – correlação entre a EPO e hemoglobina nos doentes com DPRAD (quadrados) e com 

outras DRC (círculos) (reproduzido sob permissão de Oxford University Press [58]). 
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No gráfico da figura 6.10 observa-se que, para valores de hemoglobina mais 

baixos, não existe a correspondente resposta eritropoiética, o que sugere a 

existência de uma perturbação na regulação da produção da EPO. 

Discussão e Conclusões 

Este estudo mostra que, apenas no estádio 3 da DRC, os níveis da hemoglobina 

são mais elevados nos indivíduos com DPRAD, por comparação com os outros 

IRC. Este fenómeno poderá estar relacionada com o facto de que as doenças 

quísticas renais, quer no contexto de DPRAD, quer em indivíduos com quistos 

renais isolados, estarem associadas a maior produção de eritropoietina pelas 

células intersticiais renais. Aliás, este facto está de acordo com o que 

actualmente está bem estabelecido quanto à evolução do volume dos rins na 

DPRAD. Com efeito, sabe-se que os quistos renais aumentam não só em 

número como também em tamanho, determinando assim o aumento do 

volume total dos rins. Isto significa que, à medida que os indivíduos afectados 

passam do estádio 1 para o estádio 4, existe concomitantemente um aumento 

do volume dos rins. Assim, é possível que a este aumento do volume dos rins 

(e dos quistos renais) possa estar associado ao aumento da produção de 

eritropoietina permitindo, deste modo, preservar a capacidade de produção 

de hemoglobina. A razão pela qual no estádio 5 a capacidade de produção de 

hemoglobina na DPRAD não é diferente da das outras DRC não é clara e 

apenas se pode especular que, nessa fase, à redução do parênquima 

funcionante, se associa o efeito inibidor da urémia. De notar que, na minha 

experiência pessoal, um número significativo de indivíduos com DPRAD, inicia 

terapêutica com AEE no estádios 4 e 5 da DRC.  

Este estudo tem muitas das limitações apontadas aos estudos anteriores; 

porém, a sua principal vantagem diz respeito ao elevado número de 

observações nunca antes reportado. As principais limitações que impedem que 

estes resultados não sejam definitivos são o facto de não ser um estudo 

controlado e não ter sido possível excluir carência de ferro em cada um dos 

grupos estudados. Além disso, como já referi, um número significativo de 

indivíduos, em ambos os grupos estudados, inicia AEE no estádio 4 e 5 da DRC; 
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portanto, a amostra de indivíduos nestes estádios está necessariamente 

enviesada uma vez que muitos não puderam ser incluídos por já terem 

iniciado esta terapêutica. No entanto, este facto, consubstancia ainda mais a 

hipótese de que, nas fases mais avançadas da DRC, os níveis médios de 

hemoglobina na DPRAD são semelhantes aos das outras patologias renais 

crónicas. 

A ideia de que os indivíduos com DPRAD têm hemoglobinas mais elevadas 

resultou da vivência clínica, na era anterior à terapêutica com rhu-EPO, em 

que os nefrologistas constatavam que estes indivíduos tinham menor 

necessidade transfusional. O trabalho de Maggiore [333] veio de encontro a 

esta ideia pré-concebida. No entanto, no estudo MDRD em que cerca de ¼ dos 

participantes tinha DPRAD, não encontrou diferenças nos níveis de 

hemoglobina ao longo da evolução da DRC [224].  

A determinação da EPO sérica na população DPRAD não demonstrou existirem 

diferenças significativas relativamente aos doentes com outras DRC em 

qualquer estádio da função renal. Por outro lado, os níveis séricos de EPO não 

tiveram uma variação significativa ao longo da evolução da DRC na DPRAD 

embora se tenha verificado uma diminuição progressiva no outro grupo de 

DRC. Radke [330] havia reportado um aumento dos níveis séricos da EPO nas 

fases iniciais da DRC e uma diminuição progressiva nas fases avançadas, tendo 

colocado a hipótese de carência de produção de EPO para explicar a anemia 

da IRC. No nosso estudo, apesar de haver diminuição progressiva da 

hemoglobina ao longo das várias fases da DRC não ocorreu um aumento 

recíproco da EPO, em ambos os grupos, o que está de acordo com a hipótese 

de carência de EPO. No entanto, numa análise mais detalhada da evolução nos 

estádios 1 e 2 nos indivíduos com DPRAD, verifica-se que existe um aumento 

de produção de EPO nesta primeira fase o que poderá estar relacionado com o 

aumento do volume dos rins, fenómeno comum na DPRAD [241]. 

Recentemente Artunc e Risler [331] propuseram um nomograma, com curvas 

de percentis, para melhor interpretação dos níveis de EPO em função da 

hemoglobina e do grau de função renal. A aplicação deste nomograma aos 

resultados obtidos revela, por um lado, que o mecanismo homeostático da 
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resposta da EPO à anemia está perturbado, ou não funcionante e que não 

existem diferenças significativas entre os indivíduos com DPRAD e as restantes 

patologias renais crónicas. 

O nosso estudo diferencia-se dos demais pelo elevado número de 

determinações efectuadas em indivíduos com DPRAD (107, no nosso estudo; 8 

no estudo de Pavlovic-Kentera [335], 12 no estudo de Chandra [334]), e pelo 

facto de ter sido efectuado em indivíduos não dialisados; no entanto, ainda 

assim, não foi possível controlar todas as variáveis potencialmente 

interferentes, constituindo esta a sua principal limitação. 

As principais conclusões deste estudo são, por um lado, a demonstração de 

que, apenas no estádio 3 da DRC, é possível evidenciar o aumento dos níveis 

de hemoglobina nos indivíduos com DPRAD, por comparação com os outros IRC 

e, por outro, que não foi possível demonstrar aumento de produção da EPO 

nos indivíduos com DPRAD, em nenhuma das fases da DRC. Ou seja, na DPRAD 

existe uma variação na produção de EPO ao longo da evolução da doença; no 

entanto, nas fases mais avançadas da IRC a hemoglobina e a produção de EPO 

são em tudo semelhantes às das outras DRC. Consideramos ainda que são 

necessários  outros estudos para clarificar a forma como é regulada a 

produção de EPO na DPRAD. Estes estudos deverão incluir a análise de outros 

factores estimuladores e inibidores da eritropoiese [338]. 
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HIPERPARATIROIDISMO SECUNDÁRIO NA DOENÇA 
POLIQUÍSTICA RENAL AUTOSSÓMICA DOMINANTE 9 

 

O hiperparatiroidismo secundário pode ser considerado como uma resposta 

adaptativa à perda da massa renal. A fisiopatologia do hiperparatiroidismo 

secundário envolve perturbações da calcémia, da fosfatémia e das 

capacidades biossintética e catabolizadora do rim, bem como outros 

interventores cujo papel ainda não está completamente esclarecido [339]. 

Recentemente mais um actor foi admitido nesta plêiade de agentes, o factor 

de crescimento fibroblástico 23, FGF-23, cujo papel no metabolismo fosfo-

cálcico foi posto em evidência em estudos de doenças hereditárias associadas 

à hipofosfatémia [340]. Com efeito, na hipofosfatémia hereditária ligada ao 

cromossoma X (X linked hypophosphatemia, XLH) e também na forma 

autossómica dominante de raquitismo hipofosfatémico, a fosfatúria parece 

estar elevada por acção do FGF-23 [341]. Outros factores, para além do FGF-

23, foram implicados em vários distúrbios do metabolismo fosfo-cálcico tais 

como o frizzled-related protein 4 (FRP4) e o matrix extracellular 

phosphoglycoprotein (MEPE), no conjunto designados por fosfatoninas [339]. O 

efeito fosfatúrico das fosfatoninas, associado à acção da PTH, permite 

explicar por que razão os níveis de fosfatos séricos não estão elevados senão 

nas fases muito avançadas da DRC. Assim, as perturbações mais precoces do 

metabolismo fosfo-cálcico na IRC seriam a elevação da FGF-23 e a diminuição 

da biosíntese da forma activada da vitamina D. 

Introdução e objectivos 

Tradicionalmente, admite-se que a DPRAD está associada a uma melhor 

preservação da capacidade biossintética renal tal como foi descrito para a 

eritropoietina e para a hidroxilação da vitamina D [342]. Não são conhecidos 

estudos que, de forma específica, tenham comparado a evolução do 

hiperparatiroidismo secundário na DPRAD com a das restantes patologias 
                                                 
9 Apresentado, parcialmente, no American Society of Nephrology meeting, 2007, e no 
Congresso da ERA-EDTA, em 2008. 
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renais crónicas do adulto, pelo que decidimos fazer um estudo exploratório do 

metabolismo fosfo-cálcio e da sua regulação no decurso da evolução da DRC 

na DPRAD, comparando-a com um grupo controlo de indivíduos com outras 

patologias renais crónicas. 

População e métodos 

No período que decorreu entre  1 de Abril e 30 de Outubro de 2006, indivíduos 

da consulta de Nefrologia e de Rins Poliquísticos fizeram uma avaliação do 

metabolismo fosfo-cálcico (e geral) no âmbito do seu acompanhamento 

habitual nesta consulta. No caso dos indivíduos sob terapêutica com agentes 

potencialmente interferentes neste metabolismo, nomeadamente carbonato 

de cálcio e calcitriol, foi-lhes pedido que interrompessem a terapêutica uma 

semana antes da avaliação analítica. Para além da rotina habitual nestas 

circunstâncias foi efectuado o doseamento do cálcio, do fósforo, da PTHi e do 

FGF-23 sérico. Numa amostra de urina foi efectuada a determinação da 

calciúria, fosfatúria, creatininúria e microalbuminúria. Todas as 

determinações, com excepção da fosfatonina, foram efectuadas no Serviço de 

Patologia Clínica do HSM. As determinações da fosfatonina, da  

25-hidroxi-colecalciferol e da 1,25-dihidroxi-colecalciferol foram efectuadas 

no Laboratório de Genética da Faculdade de Medicina de Lisboa (Director: 

Prof. Dr. Manuel P Bicho), pela Dra. Irina Alho, tendo sido usada kits 

comerciais gentilmente cedidos pela Amgen Portugal (fosfatonina; método 

ELISA) e pela Abbott Portugal (vitaminas D).  

A função renal foi estimada recorrendo à fórmula de Cockroft-Gault [309] o 

que permitiu estratificar a população nos 5 estádios da DRC propostos pela 

National Kidney Foundation [310]. Posteriormente, face à dimensão da 

amostra, os estádios 1 e 2 foram agregados no Grupo 1, o estádio 3 no Grupo 2 

e os estádios 4 e 5 no Grupo 3. 

Utilizámos ainda os resultados do metabolismo fosfocálcico de um grupo 

controlo de 52 indivíduos normais (cujos resultados foram usados no estudo da 

nefrolitíase) que foram comparados com os indivíduos com doença renal 
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crónica no estádio 1. 

Fizemos comparações entre os indivíduos com DPRAD e os outros indivíduos 

com DRC (Outros) tendo usado o software SPSS para Windows, versão 12.0, 

para a avaliação da significância estatística das diferenças encontradas. Os 

testes estatísticos empregues foram o teste t de Student para variáveis 

contínuas, o ANOVA para análise de variância e o qui-quadrado para variáveis 

categóricas. Admitimos como estatisticamente significativas as diferenças 

com p<0,05. 

Resultados 

Foram seleccionados 54 indivíduos com DPRAD (21 do sexo masculino; 38%) e 

35 indivíduos com DRC de outras etiologias (21 do sexo masculino;60% 

)[p<0,05]. Quando estratificados por função renal, 22 indivíduos com DPRAD e 

6 dos Outros-DRC foram classificados no Grupo 1, 13 indivíduos com DPRAD e 

10 dos Outros-DRC foram classificados no Grupo 2 e 19 indivíduos com DPRAD 

e igual número dos Outros-DRC foram classificados no Grupo 3. 

A comparação dos 18 indivíduos do estádio 1 (DPRAD e Outros-DRC) com o 

grupo controlo mostrou que os indivíduos com DRC tinham valores de calcémia 

significativamente mais baixos do que o grupo controlo (9,1 ± 0,5 vs 9,4 ± 0,3  

; p<0,02 ), sendo a fosfatémia semelhante (3,3 ± 0,5 vs 3,4 ± 0,7; p=ns), 

apesar de serem mais novos (33,3 ± 8,7 vs 44,3 ± 15,6; p < 0,002)  e de terem 

valores de creatininémia mais baixos (0,8 ± 0,2 vs 0,9 ± 0,2; p<0,03) . 

A figura 6.11 representa um gráfico de dispersão que relaciona a PTHi sérica 

com o filtrado glomerular nos indivíduos com DPRAD. Como esperado, 

observa-se uma relação exponencial em tudo semelhante á descrita nas outras 

nefropatias crónicas. 

Resultados na população global 

Os 89 indivíduos com DRC foram estratificados de acordo com o estádio de 

função renal segundo a classificação proposta pela NKF da seguinte forma: 18 
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no estádio 1, 10 no estádio 2, 23 no estádio 3, 25 no estádio 4 e 13 no estádio 

5. A análise de variância da idade e dos principais indicadores do metabolismo 

fosfo-cálcico encontram-se na Tabela 6.10. Constata-se que, tal como o 

esperado, os níveis de fósforo sérico e de PTHi aumentam, de forma 

progressiva, à medida que a função renal se deteriora. De forma paralela 

ocorre um aumento progressivo da fracção de excreção do fósforo (FEF), 

revelando o mecanismo de adaptação dos nefrónios à perda da massa renal 

(Figura 6.12). O aumento da fosfatonina sérica é mais importante nas fases 

mais avançadas da DRC (Figura 6.13). 

 

 

 

 

Tabela 6. 10 
Estádio 1 Estádio 2  Estádio 3 Estádio 4 Estádio 5  

 

Idade*   33,3 ±  8,7 55,4 ± 14,7 54,1 ±  13,8 61,4 ± 12,9 61,4 ± 12,2 

Creatininémia*  0,8 ± 0,2 1,3 ±  0,3 1,8 ± 0,5 3,3 ± 0,8 5,4 ± 1,4 

Calcémia**  9,1 ± 0,5  8,9 ± 0,7 9,3 ± 0,6 8,9 ± 0,6 8,6 ± 0,7 

Fosfatémia*  3,3 ± 0,5 3,6 ± 1,0 3,7 ± 0,5 4,1 ± 0,8 5,2 ± 0,8 

PTHi*   66,5 ± 12,5 50,7 ± 40,6 91,3 ± 51,3 169,3 ± 116,8 286,8 ± 161,8 

FEF*   13,8 ± 10,7 19,8 ± 7,1 24,1 ± 10,9 36,0 ± 15,8 46,3 ± 16,4 

 

FEF – fracção de excreção do fósforo (%); * p<0,001; ** p <0,03 (ANOVA) 
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Figura 6.11 – gráfico de dispersão relacionando a PTHi sérica com o filtrado glomerular.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 – variação da fracção de excreção do fósforo ao longo de vários estádios de função 

renal (NKF). 
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Figura 6.13 – variação da fosfatonina sérica (Fgf 23) ao longo de vários estádios de função renal 

(NKF). 
 

 

A diminuição da capacidade biosintética da vitamina D pelo rim é revelada 

pela diminuição progressiva da forma 1,25 dihidroxi-colecalciferol, enquanto 

que os níveis séricos da forma precursora, a 25-hidroxicolecalciferol, se 

mantêm estáveis à medida que a função renal se deteriora (Figura 6.14). 
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Figura 6.14 – variação da 1,25 dixidroxicolecalciferol (Gráfico A) e da 25 hidroxi-colecalciferol 

(Gráfico B) ao longo de vários estádios de função renal (NKF) 
 

 

Análise comparativa da população com DPRAD 

De forma a avaliar se a perturbação do metabolismo fosfo-cálcico na DPRAD 

seria, de alguma forma, diferente  da que ocorre na DRC de outra etiologia 

procedemos à comparação dos resultados em função dos estádios de função 

renal. Dada a pequena dimensão da amostra os indivíduos dos estádios 1 e 2 

foram agregados no Grupo de função renal 1 (Grupo 1), os indivíduos do 

estádio 3 constituem o Grupo 2 e os indivíduos dos estádios 4 e 5, o Grupo 3. 

Nas Tabelas 6.11 a 6.13 estão os resultados destas comparações. 
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Tabela 6.11 – Comparação entre indivíduos com DPRAD e outras DRC do Grupo 1 (FEF – fracção de 

excreção de fósforo; 1,25 DOHD2 – 1,25 dihidroxi-vitamina D2; 25-OHD2 – 25-hidroxi-vitaminaD2 

[ver texto]. 
 

      DPRAD   Outros    p 

      (N=22)  (N=6) 

 

Idade     

Creatininémia   0,9 ± 0,3  1,1 ± 0,3  ns 

Calcémia    9,1 ± 0,4  8,6 ± 0,8  <0,04 

Fosfatémia    3,2 ± 0,4  3,8 ± 1,3  ns 

PTHi     37,4 ± 16,7  160,2 ± 219,2 ns 

FEF     15,4 ± 11,2  16,4 ± 1,8  ns 

Fosfatonina    21,2 ± 13,8  63,9 ± 27,3  <0,001 

25 OHD2    190,9 ± 92,5  188,4 ± 150,1   ns 

1,25 DOHD2    87,4 ± 54,7  47,8 ± 55,8   ns 

 

 

 

 

 

Tabela 6.12 - Comparação entre indivíduos com DPRAD e outras DRC do Grupo 2 (FEF – fracção de 

excreção de fósforo; 1,25 DOHD2 – 1,25 dihidroxi-vitamina D2; 25-OHD2 – 25-hidroxi-vitaminaD2 

[ver texto] 
      DPRAD   Outros    p 

      (N=13)  (N=10) 

 

Idade     

Creatininémia   1,7 ± 0,5  2,1 ± 0,5  ns 

Calcémia    9,2 ± 0,4  9,3 ± 0,7  ns 

Fosfatémia    3,5 ± 0,5  3,9 ± 0,5  ns 

PTHi     92,2 ± 56,1  89,8 ± 45,9  ns 

FEF     22,2 ± 10,2  26,0 ± 11,7  ns 

Fosfatonina    36,6 ± 36,5  35,2 ± 25,1  ns 

25 OHD2    189,7 ± 92,1  118,2 ± 43,0  ns 

1,25 DOHD2    50,6 ± 27,4  45,1 ± 46,8  ns 
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Tabela 6.13 Comparação entre indivíduos com DPRAD e outras DRC do Grupo 3 (FEF – fracção de 

excreção de fósforo; 1,25 DOHD2 – 1,25 dihidroxi-vitamina D2; 25-OHD2 – 25-hidroxi-vitaminaD2) 

[ver texto]. 

 
      DPRAD   Outros    p 

      (N=19)  (N=19) 

 

Idade     

Creatininémia   4,2 ± 1,4  3,8 ± 1,4  ns 

Calcémia    8,6 ± 0,5  9,0 ± 0,6  ns 

Fosfatémia    4,5 ± 0,9  4,4 ± 0,9  ns 

PTHi     239,2 ± 146,0 179,7 ± 137,4 ns 

FEF     40,1 ± 17,5  38,7 ± 15,9  ns 

Fosfatonina    103,5 ± 121,3 148,9 ± 235,7 ns 

25 OHD2    174,4 ± 118,1 124,9 ± 95,2  ns 

1,25 DOHD2    31,8 ± 29,5  33,4 ± 27,7  ns 

 

 

Discussão 

Os nossos resultados mostram que alterações do metabolismo fosfo-cálcico e 

da sua regulação hormonal surgem muito precocemente no decurso da 

evolução da IRC. Com efeito, a comparação de indivíduos com DRC no estádio 

1 com indivíduos normais, revelou uma redução dos níveis da calcémia, ainda 

dentro dos valores normais, que poderá resultar da diminuição da capacidade 

de activação da vitamina D. 

Os nossos resultados mostraram ainda que a fracção de excreção do fósforo 

(FEF) aumenta progressivamente ao longo dos vários estádios da IRC, como 

resultado do mecanismo adaptativo da perda da massa renal, de acordo com a 

teoria do nefrónio intacto, proposta por Neil Bricker [343]. O aumento da FEF 

deve-se, por um lado, ao aumento da PTHi e, por outro, ao efeito fosfatúrico 

do FGF-23, uma molécula do grupo das fosfatoninas que, recentemente 

ganhou um papel importante na fisiopatologia das alterações do metabolismo 

fosfo-cálcico na IRC [339]. Os nossos resultados revelam ainda que existe uma 
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diminuição progressiva da capacidade de hidroxilação da vitamina D, uma vez 

que os níveis séricos de 1,25 dihidroxi-colecalciferol diminuem 

progressivamente, enquanto que os níveis do seu precursor, a 25-hidroxi-

colecalciferol, se mantêm estáveis. 

Quando se comparam indivíduos com DPRAD com indivíduos com outras 

doença renais crónicas, constata-se que, não existem diferenças significativas 

quanto ao aparecimento precoce das alterações do metabolismo fosfo-cálcio, 

nem quanto à resposta adaptativa à perda da massa renal, nomeadamente nos 

níveis séricos de PTHi e FGF-23. Além disso, a capacidade biossintética da 

vitamina D activada é também semelhante à das outras doenças renais 

crónicas, em tudo semelhante ao que foi demonstrado para a produção de 

eritropoietina.  

Os resultados deste estudo devem ser encarados como exploratórios para 

futuros estudos nestes domínio uma vez que contêm várias limitações 

metodológicas e na dimensão da população estudada. 

Conclusões 

Os nossos resultados estão de acordo com a noção de que, no decurso da 

evolução da IRC, as alterações do metabolismo fosfo-cálcico surgem muito 

precocemente, sendo desencadeados mecanismos adaptativos que têm como 

objectivo aumentar a excreção urinária de fósforo. Contribuem para esta 

evolução a diminuição da capacidade biossintética da vitamina D activada 

pelos rins em falência e o aumento da PTHi e das fosfatoninas. 

Os resultados sugerem ainda que a evolução da DRC na DPRAD é semelhante à 

das outras nefropatias crónicas quer na falência da capacidade biossintética 

quer na resposta adaptativa à perda da massa renal. 



 211

 
7 RESUMO  
     E CONCLUSÕES 

      ABSTRACT AND CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 



 212



 213

Introdução 

 

A Doença Poliquística Renal Autossómica Dominante (DPRAD) é uma doenças 

hereditárias mais frequentes em patologia humana sendo a doença renal  

responsável por cerca de 5-10% dos indivíduos sob terapêutica susbtitutiva da 

função renal. Trata-se de uma doença com manifestações predominantes na 

idade adulta, em particular após o período reprodutivo da vida, 

condicionando, apenas modestamente, uma redução da esperança de vida e 

da capacidade de ser bem sucedido. Por estas razões admite-se que a DPRAD 

tenha afligido a Humanidade desde há muito tempo, embora as suas 

manifestações possam ter sido confundidas com a de outras patologias com 

diagnósticos mais imediatos. Registos do padecimento humano com a DPRAD 

estão muito relacionados com as manifestações urológicas e, numa altura em 

que a esperança de vida média dos indivíduos com DPRAD não diferiria de 

forma significativa da restante população, é provável que se confundam com 

casos de litíase renal, bilharziose e quistos hidácticos, porventura mais 

frequentes nessa época.   

Nesta Dissertação de Doutoramento descreve-se a experiência do seu autor no 

acompanhamento clínico de indivíduos com DPRAD numa consulta criada para 

este efeito no Hospital de Santa Maria. Ao longo de 18 anos, o autor desta 

Tese reportou vários aspectos clínicos, genéticos e epidemiológicos da coorte 

de indivíduos seguidos nesta Consulta que foram condensados nesta 

Dissertação em vários capítulos: História da DPRAD em Portugal, Genética, 

Prevalência, Hipertensão arterial, Progressão para a insuficiência renal 

crónica e outras manifestações clínicas onde se incluíu a anemia, os quistos 

hepáticos, a nefrolitíase e o hiperparatiroidismo secundário. 

História da DPRAD em Portugal 

Em Portugal, registos de indivíduos padecendo de doença quística renal são 

muito escassos o que poderá estar relacionado com a reduzida taxa de 

autópsias realizadas condicionadas por motivos religiosos e morais. Nesta Tese 
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efectuámos uma pesquisa de registos na literatura médica portuguesa, desde 

que ela surgiu nos finais do século XIX, usando alguns instrumentos disponíveis 

nas bibliotecas públicas portuguesas. Desta forma pudemos identificar a 

primeira descrição de rins poliquísticos efectuada pelo Prof. Custódio Cabeça, 

distinto cirurgião e Professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, identificada 

a partir de uma separata existente na Biblioteca da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra. Trata-se de um documento, autografado pelo autor 

e oferecido ao Prof. Daniel de Mattos. A separata foi extraída da revista 

Medicina Contemporânea, publicada em 1918, cerca de 30 anos depois de 

Félix Lejars ter usado, pela primeira vez, a designação de ‘reins 

polykystiques’ para identificar a doença. Neste artigo o Prof. Cabeça 

descreve, de forma extraordinária, as principais manifestações clínicas 

conhecidas da doença, a propósito de dois casos que ele tivera oportunidade 

de operar, e incluíu até um estudo anátomo-patológico da parede dos quistos 

renais efectuado pelo Prof. Azevedo Neves. A nossa pesquisa nas Bibliotecas 

públicas portuguesas proporcionou-nos ainda outra surpresa – a identificação 

de um artigo, publicado em 1944, em que o Prof. Cândido da Silva descreve a 

realização de uma arteriografia renal num indivíduo com rins poliquísticos, 

que, agora, reconhecemos ter sido a primeira a nível mundial. O Prof. 

Cândido da Silva descreve as vantagens deste método no diagnóstico 

diferencial das massas renais identificando sinais arteriográficos que 

distinguem os tumores renais dos rins poliquísticos. 

Genética 

Os estudos genéticos na população portuguesa  com DPRAD foram efectuados 

no âmbito da Acção Concertada da Comunidade Europeia em colaboração com 

o Departamento de genética do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 

em Lisboa (Dr. João Lavinha). Nestes estudos, iniciados em 1989, foram 

usados métodos disponíveis nessa época que consistiam na avaliação da co-

segregação de marcadores localizados a jusante e a montante do local 

putativo do gene da DPRAD com o fenótipo expresso da doença, isto é, com a 

presença de quistos renais. Com estes instrumento pudemos classificar, pela 



 215

primeira vez em Portugal, algumas famílias portuguesas com DPRAD quanto ao 

tipo de gene envolvido como sendo famílias herdando o gene PKD1, mais 

comum, ou famílias herdando o gene PKD2. Em muitos casos não foi possível 

determinar esta característica pois, sendo uma análise probabilística, 

dependia da dimensão da família e da informatividade dos marcadores 

cromossómicos. Os nossos resultados sugerem que a prevalência das várias 

formas genéticas de DPRAD na população portuguesa é semelhante à 

encontrada nas restantes populações ocidentais.  

No decurso destes estudos identificámos uma família portuguesa cuja análise 

genética sugeria não estar ligada nem ao gene PKD1, no braço curto do 

cromossoma 16, nem ao gene PKD2, no braço longo do cromossoma 4, o que, 

juntamente com um reduzido número de outras famílias descritas por outros 

autores, constituía um forte indício para a existência de de outros genes para 

a DPRAD. Contudo, estudos posteriores que efectuámos, em colaboração com 

o Dr. Peter Harris e Vicente Torres, da Mayo Clinic (Rochester, MN, EUA), só 

possíveis após a descodificação dos genes PKD1 e PKD2 viriam a demonstrar 

que, afinal, a família descrita tem uma mutação no gene PKD1, codificando a 

policistina 1, o que a classifica como uma família PKD1. 

Prevalência 

Estudos sobre a prevalência da DPRAD são limitados. Alguns autores 

reportaram dados de autópsia e, outros, reportaram dados de registos 

hospitalares o que resulta num enviesamento a favor das formas mais 

sintomáticas da doença.  

O desconhecimento, quase completo da realidade portuguesa levou-nos a 

enveredar por um tipo de estudo, de base populacional, tendo como ponto de 

partida as famílias dos indivíduos em terapêutica susbtitutiva da função renal, 

estendendo-se às suas famílias e, ainda, procurando identificar casos não 

referenciados aos centros de Nefrologia convocando, para este efeito, a 

Administração Regional da Saúde e os Centros de Saúde. Por razões logísticas 

iniciámos o estudo no Alentejo e, posteriormente, no Algarve, com a 
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colaboração entusiástica dos Nefrologistas das regiões envolvidas. A 

metodologia empregue foi semelhante à aplicada num estudo populacional 

realizado no País de Gales. Desta forma, a partir dos casos identificados, quer 

sob terapêutica susbtitutiva da função renal quer através das Consultas de 

Nefrologia, Urologia e dos Centros de Sáude, e, tendo em consideração os 

resultados do Censo de 2001, pudemos calcular uma prevalência da DPRAD no 

Alentejo e no Algarve, cujo valor, inferior ao reportado por outros autores é, 

no entanto, muito semelhante ao encontrado no País de Gales, num estudo 

realizado com metodologia semelhante. 

Hipertensão arterial 

Após a introdução das terapêuticas substitutivas da função renal a principal 

causa de morte dos indivíduos com DPRAD deixou de ser a urémia e passou a 

ser de causa cardiovascular. O aumento do risco cardiovascular nos indivíduos 

com DPRAD tem várias origens embora a hipertensão arterial, que se inicia 

muito precocemente, contribua de forma significativa.  

Na nossa população em estudo demonstrou-se que o aumento da sobrecarga 

hipertensiva se podia demonstrar ainda na fase de aparente normotensão e 

que indivíduos muito jovens, na terceira década da vida, têm valores de 

pressão arterial que justificam o início precoce da terapêutica. Com efeito, 

num estudo efectuado em jovens normotensos (pelos critérios convencionais) 

com DPRAD em comparação com um grupo controlo ajustado para a idade, 

verificou-se que os jovens com DPRAD apresentavam valores de pressão 

arterial mais elevados, em todas as fases do dia, quando se usou a medição 

ambulatória da pressão arterial. Constatou-se também que, na nossa 

população, tal como seria expectável, a prevalência da hipertensão arterial 

aumenta de forma significativa com a idade e com a deterioração da função 

renal. De facto, num grupo de 207 indivíduos seguidos por um intervalo de 

tempo superior a 107 meses a prevalência da HTA e do aumento da massa 

ventricular esquerda crescia com a deterioração da função renal e com a 

idade. Verificou-se ainda que este aumento da prevalência de hipertensão 

arterial se associa a um aumento progressivo da disfunção diastólica e da 
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massa ventricular esquerda contribuindo para explicar o aumento de risco 

cardiovascular descrito. Os nossos estudos permitiram ainda esclarecer que a 

disfunção diastólica é um fenómeno que surge após o início da sobrecarga 

hipertensiva revelando, deste modo, um elo fisiopatológico claro nesta 

sequência de eventos. Com efeito, num estudo comparando a função 

diastólica por Doppler tecidular em jovens normotensos com DPRAD com um 

grupo controlo ajustado para a idade constatou-se que não existiam 

diferenças na função diastólica avaliada por este método embora estas 

surgissem num subgrupo de indivíduos com valores de pressão arterial mais 

elevada, ainda na faixa da normotensão por critérios convencionais. 

Progressão para a insuficiência renal crónica 

Uma dos desfechos mais temidos pelos indivíduos com DPRAD é a progressão 

para a insuficiência renal crónica com necessidade de terapêutica substitutiva 

da função renal. O acompanhamento de num número considerável de 

indivíduos com DPRAD (cerca de 500) ao longo de mais de uma década 

permitiu-nos avaliar os factores de risco para a progressão para a insuficiência 

renal crónica. Usando curvas de sobrevida actuarial e estimativas da taxa de 

variação da função renal por curvas de regressão, foram estudadas as 

influências de factores como o sexo, a origem paterna ou materna da doença, 

a hipertensão arterial e de queixas urológicas, na progressão para a 

insuficiência renal crónica. 

Outras manifestações clínicas 

A DPRAD é uma doença sistémica que envolve outros órgãos. O envolvimento 

hepático é o mais frequente e, embora silencioso nas fases iniciais da doença, 

podem ocorrer situações de extrema gravidade relacionadas com o 

envolvimento maciço do fígado por quistos hepáticos. Neste capítulo reporta-

se o resultado de um estudo de prevalência de quistos hepáticos na população 

estudada demonstrando-se um aumento progressivo com a idade e também 

com predomínio significativo do sexo feminino, revelando a influência dos 
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estrogénios para o seu desenvolvimento. 

A cólica renal foi a manifestação inaugural em cerca de 22% dos indivíduos da 

nossa coorte. De forma a esclarecer o mecanismo subjacente à nefrolitíase 

estudámos 56 indivíduos com DPRAD. Usando a metodologia convencional 

constatámos que existia um perfil metabólico de risco nos indivíduos com 

DPRAD, quando comparados com um grupo controlo, ainda antes de terem 

tido qualquer episódio sugestivo de cólica renal. 

Tradicionalmente admitia-se que os indivíduos com quistos renais e, em 

particular, com DPRAD, têm menos anemia e níveis mais elevados de 

eritropoietina. Estes conceitos são resultantes de estudos efectuados na era 

anterior à terapêutica com agentes estimuladores da eritropoiese não tendo 

sido repetidos posteriormente. Contudo, a nossa prática clínica indiciava que 

um número substancial de indivíduos com DPRAD tinha necessidade de iniciar 

terapêutica com agentes estimuladores da eritropoiese nas fases da doença 

renal crónica. O estudo efectuado na nossa população permitiu demonstrar 

que o perfil da hemoglobina dos indivíduos com DPRAD é variável ao longo da 

evolução da doença renal crónica, sendo a hemoglobina e a eritropoietinémia 

mais elevadas nas fases iniciais da doença, quando comparada com as de 

outras patologias renais crónicas.  

Estudou-se ainda a evolução da regulação do metabolismo fosfo-cálcico no 

decurso da deterioração progressiva da função renal, comparando a população 

de indivíduos com DPRAD com uma população controlo com outras causas de 

IRC. Este estudo incluíu também a determinação do FGF-23, uma molécula do 

grupo das fosfatoninas, um conjunto de novos intervenientes na patogenia da 

doença óssea associada à insuficiência renal crónica. Os resultados 

demonstram que as alterações do metabolismo fosfo-cálcico surgem 

precocemente na evolução da DPRAD e que estas alterações não se distinguem 

das restantes doenças renais crónicas. 
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Conclusão 

Nesta Tese são apresentados resultados da análise clínica e laboratorial de 

uma coorte de indivíduos com DPRAD. O número de indivíduos da coorte (mais 

de 500), o tempo prolongado de observação (cerca de 18 anos) bem como o 

facto de ter sido efectuada por um único observador, tornam este estudo 

singular entre os demais e o único efectuado em Portugal. 
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Introduction 

Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is one of the most 

prevalent hereditary diseases. It is the cause of the renal disease in almost 

5-10% of the patients under renal replacement therapy either on dialysis 

or renal transplantation. Symptoms occur predominantly in the adult age, 

frequently after the reproductive years. The disease determines only a 

modest reduction in life expectancy and is not related to failure to thrive. 

Therefore it is believed that ADPKD affects Humanity since a long time ago 

although not as an independent clinical entity as symptoms may be 

attributed to other common diseases. In fact it is possible that urologic 

symptoms commonly seen in ADPKD may have been attributed to 

nephrolithiasis, schistosomiasis or even hydactic cysts.  

This Doctoral Thesis describes the author’s experience in the follow-up of 

a large population of ADPKD patients in an outpatient setting. For the last 

18 years the author reported several clinical, genetic and epidemiological 

aspects of this large population of ADPKD patients that now has been 

organized in several chapters in this manuscript: ADPKD in History, 

Prevalence, Genetics, Hypertension, Progression toward renal failure and 

Other clinical aspects, such as hepatic cysts, anemia, nephrolithisasis and 

hyperparathyrodism. 

Historical aspects of ADPKD in Portugal 

As necropsy was not routinely performed in Portugal as the result of 

religious and moral reasons description of cystic kidney diseases are 

scarce. In this Thesis the author reports the results of a search in the 

Portuguese medical literature for articles that describe cystic kidney 

disease since it appears in the end of the XIX century. Search methods 

included Medline and other digitalized databases as well as manual search 

in the medical libraries. The author reports the finding of a reprint of an 
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article published in 1918 by Prof. Custódio Cabeça entitled ‘Surgical 

treatment of polycystic kidney disease’, only 30 years after Lejars first 

used the term ‘polycystic’ to nominate this condition. The article 

appeared in ‘Medicina Contemporânea’ a journal regularly published since 

1883. In this article Prof. Cabeça reported his experience in the treatment 

of eight cases of ADPKD (two of them he nephrectomized) and provided 

the readers with a review on the current concepts on the pathophysiology 

of polycystic kidney disease. The article also contains pathological analysis 

of a polycystic kidney performed by Prof. Azevedo Neves, one of the 

pioneers of Pathology in Portugal. This investigation came up with another 

interesting finding – a report of the first renal angiography performed in a 

patient with polycystic kidneys. The article appeared in an issue of 

‘Medicina Contemporânea’ published in 1940, and his author, Prof. 

Cândido da Silva, described some radiological findings in the arteries of 

polycystic kidneys almost 30 years before Ettinger and Cornell.  

In this chapter of the Thesis the author provides a complete registry of all 

published work by Portuguese authors in this filed as well as those presented 

in Congresses and Meetings. 

Prevalence of ADPKD in Portugal 

Studies on the prevalence of ADPKD are limited. Earlier studies were 

autopsy-based or depended from hospital registries. Later studies were 

done using a population-based method such as those of Davies, in the 

Welsh population. As no data were available in Portugal the results a 

study on the prevalence of ADPKD in Alentejo and Algarve is presented in 

this Thesis. Prevalence of ADPKD was calculated counting the number of 

living patients divided by the population at risk that was obtained by 

results of the National Census of 2001. Ascertainment of living patients 

was obtained by interviewing all patients on dialysis in theses regions, 

constructing a pedigree and providing pre-symptomatic diagnosis if they 

wish. As ADPKD is an autosomal dominant disease a 50% risk is attributed 
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to first-degree relatives and 25% risk for second-degree relatives. 

Therefore, even if the relatives refused pre-symptomatic diagnosis 

calculation of affected subjects can be made taking in account the risk of 

being affected by the disease. 

Based on this method a prevalence of 1:2564 in Alentejo and 1:4032 in 

Algarve was obtained. 

Genetic studies on ADPKD in the Portuguese population 

Genetic studies in the Portuguese ADPKD population started in 1989, under 

the auspices of the Concerted Action of the European Community entitled 

‘Toward prevention of kidney failure caused by inherited polycystic kidney 

disease’ and was done in collaboration with the Laboratory of Human 

Genetics of the Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. At that time 

the refinement of the localization of the gene in the long arm of 

chromosome 16 was based on the search for recombination events that 

separate gene markers from the putative locus in segregation analysis. 

Therefore, the more families studied, more was the probability of finding 

these recombination events that reduce the interval where the gene 

should be. Our participation in this Concerted Action culminated in the 

finding of a family apparently non-linked to chromosome 16 markers (PKD1 

gene) or to chromosome 4 markers (PKD2) gene, at least based on 

segregation analysis. However, when mutation analysis was done in this 

family, in collaboration with Peter Harris and Vicente Torres from the 

Mayo Clinic, a missense mutation was found which definitely proves that 

this family bears a PKD1 mutation. 

Our studies also showed that genetic background in the Portuguese ADPKD 

population is similar to other western population with 75% bearing the 

PKD1 mutation. 
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Hypertension in ADPKD – studies in the cohort of patients of the 
Hospital de Santa Maria 

After the widespread use of the renal replacement therapies 

cardiovascular disease is the main cause of death and morbidity in patients 

with ADPKD. Several factors contributed to the increased risk for 

cardiovascular events although hypertension is the most important of 

them, at least because it starts early in course of the disease. 

Studies in the cohort of patients followed-up as outpatients in the 

Hospital de Santa Maria demonstrated that elevated blood pressure could 

be detected in young adults with normal blood pressure by conventional 

measurements when compared to age-matched controls. Moreover the 

prevalence of hypertension increased progressively with age and with the 

deterioration of renal function. It was also demonstrated that as long as 

the prevalence of hypertension increases diastolic dysfunction also 

increases which contributes to the risk for cardiovascular events in this 

population. Our studies also demonstrated that diastolic dysfunction in 

ADPKD appeared only after elevation of blood pressure could be 

demonstrated suggesting a pathophysiological role for hypertension in the 

development of diastolic dysfunction. 

Progression to chronic renal failure – studies in the cohort of 
patients of the Hospital de Santa Maria 

One of the most feared outcomes in ADPKD is the progression toward renal 

failure and the need for renal replacement therapy. The cohort more than 

500 patients followed-up in Hospital de Santa Maria for 18 years is one of 

the largest in the world with a particularity of been followed by the same 

nephrologist and gave the opportunity to study the influence of several 

factors on the progression of ADPKD to chronic renal failure. Methods 

included Kaplan-Meier estimates as well as the slope of the 1/creatinine vs 

time plot and the influence of gender, paternal of maternal inheritance of 
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the gene, hypertension and urologic symptoms such as haematuria and 

renal colic were studied. 

Other clinical findings in the cohort of patients of the Hospital de 
Santa Maria 

ADPKD is a mulsystemic disorder. Although kidney involvement dominates 

the clinical course of the disease it is not uncommon that involvement of 

other organs may occasionally emerge as the main clinical problem.  

Liver involvement with hepatic cysts is the most frequent extra-renal 

manifestation of ADPKD. In this Thesis a study on the prevalence of hepatic 

cysts as well as the repercussion on liver function is presented.   

Renal colic was the first symptom in 22% of the patients in the cohort. 

Using conventional laboratory methods 56 patients were studied and 

compared to age-matched controls. The results showed that there is a risk 

profile for nephrolithiasis in ADPKD patients that can be demonstrated 

even in pre-symptomatic patients. 

Early observations lead to the conclusion that hemoglobin levels is better 

preserved in ADPKD than in other chronic renal failure patients with the 

similar level of renal function. In order to better understand this 

phenomenon hemoglobin and erythropoietin levels were compared 

between those groups and the results showed that there is no difference 

in hemoglobin neither in erythopoietin level in pre-dialysis patients. 

However, in early stages of chronic renal failure ADPKD patients have 

higher levels of hemoglobin which can be explained by increased 

production of erytropoietin by the renal cysts that was demonstrated by 

other authors. 

Secondary hyperparathyroidism and disturbances of the mineral 

metabolism are common findings in chronic renal failure. As the result of 

the hereditary nature of the disease ADPKD patients can be tracked since 
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early phases and followed along as the diseases progresses through chronic 

renal failure permitting a complete view of the natural history of 

secondary hyperparathyroidism. Although this has been done in other 

chronic renal failure patients nothing has been published in ADPKD. 

Recently the role of new players in the pathophysiology of the mineral 

metabolism such as phosphatonins has emerged. Data on the role of FgF-23 

(a phosphatonin) as well as on the vitamin D metabolites (1,25 Vit D3 and 

25-hidroxi-vit D3) are presented in this Thesis. 

Conclusion 

Clinical, genetic and epidemiologic data  on more than 500 patients 

followed-up as outpatients for more than 18 years by a single nephrologist 

made this Thesis a unique document in the field of Autosomal Dominant 

Polycystic Kidney Disease. 
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Outras 

 

Responsável, a convite do Presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, pela 

informação sobre a doença Poliquística Renal Autossómica Dominante dirigida ao 

público em geral e aos indivíduos afectados e seus familiares sob a forma de frequent 

asked questions (FAQ), disponível no site: 

http://www.spnefro.pt/perguntas_frequentes/default.asp. 
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Abreviatura Significado 
AASK African American Study of Kidney Diseases 

ACE I/D angiotensin converting enzyme insertion deletion polymorphism 

ADN ácido desoxi-ribonucleico 

AEE agentes estimuladores da eritropoiese 

ANOVA  one-way analysis of variance 

AP-2 Activating protein-2, é um factor de transcrição muito importante naas fases inciais 

do desenvovlimento embrionário 

ARNm ácido ribonucleico, mensageiro (RNAm, na linguagem anglo-saxónica) 

bcl-2 B-cell lymphoma-2, conjunto de proteinas pró e anti apoptóticas que regulam a 

permeabilização da membrana externa da mitocôndria 

B-Raf proteina que faz parte do complexo RAS/RAF/MEK/ERK que regula o crescimento 

celular 

Cdk2 cyclin-dependent kinase 

c-fos em conjunto com o c-jun formam o AP-1, factor de transcrição inicial 

CFTR cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 

c-jun em conjunto com o c-fos formam o AP-1, factor de transcrição inicial 

c-myc myelocytomatosis viral oncogen, é um factor de transcrição que regula a expressão 

de cerca de 15% de todos os genes 

CpG CpG island, múltiplas sequências do ADN contendo citosina e guanina 

CRISP Consortium for radiologic imaging studies in polycystic kidney disease 

DMID diabetes mellitus insulino dependente, tipo 1 

DMNID diabetes mellitus não-insulino dependente, tipo 2 

DPRAD doença poliquística renal autossómica dominante 

DRC doença renal crónica 

EA Edgar Almeida 

EF2 elongation factor 2 

EGF epidermal growth factor 

EPO eritropoietina 

ErbB  ou epithelial growth factor receptor (EGRF) é uma família de tirosina cinases dos 

receptores 

ERK proteina que faz parte do complexo RAS/RAF/MEK/ERK que regula o crescimento 

celular 

FAK focal adhesion kinase 

GPAS G-protein activation site 

GPS domain G-protein coupled receptor proteolytic site 

HGF hepatocyte growth fator, é um factor de crescimento parácrino que actua nos 
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epitélios e no sistema hematopoiético 

H-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene, proteina com actividade GTPásica associada à 

transmissão do sinal após a ligação dos factores de crescimento à membrana celular 

HSM  Hospital de Santa Maria 

HTA hipertensão arterial 

IRC insuficiência renal crónica 

JAK-STAT janus kinase ou just another kinase / signal transducers and activators of 

transcription 

m TOR mammalian target of rapamicyn, proteina citoplasmática da cadeia Pl3K/Akt que 

regula várias funções celulares como a proliferação, a sobrevivência, a mobilidade 

e a angiogénese 

MAPK/ERK mitogen activated protein kinase/extracelulary regulated kinase 

MCDK Madin-Darby canine kidney 

MDRD Modification of diet in renal disease 

MEK proteina que faz parte do complexo RAS/RAF/MEK/ERK que regula o crescimento 

celular 

NKF National Kidney Foundation 

p130-cas complexo associado a transdução de sinais mecânicos na célula 

p21waf também conhecido apenas por p21 é um inibidor da cinase dependente da ciclina 

(CDKI 1A) 

PC1 policistina 1 

PC2 policistina 2 

PCNA proliferating cell nuclear antigen, é um co-factor da polimerase delta 

PKA protein kinase A 

PKD polycystic kidney disease 

PLAT polycystin, lipoxygenase and alpha-toxin 

post hoc expressão latina usada para se referir a análise dos dados à posteriori, não prevista 

inicialmente 

RAF proteina que faz parte do complexo RAS/RAF/MEK/ERK que regula o crescimento 

celular 

ras designa uma família de genes e respectivas proteinas que estão associadas à 

transdução do sinal para o interior da célula habitualmente associada a actividade 

GTPásica 

REJ receptor for egg jelly 

RFLP restrition fragment lenght polymorphism 

src tirosina proteina cinase envolvida em processo de adesão celular 

TFG taxa de filtração glomerular 

TSC Tuberous sclerosis 

TSFR terapêutica substitutiva da função renal 
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Wnt complexo proteico associado a transmissão do sinal intracelular na embriogénese e 

cancerigénese 

WSC wall integrity and stress component 

WW site modulo de interacção proteina-proteina regulada por tirosina proteina cinase 
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12   TERMOS  

ANGLO-SAXÓNICOS              
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termo significado 
Alu repetitive sequence sequência repetida de pares de bases 

background substracto;situação de base / terreno 

endpoint meta ou alvo pré-definido 

follow-up seguimento; acompanhamento regular na consulta externa 

frameshift mutations mutações com desvio do quadro de leitura 

frequently asked question perguntas frequentes  

gene walking caminhar ao longo do gene: processo de localização do gene baseado 

na exclusão sucessiva de locais situados ao longo do gene, numa 

determinada direcção 

guideline proposta de actuação resultante de consenso entre peritos 

hotspot locais genómicos com grande incidência de mutações 

imprinting marca da origem paterna ou materna do gene 

inception cohort coorte obtida a partir da inclusão de todos os indivíduos que 

preenchem determinado critério 

linkage co-segregação 

locus / loci lugar; localização genómica 

nonsense mutations mutações sem-sentido 

on-line acessível na internet 

pool conjunto 

post hoc expressão latina usada para se referir a análise dos dados à posteriori, 

não prevista inicialmente 

referral bias enviesamento da amostra  

site sítio/local ou página inicial da internet 

software programa informático 

splicing mutations mutações or defeito de excisão 

targetting marcação do alvo a atingir 

unlinked não ligada; quando o fenótipo não parece co-segregar-se com 

determinado marcador genético para uma dada região cromossómica 

 
 
 

 


