
Resumo 

 

A eritropoietina (EPO) é uma hormona glicoproteica de 30,4 kDa, produzida 

essencialmente pelo fígado no estado fetal e pelo rim no adulto. A sua principal função 

é estimular a eritropoiese, no entanto, vários estudos têm mostrado que poderá também 

ter uma função protectora a nível neuronal, cardíaca, renal e vascular, o que faz da EPO 

um bom candidato na terapia de doenças do sistema nervoso, cardíaco e renal.  

O rim regula a eritropoiese através da produção de EPO. O local exacto de 

produção da EPO renal tem sido um tópico de debate. Diversos estudos realizados em 

ratos anémicos sujeitos a hipóxia severa têm apresentado resultados não concordantes, 

no entanto os mais convincentes sugerem serem as células intersticiais peritubulares o 

local de produção da EPO. 

Este trabalho teve como objectivo identificar as células renais produtoras de 

EPO em rim humano adulto normóxico. O estudo foi realizado num total de 55 biópsias 

renais de indivíduos com função renal normal e ausência de anemia. A detecção da 

expressão do gene da EPO foi efectuada por hibridização in situ com sondas específicas 

para o gene da EPO. Os resultados revelaram expressão da EPO em células epiteliais 

dos túbulos distais e colectores corticais e, em algumas biópsias, também em células 

glomerulares e intersticiais. Estes resultados sugerem que, no rim humano normóxico, a 

eritropoietina é produzida pelos túbulos distais e colectores corticais. Estando o controlo 

do volume corporal a cabo do sistema renina-angiotensina, e sendo a renina produzida 

pelas células justaglomerulares, que estão em contacto com as células da mácula densa e 

parte do túbulo distal contornado, a identificação das células tubulares distais como 

produtoras de EPO coloca a produção de EPO e o controlo do volume corporal no 

mesmo segmento renal do nefrónio. Este resultado abre novas perspectivas para o 

estudo da fisiologia e fisiopatologia do rim.  

 


