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RESUMO 

A homocisteína é um aminoácido sulfurado que resulta do metabolismo do 

aminoácido essencial metionina. Após a sua síntese, pode ser metabolizada por 

duas vias metabólicas: remetilação e transsulfuração. Na via da remetilação a 

homocisteína é novamente convertida em metionina, pela aquisição de um grupo 

metilo a partir do 5-metil-tetrahidrofolato (via dependente da vitamina B12 e do 

folato) ou da betaína (via que ocorre principalmente no fígado). Na via da 

transsulfuração a homocisteína é convertida em cisteína, numa série de reacções 

dependentes da vitamina B6. A concentração plasmática de homocisteína pode 

estar elevada devido a mecanismos genéticos (deficiências enzimáticas 

hereditárias), deficiências nutricionais, certas patologias e fármacos, entre outros. 

A hiperhomocisteinemia tem sido reconhecida como um factor de risco 

independente para as doenças cárdio e cerebrovasculares e arterial periférica. 

Concentrações elevadas de homocisteína total estão associadas ao aumento do 

risco de doença aterosclerótica, que constitui uma das complicações crónicas da 

diabetes mellitus, e que se manifesta principalmente como doença coronária, 

doença cerebrovascular, doença vascular dos membros inferiores e nefropatia 

diabética. Esta última é por si só a causa mais comum de falência renal a nível 

mundial. Não existem dados que comprovem que a hiperhomocisteinemia cause 

nefropatia. Mas por outro lado, os níveis de homocisteína dependem da presença 

e gravidade da nefropatia o que sugere que a nefropatia pode ser a causa da 

hiperhomocisteinemia. 

PALAVRAS CHAVE: homocisteína, hiperhomocisteinemia, aterosclerose, nefropatia 

diabética, diabetes mellitus, insuficiência renal. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos dez anos, tem-se verificado um interesse crescente pela 

homocisteína, um aminoácido sulfurado que desempenha um papel central nas 

vias metabólicas dos grupo tiol. Este interesse deve-se, em primeiro lugar, ao 

facto da hiperhomocisteinemia ser um importante factor de risco, para a doença 

vascular (1-6), independente de outros factores há muito reconhecidos como 

factores de risco clássicos para a doença vascular tais como hiperlipidemia, 

hipertensão, diabetes mellitus e o tabaco (7). Segundo dados do Instituto Nacional 

de Estatística, em Portugal as doenças cérebrovasculares constituem a primeira 

causa de morte e as cardiovasculares a terceira (8). Os níveis elevados de 

homocisteína podem, muitas vezes, ser normalizados através da suplementação 

alimentar com ácido fólico, vitamina B6 e vitamina B12 (7). Estas observações 

conduziram à entusiasmante possibilidade de que esta terapêutica pouco 

dispendiosa e muito bem tolerada pode ser efectiva na diminuição da incidência 

de doença vascular (7). Para além da sua associação com a doença 

cerebrovascular, a homocisteína pode desempenhar um papel importante em 

doenças neurodegenerativas, mesmo que só usada como marcador da deficiência 

funcional da vitamina B12 (7). 

Em 1969, McCully (9) apresentou os resultados de autópsias realizadas em 

recém-nascidos com 7 semanas de idade que faleceram vítimas de elevadas 

concentrações de homocisteína plasmática, devido a uma rara deficiência num 

gene da via metabólica da vitamina B12. Na autópsia, as artérias destes recém 

nascidos apresentavam lesões ateroscleróticas bastante avançadas, com 

características patológicas que se assemelhavam às lesões vasculares 
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encontradas por McCully em crianças com homocisteinúria devido a deficiência da 

sintase da cistationina. Uma vez que os dois erros inatos do metabolismo tinham 

em comum elevados níveis de homocisteína mas diferiam na concentração de 

metionina e cistationina, McCully colocou a hipótese da lesão arterial encontrada 

em associação com ambas as doenças ser atribuída a efeitos metabólicos 

resultantes do aumento das concentrações de homocisteína e homocistina, um 

derivado da homocisteína (9). Esta hipótese foi ignorada durante 20 anos, mas 

durante a última década, fortes evidências epidemiológicas revelaram, que 

mesmo aumentos moderados dos níveis de homocisteína plasmática entre 15 a 

20 umol/litro, são um comum e importante factor de risco para a doença vascular 

(2,10-13). Uma vez que níveis elevados de homocisteína são, em princípio, mais 

rapidamente tratados (com suplementos vitamínicos) do que outros factores de 

risco clássicos, tais como diabetes mellitus, hipertensão, hiperlipidemia e tabaco, 

os quais requerem muitas vezes intervenção farmacológica, esta observação 

gerou muito entusiasmo entre a comunidade médica (14). 

Em 1936, Kimmelstiel e Wilson (15) descreveram, pela primeira vez, as 

características do espessamento intercapilar nodular das regiões mesengiais 

associado com o síndrome clínico de nefropatia diabética, isto é, marcada 

proteinuria, edema, hipertensão e falência renal. Desde então, desenvolveu-se um 

considerável conjunto de conhecimentos tendo em conta a estrutura e a função 

renal durante o desenvolvimento da nefropatia diabética. Embora a nefropatia 

diabética se desenvolva numa elevada percentagem em indivíduos com diabetes 

tipo 1, ela é mais comummente atribuível à diabetes tipo 2, devido à maior 

prevalência deste tipo de diabetes (16). Mais de 20% dos indivíduos, em ambos 

os tipos de diabetes têm nefropatia declarada após 15 a 20 anos de diabetes, e 
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pode progredir para um estádio final de doença renal que requer diálise ou 

transplante renal (17). Sem intervenção específica, aproximadamente 80% dos 

diabéticos tipo 1 progridem para nefropatia declarada ou albuminúria clínica num 

período de 10 a 15 anos (16). No caso dos diabéticos tipo 2 com 

microalbuminuria, se não houver intervenção específica, 20 a 40% destes 

pacientes manifestarão nefropatia declarada, no entanto, apenas atingem um 

estádio final de doença renal cerca de 20 anos depois do início da nefropatia 

declarada (18). Embora esta complicação não possa ser curada, existem dados 

que apontam para que o curso clínico da doença pode ser modificado (16). O 

factor mais importante que pode influenciar a progressão da doença é a 

optimização do controlo metabólico (16). 

A diabetes mellitus é um grupo de doenças caracterizada por níveis de 

glicose sanguínea elevados que resultam de deficiências, quer na secreção de 

insulina, quer na sua acção fisiológica ou ambas (16,19). A insulina é uma 

hormona produzida pelas células beta do pâncreas que é necessária para o uso 

ou armazenamento de energia a nível celular. Anormalidades no metabolismo 

dos hidratos de carbono, proteínas e gorduras estão também presentes (16,19). A 

prevalência de diabetes aumenta com a idade, sendo que aproximadamente 50% 

dos casos ocorrem em pessoas com mais de 55 anos (16). O diagnóstico de 

diabetes mellitus é feito através da confirmação de níveis de glicose sanguínea 

em jejum iguais ou superiores a 126 mg/decilitro (16). 

A diabetes mellitus é classificada em tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 

caracteriza-se pela destruição das células beta do pâncreas, conduzindo a 

deficiência absoluta de insulina, e representa 5 a 10% de todos os casos 

diagnosticados de diabetes (16). Doentes com diabetes tipo 1 estão dependentes 
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de insulina exógena para prevenir a cetoacidose e a morte (16). Embora possa 

surgir em qualquer idade, a maioria dos casos são diagnosticados em indivíduos 

com menos de 30 anos, com um máximo de incidência entre os 10 e 12 anos nas 

raparigas e entre os 12 e os 14 anos nos rapazes (16). 

A diabetes mellitus tipo 2 representa 90 a 95% de todos os casos de 

diabetes diagnosticados (16). São vários os factores de risco para este tipo de 

diabetes, tais como a idade avançada, a obesidade, história familiar de diabetes, 

história prévia de diabetes gestacional, alteração da homeostase da glicose, 

sedentarismo e raça ou etnia (16). A diabetes tipo 2 caracteriza-se por resistência 

à insulina e deficiência relativa da mesma (16). Embora estes doentes não 

necessitem de insulina exógena para sobreviver, aproximadamente 40% deles 

precisarão de insulina exógena para controlar os níveis sanguíneos de glicose 

(16). A etiologia deste tipo de diabetes permanece desconhecida, mas tanto os 

factores genéticos, como os ambientais são importantes. Frequentemente, este 

tipo de diabetes permanece sem diagnóstico por muitos anos porque a 

hiperglicemia desenvolve-se gradualmente e muitas vezes de forma não 

suficientemente grave nos primeiros estádios da doença, para que os doentes 

apresentem os sintomas clássicos de diabetes (16). A diabetes mellitus, tanto tipo 

1 como tipo 2, aumenta o risco de doença cardiovascular (20-23), sendo que a 

nefropatia aumenta este risco de forma substancial (24-29). Desde que 

Framingham estudou o papel da intolerância à glicose na patogénese da 

aterosclerose e doença cardiovascular, especialmente na diabetes do tipo 2, a 

relação entre estas e a diabetes mellitus tem sido provada em muitos e bem 

delineados estudos (30-32). Os doentes diabéticos com risco aumentado de 

nefropatia possuem também risco de hiperhomocisteinemia (33). 
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Apesar do interesse corrente é limitada e por vezes pouco consistente a 

informação sobre a prevalência de hiperhomocisteinemia na diabetes tipo 1 e tipo 

2 (23). Para além disso, a sua etiologia e a sua relação com a doença 

cardiovascular e nefropatia é equívoca (34-37). 
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DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

1. HOMOCISTEÍNA 

A homocisteína é um aminoácido sulfurado formado durante o metabolismo 

da metionina (9,38-41). 

Normalmente, a concentração de homocisteína intracelular é baixa e 

somente o excedente é transportado para o plasma. Aqui a homocisteína pode 

existir na forma livre ou associada a proteínas. A livre está compreendida em três 

fracções distintas: homocisteína reduzida, homocistina (quando uma molécula de 

homocisteína se junta a outra formando um dímero) e bissulfitos mistos (quando 

uma molécula de homocisteína se associa a outras moléculas com grupo tiol, 

como a cisteína). A homocistina e os bissulfitos mistos, formas oxidadas da 

homocisteína, constituem aproximadamente 30% do pool da homocisteína total. 

Uma pequena percentagem (< 3,0 ^mol/L) encontra-se na forma reduzida. Os 

restantes 70% da homocisteína circulante encontram-se associados às proteínas 

plasmáticas, principalmente à albumina, como um resíduo sulfidril livre. Ao 

somatório de todas as formas, livre combinada, dá-se o nome de homocisteína 

total (tabela 1) (41-43). Esta é designada na Europa por tHcy e nos Estados 

Unidos por homocysteine (44). 
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Tabela 1  Formas bioquímicas representadas nas quantidades de homocisteína total plasmática, adaptado 

de Dennis e Robinson, 1996 (41), Stamm e Reynolds, 1999 (42), SunderPlassmann e col, 2000 (43). 

Por transmetilação (transferência de grupos metílicos) a metionina é 

convertida em homocisteína, que por sua vez é metabolizada por duas vias: 

remetilação (sendo novamente convertida em metionina) e transsulfuração (sendo 

convertida em cisteína ou cistina) (45). Tanto a síntese como o metabolismo da 

homocisteína ocorrem maioritariamente no rim e no fígado.(42) 

A metionina é um aminoácido essencial, ou seja, cuja síntese é inadequada 

em função das necessidades metabólicas e que deve por isso ser fornecido 

através da alimentação. Tem como característica principal ser convertida em S
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adenosil metionina (SAM - doador universal de grupos metilo) e cisteina (46). Os 

alimentos que possuem este aminoácido essencial em maiores quantidades são 

os cereais, sementes de girassol e sésamo, cereais integrais e leveduras (46). 

1.1. Metabolismo e sua regulação 

Como referido, a homocisteína é formada durante o metabolismo da 

metionina, que é primeiramente convertida em S-adenosil-metionina, reacção 

catabolizada pela adenosil transferase da metionina, e depois em S-adenosil-

homocisteína. Por hidrólise forma-se adenosina e homocisteína. Após a síntese a 

homocisteína pode seguir duas vias metabólicas: a remetilação ou a 

transsulfuração (41) (figura 1). 
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Folate PROTEÍNA 

1 î ATP 

Tetrahidrofolato 
Serina <~~~~^\/^~ 
metionina j 

Glicina Y Vitam 

METIONINA 
4 4 

5,10-Metileno 
tetrahidrofolato 

Sintase da 
Metionina 

Reductase do 
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5-Metiltetrahidrofolato 

VIA DA REMETILAÇÃO 

ADP 

adenosil tansferase da 

S-adenosil-metionina 
Dimetilglicina 

S-metiltransferase da 
betafna-homocisteina 

Betaina <*_ Colina 

H202 

Metil- transferase 
da S-adenosil metionina 

CH3 

S-adenosil-homocisteina 

Hidrolase da 
S-adenosilhomocisteina 

HOMOCiSTEÎNA* 
sintase da cistationina 

Vitamina Bfi 

CISTATIONINA VIA DA TRANSSULFURAÇÂO 
cistationase 

' Vitamina BR 

Proteína 

Peroxidase do glutatiâo Reductase do glutatião 
Glutatião reduzido 

Figura 1- Metabolismo da homocisteina, adaptado de: Welch e Loscalzo, 1998 (40), Oishi ecol., 2000 

(47),Stolzenberg-Solomon e col., 1999 (48),; Gerhard e col., 1999 (49), Mosharov e col., 2000 (50). 
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1.1.1.Via da remetilação 

Nesta via metabólica a homocisteína é convertida novamente em metionina, 

aquando da aquisição de um grupo metilo. 

Esta reacção pode ocorrer no fígado catalisada, pela S-metitransferase da 

betaína-homocisteína, onde o dador do grupo metilo (substracto) é a betaína 

(41,45). 

Nos restantes tecidos, a remetilação é catalisada pela enzima sintase da 

metionina que requer a presença de vitamina B12, como co-factor, e de 5-metil-

tetrahidrofolato (formado a partir do 5-10-metilenotetrahidrofolato através da 

enzima reductase do 5-10-metilenotetrahidrofolato), como substracto (41,43,45). 

Nesta via a vitamina B12 é um co-factor essencial e o ácido fólico o substracto. 

1.1.2.Via da transsulfuração 

Na presença de níveis adequados de metionina, cerca de 50% da 

homocisteína segue a via da transsulfuração (41). Quando existe excesso de 

metionina, ou quando é necessária a síntese de cisteína, a homocisteína segue 

também esta via (38,40,45), associando-se irreversivelmente à serina para formar 

a cistationina, numa reacção catalisada pela sintase da cistationina, cujo co-factor 

é a vitamina BÔ (40). A cistationase, que requer a presença de vitamina Be, 

converte a cistationina em cisteína que é eventualmente incorporada no glutatião, 

taurina ou outros metabolitos sulfurados (41), ou ainda metabolizada em sulfato, 

sendo posteriormente excretada pela urina (40,43,45). 

A S-adenosil-metionina (SAM) é o principal regulador metabólico que 

direcciona a homocisteína para a via da remetilação ou da transsulfuração. O 
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aumento da sua concentração reflecte-se num excesso de metionina e na inibição 

da reductase do 5-10-metilenotetrahidrofolato a favor da transsulfuração (41) 
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2. HlPERHOMOCISTEINEMIA 

Geralmente os níveis de homocisteína em jejum, em indivíduos saudáveis, 

rondam 5-15 umol/litro (51-53). Concentrações acima destes valores são 

classificados como hiperhomocisteinemia, classificada como ligeira, moderada ou 

grave, de acordo com as concentrações: 16-30, 31-100 e > que 100 umol/litro 

respectivamente (38). 

Mesmo o aumento ligeiro da concentração de homocisteína (> 10-15 

umol/litro) está associado com aumento do risco de aterosclerose, enquanto 

concentrações excedendo as 16 umol/litro aumentam três vezes o risco de 

doença coronária (54,55). 

O aumento ligeiro da concentração de homocisteína ocorre 

aproximadamente em 20 a 30% dos doentes com aterosclerose. Apesar de 

existirem evidências de disfunção endotelial, tanto na hiperhomocisteinemia 

ligeira, como na moderada, esta última está também associada com a maioria dos 

factores de risco padrão, especialmente com a diminuição precoce da função 

renal, que é comum em doentes com aterosclerose (56). 

Embora a maioria dos estudos caso-controlo prospectivos mostrem 

associação entre um aumento ligeiro da concentração plasmática total de 

homocisteína e doença cardiovascular, outros estudos (prospectivos longitudinais 

e cohort) não encontraram essa associação (57,58). 

O HPLC (cromatografia líquida de alta pressão) é considerado o método de 

confirmação mais comum para a determinação da concentração de homocisteína 

no plasma (59-61). A colheita de sangue e o processamento das amostras são os 
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passos mais delicados da fase pré-analitica (61). Um novo método de HPLC com 

detecção colorimétrica demonstra boa linearidade, precisão e recuperação, tanto 

em níveis baixos, como elevados de homocisteína total (61). Este método, 

especificamente na determinação da homocisteína total, minimiza o risco de 

resultados falso-positivo e falso-negativo (61). Contudo, a exactidão deste novo 

método é indicada pela correlação dos seus resultados com os obtidos pelo 

método HPLC tradicional (61). Actualmente outros métodos, como o imunoensaio 

de fluorescência polarizada são usados para o doseamento da homocisteína 

plasmática, pois são mais simples, mais rápidos, menos dispendiosos e 

igualmente fiáveis (62,63). 

Geralmente o doseamento da homocisteína é efectuado em jejum (59,64,65), 

uma vez que Guttormsen e colaboradores (66) demonstraram que a ingestão 

alimentar provoca diferenças na concentração plasmática de homocisteína, 

embora outras análises tenham demonstrado que a duração do jejum não tem 

efeito significativo na sua concentração (67). 

Quando existem suspeitas de alterações no metabolismo da homocisteína, 

mesmo com níveis de homocisteína normais em jejum, pode ser necessária a 

realização da prova de sobrecarga de metionina, pois é através desta que se 

evidenciam deficiências como a da vitamina B6 e sintase da cistationina (43,68). 

Nesta prova são administradas oralmente ao doente 100 miligramas de metionina 

por kilo de peso, sendo as concentrações plasmáticas de homocisteína total 

obtidas antes, e 4 a 8 horas após a administração da metionina (38). Assim, a 

hiperhomocisteinemia pode ser detectada com análises efectuadas em jejum 

(reflectindo distúrbios na via da remetilação), ou após sobrecarga de metionina 

(reflectindo distúrbios na via da transsulfuração do metabolismo da homocisteína) 
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(43). As opiniões dividem-se quanto à utilidade desta prova na medição da 

actividade das enzimas da via da remetilação (38). 

A hiperhomocisteinemia é diagnosticada com níveis plasmáticos de 

homocisteína superiores a duas vezes o desvio padrão acima da média, após a 

prova de sobrecarga da metionina (68). 
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3. ETIOLOGIA DA HIPERHOMOCISTEINEMIA 

A concentração plasmática de homocisteína pode estar elevada devido a 

uma variedade de mecanismos genéticos (deficiências enzimáticas hereditárias) 

ou certas doenças (insuficiência renal crónica, hipotiroidismo e algumas 

neoplasias, etc.), bem como o uso de fármacos (Quadro 2). No entanto, as 

deficiências nutricionais representam a maior parte das causas de 

hiperhomocisteinemia (68). 

Formas graves de hiperhomocisteinemia/hiperhomocisteinúria são 

provocadas por defeitos genéticos raros nas enzimas envolvidas nas vias 

metabólicas da remetilação e transsulfuração do metabolismo da homocisteína. 

Estas desordens hereditárias estão associadas com níveis plasmáticos de 

homocisteína total acima de 100 umol/litro. A hiperhomocisteinemia ligeira é 

usualmente provocada por deficiências vitamínicas (43). 

Uma causa importante de hiperhomocisteinemia, mas não completamente 

compreendida, é a insuficiência renal, onde 50 a 100% dos doentes com 

perturbação ligeira da função renal apresentam níveis plasmáticos de 

homocisteína total elevados (43). 

As causas mais frequentes de hiperhomocisteinemia são apresentadas a 

seguir de forma mais detalhada. 
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DEFICIÊNCIAS ENZIMÁTICAS 

Sintase da cistationina 
Sintase metionina 
Reductase do 5-10-Metilenotetrahidrofolato 

DEFICIÊNCIAS VITAMÍNICAS 

Folato 
Vitamina B12 
Vitamina B6 

SOBRECARGA DE METIONINA 

IDADE AVANÇADA 

SEXO MASCULINO 

ESTILO DE VIDA 

Tabaco 
Consumo de álcool 
Sedentarismo 
Dieta 

PATOLOGIAS 

Insuficiência renal 
Cancro 
Psoríase 
Diabetes mellitus 
Hipotiroidismo 
Enfarte do miocárdio 

FÁRMACOS 

Diuréticos tiazídicos 
Agentes anti-convulsivos 
Metotrexato 
Monóxido de azoto 
Estrogénios 
Hipolipidemiantes 

Quadro 2- Causas de hiperhomocisteinemia, adaptado de Sunder-Plassmann e col., 2000 (43). 
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3.1 CAUSAS GENÉTICAS 

A primeira evidência de um componente genético na hiperhomocisteinemia 

foi revelada por defeitos autossómicos recessivos devido a deficiências das 

enzimas envolvidas no metabolismo da homocisteína (43). 

O termo homocisteinúria é aplicado a um grupo de deficiências enzimáticas 

nas quais os níveis plasmáticos de homocisteína estão suficientemente elevados 

para provocar excreção urinária de homocisteína (38). A incidência conhecida 

destes defeitos, na forma homozigótica, varia de 1:50000 a 1:100000 (38). 

3.1.1. Sintase da cistationina 

A deficiência de sintase da cistationina é o defeito genético mais comum que 

ocorre, na forma homozigótica em 1:200000 indivíduos (38-40,69). Em pacientes 

com este tipo de deficiência a concentração plasmática de homocisteína excede 

regularmente os 400 umol/litro em jejum (a concentração normal ronda 5 - 1 5 

umol/litro) (38,70). 

Os efeitos clínicos desta deficiência são: atraso mental, defeitos no 

esqueleto, ectopia lentis, episódios tromboembólicos e aterosclerose prematura. 

Metade dos doentes com esta deficiência terão complicações tromboembólicas 

antes da terceira década de vida, aproximando-se a mortalidade dos 20% (38-40). 

A forma heterozigótica desta deficiência é bastante mais comum ocorrendo 

com uma incidência de 1:100 indivíduos. Estes possuem concentrações 

plasmáticas de homocisteína de 20 a 40 umol/litro (duas a quatro vezes o normal), 

e podem estar em risco de aterosclerose prematura (38-40). 
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3.1.2. Reductase do 5-10-metilenotetrahidrofolato 

A hiperhomocisteinemia grave pode também ter como causa a deficiência de 

reductase do 5-10-metilenotetrahidrofolato. Indivíduos com esta deficiência 

possuem complicações aterotrombóticas semelhantes aos pacientes com 

deficiência de sintase da cistationina, mas podem ter pior prognóstico devido à 

falta de terapêutica efectiva (38). 

Kang e colaboradores (71) descreveram uma variante termolábil da 

reductase do 5-10-metilenotetrahidrofolato que ocorre em 13% da população e 

que está associada a concentrações plasmáticas de homocisteína elevadas. 

Indivíduos homozigóticos com esta variante possuem uma resposta exagerada à 

depleção de ácido fólico, cuja presença pode causar risco de aterosclerose e 

trombose (71). 

Causas congénitas ou adquiridas da deficiência de sintase da metionina 

(desordens no metabolismo da vitamina B12) podem também provocar 

hiperhomocisteinemia (38,72). Se estes indivíduos possuem risco de trombose e 

aterosclerose prematura é incerto (38). 

3.2. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 

Os défices de ácido fólico, vitamina B6 (piridoxina) e vitamina B12 

(cianocobalamina) podem provocar hiperhomocisteinemia, quer individualmente, 

quer em combinação (38,72,73). Na ausência de deficiências enzimáticas, não é 

claro se estes défices de vitaminas predispõem para aterosclerose prematura e 

trombose (38). Foi estimado que cerca de % das hiperhomocisteinemias na 

população adulta dos Estados Unidos da América resultam de uma inadequada 
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concentração sanguínea de uma ou mais vitaminas do complexo B (folato, 

vitamina Efe, vitamina B12) (10,74,75). 

Alguns estudos demonstraram que a homocisteína total em jejum está 

correlacionada negativamente com o folato, enquanto as vitaminas B^e B6 estão 

correlacionadas negativamente com a homocisteína total em jejum e após 

sobrecarga de metionina (76, 77). Assim a concentração de homocisteína 

aumenta à medida que diminuem os níveis de folato e de vitaminas B12 e BÔ 

(76,77). O baixo nível de qualquer uma destas vitaminas confere um risco 

aumentado de doença vascular (78). 

A concentração plasmática de homocisteína total serve como marcador 

funcional de deficiência de folato e vitamina B12, logo níveis normais de 

homocisteína total podem excluir a presença de deficiência de folato ou vitamina 

B12 na maioria dos casos (43). 

3.3 OUTRAS CAUSAS 

Para além das causas genéticas e das carências nutricionais, outros factores 

(tabela 2) podem aumentar a concentração plasmática de homocisteína, como 

algumas patologias, fármacos, idade, sexo, raça e hábitos e estilos de vida. 

3.3.1. Patologias 

3.3.1.1. Diabetes mellitus 

Embora os factores genéticos e as carências nutricionais estejam envolvidos 

na determinação dos níveis de homocisteína, estímulos adicionais ocorrem na 

diabetes, não permitindo o total conhecimento da génese da 

hiperhomocisteinemia (79). A insulina está envolvida na regulação da 
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concentração plasmática de homocisteína, uma vez que afecta a via da 

transsulfuração hepática através da manutenção da baixa actividade das enzimas 

sintase da cistationina e cistationase. Não parece existir qualquer relação entre a 

homocisteína total e glicose em jejum (79,80). O tratamento insulínico normaliza 

os efeitos destas duas enzimas em caso de excesso de actividade das mesmas, 

diminuindo os níveis de homocisteína total (79). Por outro lado, hormonas como a 

glicagina podem influenciar a actividade destas enzimas através do aumento do 

AMPc (adenosina monofosfato cíclica) (79). 

O papel da função renal 

A alteração da função renal, complicação da diabetes, causa um aumento da 

semi-vida da homocisteína total, o que é explicado pela redução do seu clearance 

(79,81). De facto, a diminuição do catabolismo da homocisteína em diabéticos 

pode estar relacionada com a insuficiência renal (79,82). O rim desempenha um 

papel importante na eliminação da homocisteína. É mais provável que isto seja 

devido ao aumento do catabolismo, do que à excreção na urina, uma vez que 

apenas 2% da homocisteína total aparece na urina (79). A degradação da 

homocisteína no tecido renal através da reabsorção tubular, constitui a maior 

fracção do clearance da homocisteína total (82). As células tubulares podem 

converter a homocisteína em cistationina (34). Se existir um defeito neste 

processo não é devido aos níveis enzimáticos, uma vez que o rim do diabético 

não apresenta alterações na actividade das enzimas da via de transsulfuração 

que catalisam esta reacção (79). Para além disso, valores reduzidos de serina 

encontrados em insuficientes renais indicam o aumento do catabolismo da 

homocisteína (34). Por outro lado, as enzimas envolvidas na via da remetilação 

podem ser factores desencadeadores de hiperhomocisteinemia. A diminuição da 
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actividade da sintase da metionina na disfunção renal tem sido observada e pode 

ser corrigida com terapêutica insulínica (79). O rim compensa as alterações na 

ultrafiltração pela regulação da degradação da homocisteína, mantendo assim 

constante o retorno da homocisteína à circulação. Quando a taxa de filtração 

glomerular aumenta, as reacções de transsulfuração e remetilação aumentam 

também. Consequentemente, a diminuição da concentração plasmática de 

homocisteína total pode ser devida à hiperfiltração em estádios precoces de 

diabetes, especialmente em diabéticos tipo 1 sem nefropatia (82). Claro que é 

necessário ter em conta que o metabolismo hepático da homocisteína 

desempenha também um papel importante (34). Produtos urémicos, que estão 

aumentados na insuficiência renal, podem alterar o catabolismo da homocisteína 

no fígado e outros órgãos (34). 

3.2.1.2. Insuficiência renal crónica 

A incidência de complicações cardiovasculares é anormalmente elevada nos 

pacientes em diálise com insuficiência renal crónica, sugerindo que o estado 

urémico está associado à aterogénese (83,84). A hiperhomocisteinemia pode 

estar associada ao rápido desenvolvimento de aterosclerose atribuída aos 

insuficientes renais crónicos, uma vez que nestes a concentração plasmática de 

homocisteína está duas a quatro vezes acima dos níveis normais (85,86). A 

sessão de hemodiálise diminui mas não normaliza os níveis de homocisteína total 

(87). Geralmente a concentração plasmática de homocisteína mais elevada 

verifica-se nos doentes em hemodiálise crónica (79). 

A hiperhomocisteinemia é observada em cerca de 50 a 100% dos doentes 

com insuficiência renal crónica (IRC) (43) e em doentes submetidos a terapêutica 
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de substituição renal, que inclui hemodiálise (88), diálise peritoneal (89) e 

transplante renal (88). Para além da redução da taxa de filtração glomerular, os 

maiores indicadores dos níveis séricos de homocisteína total são os níveis de 

folato, vitamina B6 , vitamina B12 e concentrações de albumina e creatinina 

(43,90), assim como variantes genéticas das enzimas envolvidas no ciclo do folato 

(43). Os níveis de homocisteína estão positivamente correlacionados com a 

creatinina, o ácido úrico, as lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e os 

triglicerídeos (23). 

De entre as causas possíveis de concentrações elevadas de homocisteína 

na insuficiência renal destacam-se a diminuição da excreção renal (91), perda de 

parênquima renal (92), factores relacionados com a diálise (membranas de 

diálise) (92), carências vitamínicas (92), deficiências enzimáticas (92) e 

metabolismo renal da homocisteína comprometido (91). 

3.3.1.3. Outras patologias 

Existem outras desordens adquiridas que estão associadas com a 

hiperhomocisteinemia, tais como o hipotiroidismo, a anemia perniciosa e o cancro 

(da mama, dos ovários, do pâncreas e a leucemia linfoblástica) (38-40). Destas, o 

hipotiroidismo tem sido associado ao rápido desenvolvimento da aterosclerose. A 

concentração plasmática de homocisteína pode aumentar transitoriamente após 

enfarte agudo do miocárdio (38,93,94). 

3.3.2. Fármacos 

A hiperhomocisteinemia (ligeira a moderada) também pode resultar da toma 

de certos fármacos, particularmente antagonistas do folato (43), ou fármacos que 
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interferem no metabolismo das vitaminas (necessárias ao metabolismo da 

homocisteína), como o metrotexato e a fenotoína (38-40,95). 

3.3.3. Idade, sexo e raça 

A concentração plasmática de homocisteína aumenta com o avanço da idade 

(48), o que parece estar relacionado com a deficiência das vitaminas Bi2, B6> e 

folato (96). 

No que respeita ao sexo, as concentrações plasmáticas de homocisteína são 

mais baixas nas mulheres (97), ocorrendo um aumento após a menopausa 

(45,98) provavelmente associado aos esteroides sexuais e a menor massa 

muscular (45). A concentração plasmática de homocisteína mais baixa nas 

mulheres do que nos homens pode ser explicada pelo facto das mulheres 

possuírem taxas de remetilação e transmetilação mais elevadas do que os 

homens (45). 

Relativamente à raça, parece não haver diferenças significativas. Num 

estudo efectuado entre as raças branca e negra, esta última tem níveis de 

homocisteína mais elevados e de folato plasmático mais baixos, em grande parte 

devido aos diferentes estilos de vida. Uma vez efectuado o ajuste para o uso de 

suplementos vitamínicos e ingestão de cereais a concentração plasmática de 

homocisteína não diferiu significativamente (49). Noutro estudo (74) a 

concentração média de homocisteína na raça chinesa foi semelhante à 

encontrada nas populações dos Estados Unidos da América (10) e da Noruega 

(99). 
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3.3.4. Hábitos e estilos de vida 

Vários factores alimentares, hábitos e estilos de vida podem influenciar a 

concentração plasmática total de homocisteína (100,101). O tabaco parece 

interferir com a síntese de fosfato de piridoxina conduzindo à redução da sua 

concentração sérica, o que pode representar um mecanismo pelo qual o tabaco 

acelera a aterogénese (38,102). 

Num estudo observacional (99) foi encontrada uma relação inversa entre a 

actividade física regular e a concentração plasmática de homocisteína. 

O consumo elevado de café está associado a concentrações plasmáticas de 

homocisteína em jejum mais elevadas (48,103). Um estudo realizado em 

voluntários saudáveis (97) mostrou que o consumo elevado de café (filtro de 

papel) aumenta a concentração plasmática média de homocisteína em jejum 

cerca de 20%. Nygard e colaboradores (103) demonstraram uma relação positiva 

entre o consumo de café e a concentração plasmática total de homocisteína, mas 

tal relação não se verificou com o café descafeinado, nem com chá que possui 

cafeína (uma vez que este chá possui quantidades moderadas de folato e menos 

cafeína que o café). 

Quanto aos hábitos alimentares, o elevado consumo de proteínas (alimentos 

ricos em proteínas possuem geralmente elevados teores de metionina) está 

associado a concentrações plasmáticas de homocisteína mais baixas (47), o que 

não seria de esperar uma vez que a prova de sobrecarga da metionina aumenta a 

concentração plasmática de homocisteína (104). Os mecanismos que explicam 

esta correlação inversa são puramente especulativos. 

É de realçar que a prova de sobrecarga de metionina representa uma 

situação extrema e a curto termo, enquanto a ingestão proteica representa um 
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consumo a longo termo. Estas diferenças podem alterar o catabolismo proteico 

(105). Estudos experimentais efectuados em animais revelam que uma 

alimentação rica em metionina aumenta o catabolismo da homocisteína, através 

da activação de enzimas envolvidas no seu metabolismo (47). É possível que algo 

semelhante aconteça no homem, uma vez que alimentos hiperproteicos contêm 

outros nutrimentos e aminoácidos que podem influenciar o metabolismo da 

homocisteína, como a colina e a serina envolvidas na remetilação e 

transsulfuração respectivamente (47). 
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4. MECANISMO DE TOXICIDADE VASCULAR 

Várias teorias têm sido propostas para explicar o mecanismo de toxicidade 

vascular da homocisteína, incluindo a agregação plaquetária, aumento da 

coagulação ou redução da trombólise, disfunção endotelial e efeitos na parede 

dos vasos sanguíneos (106,107). A homocisteína total elevada está também 

associada a níveis aumentados de vários marcadores bioquímicos de lesão 

endotelial, que diminuem após tratamento para a normalização dos níveis de 

homocisteína total (108). Aumentos ligeiros da homocisteína estão associados a 

disfunção endotelial (109), que piora após o teste de sobrecarga da metionina ou 

mesmo em resultado de uma refeição muito rica em proteínas (110). A 

administração tanto de folato como ascorbato, pode melhorar esta disfunção 

endotelial (111). No primeiro caso, presumivelmente devido a uma redução da 

concentração plasmática de homocisteína. No caso do ascorbato tem sido 

sugerido que a sua função é eliminar o superóxido ou outras espécies reactivas 

do oxigénio, o que consequentemente aumenta a biodisponibilidade do óxido 

nítrico (106). 

Na diabetes mellitus os níveis de óxido nítrico são mais baixos (79). Em 

diabéticos tipo 2 isto deve-se à diminuição da sua síntese e ao aumento da sua 

inactivação. O óxido nítrico é necessário para a eliminação dos grupos tiol, como 

a homocisteína, por formação de S-nitrosotiol. Os grupos tiol, pela indução da 

produção de peróxido de hidrogénio e processos de oxidação em geral, causam 

lesões endoteliais. No entanto o S-nitrosotiol não tem este efeito, em diabéticos 
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tipo 2 onde o óxido nítrico não desempenha as suas funções na eliminação destas 

substâncias nocivas, o que resulta no aumento do stress oxidativo (79,112). 

Um dos mecanismos que pode contribuir para as lesões endoteliais 

induzidas pela homocisteína é o aumento da síntese de dimetilarginina 

assimétrica (ADMA), que é um inibidor endógeno da sintase do óxido nítrico (113). 

A biossíntese e o metabolismo das dimetilargininas não é completamente 

conhecido (114). Contudo, elas são provavelmente formadas a partir da 

degradação de proteínas metiladas (114). As células endoteliais são capazes de 

sintetizar dimetilarginina assimétrica em pequenas quantidades (115) e esta 

síntese é sobrerregulada na presença de metionina e homocisteína (116). A 

produção de dimetilarginina assimétrica pelas células do endotélio humano é 

regulada pela S-adenosil-metionina, actividade que é sobrerregulada por 

proteínas de baixa densidade, quer inatas, quer oxidadas. Este é um mecanismo 

pelo qual a homocisteína pode danificar a função endotelial, particularmente na 

presença de hipercolesterolemia (106). 

Provavelmente outros mecanismos alternativos contribuem também para a 

toxicidade vascular da homocisteína. A homocisteína pode exercer efeito pro-

oxidante provocando lesões oxidativas nas células endoteliais, embora alguns dos 

estudos in-vitro nos quais este conceito se baseia usassem concentrações supra-

fisiológicas de homocisteína. Existem razões para acreditar que os efeitos pro-

oxidantes da homocisteína in-vivo não são provavelmente importantes (117). 

Contudo, Wilcken e colaboradores (118) demonstraram uma associação entre 

homocisteína total e superóxido dismutase extracelular na homocisteinúria, o que 

sugere que a expressão aumentada de superóxido dismutase extracelular pode 

representar uma resposta protectora ao stress induzido pela homocisteína. 
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Muitos outros potenciais efeitos tóxicos da homocisteína continuam a ser 

revelados, embora muitas vezes demonstrados com concentrações muito 

elevadas de homocisteína (106). 

É importante referir que os efeitos tóxicos são específicos da homocisteína e 

não são divididos por outros compostos que contêm tiol (106). Assim, a 

homocisteína em concentrações fisiologicamente relevantes induz a expressão de 

factor tecidular, factor pro-coagulante, pelos monócitos (119). Esta actividade não 

foi demonstrada por análogos da homocisteína como a homocisteína tiolactona ou 

outros compostos que contêm grupos tiol, tais como a cisteína (119). Níveis 

elevados de factor tecidular estão associados, in vivo, com níveis igualmente 

elevados de homocisteína total (120). Este mecanismo pro-coagulante pode 

contribuir para complicações trombóticas associadas com hiperhomocisteinemia 

(106). 

A homocisteinilação das proteínas pela homocisteína tiolactona foi também 

demonstrada nas células do endotélio vascular na presença de concentrações 

fisiologicamente relevantes de folato, homocisteína e metionina (121). 

A concentração plasmática de homocisteína total é influenciada tanto por 

factores genéticos como ambientais, particularmente pelas vitaminas do complexo 

B, que interagem de forma complexa (106). A associação epidemiológica entre a 

homocisteína total e doença cardiovascular é forte, embora menor em estudos 

prospectivos do que em estudos caso-control retrospectivos (106). 

Na maior parte dos casos de ateroesclerose avançada são encontrados 

ateromas e placas ateroscleróticas complexas contendo cristais de colesterol e 

deposição de lípidos, em associação com placas fibrosas e fibrocalcificadas (122). 

A longa história de indução experimental da ateroesclerose através da 
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alimentação dos animais com colesterol foi significativamente clarificada pela 

descoberta de que o colesterol altamente purificado está protegido da oxidação, 

não sendo aterogénico em animais (122). Contudo, os óxidos de colesterol, como 

o 25-hidroxi-colesterol, o colestano triol são altamente aterogénicos nos animais 

(122). A homocisteína, como outros compostos sulfidril, aumenta a formação de 

oxicolesterois e outros lípidos e proteínas oxidadas durante a modificação das 

lipoproteínas de baixa densidade na presença de iões de ferro ou cobre (122). A 

actual visão da importância da oxidação das lipoproteínas de baixa densidade na 

aterogénese inclui a susceptibilidade aumentada destas para a oxidação no 

interior das células vasculares e tecidos (122). A hipótese da aterogénese como 

resposta a danos implicou citocinas múltiplas, factores de crescimento e 

moléculas reguladoras, tais como mediadores das interacções entre as células 

endoteliais, células do músculo liso, macrófagos e plaquetas (122). Entre os 

vários agentes prejudiciais capazes de desencadear tais interacções celulares, 

encontram-se a hipercolesterolemia, lipoproteínas de baixa densidade oxidadas e 

factores imunológicos, tóxicos e virais (122). Existem várias evidências que 

sugerem que as interacções entre a homocisteína, lipoproteínas e colesterol 

envolvem processos oxidativos intracelulares conduzindo ao desenvolvimento de 

placas de ateroma (122). 

A elevada reactividade da tiolactona anidra (uma forma da homocisteína) 

provoca aumento dos níveis séricos de triglicerídeos, proteínas de baixa 

densidade e colesterol em animais experimentais (122). Os macrófagos 

vasculares têm sido, desde há muito tempo, reconhecidos como factores chave 

na progressão das placas de ateroma. Em pacientes com hipercolesterolemia as 

lipoproteínas de baixa densidade contêm homocisteína ligada por pontes 
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peptídicas aos grupos amino da apo-proteína B. Esta revelação sugere que 

agregados de lipoproteínas de baixa densidade transportam a homocisteína no 

sangue para as células esponjosas das placas em formação, onde o aminoácido 

modifica o processo de oxidação e síntese das células da parede vascular, 

promovendo a arterioesclerose (122) (figura 2). 

Os efeitos vasculares envolvem lesão oxidativa das células do endotélio 

vascular e aumento da proliferação das células do músculo liso vascular, após o 

metabolismo oxidativo da homocisteína para homocistina e homocisteína 

tiolactona. Modificações oxidativas das lipoproteínas de baixa densidade (LOL) 

promovem a formação de células esponjosas, que por sua vez se associam a 

outras fontes de espécies de oxigénio reactivo (40). 
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Figura 2- Efeitos vasculares adversos da homocisteina, adaptado de Welch e Loscalzo,1998 (40). 
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5. TRATAMENTO 

5.1. Hiperhomocisteinemia 

A hiperhomocisteinemia ligeira ou moderada pode ser tratada com ácido 

fólico, vitamina B12 e B6 (43) uma vez que a concentração plasmática de 

homocisteína é fortemente influenciada pelas vitaminas do complexo B, sendo o 

status de folato o determinante mais importante para a população em geral (106). 

Pelo contrário, tratamentos com betaína, serina ou acetilcisteína mostraram não 

possuir efeito estável nos níveis de homocisteína total (43). Assim, a diminuição 

dos níveis de homocisteína pode ser conseguida através da suplementação 

vitamínica e de ácido fólico (43). 

Se um indivíduo tem défice de ácido fólico, vitamina B12 ou B6, então essa(s) 

vitamina(s) devem ser administradas em doses suficientes para se atingirem 

níveis séricos normais (38,123). Na ausência de défices vitamínicos a 

concentração plasmática de homocisteína pode descer até 50 a 60% usando 

ácido fólico isoladamente. Doses tão baixas quanto 200 mg permitem reduzir a 

hiperhomocisteinemia em cerca de 4 umo/litro (38,55,124). 

A quantidade de ácido fólico geralmente administrada oralmente é de 1 a 2 

mg/dia. Doses mais elevadas parecem não oferecer maior potencial na redução 

da concentração plasmática de homocisteína, excepto talvez no caso de 

insuficiência renal ou em caso de deficiência grave de ácido fólico (38). Não está 

clarificado se a adição de vitamina B6 e B12 aumenta a capacidade de diminuição 

da concentração plasmática de homocisteína (38). Uma meta-análise sobre os 

efeitos terapêuticos do ácido fólico nos níveis plasmáticos de homocisteína, 
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revelou que as maiores reduções de homocisteína são atingidas quando os 

valores de ácido fólico anteriores ao tratamento estão baixos (125). Neste mesmo 

estudo, a suplementação com ácido fólico (0,5 a 5 mg/dia) conduziu à diminuição 

da homocisteína basal em cerca de 25% e a introdução de vitamina B12 (0,5 

mg/dia) associou-se a uma redução adicional de 7%. A adição de vitamina B6 

(16,5 mg/dia) não conduziu a decréscimos adicionais significativos, no entanto, 

não foram avaliados os efeitos desta terapêutica vitamínica na homocisteinemia 

após sobrecarga com metionina, a qual está dependente da vitamina B6 (43,125). 

A suplementação oral com vitamina B6 e B12 em indivíduos sem 

manifestação de deficiência das mesmas é segura e pouco dispendiosa. A maior 

parte das preparações destas vitaminas fornecem níveis bastante mais elevados 

que as doses diárias recomendadas (DDR), sendo no entanto necessárias doses 

mais elevadas quando há deficiência destas vitaminas (38). Apesar das doses 

diárias recomendadas (RDA) de vitamina B12 serem de 2 ug/dia, é necessário um 

suplemento oral de cerca de 400 a 1000 ug/dia (0,4 a 1 mg/dia), pois apenas 1 a 

3% destas quantidades será absorvido (126-128). De uma forma geral, a 

administração isolada de vitamina B12 é menos eficaz do que a terapêutica com 

ácido fólico, excepto nos indivíduos com deficiência de vitamina B12 (126,127). 

O risco da terapêutica com ácido fólico poder mascarar os efeitos 

hematológicos do défice de vitamina B12 conduz ao uso preferencial da 

terapêutica multivitamínica em pacientes com hiperhomocisteinemia (38). 

Outra estratégia para a diminuição da concentração plasmática é a 

suplementação de alimentos com ácido fólico. Nos Estados Unidos da América, 

desde Janeiro de 1998, os cereais e a farinha passaram a ser fortificados com 

ácido fólico. Tal estratégia teve como objectivo principal prevenir malformações do 
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tubo neural, podendo também ter efeito na morbilidade e mortalidade devido a 

doença vascular (43). No entanto, ainda não existem estudos de intervenção que 

revelem diminuição da morbilidade ou da mortalidade, como resultado da 

suplementação com folato (106). 

A suplementação com folato tem demonstrado reduções da concentração 

plasmática de homocisteína, quer na forma de suplemento, quer de fortificação 

alimentar (125,129). Recentemente o aumento do consumo de frutas e vegetais 

tem demonstrado reduções modestas da concentração plasmática de 

homocisteína (130). Um estudo recente envolvendo os três tipos de 

suplementação (alimentos ricos, alimentos fortificados e suplementos) revelou 

que, embora o grupo que consumiu alimentos ricos em folato tenha ingerido um 

teor apreciavelmente maior de folato total do que os outros dois grupos, o folato 

sérico não aumentou na mesma proporção (129). Foi estimado que apenas 50% 

do folato natural nos alimentos está disponível na alimentação variada (129,131). 

Quanto à biodisponibilidade do folato em suplementos ou em cereais fortificados, 

esta mostrou-se semelhante, sugerindo que a matriz do cereal tem pouco efeito 

na absorção intestinal (132,133). Malinow e colaboradores recomendam 

suplementação farmacológica com ácido fólico, vitamina B12 e B6 quando, após 

intervenção alimentar, a hiperhomocisteinemia persiste (134). A resposta à 

suplementação vitamínica é influenciada pelo polimorfismo dos genes que 

regulam o metabolismo da homocisteína (106). 
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5.2. Insuficiência renal 

Estudos efectuados em insuficientes renais demonstraram uma relação 

negativa entre as concentrações de homocisteína e de vitaminas B12, B6 e ácido 

fólico, tal como verificado na população geral (135,136). Inúmeras investigações 

confirmam, por outro lado, que a hiperhomocisteinemia na insuficiência renal pode 

ser atenuada pela terapêutica com ácido fólico (137,138). Contudo, nenhum 

destes esquemas terapêuticos conseguiu normalizar a concentração plasmática 

de homocisteína. 

O papel determinante do ácido fólico na regulação do metabolismo e da 

concentração plasmática de homocisteína é consensual, contudo, vários estudos 

concluem que a suplementação com ácido fólico, mesmo que em doses elevadas, 

não tem efeito na normalização da homocisteína na maioria dos doentes 

(139,140). Assim, a suplementação vitamínica não compensa a perda ou 

diminuição da depuração e do metabolismo renal da homocisteína que acontece 

na presença de insuficiência renal crónica (140-142). 
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6. NEFROPATIA DIABÉTICA E HOMOCISTEÍNA 

A nefropatia diabética é definida clinicamente como a presença persistente 

de proteinuria (excreção total de proteína urinária de 0,5 g/24 horas) nos doentes 

diabéticos, com concomitante retinopatia e aumento da pressão sanguínea mas 

sem outra doença renal ou cardíaca (143). A nefropatia diabética caracteriza-se 

por um progressivo declínio da função renal, resultando em estados finais de 

falência renal (143,144). Cerca de 25 a 50% dos diabéticos desenvolvem doença 

renal e necessitam de diálise ou transplante renal (143). A mortalidade de todos 

os casos de doentes diabéticos com nefropatia é 20 a 40 vezes mais elevada do 

que pacientes sem nefropatia (145). A nefropatia diabética é, por si só, a causa 

mais comum de falência renal no mundo (143). 

O desenvolvimento da nefropatia diabética apresenta marcada variação 

entre indivíduos com hiperglicemia de longo prazo (144,146-148). Contudo, não 

só a hiperglicemia, mas também factores genéticos (144,149-151) e factores 

ambientais (152) contribuem para o desenvolvimento da nefropatia diabética. 

Esta complicação caracteriza-se a nível histológico por glomerolœsclerose e 

hipertrofia glomerular (153). Estas alterações histológicas a nível glomerular estão 

presentes em mais de 96% dos diabéticos tipo 1 com proteinuria e em 

aproximadamente 85% dos diabéticos tipo 2 com proteinuria e concomitante 

retinopatia (143). Uma proporção bastante grande (mais de 30%) dos diabéticos 

tipo 2 exclusivamente com proteinuria têm lesão renal de origem não diabética 

(143). 

Esta patologia é uma complicação da diabetes mellitus que atinge cerca de 

35% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1, sendo a principal causa de morte 
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neste grupo (152). Nos doentes com diabetes mellitus tipo 2 a prevalência de 

nefropatia diabética varia de 10 a 40% e neste grupo a principal causa de morte é 

a doença cardiovascular (152). A nefropatia diabética está associada a um 

aumento da mortalidade de aproximadamente 100 vezes em doentes com 

diabetes mellitus tipo 1 e de cinco vezes nos doentes com diabetes mellitus tipo 2 

(152). 

A nefropatia diabética apresenta pelo menos três fase evolutivas: a fase 

inicial, a fase de nefropatia incipiente e a fase de nefropatia clínica (143,152). Na 

fase inicial da nefropatia diabética, os doentes predispostos caracterizam-se pela 

presença de marcadores para o desenvolvimento da nefropatia. Estes estariam 

relacionados com factores patogénicos da nefropatia diabética. Neste sentido, os 

factores genéticos (predisposição familiar para a hipertensão arterial sistémica, 

polimorfismos do gene da enzima que converte a angiotensina), o grau de 

controlo metabólico e as alterações hemodinâmicas, como a hiperfiltração 

glomerular, estão entre os possíveis candidatos (152). 

A fase de nefropatia incipiente é caracterizada por níveis aumentados de 

excreção de albumina, definidos como microalbuminuria. A microalbuminuria 

define-se como um aumento da taxa de excreção de albumina num intervalo de 

20 ug/minuto a 200 ug/minuto (143). A excreção de albumina em indivíduos 

saudáveis varia entre 1,5 a 20 ug/minuto (143). A variação média diária da taxa de 

excreção de albumina é aproximadamente 40% e é similar entre indivíduos 

saudáveis e diabéticos (154). A taxa de excreção de albumina é o parâmetro com 

mais forte associação independente com a homocisteína, tanto na diabetes 

mellitus tipo 2 (associação mais forte), como na diabetes mellitus tipo 1 (79). Os 

doentes com microalbuminuria, quer com diabetes tipo 1, quer com diabetes tipo 2 
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apresentam alterações dos lípidos séricos (aumento do colesterol LDL e da 

apolipoproteína B1, triglicerídeos totais e diminuição do colesterol HDL), bem 

como alterações histopatológicas renais (152). 

A fase da nefropatia clínica é também designada por fase de proteinuria ou 

macroalbuminúria (taxa de excreção de albumina superior a 300 mg/24 horas ) 

(143,144). Nesta fase da doença renal os doentes com diabetes mellitus tipo 2 

apresentam uma duração média da doença de aproximadamente 12 anos, são 

frequentemente do sexo masculino, apresentam pior controlo metabólico, níveis 

elevados de colesterol e triglicerídeos e podem apresentar excesso de peso (152). 

A presença de hipertensão arterial sistémica ocorre em cerca de 73 a 90% dos 

casos, apresentando outras complicações como neuropatia periférica e retinopatia 

(152). Nos pacientes com diabetes mellitus tipo 1, após o diagnostico de 

nefropatia clínica, ocorre redução nos valores de filtração glomerular da ordem 1 

ml/minuto/mês, embora haja grande variação individual (152). A perda da função 

renal nos diabéticos tipo 2 é mais heterogénea, podendo ser mais lenta (152). 

Sem intervenção terapêutica específica, em cerca de 7 a 10 anos após o 

surgimento de proteinuria persistente, os pacientes necessitarão de tratamento 

substitutivo da função renal (152). As lesões histológicas da glomerulopatia 

diabética limitam a área de filtração e consequentemente reduzem o coeficiente 

de ultrafiltração (143). 

Foi demonstrado que diabéticos com sinais clínicos de nefropatia diabética 

apresentavam concentrações elevadas de homocisteína, provavelmente devido a 

redução da função renal (155,156). É possível que a nefropatia afecte a 

biodisponibilidade dos substractos dos grupo metil, que incluem o folato e a 

betaína Está demonstrado que a hiperhomocisteinemia pode contribuir para 



40 

patologias microvasculares, particularmente nefropatia, em diabéticos tipo 1 (155-

158), e doença cardiovascular na diabetes mellitus tipo 2 (37,157,159). 

Numerosos estudos demonstraram claramente que a hiperhomocisteinemia ligeira 

está fortemente relacionada com a doença vascular (156,160,161) e outro estudo 

(156,162) confirmou que em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 

não foi detectada hiperhomocisteinemia, não podendo assim ser considerado um 

factor preditivo de lesões microvasculares (156). A concentração plasmática de 

homocisteína pode afectar tanto a hiper como a hipocoagulação glomerular, duas 

situações comuns na diabetes mellitus tipo 2, que podem diminuir ou aumentar, 

respectivamente o valor total de homocisteína plasmática (34,82,155,163). Em 

indivíduos não diabéticos a hiperhomocisteinemia é muitas vezes a característica 

do estado final de doença renal (163,164). Da mesma forma, quer na diabetes 

mellitus tipo 1 quer tipo 2, a hiperhomocisteinemia está associada com a 

nefropatia, particularmente quando é definida de acordo com os índices de 

filtração (33,82,155,163). Não é claro se a hiperhomocisteinemia está associada 

com a microalbuminuria, podendo ou não ser uma causa da mesma (81). Alguns 

estudos demonstram uma associação positiva (34,81,165), enquanto outros 

(37,155) não relatam tal associação. Como a ingestão elevada de proteínas pode 

aumentar o risco de desenvolvimento de microalbuminuria (81,166,167) e sendo 

concebível que também aumente a concentração de homocisteína plasmática 

(66,81), pode assim ser um factor confundidor da relação entre 

hiperhomocisteinemia e microalbuminuria, se é que tal associação existe (81). A 

microalbuminuria pode ser considerada como um marcador da lesão endotelial e 

pode ser encontrada nos estádios precoces de ateroesclerose (79). 
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É amplamente reconhecido que diabéticos tipo 1 ou tipo 2 com sinais de 

disfunção renal tendem a exibir níveis de homocisteína elevados (79,168). O 

papel prejudicial de concentrações plasmáticas elevadas de homocisteína na 

patogénese da doença vascular é inquestionável e vias efectivas de intervenção 

para atingir níveis plasmáticos de homocisteína mais baixos têm sido procuradas 

(157,169,170). Também é inequívoco que a diabetes mellitus é um importante 

factor de risco independente para o desenvolvimento de lesões vasculares, tanto 

das grandes como das pequenas artérias (157,171). 

O rim desempenha um papel decisivo no metabolismo da homocisteína (23) 

e, como tal, pode explicar não só porque é que a falência renal é uma importante 

causa de hiperhomocisteinemia, mas também o porquê da creatinina ser um dos 

parâmetros bioquímicos que melhor se correlaciona com os níveis de 

homocisteína (23,172,173). Contudo, a associação entre a creatinina sérica e os 

níveis de homocisteína foi também encontrada entre indivíduos com função renal 

normal (23,174). 

Doentes diabéticos tipo 1 ou tipo 2 com nefropatia têm concentrações 

plasmáticas de homocisteína mais elevadas do que os que não possuem 

nefropatia, estando o aumento da homocisteína no plasma relacionado com o 

aumento da gravidade da nefropatia (23). As concentrações de homocisteína em 

jejum são mais elevadas nos diabéticos tipo 2 do que nos do tipo 1 (23). Está 

demonstrado que os níveis de homocisteína estão normais ou baixos em 

diabéticos tipo 1 bem controlados sem microalbuminuria ou doença vascular 

(34,37,157,162). 
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A nefropatia muitas vezes ocorre no curso da diabetes e a 

hiperhomocisteinemia é extremamente comum entre os pacientes com falência 

renal moderada ou grave (79). Dados correntes indicam também que a 

associação entre a hiperhomocisteinemia e a doença vascular aterosclerótica em 

diabéticos tipo 2 e nefropatia é especialmente forte, em comparação com 

indivíduos não diabéticos (79,175). A aterogénese é, no entanto, também 

encontrada em indivíduos com alteração da função renal, mas de origem não 

diabética (34,79). A nefropatia está presente em 80% dos diabéticos com 

hiperhomocisteinemia em jejum (23,79). 

Por outro lado, diabéticos tipo 1 sem disfunção renal possuem níveis baixos 

de homocisteína, que podem ser devidos ao aumento da perda urinária (79). Isto 

pode sugerir que a hiperhomocisteinemia aparece somente em estádios tardios 

da diabetes tipo 1, quando a micro e macroalbuminúria estão presentes como 

resultado da insuficiência renal (79). No entanto, estes dados são contraditórios 

com outros que referem que diabéticos tipo 1 com nefropatia tendem a ter níveis 

aumentados de homocisteína (157,158), ou que adolescentes e adultos jovens 

com diabetes tipo 1 e com sinais de complicações microvasculares de origem 

diabética têm níveis séricos de homocisteína aumentados (176). Neste último 

estudo o aumento da homocisteína foi demonstrado quer em jejum quer após a 

prova de sobrecarga da metioniona. Em 20% dos pacientes com diabetes tipo 1 a 

nefropatia não coincide com hiperhomocisteinemia e 37% deles não apresentam 

hiperhomocisteinemia em jejum (79). 

Surge pois a questão de saber se a hiperhomocisteinemia é causa ou efeito 

da nefropatia (79). Não existem dados que comprovem que a 

hiperhomocisteinemia cause nefropatia (79). Por outro lado, os níveis de 
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homocisteína dependem da presença e gravidade da nefropatia (23,79), o que 

sugere e está bem documentado (23), que a nefropatia é a causa de 

hiperhomocisteinemia (79). Várias evidências demonstram que, particularmente 

na diabetes tipo 2, a existência de nefropatia é a causa mais forte da 

hiperhomocisteinemia em jejum (23,172). As concentrações de homocisteína em 

diabéticos de ambos os tipos e com nefropatia diabética são mais elevadas do 

que em diabéticos sem nefropatia (23). Existe a tendência para a elevação 

gradual dos níveis de homocisteína total em estádios de nefropatia incipiente, 

especialmente na diabetes tipo 2 (23,79). Existe também uma elevada prevalência 

de hiperhomocisteinemia em diabéticos tipo 1 de longa duração, mas não em 

estádios iniciais de nefropatia (79,158). A descoberta de níveis normais de 

homocisteína total em doentes com sinais iniciais de disfunção renal implica que a 

homocisteína não está associada com o desenvolvimento de nefropatia diabética 

(79,155). É pouco provável que a homocisteína possua significado patológico em 

pacientes, particularmente do sexo masculino, com doença microvascular precoce 

e/ou nefropatia (79). Uma descoberta pertinente é o facto de existirem 

concentrações baixas de homocisteína entre pacientes do sexo masculino sem ou 

com ligeira complicação microvascular (79,162). Contudo, níveis elevados de 

homocisteína ocorrem em pacientes mais velhos que possuem nefropatia grave 

(23,79). 

A relação entre hiperhomocisteinemia e microalbuminuria é problemática, 

sendo nalguns estudos observada uma relação positiva (23,112,177), não sendo 

esta confirmada por outros autores (37,82,155,163,164). A relação precisa entre 

hiperhomocisteinemia e doença renal na diabetes tipo 2 ainda não está 
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determinada (163). No entanto, um estudo coorte (81) demonstrou que existia 

relação entre hiperhomocisteinemia e microangiopatia. 

A concentração de homocisteína plasmática está correlacionada com as 

percentagens de hemoglobina Aic. Hultberg e colaboradores (168) demonstraram 

que adultos com início da diabetes em idades mais jovens e com fraco controlo 

metabólico são os mais susceptíveis de desenvolverem hiperhomocisteinemia. O 

fraco controlo metabólico crónico nos diabéticos tipo 2 caracteriza-se por um 

aumento dos níveis plasmáticos de homocisteína, que se encontra inversamente 

correlacionada com os níveis endógenos de insulina (23). 

A idade é um factor de risco independente associado com as concentrações 

de homocisteína. Assim a interacção entre a idade e a nefropatia pode ser crítica 

na determinação da concentração de homocisteína (23). Isto pode explicar, pelo 

menos em parte, o porquê da associação entre a nefropatia e a 

hiperhomocisteinemia ser mais forte na diabetes tipo 2 do que na diabetes tipo 1 

(23). Comparando doentes diabéticos com nefropatia com ou sem 

hiperhomocisteinemia, a principal diferença é que os pacientes com 

hiperhomocisteinemia possuem idade mais elevada e nefropatia mais grave (23). 

Também a hipertensão pode favorecer a hiperhomocisteinemia por causar ou 

promover a nefropatia, embora outros mecanismos possam ser também possíveis 

(23,178). 

Chico e colaboradores (23) demonstraram que tanto a nefropatia incipiente 

como a declarada, na ausência de falência renal, estão associadas com aumento 

dos níveis plasmáticos de homocisteína em diabéticos tipo 2. Isto é importante 

para estes pacientes uma vez que têm elevado risco de desenvolver doença 

cardiovascular e a terapêutica efectiva para a hiperhomocisteinemia está 
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disponível. A hiperhomocisteinemia mostrou prejudicar a função endotelial e é um 

potencial candidato para explicar a ligação entre microalbuminuria, disfunção 

endotelial e doença vascular (23,29,51,52,54). 
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CONCLUSÃO 

Vários estudos demonstraram associação entre a hiperhomocisteinemia e o 

risco de doença vascular aterosclerótica. Mas, apesar desta associação ser forte, 

ainda não foi demonstrado se a redução dos níveis de homocisteína implica a 

redução do risco vascular. 

Níveis elevados de homocisteína total podem ser um reagente da fase aguda 

e constituir um marcador de doença vascular ou possivelmente um marcador de 

reparação tecidular. Se isso for verdade, a redução dos níveis de homocisteína 

total, pode até ser prejudicial, em pacientes com doença vascular estabelecida 

(43). 

Permanece também por demonstrar se a hiperhomocisteinemia causa 

nefropatia. 

A presença de níveis normais de homocisteína total em doentes com sinais 

iniciais de disfunção renal, implica que a homocisteína não está associada ao 

desenvolvimento de nefropatia diabética. Por outro lado, a concentração de 

homocisteína depende da presença e gravidade da nefropatia, o que sugere que 

a nefropatia pode ser a causa de hiperhomocisteinemia. 

Sendo a idade um factor de risco independente associado aos níveis de 

homocisteína, a interacção entre a idade e a nefropatia pode ser crítica na 

determinação da concentração de homocisteína. 

Estudos adicionais devem ser realizados para avaliar a relação entre a 

nefropatia e a hiperhomocisteinemia e saber se esta tem um papel causal no 

desenvolvimento de lesões micro e macrovasculares em diabéticos. 

Assim permanece a questão: "Avaliar e tratar ou esperar e ver?" 
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