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Resumo: 

1 

Apesar dos avanços da terapêutica médica, a taxa de morbilidade e mortalidade 

nos doentes com IR permanece muito elevada, sendo a malnutrição proteico-

energética um dos principais factores contribuintes para o mau prognóstico destes 

doentes. 

A perda das funções fisiológicas do rim, associada a alterações metabólicas e 

hormonais que promovem a anorexia e o catabolismo proteico, a perda de nutri

entes durante o tratamento dialítico e a activação da resposta inflamatória contri

buem para a deterioração do estado nutricional. Estudos recentes têm salientado 

a importância da resposta inflamatória no desenvolvimento da malnutrição. A 

acumulação de AGEs, fenómenos de bioincompatibilidade e as várias comorbili-

dades que acompanham a IR despertam o sistema imune e a libertação de vários 

mediadores pró-inflamatórios como a IL-1, IL-6 e o TNF-a. Estas citocinas promo

vem uma série de reacções metabólicas, aumentam o catabolismo proteico, a 

lipólise, os gastos energéticos basais e conduzem à anorexia e depleção de mas

sa muscular e massa gorda. 

A instituição atempada de uma terapêutica nutricional adequada, adaptada às 

necessidades específicas destes doentes, considerando os seus gastos energéti

cos e requisitos em macro e micronutrientes pode contribuir para a reversão da 

malnutrição e melhoria do prognóstico do doente renal. 
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Introdução 

0 rim tem um papel fundamental na manutenção da homeostasia interna, de

sempenhando três funções essenciais: excretora, metabólica de síntese e degra

dação, e endócrina. Quando existe uma perda da função renal assiste-se a um 

comprometimento de todas essas funções alterando o equilíbrio homeostático, o 

que se repercute no estado nutricional do doente (1). 

Vários estudos demonstram que existe uma elevada prevalência de malnutri-

ção proteico-energética nos doentes com insuficiência renal crónica particular

mente naqueles que fazem hemodiálise (HD) ou diálise peritoneal (DP), podendo 

variar entre 16 a 54% (2). Observa-se uma diminuição do peso corporal, alteração 

da composição corporal com perda de massa muscular e gordura subcutânea, 

perda de massa óssea com redução da estatura e níveis de albumina, pré-

albumina e transferrina abaixo dos valores de referência (1). 

A malnutrição proteico-energética (MPE) tem sido associada ao aumento de 

morbilidade e mortalidade dos doentes com insuficiência renal terminal (IRT). A 

sua etiologia é complexa e multifactorial. Dos potenciais mediadores da MPE na 

IRT destacam-se a anorexia, de etiologias várias, a leptina e as alterações meta

bólicas associadas à IRT e a activação da resposta inflamatória sistémica (2). A 

activação crónica da resposta inflamatória sistémica é um factor comum a muitas 

doenças terminais além da IRT. Nos últimos anos tem-se procurado relacionar 

esta activação com a malnutrição. Apesar de vários estudos apresentarem resul

tados contraditórios crê-se que a produção de factores inflamatórios esteja au

mentada nos doentes com IRT e que estes tenham um papel preponderante no 

desenvolvimento da malnutrição (3). 
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Este trabalho tem como objectivo, ao fazer uma revisão actual dos principais 

factores presentes na insuficiência renal que interferem e alteram o estado nutri

cional, esclarecer particularmente o papel das citocinas, como mediadores da 

malnutrição, e propor novas possibilidades de terapêutica na intervenção nutrici

onal quando está presente uma activação crónica da resposta inflamatória, visan

do melhor oportunidade de tratamento. 
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1. Mecanismos de malnutrição na insuficiência renal 

A malnutrição, nos doentes renais, encontra-se associada a uma aumento de 

morbilidade e mortalidade, no entanto ela raramente é relatada como causa di

recta de morte nesta população (4). A depleção de massa magra que acompanha 

a doença renal contribui para uma difícil recuperação, diminuição da capacidade 

de cicatrização e aumento da susceptibilidade a infecções que pode contribuir 

para a mortalidade e a morbilidade dos doentes urémicos (5). 

A malnutrição não se limita a uma fase da IR, está presente mesmo antes do 

início da terapêutica de substituição da função renal tomando-se mais evidente 

quando a taxa de filtração glomerular diminui além dos 10 ml/min/1.73 m2, no en

tanto é mais prevalente nos doentes em hemodiálise ou em diálise peritoneal 

(1,4). 

A malnutrição proteico-energética é de etiologia multifactorial. Os principais fac

tores desencadeantes são a anorexia (AN), as desordens metabólicas, a perda de 

nutrientes para o fluído de diálise nos doentes em HD e DP, a medicação e co-

morbilidades várias (2,6,7). 

1.1. O papel da anorexia 

Existe uma relação entre o grau da IR e a restrição voluntária de proteínas e 

energia. Os doentes com IRC têm tendência para diminuir espontaneamente a 

ingestão de nutrientes à medida que a função renal se vai deteriorando (4). Pouco 

ainda se sabe acerca dos mecanismos que intervêm na supressão do apetite na 

IR, no entanto, tem sido observado que alguns compostos que potencialmente 

inibem o apetite encontram-se elevados nestes doentes (5). Vários estudos de

monstram que as concentrações plasmáticas de leptina se encontram elevadas 
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nos doentes com IRC, principalmente devido à diminuição da sua eliminação pelo 

rim. No entanto, apenas existem evidências indirectas que a hiperleptidemia na 

uremia esteja envolvida na supressão do apetite. Os níveis plasmáticos de insuli

na também se encontram elevados nestes doentes, podendo exercer um efeito 

sinérgico conjuntamente com a leptina. O papel da insulina não está claramente 

definido, uma vez que, na IRC existe uma resistência periférica à acção da insuli

na e desconhece-se se essa resistência envolve o sistema nervoso central (SNC) 

(8). 

Os factores que regulam a saciedade também se encontram alterados na IRC. 

Tem-se verificado um aumento dos níveis plasmáticos de glicagina e colecistoci-

nina (CCK) nos doentes urémicos e diminuição dos níveis neuropeptídeo Y (NPY) 

nos doentes em HD (8, 9). A CCK é um peptídeo gastrointestinal libertado pelas 

células duodenais na digestão, que estimula a contracção da vesícula biliar, a se

creção enzimática e diminui a motilidade gástrica (9). Associada à glicagina exer

ce um efeito anorexiante pela sua acção nos receptores periféricos e do SNC 

(8,9). O NPY está envolvido nos mecanismos da fome e da sede assim como na 

regulação da motilidade e secreção intestinal. É um potente estimulador do apeti

te e também diminui o dispêndio energético. A leptina e a insulina parecem exer

cer uma contrarregulação negativa na produção de NPY (8). Aguilera e col. (1998) 

descreveram alterações dos níveis plasmáticos de NPY nos doentes em HD; 22% 

dos doentes por eles estudados tinham níveis inferiores ao normal enquanto que 

12% dos doentes tinham níveis plasmáticos mais elevados. Vários modelos ani

mais sugerem que a área esplénica e o rim são produtores de NPY, e esta dispa

ridade de resultados talvez possa dever-se a diferenças na etiologia da insuficiên

cia renal (9). 
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Na uremia, o perfil plasmático de aminoácidos (A.A.) pode influenciar o 

comportamento alimentar uma vez que, estes podem actuar como 

neurotransmissores (8). Na insuficiência renal verifica-se uma alteração das 

concentrações plasmáticas de aminoácidos, verificando-se uma diminuição da 

concentração de aminoácidos ramificados, de tirosina e da concentração total de 

triptofano (10). Estas alterações podem repercutir-se ao nível do sistema nervoso 

central e contribuir para uma supressão do apetite (8). 

O óxido nítrico (NO) é um estimulador do apetite. A redução da ingestão ali

mentar aumenta a síntese de NO e diminui os níveis de serotonina no cérebro dos 

ratos. As toxinas urémicas inibem a sintetase do NO in vitro. Um desses compos

tos é a dimetil-L-arginina, no entanto, as concentrações deste inibidor no plasma 

de doentes urémicos parecem ser inferiores às necessárias para despoletar os 

mesmos efeitos biológicos in vitro. Nos doentes em HD há um aumento de produ

ção de NO que parece estimular o apetite, nos doentes com IRC, o papel do NO é 

inconclusivo, havendo resultados contraditórios no que se refere à sua produção 

(8). 

Recentemente tem-se relacionado a activação da resposta inflamatória com 

malnutrição proteico-energética nos doentes com IRC (10,11). As citocinas liber

tadas neste processo podem induzir uma supressão do apetite através de vários 

mecanismos (13-16). O papel da resposta inflamatória e das citocinas na malnu

trição será discutido mais adiante neste trabalho. 

As alterações na ingestão proteico-energética também se podem dever a alte

rações da palatibilidade. A deficiência de zinco contribui para essas alterações, 

mas, distúrbios no esvaziamento gástrico, instituição de dietas insípidas com res

trição de sal e de outros electrólitos, as toxinas urémicas, o mal-estar pós-diálise 
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com náuseas, vómitos e instabilidade cardiovascular podem afectar directamente 

o apetite (12). Factores psicossociais e socio-económicos, como a solidão, a de

pressão, a ignorância e a pobreza, além do consumo abusivo de álcool podem ser 

ainda causa de anorexia nos doentes em HD (4). 

Nos doentes em DP, a absorção de glicose do fluído de diálise contribui para o 

desenvolvimento precoce de uma sensação de saciedade o que predispõe estes 

doentes para a anorexia (14). 

1.2. Distúrbios metabólicos e hormonais 

As alterações metabólicas que ocorrem com o comprometimento da função re

nal como a acidose metabólica, a insulino-resistência, o hiperparatiroidismo se

cundário às alterações do metabolismo fosfocálcico, a diminuição da produção de 

hormonas tiroideias, a deficiência de vitamina D activa também contribuem para o 

aparecimento da malnutrição proteico-energética (4). 

A acidose metabólica que muitas vezes acompanha a perda de função renal 

promove a malnutrição pelo aumento do catabolismo proteico por um processo 

dependente dos glicocorticóides (4,18-20). Existe um aumento da degradação dos 

A.A. ramificados e da degradação das proteínas no músculo assim como uma 

supressão da síntese da albumina (4,17). A proteólise muscular é estimulada por 

uma via dependente do ATP, envolvendo a ubiquitina e proteossomas (4,14,18). 

A acidose também aumenta a insulino-resistência inibindo os efeitos da insulina 

na utilização dos aminoácidos e da glicose (20). Verifica-se um comprometimento 

da utilização do azoto, assim como uma aceleração da perda de massa magra 

nos doentes com uremia. A correcção da acidose melhora o balanço azotado, 

reduz a proteólise muscular e a oxidação da leucina (19,20). 
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Além da acidose a insulino-resistência também contribui para a malnutrição. 

Na IR existe um certo grau de intolerância à glicose sendo devida à resistência à 

acção da insulina nos tecidos periféricos (10). Pensa-se que a principal causa 

seja um defeito na resposta do pós-receptor da insulina nos tecidos, no entanto, a 

acidose metabólica, a deficiência de calcitriol e a PTH também parecem contribuir 

para a insulino-resistência (4, 10). A insulina é uma potente hormona anabólica 

que inibe a degradação e estimula a síntese proteica (20,21). Apesar disso, não 

está ainda esclarecido em que grau a insulino-resistência afecta o metabolismo 

proteico na IRC (4). 

O aumento de PTH secundário às alterações do metabolismo fosfocálcico na 

IR, tem sido associado com o aumento do catabolismo proteico. A PTH é, em 

parte responsável pela insulino-resistência devido à inibição da produção de insu

lina pelas células p do pâncreas, contribuindo indirectamente para o aumento do 

catabolismo e, além disso, tem uma acção directa no tecido muscular aumentan

do a mobilização de A.A. (4, 10). 

Nos doentes urémicos existe uma alteração do perfil hormonal tiroideio, carac-

terizando-se por uma diminuição da concentração de tiroxina (T4) e triiodotironina 

(T3). Estas alterações encontram-se na malnutrição crónica associadas a outras 

doenças e sugere-se que sejam uma resposta desajustada a uma diminuição da 

ingestão energética num esforço em preservar o balanço energético (4). 

Para além destas alterações, a deficiência de 1,25-dihidroxicolecalciferol na IR 

provocada por diminuição da hidroxilação renal e hiperparatiroidismo alteram o 

metabolismo do cálcio. O metabolito 25-hidroxicolecalciferol estimula a síntese 

proteica in vitro e a deficiência de vitamina D activa pode causar miopatia proxi

mal e catabolismo proteico (1,2). 
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1.3. A acumulação de toxinas urémicas 

Além destes aspectos a insuficiência renal acompanha-se de uma acumulação, 

tóxica, de numerosos produtos metabólicos, alguns deles já identificados como 

bioactivos podendo exercer quer acções catabólicas quer anti-anabólicas. 

Bergstróm e col. (1994) sugerem que a acumulação de substâncias de baixo peso 

molecular (<5 KDa), isoladas do ultrafiltrado do plasma de doentes urémicos e de 

urina de indivíduos saudáveis, possam contribuir para a anorexia presente na 

uremia uma vez que, quando injectadas em ratos não urémicos induzem a su

pressão do apetite (2,4). Há ainda uma corrente científica que levanta a hipótese 

de que a acumulação de toxinas derivadas de compostos exógenos possam pro

mover a malnutrição. Estes compostos podem ser provenientes da ingestão ali

mentar e, nos doentes em diálise, do banho de hemodiálise contaminado. Uma 

das substâncias em causa parece ser o alumínio que ao acumular-se nos doentes 

renais, pode causar debilidade, anemia microcítica, doença óssea, encefalopatia 

e até mesmo a morte (1,2). 

1.4. A malnutrição nos doentes em diálise 

Muitos dos factores que contribuem para a malnutrição na fase anterior à diáli

se continuam presentes durante o período de tratamento substitutivo, indepen

dentemente da modalidade optada. No entanto, a prevalência de malnutrição é 

mais elevada nos doentes em DP (4). O transplante renal apesar de ser, presen

temente, a terapêutica que proporciona um melhor estado nutricional, este estado 

não atinge o ideal. A principal causa desta condição é a terapêutica farmacológica 

crónica e, por vezes, em doses elevadas. Os corticosteróides contemplados em 
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quase todos os esquemas de terapêutica estão associados a um aumento do ca

tabolismo proteico e diminuição da concentração de proteínas viscerais (4). 

1.4.1. Perdas de nutrientes durante a diálise 

A diálise é considerada um processo que promove o catabolismo uma vez que 

existem perdas de proteínas e aminoácidos, tanto durante a HD como DP (18-25). 

As perdas de A.A. durante a hemodiálise variam entre 2 e 8g de A.A. livres, e 2 a 

5g de peptídeos livres durante cada tratamento. As perdas de A.A. aumentam 

ligeiramente com a utilização de membranas de alto fluxo e, em cerca de 30%, 

com a reutilização. As perdas de albumina aumentam com a utilização de mem

branas de polissulfona reutilizadas (22). Modificações nas concentrações plasmá

ticas de aminoácidos sugerem que os doentes catabolizam cerca de 25 a 30g de 

proteínas corporais para compensar estas perdas (4,6,14,25). Durante a DP exis

tem perdas de A.A. livres de 1 a 3.5g e de 3 a 15g de proteínas diariamente. 

Grande parte destas perdas é constituída por albumina além de A.A. e imunoglo-

bulinas. Durante episódios de péritonite estas perdas aumentam cerca de 50-

100% e permanecem elevadas durante várias semanas depois de instalada a in

fecção, além disso, a ingestão proteica diminui significativamente durante esta 

fase (26). Esta perda contínua e inevitável de nutrientes predispõe o doente em 

diálise para um balanço azotado negativo, especialmente quando se acompanha 

de uma ingestão proteica e energética inadequada (4,12,19,23). Além das perdas 

proteicas, durante uma sessão de HD com solutos sem glicose assistem-se a 

perdas que podem atingir as 25g glicose (10). Embora estas perdas possam pa

recer de menor importância nos indivíduos que se alimentam adequadamente 

uma vez que são compensadas através dos hidratos de carbono dos alimentos ou 
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da mobilização das reservas hepáticas pela glicogenólise, durante o jejum podem 

ser significativas conduzindo à mobilização de A.A. das reservas musculares e 

transformação através da gliconeogénese (10,19). 

Além das perdas de aminoácidos e glicose, nos doentes em HD e DP, existem 

perdas de vitaminas hidrossolúveis para o fluído de diálise que, aliadas quer a 

uma ingestão insuficiente quer a alterações na sua síntese e metabolismo, podem 

contribuir para o mau estado nutricional (10,12). 

Nesta população, associada às perdas nutricionais aumentadas e ao gasto 

energético basal aumentado, há um gasto energético ainda suplementar nos dias 

da diálise que predispõem à malnutrição (4,10,14,20). 

1.4.2. Dose de diálise 

Um dos factores relevantes que afecta o estado nutricional destes doentes é a 

dose de diálise. Há uma correlação significativa entre a dose de diálise (KtA/), a 

remoção de compostos de baixo peso molecular e a ingestão proteica, particular

mente nos doentes com uma dose de diálise inadequada. Baseados na hipótese 

que a supressão do apetite se possa dever em parte à acumulação de toxinas 

urémicas, estudos em doentes hemodialisados e em DP demonstraram que, à 

medida que a dose de diálise aumenta a ingestão proteica aumenta (19,20,24,25). 

No entanto, outros investigadores não estabelecem uma correlação entre estas 

variáveis, toxinas urémicas, dose de diálise e ingestão proteica, nos doentes con

siderados adequadamente dialisados (20,24). Bergstròm e col. demonstraram, 

num grupo de 151 doentes em HD com um KtA/ < 1 que o aumento da dose de 

diálise se reflectia num aumento da ingestão proteica. Esse mesmo grupo de do

entes foi novamente estudado dois anos mais tarde, já com um KtA/ adequado e 
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não houve correlação entre Kt/V e ingestão proteica. Assim, parece que, em do

entes bem dialisados, o nível de ingestão proteica é independente da dose de 

diálise, no entanto se um doente apresentar um Kt/V tão baixo que possa levar à 

manifestação de sintomas urémicos, o aumento da dose diálise deve fazê-lo be

neficiar de aumento do apetite e do aporte de nutrientes (19). 

1.5. Comorbilidades 

A presença de outras doenças conjuntamente com a IRC pode também contri

buir para o desenvolvimento de malnutrição (2,4). Doentes com IR secundária a 

diabetes têm uma maior incidência de malnutrição comparativamente com doen

tes não diabéticos. Isto deve-se ao facto destes doentes serem mais propensos a 

alterações noutros sistemas de órgãos nomeadamente gastrointestinais, com gas-

troparesia, náuseas, vómitos e insuficiência pancreática exócrina. A elevada pre

valência de síndrome nefrótica e das complicações a ela associadas são ainda 

causas de malnutrição (4). 

A depressão, muitas vezes presente, associa-se também com a anorexia na 

IRT. Além disso, a polipragmasia típica nestes doentes , particularmente os seda

tivos, os quelantes do fósforo e os suplementos de ferro estão indirectamente as

sociados à depressão e à anorexia, e directamente associados à malnutrição por 

complicações gastrointestinais (4). O estatuto socio-económico, a falta de mobili

dade e a idade dos doentes são outros factores que podem contribuir para o des

envolvimento de malnutrição na IR (4). 
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2. Novos mediadores de malnutrição: as citocinas 

2.1. A resposta inflamatória 

A activação do sistema imune pode ocorrer por duas vias que se distinguem 

pela rapidez e especificidade da reacção, denominando-se de resposta inata e 

resposta adaptativa que, na prática, interagem entre si. A imunidade inata com

preende as barreiras físicas, químicas e microbiológicas e envolve os elementos 

do sistema imunológico que proporcionam uma defesa imediata como os neutrófi

los, os monócitos, os macrófagos, o sistema do complemento, as citocinas e pro

teínas de fase aguda. A imunidade adaptativa consiste em reacções antigénio-

específicas que envolvem os linfócitos B e T. Enquanto que a resposta inata é 

imediata mas inespecífica a resposta adaptativa é específica mas não é imediata 

(Fig. 1-Anexos) (27). 

Após a estimulação do sistema imune quer por uma variedade de agentes des

de microorganismos, a complexos antigénio-anticorpo, quer por processos pato

lógicos como distúrbios inflamatórios, cansaço, trauma ou doenças crónicas vári

as, desencadeia-se uma resposta complexa e coordenada que envolve tanto a 

imunidade inata como a adaptativa. Esta resposta vai produzir uma série de efei

tos fisiológicos, imunológicos e sistémicos que não se limitam ao local ou locais 

de inflamação mas podem envolver outros órgãos (3,16,27,28). Esta resposta 

denomina-se resposta inflamatória de fase aguda e está presente quer nos pro

cessos inflamatórios agudos quer crónicos. A resposta inflamatória de fase aguda 

caracteriza-se por um lado, pela alteração das concentrações plasmáticas de vá

rias proteínas, proteínas de fase aguda, verificando-se uma diminuição dos níveis 

de albumina, pré-albumina, transferrina entre outras proteínas reactivas de fase 

aguda negativas, e um aumento dos níveis de proteína C-reactiva e substância 
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amilóide A, proteínas reactivas de fase aguda positivas (Quadro 1) e por outro, 

por alterações comportamentais, fisiológicas, bioquímicas e nutricionais (Quadro 

2) (28). 

Quadro 1 : Proteínas de fase aguda 
Proteínas de fase aguda positivas: 
Sistema do complementos 

• c3 
• c4 
« c9 
• Factor B 
• Inibidor de Ci 
• C4 "binding protein" 
• "Manose-Binding" lectins 

Sistema da coagulação e fibrinolítico 
• Fibrinogénio 
• Plasminogénio 
• Factor activador do plasminogénio 
• Urocínase 
• Proteína S 
• Vitronectina 
• Inibidor 1 do activador do plasminogénio 

Antiproteases 
• Inibidor da protease a1 
• Antiquimotripsina a1 
• Inibidor pancreático da secreção da tripsina 
• Inibidores da lnter-a-tripsina 

Proteínas transportadoras 
• Ceruloplasmina 
• Haptoglobina 
• Hemopexina 

Compostos participantes na resposta inflamatória 
• Fosfolípase C 
• Proteína de ligação ao lipopolissacarfdeo 
• Antagonista do receptor da IL-1 
• Factor estimulante dos granulócitos 

Outras 
• Proteína C-reactiva 
• Substância amilóide A 
• Glicoproteína a1-ácida 
• Fibronectina 
• Ferritina 
• Angiotensinogénio 

Proteínas de fase aguda negativas: 
• Albumina 
• Transferrina 
• Transtirretina 
• Glicoproteína a1-HS 
• a- fetoproteína 
• Globulina de ligação à tiroxina 
• IGF-1 
• Factor XII 

Adaptado de: Epstein FH. Acute-Phase Proteins and Other Systemic Responses to 
Inflammation. New Eng J Med. 1999; 11:448-454. 
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Quadro 2: Distúrbios induzidos pela resposta 
da fase aguda  

Alterações do sistema endócrino: 
• febre, sonolência e anorexia 
• aumento da secreção de hormona libertadora da corticotropina 

e Cortisol 
• aumento da secreção de arginina e vasopressina 
• diminuição da produção de factor de crescimento insuli-like I 
• aumento da secreção de catecolaminas 

Alterações hematopoiéticas: 
• anemia 
• leucocitose 
• trombocitose 

Alterações metabólicas: 
• perda de massa muscular e balanço azotado negativo 
• diminuição da gliconeogénese 
• osteoporose 
• aumento da lipogénese hepática 
• aumento da lipólise no tecido adiposo 
• diminuição da actividade da lipoproteína lipase no músculo e 

tecido adiposo 
• caquexia 

Alterações hepáticas: 
• Aumento da metalotionina, sintetase do óxido nítrico, heme-

oxigenese, superóxido dismutase do manganésio e inibidor da 
metaloproteinase-1 

Alteração dos constituintes plasmáticos não proteicos: 
• Hipoenzinemia, hipoferremia e hipercupremia 
• Aumento das concentrações plasmáticas de retinol e glutationa 

Adaptado de: Epstein FH. Acute-Phase Proteins and Other Systemic Responses to 
Inflammation. New Eng J Med. 1999; 11:448-454. 

Esta resposta de fase aguda é mediada por citocinas, polipeptídeos, de baixo 

peso molecular (8-80 KDa) com capacidade de actuar em baixas concentrações, 

de modo autócrino ou parácrino, via receptores celulares específicos (11,27-34). 

Estas citocinas constituem uma rede complexa de sinais imunológicos e não 

imunológicos que regulam a resposta, função, crescimento e diferenciação das 

células do sistema circulatório assim como das células dos tecidos e sistema imu

ne (31,32). A acção das citocinas é redundante e pleiotrópica, uma vez que a 

mesma citocina pode exercer diferentes funções e expressar receptores em vári

as células (32). 

As citocinas são agrupadas de acordo com as suas funções, no entanto não 

existe uma classificação perfeita uma vez que a mesma citocina pode pertencer a 
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vários grupos. Assim, de um modo empírico as citocinas classificam-se da seguin

te forma: 

- Imunorreguladoras: envolvidas na activação, crescimento e diferenciação 

dos linfócitos e monócitos e incluem entre outras a IL-2, IL-4, IL-10, IFN-y e 

TGF-p; 

- Pró-inflamatórias: produzidas pelas células mononucleares em resposta 

aos agentes infecciosos e compreendem, entre outras, a IL-1, TNF-a, IL-6 

e a família das quimoquinas das citocinas inflamatórias como a IL-8, MCP-

1, MCP-2, MCP-3, MIP e MIP-p; 

- Reguladoras do crescimento e diferenciação dos leucócitos imaturos como 

por exemplo a IL-3, IL-7, GM-CSF (32). 

A activação da resposta inflamatória inicia uma cascata de produção de citoci

nas com a libertação de interleucina-1 (IL-1) e factor de necrose tumoral (TNF) 

pelos monócitos e macrófagos, que consequentemente, activam a produção de 

outros mediadores inflamatórios: IL-2, IL-6 e IL-8 (28). Estas citocinas vão modu

lar a expressão genética que resulta na activação celular, crescimento, diferencia

ção e expressão de moléculas funcionais na superfície celular e regulação da 

função celular (32). 

2.1.1. Activação da resposta inflamatória na insuficiência renal 

Segundo a Sociedade de Cuidados Agudos em Medicina, existe uma activação 

da resposta inflamatória sistémica quando estão presentes dois dos seguintes 

critérios: temperatura corporal superior a 38° C ou inferior a 36° C, frequência car

díaca superior a 90 pulsações por minuto, contagem total de linfócitos no sangue 

perfiférico superior a 12 000 ou inferior a 4 000 células/L ou excedendo os 10% de 
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neutrófilos, frequência respiratória superior a 20 inspirações/ minuto e pressão 

parcial de dióxido de carbono inferior a 32mmHg (13). 

Há evidências recentes que existe uma activação crónica da resposta inflama

tória sistémica nos doentes renais crónicos terminais sem terapêutica substitutiva 

da função renal e em HD e DP, traduzida por uma elevação dos marcadores in

flamatórios em circulação no sangue (19,35,36). Em cerca de 30 a 50% dos doen

tes pré-diálise, hemodialisados e em diálise peritoneal observa-se um aumento 

dos níveis plasmáticos de proteína C-reactiva (PCR) que pode ser devido quer à 

IR por si quer ser consequência do tratamento dialítico substitutivo da função re

nal ou não ter relação específica com nenhum deles (35,37,38). 

2.1.1.1. O papel da insuficiência renal "perse" 

Apesar de não ter sido demonstrada um relação directa, tem sido sugerido que 

o stress oxidativo e a glicosilação proteica podem desempenhar um papel na ac

tivação da resposta inflamatória (35). 

A glicosilação conduz a uma modificação estrutural das proteínas. Neste pro

cesso a glicose reage, por uma via enzimática não reversível, com grupos de 

aminoácidos livres das proteínas resultando numa base de Schiff que, ao sofrer 

um rearranjo estrutural, forma os compostos de Amadori (35,39). Estes compos

tos sofrem uma desidratação, ciclização e oxidação formando os produtos finais 

de glicosilação (AGEs), uma família de compostos biológica e quimicamente acti

vos que se interrelacionam (13,39). O rim desempenha um papel importante no 

metabolismo dos AGEs, filtrando-os através glomérulo proporcionando a sua re

absorção e metabolização no túbulo proximal. A acumulação destes produtos 

está presente nos insuficientes renais em diálise ou não, sendo o processo de 
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diálise ineficaz na sua remoção (13,35). Estudos realizados por Miyata e col. su

gerem que o stress oxidativo associado à uremia possa ser responsável pela for

mação de AGEs (13). Os níveis dos produtos resultantes da oxidação aumentam 

à medida que a taxa de filtração glomerular diminui e estão intimamente relacio

nados com os níveis de AGEs (35). O aumento do stress oxidativo provoca a oxi

dação dos lipídeos resultando na formação de radicais livres. Os AGEs e os pro

dutos finais de oxidação lipídica aumentam a permeabilidade vascular, os factores 

da coagulação, a migração dos monócitos, e a produção de IL-6 pelos monócitos 

(13). Parece existir uma relação cíclica entre a inflamação e os AGEs uma vez 

que estes estimulam o processo inflamatório e a inflamação, por si só, estimula a 

produção de AGEs (13,35). 

2.1.1.2. A contribuição da diálise na resposta inflamatória 

A inflamação crónica nos doentes em HD reflecte-se num aumento dos níveis 

plasmáticos de proteína C-reactiva (PGR) e de citocinas pró-inflamatórias como a 

IL-1, IL-6, TNF, IL-12 e é desencadeada quer pela bioincompatibilidade das mem

branas de diálise quer pelo contacto do sangue com as endotoxinas (16,33,36). 

Durante a HD o sangue ao contactar com uma superfície estranha, a membra

na de diálise, pode conduzir à activação da resposta inflamatória (40-44), activa

ção do complemento e das células mononucleares com libertação de uma varie

dade de mediadores inflamatórios, incluindo citocinas, radicais livres de oxigénio e 

óxido nítrico (NO). Assim, a HD desequilibra os vários sistemas homeostáticos e 

gera uma série de fenómenos secundários ao processo de diálise denominados 

fenómenos de bioincompatibilidade (40). O contacto do sangue com as membra

nas bioincompatíveis de cuprofano activa a via alterna do complemento com for-
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mação de duas anafiloxinas, C3a e C5a, que estimulam a produção e libertação 

de citocinas pelos monócitos e neutrófilos (40-43). No entanto, alguns estudos 

sugerem que esta activação acontece mesmo quando a diálise se realiza com 

membranas biocompatíveis, o que nos leva a pensar que este é apenas um factor 

dentre uma série de factores contribuintes. Verificou-se em estudos in vitro um 

aumento de IL-1 p e de substância amilóide-A, uma proteína de fase aguda, du

rante 240 minutos de diálise quer com filtro de cuprofano, acetato de celulose ou 

polimetilmetacrilato, sendo os dois últimos filtros biocompatíveis (13,40). Betz e 

col. demonstraram que os monócitos podem ser activados por contacto/adesão 

do sangue com a membrana na ausência de factores do complemento. Esta ade

são, mediada por moléculas de L- fucose pode ser amplificada por exposição ao 

complexo terminal do complemento (MAC) (42). O número de reutilizações e tipo 

de técnica de lavagem dos filtros de diálise podem modificar a resposta inflamató

ria (35). A esterilização repetitiva dos filtros de diálise tem diferentes impactos na 

biocompatibilidade (43). A capacidade das membranas de celulose para activar o 

complemento e os leucócitos é drasticamente reduzida com o uso de um método 

de reutilização que implique um produto esterilizante que fixe as proteínas plas

máticas à membrana de celulose. A adsorsão das proteínas forma uma superfície 

protectora que reveste as estruturas químicas responsáveis pela activação do 

complemento. Este efeito não se verifica quando a esterilização é feita com bran

queamento que resulta na destruição da camada proteica protectora. No entanto, 

o processo de reutilização aumenta as perdas proteicas e a exposição a produtos 

pirogénicos, aumentado o risco de inflamação (43). Hoje em dia, no nosso país a 

questão da reutilização dos filtros já não se coloca. 
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A ocorrência de reacções pirogénicas durante e/ou após o tratamento dialítico 

tem sido relacionada com a passagem de endotoxinas, ou dos seus fragmentos, 

do banho de diálise para o sangue (42,45). A adopção mais recentemente do ba

nho de diálise com bicarbonato de sódio em detrimento do banho de acetato, 

promove o crescimento bacteriano. As bactérias que mais frequentemente estão 

na origem da contaminação são as Gram negativo, com o predomínio da Pseu-

domonas spp. Quando estas bactérias morrem ou sofrem danos na sua parede 

celular libertam o componente polissacarídeo da parede celular (LPS). O LPS in

tacto tem um peso molecular que varia entre os 100 e 900 KDa, sendo demasiado 

grande para atravessar as membranas de diálise. No entanto há fragmentos do 

LPS com propriedades pirogénicas que podem variar entre 1 a 5 KDa e assim 

atravessar a membrana de diálise (42,44). Depois de entrarem em circulação os 

fragmentos de LPS ligam-se a duas proteínas distintas, à proteína transportadora 

do lipopolissacarídeo (LBP), produzida pelo fígado, ou ao factor potenciador da 

permeabilidade bacteriana (BPI). O complexo LBP-endotoxina liga-se ao receptor 

CD14, na superfície celular dos monócitos, activando a libertação de IL-1 e TNF. 

Nos doentes em diálise com diminuição da expressão de CD14, observa-se um 

aumento desta expressão após a activação dos monócitos pelo complexo LBP-

endotoxina. O BPI é produzido pela estimulação dos neutrófilos, liga-se a um dos 

fragmentos do LPS evitando a formação do complexo LPS-LBP e activação dos 

monócitos (42). Além dos fragmentos LPS de bactérias Gram negativo foram 

também ainda detectados fragmentos de endotoxina A no banho de diálise con

taminado com Pseudomonas aeruginosa. A endotoxina A, comparativamente ao 

LPS, tem menor capacidade pirogénica e não contribui significativamente para a 

actividade pirogénica total do banho contaminado. Além destas substâncias, es-
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tão presentes outros produtos bacterianos não relacionados com o LPS ou com a 

exotoxina A, mas com a capacidade de atravessar a membrana de diálise e indu

zir a produção de citocinas (44). A resposta pirogénica varia não só com o tipo 

mas também com o tamanho da membrana utilizada. Sundaram e col. avaliaram 

a capacidade das diferentes membranas influenciarem a relação LBP/BPI. A utili

zação de membranas de celulose não modificada provocava menor libertação de 

BPI do que a utilização das membranas de polissulfato e de triacetato de celulose. 

Este resultado sugere que as membranas de celulose oferecem uma menor pro

tecção das endotoxinas (42,44). O tamanho dos poros da membrana de diálise 

varia entre 5 KDa nas membranas de baixo fluxo e entre 25 a 30 KDa nas de alto 

fluxo sendo, as de baixo fluxo menos permeáveis às substâncias pirogénicas (44). 

Apesar da melhoria das condições de preparação do banho de diálise ter dimi

nuído significativamente a ocorrência de reacções febris, a activação dos monóci-

tos com consequente produção de citocinas está ainda presente durante o trata

mento dialítico (42). 

2.1.1.3. Doença renal, comorbilidades e imunidade 

A população de doentes em hemodiálise tem um risco aumentado de infecção, 

quer por questões patológicas associadas, nomeadamente diabetes mellitus, do

enças inflamatórias crónicas, entre outras, quer pela etiologia da insuficiência re

nal crónica, quer pela intervenção cirúrgica muitas vezes recorrente, para cons

trução de acesso vascular para HD, por fístula arterio-venosa ou cateter venoso 

central, ou para DP, com um comprometimento da imunidade celular e humoral 

(11,35,37). Apesar de vários estudos demonstrarem activação da resposta infla

matória na IR os resultados são ainda inconsistentes. Muitos dos doentes dialisa-
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dos não manifestam activação da resposta inflamatória, outros, apesar da eleva

ção dos factores inflamatórios não têm critérios clínicos que caracterizem a res

posta inflamatória sistémica (13,23). Estas incongruências podem resultar de uma 

incorrecta avaliação dos níveis plasmáticos de citocinas uma vez que vários facto

res podem interferir na sua medição. As citocinas podem ligar-se a receptores 

solúveis ou a antagonistas dos receptores e ser inibidas por várias substâncias 

como autoanticorpos e outras proteínas inibidoras. Nos doentes renais a produ

ção de citocinas pode ser apenas pontual e não resultar em níveis plasmáticos 

mensuráveis (16,33,42,45). Além destas permanece a questão da uniformização 

das técnicas para medir os níveis de citocinas, pois a diversidade pode conduzir a 

erros na interpretação dos resultados (16,45). 

2.2. Malnutrição e citocinas - que relação? 

A malnutrição na IR pode dividir-se em dois tipos. O primeiro, caracterizado 

pela ausência de resposta inflamatória, níveis plasmáticos de albumina normais 

ou ligeiramente abaixo dos valores de referência, catabolismo proteico diminuído, 

ingestão alimentar diminuída, gasto energético de repouso normal e aumento do 

stress oxidativo. Está associado à uremia por si só, à inactividade física e/ou a 

factores psicossociais podendo ser revertido utilizando uma terapêutica nutricional 

e dialítica adequada (7,23, 26). 0 segundo tipo caracterizado pela activação da 

resposta inflamatória, níveis plasmáticos de albumina inferiores aos valores de 

referência, aumento do catabolismo proteico e do metabolismo basal, anorexia e 

aumento marcado do stress oxidativo. Muitas vezes está associado à presença de 

comorbilidades (7,23,26). A resposta inflamatória geralmente é auto-reguladora, 

cessando quando o agente despoletador é neutralizado e os danos são repara-
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dos. No entanto, esta resposta pode tornar-se crónica em algumas condições 

como o cancro, a infecção crónica e a uremia (46). Durante este processo infla

matório assiste-se à libertação de citocinas pró-inflamatórias como a IL-1, IL-6 e 

o TNF-a que podem contribuir para a deterioração do estado nutricional (47,48). 

2.2.1. O catabolismo proteico 

Durante a inflamação há redução de proteínas do músculo esquelético, tecido 

conjuntivo e vísceras que pode resultar quer da estimulação da sua degradação 

quer da inibição da sua síntese. Este aumento do catabolismo é provocado pelo 

aumento de vários agentes como o TNF-a, IL-1 p e IL-6, entre outros, e diminuição 

da concentração das hormonas anabólicas como a hormona de crescimento 

(GH), o factor de crescimento "insulin-like-1" e insulina. O catabolismo proteico 

induz a libertação de A.A. que vão ser utilizados quer como substracto energético 

através gliconeogénese quer na conversão hepática em novas proteínas. Este 

aumento do turnover proteico traduz-se numa depleção de massa muscular que 

se correlaciona com um aumento de mortalidade e morbilidade (49-51). 

2.2.1.1. Sistema proteolítico ubiquitina-proteossoma 

A libertação de citocinas durante a resposta inflamatória crónica na IR pode 

estimular a degradação muscular através da activação da via ubiquitina-

proteossoma, contribuindo assim para o catabolismo proteico (52,53). Numa pri

meira fase identificam-se as proteínas a serem degradadas. Neste processo o 

terminal carboxilo da ubiquitina é activado pela enzima Ei numa reacção depen

dente do ATP, e convertido num tiol-éster. A ubiquitina activada é transferida por 
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Ei para E2, uma família de proteínas transportadoras, e o grupo carboxilo da ubi-

quitina é conjugado pela enzima ligase da ubiquitina-proteína (E3) com o grupo s-

amino do resíduo de lisina da proteína a ser degradada (Fig. 2-Anexos). Ao com

plexo proteína-ubiquitina ligam-se outras moléculas de ubiquitina formando uma 

cadeia de cinco ou mais moléculas de ubiquitina-proteína. Esta cadeia é reco

nhecida pela unidade 26S do proteossoma onde é degradada em pequenos 

peptídeos (52,53). O sistema ubiquitina-proteossoma está presente em pratica

mente todas as células musculares e é utilizado diariamente para degradar pro

teínas. Em condições catabólicas, como na insuficiência renal, há um aumento do 

ARNm que aumenta a tradução da ubiquitina induzindo um aumento da sua acti

vidade proteolítica (50). 

Na IR, o aumento da concentração de citocinas como IL-1, TNF e IL-6 induzido 

pelo estado inflamatório crónico pode promover também a expressão do ARNm 

que codifica a ubiquitina potenciando a degradação proteica (52,53). No entanto, 

o TNF-a é o principal promotor da perda de massa muscular, além de activar o 

sistema ubiquitina-proteossoma acelerando o catabolismo muscular, causa dis

função da contracção muscular e interrompe a miogénese. O TNF-a activa o 

"transcription factor-KB" (NFKB) que suprime a transcrição do ARNm do factor de 

diferenciação miogénica (MyoD), um factor essencial para a diferenciação e repa

ração do músculo esquético (54). 

2.2.1.2. A degradação dos aminoácidos de cadeia ramificada 

Os A.A de cadeia ramificada são AA. essenciais ao organismo. A leucina, por 

exemplo, e o seu cetoácido a-cetoisocaproato, regulam o metabolismo proteico 

muscular (18). O IL-1 e o TNF-a, libertados durante a resposta inflamatória tam-
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bém podem induzir o catabolismo muscular através da estimulação da desidroge-

nase dos cetoácidos ramificados, o que induz um aumento da oxidação dos A.A. 

ramificados e resulta na perda de massa muscular (52,55). 

2.2.1.3. A insulirto-resistência 

Na IR existe uma resistência à acção da insulina causada essencialmente por 

uma deficiência da resposta pós-receptor da insulina nos tecidos (4,10). Sendo a 

insulina uma potente hormona anabólica que inibe a degradação e estimula a sín

tese proteica, a insulino-resistência pode contribuir para o aumento do catabolis

mo proteico (20,21,54). 

O estado inflamatório crónico que se verifica na IR pode estar implicado na 

etiologia da insulino-resistência. As citocinas pró-inflamatórias como o TNF-a, a 

IL-1, a IL-6, entre outras, interferem com a expressão do receptor da insulina IRS-

1 aumentando a sua fosforilação, o que, por sua vez, inibe a actividade da cinase 

do receptor da insulina. Este processo impede que a translocação dos receptores 

da glicose para a superfície celular se processe normalmente (56). Além disso, 

estas citocinas aumentam a formação de lipídeos intracelulares como a ceramida 

e os gangliosídeos que inibem a acção da insulina e consequentemente o trans

porte da glicose para a célula (56). Por último, o aumento da produção de óxido 

nítrico durante o estado inflamatório crónico está também associado à inibição da 

acção da insulina no músculo esquelético dos ratos e à diminuição da expressão 

dos receptores da glicose (56). 

Além de aumentarem o catabolismo proteico, os marcadores inflamatórios pro

vocam diminuição da actividade voluntária sempre que a doença que está na ori

gem do estímulo inflamatório implicar repouso. A diminuição da actividade mus-
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cular por um período prolongado provoca fraqueza e atrofia muscular devidas à 

degradação proteica e balanço azotado negativo (16). 

2.2.1.4. Alteração do eixo hormona de crescimento (GH)/ factor de cresci

mento insulin-like (IGF-1): 

O eixo GH/IGF-1 é o principal sistema de regulação do crescimento durante a 

infância e a adolescência e é essencial na manutenção da composição corporal 

normal dos adultos. Exerce várias acções anabólicas com aumento da síntese 

proteica, aumento da mobilização de gordura e da gliconeogénese. Na IRC exis

tem alterações deste eixo (14,57). Apesar das concentrações plasmáticas da hor

mona de crescimento aumentarem durante a progressão da insuficiência renal 

observa-se uma resistência celular à sua acção. Em condições experimentais, na 

uremia, há uma diminuição do ARNm que codifica o receptor hepático da hormo

na de crescimento assim como do ARNm que codifica o IGF-1 levando a uma di

minuição do efeito anabólico destas hormonas (14). A actividade do IGF-1 é regu

lada por um conjunto de proteínas que se lhe ligam, denominadas proteínas trans

portadoras do IGF (IGFBP), que o protegem da degradação pelo sistema vascular 

e regulam a sua acção nos tecidos alvo (51,58,59). As citocinas pró-inflamatórias, 

como a IL-6, a IL-1 e o TNF-a, que estão aumentadas na IR, diminuem a 

produção hepática de IGF-1. A IL-1 e o TNF-a alteram o padrão de ligação do IGF 

às proteínas reguladoras conduzindo quer à promoção da sua actividade quer à 

diminuição da mesma. Fan e col. descrevem que infusões de TNF em ratos de 

laboratório diminuem as concentrações plasmáticas de IGF-1, de IGFBP, e redu

zem os níveis de IGF-1 no fígado e glândula pituitária (49). Kaizu e col. 

demonstraram que os doentes em HD com níveis mais elevados de IL-6 têm 
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níveis de IGF-1 inferiores, comparativamente aos doentes com uma menor ex

pressão do IL-6 (57). A IL-1 p e o TNF-oc promovem também uma diminuição da 

expressão dos receptores da hormona de crescimento nos hepatócitos e conse

quentemente da resposta à hormona de crescimento e sua actividade (28). 

2.2.2. A Lipólise 

Apesar de O'Sullivan e col. (2002) publicarem estudos que não evidenciaram 

alterações significativas da gordura corporal dos doentes com IRC sem terapêuti

ca de substituição da função renal quando comparados com indivíduos saudáveis 

(60), nos doentes em HD verifica-se uma redução das pregas cutâneas traduzin-

do-se numa depleção de massa gorda (61-63). A libertação de citocinas durante a 

resposta inflamatória crónica na IR pode, em parte, contribuir para esta depleção. 

O TNF-a, a IL-6 e interferão y (IFN-y) e "leukemia inibitory factor" (LIF) provo

cam inibição da lipoproteína lipase (LPL) (48,64). O potencial inibitório depende 

do tipo de citocina implicado. O LIF é 2 a 10 vezes mais potente que o TNF-a e a 

IL-6 é 100 vezes menos potente que o LIF, no entanto, é o TNF-a, que tem maior 

capacidade de aumentar a lipólise sendo duas vezes superior à do LIF (11, 48). 

Além de contribuir para a depleção de massa gorda, esta inibição da LPL pode 

ainda estar implicada no aumento dos triglicerídeos plasmáticos, muitas vezes 

presente nos doentes com IR (65). O TNF-a além de diminuir a actividade da LPL 

também inibe a diferenciação dos adipócitos e induz a sua apoptose em culturas 

de células de rato in vitro (54). 
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2.2.3. A resposta hepática de fase aguda 

Na resposta inflamatória de fase aguda há aumento da síntese, entre outras, 

de proteína C-reactiva e ácido siálico e supressão da síntese de albumina, trans-

ferrina, hemoglobina e IGF-1 (47,57,66,67). As citocinas intervêm também na 

regulação da síntese hepática das proteínas durante a resposta inflamatória. Os 

principais mediadores inflamatórios são a IL-1, IL-6 e o TNF-a. A IL-6 em particu

lar, e os membros da superfamília IL-6 desempenham um papel fundamental na 

síntese hepática de proteínas de fase aguda (49). In vitro, estas três famílias de 

citocinas, IL-1, IL-6 e TNF-a, diminuem a síntese de albumina e aumentam a sín

tese de proteínas de fase aguda (11). Bologa e col. e Kaizu e col. demonstraram 

que a IL-6 e o TNF-a contribuem para a hipoalbuminemia nos doentes em HD, 

verificando uma correlação entre os níveis elevados destas citocinas e a diminui

ção da albumina e transferrina plasmáticas (57,66). Em condições inflamatórias 

demonstrou-se em experiências animais in vitro e in vivo, que a IL-1 e a IL-6 dimi

nuem a síntese hepática do ARNm que codifica a albumina (57,66). No que se 

refere à transferrina não se conhece o mecanismo que explica a sua relação com 

as interleucinas. 

2.2.4. Hipermetabolismo 

Um dos efeitos da activação crónica da resposta inflamatória é o hipermetabo

lismo. Na maioria dos estados inflamatórios crónicos, como na insuficiência cardí

aca congestiva, na artrite reumatóide e em quase todas as neoplasias há um au

mento dos gastos energéticos em repouso (GER), tal como nos doentes com IRT 

em programa regular de diálise (14,16). Pensa-se que as citocinas possam indu

zir a termogénese e o aumento do metabolismo oxidativo contribuindo para um 
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aumento dos GER (54). Apesar deste mecanismo não estar completamente es

clarecido, há uma associação entre as citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6 e 

TNF-a) e o aumento do GER, podendo aumentar o risco de um balanço energéti

co negativo nos doentes em diálise (16). 

As recomendações energéticas para um doente em diálise em estado inflama

tório poderão ser superiores às de uma situação estável e o aporte energético 

terá de ser adequado à situação específica (7,14). 

2.2.5. Anemia: 

Os doentes com IR manifestam geralmente anemia normocrómica normocítica 

que contribui para a sintomatologia urémica. A anemia provoca fadiga e redução 

da capacidade de realizar exercícios físicos, que por seu turno podem contribuir 

para a perda de massa muscular e desnutrição (68). A diminuição da eritropoiese, 

que está na origem da anemia na IR, poderá ser devida quer aos efeitos das toxi

nas urémicas na medula óssea, quer à diminuição da síntese de eritropoietina 

pelo rim ou, menos frequentemente, à presença de inibidores da acção da eritro

poietina (69). Uma percentagem significativa destes doentes tem resistência à 

eritropoietina exógena, mesmo na ausência de outras comorbilidades, como defi

ciência de ferro, hiperparatiroidismo, ou excesso de alumínio. O aumento da pro

dução de citocinas nos doentes urémicos também pode contribuir para a diminui

ção da resposta à eritropoietina exógena (40). Parece existir uma relação entre as 

citocinas pró-inflamatórias e a anemia, particularmente em conjunto com condi

ções patológicas (40). Foram propostos vários mecanismos para explicar a rela

ção entre as citocinas e a anemia; desde a supressão da eritropoiese na medula 



30 

óssea, à diminuição da produção renal de eritropoietina (EPO) e a alterações do 

metabolismo do ferro, facilitadas por hemorragias digestivas (70,71). 

2.2.5.1. Supressão da eritropoiese 

A IL-1, o TNF-<x e o IFN-y inibem a eritropoiese, a IL-1 e a IL-6 antagonizam a 

capacidade da eritropoietina em estimular a proliferação da medula óssea in vitro, 

o que leva os investigadores a pensar em que talvez seja este o principal meca

nismo de indução da anemia nos doentes com inflamação crónica (70,71). No 

entanto, os resultados são contraditórios. Schooley e col. (1987) demonstraram 

que não existem evidências desta supressão em ratos não urémicos quando in

jectados duas vezes ao dia com uma injecção intraperitoneal de IL-6. Pojda e col. 

(1990) demostraram que injecções diária de IL-6 em ratos não urémicos aumen

tavam o número de células progenitoras na medula óssea. Outras citocinas como 

a IL-12 e o IGF-1 aumentam a proliferação de células progenitoras da medula ós

sea enquanto que a IL-3 aumenta a eritropoiese potenciando a diferenciação de 

células-mãe em células da linha eritróide. Assim, parece que a acção na eritropoi

ese resulta do equilíbrio e inter-relação de diferentes citocinas, e não apenas dos 

níveis e actividade de citocinas pró-inflamatórias (70). 

2.2.5.2. Alteração no metabolismo do ferro 

As citocinas pró-inflamatórias podem estar implicadas num aumento das he

morragias da parede intestinal contribuindo assim para a anemia. Um estudo rea

lizado por Jogen-Lavrencic e col. (1996) demonstrou que, em ratos não urémicos, 

injecções intraperitoneais de IL-6 provocavam hemorragias intestinais significati

vas, comparativamente aos controlos, originando anemia. O TNF-a também 
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pode estar envolvido na deterioração da parede intestinal e desempenha um pa

pel preponderante na patologia gástrica quando induzida por fármacos anti-

inflamatórios não esteróides. Estudos in vivo demonstraram que injecções endo

venosas de rh-TNFa podem provocar diarreia osmótica, síndrome défice vascular 

e necrose das vilosidades, bem como resposta inflamatória aguda com hemorra

gia do cego (70). 

Um outro factor que pode contribuir para a anemia é a diminuição da concen

tração plasmática de transferrina e ferro provocada pela resposta inflamatória de 

fase aguda e pela hemorragia. A diminuição dos níveis de ferro resulta da estimu

lação da sua recaptação pelos hepatócitos e pelo sistema reticuloendotelial que, 

por sua vez, estimula a síntese de ferritina tipicamente elevada na IR (70,72). Ou

tro mecanismo presente na inflamação, também contributivo para a anemia, é a 

diminuição da absorção gastrointestinal do ferro alimentar (70). 

2.2.6. Anorexia: 

O apetite é regulado por uma rede complexa de mecanismos neurológicos peri

féricos e centrais (15). A acção das citocinas, libertadas durante a resposta infla

matória, no sistema gastrointestinal e no sistema nervoso central (SNC) altera 

esses mecanismos neurológicos podendo causar anorexia (16,30,46,73,74). As 

citocinas, ao nível do sistema gastrointestinal, diminuem a motilidade e o esvazi

amento gástrico, modificam a secreção ácida e a motilidade intestinal. Infusões 

experimentais de TNF-ot, por exemplo, reduzem a velocidade do esvaziamento 

gástrico e o peristaltismo e também induzem a libertação de factores reguladores 

do apetite como a colecistocinina, a glicagina, insulina e a leptina (15,28,55). As 

citocinas também podem assim inibir o apetite de forma directa, através meça-



32 

nismos neuronais, ou indirecta pela modulação dos neurotransmissores, no SNC 

(15). Pela via directa, as citocinas influenciam a modulação dos neurónios regula

dores do apetite que são sensíveis à glicose. A resposta dos neurónios às citoci

nas é estimulatória relativamente ao apetite quando ocorre nos neurónios sensí

veis à glicose do núcleo ventromedial (VMN) e inibitória quando ocorre nos neu

rónios sensíveis à glicose da área lateral do hipotálamo (LHA). Portanto, as citoci

nas estimulam os neurónios do VMN e inibem os da LHA. A IL-ip quando admi

nistrada ao cérebro em doses suprapatofisiológicas inibe o apetite levando a uma 

redução do volume e duração das refeições. Tanto a IL-1 p como as outras citoci

nas induzem várias alterações neurofisiológicas como da alteração a condução 

iónica neuronal, nomeadamente do transporte de cálcio, sódio e potássio (15). 

Pela via indirecta, as citocinas intervêm também na modulação dos neurotrans

missores e neuropeptídeos hipotalâmicos. A 1L-1J3 estimula a libertação de sero-

tonina e histamina inibindo o apetite, promove a libertação do factor libertador da 

corticotropina, um potente anorexiante, e bloqueia o efeito do neuropeptídeo 

Y(15). Aguilera e col. tentaram relacionar o papel de marcadores anorexiantes, 

como o TNF-a, com a anorexia e a malnutrição nos doentes em DP, puderam 

concluir que cerca de 97.6% destes doentes tinham concentrações plasmáticas 

de TNF-a elevadas, sendo essas concentrações superiores nos doentes que ma

nifestavam anorexia comparativamente aos outros. Foi também encontrada, por 

estes autores, uma correlação linear negativa entre o NPY e o TNF-a (9). A IL-1 e 

o TNF-a também interferem no turnover do triptofano e da serotonina. Foi sugeri

do num trabalho de Aguilera e col. (1998) a possibilidade destas citocinas intervi

rem na anorexia induzida pela serotonina no indivíduo urémico. Foi por eles 

questionada a interferência das citocinas no mecanismo que regula as concentra-
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ções plasmáticas de triptofano quer no aumento a libertação de serotonina no 

SNC (9). 

A produção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1, a IL-6 e o TNF-a tem 

sido associada ao aumento da produção de leptina, que, por sua vez, pode con

tribuir para a anorexia. A leptina é uma proteína expressa pelo gene OB e que 

está relacionada com o comportamento alimentar e o balanço energético. Pensa-

se que a leptina seja o principal regulador periférico do peso corporal (75,76). A 

leptina induz a supressão do apetite diminuindo os níveis de NPY no hipotálamo 

e, provavelmente, um aumento da actividade do sistema nervoso simpático (77). 

Tem sido referida a presença de hiperleptinemia nos doentes urémicos ocasiona

da quer pela provável diminuição da depuração de leptina quer pela sobreprodu-

ção, pensando-se que possa estar na origem da malnutrição nos doentes em diá

lise (77). Foi recentemente observada, nos doentes com IR avançada, uma asso

ciação entre o aumento da PCR (> a 2.3 mg/dl), uma proteína de fase aguda, e o 

aumento da expressão do gene OB no tecido adiposo abdominal subcutâneo (75), 

o que nos leva a especular que doentes renais com inflamação crónica e PCR 

aumentada podem ter aumento da leptinemia e consequentemente uma redução 

do apetite. Heiburger e col. também observaram níveis de leptina mais elevados 

nos doentes em HD com níveis de PCR > 1.0 mg/dl comparativamente aos doen

tes com PCR normal (75). Stenvinkel e col. relataram um aumento significativo 

das concentrações de leptina plasmática nos doentes em DP com PCR acima do 

normal (75). Citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-a, aumentam a libertação 

de leptina sugerindo a possibilidade da inflamação influenciar a produção de lepti

na nos doentes em diálise. No entanto, Kato e col., em estudos com doentes em 

HD, não encontraram relação entre os níveis de leptina plasmáticos e as 

concentrações de TNF-a e IL-6 (75) o que revela a controvérsia do assunto em 
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trações de TNF-oc e IL-6 (75) o que revela a controvérsia do assunto em causa e 

faz-nos reflectir nas técnicas utilizadas para a avaliação das citocinas e na neces

sidade de uniformização. 

3. Terapêutica nutricional - que possibilidades? 

Há uma elevada prevalência de malnutrição nos doentes com IRT, que contri

bui para maior morbilidade e mortalidade desta população. São vários os factores 

que predispõem estes doentes à malnutrição sendo a activação crónica da res

posta inflamatória não só mais um deles como o factor desencadeante (19). As 

citocinas libertadas durante a resposta de fase aguda provocam alteração do eixo 

GH/IGF-1, insulino-resistência e degradação de A.A. de cadeia ramificada, perda 

de massa muscular, depleção de massa gorda, alteração do perfil de proteínas 

plasmáticas com hipercatabolismo e anorexia (13,27,48). 

Ao tratar estes doentes, o objectivo principal é manter ou melhorar o estado 

nutricional optimizando a terapêutica nutricional. Através da manipulação correcta 

dos nutrientes devem prevenir-se ou tratar-se as alterações metabólicas que 

acompanham a insuficiência renal, deve frenar-se o hipermetabolismo, de forma 

que sejam fornecidos todos os macro e micronutrientes e asseguradas as neces

sidades energéticas diárias. 

Mais recentemente, a supressão médica da resposta inflamatória crónica e a 

indução do anabolismo proteico são novas armas que auxiliam a terapêutica nu

tricional e das quais os profissionais devem munir-se. 
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3.1 A geração da imunomodulação: 

A regulação do sistema imune é extremamente complexa e só agora se come

çam a desvendar os processos pelos quais o sistema imune coordena a resposta 

do nosso organismo à invasão por elementos estranhos. Imunomodulação desi

gna quer supressão quer aumento da expressão da resposta imune. A supressão 

pode ser essencial em casos de uma activação crónica da resposta inflamatória, 

enquanto que a estimulação pode ser requerida para aumentar a resistência a um 

processo patológico (78,79). Apesar de desde algum tempo se compreender a 

influência dos processos patológicos no estado nutricional, só recentemente se 

começa a perceber em que medida a alteração do estado nutricional pode influ

enciar a patogénese da doença (80). 

A nutrição desempenha um papel primordial na modulação da resposta imune, 

tendo sido identificados vários macro e micronutrientes imunomoduladores, como 

a arginina, a glutamina, a glicina, os nucleótidos, os ácidos gordos ómega-3 e vá

rias vitaminas como a A, D, E e C (79,81,82). A manipulação do conteúdo nutrici

onal pode ter efeitos específicos em alguns componentes do sistema imune, no 

entanto, na complexidade da imunonutrição estão uma série de factores que se 

comportam como variáveis (83). A maior parte dos défices nutricionais, quer se

jam específicos quer generalizados, provocam supressão do sistema imune, visto 

que o sistema imune requer os mesmos substractos e energia que os outros para 

desenvolverem as outras actividades fisiológicas (83). A malnutrição proteico-

energética altera a imunocompetência e aumenta a susceptibilidade a infecções, 

uma vez que, conduz a atrofia do tecido linfóide, diminuição do número de linfóci-

tos e da resposta humoral e celular (81,83). No entanto, a malnutrição pode ser 

consequência da activação crónica do sistema imune, pois, apesar da resposta 
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inflamatória ser um componente essencial do sistema imune, a sua activação cró

nica tem como consequência a depleção tecidular (84,85). 

Assim, a utilização de nutrientes imunomoduladores na terapêutica nutricional 

nos doentes urémicos que apresentam uma activação crónica da resposta infla

matória pode ser de suma importância na prevenção e/ou reversão da malnutri-

ção induzida pelo estado inflamatório. 

3.1.1. Os ácidos gordos da série ómega-3 

Uma alimentação rica em ácidos gordos ómega-3 (a-3) está associada à su

pressão da resposta imune. Os ácidos gordos ©-3 diminuem a produção de cito-

cinas e a resposta aos eicosanóides. A terapêutica com o-3 já é utilizada em vári

os estados inflamatórios crónicos similares à IRT, como a artrite reumatóide e en-

teropatia inflamatória mas também na nefropatia por IgA (3,86,87). Os ácidos gor

dos têm a capacidade de modular o sistema imune desde a diminuição da prolife

ração dos linfócitos, diminuição da síntese de citocinas, à modificação da activi

dade das células "natural killer" (NK), entre outros. Os ácidos gordos podem ser 

incorporados na membrana plasmática, alterando a composição da parede celu

lar. Esta alteração pode ocasionar uma modificação no perfil dos fosfolipídeos da 

membrana plasmática dos monócitos/macrófagos e das células polimorfonuclea-

res. Os ácidos gordos podem também afectar o sistema imune de forma indirecta 

ao interferir com a produção de outras substâncias como os ecosanóides (87). A 

ingestão de ácidos gordos ©-3 pode suprimir a produção de citocinas pró-

inflamatórias como a IL-1p e o TNF-a (86-89). Caughey e col. (1996) demonstra

ram que a ingestão do ácido gordo a-linoleico diminuía em 30% a produção de 

IL1-P e TNF-a, enquanto que a ingestão de EPA resultava numa diminuição de 



37 

70-80% (88). Desconhece-se ao certo o mecanismo pelo qual os ácidos gordos co-

3 inibem a produção de citocinas, no entanto, pensa-se que a regulação seja a 

nível da transcrição do ARNm que codifica as citocinas ou da produção de eico-

sanóides (87-89). A ingestão destes ácidos gordos inibe a síntese de tromboxano 

A2, pelas plaquetas e células mononucleares, e de prostaglandina E2 (88). Apesar 

de não existirem estudos que demonstrem a eficácia dos ácidos gordos o-3 na 

supressão da resposta inflamatória crónica presente nos doentes com IRT exis

tem evidências da sua eficácia em outros estados inflamatórios crónicos. Tais ob

servações vêm suscitar a necessidade de se realizarem estudos de modo a apu

rar os benefícios da utilização destes ácidos gordos na terapêutica nutricional 

destes doentes. 

3.1.2. Vitamina D: 

A perda da função renal acompanha-se de perda de funções metabólicas do 

rim. Dentre outras, ocorrem alterações no metabolismo da vitamina D por redução 

ou ausência de síntese renal do seu metabolito activo, alterações no metabolismo 

fosfocálcico e hiperparatiroidismo secundário (1,2). Os mecanismos pelos quais a 

deficiência de calcitriol contribui para a alteração do metabolismo fosfo-cálcico e 

desenvolvimento do hiperparatiroidismo secundário são a base para a utilização 

de suplementos de calcitriol no curso da IRC (90). No entanto, a vitamina D não 

está apenas envolvida na regulação deste metabolismo, exerce também outras 

funções metabólicas nomeadamente de imunomodulação, inibição do crescimen

to e indução de diferenciação celulares (91, 92). 

O papel da vitamina D no sistema imune ainda não está bem esclarecido, ob-

servando-se tanto efeitos estimuladores como inibidores da resposta imune (83). 
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Animais e humanos com deficiência de vitamina D têm risco aumentado de infec

ção, pensa-se que por deficiências na função dos macrófagos. A actividade e dife

renciação dos macrófagos, assim como a actividade das células NK, aumentam 

com a exposição ao di-hidroxicalciferol. Paradoxalmente, esse efeito estimulador 

da resposta inespecífica contrasta com a inibição do sistema imune antigénio-

específico (91 ). Esta inibição da resposta imune específica provoca diminuição 

da expressão dos genes HLA da classe H e inibe produção de IL-1, IL-6 e TNF-a 

(91 ). O calcitriol diminui a produção destas citocinas pelos monócitos e/ou ma

crófagos, os principais intervenientes no processo inflamatório (92). A 1,25-

(OH)2D3 inibe a secreção pré-estimulada de IL-6 em células mononucleares hu

manas in vitro, assim como a proliferação dos timócitos (91 ). Além disso, quando 

Tsukamoto e col. (1996) examinaram a produção de IL-1 p e TNF-a por células 

mononucleares de doentes IRT, antes e após a administração oral de calcitriol, 

verificaram que o calcitriol suprimia a secreção destas citocinas (92). No entanto 

os resultados são ainda controversos. Riancho e col. (1993) observaram que nos 

doentes em HD o calcitriol aumentava temporariamente os níveis de IL-6 e IL-1 

enquanto que reduzia a secreção de TNF-a pelas células mononucleares (92). 

A forma activa de vitamina D parece ter vários efeitos imunomoduladores na 

população de linfócitos, macrófagos, células NK e na produção de citocinas, po

dendo a terapêutica com calcitrol na IRT ter interesse não só na prevenção do 

hiperparatiroidismo secundário, mas também na supressão da resposta inflamató

ria crónica e eventualmente na modulação da produção de citocinas associadas à 

malnutrição. 
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3.1.3. A carnitina - potencial imunomodulador? 

A carnitina é uma molécula hidrossolúvel que poderá ter origem alimentar, car

nitina pré-formada (75%) ou síntese orgânica (cérebro, rins e fígado) a partir de 

dois aminoácidos essenciais, a lisina e a metionina. A maior parte da carnitina é 

armazenada no músculo esquelético e cardíaco (93-94). A alimentação poderá 

fornecer cerca de 2-12 |j,mol/kg/dia de cartinina e o organismo sintetizar diaria

mente cerca de 1.2 nmol/kg (94). A carnitina desempenha papel fundamental na 

P-oxidação de ácidos gordos de cadeia longa sendo necessária para transportar 

estes lipídeos através da membrana mitocondrial (94). intervém também na re

moção dos grupos acil da matriz mitocondrial uma vez que estes compostos iso

lados não atravessam a membrana interna da mitocôndria (93,94). A transferência 

do grupo acil para a carnitina, formando acilcarnitina liberta a coenzima A e pre

serva o grupo acil activado para futuro metabolismo (93). A acilcarnitina também é 

responsável pelo transporte do grupo acil de célula para célula e funciona como 

uma reserva de energia (94). 

Nos doentes com IRC, sem tratamento de substitutivo da função renal a con

centração plasmática de acilcarnitina aumenta à medida que diminui a taxa de 

filtração glomerular proporcionando um desequilíbrio entre a concentração de 

acilcarnitina e a fracção livre de cartinina; no entanto, não existe um défice com

provado de carnitina (93,94). Contrariamente, os doentes em HD e DP têm uma 

deficiência relativa de carnitina que se manifesta por diminuição das concentra

ções plasmáticas da fracção livre e redução das reservas musculares. Esta defici

ência pode dever-se quer à redução da sua produção endógena renal quer à 

perda significativa para o banho de diálise observando-se uma redução até 70% 

em relação aos valores pré-diálise (94-96). A depleção de carnitina pode propoci-
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onar várias alterações metabólicas a nível celular, no metabolismo dos ácidos 

gordos e resultar na acumulação de compostos acil (94). Estas alterações podem 

conduzir a várias manifestações clínicas, nos doentes em HD como fraqueza 

muscular e miopatia, astenia, cãibras e hipotenção pós-dialítica (93-95). 

Estudos recentes sugerem a possibilidade da L-camitina modular a resposta 

imune uma vez que os monócitos contêm uma quantidade significativa de carniti-

na importante na composição e estabilidade da membrana celular (96,97). Tho

mas e col. (1999), num estudo realizado em 17 doentes em HD não observaram 

diferenças significativas na actividade fagocitária dos leucócitos no grupo que re

cebeu suplementação de L- camitina comparativamente ao grupo em que foi ad

ministrado placebo (96). 

Apesar do papel da camitina na modulação da resposta imune não estar escla

recido e Guarnieri e col. referirem que a camitina não deverá ser administrada a 

doentes com níveis elevados de proteínas C-reactiva (94) a sua suplementação 

poderá ter vantagem não na reversão da resposta inflamatória crónica mas na 

melhoria de sintomas como a astenia, fraqueza muscular e anemia que não res

pondem às terapêuticas convencionais (98). O perfil plasmático de camitina livre 

e acilcartinina podem ser considerados como guias para a suplementação e uma 

relação acilcarnitina/ camitina livre > 0.6 pode indicar necessidade de suplemen

tação. A dose sugerida é de cerca de 20 mg/kg por via endovenosa após cada 

sessão de HD (94,95). 

4. A combinação da nutrição com outras terapêuticas médicas: 

A conjugação da terapêutica nutricional e de outros meios médicos de forma a 

promover o anabolismo, proporcionar balanço azotado positivo e restituir a massa 
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magra contribuirá para um aumento da eficácia da actuação nutricional e melho

ria do bem-estar do doente. 

A optimização da terapêutica nutricional contribui para o melhor do prognóstico 

dos doentes com IRT. No entanto, por vezes não é suficiente para reverter por 

completo o estado catabólico. A administração a estes doentes de agentes 

anabólicos, como a GH e 1GF-1 pode contribuir para o aumento da síntese 

proteica e diminuição da actividade dos sistemas proteolíticos (99). Além dos 

agentes anabólicos, a terapêutica com eritropoetina proporciona melhoria do 

estado nutricional e do bem-estar geral. 

4.1. A hormona de crescimento e o factor de crescimento insulin-like 

Na IR há uma resistência à acção de factores de crescimento endógenos, 

como a GH, a insulina e o IGF-1 (58,59,100-105). A activação da resposta infla

matória na IR provoca uma alteração no eixo GH/IGF-1 que contribui para essa 

resistência. A administração a doentes em HD e DP de hormona de crescimento 

recombinante (rhGH) e IGF-1 induz o anabolismo. Há vários estudos que descre

vem um aumento da síntese e inibição da degradação proteica com melhoria do 

balanço azotado (58,100,101). 

O mecanismo pelo qual a rhGH exerce efeitos anabólicos na massa muscular 

não está completamente esclarecido, e é ainda controverso se a rhGH actua ape

nas por estimulação do IGF-1 ou se exerce acções directas nos tecidos (59,101). 

A rhGH aumenta a síntese de proteínas no músculo e inibe as vias proteolíticas 

(101-105). Garibotto e col. (1997) demonstraram que a administração de rhGH a 

doentes malnutridos em HD aumentou significativamente o anabolismo e que a 

suspensão da administração de rhGH reverteu estas alterações (100). Alguns es-
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tudos sugerem a utilização da rhGH no tratamento de doentes renais malnutridos 

apesar da resistência à acção do rhGH e do IGF-1 na uremia, uma vez que pode

rá resultar na diminuição da produção de ureia e aumento da albumina e transfer-

rina plasmáticas (101). A resistência à acção destas hormonas poderá ser 

ultrapassada utilizando doses suprafisiológicas (58,101). 

A utilização da rhGH na promoção o crescimento de crianças com insuficiência 

renal já foi aprovada nos Estados Unidos. O IGF-1 é o agente responsável pela 

maior parte dos efeitos da hormona de crescimento, no entanto, a sua utilização 

como agente anabólico não foi ainda aprovada. Além disso, o seu perfil tóxico 

(dores nos maxilares, náuseas, hipoglicemias, arritmias) e a sua necessidade de 

administração diária, tomam o IGF-1 menos atractivo e desejável para o doente 

do que a rhGH que é administrada sensivelmente três vezes por semana nos 

doentes em HD(103). 

Embora sejam necessários mais estudos, principalmente sobre o efeito a longo 

prazo da administração de rhGH e IGF-1, o seu uso, particularmente da rh-GH é 

um complemento promissor na melhoria do metabolismo proteico nesta popula

ção. 

4.2. A eritropoietina 

A maioria dos doentes com IRC e uma taxa de filtração glomerular inferior a 30 

ml/min/1.73 m2 manifesta uma anemia normocrómica e normocítica que, quando 

não tratada, pode conduzir a várias alterações fisiológicas como, diminuição do 

aporte de oxigénio aos tecidos, hipertrofia ventricular, insuficiência cardíaca con

gestiva, alteração da acuidade mental e do processo cognitivo, atraso no cresci-
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mento, entre outras (69). A principal causa de anemia nestes doentes é a diminui

ção da síntese renal de eritropoetina. 

A terapêutica com eritropoetina parece melhorar o estado nutricional dos doen

tes em HD. A principal função deste composto é estimular a eritropoiese, intervin

do na maturação dos glóbulos rubros; no entanto melhora também o perfil de 

aminoácidos plasmáticos. Este efeito lateral positivo pode ser o resultado de um 

aumento do aporte de oxigénio aos diferentes tecidos, nomeadamente o cerebral 

e muscular, os quais têm maior capacidade de captação de A.A. ramificados. A 

sua administração está também associada a melhoria da ingestão alimentar ao 

proporcionar aumento do apetite e do bem-estar (45). 

5. Análise crítica: 

Há uma elevada prevalência de malnutrição proteico-energética nos doentes 

com IRT, sendo esta mais evidente nos doentes em HD e DP. De etiologia com

plexa e multifactorial, a malnutrição provoca alterações da composição corporal 

com depleção de massa muscular e perda de gordura subcutânea contribuindo 

para um aumento de morbilidade e mortalidade. 

As alterações metabólicas que acompanham a IR conduzem a uma série de 

desvios à fisiologia normal que, incorrectamente autocompensados, promovem a 

malnutrição. Além destas alterações que acompanham a progressão da IR, as 

terapêuticas substitutivas da função renal, da diálise ao transplante, apesar de 

reverterem parcial ou totalmente as alterações metabólicas da uremia, proporcio

nam, quando não devidamente contrariadas perdas nutricionais várias, de macro-

nutrientes como proteínas, de fontes energéticas como carbohidratos a micronu-

trientes, vitaminas, minerais e oligoelementos que assim se tornam essenciais. 
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Há alguns autores que classificam a malnutrição segundo a presença de res

posta inflamatória. Existem evidências recentes de activação da resposta 

inflamatória nos doentes renais crónicos pré-diálise, em HD e DP, devida quer à 

IR por si quer consequência do tratamento substitutivo da função renal, ou não ter 

relação específica com nenhum deles. A acumulação de AGEs, os fenómenos de 

bioincompatibilidade das membranas de diálise, a contaminação do banho de diá

lise associada à elevada prevalência de condições comórbidas nesta população, 

são factores que podem despoletar a activação do sistema imune e a produção 

de citocinas pró-inflamatórias como IL-1, IL-6 e TNF-a. Estas citocinas induzem 

uma série de alterações metabólicas que contribuem para o desenvolvimento e/ou 

o agravamento da malnutrição. A libertação de IL-1, IL-6 e TNF-a promove o ca

tabolismo proteico através da activação do sistema proteolítico ubiquitina-

proteossoma, inibição da diferenciação miogénica, aumento da degradação dos 

aminoácidos de cadeia ramificada, inibição da acção de várias hormonas anabó-

licas como a insulina, IGF-1 e GH resultando em perda de proteínas do músculo 

esquelético e somático. As citocinas também promovem lipólise, diminuem a sín

tese hepática de proteínas de fase aguda negativas aumentam os gastos energé

ticos basais, associam-se à anorexia e conduzem à anemia. No entanto, apesar 

de vários estudos demonstrarem uma activação da resposta inflamatória na IR, os 

resultados são ainda contraditórios, uma vez que muitos dos doentes não apre

sentam elevação dos factores inflamatórios. A produção de citocinas poderá ser 

pontual e não resultar em níveis plasmáticos mensuráveis ou poderá estar relaci

onada com o tipo de comorbilidades associadas. 

A terapêutica nutricional deve ser estipulada tendo em conta não só as altera

ções metabólicas inerentes à IR que modificam o metabolismo proteico, lipídico e 
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glicídico, mas também o tipo de terapêutica substitutiva da função renal e a possí

vel modulação da resposta imune activada. Recentemente têm emergido novas 

linhas de terapêutica nutricional que visam a supressão da reposta inflamatória e 

promoção do anabolismo proteico. A utilização de nutrientes imunomoduladores 

na terapêutica destes doentes poderá revelar-se de suma importância na preven

ção e/ou reversão da malnutrição despoletada pela activação imunológica ou não. 

Os ácidos gordos co-3 têm sido utilizados na terapêutica da nefropatia por IgA su

primindo a produção de citocinas pró-inflamatórias de tromboxano A2 e de prota-

glandina E2. No entanto, não se conhecem estudos que comprovem a sua eficá

cia na supressão da resposta inflamatória em doentes com IRT e correcção da 

malnutrição. Alguns investigadores têm também salientado a vitamina D como 

imunomodulador. A sua forma activa parece ter vários efeitos nos linfócitos, ma-

crófagos e células NK, na produção de citocinas, podendo a terapêutica com cal-

citriol ter interesse na supressão da resposta inflamatória. A carnitina visto fazer 

parte dos monócitos, tem sido investigada também como potencial modulador da 

resposta imune. No entanto, embora não hajam evidências que suportem a admi

nistração de carnitina como modulador da resposta imune, a sua suplementação 

poderá trazer vantagem no melhoramento da astenia e aumento da sensibilidade 

àEPO. 

A optimização da terapêutica nutricional para reversão do estado catabólico e 

da malnutrição culmina na aliança com outras terapêuticas médicas. A adminis

tração de factores anabólicos, como a rhGH, e de eritropoietina, contribuem para 

a melhoria do estado nutricional dos doentes com IRT. Assim, é necessário a con

junção dos meios técnicos e humanos de forma a atingir os objectivos comuns. 
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Conclusão: 

Apesar dos avanços significativos nas últimas décadas da ciência médica e nu

tricional, a prevalência de malnutrição proteico-energética nos doentes com IRT 

permanece ainda excessivamente elevada contribuindo para o mau prognóstico 

desta população. 

As alterações metabólicas e hormonais que acompanham a perda da função 

renal contribuem para a deterioração do estado nutricional e, recentemente, tem 

sido salientado o papel da resposta inflamatória no desenvolvimento da malnutri

ção. A acumulação de produtos metabólicos no doente pré-diálise, associada à 

interacção do sangue com a membrana de diálise, e às patologias pré-existentes 

ou instaladas de novo, podem promover a activação crónica da resposta inflama

tória. A libertação de mediadores inflamatórios, como a IL-1, a IL-6 e o TNF-ot du

rante esta resposta provoca uma série de perturbações metabólicas com hiperca-

tabolismo proteico, resistência às hormonas anabólicas, aumento do metabolismo 

basal e anorexia. 

A implementação de uma terapêutica nutricional adequada reveste-se de suma 

importância para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida destes doentes. 

Assim, a terapêutica nutricional deve considerar não só os marcadores biológicos 

do estado nutricional resultantes da própria situação clínica, reflexo da ingestão 

nutricional e fruto de outros factores inerentes à terapêutica médica mas também 

despoletado pela resposta inflamatória. Por essa razão, toma-se essencial com

preender o efeito dos nutrientes no sistema imune e o seu potencial como 

imunomoduladores. Há já vários estudos que incentivam o seu uso em doentes 
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cirúrgicos e são várias as fórmulas nutracêuticas disponíveis para uso por vias 

artificiais, parentéricas e entéricas, no mercado da nutrição em farmácia. 

O uso destes imunomoduladores no doente renal, pela falta de consensualida

de dos resultados dos trabalhos científicos realizados, não está ainda estabeleci

do. No entanto, de forma empírica, e através de alimentos, estes nutrientes de

vem ser considerados na prevenção e terapêutica do doente renal. No transplan

te, o seu uso acoplado à imunossupressão poderia proporcionar menor necessi

dade do fármaco em detrimento do nutriente. 

Estamos perante um assunto vasto, de interesse máximo, exploração comple

xa e interpretação limitada que nos deve motivar no sentido da procura de mais 

conhecimento. 
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Fig. 1- Resposta imune adaptativa 

Adaptado de: Rabb H. The T cell as a bridge between innate and adaptative immune systems: 
Implications for the Kidney. Kid Int 2002; 61:1935-1946 

Fig. 2- Sistema Ubiquitina Protease-Proteossoma 

Adaptado de: Mitch WE, Goldberg AL. Mechanisms of Disease: Mechanisms of Muscle Wasting. N Eng J Med 1996 
Dec 19; 335: 1897-1905 
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