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RESUMO 

 

As doenças renais são importante causa de morbidade e mortalidade. O 
transplante renal alcançou aumento nos índices de sucesso desde sua 
implantação, constituindo atualmente uma terapia substitutiva de larga escala. 
A rejeição inicial do enxerto ocorre com mais facilidade em receptores de rins 
de doadores falecidos o que dificulta a sobrevida de pacientes e enxertos. O 
rápido desenvolvimento e expansão dos conhecimentos da biologia celular e 
molecular e imunologia vem revolucionando o entendimento da fisiopatogenia 
possibilitando diagnósticos mais precoces e precisos. 

A monitorização imunológica após o transplante renal tem sido proposta de 
melhora na sensibilidade dos métodos presentemente utilizados para o 
diagnóstico de rejeição, na descoberta de novos marcadores capazes de 
indicar ocorrência de rejeição antes do surgimento da disfunção do enxerto e 
no estabelecimento de parâmetros para ajustes na imunossupressão. 
Recentemente, tem sido descrita como útil a aplicação de técnicas mais 
sensíveis como a da PCR em tempo real para a detecção e quantificação de 
genes envolvidos na rejeição aos enxertos, tais como as Interleucinas 4, 7, 10 
e 15, Fas-ligante, Perforina, Granzima B, Interferon-g e Tim-3. Outra técnica 
interessante é a de DNA microarrays, onde podem ser avaliados múltiplos 
genes a partir de uma pequena amostra. Esta técnica tem o potencial de 
identificação de genes, ou conjuntos de genes, associados a determinados 
desfechos tais como necrose tubular, rejeição ou aceitação de enxertos. Estas 
técnicas permitiram avanços significativos na quantificação e identificação dos 
genes que indicam a presença de rejeição dos aloenxertos. Neste artigo foram 
revisados os diferentes métodos utilizados para a monitorização molecular e 
imunológica em transplante renal. (J Bras Nefrol 2005; 27(2): 76-83) 
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INTRODUÇÃO 

 

A prevalência mundial de doença renal crônica está em elevação. (1) No Brasil, 
nos Estados Unidos e na Europa, a incidência anual de doença renal terminal 
(DRT) é, respectivamente, de 380, 336 e 135 indivíduos afetados a cada 
1.000.000 de habitantes. (1,2) Tais números alarmantes devem continuar 
aumentando num ritmo de 5-8% anualmente. Estima-se que cinco países – 
Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e Brasil, que concentram 12% da 
população mundial tratem de mais de 50% dos portadores de doença renal 
terminal do Mundo. (1) 

Nas últimas décadas, o transplante renal tornou-se um procedimento comum 
para o tratamento dos pacientes com insuficiência renal crônica terminal, 
oferecendo-lhes maior sobrevida e melhor qualidade de vida. Com o 
desenvolvimento de novos fármacos imunossupressores, os índices de rejeição 
aguda diminuíram significantemente, embora o impacto na meia-vida dos 
enxertos tenha sido menos importante. (3) A rejeição aguda ainda é, entre 
outras, uma importante causa de perda de enxertos e, quando associada à 
disfunção inicial do enxerto, um fator de impacto negativo na sobrevida tardia. 
(4) Uma melhor compreensão de sua fisiopatogenia e melhor monitorização de 
sua presença são fundamentais na abordagem terapêutica do receptor e na 
melhor adequação de protocolos de imunossupressão. (5,6) Outro ponto a ser 
considerado é a quase que completa ausência de sinais e de sintomas nos 
atuais processos de rejeição, devido a uma potente imunossupressão, o que 
torna indispensável o uso de técnicas invasivas para o diagnóstico da rejeição 
aguda. 

A rejeição aguda do enxerto renal é comum no pós-transplante recente e 
tardio, e a biópsia renal é o procedimento padrão para o diagnóstico das 
condições que podem afetar o enxerto. (7,8) A rejeição aguda ocorre por 
endotelite/ arterite e inflamação tubulointersticial. A adoção da biópsia renal 
para o diagnóstico e o seguimento dos episódios de rejeição levou à descrição 
da histopatologia da rejeição aguda e ao surgimento de diferentes abordagens 
diagnósticas. As indicações da biópsia ficam a critério clínico e cabe ao 
patologista avaliar as alterações histopatológicas, classificar e graduar as 
lesões. 

Atualmente a monitorização dos enxertos renais é feita pela medida de sua 
função, determinando-se rotineiramente a creatinina sangüínea, cujas 
variações não são específicas para a rejeição, e pela biópsia renal, um 
procedimento invasivo, caro e sujeito a erro de amostragem, levando em 
consideração que os processos inflamatórios podem ser focais e que na 
biópsia examina-se um pequeno fragmento renal. Desta forma, a identificação 



de moléculas por métodos não invasivos, sensíveis, úteis na prática clínica, os 
chamados biomarcadores, tem sido objeto de extensos estudos por vários 
centros de pesquisa. 

Os ensaios para a monitorização imunológica dos enxertos podem ser de dois 
tipos: específicos para os antígenos do receptor (ensaios de diluição limitada, 
reação de hipersensibilidade tardia trans-vivo, ELISPOT e citometria de fluxo 
para células ativadas), mas tem baixa sensibilidade e reprodutibilidade, são 
demorados e trabalhosos, além de necessitarem células do doador; ou não 
específicos (ELISA para citocinas/quimiocinas e métodos moleculares como a 
pesquisa de genes por PCR ou microarrays descritos adiante), tem resultados 
mais rápidos, são sensíveis, mas os resultados podem ser confundidos por 
processos inflamatórios ou infecções. 

Métodos com maior sensibilidade e especificidade diagnósticas como a reação 
em cadeia da polimerase (PCR), permitem a identificação e quantificação de 
transcritos de genes presentes no enxerto, no sangue ou na urina, podendo 
indicar a existência de um processo patogênico que necessite tratamento, ou 
de uma imunossupressão profilática mais eficiente. (8,9) Diversos estudos 
empregando estes métodos têm demonstrado a presença de transcritos de 
genes citotóxicos na rejeição aguda acompanhada de disfunção do enxerto 
(10,11) e também no enxerto com função estável. (12) Recentemente, a 
aplicação de técnicas mais precisas e reprodutíveis como a da PCR em tempo 
real e a técnica de DNA microarrays permitiram avanços respectivamente na 
quantificação e identificação dos genes envolvidos na resposta aloimune, e 
poderão vir a se constituir em importantes métodos auxiliares na identificação e 
monitorização dos eventos inflamatórios relacionados aos enxertos renais. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O DIAGNÓSTICO DA REJEIÇÃO 

 

A rejeição aguda se caracteriza pela rápida diminuição da função do enxerto 
atacado pelo sistema imune do hospedeiro, sensibilizado contra os antígenos 
do doador. A apresentação clínica da rejeição aguda depende 
substancialmente da “quantidade” de imunossupressão a qual o paciente está 
submetido, ou seja, regimes imunossupressores mais potentes em geral não se 
acompanham dos sinais e sintomas outrora característicos, tais como dor e 
aumento de volume do enxerto, febre e diminuição da diurese. Assim, o 
diagnóstico da rejeição aguda baseia-se no quadro clínico, em exames 
laboratoriais e de imagem, mas fundamentalmente na demonstração de 
processo inflamatório agressivo intra-enxerto demonstrável por análise 
histopatológica ou citopatológica em fragmentos de biópsia renal de fragmento 
ou citologia aspirativa, respectivamente. (14) 

Atualmente a biópsia do rim transplantado é muito utilizada na avaliação da 
disfunção renal aguda dos enxertos e, apesar de suas limitações evidentes, é o 
método padrão no diagnóstico diferencial da disfunção aguda do enxerto. (15) A 
rejeição sub-clínica é caracterizada pela presença de infiltrado linfo-monocitário 
de localização túbulo-intersticial e mais raramente perivascular, com sinais de 
agressão tissular (em geral tubulite ou vasculite) observados em biópsias de 
protocolo de rins transplantados funcionalmente estáveis, sem evidências 
clínicas ou laboratoriais de agressão. (16,17) O diagnóstico da rejeição 
subclínica depende da realização de biópsias de protocolo, preferencialmente 
sequenciais, para a monitorização dos enxertos. Tais biópsias, revelando a 
presença de rejeição sub-clínica, podem indicar modificações no esquema 
imunossupressor e o seu tratamento possivelmente propicia melhor função e 
maior duração dos enxertos em longo prazo. (17,18) 

A Nefropatia crônica do enxerto é a principal causa de perda tardia de rins 
transplantados. Sua etiopatogenia envolve mecanismos imunológicos e não 
imunológicos. (19) Os fatores de risco, com base imunológica, associados ao 
desenvolvimento de Nefropatia crônica do enxerto são a rejeição aguda, a 
rejeição sub-clínica, o mau pareamento com o doador nos antígenos do 
sistema HLA, a sensibilização prévia aos antígenos do doador e a 
imunossupressão insuficiente. (20,21) 

 

 

 

 



TÉCNICAS MOLECULARES PARA MONITORIZAÇÃO 

 

Reação em cadeia da polimerase (PCR): É realizada a partir do ácido 
dioxirribonucléico complementar (cDNA) sintetizado a partir do ácido 
ribonucléico (RNA) extraído de amostras biológicas e submetido à transcrição 
reversa (RT-PCR) é a técnica mais utilizada, especialmente em pequenas 
quantidades de material para análise. O cDNA é amplificado através de uma 
reação que consta de três fases que ocorrem em diferentes temperaturas: (a) 
abertura das fitas de DNA, (b) anelamento dos iniciadores (p r i m e r s) 
específicos para uma região do gene de interesse e (c) síntese com 
incorporação dos nucleotídeos presentes na reação. O produto final da PCR é, 
em geral, separado em gel de agarose ou acrilamida. O gel é corado com 
brometo de etídeo, que tem a capacidade de intercalar-se nas hélices duplas 
do DNA ligando-se às pontes de hidrogênio existentes na molécula e tornando 
possível a sua visualização sob luz ultravioleta. (22, 23) 

O ensaio pode ser quantitativo utilizando-se a técnica da PCR em tempo real 
que permite a quantificação dos produtos da reação com elevada precisão. O 
método é extremamente sensível e reprodutível, permitindo a detecção 
simultânea da expressão de genes de ativação de células T em um curto 
período de tempo. Por esta técnica é possível quantificar a concentração inicial 
do gene alvo, ao contrário de outras formas de RT-PCR que analisam somente 
o produto final da reação. A quantificação dos produtos da reação é feita ciclo a 
ciclo e o sistema é baseado na detecção e quantificação de um repórter 
fluorescente. O sinal aumenta na proporção direta da quantidade de produto 
formado na reação. Os equipamentos disponíveis para esta técnica são 
compostos por um termociclador, um sistema ótico de detecção e um 
computador com o programa que permite avaliar em tempo real a reação. Entre 
os métodos utilizados para a detecção quantitativa dispõe-se de técnica que 
utiliza sondas fluorescentes e DNA não específico marcado. (24) Pela gravação 
da quantidade de fluorescência emitida a cada ciclo torna-se possível 
correlacionar a quantidade inicial do alvo com a fase exponencial da reação, o 
ciclo onde ocorre o primeiro aumento significativo do produto da PCR. Às 
reações é também adicionado um controle endógeno a fim de normalizar a 
quantificação do RNAm. A escolha do controle endógeno é importante para a 
padronização da técnica para diferentes tipos de amostra.  (25) 

O método de PCR pode ser usado em amostras de células sanguíneas, 
urinárias e de aspirado do enxerto. A urina, ao refletir os eventos intrarrenais e 
ser de fácil obtenção, vem sendo usada mais rotineiramente na busca de 
biomarcadores de rejeição. 

 



DNA microarrays: Novos avanços tecnológicos possibilitaram a detecção 
simultânea de centenas ou de milhares de genes utilizando uma pequena 
amostra de tecido. Dentre os novos métodos destaca-se a tecnologia dos 
microarrays 40 ou oligoarrays de alta densidade. Este método mensura 
concentrações relativas de transcritos de mRNA, convertidos em cDNA por 
transcrição reversa, e é baseado na hibridização deste cDNA, marcado com 
corantes fluorescentes ou isótopos radioativos, a oligonucleotídeos de alta 
densidade, isto é, sondas complementares, representando milhares de genes 
humanos conhecidos. Após a hibridização o cDNA é lavado, digitalizado e a 
detecção de sinais de radioatividade ou dos corantes fluorescentes é feita 
através de sistemas automáticos. (25,26) 

Esta tecnologia monitora o pós-transplante e pode identificar genes que 
codificam para moléculas envolvidas na resposta imune ou para moléculas cujo 
papel ainda não foi completamente identificado, e que possam ter papel 
etiopatogênico ou virem a ser candidatos a marcadores de eventos envolvidos 
na rejeição. Um estudo pioneiro de Sarwal e cols. identificou, por técnica de 
microarray em fragmentos de biópsia renal, a molécula CD20 (marcador de 
linfócito B) em pacientes com rejeição com rejeição vascular, córticoresistente, 
com maior propensão à perda do enxerto. Assim esta técnica tem o potencial 
de revelar genes participantes dos processos de rejeição, aceitação e 
tolerância aos aloenxertos, além de fornecer subsídios para o manuseio do 
evento imune. (27,28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITORIZAÇÃO IMUNOLÓGICA 

 

Varias células estão envolvidas na reação de rejeição, como macrófagos, 
leucócitos, células T citotóxicas (CD8+) e auxiliares (CD4+), plasmócitos, entre 
outras. Essas células são mediadoras de uma cascata de eventos que, se não 
for modificada por agentes imunossupressores ou mecanismos naturais, 
resultará na destruição do enxerto. Assim, qualquer molécula que participe 
desta cascata poderá ser um potencial marcador molecular da resposta imune 
contra os aloenxertos. (29) 

A identificação de linfócitos T citotóxicos foi inicialmente demonstrada por 
Strom e cols. (30), através da fenotipagem do infiltrado mononuclear em rins 
com rejeição irreversível. Posteriormente, utilizando a técnica do PCR 
competitivo em rins com rejeição aguda, foi também quantificado o aumento da 
expressão dos genes de perforina e granzima B, que atuam na fase 
citodestrutiva da resposta imune. (31) Já Strehlau e cols. detectaram em rins 
com critérios histológicos de rejeição aguda um aumento estatisticamente 
significativo da expressão dos genes que codificam para a síntese de IL-7, IL-
10, IL15, Faz ligante, perforina e granzima B.(10) Neste estudo, a análise 
simultânea de perforina, granzima B e Fas ligante foi capaz de identificar 
rejeição aguda mesmo em órgãos com infiltrados leves, com sensibilidade e 
especificidade absolutas. Achados semelhantes foram descritos por Sharma e 
cols mais recentemente, estes autores mensuraram por PCR quantitativo o 
RNA mensageiro das proteínas citotóxicas, perforina e granzima B, em células 
de urina, com o objetivo de testar um método adicional não invasivo para o 
diagnóstico de rejeição aguda. onde a transcrição do RNA mensageiro estava 
aumentada em ambos enxertos com rejeição aguda em comparação aos 
enxertos sem esta condição. (32) 

No Brasil, Netto e cols. obtiveram resultados semelhantes em amostras de 
aspirado renal e de sangue periférico a exemplo do que fizeram previamente 
Vasconcellos e cols., que avaliaram a expressão gênica de perforina, granzima 
B e Fas ligante em linfócitos, cotejando com a expressão dos mesmos a obtida 
a partir de material de biópsias pareadas dos enxertos renais. (33) 

No entanto, apesar de sensível, a identificação destas moléculas nem sempre 
apresenta especificidade suficiente para diferenciar rejeição aguda de 
processos infecciosos ou se correlacionar com o grau histológico de dano 
tecidual. 

A descoberta recente de uma proteína denominada Tim-3, presente apenas na 
superfície de linfócitos com o fenótipo Th1, com função de inibir a resposta 
imune, poderá ter importantes implicações no transplante de órgãos, no que se 



refere à investigação de processos imunes e à indução de tolerância 
imunológica. (35) 

Na rejeição sub-clínica, dois estudos avaliaram a expressão molecular de 
genes envolvidos no ataque citolítico em biópsias renais de pacientes com 
rejeição sub-clínica. No primeiro, Lipman e cols., usando técnica de PCR 
competitivo, observaram um aumento significativo na transcrição dos genes do 
receptor de célula T (cadeia beta), IFN-g, IL-4, IL-15 e perforina nas biópsias de 
enxertos estáveis com rejeição sub-clínica, comparadas ao rim normal. (10) 

Mais recentemente, Aquino-Dias e cols. demonstraram que mesmo com 
técnicas menos sensíveis, como a PCR qualitativa, é possível evidenciar a 
expressão diferenciada dos genes que codificam para o ataque citolítico em 
enxertos renais com rejeição sub-clínica. 

Na rejeição crônica, estudos em modelos experimentais mostram a 
participação de células, predominantemente macrófagos e citocinas, como IFN-
g, neste processo. A expressão de genes na rejeição crônica de enxertos 
renais em humanos tem sido intensamente investigada. Estudos clínicos têm 
demonstrado um aumento da expressão de TGFb após transplante renal. (36) 

 

Rejeição mediada por anticorpos: é caracterizada pela presença de: 
anticorpos anti-HLA do doador (padrão-ouro – parâmetro fundamental); 
depósitos de C4d em capilares peritubulares; e alterações à microscopia óptica 
(necrose tubular aguda ou glomerulite neutrofílica, microangiopatia trombótica, 
capilarite peritubular ou necrose fibrinóide arterial/inflamação transmural 
arterial). As novas tecnologias imunológicas, como a citometria de fluxo e a 
técnica de Luminex, chamaram a atenção para o fato de que cerca de 18% dos 
transplantados renais desenvolvem anticorpos antiantígeno leucocitário 
humano (anti-HLA), em boa parte especificamente contra os antígenos HLA do 
doador, como antecipado por Terasaki. (35) A correlação entre rejeição aguda 
de mau prognóstico e o desenvolvimento de anticorpos específicos contra o 
doador também foi descrita por Halloran et al., que consideram a ativação do 
sistema complemento e a participação de neutrófilos os mecanismos 
patogenéticos mais importantes na rejeição mediada por anticorpo (36). A 
identificação histológica da fração C4d do complemento contribuiu, 
recentemente, para a demonstração da participação de anticorpos fixadores de 
complemento na agressão ao enxerto. (37) 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A monitorização imunológica após o transplante renal melhora a sensibilidade 
dos métodos que são utilizados para o diagnóstico de rejeição, com a 
descoberta de novos marcadores capazes de indicar ocorrência de rejeição 
antes da disfunção do enxerto. O uso de marcadores genômicos tem recebido 
atenção dos grupos envolvidos com transplante, com destaque para suas 
aplicações potenciais e sua provável introdução como um dos parâmetros para 
melhor acompanhamento dos pacientes. 

Portanto, fica claro que o diagnóstico destas condições necessita de avaliações 
histológicas a partir da obtenção de fragmentos renais, sendo este um método 
agressivo, caro e sujeito a complicações significativas e apresenta problemas 
de acurácia diagnóstica. Desta forma, tornam-se importantes as pesquisas 
sobre outros métodos, preferencialmente não invasivos, que possam contribuir 
para maior precisão no diagnóstico e monitorização das rejeições. 
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