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INTRODUÇÃO
As anomalias congênitas do Rim e do Trato Urinário (CAKUT) consistem em defeitos
heterogêneos no desenvolvimento embrionário do sistema renal. Essas anomalias podem
levar ao estado de rim terminal em crianças. O CAKUT tem incidência que varia de 0,5 a
6% em todas as mulheres grávidas. Os principais fenótipos são: obstrução da junção
uretero-pélvica (OJUP), refluxo vesicoureteral (RVU), rim displásico multicístico (RDM),
agenesia renal, sistema coletor duplicado, hipoplasia renal, ureterocele, entre outros. A
heterogeneidade genética, fenotípica e a penetrância incompleta são fatores que desafiam
o diagnóstico desse grupo de doenças.
A enzima conversora de angiotensina (ECA) é um componente do Sistema ReninaAngiotensina (SRA) que converte a Angiotensina I (Ang I) em Angiotensina II (Ang II). A
Ang II é um potente vasoconstritor e exerce papel fundamental no controle da pressão
arterial, tanto por promover vasoconstrição quanto pela liberação de aldosterona, que
aumenta a reabsorção de sódio e água da urina. Como mencionado, a ECA tem
polimorfismos de inserção e deleção no íntron 16, que são sugeridos como associados a
alguns desfechos clínicos relacionados à hipertensão arterial, aterosclerose, nefropatia
diabética, desempenho muscular, doença de Alzheimer e longevidade (R1). Estudos
anteriores mostraram que os alelos D estão relacionados à maior atividade sérica da ECA
(R2), porém a funcionalidade desse polimorfismo não está bem elucidada (R1). Nossa
principal hipótese para este estudo foi de que os polimorfismos da ECA I/D poderiam
influenciar a atividade sérica da ECA, alterando a concentração de Ang II e Ang I e isso
poderia influenciar a expressão fenotípica de CAKUT no geral em seus quadros clínicos
principais.

OBJETIVO
Avaliar a influência de polimorfismos de inserção/deleção (I/D) da enzima conversora de
angiotensina (ECA) por meio da associação dos genótipos com CAKUT em geral ou algum
fenótipo específico, bem como possíveis alterações na embriogênese do rim devido a
maior atividade enzimática.

MÉTODO
O estudo do tipo caso-controle foi realizado com 225 pacientes pediátricos da Unidade
de Pediatria Nefrológica da Universidade Federal de Minas Gerais. Os pacientes
apresentavam diagnóstico prévio de alterações neonatais do trato urinário e/ou dos rins.
Foram coletadas amostras sanguíneas para o estudo genético entre Março de 2013 e Abril
de 2014. A medida da dilatação renal pélvica (DRP) foi obtida a partir do ultrassom
prenatal da pelve renal em diâmetro anteroposterior. Os pacientes com DRP > 5 mm ou
com rim displásico multicístico foram considerados para o exame.
O grupo controle foi composto por 210 pacientes saudáveis, normotensos, níveis de
creatinina dentro dos valores de referência e sem história familiar para qualquer tipo de
doença e/ou malformações renais.
As análises estatísticas foram realizadas usando o software SPSS versão 22 e
GraphPad Prism 7.0. Valor p<0,05.

RESULTADOS
O estudo contou com 210 indivíduos para o grupo controle e 225 pacientes
diagnosticados com CAKUT. Desses, 59 apresentavam OJUP, 51 casos de RVU e 51
casos de RDM. As tabelas abaixo mostram os resultados obtidos na comparação
entre casos e controles.

-----

Não houve associação estatística entre os genótipos e a frequência alélica referentes aos
polimorfismos de I/D na avaliação de todos os pacientes com CAKUT e os controles.
Também não foram observadas associações com os diferentes fenótipos de CAKUT, que
foram obstrução da junção ureteropélvica, refluxo vesicoureteral e rim multicístico
displásico.

CONCLUSÃO
O CAKUT é uma doença multifatorial complexa e os genes envolvidos tem papel
fundamental na embriogênese do rim. Contudo, não foi encontrada associação entre os
polimorfismos de I/D do gene da ECA e CAKUT em nosso estudo da população pediátrica
brasileira. O genótipo DD estava levemente aumentado nos pacientes com OJUP e RDM,
mas sem relevância estatística. Ainda são necessários mais estudos nessa importante
questão.
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