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RESUMO 

 

Bringhenti RB. Linfangiogênese no transplante renal: análise clínico-patológica 
e imunofenotípica de biópsias de aloenxertos renais de doadores falecidos 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 
 
 
INTRODUÇÃO: O papel da linfangiogênese no transplante renal em humanos 
é desconhecido até o momento. As poucas publicações disponíveis acerca do 
assunto revelam resultados controversos. O presente estudo visa a avaliar a 
influência dos vasos linfáticos sobre aspectos clínicos e patológicos no 
transplante renal. MÉTODOS: Biópsias de indicação clínica de pacientes 
submetidos a transplante renal com enxertos oriundos de doadores falecidos 
na Unidade de Transplante Renal do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo de janeiro de 2007 a dezembro de 
2009 foram selecionadas e os dados clínicos destes pacientes foram coletados 
do banco de dados. Estas biópsias foram classificadas de acordo com a 
Classificação de Banff. Reação imuno-histoquímica foi empregada para 
identificar vasos linfáticos, linfócitos T, linfócitos B e macrófagos. Análise 
histomorfométrica foi empregada para quantificar estes quatros elementos e a 
fibrose intersticial cortical. RESULTADOS: A presença de vasos linfáticos foi 
significativamente mais intensa em biópsias com rejeição aguda mediada por 
linfócitos T e com distúrbios infecciosos (nefropatia do poliomavírus e 
pielonefrite), quando comparadas à expressão de linfáticos com biópsias sem 
rejeição e com biópsias com fibrose intersticial e atrofia tubular de etiologia 
indeterminada. Biópsias com expressão de vasos linfáticos apresentaram 
escores semiquantitativos da Classificação de Banff mais altos. Os linfócitos B 
túbulo-intersticiais apresentaram maior concentração em amostra com 
presença de vasos linfáticos. A linfangiogênese não demonstrou influência 
sobre desfechos clínicos relevantes, como função renal e sobrevida do enxerto. 
CONCLUSÃO: O presente estudo associa a linfangiogênese com distúrbios 
inflamatórios túbulo-intersticiais do enxerto (rejeição aguda mediada por 
linfócitos T e infecções) e com infiltrado de linfócitos B. No entanto, a 
expressão de linfáticos não foi associada à influência sobre a função e a 
sobrevida do enxerto. 
 
Descritores: Transplante de rim/patologia; Linfangiogênese; Rejeição de 
transplante; Infecção; Linfócitos B; Imuno-histoquímica. 



SUMMARY 
 
 
 
Bringhenti RB. Lymphangiogenesis in renal transplantation: clinicopathological analysis 
of clinically indicated biopsies of kidney allografts from deceased donors [dissertation]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011.  
 
 
INTRODUCTION: The role of lymphangiogenesis in human kidney allograft is currently 
unknown. Controversial results have arisen from few publications available. This study 
intends to evaluate the influence of lymphatics on relevant clinical and pathological 
aspects of renal transplantation. METHODS: Clinically indicated biopsies from patients 
who underwent renal transplantation with allografts from deceased donors at the Renal 
Transplantation Unit of the Clinics Hospital of the University of São Paulo Medical 
School from January of 2007 to December of 2009 were selected and clinical data of 
these patients were retrieved from the database. These biopsies were classified 
according to the Banff Classification. Immunohistochemistry was used to identify 
lymphatic vessels, T lymphocytes, B lymphocytes, and macrophages. Morphometric 
analysis was employed to quantify their expression and cortical interstitial fibrosis. 
RESULTS: Lymphatic vessel formation was significantly higher in biopsies with acute 
T-cell mediated rejection and infectious disorders (polyomavirus-associated 
nephropathy and pyelonephritis) compared with no rejection and interstitial fibrosis and 
tubular atrophy without evidence of any specific etiology. Biopsies with expression of 
lymphatics presented higher levels of semiquantitative scores of the Banff 
Classification. B lymphocytes infiltrate was more intense in biopsies with lymphatics 
compared with those without the vessels. Lymphangiogenesis had no effect on 
important clinical parameters examined (graft function and graft survival two years post 
transplant). CONCLUSION: The present results associate lymphangiogenesis with 
kidney allograft tubulointerstitial inflammation (ATCMR and infectious disorders) and 
with B lymphocytes infiltrate. However, the presence of lymphatic vessels was not 
associated with any influence on graft function and survival. 
 
Descriptors: Kidney transplantation; Lymphangiogenesis; Graft rejection; Infection; B-
lymphocytes; Imunohistochemistry. 
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1.1 Histórico e Relevância do Transplante Renal 

Historicamente, o primeiro transplante renal em humanos foi realizado 

por Yu Yu Voronoy em 1936 na Ucrânia. Não houve o funcionamento do 

enxerto, mas os vasos estavam patentes conforme verificado na necropsia dois 

dias após a cirurgia (Colvin e Nickeleit, 2007). O primeiro transplante renal bem 

sucedido em humanos ocorreu em 1954 e foi efetuado entre dois irmãos 

gêmeos idênticos por Joseph Murray nos Estados Unidos da América (EUA). 

Nos anos subsequentes, avanços consideráveis ocorreram e permitiram que o 

transplante renal fosse disponibilizado a números crescentes de pacientes ao 

serem utilizados órgãos de doadores vivos de relações mais distantes e de 

doadores falecidos (Pesavento, 2009). Em 1965, a sobrevida do enxerto em 

curto prazo situava-se perto de 80% em transplantes de doadores vivos e em 

65% com doadores falecidos (Murray, 1992). Esta evolução seguiu de maneira 

ininterrupta, fazendo com que, atualmente, o transplante renal seja considerado 

como a terapia de escolha para a maior parte dos casos de insuficiência renal 

crônica (IRC) terminal (Knoll et al., 2005).  

No entanto, o papel do transplante renal como terapêutica preferencial 

para a IRC terminal levou algumas décadas para ser definitivamente aceito. 

Pode-se perceber este ceticismo inicial no editorial de Rennie em 1978: ―Um 

transplante bem sucedido significa menor custo durante o período no qual o 

enxerto está funcionando, mas o risco à vida é maior... Então, apesar de 

oferecer uma muito melhor qualidade de vida enquanto funciona, o transplante, 

na maioria dos casos, pode ser considerado apenas um adiamento para a 

forma básica de tratamento, a diálise‖. Este paradigma foi comprovadamente 
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quebrado em 1999 com o estudo de Wolfe et al. (1999) Utilizando dados do 

Sistema de Dados Renais dos EUA (U.S. Renal Data System), abrangendo 

mais de 250 mil pacientes em diálise e 46 mil pacientes em lista de espera para 

transplante, foram comparados o grupo que permaneceu em diálise e o grupo 

que foi submetido a transplante renal com doador falecido. Percebeu-se um 

real e robusto benefício em favor da segunda modalidade terapêutica, com 

uma redução de 69% do risco de morte. A superioridade do transplante sobre a 

diálise foi percebida em todos os subgrupos analisados, mas especialmente 

entre os diabéticos, com aumento de onze anos de expectativa de vida 

projetada. Outro aspecto relevante avaliando-se ambas alternativas é o 

impacto negativo de longos períodos de diálise pré-transplante. Cosio et al. 

(1998), em levantamento de transplantados renais com sete anos de 

seguimento, demonstrou taxas de mortalidade de 7% em pacientes sem diálise 

prévia ao transplante, 23% em transplantados com tempo de diálise inferior a 

três anos e 44% no grupo com tempo de diálise superior a três anos. Atribui-se 

este pior desempenho em indivíduos com maior duração de terapia dialítica 

pré-transplante à associação desta com maior frequência de infecções e pior 

perfil cardiovascular. Particularmente, o aumento do período em diálise 

relaciona-se com acúmulo de distúrbios cardiovasculares como cardiopatia 

hipertensiva, dislipidemia e consequente doença aterosclerótica coronariana e 

calcificação da parede arterial coronariana (Parfrey e Foley, 1999; Longenecker 

et al., 2002; Moe e Chertow, 2006). 

Além da redução da mortalidade, o transplante mostra-se superior à 

diálise em dois outros aspectos: maior qualidade de vida do paciente e menor 
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custo para os sistemas de saúde. Metanálise comparando estresse emocional 

e bem-estar psíquico demonstrou que o transplante renal propicia ao indivíduo 

menor nível de estresse e maior bem-estar, quando comparado às 

modalidades dialíticas (Cameron et al., 2000). Alguns estudos visando a 

comparar custos demonstram que as despesas do transplante renal 

representam cerca de 30% a 40% dos recursos aplicados gastos com a diálise, 

particularmente a partir do segundo ano (Laupacis et al., 1996; McGill e Ko, 

2011). 

 

1.2 Realização do Transplante Renal e Sobrevida do Enxerto 

Nos EUA, os números do Relatório Anual do Organ Procurement and 

Transplantation Network / Scientific Registry of Transplant Registry 

(OPTN/SRTR) referentes ao ano de 2011, disponíveis no sítio da UNOS 

(United Network for Organ Sharing), tornam claro o crescimento contínuo da 

necessidade de transplante renal. No final de 2011, 86.547 pacientes 

encontravam-se em lista de espera, enquanto que, ao final de 2009 e de 2010, 

estes números eram, respectivamente, 79.397 e 83.919.  Por outro lado, a 

realização de transplantes renais ainda está distante de atender a esta 

demanda. A totalidade de transplantes a partir de doadores falecidos em 2009, 

2010 e 2011 foi, respectivamente, de 9.713, 9.980 e 10.399, enquanto que, 

neste mesmo intervalo, os números relativos ao transplante a partir de 

doadores vivos foram, respectivamente, 5.170, 5.235 e 4.922. 
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No Brasil, embora sejam observados números menos robustos, 

tendências similares são observadas. O número de transplantes elevou-se de 

920 em 1988 para 4.630 em 2010, verificando-se um crescimento no número 

de transplantes de doadores falecidos (mais de 70% em 2010) e relativa 

estabilidade na ocorrência de transplantes de doadores vivos. 

Concomitantemente, a magnitude da lista de espera foi de 34.640 pacientes 

em 2010, tornando claro, que à semelhança do que ocorre nos EUA, a 

demanda por enxertos renais não é atendida (Medina-Pestana et al., 2011). 

Obviamente, que além da realização do transplante, a manutenção de 

um enxerto funcional pelo tempo mais longo possível representa um dos 

principais objetivos. Ao longo das últimas décadas, as taxas de sobrevida do 

enxerto apresentaram significativo incremento, fazendo com que, 

presentemente, a sobrevida média dos enxertos oriundos de doadores 

falecidos esteja entre dez e onze anos e dezoito a dezenove para os rins 

provenientes de doadores vivos (McGill e Ko, 2011). Atualmente, a sobrevida 

média do enxerto em transplantes de doadores falecidos após um ano de 

transplante supera os 90% nos EUA e na Europa. Entretanto, após cinco anos, 

este número cai para cerca de 75% e, após dez anos, para, aproximadamente, 

50% (Gondos et al., 2013). No Brasil, são observados dados semelhantes 

(Medina-Pestana et al., 2011). Atribui-se esta significativa queda de 

desempenho em longo prazo a alterações crônicas do enxerto (Matas et al., 

2002; Ponticelli, 2004; Brennan, 2006; Renders e Heemann, 2012). 
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1.3 Distúrbios do Transplante Renal 

O enxerto renal pode ser acometido por qualquer distúrbio que ocorre no 

rim nativo. Adicionalmente, o rim transplantado também pode ser afetado por 

um conjunto de desordens que são restritas ao transplante de qualquer órgão 

sólido: a rejeição mediada por anticorpo e a rejeição mediada por linfócitos T, 

ambas com manifestações agudas e/ou crônicas. Existem também alterações 

que ocorrem mais comumente no enxerto renal em comparação ao rim nativo, 

como, por exemplo, as infecções virais (Colvin e Nickeleit, 2007). 

Muitas das diferentes alterações do transplante renal têm o potencial de 

levar à falência do enxerto, e por consequência, fazer com que o paciente 

retorne à IRC terminal. Dentre estas alterações, destacam-se algumas como 

causas mais frequentes de falência do enxerto. Na década de 1990, as 

principais causas identificadas eram trombose em vasos do enxerto, rejeição 

aguda e rejeição crônica (Matas et al., 2002). Atualmente, com o 

aperfeiçoamento da técnica operatória, aprimoramento de métodos 

diagnósticos, significativos avanços dos regimes imunossupressores e 

melhorias no tratamento das intercorrências, a rejeição mediada por anticorpo 

e a ocorrência de glomerulopatia recorrente ou de novo passaram a ser as 

causas dominantes da falência do enxerto (Mengel, 2013). 

Os diagnósticos dos distúrbios do transplante renal seguem, 

correntemente, a Classificação de Banff de Patologia do Aloenxerto Renal, 

tendo como base achados morfológicos e imunopatológicos observados no 

tecido renal. Esta classificação teve seu início em 1991, na cidade de Banff 

(Alberta, Canadá), acontece a cada dois anos em diversas partes do mundo, 
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ocorrendo, este ano no Brasil (Comandatuba, Bahia), e congrega especialistas 

de diversas áreas envolvidos no transplante, particularmente patologistas, 

clínicos, cirurgiões e imunologistas (Solez et al. 1993; Mengel et al., 2012; 

Haas et al., 2014). Nesta classificação, os agravos do enxerto renal estão 

categorizados em: 1, parênquima renal morfologicamente normal; 2, rejeição 

mediada por anticorpo (aguda, dividida em três diferentes graus, e crônica 

ativa); 3, alterações limítrofes (―suspeitas‖ para rejeição mediada para rejeição 

aguda mediada por linfócitos T); 4, rejeição mediada por linfócitos T (aguda, 

dividida em cinco diferentes graus, e crônica ativa); 5, fibrose intersticial e 

atrofia tubular, sem evidências de etiologia específica (dividida em cinco 

diferentes graus); e 6, outras, como, por exemplo, toxicidade farmacológica, 

infecções bacterianas, infecções virais, vasculopatias e nefropatias obstrutivas. 

Adicionalmente, são registrados escores de achados histopatológicos agudos e 

crônicos encontrados nos diferentes compartimentos do parênquima renal e 

graduados em ausente (0), leve (1), moderado (2) e acentuado (3) (Racusen et 

al. 1999; Solez et al., 2007; Solez et al., 2008;  Sis et al., 2010). 

 

 

1.4  Rejeição Mediada por Anticorpo 

A rejeição mediada por anticorpo (ABMR, antibody-mediated rejection), 

também denominada rejeição humoral, é causada por anticorpos formados 

pelo receptor contra antígenos presentes no rim proveniente do doador. 

Ocorre, mais frequentemente, em pacientes sensibilizados e em 
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retransplantados e apresenta três apresentações clinicopatológicas básicas: 

hiperaguda (raríssima atualmente), aguda (aABMR, acute antibody-mediated 

rejection) e crônica ativa (cABMR, chronic active antibody-mediated rejection) 

(Colvin, 2007; Ponticelli, 2012). A ABMR foi descrita na década de 1960, mas o 

reconhecimento da sua influência sobre o enxerto renal foi consolidado apenas 

mais recentemente, principalmente graças às contribuições de Paul Terasaki 

(Terasaki, 2003). Ao longo das últimas décadas, a caraterização morfológica e 

clínica da ABMR tornou-se possível particularmente devido aos estudos do 

grupo liderado por Philip Halloran, ao abordar as suas características 

histopatológicas e clínicas, à descrição do C4d como um marcador de atividade 

humoral sobre o enxerto pelo grupo de Feucht e ao estabelecimento de 

critérios diagnósticos padronizados em diferentes edições da Classificação de 

Banff (Halloran et al., 1990; Halloran et al., 1992; Feucht et al., 1991; Feucht et 

al., 1993; Racusen et al., 2003; Solez et al., 2007). 

 

1.4.1 Fisiopatologia 

A ABMR típica é causada por anticorpos contra antígenos HLA (human 

leucocitary antigen, antígeno leucocitário humano) classes I e II presentes no 

aloenxerto, os quais são aloantígenos (antígenos com variação genética na 

população) (Truong et al., 2007) . Estes anticorpos podem ser sintetizados 

previamente ao transplante ou após o mesmo, sendo que, em ambas as 

situações, as moléculas produzidas têm potencial patogênico (Amico et al., 

2009; Lee et al., 2009; Hidalgo et al., 2009; Cooper et al., 2011). A ligação dos 

anticorpos às células endoteliais capilares ativa o sistema complemento por 
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meio das vias clássica e da lectina. A ativação do complemento leva a uma 

série de efeitos deletérios ao enxerto por meio das diferentes frações do 

sistema: atração e ativação de neutrófilos e macrófagos (C3a, C4a e C5a), 

lesão e morte de células endoteliais (C5b-C9), fagocitose de complexos imunes 

por meio de receptores de frações (receptores de C3b e C4b) presentes na 

superfície de macrófagos, ativação de linfócitos B (C3d), vasoespasmo 

(indução da liberação de prostaglandina-2 por macrófagos), edema (liberação 

de histamina por macrófagos estimulados por C3a), expressão endotelial 

aumentada de moléculas de adesão de neutrófilos (C5b-C9) e coagulação 

intravascular pelo aumento da síntese endotelial de pró-coagulantes (Truong et 

al., 2007). Estes efeitos têm como consequências danos teciduais agudos 

(inflamação, trombose e necrose) e crônicos (deposição de matriz extracelular 

na íntima de artérias e remodelamento de membranas basais) (Ponticelli, 

2012).  

Além dos antígenos HLA, o receptor pode formar anticorpos 

potencialmente indutores de ABMR contra outros antígenos do aloenxerto, os 

quais podem ser divididos genericamente em aloantígenos e auto-antígenos 

(antígenos sem variação genética na população) (Truong et al., 2007). Dentre 

os aloantígenos adicionais, citam-se moléculas do sistema ABO, responsáveis 

por episódios de ABMR em transplantes HLA-idênticos, e antígenos endoteliais 

polimórficos (Collins et al., 2006; Mizutani et al., 2005). Os principais auto-

antígenos elencados são a vimentina e o receptor 1 da angiotensina II, além de 

antígenos liberados por lesão tecidual (Carter et al., 2005; Dragun et al., 2005; 

Rose, 2005). 
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1.4.2 Morfologia 

As alterações histopatológicas da aABMR começaram a ser definidas no 

início da década de 1990, quando Halloran e cols. descreveram uma série de 

casos com disfunção do enxerto e presença de anticorpos contra o doador HLA 

classe I, os quais exibiam neutrófilos no interior dos capilares peritubulares e 

em glomérulos e trombose em capilares glomerulares e em outros vasos à 

biópsia (Halloran et al., 1990; Halloran et al. 1992). Poucos anos depois, a este 

espectro de lesões, acrescentaram-se arterite severa, infarto e dilatação de 

capilares tubulares e evidenciou-se que a tubulite (lesão característica da 

rejeição aguda mediada por linfócitos T) não se associa à presença de 

anticorpos contra o doador (Trpkov et al., 1996). A partir dos anos 2000, já com 

a disponibilidade do C4d, o que permitiu diagnóstico mais seguro da aABMR, 

foram adicionados glomerulite mononuclear, necrose fibrinoide de glomérulos, 

dano tubular agudo (necrose tubular aguda, principalmente), tubulite 

neutrofílica, presença de leucócitos mononucleares em capilares peritubulares, 

edema intersticial e hemorragia intersticial (Mauiyyedi et al. 2002; Nickeleit et 

al., 2002; Magil e Tinckam, 2006; Truong et al., 2007). 

As descrições das alterações morfológicas que correntemente compõem 

critérios histopatológicos para o diagnóstico da cABMR ocorreram ao longo das 

últimas décadas. No entanto, apenas nos últimos dez anos, particularmente 

graças ao reconhecimento do C4d como marcador de ABMR, estas alterações 

foram devidamente consideradas critérios diagnósticos. Atualmente, os quatro 

critérios histopatológicos de cABMR são: glomerulopatia do transplante, 

arteriopatia do transplante, multilaminação das membranas basais dos 
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capilares peritubulares e atrofia tubular com fibrose intersticial (Solez et al., 

2007; Mosquera Reboredo e Vázquez Martul, 2011).  

Anormalidades glomerulares presentes unicamente no transplante renal 

e que se manifestam com proteinúria e perda de função são descritas desde a 

década de 1960. Em 1971, Busch e cols. cunharam o termo ―glomerulopatia de 

rejeição ao transplante‖ para estas anormalidades e diferenciaram-nas de 

alterações isquêmicas e de glomerulonefrites recorrentes ou ―de novo‖. 

Zollinger e cols. foram os primeiros a utilizar o termo glomerulopatia do 

transplante, ao estudar pacientes transplantados com doadores falecidos e 

com longa sobrevida do enxerto (Maryniak et al., 1985). A glomerulopatia do 

transplante caracteriza-se, em seu estágio mais típico, basicamente, por 

duplicação da membrana basal glomerular, frequentemente acompanhada por 

aumento da matriz mesangial. As suas características morfológicas evoluem ao 

longo tempo. O achado morfológico mais precoce é o edema difuso das 

endoteliais glomerulares e mesangiais, com diminuição da patência das alças 

capilares glomerulares, progredindo para a duplicação da membrana basal 

glomerular e frequente aumento da matriz mesangial, podendo evoluir para 

esclerose glomerular. Os glomérulos, à imunofluorescência, apresentam-se 

negativos para os marcadores rotineiramente utilizados ou podem exibir IgM 

e/ou C3 inespecíficos. Ao exame de microscopia eletrônica, observam-se 

alargamento da lâmina rara interna, acúmulo subendotelial de material elétron-

lucente e deposição de material semelhante a membrana basal, com ou sem 

deposição de células mesangiais, levando o aspecto de duplicação da 
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membrana basal glomerular, não sendo identificados depósitos elétron-densos 

(Habib et al., 1993; Sis et al., 2007). 

A arteriopatia do transplante caracteriza-se expansão da camada íntima 

e estreitamento luminal progressivo. A expansão intimal ocorre às custas de 

acúmulo de matriz extracelular e de componentes celulares. Os principais 

elementos deste acúmulo extracelular são colágeno, mucopolissacarídeos 

ácidos, ácido hialurônico e, por vezes, fibrina. Diferentemente da 

arterioesclerose hipertensiva (fibroelastose intimal), na qual se observa 

duplicação ou multiplicação da limitante elástica interna, não ocorre significativo 

aumento das fibras elásticas e a limitante elástica interna geralmente 

permanece inalterada. Os constituintes celulares são miofibroblastos, miócitos, 

macrófagos (frequentemente espumosos) e esparsos linfócitos T. 

Eventualmente, forma-se, internamente ao endotélio, uma nova camada média 

de células musculares (neomédia), separada deste por uma neoíntima (Colvin 

e Nickeleit, 2007). 

A multilaminação das membranas basais dos capilares peritubulares é 

outra alteração estrutural incluída como critério diagnóstico de cABMR. Este 

achado morfológico observado à microscopia eletrônica foi inicialmente descrito 

por Monga e cols. em enxertos renais acometidos por glomerulopatia do 

enxerto (Monga e cols., 1990; Monga e cols., 1992). A multilaminação das 

membranas basais dos capilares peritubulares tende a ocorrer com muito 

maiores frequência e intensidade em enxertos renais com glomerulopatia do 

transplante. Não obstante, Drachenberg e cols. demonstraram que graus mais 

leves da lesão (duas ou três camadas de lâminas) podem ser observados em 
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associação com outras glomerulopatias tanto do rim nativo quanto do rim 

transplantado. A especificidade do achado é significativa para graus mais 

severos, particularmente acima de seis camadas de lâminas (Drachenberg et 

al., 1997).  Subsequentemente, a lesão foi associada à cABMR e à deposição 

de C4d (Iványi et al., 2000; Vongwiwatana et al., 2004; Aita et al., 2007). 

Por fim, a atrofia tubular e a fibrose intersticial são dois achados 

histopatológicos, geralmente encontrados em conjunto, inclusos como critérios 

diagnósticos de cABMR na Classificação de Banff, mas de menor 

especificidade em comparação aos três parâmetros descritos nos três 

parágrafos acima. Sabe-se, atualmente, que estas duas alterações podem ser 

encontradas em diversos distúrbios do transplante renal além da cABMR, tais 

como episódios prévios de rejeição aguda mediada por linfócitos T, 

glomerulopatias, infecções (particularmente a nefropatia do poliomavírus), 

distúrbios vasculares, toxicidade farmacológica e em enxertos com dano prévio 

oriundo do doador (Nankivell et al., 2001; Nankivell et al., 2004; Servais et al., 

2011; Renders e Heemann, 2012; Naesens et al., 2013).  

 

1.4.3 O C4d 

O C4d é o produto de degradação do componente C4 ativado do 

sistema complemento, o qual resulta da ativação da via clássica, tipicamente 

desencadeada pela ligação de anticorpos a antígenos específicos. Após a 

ativação e a degradação da molécula C4, o seu produto de degradação C4d 

liga-se à superfície de células endoteliais, a vacúolos intracitoplasmáticos de 
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células endoteliais e a elementos da matriz extracelular de membranas basais 

vasculares (Nickeleit e Mihatsch, 2003). A detecção do C4d, por meio de 

imunofluorescência ou imuno-histoquímica, permitiu a visualização de uma 

relação causal direta entre a ligação anticorpos antidoador a moléculas do 

enxerto e lesão tecidual. Gradualmente, o mesmo consolidou-se como 

marcador diagnóstico da ABMR, prognóstico e balizador de intervenções 

terapêuticas (Cohen et al., 2012).  

O pioneirismo na detecção do C4d no aloenxerto renal e no 

reconhecimento de sua relevância coube a Feucht e cols. No início da década 

de 1990, este grupo demonstrou que biópsias de pacientes com suspeita de 

ABMR apresentavam deposição de C4d nos capilares peritubulares e que esta 

deposição associou-se a inferior sobrevida do enxerto renal (Feucht et al., 

1991; Feucht et al., 1993). Estudos posteriores confirmaram a magnitude da 

importância desta descoberta, associando a deposição do C4d a aABMR, 

cABMR e a relevantes parâmetros clínicos.  

Collins e cols. avaliaram a marcação de C4d e a presença de outros 

marcadores de ativação ou de lesão endotelial em casos suspeitos de aABMR 

(com anticorpo antidoador positivo no plasma e achados histopatológicos 

compatíveis) e em casos de rejeição aguda mediada por linfócitos T sem 

anticorpo antidoador detectável. O C4d foi positivo nos dez pacientes que 

compuseram o primeiro grupo e negativo nos quatorze do segundo grupo. Este 

achado e trabalhos subsequentes consolidaram a conexão entre a presença de 

anticorpo antidoador, alterações histopatológicas e a deposição de C4d e 

permitiram o estabelecimento de critérios objetivos para o diagnóstico e 
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classificação de aABMR publicados em 2003 na Classificação de Banff com 

confirmações adicionais posteriores à mesma (Collins et al., 1999; Nickeleit et 

al., 2002; Mauiyyedi et al., 2002; Racusen et al., 2003; Koo et al., 2004; Magil 

et al., 2006).  

O reconhecimento inicial do C4d como marcador diagnóstico de cABMR 

ativa coube aos grupos de Boston e de Viena. O primeiro grupo demonstrou a 

associação da deposição de C4d em enxertos com alterações histopatológicas 

crônicas estabelecidas à positividade de anticorpos antidoador no plasma dos 

pacientes (Mauiyyedi et al., 2001). O segundo grupo correlacionou a deposição 

de C4d à glomerulopatia do transplante e à multilaminação das membranas 

basais dos capilares peritubulares (Regele et al., 2002). Em 2007, foi publicada 

nova versão da Classificação de Banff na qual os critérios para o diagnóstico 

de cABMR foram firmados (Solez et al., 2007). 

Adicionalmente, posteriormente às publicações de Feucht e 

colaboradores, diversos estudos comprovaram o impacto da deposição do C4d 

em relevantes parâmetros clínicos. O achado de Feucht e cols., publicado em 

1993, associando a positividade do marcador a menor sobrevida do enxerto foi 

replicado em levantamentos posteriores (Feucht et al., 1993; Abe et al., 2003; 

Herman et al., 2005). A positividade do C4d também foi relacionada a pior 

função renal e a resistência a terapêutica (Regele et al., 2001; Nickeleit et al., 

2002; Böhmig et al.; 2002).   

  Por fim, cabe ressaltar que, para a avaliação do C4d nos capilares 

peritubulares do enxerto renal, são utilizadas a imunofluorescência indireta 

(material congelado) e a imuno-histoquímica (material parafinado). Estudos 
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comparando ambas as técnicas apontam que a imunofluorescência tem melhor 

sensibilidade (Nadasdy et al., 2005; Seemayer et al., 2007; Mengel et al., 

2013).     

 

1.4.4 Diagnóstico 

Classicamente, o diagnóstico da ABMR baseia-se em uma tríade: 

detecção de anticorpo(s) específico(s) contra o doador (DSA, donor-specific 

antibody) no soro do paciente (critério sérico), identificação de determinadas 

alterações histopatológicas (critério morfológico) e a positividade do C4d no 

parênquima renal (critério imunopatológico). Esta consideração genérica é 

válida para o diagnóstico tanto da aABMR quanto da cABMR. Até 

recentemente, os casos nos quais são encontradas alterações histopatológicas 

compatíveis e o C4d é positivo, mas o anticorpo sérico não é detectado, e, os 

casos nos quais são encontradas alterações histopatológicas compatíveis e há 

DSA sérico identificado, mas o C4d é negativo, eram classificados como 

alterações suspeitas para rejeição mediada por anticorpo (aguda ou crônica 

ativa). As alterações histopatológicas utilizadas para o diagnóstico e para a 

graduação da aABMR são dano tubular agudo (frequentemente necrose tubular 

aguda), para o grau I; presença de leucócitos e/ou de trombos nos capilares 

peritubulares e/ou capilares glomerulares, para o grau II; necrose fibrinoide de 

artéria ou arterite transmural, para o grau III. No diagnóstico da cABMR, os 

achados histopatológicos utilizados para o diagnóstico são a glomerulopatia do 

transplante, a arteriopatia do transplante, a multilaminação das membranas 

basais dos capilares peritubulares e a atrofia tubular com fibrose intersticial, 
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não sendo registrado um grau específico (Racusen et al. 2003; Montgomery et 

al., 2004; Solez et al., 2007). 

Entretanto, diferentes grupos têm registrado séries de casos nos quais 

há perda de função renal, detecção de DSA sérico e características 

histopatológicas de ABMR, mas o C4d não é detectado nas biópsias. Para este 

quadro específico foi cunhado o termo rejeição mediada por anticorpo C4d-

negativa (Sis et al., 2009; Loupy et al., 2011; Haas e Mirocha, 2011; Haas , 

2011). Há algumas explicações para a negatividade do C4d nestes casos. 

Primeiramente, fatores pré-analíticos (solução de preservação da biópsia e 

método utilizado) podem diminuir a sensibilidade do C4d. Possivelmente, 

alguns anticorpos antidoador tenham a capacidade de causar lesão endotelial 

sem ativar a cascata do complemento. Por fim, especula-se que a terapêutica 

empregada em pacientes com alto risco imunológico possa modificar a 

apresentação clínica e morfológica da ABMR (Loupy et al., 2012).  Até muito 

recentemente, não havia consenso na literatura acerca dos critérios objetivos 

para a caracterização desta entidade, mas alguns estudos já abordavam 

anticorpos antidoador, inflamação microcirculatória, modificações estruturais 

microcirculatórias e alterações moleculares como elementos potencialmente 

diagnósticos (Mengel et al., 2012; Sis et al., 2012). A Classificação de Banff de 

2013 preconiza que, nos casos negativos para C4d, se houver alteração 

microcirculatória moderada (glomerulite somada à capilarite peritubular igual ou 

superior a dois) e/ou presença de transcritos de genes específicos (ainda não 

universalmente validados) associada(s) a achados histopatológicos e com a 

presença de DSA, o diagnóstico de ABMR (aguda, crônica ou crônica ativa, 
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conforme os achados histopatológicos observados) é recomendado (Haas et 

al., 2014).   

 

1.4.5 Clínica e Relevância 

As manifestações clínicas da ABMR, nas suas apresentações aguda e 

crônica, diferem significativamente. A aABMR acomete cerca de 5% a 7% dos 

pacientes transplantados renais e pode ocorrer em qualquer tempo após o 

transplante. Tipicamente, manifesta-se por função retardada do enxerto ou 

perda rápida da função renal e resistência a corticosteroides (Crespo et al., 

2001; Rocha et al., 2003; Colvin et al., 2005). Sob o ponto de vista prognóstico, 

tem comportamento significativamente pior, determinando menor sobrevida do 

enxerto, em comparação à rejeição aguda mediada por linfócitos T e seu 

impacto negativo sobre o transplante renal é mais acentuado nos episódios 

mais tardios (Dörje et al., 2013). A cABMR apresenta-se, geralmente, com 

perda da função do enxerto gradual e progressiva frequentemente 

acompanhada por proteinúria (Colvin, 2007). Tem grande relevância, visto que 

constitui uma das principais perdas do enxerto em longo prazo e, na casuística 

de Sellarés e cols. representou a principal causa identificável de perda 

(Sellarés et al., 2012). 

 

1.5 Rejeição Mediada por Linfócitos T  

A rejeição mediada por linfócitos T (TCMR: T cell-mediated rejection), 

também denominada rejeição aguda celular (RAC), caracteriza-se por uma 
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infiltração de células inflamatórias no parênquima renal, destacadamente, mas 

não apenas, linfócitos T. Ela teve seu reconhecimento de maneira mais 

precoce em comparação à AMR ao longo da história do transplante renal. Pode 

ocorrer em duas formas: aguda (aTCMR: acute T cell-mediated rejection) e 

crônica ativa (cTCMR: chronic active T cell-mediated rejection). A forma aguda 

teve sua caracterização clínica e morfológica estabelecida nas primeiras 

décadas e a sua padronização por diferentes sistemas histopatológicos foi 

efetuada na década de 1990 (Finkelstein et al., 1976; Solez et al., 1993; Colvin 

et al., 1996). Esta definição mais precoce da entidade permitiu o uma série de 

estudos acerca do seu impacto sobre o enxerto renal e do emprego de 

modalidades de imunossupressão e de terapêutica quando da sua ocorrência. 

A forma crônica, apesar de reconhecida há muito tempo, teve a sua definição 

histopatológica mais recentemente (Solez et al., 2007). 

 

1.5.1 Fisiopatologia 

Os componentes básicos da resposta imunológica responsável pela 

TCMR são os antígenos, as células apresentadoras de antígenos (APCs: 

antigen-presenting cells), os mecanismos de co-estimulação e as células 

responsáveis pela lesão celular (Cornell et al., 2008). 

As principais moléculas desencadeadoras do processo aloimune são os 

antígenos HLA das classes I e II. Os linfócitos T reconhecem os antígenos 

HLA, assim como outros antígenos polimórficos, tais como antígenos do 

sistema ABO sanguíneo e auto-antígenos (Cornell et al., 2008).  
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A apresentação dos antígenos aos linfócitos T ocorre, 

predominantemente, por APCs conhecidas como células dendríticas (DCs: 

dendritic cells), sendo que, a depleção de DCs do doador pode prolongar a 

sobrevida do enxerto (Lechler e Batchelor, 1982). Logo após o transplante, as 

DCs do doador migram para os linfonodos e para o baço do receptor e as DCs 

do receptor migram para o enxerto, fazendo com que a resposta imunológica 

contra o enxerto ocorra a partir de antígenos expressos por células do receptor 

e do doador (Larsen et al., 1990). A migração das DCs para os tecidos linfoides 

necessita da presença das quimiocinas CCL19 e CCL21. A ausência destas 

quimiocinas ou de seu receptor CCR7 (CCR7: chemokine receptor 7) inibe a 

resposta aloimune aguda (Colvin e Smith, 2005). Em termos básicos, o 

reconhecimento, pelos linfócitos T, de moléculas do HLA intactas em APCs do 

doador denomina-se apresentação direta, enquanto o processamento das 

moléculas do HLA por APCs do receptor e apresentação de peptídeos aos 

linfócitos T é conhecido como apresentação indireta (Abbas, 2004). 

Classicamente, os linfócitos T CD8 positivos reconhecem antígenos de classe 

I, e os linfócitos T CD4 positivos reconhecem os antígenos de classe II. Outros 

grupos celulares podem atuar como células apresentadoras de antígenos. Os 

linfócitos B têm esta capacidade devido à presença, em sua superfície, de 

moléculas co-estimulatórias, de altos níveis de moléculas de classe II e de 

imunoglobulinas de superfície (glicoproteínas potencialmente concentradoras 

de antígenos) (Noorchashm e cols., 2006). Os macrófagos do receptor podem 

fagocitar e apresentar antígenos derivados de células do enxerto, como as 

células endoteliais (Xu et al., 2006). Adicionalmente, células dos túbulos 
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proximais e endoteliais do próprio enxerto podem desempenhar esta função 

(Hagerty e Allen, 1993; Bagai et al., 2005). 

Além da apresentação dos antígenos, a ativação dos linfócitos T 

necessita de um segundo processo: a co-estimulação. A co-estimulação ocorre 

por meio da interação entre moléculas de superfície dos linfócitos T com 

moléculas de superfície das APCs. Os pares de moléculas mais estudados na 

superfície dos linfócitos T e das APCs são, respectivamente: CD28 e 

CD80/CD86 (B7-1 e B7-2), CD28 e CTLA4 (proteína associada a linfócitos T 

citotóxicos 4: cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4), CD40 e CD154 

(CD40L), ICOS (co-estimulador induzível: inducible costimulator) e ICOSL 

(ligante de co-estimulador induzível), OX40 (membro da superfamília dos 

receptores de fator de necrose tumoral) e ligante de OX40 (OX40L), e CD27 e 

CD70 (Cornell et al., 2008).  

As células efetoras mais importantes responsáveis pela lesão celular são 

os linfócitos T. Sua ação decorre da atividade citotóxica direta em células do 

parênquima renal (principalmente tubulares e endoteliais) e pela liberação local 

de citocinas. No primeiro mecanismo, linfócitos T CD8 ativados levam à morte 

celular por apoptose ao liberarem as proteínas perforina e granzimas A e B ou 

ao expressarem ligante de Fas (FasL), que se liga ao receptor Fas na célula-

alvo. Ambas as vias levam ao desencadeamento da apoptose (Barry e 

Bleackley, 2002). No segundo mecanismo, são secretados os fatores de 

necrose tumoral alfa e beta (TNF: tumoral necrosis factor). Estes exercem sua 

atividade citotóxica ao ligar-se a seus receptores TNFR1 (TNFR1: tumoral 

necrosis factor receptor 1), expresso nas células endoteliais, e TNFR2 (TNFR2: 
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tumoral necrosis factor receptor 2), expresso nas células tubulares. A ligação a 

tais receptores ativa as caspases e leva à apoptose (Al-Lamki et al., 2001). Há 

ainda evidência acerca da participação de linfócitos T CD4 como células 

efetoras com potencial de mediar citotoxidade restrita à classe II em resposta a 

antígenos menores (Zorn et al., 2004). 

 

1.5.2 Morfologia e Diagnóstico 

O diagnóstico da TCMR, tanto aguda quanto crônica, é essencialmente 

efetuado com base em alterações histopatológicas. A aTCMR é caracterizada, 

basicamente, por infiltrado inflamatório linfomononuclear no interstício, nos 

túbulos e nas artérias do enxerto. A cTCMR, por sua vez, tem seu diagnóstico 

baseado em fibrose e infiltrado inflamatório linfomononuclear na íntima das 

artérias (Racusen et al., 1999; Solez et al., 2007).    

A alteração morfológica que define a aTCMR é constituída basicamente 

por infiltração celular contendo linfócitos, predominantemente T, e monócitos 

(infiltrado inflamatório mononuclear) e pode atingir os quatro componentes 

histológicos básicos do rim: glomérulos, túbulos, interstício e vasos (Gallon et 

al., 2006; Moreso et al., 2007). A infiltração dos túbulos e do interstício constitui 

o quadro mais frequente: o padrão túbulo-intersticial. O interstício, além de 

conter as células infiltrantes, comumente exibe edema e, em casos mais 

severos, pode apresentar hemorragia (Colvin e Nickeleit, 2007). Outros grupos 

celulares presentes neste compartimento têm sido descritos: plasmócitos, 

eosinófilos e mastócitos (Meehan et al., 2001; Danilewicz e Wagrowska-
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Danilewicz, 2004; Desvaux et al., 2004; Meleg-Smith e Gauthrier, 2005). A 

infiltração tubular ocorre quando as células inflamatórias ultrapassam a 

membrana basal tubular e depositam-se entre esta membrana e as células 

tubulares ou entre estas células, achado microscópico denominado de tubulite. 

A graduação da tubulite depende do número de células inflamatórias infiltrantes 

e da integridade ou da ocorrência de ruptura da membrana basal tubular. O 

acometimento vascular ocorre em duas formas básicas: a endarterite 

(infiltração celular da camada íntima da artéria) e a arterite transmural 

(infiltração celular das camadas íntima e média da artéria, com ou sem necrose 

fibrinoide). A endarterite é graduada de acordo com o grau de obstrução da luz 

do vaso ocasionada pelo infiltrado infamatório. Os glomérulos também podem 

ser acometidos por um espectro que varia desde infiltração mononuclear leve 

até alterações glomerulares severas, como a glomerulite do transplante ou 

glomerulopatia aguda do enxerto (Mihatsch et al., 1995; Racusen et al., 1999). 

Atualmente, os padrões histopatológicos de aTCMR encontram-se 

categorizados de acordo com a Classificação de Banff. Basicamente, existem 

cinco graus: IA, IB, IIA, IIB e III, os quais levam em consideração as alterações 

observadas no córtex renal. Nos graus IA e IB o acometimento é somente 

intersticial e tubular, não podendo ocorrer infiltrado em artérias, devendo o 

infiltrado inflamatório intersticial comprometer no mínimo 26% do córtex renal 

examinado (i2, 26% a 50% do córtex, ou i3, mais de 50% do córtex). A tubulite 

que define o grau IA, chamada t2, compreende mínimo de cinco e máximo de 

dez células inflamatórias por secção transversal de túbulo ou por grupo de dez 

células tubulares em corte longitudinal ou oblíquo. A tubulite que categoriza a 
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grau IB, denominada t3, caracteriza-se por apresentar mais de dez células por 

secção transversal de túbulo ou por grupo de dez células tubulares em corte 

longitudinal ou oblíquo ou por exibir ruptura da membrana basal tubular. O 

diagnóstico dos graus IIA e IIB requer a presença de endarterite. Na endarterite 

do grau IIA, denominada v1, o infiltrado determina uma obstrução da luz da 

artéria acometida menor do que 25% do estimado. Já a endarterite do grau IIB, 

denominada v2, esta obstrução atinge ou ultrapassa os 25% da luz vascular. O 

grau III caracteriza-se por acometimento arterial no qual o infiltrado 

mononuclear ultrapassa a camada íntima e atinge a camada muscular e/ou 

determina necrose fibrinoide da parede do vaso. As alterações glomerulares, 

embora registradas, não entram na composição histopatológica que constitui a 

graduação da aTCMR. Nos casos nos quais não há arterite e as alterações 

intersticiais e tubulares estão presentes, mas não em intensidade suficiente 

para o diagnóstico de aTCMR IA, atribui-se o diagnóstico de alterações 

limítrofes ou borderline (Racusen et al., 1999; Solez et al., 2008). 

A cTCMR é definida morfologicamente por fibrose intimal em artérias 

acompanhada por infiltrado inflamatório linfomononuclear sem duplicação da 

limitante elástica interna. Comumente, observam-se formação de neoíntima, 

inflamação túbulo-intersticial, atrofia tubular e fibrose intersticial (Solez et al., 

2007). 
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1.5.3 Clínica e Relevância 

A incidência da aTCMR tem diminuído nas últimas décadas. Durante a 

década de 1980, a aTCMR atingia mais de 40% dos pacientes ainda durante o 

primeiro ano de transplante (van Sasse et al., 1995; Bates et al., 1999). Na 

década seguinte, esta taxa sofreu redução para cerca de 20% a 30% (Meier-

Kriesche et al., 2004). Atualmente, este valor situa-se ao redor de 10% 

(OPTN/SRTR 2011 Annual Data Report: Kidney).  

O período de ocorrência da aTCMR situa-se, predominantemente, entre 

a primeira semana e o terceiro mês após o transplante, mas pode ocorrer a 

qualquer tempo. Clinicamente, manifesta-se por febre, hipertensão arterial, 

ganho de peso, aumento de volume do enxerto, dor local, diminuição do débito 

urinário e aumento da creatinina sérica. Raramente, pode ocasionar síndrome 

nefrótica. Quando detectada apenas em biópsias protocolares, 

desacompanhada de quadro clínico correspondente, é denominada aTCMR 

subclínica (Ahmad et al., 2000; Gonçalves et al., 2006). 

 Apesar do declínio na sua incidência em transplantados renais e da 

melhora da sobrevida observadas nas últimas décadas, a aTCMR continua 

tendo impacto negativo nestes pacientes. Considerável número de estudos tem 

fornecido evidências acerca deste impacto. Estes demonstram a associação da 

aTCMR com pior função renal, menor sobrevida do enxerto, alterações 

histopatológicas crônicas e disfunção crônica do enxerto (Nickerson et al., 

1998; Paraskevas et al., 2006; Cantarovich et al., 2001; Knight et al., 2001; 

Pallardó et al., 2004; Serón et al., 1997; Nankivell et al., 2003; Arns et al., 2007; 

Lerut et al., 2007). 
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1.6 Outros Distúrbios do Transplante Renal 

Além da rejeição em seus diferentes mecanismos e apresentações, o 

transplante renal pode ser acometido por uma ampla variedade de afecções. 

Dentre estes distúrbios, destacam-se as alterações limítrofes, a fibrose 

intersticial e atrofia tubular de etiologia indeterminada, a toxicidade por 

inibidores de calcineurina, as infecções, as glomerulopatias (recidivantes e de 

novo) e acometimentos adicionais (Sis et al., 2010).  

 

1.6.1 Alterações Limítrofes 

As alterações limítrofes (borderline changes) são definidas pelo achado 

histopatológico de tubulite acompanhada por infiltrado inflamatório 

linfomononuclear intersticial insuficientes para o diagnóstico de aTCMR. Este 

termo foi cunhado na primeira Conferência de Banff de Patologia do 

Transplante Renal, ocorrida em Banff (Província de Alberta, Canadá) em 1991 

(Solez et al., 1993). O diagnóstico ocorre quando, em biópsia por indicação 

clínica ou protocolar, é identificada tubulite leve (t1, uma a quatro células por 

secção transversal de túbulo cortical ou por grupo de dez células epiteliais 

tubulares em corte oblíquo ou longitudinal de túbulo cortical) acompanhada de 

qualquer grau de inflamação intersticial (i0 a i3) ou tubulite moderada (t2) ou 

acentuada (t3) acompanhadas de inflamação intersticial inferior a 26% do 

córtex renal amostrado (i0, inferior a 10%, ou i1, 10% a 25%) (Solez et al., 

2007).  
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A frequência das alterações limítrofes, seu impacto sobre o enxerto renal 

e a conduta recomendada tem sido avaliados nas últimas duas décadas. 

Diferentes estudos relatam que as alterações limítrofes são diagnosticadas em 

cerca de 20% a 25% dos pacientes transplantados renais (Schweitzer et al., 

1996; Shapiro et al., 2001; Espinoza et al., 2010). Apesar de ainda não haver 

claramente um consenso acerca da relevância deste achado sobre o 

transplante, existem dados que o associam a pior função renal nos primeiros 

anos de transplante (Matoza et al., 2008; Espinoza et al., 2010). Quando é 

administrado tratamento (geralmente, o mesmo empregado na aTCMR), a 

resposta terapêutica é observada em mais de 70% dos casos (Schweitzer et 

al., 1996; Saad et al., 1997). No entanto, não há consenso quanto à conduta 

frente às alterações limítrofes. Na maioria dos centros, as alterações limítrofes 

não são consideradas como um critério único e absoluto para a tomada de 

decisão, mas sim como um elemento no contexto de cada paciente (Beimler e 

Zeier, 2009). 

Mais recentemente, autores do grupo de Edmonton (Alberta, Canadá) 

tentaram discriminar os casos de alterações limítrofes com real significado 

clínico e que requerem tratamento daqueles que não necessitam de terapêutica 

específica. Utilizando microarrays, os pesquisadores averiguaram o perfil 

molecular de três grupos: aTCMR, alterações limítrofes e ausência de rejeição. 

Com base nesta análise molecular, o segundo grupo pôde ser reclassificado 

em casos equivalentes a aTCMR (33%) e em casos equivalentes a ausência 

de rejeição (67%). Estes recursos podem permitir, futuramente, que cada caso 

tenha avaliação mais adequada e conduta mais apropriada (de Freitas et al., 
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2012). No entanto, estes resultados podem ser questionados, ao ser 

observado, por exemplo, que a análise molecular é efetuada em áreas 

limitadas do enxerto e diferentes das utilizadas para o exame histopatológico. A 

ausência de expressão molecular característica de aTCMR no material utilizado 

pode refletir a natureza focal deste processo e esta negatividade represente um 

falso-negativo que leve um caso de rejeição a ser classificado como não 

acometido por rejeição (Randhawa, 2012). 

 

1.6.2 Fibrose Intersticial e Atrofia Tubular de Etiologia Indeterminada 

O termo fibrose intersticial e atrofia tubular de etiologia indeterminada 

(IF/TA, interstitial fibrosis and tubular atrophy, no evidence of any specific 

etiology) foi acrescentado à Classificação de Banff em sua versão de 2005. A 

IF/TA é uma categoria diagnóstica utilizada para o diagnóstico de biópsias nas 

quais se encontram fibrose intersticial e atrofia tubular, mas não se consegue 

atribuir uma causa específica a estes achados. Esta inclusão na Classificação 

de Banff eliminou a nefropatia crônica do enxerto (CAN, chronic allograft 

nephropathy) e tem o intuito de, sempre que possível, encontrar a etiologia do 

dano túbulo-intersticial crônico. As principais causas de dano crônico a serem 

excluídas para o diagnóstico de IF/TA são rejeição crônica (mediada por 

anticorpo e/ou mediada por linfócitos T), arterionefroesclerose hipertensiva, 

nefrotoxicidade crônica dos inibidores da calcineurina, obstrução urinária 

crônica, pielonefrite bacteriana e infecções virais. A extensão do 

comprometimento cortical é graduada em graus I, acometimento de até 25% da 

amostra; II, 26% a 50%; e III, mais de 50% (Solez et al., 2007). 
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A fisiopatologia da IF/TA é multifatorial. Diversos estudos abordando o 

dano crônico do enxerto apontam para fatores que envolvem desde a condição 

do rim previamente à doação, sua coleta, eventos imunológicos, dano vascular 

e nefrotoxicidade farmacológica. O melhor entendimento desta entidade 

depende do conhecimento da condição do órgão antes do transplante, das 

condições clínicas do paciente, da evolução morfológica do enxerto e, 

possivelmente, da adoção de metodologias de patologia molecular (Matas et 

al., 2010; Einecke et al., 2010; Servais et al., 2011; Naesens et al., 2013). 

 

1.6.3 Toxicidade Farmacológica 

O enxerto renal pode ser alvo de toxicidade farmacológica e de reações 

de hipersensibilidade causadas por medicamentos da mesma maneira que o 

rim nativo, sendo, portanto, alvo potencial de uma ampla gama de distúrbios 

associadas a fármacos. No entanto, cabe sempre destacar que os pacientes 

transplantados renais são mantidos em permanente regime de 

imunossupressão, principalmente com os dois principais inibidores da 

calcineurina (ciclosporina A e tacrolimus), e ambos têm importantes efeitos 

nefrotóxicos. Estes efeitos podem ser divididos, de maneira genérica, em 

nefrotoxicidade funcional (disfunção renal sem repercussão histopatológica) e 

nefrotoxicidade estrutural (disfunção renal acompanhada por alterações 

histopatológicas agudas e crônicas) (Colvin e Nickeleit, 2007).  

A nefrotoxicidade estrutural dos inibidores de calcineurina pode ser 

dividida em aguda e crônica. No primeiro grupo, incluem-se a arteriolopatia 
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aguda, a tubulopatia tóxica e a microangiopatia trombótica. O segundo grupo é 

caracterizado por um conjunto de alterações histopatológicas crônicas tais 

como hialinose arteriolar, atrofia tubular, fibrose intersticial e 

glomeruloesclerose segmentar ou global (Krejci et al. 2010). 

A arteriolopatia aguda é caracterizada pela vacuolização dos miócitos da 

camada média das arteríolas (Randhawa et al., 1993). Este fenômeno arteriolar 

ocorre em decorrência de vasoconstrição nestes vasos. A vasoconstrição 

arteriolar causada pelos inibidores da calcineurina é induzida por ativação do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento dos níveis de 

vasoconstritores (endotelina e tromboxano) e diminuição da síntese de 

vasodilatadores (prostaciclina, prostaglandina E2 e óxido nítrico) (Lamas, 2005; 

Bobadilla e Gamba, 2007). 

A tubulopatia tóxica é definida morfologicamente pela vacuolização 

isométrica das células epiteliais tubulares. À microscopia eletrônica, verificam-

se aumento do volume do retículo endoplasmático e multiplicação dos 

lisossomos. As causas postuladas para este padrão de toxicidade são a 

isquemia secundária à vasoconstrição e um possível dano estrutural e 

funcional do retículo endoplasmático induzido pela inibição da calcineurina 

(Krejci et al. 2010). 

A microangiopatia trombótica induzida pelos inibidores da calcineurina 

tem aspecto histopatológico muito semelhante à microangiopatia trombótica por 

outras causas. Caracteriza-se por trombose glomerular e arteriolar, acúmulo 

intracapilar de eritrócitos e fragmentos de eritrócitos, edema celular endotelial, 

destacamento das células endoteliais da membrana basal glomerular, 
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mesangiólise e isquemia glomerular na fase aguda e por hipertrofia da parede 

arteriolar e duplicação da membrana basal glomerular na fase crônica (Colvin e 

Nickeleit, 2007; Noris e Remuzzi, 2010). Este padrão de nefrotoxicidade é 

causado principalmente pela lesão endotelial secundária à isquemia decorrente 

da vasoconstrição, mas possivelmente também por maior agregação 

plaquetária e ativação de fatores pró-trombóticos (Franz et al. 1998; Ponticelli, 

2007).  

Por fim, a nefrotoxicidade crônica dos inibidores da calcineurina 

apresenta-se, ao exame histopatológico, com hialinose arteriolar, atrofia 

tubular, fibrose intersticial (tipicamente em faixa) e glomeruloesclerose 

segmentar ou global (Naesens et al., 2009). Dentre estes, o achado 

considerado mais específico, embora não seja patognomônico, é a hialinose 

arteriolar que acomete os miócitos da camada média das arteríolas, lesão 

distinta da arterioloesclerose hialina associada ao envelhecimento, diabetes 

melito e hipertensão arterial sistêmica, caracteristicamente com localização 

subendotelial (Mihatsch et al., 1995; Nankivell et al., 2004a; Snanoudj et al., 

2011; Mengel et al., 2011; Ekberg e Johansson, 2012). A origem desta lesão 

arteriolar permanece incerta, mas pode estar relacionada a importante papel da 

calcineurina nos miócitos (Nieves-Cintrón et al., 2007). O dano túbulo-

intersticial é considerado como secundário à isquemia resultante da lesão 

arteriolar e à maior produção de fator de transformação do crescimento-beta 

(TGF-beta, transforming growth factor-beta) desencadeada pelos inibidores da 

calcineurina (Zhong et al., 1988; Shihab et al., 2000; Pichler et al., 1995). As 

lesões glomerulares esclerosantes são atribuídas a lesão arteriolar, 
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hiperfiltração de glomérulos residuais e ocorrência de glomérulos atubulares 

(Krejci et al., 2010).  

 

 

1.6.4 Nefropatia do Poliomavírus 

A nefropatia do poliomavírus (Py-VAN, polyomavirus-associated 

nephropathy) é um evento importante no transplante renal e afeta de 1% a 10% 

dos pacientes (Ramos et al., 2009; Hirsch e Randhawa, 2013). Em décadas 

passadas, a ocorrência desta infecção viral no enxerto levava à perda do 

mesmo em até 90% dos casos. Mais recentemente, com o seu maior 

reconhecimento, métodos mais acurados de detecção e novas estratégias 

terapêuticas, as sobrevida do enxerto nos casos de Py-VAN melhorou 

substancialmente (Wadei et al., 2006; Weiss et al., 2008; Schaub et al., 2010).   

Os principais poliomavírus patogênicos à espécie humana são os vírus 

BK (BKV, BK virus) e JC (JCV, JC virus), os quais são vírus de DNA de dupla 

hélice e desprovidos de envelope, sendo que o primeiro é responsável pela 

esmagadora maioria dos casos de Py-VAN. A infecção por BKV é altamente 

frequente na população geral, sendo que a primoinfecção viral ocorre já na 

primeira década de vida levando a soroprevalências de cerca de 90%. O modo 

de transmissão do BKV ainda não está totalmente elucidado, mas acredita-se 

que seja pelas vias respiratória ou oral. Em seguida, ocorre a viremia primária e 

o vírus infecta o trato urinário e torna-se latente. Em até 10% dos indivíduos 

imunocompetentes, ocorre reativação, geralmente assintomática, detectável 
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por métodos moleculares (Nickeleit et al., 1999; Knowles et al., 2003; Egli et al., 

2009; Antonsson et al., 2010). Em indivíduos imunocomprometidos, 

particularmente receptores de transplantes de órgãos sólidos e de medula 

óssea, pode ocorre replicação viral em altas taxas, permitindo a detecção 

urinária de partículas virais por microscopia eletrônica e o achado de células 

epiteliais infectadas (as decoy cells). Nos transplantados renais com esta 

replicação viral acentuada, ocorre viremia em um terço dos casos os quais, 

sem intervenção adequada, progridem para Py-VAN, o que aumenta 

significativamente a perda do enxerto (Ramos et al., 2002; Wadei et al., 2006; 

Drachenberg et al., 2007; Viscount et al., 2007).  

Os fatores de risco para a ocorrência da Py-VAN incluem fatores 

relacionados à doação, ao receptor e a condições após o transplante. Os 

fatores de risco relacionados à doação incluem mismatches de HLA, doador 

falecido, doador altos títulos de anticorpos contra BKV e doador feminino. Os 

fatores relacionados ao receptor são idade mais avançada, gênero masculino e 

títulos de anticorpos contra o BKV baixos ou negativos. Por fim, dentre as 

circunstâncias do transplante referidas como associadas à Py-VAN, citam-se 

sondas ureterais, episódios de rejeição aguda, tratamento contra rejeição 

aguda, uso de corticosteroides, emprego anticorpos antilinfócitos, altos níveis 

séricos de imunossupressores, regimes com tacrolimo em comparação à 

ciclosporina e a inibidores de m-TOR, menor resposta de linfócitos T ao BKV e 

retransplante após perda de enxerto por Py-VAN (Manitpisikul et al., 2009; 

Prince et al., 2009; Schold et al., 2009; Hirsch et al., 2013). 
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O diagnóstico definitivo da Py-VAN é efetuado por meio de biópsia renal, 

na qual são demonstradas alterações nos núcleos das células epiteliais 

tubulares. Estas alterações são, tipicamente, inclusões intranucleares 

basofílicas amorfas, mas também são consideradas inclusões intranucleares 

eosinofílicas circundada por halo (semelhantes às encontras na 

citomegalovirose), disposição finamente granular da cromatina e aspecto 

vesicular da cromatina com presença de nucléolo(s). Estes achados são 

confirmados como diagnósticos de Py-VAN ao ser detectado o antígeno viral 

no interior dos núcleos por meio de imuno-histoquímica e/ou hibridização in situ 

(Drachenberg et al., 1999; Nickeleit et al., 1999; Singh e Nickeleit; 2004).  

As alterações citopáticas virais podem ocorrer de maneira isolada ou 

podem ser observadas associadas a características morfológicas tanto de 

agressão aguda/ativa ao enxerto (como infiltrado inflamatório intersticial, 

tubulite e dano tubular agudo) quanto de dano crônico (fibrose intersticial e 

atrofia tubular). As extensões do infiltrado inflamatório e da fibrose intersticiais 

são importantes fatores de mau prognóstico na evolução da nefropatia e são 

critérios para a classificação da Py-VAN histopatológica mais empregada 

correntemente. Esta classificação divide a Py-VAN nas categorias A, na qual o 

infiltrado inflamatório intersticial, a fibrose intersticial e a atrofia tubular não são 

identificados ou atingem até 10% do córtex; B, na qual o infiltrado inflamatório 

intersticial ultrapassa os 10% do córtex, mas a fibrose intersticial e a atrofia 

tubular acometem, no máximo, 50% do córtex (subdividida em B1, B2 e B3, de 

acordo com a extensão do infiltrado inflamatório); e C, na qual a fibrose 

intersticial e a atrofia tubular superam os 50% do córtex. Adicionalmente, 
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existem proposições de basear a classificação na extensão do efeito citopático 

viral (Drachenberg et al., 2004; Drachenberg et al., 2005; Masutani et al., 2012; 

Hirsch et al., 2013). 

 

1.6.5 Pielonefrite Bacteriana 

As infecções bacterianas do trato urinário acometem 20% a 60% dos 

transplantados renais. Cerca de um quarto destes desenvolve pielonefrite. Os 

agentes mais frequentes são os Gram-negativos, principalmente a Escherichia 

coli, mas microrganismos incomuns, como Chlamydia trachomatis, Candida 

albicans ou Lactobacillus, podem ser os causadores. Os fatores de risco são 

gênero feminino, diabetes mellitus, uso de sondas ureterais, cálculos na via 

urinária, estenose de via urinária, refluxo vésico-ureteral, abuso de analgésico 

e anomalias congênitas. O aspecto histopatológico da pielonefrite bacteriana é 

o mesmo do encontrado em rins nativos: tubulite neutrofílica, agregados 

neutrofílicos intratubulares, presença de neutrófilos no interstício e, 

frequentemente, acometimento mais acentuado da medular renal. O seu 

reconhecimento é muito relevante, pois, se o tratamento antimicrobiano é 

instaurado precocemente, o prognóstico é excelente com recuperação da 

função do enxerto (Fonseca et al., 2003; Valera et al., 2006; Gupta et al., 

2009). 
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1.6.6 Outras Infecções 

Adicionalmente à Py-VAN e à pielonefrite bacteriana, o enxerto renal 

pode ser alvo de outras infecções virais e bacterianas. As principais infecções 

destes dois grupos são a citomegalovirose, a adenovirose e a tuberculose 

(Singh e Nickeleit, 2004; Khaira et al., 2009). 

A citomegalovirose causa infecções sintomáticas em 20% a 60% dos 

transplantados renais (Brennan, 2001). No entanto, com o emprego de 

terapêuticas altamente efetivas, o acometimento do enxerto renal pelo 

citomegalovírus (CMV) é raro, chegando a 0,2% em uma série clínico-

patológica (Nickeleit et al., 2000). O principal padrão histopatológico observado 

é de uma nefrite túbulo-intersticial, a qual pode ser acompanhada de 

agregados nodulares de células linfomononucleares no interstício. As inclusões 

virais podem ser encontradas no núcleo e no citoplasma de células epiteliais e 

endoteliais. Em alguns casos, ocorrem infecção e replicação viral em células 

endoteliais dos capilares glomerulares, com glomerulonefrite e formação de 

crescentes. A confirmação diagnóstica ocorre pela detecção imuno-

histoquímica de antígenos virais e/ou pela identificação de partículas virais à 

microscopia eletrônica (Detwiler et al., 1998; Singh e Nickeleit, 2004). 

A infecção por adenovirose é menos frequente, com esparsos casos 

relatados. As características histopatológicas descritas são inclusões virais de 

aspecto ―borrado‖ nos núcleos das células epiteliais tubulares, destruição 

tubular severa com necrose e tubulorréxis, infiltrado inflamatório intersticial 

(podendo ter aspecto nodular e granulomatoso), hemorragia focal e cilindros 

intratubulares hemáticos. O diagnóstico é estabelecido por meio de imuno-
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histoquímica e/ou microscopia eletrônica (Ito et al., 1991; Assim et al., 2003; 

Singh e Nickeleit, 2004). 

A tuberculose no enxerto renal ocorre principalmente em áreas 

endêmicas. Geralmente, é consequência de reativação de foco de infecção 

antiga, embora também possa ocorrer como infecção adquirida pós-

transplante. O rim transplantado pode ser acometido secundariamente a 

infecção pulmonar e à tuberculose miliar, apesar de existirem relatos de casos 

isolados no órgão. Morfologicamente, caracteriza-se, em geral, por granulomas 

tuberculoides, nos quais os bacilos álcool-ácido resistentes são identificados 

por meio da coloração de Ziehl-Neelsen (Lorimer et al., 1999; Khaira et al., 

2009). 

 

1.6.7 Doenças Recorrentes  

Praticamente todas as doenças que acometem o rim nativo podem 

recorrer no enxerto renal. Os critérios morfológicos para o diagnóstico de cada 

entidade são os mesmos aplicados ao rim nativo e requerem microscopia 

óptica, imunofluorescência e microscopia eletrônica. (Couser, 2005; Colvin e 

Nickeleit, 2007). A recorrência de doença renal no enxerto foi descrita na 

década de 1960 e, atualmente, já está bastante claro que as recidivas têm forte 

associação com disfunção e falência do enxerto no longo prazo. No entanto, as 

taxas de recorrência e o impacto variam entre as doenças específicas. As 

doenças recidivantes mais comumente encontradas são a glomeruloesclerose 

segmentar e focal (GESF), a nefropatia diabética, as glomerulonefrites 
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membranoproliferativas tipos I e II, a glomerulopatia membranosa e a 

nefropatia da IgA (Glassock et al., 1968; Hariharan et al., 1999; Briganti et al., 

2002; Ponticelli e Glassock, 2010). 

A GESF recorre em aproximadamente 30% dos transplantados renais 

durante o primeiro transplante. Nos casos nos quais o primeiro enxerto foi 

perdido pela doença, a taxa de recorrência aproxima-se de 100% após o 

segundo transplante (Couser, 2005; Newstead, 2003). A sobrevida do enxerto 

após a recidiva da GESF situa-se perto de 60% aos cinco anos, 

significativamente inferior à sobrevida do enxerto em pacientes sem recorrência 

(Pardon et al., 2006). 

A nefropatia diabética recidiva em mais de 50% dos pacientes. Sua 

detecção precoce requer alto grau de suspeição e emprego de técnicas 

adequadas, visto que as lesões glomerulares iniciais, como o espessamento 

das membranas basais glomerulares, são sutis e achados histopatológicos 

característicos, como a lesão de Kimmelstiel-Wilson, podem levar até quinze 

anos para serem detectados (Mauer et al., 1976; Nyumura et al., 2012). A 

sobrevida do enxerto após sua detecção varia de 71% a 92% aos cinco anos 

(Hariharan et al., 1996; Kim et al., 2001).  

As glomerulonefrites membranoproliferativas tipos I e II têm diferentes 

taxas de recorrência. A glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I tem taxa 

de recorrência ao redor de 30% (Andresdotirr et al., 1997; Moroni et al., 2011). 

Por sua vez, a glomerulonefrite membranoproliferativa tipo II, também 

conhecida por doença de depósitos densos, apresenta índices mais altos, 
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ultrapassando 80% (Andresdotirr et al., 2006). Ambas associam-se a menor 

sobrevida do enxerto (Braun et al., 2005; Ponticelli e Glassock, 2010). 

A glomerulopatia membranosa tem taxa de recorrência variando entre 

30% a 50% (Dabade et al., 2008). A avaliação do impacto sobre o enxerto tem 

resultados conflitantes na literatura. Alguns estudos demonstram progressão 

para doença renal em estágio terminal em mais de 50% dos casos (Cosyns et 

al., 1998; Kennedy et al., 2013). Entretanto, outra série de casos não 

comprovou associação da glomerulopatia com menor sobrevida do enxerto 

(Sprangers et al., 2010). 

A nefropatia da IgA recidiva em cerca de 30% a 35% dos transplantados 

(Ponticelli et al., 2004; Ortiz et al., 2012). A avaliação da repercussão da 

recorrência desta glomerulopatia também não resulta em dados uniformes na 

literatura. Existem evidências suportando, paradoxalmente, melhor 

desempenho dos enxertos com doença recidivantes comparados aos sem 

recidiva (Jeong et al., 2008). Outros estudos, no entanto, não comprovam 

diferença significativa (Bumgardner et al., 1998; Chacko et al., 2007). Em um 

número restrito de casos a recorrência da nefropatia da IgA apresenta-se com 

crescentes e, nesta forma, mais de 50% dos pacientes evoluem com 

importante deterioração da função renal, por vezes com rápido retorno à diálise 

(Kowalewska et al., 2012). 

Adicionalmente, diversos outros acometimentos do rim nativo com 

potenciais recorrência e impacto no enxerto são relatados na literatura. Dentre 

estes, citam-se a granulomatose de Wegener, a poliangeíte microscópica, a 

doença do anticorpo anti-membrana basal glomerular, a nefrite lúpica, a 
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síndrome hemolítico-urêmica, a amiloidose, glomerulopatia fibrilar, a 

glomerulopatia imunotactoide e as doenças renais causadas por gamopatias 

monoclonais (Joshi et al., 2007). 

 

1.6.8. Glomerulopatias De Novo 

As principais glomerulopatias que ocorrem de novo no transplante renal 

são a GESF, a glomerulopatia membranosa e a doença do anticorpo anti-

membrana basal glomerular na Síndrome de Alport. O diagnóstico de 

glomerulopatia de novo requer o conhecimento preciso da causa da falência 

dos rins nativos, a qual, obviamente, deve ser distinta da glomerulopatia em 

questão para esta ser considerada de novo (Colvin e Nickeleit, 2007).  

A GESF de novo é encontrada em aproximadamente 10% a 20% dos 

enxertos renais. A sua ocorrência é mais comumente secundária a eventos 

como compensação da perda de néfrons ao longo do tempo, desequilíbrio 

entre o volume do enxerto e o tamanho do receptor (hiperfiltração em rins de 

doadores pediátricos transplantados em indivíduos adultos), doença vascular 

severa e toxicidade por inibidores da calcineurina. Embora menos frequente, a 

GESF de novo também pode ocorrer de forma primária. As variantes 

histopatológicas mais frequentemente encontradas são a peri-hilar e a sem 

outras especificações (NOS, not otherwise specified) (Shimizu et al., 2011). 

Adicionalmente, a variante colapsante também tem sido relatada como mais 

comumente em ocorrências de novo do que em apresentações recorrentes e 

com particular mau prognóstico (Swaminathan et al., 2006). 
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A glomerulopatia membranosa de novo ocorre mais raramente, com 

frequências de 1,8% a 9% dos pacientes transplantados (Antignac et al., 1988; 

Schwartz et al., 1991; Aline-Fardin et al., 2009). Atualmente, postula-se que 

eventos imunológicos como episódios de rejeição e infecções virais ou mesmo 

eventos não imunológicos levem a dano que exponha antígenos autólogos, 

com consequentes produção de anticorpos e deposição de complexos 

antígeno-anticorpo na região subepitelial, levando à formação da 

glomerulopatia membranosa (Ponticelli e Glassock, 2012). A influência desta 

glomerulopatia sobre o desempenho do enxerto é controversa, mas a maioria 

dos dados disponíveis aponta para um papel deletério sobre o mesmo 

(Antignac et al., 1988; Truong et al., 1989; Schwartz et al., 1991). 

A doença do anticorpo anti-membrana basal glomerular na Síndrome de 

Alport ocorre em pacientes transplantados renais que evoluíram para 

insuficiência renal devido à síndrome. Na maioria dos casos, a Síndrome de 

Alport ocorre devido a uma deficiência na cadeia alfa-5 do colágeno tipo IV 

causada por alteração genética no cromossomo X, a qual leva a uma 

conformação anômala do colágeno tipo IV e a esclerose glomerular em longo 

prazo. Ao receberem o enxerto renal, estes pacientes recebem um órgão com 

um colágeno tipo IV normal, o qual é estranho para o sistema imunológico do 

indivíduo. Como consequência, é sintetizado anticorpo anti-membrana basal. 

No entanto, apesar da formação deste anticorpo (em todos os pacientes em 

algumas séries), um pequeno grupo (cerca de 2% a 5%) desenvolve a doença 

do anticorpo anti-membrana basal glomerular (Kalluri et al., 2000; Byrne et al., 

2002; Browne et al., 2004; Pedchenko et al., 2010). 
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1.6.9 Outras Alterações 

Além dos acometimentos anteriormente descritos, outros distúrbios de 

frequências variáveis podem ser encontrados no enxerto renal. Estes 

acometimentos podem tanto estar presentes no órgão previamente ao 

transplante quanto ocorrer no mesmo após o transplante. No primeiro grupo, 

destacam-se alterações como fibroelastose intimal arterial (arterioesclerose), 

arterioloesclerose hialina, atrofia tubular, fibrose intersticial, esclerose 

glomerular, glomerulopatias e microangiopatia trombótica (Lopes et al., 2005; 

El-Husseini et al., 2007; Anglicheau et al., 2008, De Vusser et al., 2013). No 

segundo grupo, citam-se, além dos componentes do primeiro grupo, dano 

tubular agudo (morfologicamente, manifesto por necrose tubular aguda), 

doenças genéticas, nefropatias obstrutivas e distúrbios linfoproliferativos pós-

transplante (Rohr, 1983; Olsen et al., 1989; Ito et al., 2009; Khedmat e Taheri, 

2010; Kuppachi et al., 2013). 

 

1.7 Linfangiogênese 

  

1.7.1 Vasos Linfáticos e Linfangiogênese – Generalidades 

Os vasos linfáticos são divididos em três diferentes categorias, tomando-

se como critério a sua composição e seu diâmetro: capilares linfáticos, vasos 

linfáticos pré-coletores e vasos linfáticos coletores. Os capilares linfáticos têm o 

menor diâmetro e são constituídos por uma camada de células endoteliais com 

junções intercelulares interrompidas que repousam sobre uma membrana basal 
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descontínua e se ligam a fibras de colágeno por meio de filamentos de 

ancoragem. Estes capilares não possuem pericitos ou células musculares lisas 

em sua parede. Os vasos linfáticos pré-coletores são semelhantes aos 

capilares linfáticos, mas apresentam esparsa cobertura de células musculares 

lisas. Os vasos linfáticos coletores são formados pelas células endoteliais 

linfáticas com junções celulares contínuas, membrana basal, camada de 

células musculares lisas e válvulas. A linfa flui dos linfáticos de menor diâmetro 

(capilares) para os de diâmetro intermediário (linfáticos pré-coletores) e, 

destes, para os de maior diâmetro (linfáticos coletores) (Alitalo, 2011). 

A formação dos vasos linfáticos ocorre por meio de dois processos 

distintos: a vasculogênese linfática, ou linfangiogênese embrionária, e a 

neolinfangiogênese, ou simplesmente, linfangiogênese, como é referida mais 

frequentemente na literatura. A vasculogênese linfática ocorre durante a 

embriogênese, começando após a constituição de circulação sanguínea 

funcional, e forma a vasculatura linfática normal. A linfangiogênese é um 

fenômeno da vida pós-natal e está associada a processos fisiopatológicos 

gerais e a doenças específicas (Maby-El Hajjami e Petrova, 2008). O principal 

mecanismo de formação dos vasos linfáticos durante a linfangiogênese envolve 

a secreção local dos fatores de crescimento vascular endotelial C e D (VEGF: 

vascular endothelial growth factor). Ambos, mas principalmente o VEGF-C, 

ligam-se ao receptor 3 de VEGF (VEGFR3: vascular endothelial growth factor 

receptor 3) e promovem proliferação, migração e sobrevivência das células 

endoteliais linfáticas. Dentre outras moléculas promotoras da linfangiogênese 

de papel secundário ou indireto, citam-se VEGF-A, VEGFR2, fator de 
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crescimento fibroblástico 2 (FGF: fibroblast growth factor), fatores de 

crescimento insulina-símile 1 e 2 (IGF: insulin-like growth factor), fator de 

crescimento hepatocitário (HGF: hepatocyte growth factor), linfotoxina-alfa (LT: 

lymphotoxin) e fator de crescimento derivado de plaquetas B (PDGF: platelet 

derived growth factor) (Norrmén et al., 2011).  

Os vasos linfáticos desempenham papéis tradicionalmente conhecidos bem 

como funções que vêm sendo elucidadas apenas mais recentemente. Há 

décadas, sabe-se que a vasculatura linfática é responsável por reabsorção de 

fluidos e macromoléculas dos tecidos e sua reposição na corrente sanguínea, 

transporte de antígenos e de APCs do interstício para os linfonodos e absorção 

de triacilgliceróis oriundos da dieta e de moléculas lipofílicas na luz intestinal 

(Karpanen e Alitalo, 2008). Nos últimos anos, outras propriedades desta 

circulação foram descritas. Estas incluem recrutamento de leucócitos nas fases 

iniciais da inflamação, remoção de mediadores inflamatórios para a resolução 

da inflamação, estímulo à imunidade adaptativa e promoção da tolerância a 

enxertos (Mouta e Heroult, 2003; Huggenberger et al., 2011; Kim et al., 2012). 

Simultaneamente, à descrição de funções adicionais dos vasos 

linfáticos, a linfangiogênese também tem sido abordada no contexto de 

processos fisiopatológicos, particularmente em doenças inflamatórias e 

neoplásicas. A ocorrência linfangiogênese é descrita em espécimes 

provenientes de seres humanos e em modelos animais de doenças 

inflamatórias respiratórias, articulares e intestinais e de rejeição a transplante 

corneano (Baluk et al., 2005; Halin et al., 2008; Guo et al., 2009; Schonthaler et 

al., 2009; Dietrich et al., 2010; Rahier et al., 2011). Nas doenças neoplásicas, a 
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linfangiogênese associa-se, principalmente, à disseminação metastática de 

neoplasias malignas como melanoma e carcinomas de mama, próstata, 

estômago, intestino grosso, pulmão e rim (McColl et al., 2008; Cimpean et al., 

2012; Duong et al., 2012; Zhao et al., 2012; Xie et al., 2013). 

 

1.7.2 Linfangiogênese e Transplante Renal 

O papel dos vasos linfáticos no transplante renal tem sido abordado em 

alguns estudos recentes. A utilização de marcadores específicos para o 

endotélio linfático permitiu a distinção imunoistoquímica entre vasos linfáticos e 

sanguíneos e forneceu um instrumento muito útil para a detecção e a avaliação 

dos vasos linfáticos nos enxertos renais. O principal marcador empregado é a 

podoplanina (D2-40), além do Prox-1 e do LYVE-1 (endotélio de vaso linfático 

1: lymphatic vessel endothelium 1)  (Kerjaschki et al., 2006; Oka et al., 2009). 

No rim normal, os vasos linfáticos seguem os ramos das artérias até o nível 

das artérias interlobulares, não sendo observados no espaço intertubular 

(interstício) do córtex renal ou ao redor dos glomérulos. A medula renal 

apresenta poucos (se algum) vaso linfático (Colvin, 2004). 

 Estudos recentes têm abordado a presença de vasos linfáticos em 

localização anômala (interstício do córtex renal) e a sua associação com 

alterações morfológicas do enxerto renal, particularmente alterações 

morfológicas de dano crônico e rejeição aguda. As células consideradas como 

fontes da linfangiogênese renal são células endoteliais pré-existentes que 

entram em divisão e macrófagos que sofrem um processo de transformação 
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(Kerjaschki et al., 2006). A ocorrência destes vasos pode ser detectada em 

períodos iniciais do transplante. Em trabalho utilizando biópsias em um período 

máximo de um mês pós-transplante, Yamamoto e cols. detectaram a formação 

de vasos linfáticos no interstício cortical em um período médio de 17,3 dias e 

associação da linfangiogênese com rejeição aguda tanto mediada por linfócitos 

T quanto por anticorpo (Yamamoto et al., 2006). A linfangiogênese foi também 

associada à ocorrência de agregados linfocitários ativos contendo linfócitos T e 

B com atividade proliferativa (Kerjaschki et al., 2004). Por fim, a presença de 

linfáticos no córtex do enxerto renal foi observada em espécimes com 

alterações morfológicas crônicas (Adair et al., 2007). 

 No entanto, apesar da associação da linfangiogênese a alterações 

classicamente associadas à pior função (rejeição aguda e dano crônico) e a 

perdas de enxerto e da hipótese de os vasos linfáticos colaborarem com 

respostas imunológicas ao enxerto e com a migração de células 

imunologicamente ativas para o mesmo, o papel desempenhado pela 

linfangiogênese sobre o prognóstico no transplante renal permanece incerto. 

Contrariando um possível efeito prognóstico negativo da linfangiogênese, Stuht 

e cols., analisando 162 biópsias protocolares efetuadas seis, doze e vinte e 

seis semanas pós-transplante sem evidências de rejeição aguda ou de dano 

crônico referentes a 76 pacientes, relataram a associação da presença de 

vasos linfáticos a melhores níveis séricos de creatinina um ano após o 

transplante, favorecendo a hipótese de que os linfáticos seriam uma via para a 

saída de células imunologicamente ativas do enxerto (Stuht et al., 2007). 

Entretanto, Oka e cols., analisando biópsias com aTCMR, observaram pior 
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função do enxerto nos casos nos quais a expressão de vasos linfáticos foi 

maior (Oka et al., 2009). Portanto, ao serem observadas a exiguidade de 

estudos e as presentes controvérsias, percebe-se a necessidade de maior 

atenção sobre a linfangiogênese no transplante renal, abordando-se a sua 

relação com as diferentes categorias diagnósticas das alterações do enxerto e 

o seu potencial efeito prognóstico. Adicionalmente, havendo a confirmação da 

participação (com efeito negativo ou positivo) sobre a função e a sobrevida do 

enxerto renal, serão abertas alternativas para potenciais investigações de 

novas intervenções terapêuticas (Colvin, 2004).  
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2  OBJETIVOS 
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 Os objetivos deste estudo foram: 

a) Classificar morfologicamente de acordo com a Classificação de Banff as 

biópsias de enxertos renais dos pacientes transplantados com órgãos 

provenientes de doadores falecidos na Unidade de Transplante Renal do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(UTR-HC-FMUSP) entre janeiro de 2007 e dezembro de 2009 efetuadas ao 

longo do primeiro ano de seguimento do transplante e analisadas na Divisão de 

Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (DAP-HC-FMUSP).  

b) Quantificar a expressão de vasos linfáticos nestas biópsias. 

c) Analisar a expressão de vasos linfáticos nas diferentes categorias 

diagnósticas. 

d) Analisar a expressão de vasos linfáticos em relação aos diferentes escores 

semiquantitativos da Classificação de Banff. 

e) Analisar a expressão de vasos linfáticos em relação à fibrose intersticial 

cortical. 

f) Analisar a expressão de vasos linfáticos em relação à presença de infiltração 

celular por linfócitos T, linfócitos B e macrófagos. 

e) Analisar a expressão de vasos linfáticos em relação a características 

demográficas, clínicas e laboratoriais dos pacientes transplantados. 

f) Analisar influência da expressão de vasos linfáticos sobre desfechos clínicos 

do transplante. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
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O protocolo deste estudo retrospectivo teve a aprovação da Comissão 

de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, sob o número 0043/11. 

 

3.1 Seleção dos Casos e Critérios de Exclusão 

Foram selecionadas as biópsias de enxertos renais por indicação clínica 

de pacientes submetidos a transplante renal de doadores falecidos entre 

janeiro de 2007 e dezembro de 2009 na UTR-HC-FMUSP realizadas durante o 

primeiro ano pós-transplante. Os pacientes submetidos a mais de uma biópsia 

renal neste período tiveram todas as suas biópsias inclusas no estudo. Após o 

levantamento de blocos e lâminas, foram excluídas as biópsias com: a) menos 

de sete glomérulos; b) menos de uma secção arterial; c) material 

predominantemente necrótico; e d) escassez de material no bloco de parafina 

para a confecção de lâminas de imuno-histoquímica.  

 

3.2 Revisão das Biópsias 

As biópsias renais enviadas para a Divisão de Anatomia Patológica 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

são rotineiramente fixadas em Duboscq-Brasil imediatamente após a coleta das 

mesmas, permanecendo neste fixador por 40 minutos sendo, após este 

período, passadas para um frasco com formaldeído a 10%. O material é 

submetido a processamento histológico habitual e inclusão em parafina. São 
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confeccionadas cinco lâminas em secções de 3,0 micrômetros de espessura: 

duas coradas por hematoxilina-eosina (HE), uma por ácido periódico de Schiff 

(PAS), uma por impregnação pela prata pelo método da prata metenamina 

(PAMS) e uma por tricrômico de Masson. 

As cinco lâminas histológicas de cada caso foram analisadas por dois 

patologistas com experiência em nefropatologia (Dra. Daísa S. R. David e Dr. 

Rafael N. Bringhenti) de forma independente. Foram aplicados os critérios da 

Classificação de Banff de 2011 (Mengel et al., 2012) para a avaliação de 

biópsias de enxertos renais. Os casos discordantes foram analisados em 

conjunto por ambos os patologistas para obtenção de consenso. 

Adicionalmente, procedeu-se à análise da porcentagem de córtex 

acometido por fibrose intersticial em cada biópsia. Foram utilizadas as lâminas 

coradas por tricrômico de Masson. Foram obtidas microfotografias de campos 

de 100 aumentos do córtex amostrado em cada uma destas lâminas por meio 

do programa de computador Image-Pro Plus versão 6.0 (Media Cybernetics, 

Rockville, MD, USA) acoplado a um microscópio marca Olympus modelo BX-40 

(Olympus Corporation, Tóquio, Japão). Subsequentemente, a área cortical total 

e a área com fibrose intersticial foram medidas em micrômetros quadrados, 

utilizando-se as fotomicrografias e o programa de computador ImageJ (National 

Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA). Por fim, a porcentagem de córtex 

acometido por fibrose intersticial foi calculada dividindo-se a área com fibrose 

pela área total do córtex. 
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3.3 Imuno-Histoquímica 

As reações imuno-histoquímicas foram realizadas no Laboratório de 

Investigação Médica 16 (LIM-16) da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo.  

A partir dos blocos de parafina, foram efetuados dez novos cortes de 4,0 

micrômetros de espessura, sendo os mesmos dispostos em dez lâminas de 

vidro silanizadas. Estas lâminas foram aquecidas em estufa a 60°C durante 30 

minutos e desparafinizadas através de um uma sequência de três banhos de 

xilol, seguidos por uma bateria de banhos em concentrações decrescentes de 

etanol em água destilada para reidratação: etanol a 100% (dois banhos), etanol 

a 96%, etanol a 80% e água destilada. Após essa etapa, foi realizada a 

recuperação antigênica com calor úmido, em solução de ácido cítrico a 10 mM 

tamponado, pH 6,0 (tampão citrato) em temperatura de 95°C por 30 minutos 

em forno de micro-ondas. As lâminas foram então resfriadas e mantidas por 

cinco minutos em solução tampão TBS (tris buffer saline), pH 7,6. Esse tampão 

foi utilizado para todas as lavagens empregadas na técnica.  

 O método da imunoperoxidase indireta foi empregado para a detecção 

dos marcadores: podoplanina/D2-40 (marcador de endotélio linfático), CD3 

(marcador de linfócitos T), CD20 (marcador de linfócitos B) e CD68 (marcador 

de macrófagos). As lâminas foram submetidas ao bloqueio da peroxidase 

endógena através de um banho em solução de peróxido de hidrogênio a 100 

volumes diluído a 30% em álcool metílico p.a., durante 30 minutos, ao abrigo 

da luz. Em seguida, os cortes foram lavados e incubados por 30 minutos com 

uma solução de soro não imune de cavalo (Vector #S-2000), diluído a 2% em 
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solução de leite desnatado a 2% em TBS. Todas as incubações foram 

realizadas em câmara úmida a fim de evitar o ressecamento dos cortes.  

Após a retirada do excesso de soro, os cortes foram incubados com os 

seguintes anticorpos primários, diluídos em solução de BSA (albumina sérica 

bovina liofilizada: bovine serum albumine) a 1%, e suas respectivas 

concentrações: podoplanina (anticorpo IgG1 monoclonal anti-D2-40 de coelho, 

10 mg/ml, diluição 1:100, Biocare Medical, Concord, CA, EUA), CD3 (anticorpo 

IgG monoclonal anti-CD3 de coelho, clone E272, 10 mg/ml, diluição 1:200, 

Biocare Medical, Concord, CA, EUA), CD20 (anticorpo IgG2α/kappa 

monoclonal anti-CD20 de camundongo, clone L26, 10 mg/ml, diluição 1:200, 

Biocare Medical, Concord, CA, EUA) e CD68 (anticorpo IgG1/kappa 

monoclonal anti-CD68 de camundongo, clone KP1, 10 mg/ml, diluição 1:200, 

Biocare Medical, Concord, CA, EUA). Os cortes foram mantidos em geladeira a 

4ºC durante um período de 18 horas.  

No dia seguinte, as lâminas foram lavadas em TBS e os cortes foram 

incubados com a solução Envision FLEX rabbit/mouse, high pH (Link) TM (Dako 

#K8000, Carpinteria, CA, EUA) durante 30 minutos. As lâminas foram então 

lavadas novamente, e reveladas com substrato cromogênico a base de 

diaminobenzidina (Dako #K3468, Carpinteria, CA, EUA) por cinco minutos, 

lavadas novamente e contracoradas com Hematoxilina de Harris por 2 minutos. 

As lâminas foram lavadas, desidratadas e montadas com lamínulas e meio de 

montagem (Fisher Scientific #FISH-SP15-500, Loughborough, Reino Unido). 

Todas as reações foram efetuadas com controles positivos e controles 

negativos. Para controles positivos de CD3, CD20 e CD68, foram utilizadas 
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secções histológicas de tonsila palatina hiperplásica e, para controle positivo de 

podoplanina, foram utilizadas secções histológicas de mesotelioma maligno 

pleural.  

 

3.4 Análise Imuno-Histoquímica 

As lâminas de imuno-histoquímica foram utilizadas para as análises de 

expressão de vasos linfáticos no córtex renal, infiltrado inflamatório túbulo-

intersticial cortical e infiltrado celular glomerular. Os vasos linfáticos foram 

identificados por meio do marcador podoplanina e os linfócitos T, os linfócitos B 

e os macrófagos, utilizando-se, respectivamente, os marcadores CD3, CD20 e 

CD68. 

A expressão de vasos linfáticos foi expressa por número de vasos 

linfáticos por milímetro quadro de córtex renal. Em cada biópsia, foram 

contados e registrados todos os vasos linfáticos presentes na camada cortical 

(os linfáticos presentes ao redor de artérias não foram registrados por serem 

considerados normais). A seguir foi determinada toda a área cortical em 

milímetros quadrados na lâmina de imuno-histoquímica na qual os vasos foram 

contados por meio de análise de microfotografias de campos 40 aumentos 

utilizando-se ferramenta de determinação de área do programa ImageJ. Por 

fim, dividiu-se o número de vasos linfáticos pela área e obteve-se, para cada 

biópsia, um valor em número de vasos linfáticos por milímetro quadrado de 

área cortical (vl/mm2). 
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Na análise do infiltrado inflamatório túbulo-intersticial, foram 

quantificados linfócitos T, linfócitos B e macrófagos. Em cada lâmina (CD3, 

CD20 e CD68 de cada biópsia), foram contadas as células presentes no 

interstício e nos túbulos corticais, não sendo contadas células presentes nos 

setores glomerular e vascular. Esta contagem foi efetuada com microfotografias 

de campo de 400 aumentos utilizando-se ferramenta de contagem celular do 

programa ImageJ. A seguir foi determinada toda a área cortical em milímetros 

quadrados na lâmina de imuno-histoquímica na qual as células foram contadas 

por meio de análise de microfotografias de campos 40 aumentos utilizando-se 

ferramenta de determinação de área do programa ImageJ. Por fim, dividiu-se o 

número de células pela área e obteve-se, para cada biópsia, um valor em 

número de células por milímetro quadrado de área cortical. 

Na análise do infiltrado celular glomerular, também foram quantificados 

linfócitos T, linfócitos B e macrófagos presentes no tufo capilar dos glomérulos. 

Em cada lâmina (CD3, CD20 e CD68 de cada biópsia), foram contadas as 

células presentes no tufo capilar de todos os glomérulos. Este número total de 

células foi dividido pelo número de glomérulos e obteve-se, para cada biópsia 

um valor em número de células por glomérulo.  

 

3.5 Dados dos Pacientes e C4d 

Os dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos pacientes inclusos 

foram obtidos no sistema de prontuário informatizado da UTR-HC-FMUSP. O 

dado referente ao C4d foi obtido a partir dos laudos emitidos pela DAP-HC-
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FMUSP, o qual foi avaliado por imuno-histoquímica e/ou por 

imunofluorescência. As biópsias consideradas positivas para C4d foram 

aquelas nas quais se observou marcação circunferencial completa em 10% ou 

mais dos capilares peritubulares amostrados.  

 

3.6 Análise Estatística 

Os dados foram armazenados e analisados com o programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 19.0 (IBM Corporation, 

Armonk, NY, EUA). As variáveis contínuas foram expressas por média e 

desvio-padrão e analisadas pelo teste t de Student não pareado. O teste qui-

quadrado foi utilizado para as variáveis categóricas. A sobrevida do enxerto 

renal foi avaliada com o método de Kaplan-Meier. Para os dados não 

paramétricos, empregou-se o teste de Kruskall-Wallis seguido por 

comparações pareadas com o teste de Mann-Whitney. As diferenças 

observadas foram consideradas estatisticamente significativas com valores de 

p inferiores a 0,05 (p < 0,05).  

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Revisão Histopatológica 

Nos arquivos da DAP-HC-FMUSP, foram identificadas 284 biópsias de 

primeiro ano pós-transplante de 147 pacientes transplantados renais com 

doadores falecidos na UTR-HC-FMUSP da mesma instituição durante o 

intervalo abordado no estudo. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 

foram inclusas 191 (67,2%) biópsias elegíveis de 124 pacientes (84,3% do 

total). 

As biópsias foram divididas em dez diferentes categorias (tabela 1 e 

figuras 1 a 11). Estas categorias e o número absoluto e porcentagem de 

biópsias foram distribuídos da seguinte forma: ausência de rejeição, 87 

(45,5%); aABMR, 23 (12,0%); aTCMR, 15 (7,8%); rejeição aguda mista 

(mediada por anticorpo e mediada por linfócitos T), duas (1,0%); cABMR, uma 

(0,5%); cTCMR, uma (0,5%); alterações limítrofes, 32 (16,7%); infecções, cinco 

(2,6%) fibrose intersticial e atrofia tubular de etiologia indeterminada, 22 

(11,5%); e glomerulopatias, três (1,6%).  

Nas biópsias alocadas no grupo ausência de rejeição, o achado mais 

frequente foi necrose tubular aguda com 46 biópsias (24,0%). Esta foi seguida 

por nefroesclerose benigna (11 biópsias, 5,7%), arterioesclerose e /ou 

arterioloesclerose hialina isolada(s) (oito biópsias, 4,2%), necrose cortical (duas 

biópsias, 1,0%), parênquima renal normal (duas biópsias, 1,0%) e outras 

alterações (dezoito biópsias, 9,4%). 

 A rejeição aguda foi dividida em três grupos: aABMR, aTCMR e rejeição 

aguda mista (mediada por anticorpo e mediada por linfócitos T). Foram 
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identificadas 23 biópsias com aABMR (12,0%), todas confirmadas pela 

deposição do C4d e pela presença de DSA sérico. A distribuição em graus foi a 

seguinte: grau I, seis biópsias (3,1%); grau II, 15 biópsias (7,8%); e grau III, 

duas biópsias (1,0%). A aTCMR foi diagnosticada em 15 biópsias (7,8%), 

distribuídas em seus cinco graus: grau IA, duas biópsias (1,0%); grau IB, seis 

biópsias (3,1%); grau IIA, quatro biópsias (2,1%); grau IIB, duas biópsias 

(1,0%); e grau III, uma biópsia (0,5%). A rejeição aguda mista foi encontrada 

em duas amostras (1,0%), sendo ambas aABMR grau II e aTCMR grau IIB 

combinadas. Rejeição crônica foi identificada em duas biópsias uma mediada 

por anticorpo (0,5%) e outra mediada por linfócitos T (0,5%). Um significativo 

número de casos (32, 16,7%) foi classificado como alterações limítrofes, os 

quais apresentaram, por definição, infiltrado inflamatório linfomononuclear 

insuficiente para o diagnóstico de aTCMR. 

 Acometimentos infecciosos do enxerto constituíram um grupo de cinco 

biópsias. Neste grupo, foram encontrados dois casos de nefropatia do 

poliomavírus e três casos de pielonefrite. A nefropatia do poliomavírus foi 

diagnosticada por meio de imuno-histoquímica (anticorpo anti-SV40 com 

marcação nuclear) e a pielonefrite foi caracterizada por infiltrado neutrofílico 

túbulo-intersticial e urocultura com crescimento bacteriano significativo. 

 Os casos nos quais foi identificado dano túbulo-intersticial crônico 

(atrofia tubular e fibrose intersticial) em mais de 5% do córtex sem etiologia 

evidente foram classificados como IFTA. Este grupo incluiu 22 biópsias 

(11,5%), sendo 15 (7,8%) IFTA grau I e sete (3,7%) grau II. 
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 Por fim, em três amostras (1,6%) foram encontradas glomerulopatias. 

Em dois casos (1,0%) foi diagnosticada GESF, um deles variante sem outras 

especificações (NOS: not otherwise specified) da Classificação de Columbia e 

o outro como GESF colapsante, ambos com exame de imunofluorescência 

compatível concomitante. Em um caso (0,5%), foi identificada glomerulonefrite 

com crescentes celulares, porém a mesma não pôde ser melhor categorizada 

pela ausência de material enviado para exame de imunofluorescência ou de 

microscopia eletrônica.   
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TABELA 1 – Divisão em categorias com os diagnósticos específicos das 191 biópsias 

e a expressão média de vasos linfáticos. 

Categoria Número  

(%) 

Diagnósticos Específicos  Número  

(%) 

vl/ 

mm2 

Ausência de 

rejeição 

87 (45.5) Necrose tubular aguda 

Nefrosclerose benigna 

Arteriosclerose e/ou 

arterioloesclerose hialina 

isoladas 

Necrose cortical 

Normal 

Outras 

46 (24.0) 

11 (5.7) 

 

 

08 (4.2) 

02 (1.0) 

02 (1.0) 

18 (9.4) 

0.416 

aABMR 23 (12.0) aABMR I 

aABMR II 

aABMR III 

06 (3.1) 

15 (7.8) 

02 (1.0) 

0.706 

aTCMR 15 (7.8) aTCMR IA 

aTCMR IB 

aTCMR IIA 

aTCMR IIB 

02 (1.0) 

06 (3.1) 

04 (2.1) 

02 (1.0) 

2.386 
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aTCMR III 01 (0.5) 

RA mista 02 (1.0) aABMR II + aTCMR IB 02 (1.0) 1.735 

cABMR 01 (0.5)  01 (0.5) 1.030 

cTCMR 01 (0.5)  01 (0.5) 0.560 

Alterações 

limítrofes  

32 (16.7)  32 (16.7) 0.819 

Infecções 05 (2.6) Nefropatia do poliomavírus 

Pielonefrite 

03 (1.6) 

02 (1.0) 

3.506 

IFTA 22 (11.5) IFTA I 

IFTA II 

IFTA III 

15 (7.8) 

07 (3.7)  

00 (0.0) 

0.603 

Glomerulopatias 03 (1.6) GESF colapsante 

Glomerulonefrite crescêntica   

02 (1.0) 

01 (0.5) 

0.540 
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FIGURA 1 – Parênquima renal normal (HE, 400X). 

FIGURA 2 – Glomerulite em biópsia de aAMR (PAS, 400X). 
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FIGURA 3 – Capilarite peritubular em biópsia com aAMR 

(Tricrômico de Masson, 400X). 

FIGURA 4 – Deposição de C4d em capilares peritubulares em 

biópsia com aAMR (C4d, 1:50,400X). 
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FIGURA 5 – Tubulite acentuada (t3) em biópsia com aTCMR 

(PAS, 400X). 

FIGURA 6 – Endoarterite (v1) em biópsia com aTCMR (Tricrômico 

de Masson, 400X). 
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FIGURA 7 – Tubulite leve (t1) em biópsia com alterações 

limítrofes (HE, 400X). 

FIGURA 8 – Área de fibrose intersticial e atrofia tubular em biópsia 

com IFTA (Tricrômico de Masson, 200X). 
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FIGURA 9 – Neutrófilos presentes no interior de túbulos e no 

interstício em biópsia com pielonefrite (HE, 400X). 

FIGURA 10 – Inclusões intranucleares em epitélio tubular em 

biópsia com Py-VAN (HE, 400X). 
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4.2 Análise Imuno-Histoquímica 

 

4.2.1 Expressão dos Vasos Linfáticos nas Categorias Diagnósticas 

A expressão de vasos linfáticos aferida em vl/mm2 de córtex renal foi 

comparada entre diferentes grupos (figuras 12, 13, 14 e 15). Para a 

comparação estatística foram elencados os seis grupos com maior número de 

biópsias: ausência de rejeição, aABMR, aTCMR, alterações limítrofes, 

infecções e IFTA. Estes seis grupos tiveram os níveis de expressão de vasos 

linfáticos comparados entre si por comparações múltiplas pareadas. Cada 

grupo teve o seu nível de expressão médio comparado com os demais cinco 

FIGURA 11 –Imuno-histoquímica positiva para SV40 em núcleos 

de epitélio tubular em biópsia com Py-VAN (SV40, 1:100, 400X). 
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grupos, resultando em 15 diferentes comparações. Dentre estas 15 

comparações, quatro resultaram em diferença estatisticamente significativa 

(gráfico 1). O grupo de aTCMR apresentou um valor estatisticamente superior 

aos grupos ausência de rejeição e IFTA (3,506 versus 0,416, p = 0,044 ; e 

2,386 versus 0,603, p = 0,043, respectivamente). Similarmente, o grupo de 

infecções exibiu valor significativamente superior a estes mesmos dois 

conjuntos (3,506 versus 0,416, p = 0,020 ; e 2,386 versus 0,603, p = 0,040, 

respectivamente). As demais comparações não resultaram em valores de 

significado estatístico. 

 

 

 

FIGURA 12 –Imuno-histoquímica sem expressão de vasos 

linfáticos em biópsia com necrose tubular aguda (podoplanina, 

1:100, 400X). 



 

 

71 

 

 

 

 

FIGURA 13 –Imuno-histoquímica com expressão de vasos 

linfáticos em região periarterial, não registrada (podoplanina, 

1:100, 400X). 

FIGURA 14 –Imuno-histoquímica com expressão de vasos 

linfáticos em biópsia com aTCMR (podoplanina, 1:100, 400X). 
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FIGURA 15 –Imuno-histoquímica com expressão de vasos 

linfáticos em biópsia com Py-VAN (podoplanina, 1:100, 400X). 
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GRÁFICO 1 – Seis categorias diagnósticas mais numerosas e expressão de 

vasos linfáticos em vasos linfáticos por milímetro quadrado (vl/mm2). 

 

4.2.2 Expressão dos Vasos Linfáticos e Escores Semiquantitativos 

A expressão de vasos linfáticos foi comparada em biópsias com 

diferentes valores dos escores semiquantitativos da Classificação de Banff. Os 

escores de inflamação ativa avaliados foram tubulite (―t‖), infiltrado inflamatório 

linfomononuclear intersticial (―i‖), glomerulite (―g‖), capilarite peritubular (―ptc‖) e 

arterite (―v‖). Os escores de cronicidade abordados foram atrofia tubular (―ct‖), 

fibrose intersticial (―ci‖) e hialinose arteriolar (―ah‖). Os escores glomerulopatia 

do transplante (―cg‖) aumento da matriz mesangial (―mm‖) não foram avaliados, 

pois foram identificados em um reduzido número de biópsias. O escore 
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espessamento fibrointimal arterial (―cv‖) não foi posto em comparações devido 

ao elevado número de enxertos com esta alteração já detectada na biópsia de 

tempo zero e ao pequeno número de arteriopatias do enxerto detectadas. Por 

fim, o escore de inflamação total (―ti‖) não foi abordado por ainda não ter sido 

oficial e publicamente incorporado na Classificação de Banff, durante o período 

da revisão histopatológica.  

As 191 biópsias foram divididas em dois conjuntos: um conjunto no qual 

o escore foi igual a zero e outro conjunto no qual o escore foi superior a zero 

(escores um, dois e três). A seguir, para cada escore elencado, o nível de 

expressão de vasos linfáticos em vl/mm2 de córtex renal foi contrastado entre o 

grupo igual a zero e o grupo superior a zero. Houve maior presença de vasos 

linfáticos nas biópsias com escores ―t‖, ―i‖, ―g‖, ―ptc‖ e ―ci‖ superiores a zero em 

comparação às biópsias graduadas como zero (tabela 2 e gráfico 2). Não foram 

observadas diferenças significativas ao serem comparados os parâmetros ―v‖, 

―ct‖ e ―ah‖ (gráficos 2 e 3). 
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TABELA 2 – Critérios semiquantitativos da Classificação de Banff e expressão 

média de vasos linfáticos (em vl/mm2), dividindo-se as 191 biópsias em dois 

grupos, com cada escore igual a zero ou superior a zero. 

 

* Valor estatisticamente significativo (P < 0.05). 

 

 

 

Escore 

Semiquantitativo 

Igual a zero Superior a zero  Valor de p  

t 0,4 +/- 0,8 1,5 +/- 2,8 0,006* 

i 0,5 +/- 0,9 2,1 +/- 3,5 0,010* 

g 0,5 +/- 1,1 1,3 +/- 2,7 0,036* 

ptc 0,5 +/- 0,8 1,4 +/- 2,9 0,015* 

V 0,8 +/- 1,8 1,4 +/- 2,4 0,335 

ct 0,5 +/- 1,1 1,0 +/- 2,3 0,068 

ci 0,5 +/- 1,1 1,3 +/- 2,7 0,036* 

ah 0,9 +/- 2,2 0,6 +/- 0,9 0,147 
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GRÁFICO 2 – Escores semiquantitativos agudos com expressão média de 

vasos linfáticos em vasos linfáticos por milímetro quadrado (vl/mm2). 
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GRÁFICO 3 – Escores semiquantitativos crônicos com expressão média de 

vasos linfáticos em vasos linfáticos por milímetro quadrado (vl/mm2). 

 

4.2.3 Análise do Infiltrado Inflamatório 

A análise do infiltrado inflamatório presente nas 191 biópsias abordou as 

populações de células inflamatórias presentes nos setores tubular e intersticial 

(túbulo-interstício) e glomerular. Foram quantificados os linfócitos T, por meio 

do marcador CD3; os linfócitos B, por meio de CD20; e macrófagos, por meio 

de CD68 (figuras 16 a 21). Para fins de comparação, as biópsias foram 

divididas dois grupos: aquelas com expressão de vasos linfáticos e as biópsias 

sem expressão dos mesmos. 
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FIGURA 16 –Imuno-histoquímica com presença de linfócitos T 

túbulo-intersticiais em biópsia com Py-VAN (CD3, 1:200, 400X). 

FIGURA 17 –Imuno-histoquímica com presença de linfócitos T 

túbulo-intersticiais e glomerulares em biópsia com aTCMR (CD3, 

1:200, 400X). 
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FIGURA 18 –Imuno-histoquímica com presença de raros linfócitos 

B túbulo-intersticiais em biópsia com alterações limítrofes (CD20, 

1:200, 400X). 

FIGURA 19 –Imuno-histoquímica com presença de linfócitos B 

túbulo-intersticiais em biópsia com aTCMR (CD20, 1:200, 400X). 
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FIGURA 20 –Imuno-histoquímica com presença de macrófagos 

túbulo-intersticiais em biópsia com aTCMR (CD68, 1:200, 400X). 

FIGURA 21 –Imuno-histoquímica com presença de macrófagos 

glomerulares em biópsia com aAMR (CD68, 1:200, 400X). 
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As quantificações das três populações celulares no túbulo-interstício 

comparando-se biópsias com e sem expressão de vasos linfáticos encontra-se 

na tabela 3 e no gráfico 4. As biópsias com expressão de vasos linfáticos 

apresentaram maior nível de infiltração celular por linfócitos B, com diferença 

estatisticamente significativa (12,3 ± 22,9 versus 5,7 ± 9,3 células/mm2
, p = 

0,008). Os linfócitos também T apresentaram valores superiores neste grupo 

de biópsias, porém sem atingir significado estatístico (38,9 ± 115,6 versus 17,5 

± 32,5 células/mm2, p = 0,105), o que também ocorreu na análise dos 

macrófagos (66,4 ± 63,2 versus 51,7 ± 46,3 células/mm2, p = 0,077). 

As quantificações das mesmas três populações celulares nos glomérulos 

comparando-se biópsias com e sem expressão de vasos linfáticos encontram-

se na tabela 3 e no gráfico 5. Os níveis de infiltração glomerular por linfócitos T, 

linfócitos B e macrófagos foram superiores nas biópsias com expressão de 

vasos linfáticos. No entanto, nenhum destes valores foi estatisticamente 

significativo.  
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TABELA 3 – Populações celulares inflamatórias túbulo-intersticiais e 

glomerulares quantificadas em media +/- desvio-padrão do número de células 

por milímetro quadrado, dividindo-se as 191 biópsias em dois grupos: biópsias 

positivas para vasos linfáticos (vl+) e biópsias negativas para vasos linfáticos 

(vl-).  

 

* Valor estatisticamente significativo (P < 0.05). 

População Celular vl+ vl-  Valor de p  

    

Linfócitos T 

túbulo-intersticiais 

38,90 +/- 115,60 17,50 +/- 32,50 0,105 

Linfócitos T 

glomerulares 

0,30 +/- 1,00 0,10 +/- 0,50 0,088 

Linfócitos B 

túbulo-intersticiais 

12,30 +/- 22,90 5,70 +/- 9,30   0,008* 

Linfócitos B 

glomerulares 

0,02 +/- 0,07 0,01 +/- 0,03 0,162 

Macrófagos 

túbulo-intersticiais 

66,40 +/- 63,20 51,70 +/- 46,30 0,077 

Macrófagos 

glomerulares 

2,00 +/- 2,50 1,80 +/- 2,70 0,696 
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GRÁFICO 4 – Populações celulares inflamatórias túbulo-intersticiais em 

biópsias com presença de vasos linfáticos (vl+) e em biópsias sem expressão 

de vasos linfáticos (vl-), quantificadas em média de células por milímetro 

quadrado (células/mm2). 
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GRÁFICO 5 – Populações celulares inflamatórias glomerulares em biópsias 

com presença de vasos linfáticos (vl+) e em biópsias sem expressão de vasos 

linfáticos (vl-), quantificadas em média de células por glomérulo 

(glomérulos/mm2). 
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expressão de vasos linfáticos. O valor médio obtido no primeiro grupo foi de 

14,9 % e, no segundo, de 12,2%. Esta diferença não atingiu valor 

estatisticamente significativo (p = 0,350). 

 

4.4 Dados dos Receptores e dos Doadores 

Os dados referentes aos receptores e aos doadores incluíram 

caraterísticas demográficas, clínicas e laboratoriais dos receptores, 

características demográficas dos doadores e dados de desfecho do transplante 

(função e sobrevida do enxerto).  

 

4.4.1 Dados dos Receptores 

Os dados coletados referentes aos receptores, bem como o número de 

pacientes com dados disponíveis para análise, foram idade (118 pacientes), 

gênero (118 pacientes), etnia (118 pacientes), PRA (Panel of Reactive 

Antibodies, Painel de Anticorpos Reativos, 114 pacientes) classes I e II, 

mismatches de HLA (HLA-A, HLA-B, HLA-DR e total, 114 pacientes), tempo de 

isquemia fria (118 pacientes), tempo de isquemia quente (118 pacientes), 

número de gestações (46 pacientes), número de transfusões (100 pacientes), 

indução dom ATG (117 pacientes), regime de imunossupressão (118 

pacientes), transplante renal prévio (118 pacientes), transplante de fígado (118 

pacientes), transplante de pâncreas (118 pacientes), infecção por 

citomegalovírus (118 pacientes) e presença proteinúria superior a 0,5 grama 

em 24 horas (118 pacientes). Estes dados encontram-se na tabela 4.  
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Para comparação entre os pacientes, os receptores foram divididos em 

positivos para vasos linfáticos e negativos para vasos linfáticos. Os pacientes 

foram considerados positivos, caso, em pelo menos uma biópsia, o valor de 

vl/mm2 fosse superior a zero e negativo se, na biópsia única ou em todas as 

biópsias analisadas, este valor fosse igual a zero. Dos 124 pacientes, 83 

(66,9%) foram positivos e 41 (33,1%), negativos. O único dado cuja 

comparação resultou em diferença estatisticamente significativa foi a idade do 

receptor. Os pacientes negativos tiveram idade média superior aos positivos 

(50,1 +/- 12,6 versus 44,7 +/- 13,7, respectivamente, p = 0,040). 

 

4.4.2 Dados dos Doadores 

Os dados coletados referentes aos doadores (todos falecidos), bem 

como o número de pacientes com dados disponíveis para análise, foram idade 

(79 pacientes), gênero (116 pacientes) e etnia (116 pacientes). A comparação 

entre positivos e negativos para vasos linfáticos foi efetuada de maneira 

idêntica à realizada para comparação entre os dados dos receptores. Não 

houve diferença com significado estatístico entre os dois grupos ao serem 

analisados estes três parâmetros. Estes dados encontram-se na tabela 4. 
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TABELA 4 – Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos 

pacientes transplantados renais agrupados de acordo a presença ou a 

ausência de vasos linfáticos. 

 

Característica vl+ vl- Valor de p  

    

Idade do receptor (média +/- dp; 

anos) 

44,7 +/- 13,7 50,1 +/- 12,6 0,040* 

Idade do doador (média +/- dp; 

anos) 

46,4 +/- 13,1 41,2 +/- 14,0 0,115 

Sexo do receptor (masculino; %) 48,7 65,7 0,078 

Sexo do doador (masculino; %) 50,6 61,5 0,226 

Etnia do receptor (branca; %) 65,4 67,5 0,952 

Etnia do doador (branca; %) 57,9 60,0 0,964 

PRA Classe I (média +/- dp; %) 16,2 +/- 30,3 13,9 +/- 26,2 0,704 

PRA Classe II (média +/- dp; %) 13,3 +/- 27,4 15,0 +/- 27,9 0,768 

Mismatches de HLA-A (média +/- 

dp) 

1,3 +/- 0,6 1,3 +/- 0,6 0,993 
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Mismatches de HLA-B (média +/- 

dp) 

1,3 +/- 0,6 1,2 +/- 0,7 0,577 

Mismatches de HLA-DR (média 

+/- dp) 

0,8 +/- 0,8 0,8 +/- 0,8 0,971 

Total de mismatches de HLA 

(média +/- dp) 

3,48 +/- 1,6 3,4 +/- 1,5 0,826 

Tempo de isquemia fria (média +/- 

dp; horas) 

22,1 +/- 7,2 20,6 +/- 7,5 0,310 

Tempo de isquemia quente 

(média +/- dp; minutos) 

1,1 +/- 6,3 0,02 +/- 0,1 0,129 

Número de gestações (média +/- 

dp) 

2,2 +/- 2,1 3,1 +/- 2,1 0,240 

Número de transfusões (média +/- 

dp) 

2,7 +/- 3,6 2,9 +/- 4,6 0,854 

Indução com ATG (%) 54,5 52,5 0,311 

Regime de imunossupressão 

(prednisona, tacrolimo e 

micofenolato sódico, %)  

54,5 77,5 0,081 

Transplante renal prévio (%) 9,0 5,0 0,657 

Transplante hepático (%) 2,6 0,0 0,548 
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Transplante pancreático (%) 6,4 10,0 0,486 

Citomegalovirose (%) 23,1 20,0 0,816 

Função retardada do enxerto (%) 2,6 2,5 1,000 

Proteinúria (> 0,5 g/24h; %) 44,9 40,0 0,696 

 

* Valor estatisticamente significativo (p < 0.05). 

 

4.4.3 Intervalo Transplante-Biópsia 

Todas as biópsias utilizadas no estudo foram efetuadas durante o 

primeiro ano do transplante, com um tempo médio entre o transplante e a 

coleta da biópsia de 87,7 dias. A comparação entre este intervalo transplante-

biópsia resultou em uma média de 89,8 dias para as biópsias positivas para 

vasos linfáticos e de 84,7 para as biópsias negativas. Esta diferença não 

alcançou significado estatístico (p = 0,630). 

 

4.4.4 Desfechos do Transplante 

 Os dois desfechos analisados foram a função renal ao final do primeiro e 

ao final do segundo anos após o transplante e a sobrevida do enxerto nos 

mesmos períodos. Para a efetuação desta comparação os pacientes também 
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foram divididos em positivos para vasos linfáticos e negativos para vasos 

linfáticos, sendo utilizado o mesmo critério anteriormente descrito. 

 A função renal foi quantificada por meio do cálculo da taxa de filtração 

glomerular utilizando-se a fórmula MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease, Modificação da Dieta em Doença Renal). Ao final do primeiro ano, a 

taxa de filtração glomerular média do grupo positivo foi de 46,6 +/- 26,0 ml/min 

para o grupo positivo e 49,6 +/- 16,5 ml/min para o grupo negativo. Ao final do 

segundo ano, os valores foram de 45,6 +/- 22,6 ml/min e 45,3 +/- 28,8 ml/min, 

respectivamente. Em ambos os pontos temporais, não houve diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,569 e p = 0,948, respectivamente, gráfico 

6).  

A sobrevida do enxerto censurada por morte foi analisada com o 

emprego da curva de Kaplan-Meier (gráfico 7). Ao final do primeiro ano, a taxa 

de sobrevida do enxerto para o grupo positivo foi de 97,4% e de 89,1% para o 

grupo negativo. Ao final do segundo ano, as taxas foram de 91,9% e 89,1%, 

respectivamente. Em ambos os pontos temporais, não houve diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,058 e p = 0,519 respectivamente).      
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GRÁFICO 6 – Função do enxerto renal avaliada pela taxa de filtração 

glomerular (TFG) após um e dois anos de transplante comparando-se 

pacientes com biópsia(s) com expressão vascular linfática (vl+) com paciente 

com biópsia(s) sem expressão vascular linfática (vl-). 
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GRÁFICO 7 – Sobrevida do enxerto renal após um e dois anos de transplante 

comparando-se pacientes com biópsia(s) com expressão vascular linfática (vl+) 

com paciente com biópsia(s) sem expressão vascular linfática (vl-). 
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5 DISCUSSÃO 
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5.1 Classificação Morfológica 

 Os resultados da classificação morfológica reproduzem, em linhas 

gerais, o que a literatura de patologia do transplante renal tem demonstrado 

nos últimos anos. 

 O estabelecimento relativamente recente dos critérios diagnósticos 

objetivos da aABMR permitiu que diferentes centros estimem a frequência de 

sua ocorrência de forma reprodutível. Estes valores variam de cerca de 5% a 

7% dos pacientes a taxas ao redor de 15% a 20%, chegando a números 

superiores a 30% em grupos de pacientes pré-sensibilizados, sendo que a 

esmagadora maioria destes episódios ocorre no primeiro ano de transplante 

(Colvin et al., 2005; Botermans et al., 2011; Tsapepas et al., 2013). Dentre as 

191 biópsias analisadas, foram encontradas 23 (12.0%) com critérios 

suficientes para aABMR, referentes a 17 (13,7%) pacientes dentre os 124 que 

constituem esta casuística. Estes valores acima dos 5% a 7% que são 

encontrados nas coortes de menor incidência refletem o significativo número de 

pacientes pré-sensibilizados submetidos a transplante na UTR-HC-FMUSP e 

replicam resultados encontrados em centros com pacientes com caraterísticas 

similares de sensibilização. 

Na década de 1980, a aTCMR ocorria em cerca de 40% dos pacientes 

transplantados renais durante o primeiro ano pós-transplante (van Sasse et al., 

1995; Bates et al., 1999). Com a evolução dos regimes de imunossupressão, 

estes valores sofreram importante redução e a incidência situa-se ao redor de 

10% (OPTN/SRTR 2011 Annual Data Report: Kidney). No presente estudo, 

foram identificadas 15 biópsias (7,8%) com critérios histopatológicos suficientes 
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para o diagnóstico de aTCMR e sem componente de aABMR, as quais foram 

coletadas de 14 pacientes (11,3%). Estes valores situam-se, portanto, dentro 

da faixa descrita em séries publicadas. Adicionalmente, em duas biópsias com 

características morfológicas de aTCMR, a conjunção de inflamação 

microcirculatória, positividade do C4d e  presença de DSA permitiram o 

diagnóstico  concomitante de aABMR (rejeição aguda mista). Estas duas 

biópsias representam 11,7% do total de 17 amostras com aTCMR. Este último 

dado também está em consonância com estudos que descrevem a presença 

do componente mediado por anticorpo em 10% a 20% dos casos de aTCMR 

(Aiello et al., 2004; Valente et al., 2010; Loupy et al., 2011). 

Trinta e duas biópsias (16,7%) apresentaram infiltrado inflamatório 

linfomononuclear túbulo-intersticial que não atingiram o limiar de tubulite 

moderada (t2) combinada com infiltrado inflamatório linfomononuclear 

moderado (i2). Conforme preconiza a Classificação de Banff, estes casos 

foram categorizados como alterações limítrofes (alterações borderline). Esta 

frequência (16,7%) é semelhante a outras casuísticas disponíveis. Shapiro e 

cols., abordando 28 biópsias precoces de pacientes transplantados em 1999, 

identificaram alterações limítrofes em seis destas biópsias (21,4%) (Shapiro et 

al., 2001). Mais recentemente, pesquisadores de Edmonton, revisando 

exatamente o mesmo número de biópsias do presente estudo (191), classificou 

40 (20,9%) destas amostras como alterações limítrofes (de Freitas et al., 2012). 

Alterações histopatológicas crônicas sem justificativas morfológicas 

evidentes foram encontradas em 22 biópsias (11,5%) e classificadas como 

IFTA. Em quase dois terços destas, o grau de dano crônico foi considerado 



 

 

96 

leve e, no restante, moderado. A literatura não oferece muitos estudos acerca 

da frequência da IFTA, visto que esta foi uma categoria diagnóstica introduzida 

recentemente na Classificação de Banff (publicação de 2007). Anteriormente, 

as alterações histopatológicas crônicas eram referidas como nefropatia crônica 

do enxerto (CAN). Esta categoria incluía todas as lesões crônicas do enxerto, 

sem considerar diagnóstico diferencial entre as várias causas da lesão crônica, 

o que colaborava para a alta frequência do diagnóstico de CAN. Dentre os 

estudos que já elencam a IFTA como categoria diagnóstica, Kurtkoti e cols. 

relatam a mesma em 10% da sua casuística aos três meses pós-transplante. 

Este resultado é bastante semelhante ao observado no presente estudo, visto 

que o tempo médio entre o transplante e a coleta da biópsia foi de 87,7 dias, ou 

2,9 meses (Kurtkoti et al. 2008). Adicionalmente, considerando os dois escores 

semiquantitativos utilizados para a graduação da IFTA, os valores médios 

obtidos foram de 0,748 para ci e 0,753 para ct. Estas médias são comparáveis 

ao clássico trabalho de Nankivell e cols., no qual estes escores foram, 

respectivamente, cerca de 0,7 e de 0,6 também em biópsias do terceiro mês 

após o transplante (Nankivell et al., 2004b). 

Distúrbios infecciosos foram identificados em cinco amostras (2,6%), 

compreendendo duas (1,0%) com nefropatia do poliomavírus (Py-VAN) e três 

(1,6%) com pielonefrite bacteriana aguda. Ambas as frequências encontram 

correspondência na literatura que aborda infecções do enxerto renal durante o 

primeiro ano de transplante. A incidência de Py-VAN durante este período 

inicial é caracteristicamente baixa, variando de menos de 1,0% a 2,5% em 

diferentes centros ao redor mundo (Costa et al., 2008; Ott et al., 2008; 
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Wojciechowski et al., 2012). Os números referentes à ocorrência de pielonefrite 

bacteriana aguda ao longo do primeiro ano são também baixos, variando de 

menos de 1,0% a 3,3% nos poucos estudos disponíveis (Goya et al., 1997; 

Grimaldi et al., 2005).  

Outros três grupos menos numerosos foram constituídos por 

glomerulopatias e rejeição crônica. Dentre as glomerulopatias, em dois casos, 

foi identificada GESF e, em um caso, glomerulonefrite com crescentes. Os dois 

pacientes com GESF não puderam ser classificados em glomerulopatia 

recorrente ou de novo, visto que não tinham caracterização histopatológica 

previamente ao transplante. A paciente com glomerulonefrite com crescentes, 

apresentou um quadro de glomerulopatia de novo, pois tinha como doença de 

base GESF morfologicamente documentada. No entanto, esta glomerulonefrite 

não pôde ser melhor caracterizada pela indisponibilidade de material para 

imunofluorescência e para microscopia eletrônica. Quanto aos dois casos de 

rejeição crônica, um foi caracterizado como rejeição mediada por anticorpo, 

sem evidência prévia de aAMR, e o outro como rejeição mediada por linfócitos 

T, com biópsia anterior como aTCMR grau IIB.  

Por fim, o grupo mais numeroso (87 biópsias, 45,5%) foi classificado 

como ausência de rejeição. Este grupo constituiu-se de biópsias sem 

alterações histopatológicas, necrose tubular aguda, dano vascular crônico 

(nefroesclerose benigna, arterioesclerose isolada, arterioloesclerose hialina 

isolada e arterioesclerose com arterioloesclerose hialina combinadas), necrose 

cortical e outras alterações (toxicidade farmacológica, infiltrado inflamatório 

linfomononuclear focal e glomerulite focal). Estes achados refletem o quadro 
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clínico destes pacientes (indivíduos com função retardada do enxerto ou perda 

de função renal submetidos a biópsias de indicação) bem como a natureza dos 

enxertos doados oriundos de doadores falecidos, frequentemente com dano 

vascular crônico (Gavela et al., 2009; Sulikowsli et al., 2010).  

 

5.2 Análise Imuno-Histoquímica 

 

5.2.1 Expressão dos Vasos Linfáticos nas Categorias Diagnósticas 

 Na análise da expressão de vasos linfáticos entre as seis categorias 

mais numerosas, foram obtidos valores médios diferentes para cada categoria. 

As seis categorias diagnósticas em ordem crescente de expressão média de 

vasos linfáticos em vl/mm2 foram ausência de rejeição, IFTA, aABMR, 

alterações limítrofes, aTCMR e infecções. No entanto, ao serem comparadas 

estatisticamente, verificou-se superioridade estatisticamente significativa da 

média de aTCMR quando comparada às médias de ausência de rejeição e de 

IFTA e da média de infecções quando também comparada às médias de 

ausência de rejeição e de IFTA. As demais comparações entre as seis 

categorias diagnósticas não resultaram em diferenças estatisticamente 

significativas. 

 A expressão aumentada de vasos linfáticos em biópsias com aTCMR já 

havia sido descrita em estudos prévios (Yamamoto et al., 2006; Oka et al., 

2009). Entretanto, a maior presença destes vasos em enxertos acometidos por 

infecções (Py-VAN e pielonefrite bacteriana aguda) é um achado sem relatos 
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prévios na literatura. A associação entre estes dois acometimentos ao enxerto 

renal com a linfangiogênese encontra um substrato fisiopatológico nos fatos de 

que ambos os grupos de distúrbios constituem-se em lesões eminentemente 

inflamatórias e de que o processo da linfangiogênese é claramente 

desencadeado pela inflamação. O afluxo de citocinas e de leucócitos leva à 

formação de vasos linfáticos. Dentre as citocinas estimuladoras da 

linfangiogênese, citam-se o TNF-alfa, o qual induz a síntese de VEGF-C 

(importante molécula para formação de vasos linfáticos) e o fator de 

transformação de crescimento alfa (TGF-alfa: transforming growth factor alpha). 

Os linfócitos aparentam ter, a princípio, importante papel na iniciação da 

linfangiogênese (Mouta e Heroult, 2003). 

 Entretanto, a comparação da expressão de vasos linfáticos entre os 

grupos com alterações limítrofes e aABMR versus ausência de rejeição e IFTA 

não apresentou diferença estatisticamente significativa. A explicação para 

estes achados pode estar relacionada a fatores de naturezas quantitativa e 

qualitativa. As diferenças histopatológicas básicas entre alterações limítrofes e 

aTCMR graus IA e IB são quantitativas. Para o diagnóstico de aTCMR grau IA 

são exigidos tubulite moderada (t2) e infiltrado inflamatório intersticial 

moderado (i2) ou acentuado (i3) e, para o diagnóstico de aTCMR grau IB, é 

requerida tubulite acentuada (t3) e infiltrado inflamatório intersticial moderado 

(i2) ou acentuado (i3). Em contraste, o grau de infiltrado inflamatório túbulo-

intersticial que caracteriza as alterações limítrofes é menos intenso (Solez et al. 

2008). Esta menor intensidade inflamatória pode explicar um grau de 

linfangiogênese que não atingiu diferença estatística em comparação aos 

grupos ausência de rejeição e IFTA. Já as diferenças entre aTCMR e aABMR 
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são eminentemente qualitativas, refletindo eventos fisiopatológicos 

completamente distintas. O infiltrado inflamatório que caracteriza a primeira 

situa-se primordialmente no setor túbulo-intersticial, acometendo ou não 

artérias dependendo do grau da lesão. Por outro lado, o processo inflamatório 

que ocorre na segunda distribui-se tipicamente na microvasculatura 

(glomérulos e capilares peritubulares) e, eventualmente, em artérias (aABMR 

grau III), havendo casos de ABMR desprovidos de ou com mínima inflamação 

(aABMR grau I). Adicionalmente as células inflamatórias da AMR 

majoritariamente presentes na ABMR são neutrófilos e monócitos/macrófagos, 

não sendo os linfócitos um componente tão significativo quanto na aTCMR 

(Racusen et al., 2003; Colvin, 2007). 

 Por fim, não houve diferença na expressão de vasos linfáticos na 

comparação entre IFTA e ausência de rejeição. A princípio, poder-se-ia esperar 

linfangiogênese mais intensa no primeiro grupo, visto que se supõe que 

processos inflamatórios (rejeição e infecções, por exemplo) não identificados 

precedam e causem IFTA. No entanto, é também sabido que distúrbios 

potencialmente despercebidos e não prioritariamente inflamatórios (isquemia e 

toxicidade farmacológica, por exemplo) levem à IFTA. Adicionalmente, nas 

biópsias nas quais IFTA é identificada o infiltrado inflamatório é, tipicamente, 

menos intenso (Einecke et al., 2010; Servais et al., 2011; Gago et al., 2012; 

Famulski et al., 2013). 
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5.2.2 Expressão dos Vasos Linfáticos e Escores Semiquantitativos 

 As taxas de linfangiogênese foram também comparadas em biópsias 

com diferentes escores semiquantitativos da Classificação de Banff. Com 

exceção do escore referente à arterite (―v‖), a positividade de todos os demais 

escores de atividade inflamatória (―t‖, ―i‖, ―g‖ e ―ptc‖) associou-se a maior 

expressão de vasos linfáticos. Estes achados corroboram a associação entre 

inflamação e linfangiogênese no enxerto renal. Os resultados relativos aos 

escores ―t‖ e ―i‖ refletem o que foi discutido acerca da aTCMR e das infecções 

(particularmente da Py-VAN). Os resultados relativos aos escores de 

inflamação microvascular (―g‖ e ―ptc‖) refletem o fato de que, apesar de a 

glomerulite e da capilarite peritubular sejam os elementos morfológicos 

essenciais para o diagnóstico da maior parte dos casos de aABMR, ambas 

ocorrem em alta frequência em casos de aTCMR (Gibson et al., 2008; Batal et 

al., 2010; Filippone e Farber, 2013). A ausência de associação entre 

linfangiogênese e arterite pode ser atribuída ao pequeno número de biópsias 

com esta alteração (nove biópsias) e a ocorrência da mesma em casos de 

aABMR (arterite v3). 

 Em relação aos escores de cronicidade comparados, verificou-se 

associação entre o escore ―ci‖ e maior expressão de vasos linfáticos, o que não 

foi observado em relação ao escore ―ct‖. Estes achados serão melhor 

abordados na seção acerca da quantificação da fibrose intersticial. A ausência 

de relação entre o escore ―ah‖ tem sua explicação o fato de que a 

arterioloesclerose hialina no enxerto renal é causada por distúrbios que não 

envolvem infiltrado inflamatório parenquimatoso substancial, tais como 
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toxicidade farmacológica, hipertensão arterial e diabetes mellitus (Mengel et al., 

2011; Snanoudj et al., 2011).  

 

5.2.3 Análise do Infiltrado Inflamatório 

 Os resultados acerca da análise dos principais componentes celulares 

inflamatórios linfomononucleares (linfócitos T, linfócitos B e macrófagos) nos 

compartimentos túbulo-intersticial e glomerular demonstraram associação entre 

linfangiogênese e presença de linfócitos B túbulo-intersticiais. Não houve 

relação estatisticamente significativa entre as demais variáveis (linfócitos T 

túbulo-intersticiais, linfócitos T glomerulares, linfócitos B glomerulares, 

macrófagos túbulo-intersticiais e macrófagos glomerulares) com maior 

expressão de vasos linfáticos. 

 A associação entre linfangiogênese e a presença de linfócitos B túbulo-

intersticiais é justificada por propriedades estimuladoras destas células sobre a 

formação de vasos linfáticos. Os linfócitos B secretam moléculas promotoras 

da linfangiogênese, tais como VEGF-A, LT-alfa, LT-beta e TNF-alfa (Angeli et 

al., 2006; Mounzer et al., 2010; Shrestha et al., 2010; Rudell et al., 2011). 

Adicionalmente, esta associação já foi descrita em neoplasias (Zimmer et al., 

2010; Rudell et al., 2011).   

 Embora os linfócitos T sejam células de fundamental importância nas 

condições inflamatórias túbulo-intersticiais do enxerto renal, particularmente na 

aTCMR, não houve associação estatisticamente significativa entre a presença 

destas células no compartimento túbulo-intersticial e a maior formação de 
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vasos linfáticos. Uma possível explicação para este achado é a produção de 

diferentes citocinas por populações distintas de linfócitos T. Enquanto há 

populações deste grupo de linfócitos que secretam moléculas estimuladoras da 

linfangiogênese, tais como LT-alfa, LT-beta e TNF-alfa, há significativo 

contingente que secreta o INF-gama, um importante inibidor (Furtado et al., 

2007; Mounzer et al., 2010; Chauhan et al., 2010; Kataru et al., 2011). 

 Os macrófagos são componentes do processo inflamatório sabidamente 

implicados no fenômeno da linfangiogênese (Harvey e Gordon, 2012). 

Entretanto, em nosso estudo, não foi encontrada relação entre a infiltração 

túbulo-intersticial destas células com maior presença de vasos linfáticos. Isto 

pode ser consequência do fato de que abordar macrófagos na avaliação da 

linfangiogênese provavelmente não seja suficiente. Nakao et al. (2011) 

demonstraram que os macrófagos alternativamente ativados (macrófagos M2) 

colaboram para a formação de vasos linfáticos em modelos animais de lesão 

corneana. Kurahara et al. (2011), investigando espécimes de pancreatectomias 

por carcinomas pancreáticos, detectou associação entre expressão de vasos 

linfáticos e presença de macrófagos M2, mas esta relação não foi encontrada 

ao ser analisada a população total de macrófagos.  

 Finalmente, não foi encontrada relação entre as populações celulares 

inflamatórias glomerulares com a linfangiogênese. Uma provável hipótese para 

este achado seria a necessidade de que haja infiltração celular significativa 

especificamente no compartimento túbulo-intersticial, onde ocorreria a ação de 

moléculas estimuladoras da formação de vasos linfáticos, em detrimento à 

inflamação glomerular. 
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5.3 Quantificação da Fibrose 

A análise quantitativa da fibrose intersticial cortical em porcentagem 

utilizando-se histomorfometria com medição de área do córtex acometida por 

fibrose dividida pela área total do córtex presente na amostra atingiu um valor 

médio de 13,7% nas 191 biópsias. Este valor médio baixo reflete o período 

médio de coleta das biópsias (cerca de três meses) e é semelhante aos 

resultados do estudo de Nankivell et al. (2004b), o qual abordou o dano túbulo-

intersticial crônico em 959 biópsias de enxertos renais.  

A comparação entre a porcentagem da fibrose intersticial cortical entre 

biópsias com e sem expressão de vasos linfáticos não resultou em diferença 

estatisticamente significativa. Este resultado deve ser considerado mais 

consistente do que os achados em relação ao escore semiquantitativo ―ci‖, 

visto que a avaliação em porcentagem tem relação mais robusta com a função 

renal (Farris et al., 2011). Embora esta falta de associação entre fibrose e 

linfangiogênese possa parecer paradoxal, posto que há uma relação clara entre 

fibrose e doenças inflamatórias do enxerto, o dano túbulo-intersticial crônico 

(fibrose intersticial e atrofia tubular) também é causado por outros distúrbios, 

como isquemia, toxicidade farmacológica e uropatias obstrutivas (Solez et al., 

2008; Gago et al., 2012).  

 

5.4 Dados dos Receptores e dos Doadores 

 O presente estudo representa, ao nosso conhecimento, a maior 

casuística abordando linfangiogênese no transplante renal, tanto em número de 
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pacientes inclusos quanto em número de biópsias analisadas. O número de 

características relacionadas também é substancialmente mais abrangente em 

relação a trabalhos prévios. Foram revisadas características demográficas, 

clínicas e laboratoriais dos receptores, características demográficas dos 

doadores e dados de desfecho do transplante (função e sobrevida do enxerto), 

além do intervalo transplante-biópsia.  

Quanto às características dos pacientes, não houve diferença quando 

foram comparados os pacientes positivos para vasos linfáticos com os 

pacientes negativos para vasos linfáticos, com exceção da idade do receptor. O 

grupo de pacientes negativos para vasos linfáticos teve idade estatisticamente 

superior ao grupo positivo. Não há dados acerca deste achado na literatura. 

Uma possível explicação reside mais uma vez na clara associação entre 

inflamação e linfangiogênese, sendo a primeira a principal causa da segunda. 

Sabe-se que, à medida que os adultos envelhecem, o sistema imune torna-se 

cada vez menos capaz de orquestrar reações inflamatórias efetivas e intensas, 

um fenômeno denominado imunossenescência, o qual acomete tanto a 

imunidade inata quanto a imunidade adquirida (Weiskopf et al., 2009; 

Rymkiewicz et al., 2012). Esta menor capacidade inflamatória poderia justificar 

formação de vasos linfáticos ausente ou reduzida. Em particular, os linfócitos B, 

células produtoras de importantes moléculas estimuladoras da linfangiogênese, 

têm sua proliferação e ativação caracteristicamente diminuídas com o 

envelhecimento (Frasca e Blomberg, 2011; Frasca et al., 2011). 

A análise dos desfechos foi baseada na função e na sobrevida do 

enxerto após o primeiro e após o segundo anos de transplante. Não houve 
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diferença estatisticamente significativa entre pacientes positivos e negativos 

para vasos linfáticos quando comparados ambos os parâmetros nestes 

períodos. Este resultado difere do trabalho de Stuht et al. (2007), no qual a 

presença de vasos linfáticos associa-se a melhor função do enxerto decorrido 

um ano de transplante. Entretanto, a natureza deste estudo é substancialmente 

distinta da presente casuística, pois as biópsias utilizadas pelos autores foram 

protocolares e foram realmente alocadas apenas amostras com aTCMR e 

biópsias sem rejeição e sem dano crônico, não sendo feita referência a outras 

alterações. Adicionalmente, o número de pacientes é substancialmente inferior 

ao da presente série (76 indivíduos). Já Oka et al. (2009), analisando biópsias 

com aTCMR, observaram pior função do enxerto nos casos nos quais a 

expressão de vasos linfáticos foi maior. Não obstante, esta casuística foi 

bastante limitada, contando com 13 pacientes. 

A ausência de influência clara da linfangiogênese sobre os desfechos 

avaliados do transplante renal pode refletir propriedades distintas dos vasos 

linfáticos durantes diferentes etapas da inflamação. Existem sólidas evidências 

de que, no período inicial do processo inflamatório, os vasos linfáticos 

colaboram com o mesmo ao facilitar o afluxo de células e mediadores químicos 

da inflamação. Já no período final da inflamação, os linfáticos auxiliam a 

resolução da mesma ao serem uma via de saída de células e moléculas. A 

natureza deste trabalho não permite a discriminação entre vasos que 

favorecem o fenômeno inflamatório em suas fases iniciais e vasos que atuem 

em sua resolução, impedindo, consequentemente, estabelecer se os linfáticos 
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nas diferentes biópsias possam ter exercido papeis prejudiciais ou benéficos 

(ou, talvez, ambos) ao enxerto. 

 

5.5 Considerações Finais e Perspectivas 

A detecção de vasos linfáticos por meio da técnica imuno-histoquímica 

permitiu sua identificação em amostras de enxertos renais acometidos por 

diferentes distúrbios. Claramente, os mesmos foram mais expressos em órgãos 

com significativo infiltrado inflamatório túbulo-intersticial (aTCMR e infecções). 

Possivelmente, estudos prospectivos com casuística mais ampla e seguimento 

mais prolongado enfocando aTCMR e infecções permitirão estabelecer o real 

papel da linfangiogênese nestes condições. A análise dos vasos linfáticos em 

biópsias protocolares também podem fornecer elementos importantes ao 

permitirem uma melhor compreensão da formação temporal destes vasos no 

enxerto renal humano, bem como sua presença em diferentes agravos em 

pontos distintos do seguimento do mesmo. 

Por fim, estudos com modelos experimentais podem colaborar na 

compreensão da linfangiogênese no transplante renal, bem como o potencial 

terapêutico de intervenções sobre a mesma. Já existem agentes administráveis 

estimuladores e inibidores da formação de vasos linfáticos. Estes podem ser 

utilizados em diferentes fases do transplante e em diferentes etapas de 

distintos distúrbios em modelos animais e uma série de parâmetros clínicos, 

funcionais, histopatológicos e moleculares podem ser avaliados, fornecendo 
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relevante substrato experimental para possíveis futuros testes de alternativas 

terapêuticas em humanos. 
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6 CONCLUSÕES 
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6.1 Com relação à revisão histopatológica das biópsias de enxertos 

renais: 

6.1.1 Os seis grupos mais numerosos foram, em ordem decrescente, 

ausência de rejeição, alterações limítrofes, aABMR, IFTA, aTCMR e infecções. 

 

6.2 Com relação à análise imuno-histoquímica da expressão de vasos 

linfáticos: 

6.2.1 Houve significativa maior expressão de vasos linfáticos em 

biópsias de enxertos acometidos por aTCMR e por infecções quando 

comparadas a amostras classificadas como ausência de rejeição e como IFTA. 

6.2.2 Houve significativa maior expressão de vasos linfáticos em 

biópsias com os escores semiquantitativos da Classificação de Banff referentes 

a tubulite, infiltrado inflamatório linfomononuclear intersticial, glomerulite e 

capilarite peritubular superiores a zero quando estas foram comparadas a 

biópsias nos quais os mesmos escores foram graduados em zero. 

6.2.3 Não houve diferença na quantificação da fibrose intersticial cortical 

quando foram comparadas biópsias com vasos linfáticos com biópsias 

desprovidas de vasos linfáticos. 

 

6.3 Com relação à análise imuno-histoquímica dos componentes 

celulares inflamatórios: 
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6.3.1 As biópsias com vasos linfáticos apresentaram significativa maior 

infiltração túbulo-intersticial por linfócitos B em comparação às biópsias sem 

vasos linfáticos. 

 

6.4 Com relação às características dos pacientes: 

6.4.1 Os pacientes transplantados (receptores) sem expressão de vasos 

linfáticos apresentaram média de idade superior em relação ao grupo de 

pacientes com expressão de vasos linfáticos. 

6.4.2 Não houve diferença na função e na sobrevida do enxerto após um 

e dois anos de transplante ao serem comparados pacientes transplantados 

(receptores) com e sem expressão de vasos linfáticos. 
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Tabela com a classificação histopatológica das 191 biópsias do estudo e com 

os resultados da análise imuno-histoquímica. 

 

Ordem 

na 

Casuís-

tica 

Categoria 

Diagnóstica 

Fibrose 

Cortical 

(%) 

 

 

CD3 

(células/ 

mm2) 

 

 

CD3 

(células/ 

glomé-

rulo) 

 

CD20 

(células / 

mm2) 

 

 

CD20 

(células/ 

glomé-

rulo) 

 

CD68 

(células / 

mm2) 

 

 

CD68 

(células/ 

glomé-

rulo) 

 

Linfáticos 

(vasos/ 

mm2) 

 

 

 

001 

 

Limítrofes 0,000 29,736 0,050 44,894 0,000 41,824 0,630 0,330 

 

002 

Ausência de 

Rejeição 0,000 6,773 0,000 7,378 0,000 41,803 2,000 0,320 

 

003 Limítrofes 20,210 23,589 0,000 9,301 0,000 181,433 2,000 1,880 

 

004 aAMR 0,000 0,000 0,000 54,445 0,140 152,406 3,330 0,230 

 

005 aAMR 0,000 4,831 0,000 0,443 0,000 187,177 9,000 0,000 

 

006 aAMR 0,000 30,149 0,050 2,948 0,060 36,705 5,930 0,000 

 

007 Limítrofes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,992 0,000 0,000 

 

008 aAMR 0,000 28,121 0,000 47,320 0,170 68,318 2,460 0,730 

 

009 aAMR 0,000 0,991 0,000 0,000 0,000 60,234 3,000 0,000 

 

010 aAMR 0,000 0,437 0,000 6,505 0,000 100,233 6,000 0,000 

 

011 Limítrofes 0,000 4,596 0,000 14,636 0,250 64,632 0,080 0,620 

 

012 

Ausência de 

Rejeição 0,000 7,765 0,000 17,241 0,100 130,725 5,090 0,000 

 

013 aAMR 69,570 6,666 0,000 22,491 0,000 72,109 2,750 0,000 

 

014 aTCMR 0,090 0,000 0,000 9,585 0,050 133,031 1,750 0,170 

 

015 Limítrofes 0,000 35,046 0,150 3,496 0,000 56,014 1,830 0,390 

 

016 GESF 0,000 0,000 0,000 3,373 0,000 60,557 1,570 0,300 

 

017 Limítrofes 82,090 38,299 0,160 0,000 0,000 230,760 3,040 3,720 
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018 

Ausência de 

Rejeição 10,310 11,429 0,000 1,002 0,000 37,706 0,270 0,630 

 

019 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,297 0,500 0,000 

 

020 Limítrofes 12,510 23,104 0,000 5,920 0,000 21,354 1,000 0,310 

 

021 

Ausência de 

Rejeição 19,160 25,880 0,260 5,783 0,000 234,780 1,720 0,130 

 

022 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,000 0,000 3,690 0,000 53,912 1,280 0,350 

 

023 IFTA 14,930 8,532 0,050 5,315 0,000 30,948 1,400 1,540 

 

024 

Ausência de 

Rejeição 25,970 8,000 0,000 9,015 0,000 38,919 1,000 0,220 

 

025 aAMR 11,980 35,593 0,000 26,893 0,000 110,602 2,260 1,550 

 

026 ATCMR 0,000 0,296 0,000 5,964 0,040 51,177 1,470 0,720 

 

027 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,000 0,000 1,939 0,000 40,179 2,000 0,410 

 

028 aAMR 0,000 40,235 1,130 18,153 0,000 116,945 6,450 0,270 

 

029 

Infecção 

(Pielonefrite) 3,780 9,453 0,090 0,000 0,000 34,329 0,360 1,510 

 

030 

Ausência de 

Rejeição 0,000 11,619 0,110 4,585 0,000 18,592 4,570 0,600 

 

031 

Ausência de 

Rejeição 0,000 14,228 0,180 5,331 0,000 17,528 2,460 0,910 

 

032 aAMR 0,000 48,239 0,000 23,039 0,000 74,829 3,500 0,550 

 

033 

Ausência de 

Rejeição 0,000 3,003 0,000 5,432 0,000 32,045 1,210 0,690 

 

034 aTCMR 0,000 144,953 0,000 160,987 0,000 308,082 7,000 6,000 

 

035 Limítrofes 37,890 30,413 0,030 4,299 0,000 30,332 2,290 0,890 

 

036 

Ausência de 

Rejeição 5,110 45,768 0,850 0,593 0,000 53,267 2,560 3,440 

 

037 Limítrofes 0,000 46,608 2,500 8,402 0,000 79,672 12,500 0,600 

 

038 cTCMR 5,180 15,570 0,000 80,470 0,000 77,391 1,500 0,560 

 

039 Limítrofes 27,900 12,214 0,000 8,624 0,000 40,136 0,000 2,250 
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040 RA mista 0,000 31,311 0,000 0,000 0,000 69,770 10,000 1,760 

 

041 GESF 6,190 10,219 0,000 12,204 0,000 15,308 2,100 0,670 

 

042 

Ausência de 

Rejeição 0,000 38,491 0,000 116,988 0,000 41,463 1,000 1,120 

 

043 IFTA 25,620 21,001 0,000 19,450 0,100 70,891 1,750 0,130 

 

044 

Ausência de 

Rejeição 0,000 5,862 0,000 10,265 0,000 38,725 1,330 0,940 

 

045 Limítrofes 6,110 1,921 0,000 0,000 0,000 11,998 0,150 0,000 

 

046 IFTA 39,270 19,709 0,000 17,356 0,020 29,996 1,940 7,760 

 

047 aAMR 48,090 0,000 0,000 2,705 0,000 71,044 0,570 0,000 

 

048 

Ausência de 

Rejeição 0,000 8,432 0,000 8,141 0,000 132,044 8,830 0,000 

 

049 aAMR 3,300 0,000 0,000 1,088 0,000 62,732 3,500 0,700 

 

050 

Ausência de 

Rejeição 11,940 33,136 0,000 19,606 0,000 49,395 1,850 0,000 

 

051 

Ausência de 

Rejeição 11,380 0,000 0,000 2,045 0,000 37,910 0,250 0,200 

 

052 aAMR 0,000 21,191 0,000 33,047 0,000 140,529 7,000 0,000 

 

053 

Ausência de 

Rejeição 5,800 5,906 0,500 0,000 0,000 17,942 2,140 0,490 

 

054 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,181 0,000 6,152 0,000 22,358 0,620 0,000 

 

055 

Ausência de 

Rejeição 65,140 26,366 0,000 48,558 0,000 103,840 0,470 2,130 

 

056 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,274 0,000 0,000 0,000 2,892 0,110 0,270 

 

057 aTCMR 0,000 8,931 0,120 8,897 0,000 108,400 13,900 0,000 

 

058 Limítrofes 15,510 15,744 0,000 12,008 0,000 51,944 1,280 0,000 

 

059 Limítrofes 0,000 232,038 0,000 16,532 0,000 75,579 0,230 7,370 

 

060 

Ausência de 

Rejeição 0,000 2,418 0,000 4,921 0,090 87,671 0,140 0,310 

 

061 

Ausência de 

Rejeição 53,760 4,306 0,000 2,455 0,000 74,786 0,730 0,000 
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062 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,415 0,000 3,784 0,000 57,065 2,080 0,000 

 

063 

Ausência de 

Rejeição 0,000 4,023 0,040 2,595 0,000 17,414 1,540 0,000 

 

064 Limítrofes 24,820 0,699 0,000 1,062 0,000 4,494 0,160 1,280 

 

065 aTCMR 16,120 159,099 0,500 5,592 0,000 163,129 1,330 2,960 

 

066 Limítrofes 0,150 172,400 1,330 0,000 0,000 242,461 7,000 0,600 

 

067 Limítrofes 0,000 57,653 0,000 25,405 0,000 75,805 1,360 0,000 

 

068 

Ausência de 

Rejeição 0,000 11,600 0,000 0,204 0,000 180,412 2,400 0,440 

 

069 aTCMR 36,180 78,429 1,250 14,263 0,000 8,618 0,100 0,390 

 

070 RA Mista 45,510 126,812 0,720 34,553 0,000 75,396 3,900 1,710 

 

071 IFTA 12,490 26,602 0,270 7,021 0,000 21,787 0,610 0,490 

 

072 

Ausência de 

Rejeição 27,490 0,000 0,000 1,869 0,080 47,698 2,000 0,750 

 

073 

Ausência de 

Rejeição 2,740 51,919 4,580 0,000 0,000 3,846 3,170 1,530 

 

074 

Ausência de 

Rejeição 0,540 11,233 0,100 3,444 0,030 20,002 3,260 0,000 

 

075 IFTA 27,240 9,585 0,200 0,000 0,000 26,932 1,180 0,000 

 

076 

Ausência de 

Rejeição 0,000 1,660 0,000 0,999 0,000 9,443 2,640 0,000 

 

077 

Infecção  

(Py-VAN) 58,400 21,389 0,000 8,502 0,000 73,486 0,000 1,360 

 

078 

Ausência de 

Rejeição 24,240 3,887 0,000 0,000 0,000 18,572 0,750 0,000 

 

079 Limítrofes 0,000 19,812 0,070 0,000 0,000 54,024 1,880 0,000 

 

080 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,085 0,500 0,340 

 

081 cAMR 21,030 2,580 0,000 0,000 0,000 7,764 1,500 1,030 

 

082 

Ausência de 

Rejeição 3,730 0,000 0,000 1,532 0,000 55,741 1,600 0,880 

 

083 IFTA 7,070 0,000 0,000 0,000 0,000 2,920 0,000 0,000 
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084 

Ausência de 

Rejeição 0,000 6,100 0,000 0,513 0,120 7,044 0,000 0,000 

 

085 aTCMR 0,000 0,000 0,000 47,481 0,000 167,365 3,350 0,000 

 

086 Limítrofes 0,000 27,928 0,000 11,313 0,000 75,957 1,780 0,390 

 

087 

Ausência de 

Rejeição 29,220 2,426 0,000 5,654 0,000 104,045 11,750 0,000 

 

088 Limítrofes 65,430 27,586 0,000 3,686 0,000 47,010 0,160 0,000 

 

089 aAMR 10,720 6,958 0,000 3,692 0,060 70,942 7,610 3,820 

 

090 IFTA 9,380 0,000 0,000 0,622 0,000 0,000 0,000 0,340 

 

091 aAMR 13,960 10,689 0,000 2,322 0,000 4,017 0,550 3,930 

 

092 aAMR 28,620 1,081 0,000 0,000 0,000 145,485 4,700 1,250 

 

093 IFTA 45,490 1,697 0,000 0,000 0,000 39,277 0,520 2,140 

 

094 

Ausência de 

Rejeição 0,000 1,761 0,000 21,826 0,000 13,668 0,580 0,000 

 

095 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,460 0,000 1,205 0,000 85,768 2,250 0,000 

 

096 

Infecção  

(Py-VAN) 0,000 54,871 0,000 10,083 0,000 96,271 0,000 1,250 

 

097 aTCMR 95,120 104,345 1,920 4,366 0,000 69,986 2,850 5,090 

 

098 

Ausência de 

Rejeição 3,860 59,329 0,660 5,559 0,000 1,454 0,120 1,900 

 

099 IFTA 6,590 26,373 0,180 1,657 0,000 33,997 1,700 0,200 

 

100 

Ausência de 

Rejeição 23,560 46,869 0,360 8,831 0,000 28,340 0,760 1,380 

 

101 aTCMR 25,390 1154,415 6,500 0,000 0,000 354,800 17,000 14,520 

 

102 aAMR 0,000 28,509 6,000 73,944 0,250 145,419 8,470 0,770 

 

103 

Ausência de 

Rejeição 0,000 33,935 0,400 2,263 0,000 46,683 0,370 0,270 

 

104 Limítrofes 0,000 5,853 0,000 13,494 0,000 6,850 0,070 0,660 

 

105 

Ausência de 

Rejeição 8,670 1,248 0,000 14,463 0,000 45,847 0,880 0,560 
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106 aAMR 27,920 32,488 0,000 17,710 0,220 55,381 2,290 1,640 

 

107 

Ausência de 

Rejeição 0,000 6,469 0,050 0,537 0,000 11,973 1,410 0,000 

 

108 

Ausência de 

Rejeição 1,040 0,000 0,000 14,803 0,000 38,269 0,500 1,100 

 

109 

Ausência de 

Rejeição 3,170 0,782 0,000 5,659 0,000 204,042 0,720 0,000 

 

110 aAMR 0,000 0,000 0,000 14,810 0,140 30,975 0,640 0,000 

 

111 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,000 0,000 4,254 0,000 73,071 0,410 1,630 

 

112 

Ausência de 

Rejeição 0,000 30,023 0,140 15,164 0,000 62,512 0,180 0,410 

 

113 

Ausência de 

Rejeição 0,000 5,429 0,000 7,029 0,590 91,964 1,360 2,010 

 

114 aAMR 0,000 0,419 0,000 6,281 0,000 46,376 0,140 0,590 

 

115 Limítrofes 0,000 0,000 0,000 7,688 0,000 27,761 3,200 0,000 

 

116 

Ausência de 

Rejeição 17,330 0,000 0,000 2,201 0,000 22,872 0,200 0,440 

 

117 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55,398 0,790 0,000 

 

118 

Ausência de 

Rejeição 32,360 10,290 0,000 25,286 0,000 42,004 1,330 1,390 

 

119 

Ausência de 

Rejeição 1,000 0,000 0,000 2,907 0,000 26,472 2,560 0,000 

 

120 

Ausência de 

Rejeição 18,210 0,000 0,000 7,857 0,000 80,873 0,750 0,000 

 

121 Limítrofes 0,000 38,068 0,000 23,688 0,000 48,780 0,500 0,000 

 

122 

Ausência de 

Rejeição 0,000 7,999 0,300 5,870 0,000 49,674 0,330 0,000 

 

123 

Ausência de 

Rejeição 22,870 18,826 0,000 23,528 0,080 16,148 0,200 0,530 

 

124 IFTA 12,170 2,959 0,030 0,670 0,000 10,638 0,070 0,000 

 

125 

Ausência de 

Rejeição 26,510 14,855 0,000 8,156 0,000 33,724 0,750 1,280 

 

126 

Ausência de 

Rejeição 0,000 23,507 0,000 0,000 0,000 107,539 0,000 0,000 

 

127 IFTA 13,410 78,282 3,140 1,108 0,000 22,133 2,370 0,000 
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128 IFTA 15,990 32,422 0,000 0,000 0,000 7,809 0,150 0,000 

 

129 

Ausência de 

Rejeição 16,110 9,522 0,000 0,000 0,000 7,874 0,400 0,000 

 

130 aTCMR 20,100 43,552 2,710 0,000 0,000 153,109 10,630 0,000 

 

131 aAMR 0,000 20,541 0,120 5,479 0,000 7,401 0,460 0,100 

 

132 

Ausência de 

Rejeição 0,750 13,488 0,090 0,000 0,000 26,192 1,700 0,000 

 

133 Limítrofes 5,230 143,260 0,400 13,318 0,000 107,812 1,200 0,820 

 

134 IFTA 20,300 109,590 0,260 0,000 0,000 111,036 0,750 0,000 

 

135 IFTA 21,620 22,103 0,000 3,880 0,000 24,015 0,500 0,000 

 

136 

Ausência de 

Rejeição 46,340 25,328 0,000 0,000 0,000 68,690 1,150 1,240 

 

137 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,979 0,000 0,000 0,000 31,368 0,420 0,000 

 

138 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,607 1,090 0,170 

 

139 

Ausência de 

Rejeição 25,910 9,397 0,000 0,000 0,000 4,172 0,210 0,000 

 

140 

Ausência de 

Rejeição 15,360 3,076 0,000 0,000 0,000 31,556 0,000 0,000 

 

141 

Ausência de 

Rejeição 0,000 14,212 0,000 10,375 0,000 66,022 1,000 0,000 

 

142 

Ausência de 

Rejeição 0,000 0,854 0,000 2,155 0,000 121,706 1,560 0,490 

 

143 Crescente 12,810 16,218 0,000 24,167 0,000 58,102 3,200 0,650 

 

144 

Ausência de 

Rejeição 0,000 3,274 0,100 0,779 0,000 9,441 0,110 0,000 

 

145 

Ausência de 

Rejeição 10,230 1,025 0,000 1,924 0,000 39,207 0,280 0,000 

 

146 

Ausência de 

Rejeição 0,830 0,611 0,000 0,153 0,000 36,208 1,130 0,000 

 

147 Limítrofes 0,000 38,597 0,000 5,268 0,000 58,263 2,000 0,970 

 

148 aTCMR 35,640 111,927 0,120 1,649 0,000 129,907 1,610 3,910 

 

149 Limítrofes 0,000 9,862 0,000 0,127 0,000 78,054 0,470 0,000 
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150 aAMR 9,630 0,000 0,000 0,608 0,000 143,890 1,500 0,000 

 

151 

Ausência de 

Rejeição 0,000 6,044 0,000 4,176 0,000 39,445 1,100 0,360 

 

152 Limítrofes 15,640 34,341 0,040 29,385 0,160 23,313 0,360 0,000 

 

153 

Ausência de 

Rejeição 0,000 4,147 0,000 0,000 0,000 17,754 0,750 0,000 

 

154 IFTA 47,300 190,801 0,000 30,561 0,000 36,979 0,200 0,000 

 

155 

Ausência de 

Rejeição 0,000 21,404 0,000 9,913 0,000 30,787 1,250 0,970 

 

156 

Ausência de 

Rejeição 7,840 38,698 0,780 17,141 0,040 14,222 1,110 0,000 

 

157 IFTA 26,880 69,844 0,660 4,878 0,000 43,911 1,000 0,000 

 

158 

Ausência de 

Rejeição 0,000 8,042 0,000 2,090 0,000 56,164 1,250 0,000 

 

159 

Ausência de 

Rejeição 1,830 2,266 0,060 1,118 0,000 47,872 1,000 0,000 

 

160 

Ausência de 

Rejeição 2,050 33,421 0,280 3,240 0,160 73,216 1,500 0,000 

 

161 aTCMR 55,710 5,894 0,250 0,000 0,000 27,963 0,300 0,000 

 

162 

Ausência de 

Rejeição 4,890 0,000 0,070 0,000 0,000 12,826 0,120 0,350 

 

163 Limítrofes 64,120 10,144 0,000 0,943 0,000 177,876 2,950 1,030 

 

164 

Ausência de 

Rejeição 0,000 1,149 0,000 4,318 0,000 68,049 1,280 0,000 

 

165 IFTA 30,390 1,363 0,000 13,480 0,160 0,000 0,000 0,450 

 

166 

Ausência de 

Rejeição 1,880 1,915 0,000 2,201 0,000 102,293 1,350 0,000 

 

167 

Ausência de 

Rejeição 0,000 6,699 0,000 0,687 0,000 56,855 1,670 0,300 

 

168 aAMR 7,150 6,582 0,330 0,000 0,000 87,804 2,200 0,110 

 

169 

Ausência de 

Rejeição 0,000 2,224 0,000 0,938 0,000 34,834 1,320 0,140 

 

170 Limítrofes 0,590 43,974 0,260 0,000 0,000 33,101 2,260 1,380 

 

171 IFTA 10,750 0,000 0,000 0,000 0,000 3,367 1,330 0,000 
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172 Limítrofes 45,980 24,004 0,230 0,000 0,000 15,263 0,340 0,000 

 

173 Limítrofes 37,660 17,287 0,000 26,490 0,000 71,282 0,770 0,720 

 

174 

Ausência de 

Rejeição 13,040 2,295 0,070 0,000 0,000 1,782 0,110 0,000 

 

175 Limítrofes 60,540 111,516 0,000 2,555 0,000 54,266 0,000 0,000 

 

176 

Ausência de 

Rejeição 0,000 1,972 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

177 IFTA 17,480 8,418 0,000 16,691 0,000 71,218 1,290 0,000 

 

178 

Ausência de 

Rejeição 74,070 16,169 0,220 0,000 0,000 40,014 1,220 0,330 

 

179 aTCMR 43,910 130,788 0,140 43,158 0,000 150,446 1,710 1,420 

 

180 IFTA 19,440 36,043 0,370 2,670 0,000 28,024 0,620 0,210 

 

181 

Infecção 

(Pielonefrite) 67,860 115,740 1,330 0,000 0,000 38,255 0,660 13,410 

 

182 

Ausência de 

Rejeição 4,570 14,682 0,000 0,000 0,000 3,966 0,930 0,190 

 

183 IFTA 30,790 28,441 0,330 0,000 0,000 3,084 0,330 0,000 

 

184 Limítrofes 40,510 140,260 0,660 8,412 0,000 32,989 1,500 0,000 

 

185 

Ausência de 

Rejeição 0,000 7,948 0,090 4,972 0,000 4,120 0,210 0,830 

 

186 

Ausência de 

Rejeição 0,000 10,200 0,560 0,283 0,000 13,200 3,360 0,860 

 

187 

Ausência de 

Rejeição 0,000 1,994 0,220 0,000 0,000 5,807 1,330 0,000 

 

188 aTCMR 93,520 19,523 0,070 0,000 0,000 33,899 0,660 0,620 

 

189 aTCMR 0,000 0,925 0,000 0,000 0,000 21,515 0,000 0,000 

 

190 

Infecção 

(Pielonefrite) 44,190 4,921 0,140 0,000 0,000 84,308 0,000 0,000 

 

191 IFTA 14,140 0,000 0,000 2,413 0,000 1,219 0,330 0,000 
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