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RESUMO 

Introdução: Alguns pacientes com doença renal crônica (DRC) têm diagnóstico 

etiológico pouco claro, particularmente em casos familiares. A doença renal 

tubulointersticial autossômica dominante (autosomal dominant tubulointerstitial 

kidney disease, ADTKD) é uma doença rara e as alterações no gene UMOD 

parecem ser as mais comuns (ADTKD-UMOD). Sua prevalência, em todo o mundo, 

ainda não é bem conhecida e, no Brasil, poucos casos foram identificados. Objetivo: 

O objetivo deste estudo foi identificar e avaliar a prevalência de ADTKD-UMOD em 

pacientes em hemodiálise (HD) em uma região metropolitana do Sudeste brasileiro 

(METRO II/RJ) através do estudo REGENT. Métodos: O estudo REGENT (Doença 

Renal Familiar, Epidemiologia e Genética, em Niterói/Rio de Janeiro) foi elaborado 

com o intuito de estudar a prevalência do agrupamento familiar para DRC na Metro 

II/RJ. Entre 2017/2018, foram realizadas entrevistas e coleta de dados clínicos em 

pacientes em HD georreferenciados na METRO II/RJ. Cada paciente foi questionado 

sobre a história familiar de DRC. Em respostas afirmativas, após a exclusão de 

doenças familiares conhecidas, o sangue foi coletado para estudar éxons 4 e 5 do 

gene UMOD, amplificados pela reação em cadeia da polimerase (PCR) e realizado 

sequenciamento de nucleotídeos. Resultados: Em 1308 pacientes em HD, 209 

(16%) relataram história familiar positiva para DRC. Após os critérios de exclusão, 70 

foram considerados casos-índice da doença familiar desconhecida (5,4% do total). 

Os casos-índice, comparados aos pacientes em HD sem história familiar, eram mais 

jovens no início da diálise (p <0,05), mais frequentemente realizaram tratamento 

conservador (p <0,001) e tinham mais tempo total em diálise (p <0,01). Os 

heredogramas das famílias mostraram um padrão dominante em 35%. Dos 70 

casos-índice, 57 aceitaram participar de pesquisas genéticas. Foram encontradas 

variantes patogênicas do gene UMOD em 3, sendo mutações missenses 

heterozigóticas, (c.163 G> A; p.Gly55Ser), (c.667 T> G; p.Cis223Gly) e (c.263 G> A; 

p.Gly88Asp). Estudando as três famílias, encontramos no total 14 indivíduos 

ADTKD-UMOD, independentemente de serem submetidos à HD ou da idade. 

Mesmo subestimado, esse número poderia representar uma prevalência total bruta 

de pacientes com ADTKD-UMOD em torno de 7 pmp na Metro II/RJ. Não foram 

observados gota juvenil, proteinúria e hematúria. Apenas alguns casos 

apresentaram outros sinais, como cistos simples, hiperuricemia, episódios de 

infecção do trato urinário, anemia não esclarecida na infância e, curiosamente, 

história de hipotireoidismo, mas sem anticorpos específicos. A biópsia renal foi 

realizada em 3, revelando apenas nefrite intersticial e início de HD em média entre 

40 e 60 anos. Conclusões: A doença renal familiar sem diagnóstico atinge uma alta 

proporção entre os pacientes brasileiros em HD. ADTKD é uma doença rara, mas 

também sub-diagnosticada. Gota juvenil e cistos familiares parecem não ser tão 

frequentes. Tem uma progressão lenta, sem proteinúria e hematúria, levando à 

diálise na idade adulta. A biópsia renal geralmente mostra nefrite intersticial crônica 

não característica. Em casos suspeitos, o diagnóstico deve ser feito por estudos 

genéticos. Palavras-chave: insuficiência renal crônica, hereditariedade, 

epidemiologia, uromodulina. 



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Some patients with chronic kidney disease (CKD) have an unclear 

etiologic diagnosis, particularly in cases of familial kidney disease. Autosomal 

dominant tubulointerstitial kidney disease (ADTKD) is a rare disease, and changes in 

the UMOD gene seem to be the most common (ADTKD-UMOD). The prevalence of 

ADTKD-UMOD worldwide is still not well known, and in Brazil few cases have been 

identified. Objective: The aim of this study is to identify and evaluate the prevalence 

of ADTKD-UMOD in patients on hemodialysis (HD) in a metropolitan region of 

Southeastern Brazil (METRO II/RJ) through the REGENT study. Methods: The 

REGENT study (Familiar Renal Disease, Epidemiology and Genetics in Niteroi/Rio 

de Janeiro) was designed with the intent to study the prevalence of familial clustering 

to CKD in Metro II/RJ. Between 2017/2018, interviews and clinical data collection 

were performed on HD patients geo-referenced in METRO II/RJ. Each patient was 

asked about family history of CKD. In affirmative responses, after exclusion of known 

familial diseases blood was collected to study UMOD gene. Exons 4 and 5 of UMOD 

gene were amplified by the polymerase chain reaction (PCR) and performed 

nucleotide sequencing. Results: In 1308 HD patients, 209 (16%) reported positive 

family history for CKD. After the exclusion criteria, 70 were considered as index 

cases of an unknown familial disease (5.4% of the total). The index cases, compared 

with the hemodialysis patients with no familiar history, were younger at the start of 

dialysis (p < 0.05), often on conservative treatment before dialysis (p < 0.001), and 

had more total long-life time on dialysis (p < 0.01). Family pedigrees showed a 

dominant pattern at 35%. Of the 70 index cases, 57 accepted to participate in genetic 

research. UMOD mutants were found in 3, were heterozygous missense mutations, 

(c.163 G>A; p.Gly55Ser), (c.667 T>G; p.Cis223Gly) and (c.263 G>A; p.Gly88Asp). 

After studying members from the 3 families we found in total 14 ADTKD-UMOD 

individuals irrespective of undergoing hemodialysis or age. Even aware of some 

underestimation, this number could represent a gross total prevalence of ADTKD-

UMOD patients at around 7 pmp of Metro II/RJ inhabitants. Juvenile Gout, 

proteinuria, and hematuria were not observed. Only a few cases presented other 

signs, such as simple cysts, hyperuricemia, episodes of urinary tract infection, 

anemia that was not clear in childhood, and curiously, a history of hypothyroidism, 

but without specific antibodies. Renal biopsy was performed in 3, revealing only 

interstitial nephritis and onset of HD on average between 40 and 60 years. 

Conclusions: Familial renal disease without diagnosis reaches a high proportion 

among Brazilian patients on HD. ADTKD is a rare but also underdiagnosed disease. 

Familiar gout and cysts seem to be not so frequent. It has a slow progression, without 

proteinuria and hematuria, leading to the dialysis in the adult age. Renal biopsy 

usually shows chronic non-characteristic interstitial nephritis. In suspected cases, the 

diagnosis should be made by genetic studies. 

 

Key words: chronic renal failure, heredity, epidemiology, uromodulin 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica (DRC) possui prevalência crescente na 

população e é considerada problema de saúde pública no Brasil (Marinho et al., 

2017). A progressão da DRC é baseada na diminuição progressiva da função 

renal e pode ser classificada em categorias de acordo com a taxa de filtração 

glomerular (TFG) (Levey et al., 2012). Foi estimada, no Brasil, mais de 120 mil 

pessoas em tratamento dialítico, com prevalência de 596 por milhão de 

população (pmp) e incidência de 193 pmp (Sesso et al., 2017). Já em outros 

países encontram-se prevalências muito maiores como: Taiwan (3.490 pmp), 

Japão (2.720 pmp), Estados Unidos (2.180 pmp) e União Europeia (1.160 pmp) 

(ERCPA, 2019). Não encontramos uma explicação geral para essas diferenças, 

e esta discussão estaria para além do escopo desse trabalho, mas assumindo-

se assim uma média mundial em torno de 2000 pmp e, no nosso país, estando 

em torno de 600 pmp já causando grande impacto aos cofres públicos 

brasileiros (Gouveia et al., 2017). Para muito além da nefrologia, tais palavras 

preliminares acendem nossas ideias sobre o quanto de relevância este tema 

está revestido. 

As principais causas de doença renal crônica no Brasil são hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e Glomerulonefrites crônica 

(GNC) (Matos et al., 2011; Siveiro et al., 2014; Sesso et al., 2017). Segundo 

Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), doenças hereditárias, 

malformações, lúpus, obstruções e infecções de repetição do trato urinário são 

outras condições que também afetam os rins (KDIGO, 2014). Alguns estudos 

ao redor do mundo apontam que uma característica da DRC é a existência de 

agregação familiar (Lei et al., 1998; Skrunes et al., 2014, Connaughton et al., 

2015). Trabalhos nacionais observaram que esta agregação parece ser 

independente da doença de base, seja ela DM ou HAS (Madeira et al., 2002; 

Almeida et al., 2015). Tais dados sugerem que as alterações genéticas estejam 

por trás destes casos familiares de DRC (Satko et al., 2007).  

Há décadas, tem-se estudado doenças renais genéticas, especialmente 

as monogênicas, ou seja, aquelas causadas por distúrbios em um único gene, 
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como a doença renal policística dominante e síndrome de Alport (Harris et al., 

1995; Mochizuki, 2002; Connaughton et al., 2019), mas todo este estudo 

parece não ter mudado as taxas de prevalência de tais condições. Uma destas 

doenças monogênicas muito estudadas atualmente é a doença renal 

tubulointersticial autossômica dominante, do inglês Autossomal Dominant 

Tubulointerstitial Kidney Disease (ADTKD) (Bleyer et al., 2017). Estudos 

genéticos em indivíduos em diálise e sem diagnósticos conhecidos têm sido 

fundamentais para caracterizá-la (Lhotta et al., 2012). Nos últimos anos foram 

identificadas mutações em alguns genes responsáveis pelo desenvolvimento 

da ADTKD: UMOD, REN, MUC1, HNF1-β e SEC61A1 (Bleyer & Kmoch, 2014; 

Clissold et al.,2015; Bolar et al., 2016). Contudo, trabalhos mostram que 

mutações no gene UMOD são as mais frequentes (Alaygut et al., 2013; Bleyer 

& Kmoch, 2014). 

No Brasil, até recentemente, apenas um caso familiar de ADTKD-UMOD 

havia sido identificado (pelo nosso grupo de pesquisa, parte desta tese, da 

Universidade Federal Fluminense) (Lopes et al., 2018). A prevalência desta 

patologia ainda é desconhecida, e fatores como carência de geneticistas 

inseridos no sistema único de saúde (SUS) e falta de ferramentas para o 

diagnóstico genético são apenas algumas das limitações para escassez de 

dados epidemiológicos sobre esta patologia em nosso meio (Novoa & 

Burnham, 2011). Neste contexto, a identificação de grupos familiares com 

ADTKD-UMOD ganha importância para conhecimento de informações como 

idade de início da diálise, sinais e sintomas, progressão da doença, dentre 

outros fatores (Connaughton et al., 2015). Assim, o objetivo deste trabalho foi o 

de estudar agregação familiar em hemodiálise e, mais especificamente, 

verificar a prevalência de tais indivíduos com ADTKD-UMOD na região 

metropolitana II (com sede em Niterói) do Estado do Rio de Janeiro (METRO 

II/RJ), numa tentativa de estimar originalmente dados brasileiros sobre esta 

condição. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Os rins exercem múltiplas funções que podem ser caracterizadas como 

filtração, reabsorção, funções endócrinas e metabólicas, tais como controle da 

pressão sanguínea pelo mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, produção 

de hormônio (eritropoetina), manutenção de cálcio-fósforo e ativação da 

vitamina D. A principal função renal é manter o equilíbrio homeostático com 

relação aos líquidos, eletrólitos e solutos orgânicos (Sodré et al., 2007). 

A National Kidney Foundation (NKF-KDIGO, 2013), em seu documento 

KDIGO define DRC como anormalidades da estrutura ou função renal, 

presentes por mais de 3 meses com implicações para a saúde. Dentre os 

critérios estabelecidos pela NKF que sugerem a presença de DRC, estão: 

albuminúria, com taxa de excreção de albumina maior ou igual a 30mg/24 

horas ou taxa albumina-creatinina maior ou igual a 30mg/g além de 

anormalidades no sedimento urinário, distúrbios eletrolíticos e outras 

anormalidades devido a distúrbios tubulares, anormalidades detectadas por 

biópsia renal ou por imagens e história de transplante renal, além da TFG 

menor que 60ml/min/1,73m2. 

A classificação da DRC é baseada então de acordo com a TFG e 

albuminúria persistente (Figura 1). No geral, a fase pré-dialítica, que 

corresponde ao tratamento conservador, engloba as categorias de G1A1 até 

G4A3. Por outro lado, quando a TFG é inferior a 15ml/min/1,73m2 já se 

costuma fazer necessária a implementação das terapias de substituição renal, 

tais como: transplante renal, diálise peritoneal e hemodiálise (HD) (Levey et al., 

2005). 
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DRC: Doença Renal Crônica; TFG: taxa de filtração glomerular. Fonte: NKF/KDIGO, 2013. 

 

Figura 1: Categorias da doença renal crônica de acordo com a TFG e 
albuminúria. Adaptada pelo autor. 

 

2.1.1. Epidemiologia da doença renal crônica no Brasil  

No Brasil, o total de pacientes mantidos em programa crônico de diálise 

mais que dobrou nos últimos anos, de 42.695 pacientes no ano 2000 passou 

para 122.825 em 2016 (Sesso et al., 2017). Segundo o Inquérito Brasileiro de 

Diálise Crônica 2016, a estimativa nacional da taxa de prevalência foi 596 por 

milhão da população (ppm) (variação: 344 na região norte e 700 no sudeste). 

Sendo que o maior número de pacientes em diálise encontra-se nos estados 

de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia; e taxas maiores que 700 

pacientes/ppm em Roraima, Minas Gerais e Distrito Federal. Do total de 

pacientes prevalentes no país, 92% estavam em hemodiálise e 8% em diálise 

peritoneal, enquanto 29.268 (24%) estavam em espera para transplante. Já a 

taxa de incidência foi de 193 ppm, onde 48% dos pacientes novos, iniciaram 

tratamento na região Sudeste, 19% na região Nordeste, 17% na região Sul, 

10% na região Centro-Oeste e 5% na região Norte. 

Ainda de acordo com este mesmo inquérito de diálise, as doenças 

etiológicas mais frequentes foram hipertensão arterial (HAS) (34%) e diabetes 

(DM) (30%), doença de base indefinida (11%), seguidos por glomerulonefrite 

crônica (GNC) (9%) e rins policísticos (4%). A maior parte dos pacientes era do 
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sexo masculino (57%) e o percentual de pacientes em diálise com idade menor 

ou igual a 12 anos foi de 0,3%, entre 13 a 19 anos 0,9%, 20 a 64 anos 65,7%, 

65 a 74 anos 21,8% e ≥ 75 anos 11,2% (Sesso et al., 2017). 

Apesar de fundamental para estes pacientes, o tratamento dialítico 

implica em elevado custo para os cofres públicos. Além da diálise, os pacientes 

portadores de DRC demandam também custos associados com acesso 

vascular para hemodiálise, a utilização de terapias medicamentosas 

suplementares, tais como eritropoetina, ferro endovenoso, calcitriol cinacalcete 

e sevelamer, além da elevada taxa de hospitalização, gerando custos 

adicionais ao sistema de saúde (SUS) (Menezes et al., 2015). Estima-se um 

custo do tratamento no 1º ano de hemodiálise de R$ 36.267,54 e R$ 

48.538,22, em pacientes HIV negativos e HIV positivos, respectivamente 

(Gouveia et al., 2017). No ano de 2015, houve gasto com tratamento dialítico 

da ordem de R$ 2.539.900.634,06 (Alcalde et al., 2018). Somado ao 

tratamento, há custos também com transplantes de rins (R$ 163.969.684,04 – 

doador falecido; R$ 30.288.077,57 – doador vivo) e transplantes simultâneos 

de rim e pâncreas (R$ 5.636.698,91). Dessa maneira, a prevenção da DRC 

parece ser fator de suma importância para redução dos gastos públicos com a 

saúde (Alcalde et al., 2018). 

 

2.1.2. Doença renal crônica na região metropolitana II do Estado do 

Rio de Janeiro 

O estado do Rio de Janeiro possui cerca 12.694 pacientes em diálise 

(Sesso et al., 2017) e, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), há, em todo o estado 181 centros especializados em atenção 

à doença renal. Deste total, 9 encontram-se na região METRO II/RJ, sendo 9 

clínicas de diálise, sendo o Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP) 

centro de referência. Estas unidades estão distribuídas pelos municípios de 

Niterói (4 clínicas e o HUAP), São Gonçalo (3 clínicas), Itaboraí (1 clínica) e 

Rio Bonito (1 clínica) (Figura 2) e ao todo eles atendem em torno de 1500 

pacientes em tratamento dialítico (12% de todos os pacientes do estado). 

A METRO II/RJ é composta por sete municípios: Niterói, São Gonçalo, 

Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim (Figura 3). Essas cidades 
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juntas apresentam uma população estimada, em 2018, de 2,101. 414 milhões 

de habitantes (IBGE, 2018). Dentre elas, é possível destacar São Gonçalo 

como a mais populosa; Niterói com maiores níveis de índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDHM), produto interno bruto (PIB) e PIB 

per capita e Silva Jardim como o município com maior taxa de analfabetismo 

na população com 15 anos ou mais de idade (IBGE, 2016). 

 

 

Figura 2: Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: 
DataSUS. 
 

 

Figura 3: Clínicas de diálise situadas na Região Metropolitana II do Estado do 

Rio de Janeiro. Fonte: DataSUS. 
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2.2. AGRUPAMENTO FAMILIAR DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 A prevalência de histórico familiar positivo para DRC varia entre 20 a 

34% (Freedman et al., 1997; Madeira et al., 2002; Connaughton et al., 2015). 

Sabe-se que a população afro-americana, com parente de segundo grau em 

diálise, apresenta risco aumentado em 5 vezes, para o desenvolvimento de 

doença renal no estágio final. Esse risco aumenta para nove, quando as 

análises são limitadas apenas àqueles com parentes de primeiro grau com 

DRC (Freedman, et al.,1993). Já na Noruega, pessoas com parentes de 

primeiro grau em diálise, apresentam risco 7 vezes maior de também 

desenvolver nefropatia (Skrunes, et al., 2014).  

Desde a década de 80, sabe-se que existe agregação familiar para a 

DRC (Ferguson et al., 1988). Estudos nacionais e internacionais apontam que 

a agregação familiar parece ser independente de fatores de risco como HAS, 

DM e obesidade, sugerindo a presença de genes de susceptibilidade à 

insuficiência renal (Lei et al., 1998; Almeida et al., 2015). Ocorre também uma 

maior tendência à nefropatia em indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico ou 

infectados pelo vírus do HIV, que possuem familiares em diálise, com 

sorologias negativas (Skrunes et al., 2014). Dessa maneira, há fortes indícios 

que os fatores genéticos contribuem para o risco e progressão da doença 

renal.  

 

2.3. DOENÇA RENAL TUBULOINTESTICIAL AUTOSSÔMICA 
DOMINANTE 

 
2.3.1 Caracterização da ADTKD 
 

Uma das doenças renais genéticas ligadas ao agrupamento familiar é a 

ADTKD. A ADTKD é caracterizada por apresentar uma herança autossômica 

dominante, onde um dos pais afetado terá a probabilidade de 50% de passar o 

gene mutado e sua condição para seu filho (Bleyer & Kmoch, 2014). As 

principais características desta doença são a presença de sedimento urinário 

brando, ausência de proteinúria e uma lenta evolução para DRC, com 

surgimento de sinais clínicos aparentes variando de idade entre 17 e 75 anos 

(Bleyer et al., 2017). Na literatura é possível encontrar outras denominações 

para esta doença, como Doença Renal Cística Medular do tipo 2, Nefropatia 
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Hiperuricêmica Juvenil Familiar do tipo 1, Nefrite Intersticial, entre outros, até 

que, em 2015, foi proposta pelo KDIGO uma padronização da nomenclatura 

para auxiliar seu diagnóstico nos diversos países, unificando seu nome para 

Doença Renal Tubulointersticial Autossômica Dominante (Eckardt et al., 2015). 

Ao longo dos anos, foram identificadas mutações em 4 diferentes genes, 

responsáveis pela maioria dos casos de ADTKD. Uma dessas mutações pode 

ser encontrada no gene UMOD que codifica a proteína uromodulina. O gene 

UMOD [Homo sapiens (human)] está localizado no cromossomo 16 p 12.3, 

região NC_000016.10 (20333051- 20356301) de acordo com a base de dados 

do National Center for Biotechnology Information. É composto por 11 éxons e é 

expresso exclusivamente por células epiteliais da porção ascendente espessa 

da alça de Henle (Amaral & Onuchic, 2015, Devuyst et al., 2017). Estudos 

apontam que alterações neste gene são as mais frequentes (Alaygut et al., 

2013; Bleyer & Kmoch, 2014). As outras mutações são encontradas no gene 

MUC1 responsável por codificar a mucina-1, no gene REN, que codifica a 

proteína renina, e mutação no gene HNF1-β que codifica o Fator Nuclear de 

Hepatócitos 1-β (Hepatocyte Nuclear Factor 1-β/HNF1-β) (Bleyer & Kmoch, 

2014; Clissold et al., 2015). Recentemente, mais um gene foi identificado como 

causador dessa desordem, o SEC61A1, codificador da subunidade alfa do 

translocador de membrana reticular endoplasmático SEC61 (Bolar et al., 2016). 

 

2.3.2 Caracterização da ADTKD-UMOD 

A ADTKD-UMOD é considerado uma doença rara, com menos de 2.000 

famílias identificadas mundialmente com este transtorno (Bleyer & Kmoch, 

2014). No Brasil, até o momento, apenas 1 família havia sido identificada pelo 

nosso grupo de pesquisa (Lopes et al., 2018). 

As manifestações mais comuns da ADTKD-UMOD incluem 

hiperuricemia, gota juvenil e cistos renais. Estudos mostram que a 

hiperuricemia está presente na maioria dos casos, mas não em todos os 

indivíduos e famílias com essa condição (Smith et al., 2011). Além disso, tais 

pacientes apresentam diminuição da excreção urinária de ácido úrico, podendo 

desenvolver gota, a partir da adolescência. Os sintomas são típicos daqueles 

encontrados em indivíduos mais velhos e geralmente afetam o primeiro 
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pododáctilo e o tornozelo (Bleyer et al., 2003). A gota é frequentemente 

diagnosticada erroneamente pelos médicos como excesso de esforço ou lesão 

esportiva. Como, frequentemente, há uma forte história familiar de gota, os 

familiares geralmente fazem o próprio diagnóstico. À medida que os pacientes 

envelhecem, a taxa de filtração glomerular diminui. Existe uma grande variação 

na taxa de progressão da doença renal que permanece sem explicação. A 

média de idade para iniciar a diálise é em torno de 47 anos, com um intervalo 

de 19 a 75 (Bleyer & Kmoch, 2014). 

O tratamento, a princípio, é realizado sobre os sintomas apresentados. A 

gota e a hiperuricemia são, em geral, tratadas com alopurinol. Os primeiros 

estudos sugeriam que o alopurinol poderia retardar a progressão da DRC 

(McBride  et al., 1998). Posteriormente, ficou claro que o alopurinol não 

interrompe a progressão, e ainda não está claro se retardará a progressão da 

doença (Bleyer & Kmoch, 2014). É importante que os médicos discutam a 

relação risco/benefício com os pais das crianças afetadas. É extremamente 

importante alertar todas as mulheres em idade fértil de que o alopurinol pode 

ter alguns efeitos teratogênicos e deve ser suspenso antes da gravidez 

(Hoeltzenbein et al., 2013). 

Como a progressão da doença renal é lenta e as mutações UMOD 

afetam apenas os rins, os pacientes são excelentes candidatos ao transplante 

renal. Os membros da família que desejam doar devem passar por uma análise 

genética para UMOD antes da doação, mesmo que pareçam ter função renal 

normal. Todo um esforço deveria ser feito para que pacientes com ADTKD-

UMOD fossem submetidos a transplante preventivo. É importante ressaltar que 

a doença não se repetirá no rim transplantado (Bleyer & Kmoch, 2014). 

 

2.3.3 Proteína uromodulina e suas funções 

A uromodulina (também conhecida como glicoproteína Tamm-Horsfall) é 

produzida na alça de Henle, ramo ascendente. É a proteína urinária mais 

abundante (20-70 mg excretada diariamente) em adultos saudáveis (Garimella 

et al., 2017). A uromodulina recém sintetizada contém 640 aminoácidos, já sua 

forma urinária madura é composta por 614 aminoácidos pesando 67 kDa, 

devido à perda dos primeiros 26 aminoácidos que constituem um peptídeo de 
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sinal clivado na maturação (Pressac, 2000). Essa proteína contém em sua 

estrutura a região N-terminal (peptídeo de sinal), três domínios de fator de 

crescimento epitelial (EGF) localizados aproximadamente entre as posições 31 

e 148, que medeiam interações proteína-proteína e uma região central rica em 

cisteína, incluindo o domínio de 8 cisteínas (D8C) entre as posições 171 e 276 

que lhe confere capacidade para formação de pontes dissulfeto, responsáveis 

por sua conformação tridimensional (Vyletal et al., 2010, Iorember & Vehaskari, 

2014). A uromodulina possui ainda um domínio da zona pelúcida (ZP) 

posicionado aproximadamente entre as posições 336 a 585, essencial para a 

polimerização da proteína e um sítio de ancoragem glicosilfosfatidilinositol 

(GPI) à membrana apical na posição 614 (Figura 4) (Yang et al., 2004). 

 

 

Figura 4: Estrutura da proteína uromodulina. 

 

Ela foi descoberta em 1950 e caracterizada como uma proteína presente 

na urina humana e de outros animais, capaz de inibir a hemoaglutinação viral 

(Tamm & Horsfall, 1950). Em 1970 sua composição química foi avaliada, sendo 

recaracterizada como uma glicoproteína com aproximadamente 30% de 

carboidratos e um baixo teor de lipídeos, próximo de 1% (Fletcher et al., 1970). 

Em 1985 foi isolada de modo independente, a mesma glicoproteína e 

chamaram-na de uromodulina, por ter uma atividade moduladora da resposta 

imunológica in vitro. Além disso, foi verificado que ela possuía um papel 

importante na supressão da resposta imunológica materna contra antígenos do 

feto (Muchmore & Decker, 1985). Os carboidratos parecem ser fundamentais 

na sua atividade imunomoduladora e biológica, sendo capazes de regular a 

interleucina1 (IL-1), na resposta inflamatória e são responsáveis pela maior 

parte da imunossupressão in vitro, regulando negativamente linfócitos T 

antígeno-específicos (Muchmore & Decker, 1987; Muchmore et al., 1987). 

Estudos apontam várias funções biológicas da uromodulina no sistema 

urinário, com grande importância na defesa contra infecções do trato urinário, 
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em especial as causadas por Escherichia coli (Botelho et al., 2016). A 

uromodulina é capaz de se ligar aos receptores da uroplaquina, uma 

glicoproteína expressa abundantemente no epitélio urinário, e assim competir 

pelo mesmo sítio de adesão da Escherichia coli, principal bactéria causadora 

de infecção nessa região, tendo, com isso, um papel de defesa para o 

hospedeiro (Pak et al., 2001; Bates et al., 2004). Outra característica atribuída 

à uromodulina é a de se ligar aos cristais de cálcio, impedindo a formação de 

cálculos (Miyake et al., 1998). Um estudo forneceu a primeira evidência in vivo 

do papel da proteína como molécula inibitória uma vez que camundongos 

knockout para o gene UMOD desenvolveram uma quantidade significativa de 

cristais quando comparados aos camundongos saudáveis. Esses dados 

sugerem que a formação de cristais de cálcio renais está diretamente 

relacionada à deficiência de uromodulina (Mo et al., 2004). 

Além disso, há relatos na literatura demonstrando um envolvimento da 

uromodulina com a resposta imunológica. Um ensaio imunohistoquímico 

sugeriu que essa proteína seria um ligante de citocinas circulantes, IL-1 e fator 

de necrose tumoral-α (TNF-α), regulando dessa forma suas atividades e 

inibindo seus domínios de ligação à superfície celular (Hession et al., 1987). 

Existem fortes evidências de que a uromodulina também teria uma forte ligação 

com as imunoglobulinas G, uma vez que em experimentos imunoenzimáticos 

(ELISA) demonstrou uma alta afinidade com as IgG humanas (Rhodes et al., 

1993). Somado a isto, a uromodulina parece ter a capacidade de estimular 

células dendríticas (DCs) via receptor Toll-like 4, induzindo-as a adquirir um 

fenótipo totalmente maduro. Estas, por sua vez, quando ativadas produziram 

citocinas e desencadearam uma estimulação potente de células T. Estes dados 

sugerem a hipótese de que a uromodulina pode ser um fator regulador da 

imunidade inata e adaptativa, tornando-se um forte aliado do hospedeiro na 

região do trato urinário (Säemann et al., 2005). 

 
2.3.4 Fisiopatologia da ADTKD-UMOD 

A uromodulina é sintetizada nas células epiteliais do ramo ascendente 

da alça, adquire sua conformação no reticulo endoplasmático (RE) e depois é 

enviada ao complexo de Golgi (Bernascone et al., 2010). Logo após, ela é 

transportada até a membrana plasmática apical, ficando ancorada pela região 
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GPI, sendo clivada por proteases em uma taxa de aproximadamente 50 mg/dia 

e liberada para o fluido tubular (Santambrogio et al., 2008). Uma fração menor 

de uromodulina também é liberada pela porção basolateral das células 

tubulares para o interstício e circulação sanguínea (Khasun et al., 2107). A 

presença de mutação no gene UMOD é capaz de levar a um transporte 

intracelular defeituoso de uromodulina até a membrana plasmática, visto que 

pode ocasionar uma alteração em sua estrutura terciária, fazendo com que a 

proteína mutada fique retida no RE (Bernascone et al., 2006) (Figura 5). Até o 

momento, mais de 100 mutações no gene UMOD foram descritas. À exceção 

de 4, todas são alterações do tipo missenses, ou seja, ocorre a substituição de 

um aminoácido por outro, com características diferentes afetando o correto 

dobramento e função da proteína (Dahan et al., 2003 Rampoldi et al., 2011). 

Isto é consistente com os achados nas biópsias renais dos pacientes, 

tipicamente mostrando grandes agregados intracelulares de uromodulina nas 

células epiteliais da alça, expansão anormal do RE e redução significativa dos 

níveis de uromodulina na urina dos pacientes (Dahan et al., 2003; Nasr et al., 

2008). Essas mutações ocorrem principalmente nos domínios EGF e nas 

regiões ricas em cisteína (Scolari et al., 2015; Piret et al., 2017). Em relação 

aos éxons que concentram o maior número dessas mutações, não há 

concordância na literatura, sendo relatados os éxons 3, 4, 5 e 7 (Bernascone et 

al., 2006; Liu et al., 2013; Bleyer et al., 2017). 

 A uromodulina facilita o transporte intracelular do cotransportador 

NaK2Cl sensível à furosemida (NKCC2) para a superfície apical das células do 

ramo ascendente espesso da alça. Essa região é responsável pela reabsorção 

de aproximadamente 30% de Na+ e Cl- filtrados juntamente com água, 

desempenhando um importante papel no mecanismo de concentração urinária. 

Quando a proteína se encontra aprisionada no RE, ocorre uma diminuição da 

expressão de NKCC2 que leva a uma diminuição na reabsorção de sais nessa 

porção do néfron e prejudica a concentração urinária (Mount, 2014; Bleyer & 

Kmoch, 2016). Esse déficit de reabsorção nessa região seria compensado por 

uma maior reabsorção de sódio no túbulo proximal. Como o urato está 

indiretamente acoplado ao transporte de sódio para dentro da célula, este 

acaba sendo reabsorvido em maiores quantidades induzindo ao quadro de 
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hiperuricemia e gota (Raffler et al., 2016). O acúmulo de uromodulina mutada 

também é capaz de provocar estresse oxidativo do RE que, em resposta, ativa 

um programa de adaptação denominado resposta à proteína mal dobrada (do 

inglês Unfolded Protein Response –UPR) que dentre outras funções, ativa vias 

de degradação para eliminar as proteínas mal dobradas (Kitamura, 2008) 

Quando a capacidade de remoção é insuficiente e o estado de estresse 

permanece, as células são induzidas à morte (Lhotta, 2010). O estresse do RE 

e a UPR estão relacionados com a ativação do Fator Nuclear Kappa B (NF-kB) 

e c-Jun N-terminal quinase (JNK), ambos associados com eventos pró-

inflamatórios (Tanjore et al., 2013; Taniguchi & Yoshida, 2015). 

Consequentemente, há geração de inflamação e posteriormente fibrose, 

induzindo lesão na porção ascendente espessa da alça de Henle, acelerando 

assim a perda de função renal (Scolari et al., 2015).  

 

 
 

Figura 5: Uromodulina mutada gerando dano renal. Fonte: Rampoldi et al., 
2011. Adaptada pelo autor. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Estimar a prevalência de pacientes em hemodiálise com doença renal 

tubulointersticial autossômica dominante – UMOD na região metropolitana II do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Avaliar a epidemiologia da agregação familiar para DRC; 

2. Estimar agregação familiar para DRC sem diagnóstico conhecido; 

3. Estudar a presença de ADTKD-UMOD realizando o sequenciamento dos 

éxons 4 e 5 do gene UMOD pelo método de Sanger em pacientes em 

hemodiálise sem diagnóstico etiológico conhecido e com histórico 

familiar positivo para DRC; 

4. Analisar o fenótipo dos indivíduos ADTKD-UMOD a partir do genótipo 

encontrado. 
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4. MÉTODOS 
Este é um estudo observacional, transversal, na forma da aplicação de 

entrevistas, análises de prontuários e coleta de sangue para genotipagem. 

 
4.1. POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 
4.1.1. Seleção e aspectos éticos 

 
Foram selecionados todos os pacientes, em tratamento regular de 

hemodiálise, atendidos em nove clínicas de diálise conveniadas ao SUS nos 

municípios da METRO II/RJ e que aceitaram participar da pesquisa por meio 

da concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido 

devidamente assinado (ANEXO 1/2). As clínicas de hemodiálise foram 

selecionadas a partir da consulta ao CNES do DATASUS e os responsáveis 

técnicos das respectivas instituições autorizaram expressamente a realização 

da pesquisa. Este trabalho faz parte do estudo REGENT (Doença Renal 

Familiar, Epidemiologia e Genética em Niterói/Rio de Janeiro), que foi 

registrado no serviço de Ensaios Clínicos dos Institutos Nacionais de Saúde 

dos Estados Unidos (clinicaltrials.gov), sob o seguinte número de identificação: 

NCT03114852. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense “Agrupamento e herança 

familiar na doença renal crônica com etiologias desconhecidas em pacientes 

ambulatoriais e em hemodiálise na região metropolitana II do estado do Rio de 

Janeiro: Um estudo epidemiológico” (CAAE: 49305215.7.0000.5243); e 

também pelo projeto “Aspectos clínicos e diagnósticos genéticos de uma série 

de casos familiares com doença renal não esclarecida, oriundos do ambulatório 

de nefrologia do Hospital Universitário Antônio Pedro: um estudo descritivo.” 

(CAAE: 47569515.9.0000.5243). 

 

4.1.2. Critérios de inclusão e exclusão 
 

Foram incluídos no trabalho todos os pacientes em hemodiálise 

independentemente da idade e do sexo, atendidos nas clínicas de diálise da 

METRO II/RJ. Foram excluídos os que não aceitaram ou não puderam 

responder ao questionário e aqueles com algum tipo de doença ou distúrbio 

cognitivo que impedisse a participação. 
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Para coleta de sangue e analise genética da ADTKD-UMOD foram 

incluídos apenas os pacientes que concluíram a entrevista, que apresentaram 

histórico familiar para DRC e possuíam doença de base desconhecida ou 

hipertensão. Foram excluídos das análises genéticas todos aqueles sem 

histórico familiar para DRC e aqueles com histórico e que possuíam doença de 

base conhecida, como DM, doença renal policística dominante, síndrome de 

Alport, Fabry, e glomerulonefrites familiares dentre outras. 

 
4.2. COLETA DE DADOS 

 
4.2.1. Entrevista 

 
A entrevista foi realizada por meio de aparelhos celulares, utilizando o 

software Magpi®. Os pacientes foram submetidos à entrevista contendo um 

formulário de identificação e um bloco de perguntas (ANEXO 3) sobre DRC 

familiar com o objetivo de verificar qualquer tendência de agrupamento familiar, 

contendo as seguintes perguntas. 

Algum familiar faz/fez hemodiálise ou diálise peritoneal? 

Algum familiar faz/fez tratamento conservador para DRC? 

Algum familiar fez transplante renal? 

Algum familiar faleceu devido à doença renal crônica? 

 

Os pacientes com resposta afirmativa para qualquer uma das perguntas 

anteriores foram divididos em grupos de acordo com a etiologia da doença 

renal. Foram excluídos da análise genética, os pacientes com histórico familiar 

para DRC e doença de base conhecida. Os pacientes que apresentavam 

diagnóstico etiológico desconhecido ou hipertensão foram chamados de 

"casos-índices" e foram submetidos a uma segunda etapa da entrevista, que 

consistiu numa anamnese dirigida multissistêmica para avaliação de sinais e 

sintomas no intuito de se ressaltar alguma característica clínica. Os hipertensos 

foram incluídos neste grupo, pois a hipertensão, em alguns casos, pode ter 

aparecido de forma secundária devido a uma doença de base desconhecida e 

não necessariamente ter sido a causa primária da DRC. Ainda, a partir dos 

casos índices, houve uma avaliação da história familiar com intuito de organizar 

heredogramas que contemplassem o acometimento da história renal. Estes 
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heredogramas foram agrupados empiricamente em padrões: “dominante”, 

“possivelmente dominante” (onde a possibilidade de recessividade não pôde 

ser eliminada), “possivelmente recessivo” (onde há fortes indícios de que se 

trata de doença recessiva), “sugestivo para recessividade” (onde a 

possibilidade de dominância não pôde ser eliminada), “ligado ao X” e 

“possivelmente ligado ao X” (onde a recessividade não pôde ser eliminada). 

Todos os pacientes casos-índice foram convidados a participar da 

investigação genética para ADTKD-UMOD.  

 

 
 
Figura 6: Fluxograma dos pacientes durante o trabalho. 
 

4.2.2. Análise dos prontuários 

Foi realizada consulta aos prontuários de todos os pacientes 

entrevistados. Foram extraídas informações referentes à data de início da 

diálise, data de nascimento, doença de base da DRC e exames laboratoriais 

mais recentes. 

Todos os 
pacientes em 
hemodiálise 

Pacientes 
entrevistados 

Pacientes sem 
histórico familiar 

para DRC 

Pacientes com 
histórico familiar 

para DRC 

Pacientes com 
doença de base 

conhecida 

Pacientes com 
doença de base 
desconhecida 

Genotipagem 
para ADTKD-

UMOD 

Pacientes 
excluídos 
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4.2.3. Coleta de sangue e extração do DNA 

As amostras de sangue total foram coletadas em tubos com 

anticoagulante EDTA. As coletas foram realizadas nas clínicas de diálise antes 

do início do tratamento e colocação da heparina. As amostras ficaram 

armazenadas em freezer -80°C até serem processadas, no Laboratório 

Multiusuário de Apoio à Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas (LAMAP). 

A extração foi feita utilizando o kit comercial QIAamp DNA Blood Mini Kit, 

seguindo as instruções do fabricante. Ao final, um microtubo (1,5 mL) estéril 

contendo o DNA foi estocado a -20°C até o momento de sua utilização na 

amplificação (PCR). 

 

4.2.4. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

A escolha dos oligonucleotideos foi feita baseando-se no protocolo como 

descrito por Bleyer et al. (2003), utilizando os éxons 4 e 5, que apresentavam 

alta prevalência de mutação na literatura. Para detecção qualitativa do DNA 

nas amostras de sangue, utilizou-se a PCR com iniciadores sintetizados pelo 

fabricante (Integrated DNA Technoligies, EUA) para o éxon e íntron 4 e para o 

éxon 5 do gene UMOD. Os iniciadores utilizados na PCR qualitativa estão 

descritos na figura 7. 

 
Figura 7: Oligonucleotídeos utilizados nas PCRs qualitativas. Fonte: Bleyer et 
al., 2003. Adaptada pelo autor. 
 

Aos tubos de poliestireno de 0,5 mL foram acrescentados um mix 

contendo o reagente Kapa2G Fast Hot Start Ready Mix PCR Kit 1x (Sigma, 

EUA), primers a 0,5µM e água ultrapura além de 100 ng do DNA, tendo um 

volume final de 25 µL em cada tubo. No termociclador, as amostras foram 

submetidas às seguintes condições de reação: um ciclo de desnaturação a 

95°C por 1 minuto, depois à fase de hibridização e extensão em 30 ciclos de 

95°C por 15 segundos, 56°C por 15 segundos e 72°C por 5 segundos, 

extensão final 72°C por 5 min, depois refrigeradas a 4°C até serem retiradas. 
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4.2.5. Eletroforese em gel de agarose 

Foram submetidos à eletroforese 5,0 µL do produto da PCR acrescido 

de 5,0 µL de Tampão de amostra (azul de bromofenol + glicerina) em gel de 

agarose a 2% previamente preparado com SYBR™ Safe DNA Gel Stain 

(Invitrogen™, EUA) em TBE a 0,5x. O gel foi colocado em uma cuba 

eletroforética (PS 250- 1, Sigma, EUA) e submetido a uma tensão de 100 volts 

por 50 mim. Após, o gel foi examinado em um fotodocumentador L-PixChemi 

(Loccus Biotecnologia, Brasil), para a visualização das bandas de DNA. O 

produto amplificado possuía 1493 pares de base. 

 

4.2.6. Purificação do produto da PCR e sequenciamento 

O material amplificado foi purificado utilizando kit comercial Wizard® SV 

Gel and PCR Clean-Up System (Promega, Brasil), seguindo as instruções do 

fabricante. O sequenciamento foi realizado na Plataforma de sequenciamento 

de DNA/UFF. Antes de iniciá-lo, fez-se novamente a PCR utilizando agora os 

ddNTPs. Para o sequenciamento foram utilizados três pares de 

oligonucleotídeos compreendendo os éxons 4 e 5 e o íntron 4 do gene UMOD 

conforme protocolo descrito por Bleyer et al. (2003). Suas sequencias estão 

descritas na figura 8. 

Em cada poço da placa adicionou-se a amostra purificada (10-30 ng/µL 

de DNA), primer a 2,7 pmol/µL e um Mix, BigDye® Terminatorv3.1 

CycleSequencing Kit (Thermo 30 Fisher Scientific, EUA). 

 

Figura 8: Oligonucleotídeos utilizados no sequenciamento. Fonte: Bleyer et al,. 
2003. Adaptada pelo autor. 
 

No termociclador (GenAmp PCR System 2400, Roche Diagnostic 

System, EUA), as amostras foram submetidas às seguintes condições de 
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reação: um ciclo de desnaturação a 96°C por 1 minuto, depois à fase de 

hibridização e extensão em 25 ciclos de 96°C por 10 segundos, 50°C por 5 

segundos e 60°C por 4 minutos e depois refrigeradas a 4°C até serem 

retiradas. O produto final foi purificado com isopropanol a 75%. A placa foi 

colocada no sequenciador (3130 Genetic Analyzer, Applied Biosystems®, EUA) 

para determinar a sequencia da região estudada através do método de Sanger. 

Houve então a separação dos fragmentos por eletroinjeção e posterior 

excitação dos fluorocromos gerando os picos no eletroferograma. Os 

resultados foram analisados utilizando o software DNASTAR 7.2.1 (EUA). 

Quando encontrada uma alteração genética, o trecho da sequencia contendo a 

mutação foi analisado pela ferramenta de alinhamento BLAT (BLAST-Like 

Alignment Tool) da plataforma Web Genome Browser, construída pelo UCSC 

(University of Colombo School of Computing). Nela, têm-se acesso rápido e 

preciso a qualquer região de interesse, sendo assim, possível localizar no 

genoma a posição do nucleotídeo e do aminoácido correspondente ao códon 

mutado. 

 

4.2.7. Tratamento estatístico dos dados 

Os dados foram tabulados com o auxílio do software Magpi® mobile 

data collection. Foi efetuada a análise descritiva das variáveis 

socioeconômicas e clínicas dos pacientes. As variáveis qualitativas foram 

apresentadas pelas frequências absolutas e relativas e as variáveis 

quantitativas foram representadas pela mediana, valores mínimos e 

máximos ou média e desvio padrão.  

A prevalência de pacientes em hemodiálise com ADTKD-UMOD foi 

calculada dividindo o número de casos positivos (mutação no gene UMOD) 

pela população da METRO II/RJ estimada para o período de 2018 pelo 

IBGE, multiplicados por 1 milhão (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9: Fórmula para o cálculo da prevalência de pacientes em HD e com 
ADTKD-UMOD na METRO II/RJ. 

 

habitantes da METROII/RJ (n=2.101.414) 

 

n pacientes em HD com ADTKD-UMOD 

 X 1.000.000 de habitantes Prevalência = 
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Já a prevalência de pacientes afetados pelo gene UMOD foi 

calculada dividindo o número de casos (mutação no gene UMOD) pela 

população da METRO II/RJ, usando a mesma fórmula geral acima. Para 

avaliar a associação entre a ocorrência de histórico familiar para DRC e sem 

diagnóstico conhecido com as demais variáveis dependentes foi utilizado teste 

do qui-quadrado ou teste-t, de acordo com a natureza das variáveis. As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas para valor de p 

menor do que 0,05. Para as análises foi utilizado o software SPSS 21. 
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5. RESULTADOS 

5.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO 

Foram incluídos no estudo 1363 pacientes, deste total, 55 foram 

excluídos (10 recusaram a participar, 30 estavam internados no momento da 

entrevista e 15 não puderam responder as perguntas, pois estavam sentindo-

se mal ou não eram lúcidos e orientados no tempo e no espaço). Assim, 1308 

pacientes concluíram a entrevista, que foi realizada no período entre 2017 e 

2018. 

A prevalência global de pacientes em hemodiálise na Metro II/RJ neste 

estudo contabilizou 1308 pacientes em hemodiálise numa área geográfica 

muito bem circunscrita e georreferenciada com estimativa da taxa de 

prevalência de 622 por milhão de população (pmp). A grande maioria dos 

pacientes reside na região, 1243 (95%). Dados relativos à prevalência por cada 

município, incluindo uma gama de dados demográficos pode ser resumida na 

Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1. Dados sociodemográficos da METRO II/RJ, por cidades. 

 
Cidades 

População 
Estimada 
(pessoas) 

 
IDHM 

PIB 
Bilhões 

(R$) 

PIB 
per capita 

(R$) 

Taxa de 
analfabetos 

(%)* 

Prevalência 
em HD 
pmp 

Niterói 511.786 0,837 23,0 46.202,31 2,3 690 
São Gonçalo 1.077.687 0,739 16,9 16.216,45 3,6 592 
Maricá 157.789 0,765 5,9 39.078,14 4,5 342 
Itaboraí 238.695 0,693 4,4 18.864,13 6,6 536 
Tanguá 33.870 0,654 0,6 17.195,21 8,9 413 
Rio Bonito 59.814 0,710 1,5 26.627,87 7,9 786 
Silva Jardim 21.773 0,654 0,4 18.959,50 13,3 413 

*Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade; IDHM – Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal; PIB - Produto Interno Bruto anual. 

 

As características gerais e clínicas dos pacientes estão apresentadas na 

Tabela 2.a e 2.b, respectivamente. A maior parte dos entrevistados foi do sexo 

masculino, de cor da pele não branca, idade atual entre 60 e 80 anos, idade de 

início da diálise entre 40 e 60 anos, tempo de diálise maior de 72 meses, 

eutróficos de acordo com a classificação do índice de massa corporal (IMC) 

(OMS, 2000) e a doença de base mais frequente foi hipertensão. 

Surpreendente, apenas 16% dos pacientes realizaram biópsia renal e 24% 

fizeram tratamento conservador previamente ao início do tratamento, sugerindo 

que bem mais que 75% iniciaram diálise sem fístula arteriovenosa. 
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Tabela 2.a. Características gerais dos pacientes entrevistados. 

Parâmetros Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Sexo   

Masculino 774 59,2 

Feminino 534 40,8 

Cor da pele   

Branca 479 36,6 

Preta 308 23,5 

Parda 517 39,5 

Amarela 4 0,3 

Idade atual (anos)   

< 40  154 11,8 

≥ 40 < 60 529 40,4 

≥ 60 < 80 539 41,2 

≥ 80 86 6,6 

Idade de início da diálise (anos)   

< 20 30 2,3 

≥ 20 < 40 257 19,6 

≥ 40 < 60 591 45,2 

≥ 60 < 80 392 30,0 

≥ 80 38 2,9 

Tempo de diálise (meses)   

< 24 84 6,4 

≥ 24 < 48 429 32,8 

≥ 48 < 72 289 22,1 

> 72 

IMC (Kg/m²) 

<18,5 

≥ 18,5 < 24,9 

≥ 24,9 < 29,9 

≥ 29,9 < 39,9 

≥ 39,9 

506 

 

62 

445 

237 

96 

7 

38,7 

 

7,3 

52,5 

28,0 

11,3 

0,8 

Doença de base   

Hipertensão 505 38,6 

Diabetes mellitus 399 30,5 

Glomerulopatia 106 8,1 

Doença renal policística 83 6,3 

Indeterminadas 55 4,2 

Uropatia obstrutiva 47 3,6 

Sem informação no prontuário 42 3,2 

LES 16 1,2 

Nefrite intersticial crônica  16 1,2 

Pielonefrite crônica 11 0,8 

Outras doenças genéticas 9 0,7 

Câncer renal 9 0,7 

Má formação congênita 4 0,3 

Amiloidose 4 0,3 

Mieloma múltiplo 

Pacientes com hepatite C 

Paciente com HIV 

2 

63 

12 

0,2 

4,8 

0,9 
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Continuação   

Tabela 2.a. Características gerais dos pacientes entrevistados. 

Realizou biópsia renal prévia   

Sim 213 16,3 

Não 1095 83,7 

Realizou tratamento conservador prévio   

Sim 315 24,1 

Não 993 75,9 

 

As informações sobre a data de início da diálise, a data de nascimento, 

peso seco e estatura foram coletadas dos prontuários. A partir destes achados 

foi possível calcular o tempo de diálise, idade atual, idade de início da diálise e 

IMC. Também foram registrados os exames laboratoriais mais recentes (cálcio, 

fósforo, ferritina, fosfatase alcalina, albumina, paratormônio (PTH) e vitamina D. 

Os valores da média, desvio-padrão (DP), mínimo e máximo estão expostos na 

Tabela 2.b. 

 

Tabela 2.b.Características clínicas dos pacientes entrevistados. 

 Média (DP) Mínimo Máximo 

Tempo de diálise (meses) 76,3 (55,2) [75,4] 6,6 369,1 

Idade atual (anos) 58,7 (14,5) 20,0 98,8 

Idade de início da diálise (anos) 52,2 (15,6) 10,2 92,8 

IMC (kg/m²) 

Exames bioquímicos 

24,5 (4,7) 14,1 42,9 

Cálcio (mg/dL) 9,1 (0,8) 6,3 12,5 

Fósforo (mg/dL) 5,1 (1,6) 2,0 12,7 

Ferritina (ng/ml) 661,4 (577,4) [914,5] 10,0 4972 

Fosfatase alcalina (U/L) 322,9 (460,9) [174,0] 26,0 5302 

Albumina (g/dL) 4,1 (0,5) 2,3 5,5 

PTH (pg/mL) 449,8 (505,9) 2,0 3425 

Vitamina D (ng/mL) 31,9 (13,5) 3,0 96,0 

Usando o teste Jarque-Bera, tempo de HD, ferritina e fosfatase alcalina apresentavam 

distribuição não-Gaussiana. As medianas entre colchetes [] depois do Desvio Padrão (DP).  

 

A distribuição dos pacientes entrevistados por cada clínica de diálise 

encontra-se na Tabela 3. Das 9 clínicas distribuídas pela METRO II, as clínicas 
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1 e 7 atendiam apenas os pacientes oriundos do SUS, enquanto a clínica 2 

apenas os pacientes de convênios privados. As clínicas 3, 4, 5, 6 e 9 atendiam 

tanto pacientes de convênios, quanto do SUS, contudo, os pacientes oriundos 

do sistema público correspondiam a mais de 90% do total. Já na clínica 8 

ocorreu o inverso, mais de 90 % dos pacientes eram da rede privada. 

 

Tabela 3. Distribuição dos pacientes entrevistados por cada clínica. 

Clínicas Frequência Percentual Percentual acumulado 

1 117 8,9 8,9 

2 90 6,9 15,8 

3 95 7,3 23,1 

4 151 11,5 34,6 

5 183 14,0 48,6 

6 206 15,7 64,4 

7 173 13,2 77,6 

8 166 12,7 90,3 

9 127 9,7 100 

Total 1308 100  

 

5.2. AGRUPAMENTO FAMILIAR PARA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

No total de entrevistados, 209 (16%) reportaram história familiar positiva 

para DRC. Cento e trinta e seis pacientes reportaram ter pelo menos um 

parente de primeiro grau com DRC, 27 referiram pelo menos um parente de 

segundo grau e 46 um parente de primeiro e segundo grau.  

Após a identificação dos indivíduos com histórico familiar, os mesmos 

foram agrupados de acordo com suas doenças de base. Assim, foi observado 

agrupamento familiar para DM (n= 65; 4,9%), doença renal policística 

dominante (n= 55; 4,2%), doenças glomerulares familiares conhecidas (n= 19; 

1,5%) e doença de base desconhecida (n= 70; 5,4%), este último chamado, 

neste trabalho, de grupo casos-índice. 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO CASOS-ÍNDICE 

 Após a exclusão dos pacientes com doenças glomerulares conhecidas, 

DM e doença renal policística, restaram 70 casos-índices (pertencentes a 64 

famílias). Foi realizada a descrição clínica e sociodemográfica do grupo casos-

índice (Tabela 4) e estas características foram comparadas com as dos 

pacientes sem histórico familiar. Depois de concluídas as análises, foi 
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observado que o grupo casos-índice realizou mais tratamento conservador, 

eram mais jovens no momento inicial do tratamento dialítico e tinham mais 

tempo total em diálise. 

 Após a confecção dos heredogramas dos casos-índice, foram 

observadas três famílias com padrão “dominante” (Figura 10.a), 24 

“possivelmente dominante” (Figura 10.b), 20 “possivelmente recessivo” (Figura 

10.c), 11 “sugestivo para recessividade” (Figura 10.d), 3 “possivelmente ligado 

ao X (Figura 10.e) e 3 “sugestivo para ligado ao X (Figura 10.f)”. 
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Tabela 4. Características clínicas e sociodemográficas do grupo casos-índice 

 

Parâmetros 

Pacientes sem 

histórico 

familiar 

(n=1099) 

Grupo casos-

índice (n=70) 
 

 

 

p-valor 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

658 (59,9%) 

441 (40,1%) 

 

42 (60,0%) 

28 (40,0%) 

 

0,5445 

 

Cor da pele 

Branca 

Não-branca 

Tratamento conservador 

Sim 

Não 

700 (63,7%) 

399 (36,3%) 

 

224 (20,4%) 

875 (79,6%) 

48 (68,6%) 

22 (31,4%) 

 

36 (51,4%) 

34 (48,6%) 

 

0,4131 

 

 

0,0004 

Biópsia renal 

Sim 

Não 

Tempo em diálise*¹ (DP) 

 

185 (16,8%) 

914 (83,2%) 

75,7 (54,6) 

 

7 (10,0%) 

63 (90,0%) 

94,9 (65,1) 

 

0,0865 

 

 

0,0050 

Média de idade atual*² (DP) 58,4 (14,9) 56,4 (13,3)  0,1975 

Idade no início da diálise*² (DP) 

IMC (kg/m²) (DP) 

Exames bioquímicos (DP) 

Cálcio (mg/dL) 

Fósforo (mg/dL) 

Ferritina (ng/mL) 

Fosfatase alcalina (U/L) 

Albumina (g/dL) 

PTH (pg/mL) 

Vitamina D (ng/mL) 

52,3 (16,1) 

24,4 (4,6) 

 

9,1 (0,8) 

5,1 (1,6) 

671,3 (591,3) 

325,8 (470,6) 

4,1 (0,5) 

446,5 (503,9) 

31,8 (13,3) 

48,3 (14,1) 

24,1 (4,6) 

 

9,1 (0,7) 

4,9 (1,5) 

585,4 (525,7) 

350,1 (529,2) 

4,1 (0,5) 

521,4 (543,2)  

34,4 (16,4) 

 

0,0454 

0,5988 

 

0,5402 

0,4617 

0,2767 

0,7205 

0,9315 

0,2675 

0,3580 

*¹ em meses; *² em anos; DP (desvio-padrão) 
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Figura 10.a: Heredogramas com padrão dominante.  
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Figura 10.b: Heredogramas com padrão possivelmente dominante. 

II:1

I:1 I:2

II:2 II:3 II:4 II:5 II:6 II:7 II:8 II:9 II:10
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Figura 10.b: (continuação) Heredogramas com padrão possivelmente dominante. 
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Figura 10.c: Heredogramas com padrão possivelmente recessivo. 
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Figura 10.c: (continuação) Heredogramas com padrão possivelmente recessivo. 
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Figura 10.d: Heredogramas com padrão sugestivo para recessividade. 
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Figura 10.e:Heredogramas com padrão possivelmente ligado ao X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.f: Heredogramas com padrão sugestivo ligado ao X. 
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5.4. IDENTIFICAÇÃO E PREVALÊNCIA DE PACIENTES EM 

HEMODIÁLISE COM ADTKD-UMOD 

Dos 70 casos-índice, foram coletadas amostras de sangue de 57 

pacientes, representando um total de 54 famílias. A ideia no primeiro momento 

foi a de coletar amostras apenas dos casos-índice, depois seriam recrutados os 

familiares, se houvesse alguma positividade. 

Após todo o processo de PCR, sequenciamento e análise, obtivemos os 

seguintes resultados: 25 não apresentaram nenhuma variante genética, 29 

apresentaram variantes não patogênicas, e por fim, em 3 casos foram 

encontradas variantes patogênicas (Figura 11). A partir destes achados, a 

prevalência de casos-índice em hemodiálise com ADTKD-UMOD foi calculada 

baseada na fórmula citada (tópico 4.2.7) e o resultado obtido foi de 1,4 pmp de 

habitantes na METRO II/RJ. Ao se calcular todos os familiares, 14 no total, 

encontramos 7 pmp de habitantes na METRO II/RJ (independente de diálise ou 

idade). 

 

 

Figura 11: Fluxograma de análise dos casos-índices. 

 

 Após a detecção de ADTKD-UMOD, os membros das famílias afetadas 

foram convidados a participar da investigação genética. Estas famílias foram 

classificadas em famílias UMODF1, UMODF2 e UMODF3.  

Casos-índice com sangue 
coletado (n=57) 

Ausência de variante 
(n=25) 

Presença de variante 
patogênica (n=03) 

Presença de variante não 
patogênica (n=29) 
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 Na família UMODF1, foi identificada uma nova mutação heterozigótica 

missense, já publicada pelo nosso grupo de pesquisa (Lopes et al., 2018). Esta 

mutação está localizada no éxon 4 do gene UMOD, na posição c.163 G>A; 

p.Gly55Ser. Na figura 12 abaixo, a seta vermelha indica o pico duplo no 

primeiro nucleotídeo G (guanina) da trinca GGC juntamente com um pico 

referente ao nucleotídeo A (adenina), levando a alteração do aminoácido 

glicina para serina. Neste trabalho, mostramos a presença da mutação em 11 

dos 22 membros, ou seja, afetando 50% da família (Lopes et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Figura representativa, família UMODF1, ponto de substituição 
nucleotídica. Caso-índice e em um controle negativo. 
 

Na tabela 5, estão os principais sinais e sintomas clínicos apresentados 

pelos membros da família UMODF1 afetados com ADTKD-UMOD. Nenhum 

membro familiar apresentou histórico de gota juvenil, proteinúria ou hematúria. 

Poucos membros apresentaram ocasionais cistos renais simples e dois 

apresentaram histórico de hipotireoidismo. Após coleta de sangue de membros 

da família, foi confeccionado um heredograma identificando os indivíduos com 

ADTKD-UMOD da família UMODF1 (Figura 13). A biópsia renal foi realizada 

em um dos integrantes da família, onde foi observado nefrite intersticial (Figura 

14). 
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Tabela 5: Aspectos clínicos dos membros afetados da família UMODF1. 

ID Sexo Idade Aspectos Clínicos 

1 (caso-índice) F 69 Hemodiálise. Sem histórico de hematúria, 

proteinúria e gota juvenil 

2  F 72 Transplantada renal, sem hematúria e 

proteinúria. Sem histórico de gota juvenil 

3 F 63 Cistos renais corticais, anemia, queda da 

TGF, sem hematúria e sem proteinúria. 

Sem histórico de gota juvenil 

4 F 52 Nefrite intersticial na biópsia renal, 

anemia não esclarecida, queda da TGF, 

sem hematúria e sem proteinúria. 

Hipotireoidismo. Sem histórico de gota 

juvenil 

5 M 59 Sem sintomas clínicos. Doou o rim para a 

irmã (indivíduo 2). 

6 M 49 Transplantado renal, sem hematúria, sem 

proteinúria. Sem histórico de gota juvenil. 

7 F 28 Infecções recorrentes do trato urinário, 

sem hematúria e sem proteinúria. Sem 

histórico de gota juvenil. 

8 M 10 Anemia não esclarecida. Sem histórico 

de gota juvenil. 

9 F 38 Sem sintomas clínicos. 

10 M 48 Queda da TGF, sem hematúria e sem 

proteinúria. Hipotireoidismo. Sem 

histórico de gota juvenil. 

11 F 62 Sem sintomas clínicos. 
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Figura 13: Heredograma da família UMODF1. A seta indica o caso 

índice. A seta dupla indica o paciente que doou um rim e ainda tem uma TFGe 
de 66 ml / min / 1,73m2 aos 59 anos. Figuras pretas indicam ESRD ou eGFR 
<60 ml / min / 1,73m2. Figuras cinzas indicam TFGe > 60 e <90 ml / min / 
1,73m2. Um sinal de mais (+) indica que o paciente foi geneticamente testado e 
encontrou a mutação UMOD. Um sinal negativo (-) significa que o paciente foi 
testado geneticamente e não encontrou uma mutação UMOD. Fonte: Lopes et 
al., 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Família UMODF1: fotomicrografia de um caso de biópsia 

renal e imagens de ultrassonografia. (A) glomérulo normal; hematoxilina-
eosina; barra = 50 µm. (B) área tubulointersticial; fibrose intersticial leve e 
atrofia tubular com infiltrado inflamatório mononuclear e eosinofílico; 
hematoxilina-eosina; barra = 50 µm. (C) imunomarcação negativa do glomérulo 
para imunoglobulinas (IgG). (D) Imagem de ultrassonografia renal mostrando 
rim hiperecogênico com cisto cortical (imagens gentilmente cedidas pela Profa. 
Ana Luisa F. Gouvêia). Fonte: Lopes et al., 2018 
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Na família UMODF2, o caso-índice é uma mulher branca, de 36 anos de 

idade, aos 30 descobriu alteração de creatinina, iniciando tratamento 

conservador com biópsia apresentando nefrite intersticial e laudo inconclusivo, 

o que levou a uma biópsia renal tempos depois. Relatou hiperuricemia antes do 

início da diálise. A avó, a mãe e a tia materna realizaram HD e faleceram 

devido a complicações da DRC.  Surpreendentemente, todas possuem 

histórico de hipotireoidismo, assim como 2 membros da família UMODF1. 

A partir do sequenciamento, pode-se observar uma mutação 

heterozigótica missense (c.667 T>G; p.Cis223Gly), que foi mostrada pela 

primeira vez em um estudo chinês publicado ano passado (Lin et al., 2018), 

enquanto estávamos fazendo as análises. A figura 15 mostra a substituição do 

nucleotídeo T (timina) da trinca TGC pelo nucleotídeo G, acarretando a troca 

do aminoácido cisteína por glicina. O pico duplo visto na posição c.666 C>A 

representa uma das variantes não patogênicas, que serão apresentadas 

posteriormente neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Variante patogênica encontrada na família UMODF2. Figura 
representativa mostrando o ponto de substituição nucleotídica no caso-índice e 
em um controle negativo. 
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Foram coletadas amostras de sangue do irmão, marido e filha do caso-

índice. Após as análises genéticas, foi confeccionado um heredograma 

identificando os indivíduos com ADTKD-UMOD (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16: Heredograma da família UMODF2. A figura A representa o 
heredograma confeccionado com o relato do caso-índice. A figura B representa 
o heredograma feito após as análises genéticas. Os sinais de +/- indicam 
presença ou ausência da mutação nos indivíduos testados geneticamente. 
 

Na família UMODF3, o caso-índice é uma mulher parda, de 49 anos de 

idade, iniciou HD aos 41 anos. Não realizou biópsia renal e nem fez tratamento 

conservador antes do início da diálise. Ao relato negou apresentar proteinúria, 

hematúria e gota juvenil. O diagnóstico etiológico descrito no prontuário é de 

hipertensão arterial. Relata histórico de duas irmãs que realizaram HD, com 

diagnóstico de hipertensão arterial, e faleceram em decorrência das 

complicações da doença. Não soube informar sintomas apresentados pelas 

irmãs. 

A análise genética revelou uma mutação heterozigótica missense (c.236 

G>A; p.Gly88Asp), mostrada pela primeira vez em um estudo Turco (Yildiz et 

al., 2018), também enquanto fazíamos as análises. A figura 17 mostra a 

substituição do nucleotídeo G da trinca GGC pelo nucleotídeo A, acarretando a 

troca do aminoácido glicina por aspartato.  

 

 

 

A B 

III:1

II:4 II:2

III:2 III:3

IV:1

I:1 I:2

II:1 II:3

III:1

II:4 II:2

III:2 III:3

IV:1

I:1 I:2

II:1 II:3

+ 

+ 

- - 

Legenda 

Homem 
 

Mulher 
 

Pessoas com DRC 
 

Falecidos com DRC 
 

Casados 
 

Divorciados 
 

Caso-índice 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Variante patogênica encontrada na família UMODF3. Sítio de 
mutação indicado pela seta, mostrando a posição do pico duplo no caso-índice 
e em um indivíduo controle. 

 

A partir do caso-índice foram recrutados 8 membros da família UMODF3 

que aceitaram participar da pesquisa (3 filhas e 5 netos). Estas amostras 

encontram-se em análise, até o momento. 

Foi realizado um heredograma a partir da anamnese, e os indivíduos 

com amostras de sangue coletadas estão destacados na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Heredograma da família UMODF3. Heredograma confeccionado a 
partir da anamnese do caso-índice, mostrando 4 gerações da família. As 
figuras com um ponto central representam os membros que já estão no 
processo de sequenciamento genético. 
 

 Além das variantes patogênicas apresentadas acima, foram encontradas 

também 10 variantes (Figura 19),  não-patogênicas presentes no geral, em 29 
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dos 57 casos-índice. A figura 19 mostra a lista de variantes heterozigóticas. 

Denominamos, por opção, no nosso laboratório as variantes por números, 

seguindo a ordem de aparecimento temporal durante a pesquisa. A variante 3 

(VAR3) é a única variante missense (c.539 C>G; p.Leu180Val), onde ocorre a 

substituição do nucleotídeo G da trinca CTG pelo nucleotídeo C, acarretando a 

troca do aminoácido Leucina para Valina. Já havia sido descrita como um tipo 

de polimorfismo, uma variante missense (com mudança de aminoácido) tendo 

como registro rs187555378. Podemos observar também que três destas 

variantes (VAR 5, 9 e 13) estão presentes íntrons. Os demais casos-índice 

estudados não apresentaram nenhuma variante nos éxons 4 e 5 do gene 

UMOD. Até o momento, não correlacionamos tais variantes com quaisquer 

alterações clínico laboratoriais. A literatura usa a expressão “não-patogênica”, 

porém não se sabe se conferem algum risco relativo associado a algum evento 

de importância clínica ou epidemiológica. Estamos aqui apenas apresentando-

as. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 19: Lista de variantes não patogênicas (polimorfismos) encontradas em 
33/57 casos índices, mostrando o ponto de troca nucleotídica e a posição na 
proteína. A numeração das variantes foi dada de acordo com a ordem em que 
foram descobertas. 
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6. DISCUSSÃO 

A população em hemodiálise estudada apresentou predomínio do sexo 

masculino, com idade de início da hemodiálise entre 40 e 60 anos, achados 

muito semelhantes aos encontrados por Cherchiglia et al. (2010). Aqueles 

autores analisaram uma população de 90.356 pacientes em diálise e 

observaram que 57% eram do sexo masculino, com média de idade de 53 

anos. Assim como no Brasil, em outros países os homens representam a maior 

parte dos pacientes em diálise (Girndt et al., 2016; Marinovich et al., 2017; 

USRDS, 2018). De Oliveira et al. (2015) sugerem que o adoecimento e o 

cuidado de si são ações pouco valorizadas pelos indivíduos do sexo masculino. 

Fato que poderia ser explicado pelo papel social construído de que a 

masculinidade está atrelada a valores como fortaleza, agressividade e 

competitividade, muitas vezes fazendo com que eles não se reconheçam como 

doentes e tampouco procurem serviços de saúde da atenção básica (de 

Oliveira et al., 2015). 

 A doença de base mais prevalente nos pacientes entrevistados foi HAS, 

dado que se assemelha ao encontrado pelo censo brasileiro de diálise (Sesso 

et al., 2017). Estranhamente, isto vai de encontro aos outros censos 

internacionais, como Argentina, Estados Unidos e Alemanha, onde a maior 

causa da doença renal é DM (Girndt et al., 2016; Marinovich et al., 2016; 

USRDS, 2018). Possivelmente altas taxas de doenças de base não 

diagnosticadas e viés de classificação, principalmente com relação à HAS 

primária como causa da DRC, pode estar afetando a prevalência geral das 

causas de DRC nos pacientes em diálise. Sarmento et al. (2018) avaliaram 

prontuários de 830 pacientes em HD e observaram que a causa primária mais 

frequente nos registros era HAS. Após uma análise mais aprofundada do 

quadro clínico, exames laboratoriais, radiológicos e histopatológicos, 

surpreendentemente, os autores concluíram que apenas 5% dos pacientes 

poderiam ter sido classificados, de fato, como HAS. Esses dados apontam que 

o diagnóstico de HAS na METRO II/RJ pode ter sido superestimado, pela 

dificuldade no correto diagnóstico das doenças de base, principalmente pela 

baixíssima taxa de pacientes biopsiados e pela ausência de diagnóstico de 

doenças genéticas. No presente estudo, um número muito pequeno dos 
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pacientes relatou ter realizado biópsia renal e tratamento conservador prévio ao 

início da diálise. Isso demonstra que provavelmente estes pacientes já se 

apresentavam com rins atróficos ou de tamanho diminuído no momento do 

diagnóstico, reduzindo, a precisão na definição correta da etiologia da DRC 

(Sarmento et al., 2018).  

Devido a este possível viés de classificação, todos os pacientes 

hipertensos ou de causa indeterminada e com histórico familiar para DRC 

foram reunidos, neste trabalho, num mesmo grupo de pacientes sem 

diagnóstico conhecido. Como já era esperado, foram observados alguns 

diversos agrupamentos familiares para DRC, como DM, doença renal 

policística e doenças glomerulares conhecidas. Ainda assim, o agrupamento de 

pacientes com diagnóstico etiológico desconhecido foi o mais prevalente. Na 

Irlanda, também houve um grande estudo sobre agregação familiar com mais 

de 1800 pacientes em tratamento conservador e em HD, onde o histórico 

familiar positivo para DRC foi de 34,2%. Os autores também encontraram 

agrupamento familiar para etiologia desconhecida em 67 indivíduos 

(Connaughton et al., 2015). Trabalhos epidemiológicos como o nosso e o 

irlandês representam uma ótima oportunidade para tentar identificar famílias 

com DRC e possíveis defeitos genéticos hereditários que estão sub-

diagnosticados, bem como entender melhor os seus fatores de risco e 

progressão para doença renal em estágio final.  

Após a identificação do grupo casos-índice, foi realizada a comparação 

de algumas características com o grupo de pacientes sem histórico familiar. Os 

resultados sugerem que o número de pacientes casos-índice que realizaram 

tratamento conservador é maior. Em outras palavras, pacientes que possuem 

um ou mais membros da família afetados pela DRC, parecem desenvolver 

maior conhecimento e preocupação sobre sua saúde, buscando atendimento 

médico mais cedo, a fim de tentar realizar o diagnóstico e tratamento 

precocemente. 

Além disso, o grupo casos-índice está há mais tempo em diálise, sinal 

de que estão tendo uma sobrevida maior, ou mesmo que, diferentemente do 

esperado para hipertensão e diabetes, o envelhecimento seja menos 

importante do que os tais já mencionados fatores genéticos desconhecidos. 
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Contudo, como estes pacientes procuram o serviço de saúde de forma mais 

precoce, a realização de tratamento conservador bem antes do início da diálise 

pode ser fator de proteção (Chan et al., 2007). Sabe-se que o retardo no tempo 

do encaminhamento para a equipe de nefrologia está diretamente associado ao 

aparecimento de complicações causadas pela progressão da doença renal. 

Logo pacientes que não realizam tratamento conservador ou o realizam com 

muito pouco tempo antes do início do tratamento dialítico, possuem mais 

chances de desenvolver complicações cardiovasculares, respiratórias, urinárias 

e possuem maior risco de morte (Bastos et al., 2011; Kumar et al., 2012). 

 A idade de início da diálise foi outra diferença significativa entre os 

grupos casos-índice e sem histórico familiar. De acordo com Mallett et al. 

(2014), os sinais e sintomas das doenças renais hereditárias costumam 

aparecer de forma precoce devido à etiologia e a fisiopatologia da doença, 

progredindo ao longo da vida e se desenvolvendo logo no início dos anos. 

Assim, os pacientes casos-índice evoluem para a fase terminal da DRC, com 

idade bem menor a de outros pacientes. 

 Nossa prevalência de doença renal familiar geral foi de 16% e sem 

diagnóstico conhecido foi de 5,4%. Estudos prévios de prevalência de doenças 

renais familiares basearam-se amplamente em dados de registro. O primeiro 

estudo a destacar a importância das doenças renais familiares identificou uma 

prevalência de glomerulonefrite familiar de 10% de todas as formas de 

glomerulonefrite na Alemanha (Rambausek et al., 1987). Um estudo transversal 

irlandês relatou prevalência de doenças renais familiares, excluindo doença 

renal policística de 4% em transplantados e 5% para pacientes em hemodiálise 

(Green et al., 1990). Da mesma forma, em 4% dos pacientes em HD em 

Newfoundland, no Canadá (Parfrey et al., 2002) e 6% dos pacientes suecos 

transplantados suecos (Nyberg et al.,1995) foram relatados doença renal 

familiar, excetuando doença renal policística. Um estudo de um único centro da 

Itália estabeleceu a prevalência de 4% de distúrbios genéticos raros entre os 

pacientes transplantados com um diagnóstico desconhecido (Quaglia et al., 

2014).  

 Dos 57 casos-índice que aceitaram participar da investigação genética, 3 

foram diagnosticados com ADTKD-UMOD. Apenas o heredograma da família 3 
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causou uma falsa interpretação na anamnese de ser sugestivo para 

recessividade, enquanto os da família 1 e 2 foram corretamente classificados, 

no presente estudo, como padrão dominante. A falta de informações sobre 

membros da família 3 e de gerações passadas durante a anamnese pode ter 

levado ao erro de classificação.  

Famílias com ADTKD-UMOD foram relatadas em diversos países como 

nos Estados Unidos, Áustria, Espanha, França, Portugal, República Tcheca, 

Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Suíça, Letônia, Marrocos, Japão, Turquia e 

Coréia do Sul (Lhotta et al., 2012). Este estudo é pioneiro no Rio de Janeiro, 

sendo aqui relatado as primeiras famílias com diagnóstico de ADTKD-UMOD 

confirmadas no Brasil. Medeiros et al. (2012) relataram uma família brasileira 

com história de gota juvenil e doença renal crônica e fez um diagnóstico clínico 

de nefropatia por hiperuricemia juvenil familiar, contudo análise do gene UMOD 

não foi executada. A família UMODF1 foi a primeira a ser identificada no país, e 

ainda foi revelada uma mutação no gene UMOD nunca antes descrito (Lopes et 

al., 2018). As mutações encontradas na família UMODF2 e UMODF3 foram 

descritas em estudos em 2018, um na China e outra na Turquia, 

respectivamente, sendo descritas pela primeira vez no Brasil (Lin et al., 2018; 

Yildiz et al., 2018). Um estudo francês após avaliar 1097 pacientes em 

tratamento conservador identificou mutação no gene UMOD em 45 famílias 

(Bollée et al., 2011). Já na Espanha, nove famílias foram identificadas com 

ADTKD-UMOD (Ayasreh et al., 2018).  

Nossos dados mostraram que ADTKD-UMOD é uma doença rara, 

apresentando uma prevalência de pacientes em hemodiálise de 1,4 pmp na 

METRO II/RJ e considerando todos os membros das 3 famílias com ADTKD-

UMOD a prevalência de indivíduos com esta doença sobe para 7 pmp. 

Levando em consideração que a prevalência de pacientes em diálise na região 

sudeste (700 pmp) (Sesso et al., 2017) é muito inferior que em países como 

Taiwan (3.490 pmp), Japão (2.720 pmp), Estados Unidos (2.180 pmp) e na 

União Europeia (1.160 pmp) (ERCPA, 2019), é possível supor que muitos 

pacientes com ADTKD-UMOD, na METRO II/RJ, morram muito antes de 

alcançar o tratamento dialítico. Em outras palavras, a falta de acesso ao 

serviço de saúde de qualidade, somado a falta de diagnósticos genéticos 
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subestimam, e muito, os casos de ADTKD-UMOD e diversas outras doenças 

renais (Gast et al,. 2018). 

 Até o momento, não foram encontrados estudos semelhantes 

epidemiológicos de ADTKD no Brasil. Na Áustria, foram identificadas 5 famílias 

com ADTKD-UMOD com prevalência de 1,62 pmp pacientes em hemodiálise 

(Lhotta et al., 2012). Essas estimativas estão na mesma faixa reportada na 

República Tcheca onde a prevalência calculada foi de 1,52 pmp também em 

pacientes em hemodiálise (Vylet’al et al., 2006). Já um estudo inglês verificou a 

maior prevalência de 9,0 pmp em pacientes em tratamento conservador e 

transplantados (Gast et al., 2018). Não há muitos estudos que avaliam a 

prevalência de ADTKD-UMOD, pois ainda há muitos casos não diagnosticados. 

Em relação aos fenótipos, nenhum dos casos-índice com ADTKD-UMOD 

relatou proteinúria. Como esta é uma doença tubulointersticial, não é 

surpreendente que tenha sido associado menos frequentemente com 

hematúria e proteinúria do que outras doenças renais genéticas, como 

glomerulonefrites familiares (Gast et al., 2018). Além disso, a maioria dos 

pacientes também não reportou histórico de gota e cistos, como são descritos 

na literatura. Apenas um membro, homem adulto, da família 1 apresentou 

histórico de gota. Bollée et al., (2011) verificaram que a proporção de pacientes 

com fração de excreção de ácido úrico anormalmente baixa foi semelhante em 

pacientes com nefropatia hiperuricêmica juvenil familiar, mas sem mutação 

UMOD. Estudos anteriores destacaram que a baixa fração de excreção de 

ácido úrico era comum em pacientes com gota (Perez-Ruiz et al., 2002) e 

também pode ser observada em indivíduos saudáveis (Stiburkova  et al., 2006). 

Em outras palavras, esses dados refletem como histórico de gota é comum em 

uma população geral e com DRC, e pode estar ausente em pacientes com 

ADTKD-UMOD. Apesar da hiperuricemia e a gota serem consideradas 

características marcantes do ADTKD-UMOD, não houve forte associação no 

presente trabalho com a doença, refletindo que eles podem estar ausentes em 

muitos casos de ADTKD-UMOD (Bollée et al., 2011). 

Os cistos medulares também eram considerados uma marca registrada 

da nefropatia relacionada a UMOD, também chamada de doença renal cística 

medular tipo 2. Cistos renais foram relatados em 30% a 70% dos pacientes 
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com mutação UMOD (Dahan et al., 2003; Wolf et al., 2003; Vylet’al et al., 

2006). No entanto, nenhuma descrição precisa dos cistos foi fornecida e vários 

relatos sugeriram que ADTKD-UMOD eram observadas em apenas uma 

minoria de pacientes com cistos (Rampoldi et al., 2003; Wolf et al., 2003; 

Vylet’al et al., 2006). Os cistos foram detectados em apenas um membro da 

família UMODF1, enfatizando que os cistos não são, também, uma marca tão 

forte da doença.  

Uma limitação importante deste trabalho foi o viés de memória dos 

pacientes no momento da entrevista, onde muitos não souberam informar 

sobre DRC em outros membros da família.  

Nós mostramos que um simples estudo de questionário sobre história 

familiar combinado com uma pesquisa de banco de dados seguida de testes 

genéticos pode revelar casos subdiagnosticados de ADTKD-UMOD. Embora 

não exista um tratamento específico para ADTKD-UMOD, o diagnóstico 

genético pode auxiliar na identificação de indivíduos com e sem a doença, 

indicando possíveis doadores intrafamiliar, além de entender melhor o 

prognóstico da doença. Assim, mais estudos necessitam ser realizados para 

conhecer melhor a epidemiologia da ADTKD-UMOD em nosso meio, bem 

como ajudar no desenvolvimento de futuros tratamentos a fim de retardar o 

avanço do estágio final da doença. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 É grande o número de casos de agregação familiar e doença renal em 

nosso meio e, principalmente, dos casos sem diagnóstico conhecido. 

 Os pacientes em hemodiálise com histórico familiar e com doença 

etiológica desconhecida costumam ser mais jovens, se submeteram 

proporcionalmente mais ao tratamento conservador e apresentam maior 

tempo total em diálise. 

 A ADTKD-UMOD é uma doença rara (3 famílias em 1308 pacientes 

entrevistados) na METRO II/RJ. 

 A prevalência de pacientes em hemodiálise com ADTKD-UMOD foi na 

ordem de 1,4 pmp e de indivíduos com ADTKD-UMOD de 7 pmp. 

 O padrão de herança dominante, sem proteinúria e histórico familiar 

para DRC com progressão lenta e progressiva no início da idade adulta 

sugere fortemente a busca pelo diagnóstico de ADTKD-UMOD. 

 O padrão de hiperuricemia, gota juvenil e cistos renais não foram tão 

frequentemente observados como na literatura, sugerindo que a falta 

dessas condições não deva excluir a busca pelo gene UMOD. 
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ANEXO 1 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DA PESQUISA: “Agrupamento e herança familiar na doença renal crônica 

com etiologias desconhecidas em pacientes ambulatoriais e em hemodiálise na região 

metropolitana II do estado do Rio de Janeiro: Um estudo epidemiológico” 

 

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Jorge Reis Almeida 

Laboratório Multidisciplinar de Apoio à Pesquisa. Faculdade de Medicina. Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Universidade Federal Fluminense. Telefone para contato: 

(21)3674-7290. 

 

Nome do voluntário: ________________________________________Idade_____ anos 

RG:____________________ 

  

 O (A) Sr.(
a
) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 

“Agrupamento e herança familiar na doença renal crônica com etiologias desconhecidas 

em pacientes ambulatoriais e em hemodiálise na região metropolitana II do estado do 

Rio de Janeiro: Um estudo epidemiológico” de responsabilidade do pesquisador Jorge 

Reis Almeida que tem como objetivo verificar a prevalência de agregação familiar da 

doença renal crônica. O estudo tem como justificativa identificar pacientes e possíveis 

familiares com doença renal crônica com causa desconhecida. Consequentemente, com 

o benefício de encaminhá-los ao serviço de saúde para futuro acompanhamento médico 

e prevenção ou tratamento de doença. Para isto, você responderá a um questionário 

simples, aplicado por profissional treinado. Você tem garantido o seu direito de não 

aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo ou retaliação pela sua decisão. Os pesquisadores se comprometem a manter 

anonimato dos participantes envolvidos na pesquisa. Os participantes de pesquisa, e 

comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações:Email: etica@vm.uff.brTel/fax: (21) 26299189 

 

Eu_______________________________________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar como voluntário do projeto acima descrito. 

 

__________________, _____de___________de______ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do paciente  

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DA PESQUISA: “Aspectos clínicos e diagnósticos genéticos de uma série de 

casos familiares com doença renal não esclarecida, oriundos do ambulatório de 

nefrologia do Hospital Universitário Antônio Pedro: um estudo descritivo”. 
 
Pesquisador responsável: Prof. Dr. Jorge Reis Almeida 
Laboratório Multidisciplinar de Apoio à Pesquisa, Faculdade de Medicina, Hospital 

Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense. Telefone para contato: (21) 

3674-7290.  

Nome do voluntário: _______________________,Idade:________ anos, RG:_____________ 

Responsável Legal:____________________, R.G. Responsável Legal:____________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Aspectos 

clínicos e diagnósticos genéticos de uma série de casos familiares com doença renal não 

esclarecida, oriundos do ambulatório de nefrologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro: um estudo descritivo”, de responsabilidade do pesquisador Jorge Reis Almeida que 

tem o objetivo de avaliar geneticamente o material biológico (sangue ou urina) doado 

voluntariamente a fim de procurar genes responsáveis por ocasionar uma doença renal ainda não 

diagnosticada, não esclarecida ou não descrita. O estudo tem como justificativa ajudar no 

diagnóstico e orientação médica a respeito da continuidade do tratamento do paciente. O 

procedimento a ser realizado consta de uma simples coleta para a retirada de uma pequena 

quantidade de sangue do voluntário, numa seringa de 20 mL, de uma veia do braço, como de 

costume para qualquer exame de sangue. É possível que aconteça algum desconforto no local da 

coleta provocando dor e hematomas. Para minimizar esses riscos, as amostras serão colhidas por 

profissionais treinados. Sobre a urina trata-se de uma amostra simples de urina da manhã. 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir 

qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com o pesquisador 

responsável pelo telefone descrito acima. Você tem garantido o seu direito de não aceitar 

participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou 

retaliação pela sua decisão. Os pesquisadores se comprometem a manter segredo das 

informações geradas, tanto as obtidas de prontuários como as obtidas pelo médico atendente, 

(idade, medicamento, cidade de origem, sexo, entre outras) sobre sua pessoa. Caso os resultados 

gerem algum dado para publicação cientifica, seus dados pessoais não serão mostrados. 
 Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 
e-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 
Eu_____________________________ RG nº_________ declaro ter sido informado e concordo 

em participar como voluntário do projeto acima descrito. Ou, 

eu__________________________ RG nº____________________, responsável legal  
 
por_______________________________________, RG nº___________________, declaro ter 

sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 
Niterói, ________ de _____________________ de __________________ 

____________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXO 3 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_______________________________________________________________ 

Data de nascimento:______ 

Idade:____ 

Cor da pele: 

(1) branca 

(2) preta 

(3) amarela 

(4) parda 

(5) indígena 

 Sexo: 

(1) Feminino 

(2) Masculino  

Endereço (com município de residência): _____________________________ 

Telefone: ________ 

Escolaridade:  

(1) analfabeto 

(2) primário incompleto 

(3) primário completo  

(4) ensino fundamental incompleto 

(5) ensino fundamental completo 

(6) ensino médio incompleto 

(7) ensino médio completo 

(8) ensino superior 

 

ENTREVISTA SOBRE AGRUPAMENTO FAMILIAR 

*orientação que deverá ser passada aos pacientes: as questões abaixo devem ser 

respondidas com sim ou não 

Algum familiar faz/fez hemodiálise ou diálise peritoneal? 

Algum familiar faz/fez tratamento conservador para DRC? 

Algum familiar fez transplante renal? 

Algum familiar faleceu devido à doença renal crônica? 
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Grau de parentesco dos familiares? 

ENTREVISTA MÉDICA 

Tempo de hemodiálise/tratamento conservador? 

Fez tratamento conservador anteriormente? 

Etiologia da DRC? 

Outras patologias associadas? 

Apresentava proteinúria ou hematúria antes da hemodiálise? 

Possui cistos renais? 

Teve episódio de gota ou hiperuricemia alguma vez? 

Teve anemia não esclarecida, principalmente na infância? 

Possui alterações auditivas e/ou oculares? 

Possui manchas vermelhas ou lesões na pele? 

Possui problemas cardiovasculares? 

Possui problemas pulmonares? 

Possui problemas gastro-hepático?  

Apresentava infecção de repetição antes da hemodiálise? 

Apresenta/Apresentou tumor renal? 

PESQUISA AO PRONTUÁRIO 

Dados de Anamnese e Exame Físico 

Dados Antropométricos 

Dados Nutricionais 

Dados Bioquímicos 

Dados Radiológicos e ultrassonográficos 

 

 

 


