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fisiopatogenia do hiperparatireoidismo secundário na insuficiência renal crônica e os estudos
sobre o impacto do paratormônio na resposta imune celular e humoral.
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Hiperparatireoidismo secundário na
insuficiência renal crônica
O hiperparatireoidismo secundário, em diferentes
graus de intensidade, associa-se com freqüência à
insuficiência renal crônica (IRC). Aproximadamente,
40% do total de biópsias ósseas realizadas em pacientes renais crônicos com sintomatologia óssea, provenientes de diferentes centros do Brasil, revelam quadro histológico de osteíte fibrosa - manifestação óssea
do hiperparatireoidismo secundário - (dados não publicados fornecidos pelo Ser viço de Metabolismo
Ósseo da Disciplina de Nefrologia-FMUSP).
O paratormônio (PTH) se eleva progressivamente
concomitante a instalação da insuficiência renal. Alguns autores consideram que esse aumento pode
ocorrer a partir de clearences de creatinina inferiores
a 60 mL/min. 1
A patogênese do hiperparatireoidismo secundário
na insuficiência renal crônica é complexa. Os principais fatores envolvidos na sua gênese são os níveis
plasmáticos de fósforo, calcitriol e cálcio.

O fósforo, foi implicado durante muitos anos
como o ponto de partida para o hiperparatireoidismo
secundário. A diminuição da excreção urinária de
fosfato a partir de clearences de creatinina inferiores
a 40 mL/min causa um aumento do fosfato plasmático. O que por sua vez acarreta uma diminuição
do cálcio ionizado, com conseqüente elevação dos
níveis de PTH (hipótese do trade-off ). 2
Além disso, o fósforo, também, pode causar uma
diminuição da produção de calcitriol renal 3 e ter um
possível efeito direto sobre as glândulas paratireoideanas. 4,5
Na fase inicial de instalação da insuficiência renal
crônica se verifica uma diminuição da atividade da 1alfa-OH vitamina D hidroxilase, e conseqüentemente,
uma diminuição de produção de calcitriol. As causas
mais prováveis para essa diminuição são o aumento
do fosfato intracelular no epitélio tubular renal, principal sítio de hidroxilação da vitamina D, e a diminuição do catabolismo e síntese do calcitriol na presença
do estado urêmico. 6
O calcitriol exerce um controle feed-back negativo
nas glândulas paratireoideanas. Os mecanismos propostos para esse efeito são uma ação direta do calcitriol
diminuindo a transcrição do RNA mensageiro (RNAm)
do pré-pró-PTH e a translação em PTH. 7,8,9 Uma diminuição dos receptores de calcitriol nas glândulas paratireoideanas 10,11 e alterações na absorção intestinal de
cálcio e da mobilização do cálcio no tecido ósseo.
Embora o calcitriol e o fósforo desempenhem um
papel importante na patogênese do hiperparatireoidismo secundário, o principal fator responsável
pelo aumento do PTH é a diminuição do cálcio
ionizado plasmático.
O set point de inibição de secreção de PTH pelo
cálcio está aumentado nos pacientes urêmicos, se com-
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parado ao dos indivíduos normais. 12,13 O tratamento de
pacientes com hiperparatireoidismo em hemodiálise,
com calcitriol, resulta na diminuição dos níveis de PTH
através da relação cálcio/PTH (curva sigmóide). Nesses
casos, podem ser observadas alterações na subida da
curva, demostrando diferentes níveis de sensibilidade
entre cálcio/PTH. A elevação do nível do cálcio
extracelular leva a uma diminuição da expressão do
pré-pró-PTH RNAm in vivo e in vitro. 14,15 A diminuição do cálcio plasmático estimula, por sua vez, a expressão do PTH RNAm indicando uma ação direta do
cálcio na síntese do PTH. 14 O gene humano para
codificação do PTH, têm inclusive, um sítio que confere responsividade ao cálcio extracelular. 16
Recentemente, foi descrito um receptor cálciosensível na membrana celular da célula paratireoideana, 17,18 que poderá auxiliar na compreensão fisiopatogênica, assim como, futuramente na terapêutica
do hiperparatireoidismo.
A resposta do tecido paratireoídeo à hipocalcemia
prolongada é a hipertrofia e provavelmente, também, a
hiperplasia de suas células 19,20 independentemente da
deficiência de vitamina D. Contudo, é difícil individualizar a depleção de cálcio e da vitamina D in vivo.
O mecanismo de hiperplasia secundária das glândulas paratireóides, na insuficiência renal crônica, ainda não está completamente esclarecido. Uma das
possibilidades aventadas é a diminuição do controle
feed back negativo na síntese de PTH e da ausência
do efeito anti-proliferativo exercido pelo calcitriol. 21
Outra possibilidade é uma diminuição no número dos
receptores de calcitriol em algumas áreas do tecido
paratireoídeo. 22
O efeito anti-mitótico exercido pelo calcitriol na
glândula paratireóide se deve à inibição da expressão
do oncogene c-myc. 23
Em ratos, a administração de calcitriol profilático,
concomitantemente com a instalação da uremia experimental previne a hiperplasia das células paratireóides. 21 Entretanto a regressão da hiperplasia das
glândulas paratireoideanas em humanos após a terapêutica com calcitriol é discutível. 24 Uma das razões,
desse insucesso do tratamento clinico, pode ser sua
utilização tardia pré diálise e/ou devido a pouca adesão dos pacientes ao tratamento com calcitriol. Algumas vezes, a presença de hipercalcemia, hiperfosfatemia e calcificaçöes em partes moles impedem o
tratamento com carbonato de cálcio e calcitriol. Outras vezes, um hiperparatireoidismo previamente bem
controlado escapa ao controle clinico. Talvez pelo

aumento excessivo da glândula ou por um crescimento autônomo.
A resposta diminuída ou ausente do tecido paratireoídeo ao calcitriol, nos indivíduos com insuficiência renal crônica, com hiperplasia severa, pode ser
conseqüência de uma diminuição da expressão dos
receptores de calcitriol e/ou refletir uma ação do
calcitriol apenas nas células transfor madas. 22 Isto é,
uma quantidade excessiva de tecido paratireoídeo, ou
tecido autonômico, com baixa ou nenhuma regulação
na síntese ou secreção de PTH. 25,26
Ainda existe a possibilidade teórica, de que ocorra diminuição da sensibilidade, ou do número de
receptores cálcio-sensíveis na membrana da célula
paratireóide. 27
Em estágios avançados de hiperplasia paratireoídea, além do aumento do tamanho da glândula,
um achado freqüente é a heterogeneidade anatômica
da mesma, tanto em pacientes dializados como transplantados. Pode ocorrer crescimento nodular 28 até
hiperplasia tecidual difusa. 22,29,30 Os tipos de crescimento observados nas glândulas incluem hiperplasia
policlonal difusa, crescimento monoclonal com formações nodulares ou invasão difusa de células monoclonais na glândula. 22,28,29,30 Formações tumorais numa
glândula que inicialmente apresentava-se difusamente
hiperplásica indica crescimento autônomo, e é conhecido como hiperparatireoidismo terciário.
A remoção cirúrgica está indicada somente nos
casos em que não houve sucesso com tratamento
clinico, ou este é contra-indicado. 31,32 Assim mesmo, o
tratamento cirúrgico só é indicado quando estão presentes alterações clinicas, bioquímicas, como aumento
da fosfatase alcalina e elevação do PTH intacto acima
de 10 a 15 vezes o limite normal, alterações radiológicas, e histológicas.
A prevalência de paratireoidectomia em pacientes
hemodializados varia em torno de 40% após 15 anos de
tratamento dialítico 33 e a recorrência do hiperparatireoidismo pós paratireoidectomia varia entre 5 a 15%. 34,35

Hiperparatireoidismo, uremia e
resposta imune
A insuficiência renal crônica experimental e em
humanos além das alterações hormonais, acompanha-se
de diversas anormalidades imunológicas, tais como
linfopenia, atrofia linfóide, supressão da resposta
proliferativa linfocitária, diminuição da resposta aos testes de hipersensibilidade tardia, aumento da sobrevida
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de transplantes de pele e renal e outras, cujos mecanismos patogênicos ainda não são bem compreendidos.
Uma das hipóteses aventadas para as alterações da
resposta imune observadas na uremia, é a influência
de fatores presentes no soro urêmico. Sabe-se que o
PTH, por sua vez, têm um efeito deletério sobre diversos órgãos e é considerado a principal toxina urêmica.
Também, já é fato conhecido, que linfócitos T
apresentam receptores de PTH e que a função metabólica de linfócitos T e/ou B pode ser afetada pelo
hor mônio.
O PTH estimula in vitro, a proliferação de
linfócitos tímicos, 36 linfócitos T estimulados ou não
por mitógeno, 37,38,39 aumenta o número de linfócitos
CD4 + (linfócitos T auxiliares) e principalmente CD8 +
(linfócitos T citotóxicos/supressores). 37
A adição de PTH, em cultura de linfócitos, eleva
a produção de Interleucina-2 (IL-2), necessária para a
proliferação linfocitária, induzida por mitógeno, mas
não se acompanha de aumento na expressão de receptores de IL-2. 37
Uma das possibilidades aventadas é de que o
aumento da produção de IL-2 se deva a uma elevação
na concentração de cálcio citosólico. 36 Têm sido
demostrado que o PTH aumenta a concentração de
cálcio citosólico em timócitos, via ativação de canais
de cálcio voltagem dependentes, e parcialmente via
geração de AMP cíclico (AMPc). A elevação de cálcio
citosólico é diretamente proporcional à concentração
de PTH adicionada a cultura celular. 40
Essa hipótese é corroborada pela observação de
que a proliferação de timócitos de rato induzida pelo
PTH depende da presença de cálcio no meio de cultura. As células em repouso, que não teriam estímulo
para produção de IL-2, apresentam reação proliferativa
na presença de PTH e cálcio. Sabe-se que o PTH estimula a geração de AMPc em linfócitos e que a proliferação em parte pode ser dependente dessa via. 36
Outro mecanismo aventado para explicar o efeito
linfoproliferativo do PTH, é que a ligação do
hormônio com seu receptor, afeta o turnover dos
fosfolípides da membrana celular. Esse efeito gera
diacilglicerol e, conseqüentemente, aumenta a atividade da proteinaquinase C e a ativação celular. A staurosporina, inibidora da proteinaquinase C, reverte
esse efeito proliferativo do PTH. 41,42
A adição de PTH ao meio de cultura de linfócitos
estimula a proliferação dessas células em indivíduos
normais e aumenta a produção de IL-2 nas culturas
celulares. Entretanto o mesmo efeito não se observa
com linfócitos de pacientes renais crônicos. 38

Uma explicação para respostas linfoproliferativas
diferentes entre indivíduos normais e renais crônicos
dialisados, pode residir no fato de que os linfócitos T
de pacientes renais crônicos em hemodiálise, tem
uma concentração de cálcio intracelular cronicamente
mais elevada que os de indivíduos normais. A adição
de IL-2 exógena no meio de cultura de linfócitos de
pacientes urêmicos, não eleva a proliferação, nem
mesmo quando na presença de PTH provavelmente,
porque, também, não se acompanha de alterações no
cálcio citosólico. 38
Uma possibilidade é de que o aumento crônico
do cálcio citosólico, interfira com a magnitude da
resposta, após estímulo, e que a produção de IL-2,
conseqüentemente, esteja diminuída. 43
Estudos experimentais em ratos, demostraram,
que a instalação de insuficiência renal acompanha-se
da elevação na concentração de cálcio intracelular,
43,44
e que a paratireoidectomia normaliza os níveis de
cálcio. 43
A administração de PTH em ratos com função
renal nor mal, também se acompanha de elevação na
concentração de cálcio intracelular, 43 assim como, de
aumento da concentração intracelular de cálcio em
timócitos 45,46 . A concentração de cálcio retorna a valores similares aos controles após paratireoidectomia.
Ratos com insuficiência renal e hiperparatireoidismo apresentam um aumento da resposta linfoproliferativa PTH dose-dependente in vitro. 46
Quanto a resposta humoral, os animais com insuficiência renal crônica apresentam diminuição da
atividade fagocitária em, leucócitos polimorfonucleares, assim como aumento na concentração de
cálcio intracelular, e diminuição da concentração de
AMPc. 47 Ambas as alterações são corrigidas pela paratireoidectomia.
Ratos com insuficiência renal crônica e hiperparatireoidismo, apresentam uma diminuição da produção
de anticorpos anti-hemácias de carneiro e influenza,
que se normaliza após paratireoidectomia. 48
O PTH inibe, de forma dose-dependente, a produção in vitro de imunoglobulinas, por linfócitos B,
assim como de diversas linhas celulares de linfócitos
B (CBL, SKW e CESS). A produção de Imunoglobulinas (Ig) G, M e A por células B, provenientes de
amígdalas de indivíduos normais, estimuladas com
Stafilococos aureus e IL-6, também é inibida pelo
PTH. A diminuição de produção de imunoglobulinas,
por sua vez, não se acompanha de alterações na resposta proliferativa dessas células. 49
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A produção de IgG, IgM e IgA in vitro nos linfócitos B de indivíduos normais, e pacientes renais crônicos em hemodiálise, está diminuída na presença de
PTH, embora nos pacientes renais crônicos esse efeito só
é observado quando se utilizam altas doses de PTH. 50
O PTH eleva a produção de AMPc nos linfócitos
B, o que pode interferir com a resposta mitogênica
dessas células. 43,51 Alguns autores obser varam uma
diminuição da proliferação de linfócitos B, quando se
adiciona PTH in vitro, sendo que o efeito é inversamente, e significantemente correlacionado com os
níveis sangüíneos de PTH.
Sabe-se que linfócitos B de pacientes com Doença
de Hodgkins, leucemia aguda e linfoma de Burkitt
apresentam receptores de PTH. 52 Todavia, em indivíduos normais, somente os linfócitos T apresentam
receptores para esse hormônio. 53,54
Embora os dados entre estudos experimentais e
humanos muitas vezes sejam controversos, assim
como, os dos estudos in vitro entre indivíduos normais e hemodializados, o papel do PTH na resposta
imune celular e humoral de indivíduos com insuficiência renal crônica ainda não está esclarecido.
Recentemente, alguns autores apontam o PTH
como um possível responsável pelo estado de pré
ativação linfocitária apresentado por esses pacientes.
O aumento do cálcio citosólico e do turnover
dos fosfolípides de membrana, ambos fatores de ativação celular favorece essa hipótese.
As alterações funcionais, tanto em linfócitos T como
em linfócitos B são consenso. O que resta por esclarecer
são os efeitos proliferativos do hormônio, ora descrito
como imunossupressor, ora como imunoestimulante.
Possivelmente, a melhor referência ao PTH seja como
hormônio imunomodulador, mas essa resposta só poderá advir da compreensão dos fenômenos imunológicos
decorrentes da presença de uremia e níveis elevados de
PTH, assim como daqueles decorrentes da associação de
uma ou mais dessas condições amparados por estudos
clínicos bem controlados com experimentos in vitro
realizados simultaneamente.

Summary
Secondary hyperparathyroidism and chronic renal
failure: role on imune response
This paper deals with the most recent aspects of
secondary hyperparathyroidisms physiopathogeny at
renal chronic failure and trials on parathyroid hormone
impact at cellular and humoral immune response
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