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INTRODUÇÃO
A Glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF), mais que uma simples
entidade, descreve uma lesão histológica renal caracterizada pelo aumento de matriz
glomerular e obliteração da luz capilar em menos de 50% (segmentar) de ao menos um
glomérulo, em uma amostra de biópsia renal examinada pela microscopia óptica,
imunofluorescência ou microscopia eletrônica (focal). Essa lesão histológica tem
diversas etiologias e mecanismos patogênicos, que compartilham a característica de
levar à lesão e à depleção podocitária, por isso classificada de podocitopatia. (1).(De
Vriese, Sethi, Nath, Glassock, & Fervenza, 2018)
A GESF pode ser classificada em primária, secundária e genética. Na forma
primária, um fator circulante putativo, que é tóxico para o podócito, causaria sua
disfunção. A forma secundária pode ocorrer por um fenômeno mal adaptativo que
resulta em uma redução na massa de néfrons, como por exemplo, hipertensão arterial
sistêmica e obesidade; ou associado a uma cicatriz de uma lesão inflamatória, seja por
toxicidade direta por drogas, ou infecções virais. A GESF também pode ser causada por
alterações genéticas. Atualmente, mais de 50 genes relacionados ao desenvolvimento
de GESF já foram descritos. Os casos podem ser de padrão familiar ou esporádico, sendo
o perfil de herança do tipo autossômica dominante, recessiva, ligada ao X ou
mitocondrial. As proteínas codificadas por esses genes são fundamentais aos podócitos
e seu citoesqueleto, ao diafragma de fenda, ou à membrana basal glomerular (2).
(Johnson, Richard J, 2018)
A despeito da diferente patogênese da GESF, sua apresentação clínica e
patológica pode ser similar. Na ausência de um marcador sérico ou urinário confiável, a
capacidade de discriminar formas primárias de secundárias, ou genéticas, torna-se
desafiadora. (1).(De Vriese et al., 2018)
EPIDEMIOLOGIA
A prevalência da GESF genética varia muito a depender da população estudada.
Em regiões com maior grau de consanguinidade, por exemplo, a prevalência de GESF
genética entre todos os pacientes com GESF pode ser de até 30%, enquanto na
população isogênica, a prevalência pode ser tão baixa quanto 5%. (3). (Sampson et al.,
2016). Estudos epidemiológicos de biópsias renais em norte-americanos estimam que
cerca de 18% dos casos de GESF são genéticos. (4) (Haas, Meehan, Karrison, & Spargo,
1997). Infelizmente não há no Brasil dados epidemiológicos sobre a prevalência de GESF
genética e quais mutações mais prevalentes.
PATOGÊNESE
A descoberta de uma base genética para alguns casos de GESF tem melhorado
o entendimento da patogênese da proteinúria na síndrome nefrótica e forneceu novos
métodos para o diagnóstico dos pacientes afetados. As mutações genéticas já

identificadas têm como características comuns a codificação de proteínas com função
regulatória nas barreiras de filtração, em seus processos podocitários, ou nas fendas de
filtração. Os primeiros genes descritos, NPHS1 e NPHS2, por exemplo, codificam as
proteínas nefrina e podocina, respectivamente, que tem a forma de zíper na fenda de
filtração e estão associados à sua permeabilidade.(5).(Rosenberg & Kopp, 2017)
PRINCIPAIS GENES ASSOCIADOS À GESF
1) NPHS1
Descrita a primeira vez por Hallman em 1956, a mutação autossômica recessiva
do gene NPHS1, que se localiza no cromossomo 19q13, codifica a proteína nefrina e é
responsável pela Síndrome nefrótica congênita do tipo Finnish (CNF). A nefrina é uma
proteína transmembrana. Seu domínio extracelular é responsável por sua configuração
em zíper. Já foram descritos mais de 50 tipos de mutação, sendo as mais conhecidas a
Fin-major e a Fin-minor, que juntas, contabilizam por 95% dos casos de CNF.
Tem uma incidência de 1 para cada 8.200 nascimentos na Finlândia, sendo
menor sua incidência em outras etnias. Manifesta-se precocemente, logo após o
nascimento, com alguns poucos casos descritos em na infância e na fase adulta. O
paciente apresenta proteinúria de até 30 g/24 horas, edema importante,
hipoalbuminemia e hiperlipidemia. À microscopia óptica, pode ser observado
espessamento mesangial difuso, alças parcialmente colapsadas e dilatação microcística
dos túbulos proximais. À microscopia eletrônica, há fusão dos processos podocitários e
perda do diafragma de fenda.
Pacientes com CNF não respondem à corticoterapia ou à terapia citotóxica.
Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e anti-inflamatórios não
esteroidais (AINEs) não tem efeito em reduzir proteinúria em pacientes com a mutação
do tipo Fin-major, embora existam descrições de resposta discreta em outras mutações
na nefrina. Por causa da proteinúria maciça, em alguns casos, pode ser necessária a
nefrectomia química com uso de AINEs e ICECA, seguido de terapia renal substitutiva. O
tratamento é o transplante renal, pois, sem essa abordagem, a mortalidade é de quase
100%.(6).(Yao et al., 2019).
2) NPHS2
Associada à uma forma familiar de GESF, a mutação do gene NPHS2 é do tipo
autossômica recessiva. Foi descoberta usando-se técnicas de clonagem direcionada à
área cromossômica 1q25-31. Este gene, chamado NPHS2, codifica a proteína podocina,
responsável pela fenda de filtração, pela estrutura do podócito e pela sinalização
intracelular. Pacientes com a mutação desse gene manifestam a doença precocemente,
por volta dos seis anos ou menos. Alguns pacientes podem ser afetados mais
tardiamente, na adolescência, principalmente aqueles com variantes hipomórficas,
como a R229Q, herdada em combinação com a mutação da região N-terminal do gene.
Manifesta-se com proteinúria maciça e rápida progressão para doença renal crônica
terminal. É corticorresistente, tendo sido descritos alguns casos de recidiva após o
transplante renal.(7).(Becker-Cohen et al., 2007)

3) Gene da α actina-4
Diferentemente dos genes descritos acima, a mutação do gene que codifica a
proteína α-actina 4 (ACTN4), presente no cromossomo 19q13, é predominantemente
autossômica dominante. É um tipo de mutação do tipo ganho de funçãoǡlevando ao
aumento da ligação cruzada de F-actina com ACNT4, resultando em desregulação da
montagem e desmontagem de actina no podócito. Isso levaria a um menor relaxamento
do mutante ACTN4. A anormalidade estrutural causa proteinúria, disfunção renal e
subsequente GESF. Pacientes com mutação da ACTN4 tem idade de apresentação da
doença e grau de progressão variáveis. (1).(De Vriese et al., 2018)
4) Gene TRPC6
O cromossomo 11 abriga um locus genético suspeito para FSGS, que é também
o local para o gene para o canal iônico do membro C da subfamília do canal catiônico
potencial do receptor transiente canônico (TRPC6). Este receptor é expresso em
podócitos e é um membro de uma família de canais catiônicos permeáveis ao cálcio. O
TRPC6 também é encontrado no diafragma da fenda com nefrina, podocina e CD2
proteína associada (CD2AP). As alterações nas correntes de cálcio TRPC6 parecem estar
subjacentes à estrutura e função do podócito. É uma mutação autossômica dominante
mais rara. A análise da mutação em 130 pacientes de 115 famílias identificou mutações
do TRPC6 em dois pacientes com GESF não familiar e um com doença familiar.
Demonstrou-se que as mutações TRPC6 associadas à GESF ativam
constitutivamente o fator de calcineurina nuclear da via de células T ativadas (NFAT), e
esse efeito pode ser bloqueado pelos inibidores da calcineurina. Estudos adicionais são
necessários para investigar o papel dos inibidores da calcineurina no tratamento da
GESF associada à TRPC6. (2). (Johnson, Richard J, 2018)
5) Gene IFN2
Mutações no gene forme INF2 causam GESF autossômica dominante. Indivíduos
nestas famílias apresentam-se no início da adolescência ou na idade adulta com
proteinúria moderada que progride para doença renal crônica terminal. Alguns
indivíduos também apresentam hematúria microscópica e hipertensão. A patologia
mostra GESF típica, embora a microscopia eletrônica também mostre feixes
proeminentes de actina nos pedicelos. A proteína INF2 é um membro da família das
forminas. Estas proteínas regulam a actina, acelerando sua polimerização. O INF2 é
amplamente expresso em todo o corpo e nos podócitos. (8).(Boyer et al., 2011)
6) Colágeno tipo 4
Mutações nos genes do colágeno tipo IV, conhecidas por causar síndrome de
Alport e nefropatia de membrana basal fina (COL4A3, COL4A4 e COL4A5), podem ser
comuns em pacientes com GESF familiar ou esporádica. Estudos relataram taxas de
prevalência de até 38% e 3% entre coortes de pacientes com GESF familiar e esporádica,
respectivamente. Não está claro se esses casos representam fenocópia (isto é, um
indivíduo apresenta características de um genótipo diferente do seu, que são

produzidos por fatores ambientais,
podocitopatia.(9).(Malone et al., 2014)
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QUANDO RASTREAR GESF GENÉTICA?
A decisão de obter testes genéticos depende da apresentação clínica do paciente
e da arquitetura genética da doença na população em que o clínico está praticando.
Embora se possa defender um teste mais permissivo em regiões do mundo onde a
consanguinidade é alta ou em regiões do mundo onde há uma mutação fundadora em
particular, a mesma abordagem não se aplicará à população geral onde a prevalência de
mutação é menor. . (1).(De Vriese et al., 2018) Em geral, o teste genético deve ser obtido
nos seguintes pacientes:
● Pacientes pediátricos com GESF resistente à terapia.
● Pacientes adultos e pediátricos com uma lesão documentada de GESF e história
familiar de doença renal crônica (especialmente síndrome nefrótica). O padrão de
herança (por exemplo, autossômica dominante, autossômica recessiva, ligada ao X,
matrilinear) pode ajudar a orientar o teste genético.
● Pacientes com uma lesão documentada de GESF e uma apresentação sindrômica
(por exemplo, lesões de pele, surdez, anormalidades neurológicas, anormalidades
oculares, anormalidades esqueléticas, diabetes de início da maturidade dos jovens,
hepatoesplenomegalia, acidose metabólica).
CONCLUSÃO
A grande maioria dos pacientes com formas monogênicas de GESF não responde
aos corticosteróides e tem um risco muito baixo de recorrência no aloenxerto. O
estabelecimento de uma causa genética da doença evita a exposição a esquemas usados
para tratar a GESF primária e previne a recorrência no pós-transplante. O teste genético
permite o aconselhamento genético, o diagnóstico pré-transplante e a seleção de
doadores vivos para garantir que eles não sejam portadores assintomáticos.
As técnicas atuais convencionais de sequenciamento permitem a triagem apenas
dos poucos genes mais frequentemente mutados, a um alto custo e longo tempo de
processamento. No entanto, a próxima geração de sequenciamento de alto rendimento
permite a análise rápida de grandes quantidades de DNA a uma fração do custo, como
por exemplo, a análise sequencial do exoma. Com a implementação desta tecnologia, é
esperado um aumento substancial dos diagnósticos de causas genéticas de GESF.
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