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RESUMO
Introdução: Sabemos que a ventilação mecânica tem um papel cada vez mais
importante na manutenção da vida de um paciente crítico dentro de uma unidade de terapia
intensiva. Esse método, quando não utilizado de maneira adequada pode ser responsável pelo
surgimento de vários problemas em nosso organismo, sendo um deles a insuficiência renal
aguda. Os efeitos nocivos da ventilação mecânica podem tornar-se mais significativos quando
uma co-morbidade está presente. Objetivo: Fazer uma revisão da literatura atual, buscando
entender como funciona a relação entre a ventilação mecânica no surgimento ou agravamento
da insuficiencia renal aguda. Métodos: uma pesquisa de dados na fonte Medline e PubMed, e
referências que auxiliam na identificação de artigos que foram utilizados para realizar uma
pesquisa bibliográfica relativa à ventilação mecânica e insuficiência renal aguda. Os artigos
foram selecionados a partir das palavras chaves: ventilação mecânica, insuficiencia renal,
ventilação protetora. Resultados: foram selecionados 21 artigos, sendo todos incluídos.
Conclusões: Concluímos que o desenvolvimento da insuficiência renal aguda durante o
processo de ventilação mecânica, representa forte ligação a um processo multifatorial que
pode se agravar na presença de comorbidades.
Palavras-chaves: ventilação mecânica, insuficiencia renal, ventilação protetora.

ABSTRACT
Introduction: We know that mechanical ventilation has an increasingly important role
in maintaining the life of a critically ill patient in an intensive care unit. This method, if not
used properly can be responsible for the emergence of various problems in our body, one of
which is acute renal failure. The harmful effects of mechanical ventilation may become more
significant when one co-morbidity is present. Objective: To review the current literature,
seeking to understand how the relationship between mechanical ventilation in the onset or
worsening of acute renal failure. Methods: A survey of data source in Medline and PubMed,
and references that help identify items that were used to conduct a literature search on
mechanical ventilation and acute renal failure. The articles were selected from the key words:
mechanical ventilation, renal failure, protective ventilation. Results: We have selected 21
articles, all included. Conclusions: We conclude that the development of acute renal failure
during mechanical ventilation, represents a strong connection to a multifactorial process
which could worsen in the presence of comorbidities.
Keywords: mechanical ventilation, renal failure, protective ventilation.
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1. INTRODUÇÃO

A ventilação mecânica (VM) ou, também conhecida como suporte ventilatório, se
refere a uma técnica onde ocorre o suporte a vida de pacientes durante o tratamento dos
mesmos em um quadro de insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. A utilização
dessa técnica objetiva: a redução do trabalho da musculatura responsável pela respiração;
reverter ou evitar a fadiga da musculatura respiratória; manutenção da troca gasosa; reduzir o
consumo de oxigênio; aplicar tratamento terapêutico (1). A utilização da VM pode gerar
inúmeros benefícios ao organismo, no entanto, pode também ser responsável pelo surgimento
de uma relação de desarmonia entre outros órgãos e sistemas.
A insuficiência renal caracteriza-se como a redução da função renal, observando-se
principalmente uma queda no ritmo de filtração glomerular. Essa redução pode ser
classificada em duas formas, como sendo aguda, que pode ser uma redução da função renal
que ocorre em horas ou dia, o que gera um desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico, e
alterações hormonais, como também pode ser classificada como uma insuficiência renal
crônica, que apresenta-se como progressiva e irreversível, de maneira que os rins não são
mais capazes de manter a normalidade no meio interno do paciente (2,3).
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2. OBJETIVO

Com interesse em identificar a relação existente entre o uso da ventilação mecânica e
o surgimento de doença renal que possa evoluir a uma insuficiência renal aguda ou crônica, o
presente estudo propôs-se a realizar uma revisão de literatura, no sentido de identificar
informações mais objetivas e acuradas a esse respeito.

7

3. MATERIAS E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema ventilação mecânica e
insuficiência renal, utilizando as bases de dados Medline e Pubmed, além de consulta a livros
didáticos. Foram selecionados os artigos publicados no idioma inglês e português, sem
determinação no período de publicação, que descreveram a relação entre o uso de ventilação
mecânica e o surgimento da insuficiência renal. Os artigos apresentaram em seus conteúdos
alguma das seguintes palavraschave: “ventilação mecânica”, “insuficiencia renal”, “ventilação
protetora”, bem como seus correlatos em inglês e português. A coleta de dados ocorreu no
período de maio de 2010 a novembro de 2010.
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4. RESULTADOS

Foram selecionados 21 artigos, sendo todos incluídos neste estudo, pois demonstraram
relação existente entre o uso da ventilação mecânica e o surgimento da insuficiência renal.
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5. DISCUSSÃO

Dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vê-se cada vez mais importante e
necessária a utilização da ventilação mecânica (VM) na manutenção da vida e no tratamento
de pacientes criticamente enfermos. Essa ventilação além de promover o repouso e a
recuperação da musculatura respiratória fatigada pelo aumento do trabalho durante uma
insuficiência respiratória, também favorece a adequada troca gasosa. A VM pode também
gerar influência na taxa de mortalidade dos pacientes que possuem doenças específicas como
na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) (4,5).
Esse método nada mais é do que, a aplicação de uma máquina que seja responsável
por comandar, de forma parcial ou total, a ventilação pulmonar de um paciente. O
aperfeiçoamento deste método se dá através da evolução dos equipamentos utilizados,
gerando uma relação mais harmoniosa entre a VM e as repercussões fisiológicas e os
problemas advindos com o seu uso, oferecendo assim maior eficácia de monitorização
durante o processo ventilatório (6,7).
O uso da VM tem como objetivos principais a manutenção da ventilação alveolar de
maneira adequada e também níveis aceitáveis de oxigênio no sangue arterial. Ela deve gerar
um suporte de vida eficaz e duradouro ao ponto em que, se consegue alcançar a reversão do
quadro de uma falência ventilatória. No entanto, se não houver cuidados adequados durante a
permanência do paciente na VM inúmeros fatores podem ser desencadeados podendo gerar
risco a vida (8).
Durante o uso da VM, inúmeros recursos podem ser utilizados como aliados na
manutenção da qualidade no tratamento. Dentre eles a PEEP (Pressão Positiva no Final da
Expiração) é a mais comumente utilizada e tem seu objetivo na melhoria da oxigenação
arterial e na manutenção do suporte a vida do paciente (9).
A utilização da PEEP consiste basicamente em gerar uma pressão positiva nas vias
aéreas durante toda a expiração, principalmente no seu final. Fazendo assim com que seja
criada uma resistência ao fluxo expiratório durante a respiração. No entanto, seu uso exige um
cuidado a mais que se dá através do nível de PEEP que é utilizado, onde esse nível deve ser
adequado ao processo fisiopatológico que acarreta o comprometimento do funcionamento
pulmonar (10).
É conhecida a melhora significativa que se dá na troca gasosa através do uso de uma
adequada PEEP, resultado esse conseguido com o recrutamento de alvéolos que se encontram
colapsados (11), o que conseqüentemente resulta no aumento da pressão arterial de oxigênio
(PaO2) e redução da pressão arterial de dióxido de carbono (PaCO2) (4).
5.1. Influência da ventilação mecânica sobre sistema e órgãos

10

Através do uso da PEEP durante o processo de VM, ocorre um aumento na distensão
pulmonar o que consequentemente eleva a pressão na região do mediastino, fazendo assim,
aumentar a pressão externa justacardíaca, fato esse que resulta no aumento das pressões
intracavitárias, pois acontece uma diminuição do retorno venoso (RV) e da complacência
miocárdica. Com isso algumas alterações hemodinâmicas podem surgir, pois com o aumento
da pressão intratorácica, ocorre uma queda na resistência vascular sistêmica (RVS),
compressão das veias cava superior e inferior, diminuição do enchimento ventricular,
diminuindo também o enchimento do átrio esquerdo (AE) e diminuindo, finalmente, o débito
cardíaco (DC). Em conseqüência de todo esse processo, observa-se uma diminuição de forma
significante da pressão arterial média (PAM) (10).
Além dos efeitos causados no coração e sistema cardiovascular, a VM é responsável
por inúmeros efeitos sobre diversos órgãos e sistemas, dentre eles os principais são: pulmão e
sistema respiratório, rim e sistema neuro humoral, fígado, trato gastrointestinal e sistema
nervoso central (12,13).
Observando mais a fundo os efeitos que acometem o rim e o sistema neuro humoral,
encontramos consequências imediatas da ventilação mecânica sobre a função renal, como:
queda de 20 a 40% do fluxo urinário, balanço hídrico positivo, retenção de sódio, o que influi
em uma queda do débito cardíaco e nas alterações humorais, podendo assim afetar de forma
direta ou indireta a função renal (14).
5.2. Insuficiência Renal Aguda (IRA) e Ventilação mecânica

Dentro de uma UTI, uma das complicações que acometem o paciente e que é
responsável por uma falência orgânica precoce é a insuficiência renal aguda (15,16), com uma
prevalência variando de 4 a 16%, associado ao aumento na taxa de mortalidade (17,18). Em
um estudo realizado por Chertow (1998), que teve como objetivo a avaliação de forma
prospectiva de 256 pacientes que desenvolveram necrose tubular aguda, encontraram que o
maior fator contribuinte para a necessidade de diálise nesses pacientes era a VM (18).
A respeito da insuficiência renal aguda (IRA) ela apresenta características como a
perda temporária ou não da função renal durante um curto período de tempo (horas ou até
dias). Essa perda impossibilita a excreção de escórias nitrogenadas e também a manutenção
da homeostase. Em contrapartida, a insuficiência renal crônica (IRC) compreende um
processo que para o seu desenvolvimento é necessário um longo período de tempo, estando
associada por uma perda progressiva, lenda e irreversível da função renal (19).
Vários indícios vêm demonstrando uma forte participação da VM na taxa de
mortalidade de pacientes internados nas UTI’s que desenvolvem IRA. O seu surgimento
possui uma grande ligação com a estratégia ventilatória utilizada. Cada vez mais se observa a
alta incidência de IRA em pacientes onde a estratégia ventilatória utilizada foi de forma
convencional, ao contrário dos pacientes onde se utilizou uma estratégia ventilatória protetora
(volumes correntes mais baixos e PEEP elevada), esse foi o resultado encontrado por
Steinhorst (2005) (20).
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A falência renal aguda, quando induzida pela VM, ocorre por três efeitos: nos gases
arteriais; sobre o fluxo sanguíneo sistêmico e renal; e sobre a liberação em todo o sistema de
agentes inflamatórios que está ligada ao biotrauma (21,22). Há muito tempo, a literatura relata
os efeitos da hipoxemia de forma isolada ou em conjunto com a hipercapnia e também do
aumento da pressão intratorácica sobre o sistema renal, no entanto, muitos desses relatos
ainda são controversos, porém estabelecem informações importantes sobre os efeitos da VM
na função renal (21, 23, 24).
Dentro desse cenário, recente atenção se tem dado ao efeito do biotrauma pulmonar
que é responsável não só por uma inflamação pulmonar, mas também uma inflamação
sistêmica que ocorre em conseqüência das diversas alterações provocadas pela VM e também
a liberação de agentes inflamatórios na circulação sistêmica sobre a disfunção de outros
órgãos, principalmente o rim. Acredita-se que nessa relação existam duas hipóteses, a
primeira é sobre a liberação de mediadores inflamatórios na circulação sistêmica, devido o
uso da VM e a segunda, é discutido que estes mediadores possuam ações biológicas (25).
Durante certo tempo, a grande maioria dos estudos nessa área, tiveram como foco a
primeira hipótese, onde tornou-se evidente a ocorrência de liberação de mediadores
inflamatórios durante o uso da VM, associados a doenças pulmonares subjacentes e
estratégias ventilatórias. Já a segunda hipótese, começou recentemente a ser estudada na
tentativa de elucidar as dúvidas referentes a ela (26).
Gurkan et al em 2003 (27) observaram os diferentes resultados obtidos mediante ao
uso de diferentes estratégias ventilatórias (não lesivas e lesivas) em um tipo de inflamação nos
pulmões que foi induzida através da administração de ácido clorídrico em ratos, e obteve
como resultado níveis altos de interleucina (IL-6) nos pulmões, rins e fígado, após o uso da
VM associado com altos volumes correntes (17ml/Kg).
Imai em 2003 (28) acreditando na ligação entre estratégia ventilatória de forma lesiva
(17ml/kg) como preditor da indução a apoptose celular e disfunção orgânica, realizaram um
estudo que teve como análise um modelo de lesão induzida com ácido clorídrico em coelhos.
Observaram o desenvolvimento de apoptose celular nos rins e intestino, juntamente de
evidências bioquímicas da disfunção orgânica. Nesse estudo houve uma análise da função
renal através dos níveis de uréia e creatinina somente.
Gurkan et al (2003)(27), em seu estudo citado anteriormente, realizou uma analize de
forma a comparar o uso diferentes estratégias ventilatórias, associadas a um modelo de
inflamação pulmonar induzida com o uso de ácido em pulmão de ratos. Conseguiu
demonstrar lesões histógicas pulmonares juntamente com elevação dos níveis de IL-6 tanto
em pulmão, rim e fígado no uso de elevados volumes correntes durante o processo de VM.
Imai, et al (29) verificaram em seu estudo que uma estratégia ventilatória lesiva, é responsável
pelo surgimento de apoptose celular no rim e também responsável pelo crescimento dos
níveis dos marcadores bioquímicos de disfunção renal.
Nos casos onde foram usados a VM com uma estratágia ventilatória convencional
num período de 36 horas em pacientes com quadro de insuficiência respiratória aguda,
observou-se uma resposta inflamatória com presença de citocinas locais e sistêmicas,
diferente dos casos onde foi utilizado uma estratégia ventilatória protetora o que resultou em
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uma atenuação da resposta inflamatória. Observou-se ainda de forma significativa a presença
reduzida de um número de citocinas no plasma e no lavado broncoalveolar às 36 horas (29).
Existe uma relação de caráter significativo, quando se faz uma correlação entre o crescimento
pró-inflamatório dos níveis de citocinas, incluindo IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 E TNF-α, e taxas
de mortalidade, ao se comparar grupos de pacientes saudáveis e pacientes que estão em
estágio avançado da doença renal que fazem uso de VM (30).
Mesmo com diversos estudos demonstrando a relação existente entre a liberação de
mediadores inflamatórios e o surgimento de uma insuficiência renal, algumas questões
precisam ser estudas, pois em primeiro lugar, a origem dos mediadores inflamatórios ainda
parece incerta, devido ao fato que mediadores produzidos nos pulmões, podem cair na
circulação sistêmica e com isso, ocorrer a execução de seus efeitos em outros orgãos (31). Em
contrapartida, com relação a estes mediadores inflamatórios, a sua produção também pode ser
originada nos rins, por um comprometimento no fluxo sanguíneo renal ocasionando lesoes
localizadas. Em segundo lugar, não é possível afirmar que existe uma associação entre
mediadores inflamatórios e a disfunção renal, mas sim que todo o processo que envolve os
dois, ocorre devido a uma causa e um efeito. Cada vez mais, observa-se um grande aumento
no número de mediadores na circulação sistêmica durante o processo da VM, de maneira que
esses mediadores podem contribuir para o surgimento da IRA (32,33).
A maneira como os mediadores inflamatórios podem afetar a integridade renal, pode
ocorrer de diversas maneiras e mecanismos, dentre esses inúmeros mecanismos, cada vez
mais é encontrado uma liberação de mediadores vasoativos ou também uma resposta
inflamatória renal local, que geral efeito direto sobre o fluxo sanguíneo renal. O trabalho em
conjunto destes mecanismos podem ocorrer e dessa forma exercer um resultado direto nas
células renais, como no caso do comprometimento do fluxo sanguíneo renal, onde um limite
crítico de mediadores inflamatórios pode ser alcançado, e auxiliar no aparecimento da IRA
(34,35).
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6. CONCLUSÃO

Sabemos que a ventilação mecânica surgiu na tentativa de auxiliar na manutenção e
cuidado com a vida de pacientes críticos em UTI. No entanto, da mesma forma que pode
ajudar, ela pode também trazer inúmeros efeitos nocivos aos pacientes que fazem uso. Tais
efeitos possuem papel importante quando são observados a associação de comorbidades
associadas, como por exemplo, a lesão pulmonar aguda.
Devido ao uso incorreto da estratégia ventilatória, podemos gerar altas pressões
intratorácicas o que acarreta um comprometimento do fluxo sanguíneo renal devido a
diminuição do débito cardíaco. Aliado a isto, temos o briotrauma que pode gerar reação
inflamatória sistêmica, não se limitando somente ao pulmão.
Conhecemos cada vez mais os efeitos nocivos da uso da vm sobre a função renal e a
origem desses efeitos podem ser advindas de várias formas e locais. no entanto, vários estudos
conseguiram mostrar a carência no que diz respeito a informações sobre os efeitos isolados da
VM na função renal mensuradas de maneira adequada, tal carência de informações
correspondem a necessidade de mais pesquisas na área, afim de elucidar a fisiopatologia da
lesão renal provocada à distância pela ventilação mecânica invasiva.

14

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Carvalho CRR, Junio CT, Suelene AF. III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. J
Bras Pneumol. 2007;33(Supl 2):S 54-S 70.

2. Andrade, AM; Delano, A; Freire, T. Estudo do tratamento fisioterapêutico na pós
reconstrução simultânea dos ligamentos cruzados do joelho - uma revisão da literatura.
Rev.Saúde.Com 2007; 3(2): 87-95.

3. Marques, AP; Kondo, A. A fisioterapia na osteoartrose: uma revisão de literatura. Rev
Bras Reumatol 1998; 38(2): 83-90.

4. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, Magaldi RB, Schettino GP, Lorenzi-Filho G, et al.
Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratoty distress
syndrome. N Engl J Med, 1998; 338: 347-54.

5. Amato M, Brochard L, Stewart T, Brower R. Meta analysis of tidal volume in ards. Am J
Respir Crit Care Med, 2003; 168: 612-3.

6. Morgan GE, Mikhail MS. Clinical Anesthesiology 1st Edition Norwalk, CT. San Mateo,
CA, Appleton e Lange, 1992; 509-522.

7. Mushin, W. Automatic Ventilation of Lungs. 2nd Ed, Blackwell Scientific Publ, 1969; 3358.

8. Corbellini, C. Desmame da ventilação mecânica invasiva: comparação entre idosos e não
idosos. 2008. 54 f. Tese (Mestrado em Medicina). Faculdade de Medicina, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2008.

9. KLEMM, Melaine et al . Estudo comparativo dos efeitos da ventilação mecânica
controlada (VMC) com ou sem o emprego da pressão positiva no final da expiração
(PEEP) sobre a variação da pressão interpleural em anestesia eqüina. Braz. J. Vet. Res.
Anim. Sci., São Paulo, v. 35, n. 6, 1998 .

10. Barbas CSV, Bueno MAS, Amato MBP, Hoelz C, Junior MR. Interação cardiopulmonar
durante a ventilação mecânica. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo, 1998; 3: 406-19.

15

11. Hickling KG, Walsh J, Henderson S, et al: Low mortality rate in adult respiratory distress
syndrome using low-volume, pressure-limited ventilation with permissive hypercapnia: A
prospective study. Crit Care Med, 1994; 22: 1568–78.

12. Luce JM. The cardiovascular effects of mechanicalventilation and PEEP. JAMA, 1984;
252: 807-12.

13. Pinsky MR. The effect of mechanical ventilation on cardiovascular system. Crit Care
Clinics, 1990; 6: 663-79.

14. Araújo NJP, Crespo AS, Araújo ML. Ventilação Mecânica: Alterações fisiológicas,
idicações e parâmetros de ajuste. Rev Bras Anestesiol, 1996; 46: 3: 187-98.

15. Esson MI, Schrier RW. Diagnosis and treatment of acute tubular necrosis. Ann Intern
Med, 2002; 137: 744-52.

16. Lui KD. Molecular mechanisms of recovety from acute renal failure. Crit Care Med,
2003; 31 (8 Suppl): 572-S581.

17. Groeneveld AB, Tran DD, Van Der MJ, Nauta JJ, Thijs LG. Acute renal failure in the
medical intensive care unit: predisposing, complicating factors and outcome. Nephron,
1991; 59: 602-10.

18. Chertow GM, Lazarus JM, Paganini EP, Allgren RL, Lafayette RA, Sayegh MH.
Predictors of mortality and the provision of dialysis in patients with acute tubular necrosis.
The Auriculin Anaritide Acute Renal Failure Study Group. J Am Soc Nephrol, 1998; 9:
692-8.

19. Steinhorst, RC. Influência dos procedimentos hemodialíticos na mecânica respiratória em
pacientes com insuficiência renal, aguda ou crônica, sob ventilação mecânica invasiva.
2005. 73f. Tese (Mestrado em Medicina)- Faculdade de Mecidina, Universidade de São
Paulo, São Paulo. 2005.

20. Ranieri VM, Giunta F, Suter PM, Slutsky AS. Mechanical ventilation as a mediator of
multisystem organ failure in acute respiratory distress syndrome. JAMA, 2000; 284: 43-4.

21. Kuiper JW, Groeveveld AB, Slutsky AS, Plotz FB. Mechanical ventilation and acute renal
failure. Crit Care Med, 2005; 33: 1408-15.

16

22. Tremblay LN, Miatto D, Hamid Q, Govindarajan A, Slutsky AS. Injurious ventilation
induces widespread pulmonary epithelial expression of tumor necrosis factor-alpha and
interleukin-6 messenger RNA. Crit Care Med, 2002; 30: 1693-700.

23. Pannu N, Mehta RI. Effect of mechanical ventilation on the kidney. Best Pract Res Clin
Anaesthesiol, 2004; 18: 189-203.

24. Annat G, Viale JP, Bui XB, Hadj AO, Benzoni D, Vincent M, et al. Effect of peep
ventilation on renal function, plasma rennin, aldosterone, neurophysins and urinary adh,
and prostaglandins. Anesthesiology, 1983; 58: 136-41.

25. Uhlig S, Ranieri M, Slutsky AS. Biotrauma hipothesis of ventilador induced lung injury.
Am J Respir Crit Care Med, 2004; 169: 314-5.

26. Mannix ET, Dowdeswell I, Carlone S, et al: The effect of oxygen on sodium excretion in
hypoxemic patients with chronic obstructive lung disease. Chest, 1990; 97: 840–844.

27. Gurkan OU, O1donnell C, Brower R, Ruckdeschel e, Becher PM. Differential effects of
mechanical ventilator strategy on lung injury and systemic organ inflammation in mice.
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2003; 285: 710-18.

28. Imai Y, Parodo J, Kajikawa O, de PM, Fischer S, Edwards V, et al. Injurious mechanical
ventilation and end-organ epithelial cell apoptosis and organ dysfunction in an
experimental model of acute respiratory distress syndrome. JAMA, 2003; 289: 2104-12.

29. Ranieri VM, Suter PM, Tortorella C, et al: Effect of mechanical ventilation on
inflammatory mediators in patients with acute respiratory distress syndrome: A
randomized controlled trial. JAMA, 1999; 282: 54–61.
30. Simmons EM, Himmelfarb J, Sezer MT, et al: Plasma cytokine levels predict mortality in
patients with acute renal failure. Kidney Int, 2004; 65: 1357–65.

31. Uhlig S: Ventilation-induced lung injury and mechanotransduction: Stretching it too far?
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2002; 282: 892–96.

32. De Greef KE, Ysebaert DK, Ghielli M, et al: Neutrophils and acute ischemia-reperfusion
injury. J Nephrol, 1998; 11: 110–22.

17

33. Daemen MA, van de Ven MW, Heineman E, et al: Involvement of endogenous
interleukin-10 and tumor necrosis factor-alpha in renal ischemia-reperfusion injury.
Transplantation, 1999; 67: 792–800.

34. Tesch GH, Schwarting A, Kinoshita K, et al: Monocyte chemoattractant protein-1
promotes macrophage-mediated tubular injury, but not glomerular injury, in nephrotoxic
serum nephritis. J Clin Invest, 1999; 103: 73–80.

35. Ortiz A, Lorz C, Egido J: The Fas ligand/Fas system in renal injury. Nephrol Dial
Transplant, 1999; 14: 1831–34.

