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PREÂMBULO 

 

Portugal é o maior foco mundial da amiloidose associada à mutação da transtirretina 

(TTR) V30M. A doença apresenta uma maior incidência no norte do país. O hospital de 

Santo António tem assumido um papel relevante no tratamento e investigação da doença.  

 

Iniciei a minha actividade assistencial aos doentes com amiloidose familiar (PAF-I) em 

1994 orientada pela Doutora Luísa Lobato. Tive então a oportunidade de colaborar na 

investigação clínica e epidemiológica da nefropatia da PAF-I. 

 

Na prática clínica fui constatando que os doentes com PAF-I desenvolviam anemia sem 

défice de ferro associado e que não respondia ao tratamento com ferro. Os doseamentos 

de eritropoetina sérica eram por vezes inferiores ao limite inferior dos valores de 

referência e o tratamento com eritropoietina recombinante eficaz. 

 

A anemia na PAF-I em Portugal não tinha sido ainda investigada e a sua prevalência era 

desconhecida. Os estudos realizados na Suécia e no Japão sugeriam que se tratava de 

uma anemia de doença crónica hipoproliferativa. 

 

 Este trabalho tem como objectivo estudar a dimensão deste problema e a sua etiologia, 

nomeadamente o papel do rim na génese da anemia na PAF-I. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Amiloidoses 

Existem descrições datadas do início do século XVI que correspondem ao que é 

reconhecido actualmente como amiloidose. A amilóide é uma substância de natureza 

proteica que se deposita no espaço extra-celular de vários tecidos, com estrutura fibrilar e 

configuração  pregueada na difracção de raio X (1). Nos relatos originais os depósitos 

de amilóide foram descritos, como tendo uma aparência laxa, amorfa e hialina à 

microscopia óptica. O termo amilóide foi introduzido inicialmente por Schleiden em 1838 

para se referir a depósitos de material que coravam de forma similar à celulose quando 

exposta à iodina. Rudolph Virchow, em 1854, adoptou este termo na descrição dos 

corpora amylacea do sistema nervoso, por verificar que esses depósitos, de aspecto 

lardiforme, coravam de azul com a iodina. A coloração com Vermelho de Congo, 

introduzida em 1922, por Benhold, e o uso de Tioflavina T, divulgada em 1950, 

permitiram uma melhor identificação desta substância. O vermelho de Congo, mais 

amplamente usado, cora os depósitos de amilóide de rosa-avermelhado na microscopia 

óptica e produz uma bi-refringência verde-maçã sob luz polarizada. Esta bi-refringência 

deve-se à interposição do corante entre as fibrilas de amilóide (2).  

 

A análise dos depósitos de amilóide por microscopia electrónica foi realizada pela 

primeira vez em 1959, com a demonstração de fibrilas com 7 a 10 nm de diâmetro e 

comprimento variável, compostas por dois ou mais protofilamentos enrolados (3). A 

caracterização do tipo de substância amilóide pode ser conseguida por técnicas de 

imunohistoquímica (técnicas de imunofluorescência ou imunoenzimáticas) ou por 

microscopia electrónica. 

 

A formação de amilóide depende da capacidade das proteínas precursoras adquirirem 

mais do que uma conformação (4). A fibrilogénese procede-se em duas etapas, a 

primeira das quais conduz a um estado desorganizado não fibrilar, e a segunda a um 

estado fibrilar. Os produtos intermediários não fibrilares podem ser responsáveis pela 

toxicidade tecidular e desenvolvimento de doença (5). Além do potencial amiloidogénico 

intrínseco da proteína patogénica, outros factores podem contribuir para a deposição de 

amilóide. A proteína precursora pode atingir uma concentração local propensa à 

formação de fibrilas, processo esse que pode ser ampliado por factores de ambiente local 

e por interacção com a matriz extra-celular (6). A fibrilogénese é facilitada pela 

acidificação do meio ou proteólise, e pode ser acelerada por nucleação (7). A formação 
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de fibrilas está associada à co-deposição de outras substâncias não fibrilares incluindo os 

glicosaminoglicanos (particularmente heparanossulfato), o componente sérico amilóide P 

e as apolipoproteinas E e J (8), que poderão influenciar não só a deposição de amilóide 

nos tecidos mas também a sua reabsorção (9). Factores genéticos também podem estar 

envolvidos na fibrilogénese. Estes factores genéticos incluem genes mutantes que 

codificam proteínas com potencial amiloidogénico superior ao da proteína primitiva, 

polimorfismos de co-factores como a apolipoproteina E, doenças hereditárias que 

afectem a acumulação de proteínas percursoras (mutações da preselinina na doença de 

Alzheimer) e alterações hereditárias que levam a inflamação crónica e deposição da 

proteína percursora de tipo AA em populações susceptíveis [febre mediterrânica familiar, 

síndrome de Muckle Wells, mutações no receptor do factor de necrose tumoral e 

síndrome periódico respectivo (TRAPS)] na amiloidose AA secundária.  

 

Actualmente são conhecidos 25 proteínas humanas e oito proteínas animais 

amiloidogénicas (10). A classificação das amiloidoses baseia-se no tipo de proteína 

percursora e na distribuição dos depósitos de amilóide, sistémicos ou localizados (tabela 

1). A amiloidose AA associa-se a patologias inflamatórias crónicas como a artrite 

reumatóide, a febre mediterrânea familiar, a doença inflamatória intestinal, entre outras. A 

proteína amiloidogénica é o fragmento N-terminal da proteína serum amyloid A (SAA), 

uma apolipoproteína produzida pelo fígado na fase aguda da inflamação. Na amiloidose 

AL, as proteínas amiloidogénicas são cadeias leves de imunoglobulinas ou produtos de 

fragmentação destas produzidas por plasmócitos monoclonais. A deposição de amilóide 

pode afectar qualquer órgão. O atingimento renal ocorre em 50 a 80% dos casos (11). A 

amiloidose da diálise ocorre nos doentes com insuficiência renal crónica. Esta amiloidose 

associa-se à deposição de 2-microglobulina e atinge predominantemente os ossos e as 

articulações. A amiloidose senil sistémica associa-se à deposição de fibrilas de amilóide 

formadas a partir de TTR normal, com atingimento preferencial do coração. As 

amiloidoses hereditárias, com transmissão autossómica dominante, são doenças 

sistémicas com manifestações clínicas na idade adulta. Todas as amiloidoses 

hereditárias com neuropatia, nefropatia e cardiopatia são doenças de transmissão 

dominante. As amiloidoses por TTR são as amiloidoses sistémicas hereditárias mais 

frequentes (1) e apresentam um envolvimento predominante do sistema nervoso 

periférico. 
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Tabela 1- Classificação das amiloidoses 

Tipo Proteína precursora Envolvimento orgânico Manifestações clínicas 
AL Cadeias leves de 

imunoglobulinas 
Sistémico (rim, fígado, 
baço, vasos, pulmão, 
aparelho gastrointestinal, 
sistema nervoso, língua) 

Amiloidose sistémica primária ou 
associada a mieloma; 
multiorgânica 

AH Cadeias pesadas de 
imunoglobulinas 

Pulmão, aparelho 
gastrointestinal, sistema 
nervoso, língua 

Amiloidose localizada  (orbitaria, 
por exemplo) ou sistémica 

A 2m 2-microglobulina Sistémico (musculo-
esquelético, coração, 
sinovial) 

Multiorgânica; insuficiência renal 
crónica, hemodiálise 

AA apolipoproteína AA 
sérica 

Sistémico (principalmente 
baço, fígado e rins) 

Amiloidose secundária sistémica. 
Febre Mediterrânica familiar 

AapoAI Apolipoproteína AI Sistema nervoso, renal, 
cardíaco 

Neuropatia periférica 

AapoAII Apolipoproteína AII Sistema nervoso, renal, 
cardíaco 

Neuropatia periférica 

ATTR Transtirretina Sistema nervoso, rins, 
tiróide, coração 

Polineuropatia amiloidótica 
familiar. Amiloidose sistémica senil 

AGel Gelsolina Sistema nervoso periférico, 
córnea 

Amiloidose sistémica hereditária 
filandesa 

ALys Lisozima Renal Amiloidose familiar 

AFib Cadeia Aa fibrinogénio Renal Amiloidose familiar 

Ab Proteína precursora  
b-Amiloide (AbPP) 

Cérebro Doença de Alzheimer  

AprP Proteína do Prião  Cérebro Doença de Creutzfeld-Jacob e 
outras encefalopatias 
espongiformes 

ACys Cistatina C Cérebro e outros tecidos Angiopatia amiloidótica hereditária 
tipo islandês 

AIAPP Polipéptido amiloidótico 
das ilhotas de 
Langerhans 

Pâncreas Insulinoma, Diabetes tipo II 

Acalc Procalcitonina Tiróide Carcinoma medular da tiróide 

ABri ABriPP Sistema nervoso central Amiloidose familiar 

AANF Factor natriurético atrial Cardíaca atrial Amiloidose localizada 

APro Prolactina Pituitária Prolactinomas 

AIns Insulina Iatrogénica  

AMed Lactaderina Aórtica senil  

Aker Querato-epitelina Córnea Amiloidose familiar 

ALac Lactoferrina Córnea Amiloidose familiar 

Adaptado de: Westemark P, Benson MD, Buxbaum JN, Chen AS, Frangione B, Ikeda S, Masters C, 
Saraiva MJ, Sipe JD. Amyloid fibril protein nomenclature – 2002. Amyloid: J Protein Folding Disord 
2002; 9: 197-200 e de Ronco P, Aucouturier P, Mougenot B.  Plasma cell dyscrasia-related 
glomerulopathies and Fanconi's syndrome: a molecular approach. J Nephrol 2000; 13 (suppl. 3): 
S34-S44  
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2. Transtirretina  

A TTR é uma proteína codificada por um gene localizado no cromossoma 18 (18q 11.2-q 

12.1) (12). A maioria dos doentes com amiloidose associada a TTR são heterozigóticos, 

tendo um alelo normal e um alelo mutante.  

A TTR foi inicialmente designada como pré-albumina porque migra diante da albumina na 

electroforese de proteínas. Trata-se de uma proteína com 127 aminoácidos com uma 

concentração relativamente elevada no soro, cuja estrutura foi conhecida em 1974 (13). 

O nome de transtirretina deriva do facto de ser uma proteína transportadora da tiroxina 

(T4) e de ser uma proteína de ligação do retinol (retinol binding protein, RBP) (14). A TTR 

é a principal proteína transportadora da tiroxina no líquido cefalo-raquidiano. O fígado é o 

responsável pela síntese de 90% da TTR. Os restantes 10% são sintetizados pelo epitélio 

pigmentar da retina (15), pelos plexos coroideus no cérebro (16) e pelo pâncreas (17). A 

proteína circula no plasma sob a forma de um tetrâmero composto por 4 monómeros cuja 

massa total é de 59980 dalton (18). Os 4 monómeros estão ligados dois a dois por 

ligações não-covalentes formando dois dímeros estáveis que por sua vez se associam 

para formar um tetrâmero com um pregueado duplo e simétrico. No tetrâmero existem 

dois locais de ligação para a tiroxina e quatro locais para a ligação da proteína 

transportadora RBP saturada de retinol, embora na realidade só se consigam ligar duas 

moléculas de RBP em simultâneo. A ligação do RBP à TTR permite o transporte da 

vitamina A no plasma evitando a sua filtração pelo glomérulo. 

A concentração plasmática de TTR varia entre 20 e 40 mg/dl, e pode diminuir por má 

nutrição ou em estados de inflamação aguda ou crónica (19), contrariamente à proteína 

SAA e à proteína C reactiva cuja concentração plasmática aumenta nessas condições. 

Curiosamente, os níveis plasmáticos de TTR estão diminuídos nos doentes portugueses 

com PAF-I, embora o nível de RBP e o transporte de vitamina A se mantenham normais 

(20). Nos portadores assintomáticos da mutação TTR V30M, os níveis plasmáticos são 

normais e semelhantes à população normal (21). A ausência de TTR provoca uma 

diminuição muito marcada de retinol e de T4, embora sem hipotiroidismo (22)  e, nos 

portadores de diferentes mutações de TTR com afinidade diminuída para a T4 ou para o 

RBP, o hipotiroidismo também não foi observado (23). Existem mais de 80 variantes 

amiloidogénicas de TTR descritas na literatura, na maioria dos casos resultantes de 

mutações pontuais no gene da TTR que condicionam a substituição de um só aminoácido 

(24). As variantes amiloidogénicas são mais instáveis do que a TTR nativa, e quanto 

maior for a instabilidade maior é o potencial amiloidogénico da variante (25;26). A TTR 

V30M é menos amiloidogénica que a TTR L55P (27). A dupla heterozigotia para a TTR 

T119M e a TTR V30M diminui os efeitos patogénicos desta última mutação, com redução 
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da severidade dos sintomas. A dissociação do tetrâmero origina a formação de 

monómeros, com grande tendência à agregação e à formação de fibrilas de amilóide (28). 

Experiências realizadas in vitro mostraram que é possível obter fibras de amilóide a partir 

de TTR normal, em meio ácido (29). Embora o tetrâmero de TTR pode possa dissociar 

em meio com pH 7 e 37ºC (28), a variante TTR V30M pode sofrer estas alterações em 

meios com pH fisiológico (29), o que lhe confere um maior potencial amiloidogénico. Os 

agregados não fibrilares e as formas fibrilares coexistem num equilíbrio ainda mal 

compreendido.  

 

3. Amiloidose familiar associada à mutação da transtirretina V30M 

3.1 A doença de Andrade  

A polineuropatia amiloidótica familiar de tipo português ou tipo I (PAF-I), uma amiloidose 

familiar associada à mutação da transtirretina V30M, foi descrita, pela primeira vez, por 

Corino de Andrade em 1952 como a peculiar form of peripheral neuropathy: familial 

atypical generalized amyloidosis with special involvement of peripheral nerves (30). Esta 

forma peculiar de neuropatia, inicialmente descrita em famílias oriundas da Póvoa de 

Varzim, tinha um início insidioso no adulto jovem. Manifestava-se entre os 20 e os 35 

anos e apresentava um curso inexorável para a morte em 7 a 10 anos.  

 

3.2 Distribuição geográfica 

Portugal representa o maior foco mundial de doença. A doença foi também identificada 

noutros pontos do globo. 

 

Em 1968, Araki et al (31) descreveram a primeira família japonesa de Arao, distrito de 

Kumamoto. Desde então, muitos outros casos têm sido descritos no Japão que 

representa hoje o segundo maior foco mundial da doença. Os doentes japoneses 

caracterizam-se por terem uma apresentação clínica, idade de início e duração da 

doença semelhantes às dos doentes portugueses (32;33). No mesmo ano, Rune 

Andersson diagnosticou, pela primeira vez, a doença em duas famílias do norte da 

Suécia, mas com manifestação da doença só depois dos 50 anos de idade (34). Oito 

anos mais tarde, em 1976, Andersson publica o resultado do estudo de 60 doentes 

suecos, e conclui que as idades de início variam entre 29 e 75 anos com uma idade 

média de início de doença de 53 anos (35). Nos anos 80, foi descrito um novo foco da 

doença na ilha de Maiorca e que representa actualmente o terceiro foco europeu da 

doença. Os doentes das ilhas Baleares apresentam idades de início intermédias entre as 

dos doentes portugueses e as dos doentes suecos (36). Além destes focos, a doença 
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tem sido descrita em outros países como Argentina, Brasil, China, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Itália, Turquia e Estados Unidos. 

 

A identificação da transtirretina com uma substituição de valina por metionina na posição 

30 (TTR V30M) nos depósitos de amilóide (37), e da mutação genética que lhe dava 

origem, permitiu reconhecer que todos os focos atrás descritos estavam associados à 

mesma mutação e que a doença apresentava uma distribuição mundial e uma 

variabilidade fenotípica grande, com idades de início mais variadas do que considerado 

inicialmente. Esta descoberta permitiu diagnosticar novos casos de PAF-I em indivíduos 

sem história familiar e o rastreio de portadores assintomáticos com idades por vezes tão 

tardias como 90 anos. 

 

3.3 Hereditariedade e idade de início 

Em Portugal, existem mais de 600 famílias descritas e mais de 3000 portadores da 

doença rastreados no Centro de Estudos de Paramiloidose. Na população portuguesa, a 

idade de início é variável, entre os 17 e os 78 anos, em média 33,5 ± 9,5 anos (31,9 ±9,6 

anos nos homens e 35,6 ± 9,0 anos nas mulheres), com penetrância aparentemente 

completa da doença, nos focos inicialmente descritos. Em mais de 80% dos casos a 

doença manifesta-se antes dos 40 anos de idade. Em 1991, Sousa A et al realizaram um 

estudo onde demonstraram que a prevalência da doença na área da Póvoa de Varzim e 

Vila do Conde era de 1/1108 habitantes e estimaram que 1 em cada 538 habitantes era 

portador da mutação genética que codifica a proteína TTR V30M (38). Nestas famílias 

portuguesas foi demonstrado um efeito de antecipação da idade de início da doença, 

também observado em doentes suecos (39). A idade de início é considerada tardia 

quando a doença se manifesta depois dos 50 anos, mais frequentemente fora dos focos 

inicialmente descritos como endémicos. Num estudo realizado nas famílias portuguesas 

registadas no Centro de Estudos de Paramiloidose, observou-se que os casos de início 

tardio têm uma distribuição geográfica diferente, mas apresentação clínica idêntica à 

observada nos casos de início precoce (40). Nestas famílias de casos tardios geralmente 

há portadores idosos assintomáticos e a penetrância da doença é incompleta. No Japão, 

a idade de início é semelhante à observada em Portugal, mas na Suécia, a idade de 

início é mais tardia, geralmente após os 55 anos, e a penetrância da doença é baixa, 

sendo os portadores assintomáticos de idade avançada frequentes (41). 
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3.4 Manifestações Clínicas 

A principal manifestação da doença é uma polineuropatia sensitivo-motora e autonómica. 

Manifestações cardiovasculares, gastrointestinais, oculares, renais e hematológicas 

foram também observadas (ver tabela 2).  

 

3.4.1 Neuropatia sensitivo-motora e autonómica 

A neuropatia da PAF-I é uma neuropatia predominantemente axonal do tipo dying-back 

(42). Nas fibras autonómicas e sensitivas existe degenerescência neuronal associada à 

degenerescência axonal. A degenerescência axonal inicia-se nas fibras desmielinizadas 

e nas pequenas fibras mielinizadas, atingindo posteriormente as grandes fibras (43). Esta 

deposição de amilóide não se acompanha de alterações morfológicas das células de 

Schwann que levem a desmielinização e desnudação dos axónios. 

A neuropatia geralmente é simétrica, inicia-se nos membros inferiores e exibe uma 

progressão ascendente. Raramente é assimétrica, atingindo preferencialmente um 

membro. As alterações sensitivas dos membros inferiores, como disestesias e hipostesia, 

são geralmente os sintomas mais frequentes e precoces. A perda das sensibilidades táctil, 

térmica e álgica começa geralmente nos membros inferiores e, tem uma progressão 

ascendente, atingindo a região mais proximal dos membros inferiores e posteriormente 

as mãos com progressão centrípeta e atingimento da parte anterior do tronco 

(distribuição em avental). A perda de sensibilidade inicialmente é em pequenos focos, 

que depois confluem com formação de um padrão em meia e luva. 

 

Mais tarde no decurso da doença surgem as alterações motoras com parésia e atrofia 

muscular. Tal como as alterações sensitivas, têm início nos membros inferiores, 

geralmente no hálux, progridem de forma ascendente e posteriormente envolvem os 

membros superiores. Decorrente destas alterações motoras, nomeadamente da atrofia 

dos músculos peroniais, a marcha é do tipo steppage. As mãos, devido à atrofia dos 

músculos interósseos, assumem uma configuração em garra. O atingimento inicial nos 

membros superiores é raro, embora estejam descritos casos de apresentação com 

síndrome do túnel cárpico. A evolução progressiva da neuropatia leva a uma tetraparesia, 

ficando os doentes confinados a uma cadeira de rodas ou mesmo alectuados. 

 

Nos doentes de início tardio a dor neuropática é uma forma de apresentação frequente, o 

que pode estar associado à relativa preservação das fibras não mielinizadas e à 

presença concomitante de sprouting axonal nos casos tardios (44). 
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A disfunção autonómica manifesta-se por disfunção sexual (impotência), incontinência de 

esfíncteres, perturbações gastrointestinais e cardiovasculares.  

 

3.4.2 Manifestações cardiovasculares 

As manifestações cardiovasculares resultam da infiltração de amilóide no coração que 

leva a cardiomiopatia, a alterações do ritmo e da condução e a alterações associadas a 

disautonomia que levam a perturbações da pressão arterial e da frequência cardíaca. As 

alterações por disautonomia são as mais frequentes, podem preceder as outras 

manifestações (45;46) e devem-se ao envolvimento do sistema nervoso simpático e 

parassimpático. Manifestam-se como disritmias, síncopes e morte súbita.  

 

A insuficiência cardíaca é rara. Começa por ser uma disfunção diastólica e, só em fases 

mais avançadas é que se observa a hipertrofia ventricular esquerda e a disfunção 

sistólica (47).  

 

A hipotensão ortostática, por vezes severa, e a modificação do padrão circadiano da 

pressão arterial, com ausência da normal descida durante a noite ou mesmo hipertensão 

nocturna, são algumas das alterações observadas nestes doentes (48). 

 

3.4.3 Manifestações gastrointestinais 

As manifestações gastrointestinais, geralmente atribuídas à neuropatia autonómica, 

atingem todos os doentes com PAF-I no decurso da doença e são concomitantes com as 

primeiras manifestações neurológicas em 41,9% dos doentes (49). A obstipação é 

frequentemente o sintoma inicial, a que se segue a alternância de diarreia com períodos 

de obstipação, e mais tarde a diarreia persistente. Além das queixas intestinais também 

ocorrem náuseas, vómitos associados a alterações da mobilidade esofágica e retenção 

gástrica. A disfagia ocorre em 50% dos doentes com neuropatia periférica (49). Estas 

manifestações gastrointestinais contribuem para o baixo índice de massa corporal 

observado nestes doentes.  

 

3.4.4 Manifestações genito-urinárias 

A disfunção vesical manifesta-se geralmente como incontinência urinária e/ou retenção 

urinária, associada a uma diminuição ou mesmo ausência da percepção de plenitude 

vesical e incapacidade de esvaziamento completo. O refluxo vesico-ureteral também é 

observado e está associado a hipertrofia da parede vesical e parésia do detrusor (50). 

A disfunção eréctil é a primeira manifestação da doença em cerca de 30% dos casos. 
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3.4.5 Manifestações oculares 

Foram descritas vários tipos de manifestações oculares, as mais frequentes são os vasos 

conjuntivais anómalos, a queratoconjutivite sicca, as alterações pupilares como 

anisocória e irregularidades do contorno pupilar, o glaucoma e o vítreo opaco (51).  

 

3.4.6 Manifestações renais 

Nas amiloidoses renais, em geral, podem-se observar depósitos de amilóide no 

glomérulo (mesângio), nos vasos, nas membranas basais dos tubos distais, ansas de 

Henle e tubos colectores, nos vasa recta e no interstício, sobretudo medular (52). Na 

amiloidose TTR V30M e na amiloidose por apolipoproteína A-I (53), a deposição é 

principalmente medular, uma característica que as distingue das outras amiloidoses 

hereditárias. O atingimento glomerular e vascular é o mais típico na maioria das 

amiloidoses (54;55).  

Na amiloidose TTR V30M, a deposição renal de amilóide foi observada em todos os 

doentes e as estruturas mais frequentemente afectadas foram o mesângio glomerular e a 

medula. Além da deposição medular, com um envolvimento típico dos túbulos 

contornados distais e das ansas de Henle, a amiloidose TTR V30M caracteriza-se por um 

fraco envolvimento dos tubos contornados proximais e do interstício cortical. O 

envolvimento medular é predominante e clinicamente silencioso. Pode ser observado 

precocemente e manter-se como único até fases avançadas da doença (56). A nefropatia 

clínica, proteinuria e/ou insuficiência renal, associa-se a depósitos glomerulares e 

vasculares. A severidade dos depósitos relaciona-se com a gravidade da nefropatia (56). 

A primeira manifestação é a microalbuminúria, progredindo depois para proteinuria, que 

pode ser maciça (> 3 g/L) e insuficiência renal terminal (57). Um estudo realizado no 

norte de Portugal concluiu-se que 36% dos casos cursavam com nefropatia clínica e que 

12% evoluíam para a insuficiência renal crónica terminal com necessidade de terapêutica 

de substituição renal. A nefropatia é mais frequente nas mulheres e em doentes que 

manifestam a doença após os 40 anos, e pode ser a forma de apresentação da doença 

em alguns casos. Foi observada agregação familiar para o desenvolvimento da nefropatia 

e insuficiência renal crónica (58).  

 

3.4.7 Manifestações cutâneas 

As manifestações dermatológicas tróficas são frequentes nos estados avançados de 

doença. Rocha et al identificaram a xerose como a manifestação dermatológica mais 

frequente na população PAF-I portuguesa, observada em 81.6% dos doentes. Foram 
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ainda observados dermatite seborreica (21.8%), acne (18.3%), lesões traumáticas e 

queimaduras (19.7%), úlceras perfurantes (14%) e onicomicoses (10.5%) (59).    

 

3.4.8 Manifestações hematológicas 

Em 1990, Olofsson et al relataram a existência de anemia normocítica e normocrómica 

moderada em 39% dos doentes suecos com PAF-I e classificaram-na como anemia de 

doença crónica associada a alterações no metabolismo do ferro. Estes autores 

concluíram que a PAF-I deveria ser adicionada à lista de doenças associadas à anemia 

de doença crónica (60).  

Mais tarde, em 1993, no Japão, foi descrita a existência de anemia (hemoglobina menor 

que 13 g/dl nos homens e menor que 12g/dl nas mulheres) em 32 doentes de um grupo 

de 35 doentes. A anemia era hipoproliferativa e os tipos mais frequentes foram 

macrocítico e hipocrómico (14 doentes) e normocítico e hipocrómico (9 doentes). Deste 

grupo, 16 doentes foram submetidos a biopsia óssea e não se identificaram depósitos 

amilóides na medula óssea. Numa doente foram observados níveis séricos de 

eritropoietina normais. Os autores concluíram tratar-se de uma anemia hipoplásica 

secundária (61).  

Em 1996, Ando et al realizaram uma análise comparativa entre as doenças neurológicas 

com disautonomia severa (PAF-I, pan-disautomia e síndrome de Shy-Drager) e a 

esclerose lateral amiotrófica sem envolvimento do sistema nervoso autónomo e 

observaram que os doentes com disautonomia tinham anemia do tipo hipoproliferativo. 

Todos os 26 doentes com PAF-I envolvidos neste estudo tinham disautonomia clínica e 

não houve referência ao tempo de doença. Não foram feitos doseamentos de 

eritropoietina séricos (62). Neste estudo, 4 doentes PAF-I foram tratados com 

eritropoietina recombinante humana (rHu-EPO) com melhoria da anemia e da hipotensão 

ortostática (62;63). Estes autores concluíram que a anemia se relacionava com a 

disautonomia.  

Em 1999, Lobato et al apresentaram um estudo preliminar, realizado em 38 doentes PAF-

I, onde se evidenciava a associação entre a anemia e os níveis séricos de eritropoietina 

baixos (64).  

 



I  >  INTRODUÇÃO 

19 

Tabela 2 - Manifestações clínica da PAF-I 

Sensitivas: perda de sensibilidade termo-álgica; 
parestesias e disestesias 
Motoras: parésia e atrofia muscular; marcha tipo 
steppage; mãos em garra; síndrome de canal cárpico 

 
 
 
Manifestações neurologicas 

Autonómicas: disfunção sexual; incontinência de 
esfíncteres; perturbações gastrointestinais; alterações 
cardiovasculares 

Manifestações cardiovasculares Disrritmias, síncope, morte súbita, insuficiência 
cardíaca, hipotensão ortostática 

Manifestações gastrointestinais Náuseas e vómitos; enfartamento pós-pandrial; 
obstipação, alternância diarreia/obstipação, diarreia; 
incontinência fecal 

Manifestações genito-urinárias Esvaziamento vesical incompleto; incontinência 
urinária; refluxo vesico-ureteral; infecções urinárias; 
impotência 

Manifestações oculares Queratoconjuntivite sicca; vasos conjuntivais 
anómalos; anomalias pupilaes com pupilas irregulares 
e anisocória; glaucoma; opacidades vítreas 

Manifestações renais Proteinúria (variável de microalbuminuria a síndrome 
nefrótico) 
Insuficiência renal crónica 

Manifestações cutâneas Xerose; dermatite seborreica; lesões traumáticas e 
queimaduras; acne; úlceras perfurantes; 
onicomicoses  

Manifestações hematológicas Anemia normocítica normocrómica 
 

3.5 Tratamento 

O transplante hepático é, actualmente, a única terapia eficaz no tratamento da doença. A 

transplantação hepática na PAF-I iniciou-se na Suécia em 1990 (65). A substituição do 

fígado produtor da proteína mutante por um fígado normal tinha um potencial efeito 

estabilizador ou mesmo curativo da PAF-I, à semelhança do que se observava com 

outras doenças metabólicas. Em 1991, foram publicados os primeiros resultados, onde se 

constatava o desaparecimento da TTR V30M da circulação (66). No entanto, há 

evidências de progressão da cardiomiopatia (67;68), possivelmente devido à deposição 

de fibras de amilóide derivada da TTR normal, sobre os núcleos amiloidóticos pré-

existentes (69). A análise de músculo cardíaco e rim após um ano de transplante 

hepático mostrou que a razão TTR/TTR Val30Leu no músculo cardíaco era de 

aproximadamente 5:5 antes do transplante e aumentou para 9:1 após o mesmo. No rim 

antes do transplante não se observou deposição de TTR nativa, mas 1 ano após o 

transplante a razão TTR/TTR Val30Leu era de 5:5 (70). Estes resultados sugerem que a 

deposição de TTR, agora na forma nativa, continua após o transplante hepático, 
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envolvendo não só o coração como outros órgãos. Da mesma forma, o envolvimento 

oculoleptomeníngeo também não é travado com o transplante hepático, porque a TTR 

mutante continua a ser produzida localmente pela retina e plexos coroideus (71).  

Alternativas ao transplante hepático têm sido avidamente procuradas e implicam um 

conhecimento profundo do processo da fibrilogénese. A formação de amilóide in vitro e in 

vivo tem sido muito estudada e alguns agentes inibidores, como o diclofenac (72) e o 

ácido flufenâmico (73), inibidores in vitro, não estabilizaram a TTR in vivo. Pelo contrário, 

o iododiflunisal mostrou estabilizar a TTR e impedir a sua dissociação em monómeros no 

plasma de doentes com TTR V30M (74;75). Além dos inibidores da fibrilogénese, têm 

sido estudados potenciais desagregadores de fibras. Compostos como a 4’-iodo-4’-

deoxydoxorubicina (I-DOX), os derivados da tetraciclina e os nitrofenois desagregam as 

fibras de amilóide in vitro (76-78). Embora eficazes na desagregação de fibras, não 

previnem a formação dos agregados não fibrilares iniciais que parecem ser as formas 

mais tóxicas.  

A terapêutica genética com reparação do gene permitiria uma cura permanente sem 

recorrer a métodos invasivos. Estudos iniciais preliminares da terapêutica genética na 

PAF-I têm-se focalizado na inibição da expressão do ARNm da variante da TTR com 

sequências antisense ou ribozimas, ou na reparação do gene da TTR por quimeroplastos 

ou oligonucleótidos em células Hep G2 e fígados de ratinhos trangénicos (79).   

 

4. Patologia e neurodegenerescência 

A PAF-I é uma neuropatia axonal com atingimento inicial das fibras não mielinizadas e 

das fibras mielinizadas de pequeno diâmetro. A razão pela qual as fibras não 

mielinizadas são as mais afectadas permanece por esclarecer. A deposição de amilóide 

na PAF-I ocorre em todo o sistema nervoso periférico com envolvimento de troncos 

nervosos, plexos, gânglios autonómicos e sensitivos e nervos periféricos. Nos nervos 

periféricos os depósitos de amilóide são observados no epinervo, no perinervo e no 

endonervo. São mais proeminentes no endonervo próximos das paredes dos capilares e 

das arteríolas e junto às células de Schwann. Nos nervos muito afectados o endonervo é 

substituído por amilóide e os axónios desaparecem mantendo-se apenas algumas fibras 

nervosas com viabilidade. Não foram observados depósitos intracelulares de TTR nos 

axónios, nos corpos celulares dos neurónios ou nas células de Schwann (80).  

Foram estabelecidas várias hipóteses para explicar a neurodegenerescência. A perda 

preferencial de neurónios sensitivos e autonómicos pode criar um cenário patológico 

facilitador da degenerescência preferencial de axónios não mielinizados e mielinizados de 

pequeno diâmetro. A degenerescência dos nervos periféricos é uma consequência da 
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lesão dos gânglios raquidianos (81), em que as lesões das porções proximais se somam 

distalmente para produzir uma polineuropatia simétrica. Uma segunda hipótese sugere 

que a lesão é provocada pela compressão dos nervos periféricos pelos depósitos de 

amilóide, levando à morte neuronal (81-83). Esta hipótese sugere que a 

neurodegenerescência resulta da pressão multifocal dos depósitos de amilóide. No 

entanto, esta hipótese só consegue explicar as lesões assimétricas observadas em 

alguns casos de PAF-I e não a perda difusa observada mesmo quando os depósitos de 

amilóide são vestigiais. Não se encontrou uma evidência clara de degenerescência 

provocada pelo contacto com os depósitos de amilóide (84), e observou-se a coexistência 

de depósitos de amilóide com fibras mielinizadas normais e casos de degenerescência 

sem depósitos de amilóide endoneurais. Finalmente, foi sugerida uma lesão isquémica 

das fibras nervosas por deposição de amilóide perivascular, com edema do endonervo e 

isquemia das fibras nervosas. No entanto, apesar da distribuição perivascular dos 

depósitos de amilóide, os vasos continuam permeáveis, e nunca foi evidenciado 

compromisso importante do fluxo sanguíneo. Além disso, nas neuropatias isquémicas 

não se observa degenerescência das fibras de pequeno tamanho (85). 

 

5. Abordagem da anemia na PAF 

A anemia tem sido definida como a redução da concentração da hemoglobina, do 

hematócrito ou da contagem de eritrócitos. Segundo os critérios da Organização Mundial 

de Saúde, a anemia é definida como hemoglobina sérica <13 g/dl no homem e <12 g/dl 

na mulher (86). Estes critérios foram criados no contexto de estudos internacionais de 

nutrição, e não para serem usados como gold standards no tratamento da anemia (87). 

Na realidade, cerca de 80% das mulheres saudáveis pré-menopausicas e 71% dos 

homens e mulheres pós-menopausicas têm hemoglobina sérica de 11 g/dl (88). Segundo 

as normas europeias sobre a anemia na insuficiência renal crónica, o estudo da anemia 

deve ser iniciado quando a hemoglobina é inferior a 11 g/dl nas mulheres pré-menopausa 

e menor que 12 g/dl nos homens e nas mulheres pós-menopausa (89). 

 

5.1 Anemias hipoproliferativas 

5.1.1. Anemia da doença inflamatória crónica 

A anemia da doença crónica, também conhecida como anemia da inflamação crónica é 

uma anemia normocítica, normocrómica e hipoproliferativa. Inicialmente foi associada a 

doenças infecciosas, inflamatórias e neoplásicas e posteriormente reconhecida como 

associada a uma variedade de condições, incluindo trauma, doença cardíaca, diabetes 

mellitus e todas as patologias em que houvesse activação do sistema imune aguda ou 
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cronicamente (90-95). A anemia de doença crónica reflecte a baixa produção de 

eritrócitos pela medula óssea, embora também possa estar implicada uma diminuição da 

sobrevida eritrocitária. Os principais factores que contribuem para este estado 

hipoproliferativo são a sequestração de ferro nos macrófagos com diminuição da 

disponibilidade deste elemento para a síntese de hemoglobina (96-98), - a diminuição da 

resposta medular à eritropoietina com aumento de apoptose dos percursores eritrocitários 

(99-101) e a diminuição da produção renal de eritropoietina (98). A libertação de 

citoquinas como interleuquinas e o factor de necrose tumoral (TNF) são os responsáveis 

pela diminuição de produção de eritropoietina e pela diminuição da resposta medular à 

EPO. O tratamento de doentes com artrite reumatóide com anticorpo anti-TNF  levou à 

redução dos níveis de interleuquina-6, à redução da apoptose dos percursores 

eritrocitários e à melhoria da anemia (101;102). Recentemente, a hepcidina foi 

identificada como um mediador da inflamação e da anemia de doença crónica (103). 

 

5.1.2 Anemia da doença renal 

A associação entre anemia e doença renal crónica foi reconhecida no início do século 

XIX, por Richard Bright (104). A deficiente produção de EPO é a principal causa da 

anemia da doença renal crónica (105), embora também ocorra uma diminuição da 

sobrevida eritrocitária em ambiente urémico. Nos doentes com insuficiência renal crónica 

e anemia, ocorre uma deficiência de EPO que se relaciona com a gravidade da doença, 

sendo o défice de 100% nos doentes com insuficiência renal crónica terminal (106). O 

ambiente urémico é o responsável pela diminuição da sobrevida eritrocitária (107) e pela 

inibição da eritropoiese (108) que contribuem conjuntamente com a deficiente produção 

de eritropoietina para a anemia na insuficiência renal crónica. Um estado inflamatório, 

com aumento dos níveis de hepcidina e ferritina ocorre nos doentes com insuficiência 

renal crónica. Na insuficiência renal terminal observa-se um aumento dos níveis séricos 

de hepcidina, que pode ser parcialmente removida pela hemodiálise (109;110). Esta 

acumulação sugere que a hepcidina contribui para a patogénese da anemia renal, e para 

a resistência à terapêutica com eritropoietina recombinante.  

 

5.1.3 Anemia e disautonomia 

A disautonomia tem sido associada à anemia, mas os resultados dos estudos realizados 

em diferentes modelos têm sido contraditórios. A disautonomia foi associada à anemia 

com deficiência de EPO na diabetes mellitus. Doentes diabéticos tipo 2 sem proteinuria 

apresentavam níveis de hemoglobina e EPO semelhantes com ou sem disautonomia 

clínica, embora a existência de hemoglobina <13 g/dl estivesse associada com disfunção 
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autonómica e hipotensão, sugerindo que a disautonomia contribui para a desregulação 

da EPO (111). Num estudo em 722 doentes diabéticos foi encontrada anemia em 23.3% 

dos doentes, 55.4% dos quais tinham insuficiência renal crónica moderada e dos 

anémicos com função renal normal, 65,8% tinham albuminúria (112). Estes dados 

indicam que a principal causa da deficiente produção de EPO na diabetes mellitus parece 

ser a lesão tubulointersticial e vascular renal, já observada antes das alterações da 

função renal (113;114) e que a inflamação sistémica, a neuropatia autonómica e a 

diminuição da sobrevida eritrocitária são factores adicionais para o desenvolvimento da 

anemia (113).  

Estudos em ratinhos simpatectomizados através do tratamento com 6-hidroxidopamina 

(6-OHDA) e com sinais de disfunção autonómica mostraram uma diminuição dos níveis 

séricos de EPO sugerindo que a secreção de EPO era regulada pela enervação 

simpática intra-renal (115). No entanto, no modelo do rim transplantado, sem enervação, 

observou-se que a produção de eritropoietina após o transplante renal variava de baixa a 

normal sob o mesmo regime terapêutico e com função renal normal (116). Por outro lado 

existem doentes transplantados renais que desenvolvem eritrocitose, mediada, pelo 

menos em parte, pelo sistema renina-angiotensina que alteraria a hemodinâmica 

intraglomerular (117). Estes dados sugerem o envolvimento de outros factores na 

regulação da produção renal de EPO além do sistema nervoso autónomo intra-renal.  

 

5.2 Mediadores importantes da anemia hipoproliferativa 

5.2.1 Eritropoietina 

O termo hemopoietina foi criado em 1906, por Carnot e DeFlandre, para descrever a 

existência de um factor humoral capaz de controlar a produção dos glóbulos vermelhos 

(118). Só cerca de 50 anos mais tarde, é que esta substância foi reconhecida como uma 

hormona e passou a ser designada como eritropoietina.  

Nos humanos, o gene da eritropoietina localiza-se no cromossoma 7 (119;120). A 

eritropoietina endógena é uma molécula glicoproteica com 166 aminoácidos, cuja 

sequência é a mesma entre várias espécies de mamíferos. Além disso, a eritropoietina 

natural é completamente interactiva entre as diversas espécies. A molécula não tem 

similaridade com outras proteínas plasmáticas mas parece apresentar alguma 

similaridade com um grupo de citoquinas incluindo a hormona do crescimento, a 

prolactina e a interleucina-6, entre outras. 

Durante a vida fetal, o fígado parece ser o principal produtor de eritropoietina (121). 

Próximo das 30 semanas de gestação, os rins assumem a sua produção, que se mantém 

na vida adulta (122). Cerca de 75-90% da eritropoietina de um indivíduo é produzida 
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pelos rins e a restante é de produção hepática (123). Desde que o rim foi reconhecido 

como o principal local de produção da eritropoietina (124)  têm-se procurado as células 

produtoras desta hormona neste órgão. As primeiras investigações, em rins de ratos 

anémicos, apontavam para a existência de ácido ribonucleico mensageiro da 

eritropoietina (ARNm EPO) nas células peritubulares, de origem endotelial ou intersticial 

(125;126). Fisher et al observou níveis elevados de ARNm EPO nas células peritubulares 

(intersticiais) usando estudos de hibridização in situ em rins de macacos submetidos a 

hipóxia (127). Estes resultados não foram confirmados por outros autores que apontaram 

as células tubulares epiteliais como as produtoras de EPO nos ratos transgénicos 

hipóxicos (128-130). Outros investigadores identificaram as células tubulares proximais 

(131;132)  e células glomerulares (133) como células produtoras de eritropoietina. 

Nenhum destes estudos foi realizado em rim humano adulto e o local primário da 

produção de eritropoietina permanece controverso. 

A hipóxia é o estímulo principal para a sua produção. O gene da eritropoietina é expresso 

em condições de hipoxia pela activação do Hypoxia-Inducible Factor (HIF) (134-138). O 

Hypoxia-Inducible Factor 1  (HIF-1 ) é o regulador da transcrição do gene da 

eritropoietina, foi detectado nos túbulos distais e nas células dos túbulos colectores 

corticais de ratos hipóxicos e isquémicos (139). Sabe-se que a expressão do gene da 

eritropoietina é mediado pelo HIF-1  e pelo HIF-2 , no entanto continua por esclarecer 

qual destes factores de transcrição contribui mais para esta expressão. Yeo, et al 

demonstrou recentemente, em ratos hipóxicos que a transcrição renal de eritropoietina 

era induzida igualmente pelo HIF-1  e pelo HIF-2  (140). O HIF-1  é expresso 

principalmente pelas células tubulares e o HIF-2  pelas células endoteliais de alguns 

glomérulos e em fibroblastos (139). 

 

Para além da regulação da síntese da EPO, o sistema HIF regula diversos genes 

importantes para a fisiologia renal e processos fisiopatológicos, incluindo o metabolismo 

energético, a regulação vasomotora, a angiogénese, a produção de metaloproteinases de 

matriz e a regulação da apoptose / sobrevivência celular. 

 

A diminuição da produção de eritropoietina leva à anemia. Entre as patologias com 

anemia associada a défice de produção de eritropoietina encontram-se algumas 

neoplasias, doenças reumatológicas, doenças infecciosas como a SIDA, anemia de 

células falciformes e anemia da prematuridade. Pensa-se que a passagem da produção 

de eritropoietina do fígado (vida fetal) para o rim na altura do nascimento possa ser a 

causa do défice de eritropoietina observado em bebés prematuros. Na doença renal, o 

défice de produção de eritropoietina está associado à lesão renal (141). Nas doenças 
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reumatológicas e outras doenças crónicas, a causa da diminuição da produção de 

eritropoietina deve-se ao efeito inibitório de citoquinas pró-inflamatórias como a 

interleucina-1, interleucina-6 e o factor de necrose tumoral (142;143). 

 

5.2.2 Hepcidina 

A hepcidina foi inicialmente isolada do plasma ultrafiltrado (144) e apelidada de péptido 

antimicrobiano expresso pelo fígado (LEAP-1). Na mesma altura foi isolada na urina e 

chamada de hepcidina dada a sua origem hepática e o seu efeito bactericida in vitro (145). 

A hepcidina-25 é um péptido catiónico com 25 aminoácidos e 4 pontes bissulfureto. 

Surpreendentemente, e ao contrário de outros péptidos antimicrobianos, as sequências 

da hepcidina são notavelmente similares entre as várias espécies de mamífero. O gene 

da hepcidina no homem localiza-se no cromossoma 19 q13.1, e codifica uma proteína 

precursora com 84 aminoácidos, a prohepcidina. Esta sofre uma clivagem enzimática 

com exportação de uma prohepcidina com 64 aminoácidos para o sistema reticulo-

endotelial (146) e, depois, uma remoção de um péptido de 39 aminoácidos por uma 

convertase, a furina (147), resultando na hepcidina-25 bioactiva. Na urina humana, Park 

et al também identificaram a hepcidina-22 e a hepcidina-20. Recentemente confirmou-se 

que a hepcidina-20 também é detectada no soro enquanto que a isoforma 22 apenas é 

detectada na urina (148). Estes resultados sugerem que a hepcidina-22 é apenas um 

produto de degradação da hepcidina-25 (149).   

 

A hepcidina é hoje reconhecida como o principal regulador da homeostasia do ferro. A 

hepcidina liga-se à ferroportina (150;151), existente nos macrófagos, na membrana 

basolateral dos enterócitos e nos hepatócitos, e induz a internalização e degradação 

desta (152). Ao diminuir o número efectivo de exportadores do ferro na membrana dos 

enterócitos e macrófagos, a hepcidina suprime a captação do ferro e a sua libertação. A 

ligação entre a hepcidina e o metabolismo do ferro foi feita inicialmente por Pigeon et al 

(153) em estudos sobre a resposta hepática à sobrecarga de ferro. Estudos in vivo, em 

modelos de ratinhos, e in vitro mostraram que a actividade reguladora da captação do 

ferro é quase exclusiva da hepcidina (154;155). No ratinho e no humano foram descritas 

várias mutações da hepcidina associadas a sobrecarga de ferro muito severa (156).  

 

A hepcidina é um mediador da inflamação. A indução indirecta da produção da hepcidina 

pela interleuquina-6 ou lipopolissacarídeo (LPS) provoca um aumento da excreção da 

hepcidina na urina (157;158), actuando como uma proteína de fase aguda com um valor 

máximo às 6 horas, seguido por uma diminuição constante. O envolvimento da hepcidina 
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na indução da diminuição do ferro pela inflamação foi transferido dos estudos em animais 

para os humanos com as análises por espectrofotometria de massa. Estas demonstraram 

a existência de um eixo LPS – IL-6-hepcidina estabelecendo a ligação entre a imunidade 

inata e o metabolismo do ferro (157-159). 

 

O fígado é principal local de produção da hepcidina, mas há evidência de produção local 

nos macrófagos (160), nos adipócitos (161) e nos cardiomiócitos (162). Existem três 

locais importantes na regulação da hepcidina, o rim, a medula óssea e o fígado. A 

produção hepática de hepcidina é controlada e regulada por: 1 - inflamação, estudos em 

células humanas mostraram que o mRNA da hepcidina é induzido pelo lipopolissacarídeo 

e por citoquinas (IL-6) produzidas pelos monócitos expostas ao LPS; 2 - reserva de ferro 

(153), a excreção urinária de hepcidina-25 correlaciona-se com a ferritina sérica, 

aumentada na inflamação e na sobrecarga do ferro; 3- hipoxia e anemia, diminuindo a 

produção de hepcidina e o seu efeito inibidor na absorção do ferro e na libertação de 

ferro pelos macrófagos para aumentar a quantidade de ferro disponível para a 

eritropoiese (163;164). A actividade eritropoietica parece ser um forte regulador dos 

níveis de hepcidina, dado que a eritropoietina, que estimula a actividade eritropoietica, 

diminui a expressão de ARNm da hepcidina no fígado do rato (109). Recentemente foi 

demonstrado que a eritropoietina controla directamente a produção de hepcidina, 

estimulando a sua produção em doses baixas e inibindo-a em doses mais altas (165). 

 

6. Objectivos 

O objectivo geral desta tese é o esclarecimento do envolvimento renal na génese da 

anemia da PAF-I. Os primeiros estudos realizados em doentes suecos e em doentes 

japoneses apontavam para etiopatogenias diferentes. Os doentes suecos apresentavam 

anemia normocítica normocrómica associada a alterações do metabolismo do ferro, pelo 

que foi considerada como uma anemia de doença crónica. Nos doentes japoneses, foi 

observada uma anemia hipoproliferativa, macrocítica e hipocrómica, que não respondia 

ao tratamento com ferro, mas sim ao tratamento com eritropoietina humana recombinante 

(rHu-EPO). Num estudo realizado em 38 doentes portugueses observamos que a anemia 

estava associada a défice de eritropoietina sérica e que o tratamento com eritropoietina 

recombinante humana era eficaz. Estudos realizados em doentes com disautonomia 

clínica mostravam que havia uma associação entre disautonomia e anemia. No presente 

estudo, propusemo-nos estudar a prevalência da anemia e as suas características e 

avaliar o défice de eritropoietina e as suas causas. 
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6.1. Objectivos específicos 

 Avaliar a prevalência da anemia na população portuguesa com polineuropatia 

amiloidótica familiar 

 Caracterizar clinicamente a anemia da PAF-I 

 Avaliar a eficácia do tratamento da anemia com eritropoietina recombinante 

humana a longo prazo 

 Determinar o papel da inflamação na génese da anemia 

 Analisar se existe associação da anemia com a nefropatia clínica na PAF-I 

  Quantificar o défice de eritropoietina e o momento do seu aparecimento no 

curso da doença. 

 Identificar as células produtoras de eritropoietina no rim humano 

 Analisar a relação entre deposição de amilóide nas várias estruturas renais e a 

produção de eritropoietina 

 Estudar o efeito potencial tóxico da proteína mutante sobre a síntese de 

eritropoietina. 

 Avaliar a eficácia do transplante hepático na correcção da anemia e do défice da 

eritropoietina 
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RESUMO 

 

A PAF-I I é causada por uma variante amiloidogénica da transtirretina (TTR V30M) e a 

principal manifestação é uma neuropatia sensitivo-motora e autonómica. Além da 

neuropatia também estão descritas manifestações renais, cardíacas e oculares. A anemia 

foi descrita previamente em doentes suecos e japoneses mas a sua prevalência na 

população portuguesa não era conhecida. O objectivo deste estudo foi avaliar a 

prevalência da anemia nos doentes com PAF-I portugueses e avaliar a produção de 

eritropoietina e o seu papel na génese da anemia nesta doença. 

 

Um estudo retrospectivo envolvendo 165 doentes com PAF-I foi realizado para avaliar a 

prevalência e as características da anemia. Os resultados foram comparados com os 

obtidos em 3 grupos controlo estudados, um grupo de 46 indivíduos saudáveis, um grupo 

de 17 portadores assintomáticos da mutação TTR V30M e um grupo de 14 doentes com 

insuficiência renal crónica sem PAF. Os níveis séricos de eritropoietina foram avaliados 

em todos os grupos. 

 

A anemia, considerada como hemoglobina menor que 11,5 g/dl nos homens e que 11 g/dl 

nas mulheres, foi observada em 24,8% dos doentes PAF sintomáticos. Não se 

observaram alterações na cinética do ferro, níveis séricos de vitamina B12 ou folatos, 

mas os níveis séricos de eritropoietina foram significativamente mais baixos na população 

PAF-I do que nos controlos saudáveis (P = 0.003). Os níveis de eritropoietina foram 

inferiores ao esperado para o grau de anemia e indetectáveis em 17,5% dos doentes. A 

diminuição nos níveis de eritropoietina foi independente da existência de insuficiência 

renal ou anemia e podia preceder o início dos sintomas da doença. 

 

Este trabalho mostra-nos que a anemia é uma manifestação frequente da doença e 

sugere um defeito na produção endógena de eritropoietina. 
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RESUMO 

 

A PAF-I manifesta-se geralmente como uma polineuropatia sensitivo-motora e 

autonómica. A primeira descrição da anemia foi realizada em 1990 e classificava a 

anemia da PAF como uma anemia de doença crónica. No entanto, não encontramos 

estudos sobre o papel de mediadores séricos inflamatórios nesta doença. A anemia 

afecta 24,8% dos doentes PAF-I portugueses e associa-se a baixos níveis de 

eritropoietina, que ocorrem independentemente da presença de nefropatia clínica. Neste 

estudo avaliamos o papel da inflamação sistémica na produção de eritropoietina e na 

génese da anemia na PAF-I. 

 

Foram recolhidos e analisados dados de 24 doentes PAF-I (50% com anemia) e de 33 

controlos saudáveis. Os dados laboratoriais analisados no soro foram os níveis de 

hemoglobina, hematócrito, ferritina, saturação da transferrina, receptores solúveis da 

transferrina, prohepcidina, hepcidina-25, proteína C reactiva, interleuquina-6 e 

eritropoietina. De um modo geral, os doentes PAF-I apresentavam níveis de 

hemoglobina, hematócrito e a razão eritropoietina observada/esperada significativamente 

mais baixos. Os receptores solúveis da transferrina eram, em média, mais baixos nos 

PAF-I do que nos controlos (2,36 ± 1,3 versus 2,96 ± 0,8 mg/l, P = 0.055) 

correlacionando-se com a hemoglobina e o hematócrito. Como esperado, observou-se 

uma correlação positiva entre os receptores solúveis da transferrina e a eritropoietina nos 

controlos e nos doentes PAF-I. Não se observaram níveis significativamente diferentes de 

proteína C reactiva, interleuquina-6, saturação de transferrina, ferritina e hepcidina-25 

entre PAF com anemia e sem anemia ou entre PAF sem anemia e controlos saudáveis. 

Uma correlação positiva entre a hepcidina-25 e a ferritina foi observada em todos os 

grupos. Surpreendentemente, os doentes PAF-I, com e sem anemia, apresentavam 

níveis significativamente mais baixos de prohepcidina, não correlacionados com os níveis 

séricos de hepcidina-25. 

  

A anemia na PAF-I não é uma anemia de doença crónica e os níveis de prohepcidina 

correlacionam-se com a razão eritropoietina observada/esperada. O facto levanta a 

possibilidade da existência de um defeito comum a estas duas hormonas envolvido na 

génese da doença. 
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RESUMO 

 

A eritropoietina recombinante (rHu-EPO) é eficaz no tratamento a curto prazo da anemia 

na PAF-I. Neste trabalho avaliamos as doses e a eficácia da eritropoietina no tratamento 

da anemia a longo prazo, em 24 doentes com PAF-I anémicos. Os doentes foram 

submetidos a tratamento com rHu-EPO durante pelo menos seis meses e o tempo de 

seguimento variou entre 6 e 42 meses. 

 

O tratamento com rHu-EPO em doses baixas mostrou-se eficaz na correcção da anemia 

na PAF-I a longo prazo. Durante o tratamento, a dose média de rHU-EPO necessária 

diminuiu de 6105 U/semana para 4895 U/semana e não se observaram casos de 

resistência à rHu-EPO. Os níveis de saturação de transferrina e de ferritina aumentaram 

durante o tratamento, provavelmente por aumento da absorção intestinal de ferro, pelo 

que a administração concomitante de ferro não é, de um modo geral, necessária. 

 

Não se observaram efeitos laterais negativos com este tratamento. Pelo contrário, 

observou-se uma elevação na tensão arterial dos doentes com uma diminuição  dos 

sintomas associados à hipotensão ortostática.  
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RESUMO 

 

A variante amiloidogénica da transtirretina (TTR V30M), produzida pelo fígado, está 

associada à polineuropatia amiloidótica familiar tipo I (PAF-I). O transplante hepático é 

uma terapêutica aceite para esta doença, interrompendo a produção da proteína anormal. 

A anemia na PAF associa-se a níveis séricos baixos de eritropoietina sugerindo um 

bloqueio na sua produção pelas células renais, por factores locais ou circulantes. Para 

avaliar a possível toxicidade da proteína mutante nas células produtoras de eritropoietina 

e consequente diminuição da produção desta hormona, analisamos e comparamos os 

dados clínicos e laboratoriais de 20 doentes com PAF-I antes e depois do transplante 

hepático. 

 

Após o transplante hepático, observamos um aumento da incidência de anemia. Os 

níveis séricos de eritropoietina permaneceram baixos após o transplante e a razão 

eritropoietina observada / esperada diminuiu ainda mais depois do transplante. Apesar da 

diminuição significativa da clearance de creatinina (95,1 to 66,9 ml/min, p < 0.001), os 

doentes com e sem insuficiência renal apresentavam um défice na produção de 

eritropoietina similar, sugerindo que esta não era dependente da presença da 

insuficiência renal.  

 

O aumento da anemia após o transplante hepático e a manutenção do défice na 

produção de eritropoietina exclui o efeito inibitório da TTR V30M circulante na produção 

de eritropoietina e permite concluir que o transplante hepático é ineficaz na correcção da 

anemia na PAF-I. 
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RESUMO 

 

Desde o reconhecimento do rim como o principal local da produção de eritropoietina tem-

se procurado identificar as células renais que expressam o gene da eritropoietina. 

Estudos anteriores realizados em modelos animais mostraram diferentes resultados mas 

os tipos celulares mais identificados foram as células peritubulares intersticiais e as 

células tubulares epiteliais.  

 

Neste estudo procedemos à identificação das células produtoras de eritropoietina, por 

hibridização in situ, em biopsias renais seleccionadas aleatoriamente de 10 dadores 

renais cadáver pré-transplante e de 45 doentes PAF-I, uma doença onde ocorre anemia 

por produção inapropriada de eritropoietina. 

 

Na maioria das biopsias observou-se expressão do RNA mensageiro da eritropoietina 

nas células epiteliais do túbulo distal e do tubo colector cortical e medular e, em algumas, 

observou-se ainda, expressão de RNA mensageiro (ARNm) da eritropoietina em células 

glomerulares. Todas as biopsias, de rim de dadores e de doentes PAF-I, apresentavam o 

mesmo padrão de expressão. 

 

À data do estudo, 13 doentes PAF apresentavam anemia. Não observamos aumento da 

expressão do RNAm da eritropoietina nos doentes com anemia, pelo contrário estes 

doentes apresentam uma menor expressão do RNAm da eritropoietina do que os doentes 

sem anemia. 

 

Estes resultados sugerem que, no rim humano, a eritropoietina é produzida 

principalmente pelas células epiteliais do túbulo distal e do tubo colector e que a 

produção inapropriada de eritropoietina na PAF-I pode ser devida a um bloqueio a nível 

transcricional.  
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RESUMO 

 

A anemia associada a níveis baixos eritropoietina no soro é frequente na PAF-I. Esta 

produção reduzida pode já ser observada nos portadores assintomáticos da mutação. Na 

PAF-I, a deposição renal de amilóide ocorre de preferência na medula e não tem 

geralmente expressão clínica. 

 

Para pesquisar o eventual papel dos depósitos de amilóide na diminuição dos níveis de 

eritropoietina avaliamos o grau de deposição de substância amilóide no rim e a razão 

eritropoietina observada/esperada na data da biópsia em 12 doentes, com 3 a 12 anos de 

evolução de neuropatia. 

 

As biopsias foram coradas pelo Vermelho de Congo e os depósitos foram avaliados por 

um método semi-quantitativo baseado na percentagem de amilóide depositada em cada 

tipo de estrutura renal. Concomitantemente foram avaliados no sangue a hemoglobina, a 

creatinina, a ureia e a eritropoietina e, na urina a proteinúria. Os dados clínicos foram 

correlacionados com os dados anatomo-patológicos. 

 

Todas as biopsias renais apresentavam deposição de amilóide, independentemente da 

severidade da neuropatia. A diminuição da eritropoietina não estava relacionada nem 

com o grau de deposição de amilóide nem com as manifestações clínicas renais 

(proteinúria e/ou elevação da creatinina e ureia). 

 

Este trabalho permite concluir que a baixa produção de eritropoietina não está 

directamente relacionada com os depósitos congófilos de amilóide e que mais estudos 

são necessários para clarificar esta questão. 
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VIII. DISCUSSÃO 

 

1. A génese da anemia na PAF-I 

1.1. Uma produção inapropriada de eritropoietina 

A anemia é uma manifestação da PAF-I sub-diagnosticada e raramente investigada. O 

estudo da anemia na população do norte de Portugal (artigo 1) revelou que 24,8% dos 

doentes com PAF-I sofrem de anemia. Na nossa prática clínica, iniciamos a investigação 

e tratamento da anemia quando a hemoglobina é menor que 11,5 g/dl nos homens e 11 

g/dl e, por isso, adoptamos o mesmo critério neste estudo (artigo 1). Se o critério utilizado 

fosse hemoglobina menor que 13 g/dl nos homens e menor que 12 g/dl nas mulheres, 

44,5% dos doentes seriam considerados anémicos, no entanto, estes critérios não são os 

recomendados para a investigação e tratamento da anemia nos doentes com 

insuficiência renal crónica (1). A anemia na PAF-I é do tipo hipoproliferativo, normocítica 

e normocrómica, sem défices de vitamina B12, de ácido fólico ou de ferro. A principal 

alteração encontrada foi um nível de eritropoietina (EPO) inapropriadamente baixo para o 

grau de hemoglobina. A anemia surge em média após 9 ± 5 anos de doença sintomática 

e atinge de igual modo homens e mulheres.  

Cinquenta e um por cento dos doentes PAF-I sem anemia e com função renal normal 

apresentam níveis séricos de eritropoietina inferiores aos esperados em função do valor 

de hemoglobina apresentado. Este défice agrava-se na presença de insuficiência renal 

ligeira. Vinte e um doentes (17,5%) apresentavam níveis de eritropoietina inferiores a 

25% do valor esperado e nove tinham níveis séricos de eritropoietina indetectáveis (artigo 

1). Surpreendentemente, a baixa produção de eritropoietina foi já observada em 

portadores assintomáticos, mostrando assim trata-se de um défice precoce e pré-

sintomático.  

 

1.2. O papel da inflamação, doença renal e disautonomia 

A anemia na PAF-I foi considerada como uma anemia de doença crónica por Olofsson 

BO et al (2). Nas doenças inflamatórias crónicas tem sido relatada a existência de anemia 

com baixos níveis séricos de EPO (3-6). Várias citoquinas estão envolvidas na 

patogénese da anemia de doença crónica, actuando na inibição dos precursores 

eritroides, na produção de EPO e na disponibilidade do ferro. Estudos realizados em 

doentes seropositivos para o HIV (5;7;8) e em doentes com artrite reumatóide, mostraram 

que a anemia se associava a níveis elevados de TNF , interleuquina-1 (IL-1 ), e IL-6 

mas não de IL-10 (9). Este excesso de produção de TNF , IL-1  e IL-6 é responsável 
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pela resistência à EPO observada na anemia da doença crónica. Estas interleuquinas 

exercem também um efeito directo sobre as células produtoras de EPO com a 

consequente diminuição da produção desta hormona. A expressão do gene da 

eritropoietina é inibida pela IL-1, através da activação do factor de transcrição NF-kB, 

supressor do promotor da EPO (10). Finalmente a ligação entre a imunidade e o 

metabolismo do ferro é feita pelo eixo IL-6-hepcidina (11-13), ambas elevadas na doença 

crónica. Ao diminuir a disponibilidade de ferro, com o objectivo de controlar a proliferação 

bacteriana, a hepcidina contribui para a diminuição da eritropoiese. Apesar dos baixos 

níveis séricos de EPO observados na anemia da PAF-I, a resposta à terapêutica com 

eritropoietina humana recombinante é boa e mantém-se ao longo do tratamento (artigo 

2), o que sugere a ausência de citoquinas pró-inflamatórias inibidoras da eritropoiese. A 

análise do perfil inflamatório destes doentes, com o doseamento de proteína C reactiva, 

de IL-6 e de hepcidina mostrou que a inflamação não é a responsável nem pela anemia 

nem pela diminuição da produção de EPO observada na PAF-I. Curiosamente, 

observamos que, apesar dos níveis de hepcidina não serem significativamente diferentes 

dos observados no grupo saudável, os doentes com PAF-I apresentavam níveis 

significativamente mais baixos de prohepcidina. O papel da prohepcidina circulante ainda 

não está definido, e questiona-se a sua actividade biológica. A diminuição da sua 

produção poderá relacionar-se com a diminuição da transcrição do seu gene. Entre os 

candidatos à regulação da expressão do gene da hepcidina está o HIF, que também 

controla a expressão do gene da EPO.  

Sabem que o défice de produção de eritropoietina é a principal causa de anemia nas 

doenças renais crónicas, associada a fibrose intersticial, e que surge geralmente quando 

a insuficiência renal é moderada (clearance de creatinina inferior a 40 ml/min/1,73 m2 

(14), procuramos saber qual o papel da insuficiência renal, na baixa produção de EPO 

nos doentes anémicos e com IRC. Os níveis de eritropoietina são mais baixos nos 

doentes PAF-I com IRC ligeira (depuração de creatinina - 55,1 ± 17,3 ml/min) do que nos 

doentes com IRC moderada (depuração de creatinina de 33,6±15,1 ml/min) de outras 

etiologias por outras causas (artigo 1), ou seja a baixa produção de EPO começa mais 

precocemente na doença renal crónica nos doentes PAF-I do que nos outros doentes. No 

entanto, observamos que a produção inapropriadamente baixa de EPO é independente 

da presença de insuficiência renal e que pode preceder o início clínico da doença 

neurológica. A nefropatia da PAF-I manifesta-se inicialmente como microalbuminúria, 

progredindo depois para proteinuria, que pode ser maciça (> 3 g/L) e insuficiência renal 

terminal (15). O síndrome nefrótico pode cursar com anemia associada a níveis 

diminuídos de EPO. As causas para a diminuição de EPO neste contexto ainda não são 

claras, embora seja sugerido que o aumento da excreção renal de EPO possa contribuir 
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para este facto (16-18). Na PAF-I, não observamos diferenças nos níveis séricos de EPO 

com ou sem proteinuria. Estes dados permitem-nos concluir que a anemia da PAF-I não 

pode ser considerada uma anemia de doença renal e que a produção de EPO não está 

dependente da existência de nefropatia. 

 

Estudos anteriores reportaram a existência de anemia em doentes com disautonomia 

clínica (19). Neste trabalho não observamos diferenças significativas nos níveis séricos 

de eritropoietina entre doentes PAF-I com e sem disautonomia clínica, pelo que a 

disautonomia não parece ser a principal causa da baixa produção de eritropoietina na 

PAF-I. 

 

2. Investigação do défice de produção renal de eritropoietina na PAF-I 

A anemia está definitivamente associada ao défice de produção de eritropoietina, cuja 

produção fica desde muito cedo comprometida. 

 

2.1. Células renais produtoras de eritropoietina no adulto humano 

Desde que o rim foi reconhecido como o principal local de produção da eritropoietina, têm 

sido realizados múltiplos estudos para identificação das células produtoras de EPO com 

resultados controversos. Células peritubulares, de origem endotelial ou intersticial (20-22) 

foram identificadas como produtoras de EPO em rins de ratinho e macaco hipóxicos. 

Estes resultados não foram confirmados por outros autores que apontaram as células 

tubulares epiteliais como as produtoras de EPO nos ratinhos transgénicos hipóxicos (23-

25). Outros investigadores identificaram as células tubulares proximais (26;27) e células 

glomerulares (28) como células produtoras de EPO. Estes estudos foram realizados em 

condições de hipoxia e não havia informação sobre o local de produção da EPO no rim 

humano adulto em condições fisiológicas.  

 

Para esclarecer qual o local da produção de EPO no rim humano, procedemos à 

identificação das células produtoras de EPO por hibridização in situ. O nosso trabalho 

realizou-se em biopsias de rim humano de dador cadáver e de doentes PAF-I candidatos 

a transplante hepático (artigo 4). Neste trabalho observamos que as células tubulares 

distais e os túbulos colectores corticais expressavam o ARNm da EPO, com resultados 

sobreponíveis nos rins de dadores e de doentes PAF. Estes resultados estão de acordo 

com a prévia identificação do Hypoxia-Inducible Factor 1  (HIF-1 ), regulador da 

transcrição do gene da EPO, nas células tubulares distais e colectoras corticais de ratos 

isquémicos e hipóxicos (29).  
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As necessidades de oxigénio regulam a produção de eritropoietina num mecanismo de 

feedback onde a pressão tecidular de oxigénio tem o papel central (29-31). No rim, 80% 

do oxigénio é utilizado na reabsorção de sódio, por transporte activo, principalmente no 

túbulo proximal. Dado que com um hematócrito de 45% a libertação de oxigénio para os 

tecidos é máxima, é muito importante que a regulação do volume plasmático e da massa 

eritrocitária sejam coordenadas (32). O sistema renina-angiotensina, um dos mais 

importantes sistemas de controlo de volume, também está envolvido na produção de 

eritropoietina (33-35), promovendo a reabsorção de sódio no túbulo proximal e o 

consumo de oxigénio. A renina é produzida pelas células justaglomerulares, que estão 

em contacto com a mácula densa, parte do túbulo distal. A identificação das células 

tubulares distais como células produtoras de EPO localiza a produção de EPO e o 

controle de volume no mesmo segmento do nefrónio e está de acordo com o 

funcionamento do rim como um critmeter, capaz de regular a oxigenação e o volume 

extracelular (36). Ao contrário do estudo aqui apresentado, as identificações das células 

produtoras de EPO, em animais, foram realizadas em condições não fisiológicas, de 

hipoxia induzida pelo sangramento com consequente anemia. Nestas condições existe 

recrutamento de células para a produção de eritropoietina em áreas mais superficiais do 

rim, no córtex, o que pode explicar a identificação do ARNm da EPO nas células 

tubulares proximais e nas células intersticiais corticais nos estudos anteriores. 

A deposição tubulointersticial de amilóide, clinicamente silenciosa e com predomínio na 

medula, observada na PAF-I pode afectar as células produtoras de EPO localizadas 

nesta área, responsáveis pela produção de EPO em condições basais. Esta deposição 

ocorre precocemente e já existe em fase pré-sintomática, justificando a baixa produção 

de eritropoietina observada nesta fase. A amiloidose associada a mutações de 

apolipoproteína A-I também apresenta o mesmo tipo de atingimento renal. Seria 

interessante estudar se há alteração da produção de eritropoietina e anemia neste tipo de 

amiloidose hereditária. Não foram encontrados, na literatura, estudos sobre esta matéria. 

 

2.2. Deposição renal de amilóide e produção de eritropoietina 

A alteração da arquitectura tecidular pelos depósitos de amilóide tem sido aceite como o 

mecanismo subjacente à disfunção orgânica observada nas amiloidoses. A deposição de 

amilóide nos túbulos e interstício é clinicamente silenciosa e observada numa fase pré-

clínica da doença (37). A deposição de amilóide nas membranas basais tubulares leva à 

atrofia tubular e à perda de função tubular. Através de uma análise comparativa entre 

local e gravidade dos depósitos renais de amilóide e níveis séricos de eritropoietina, 

procuramos esclarecer se a substância amilóide era tóxica para as células tubulares 
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produtoras de eritropoietina e se existia correlação entre o grau de deposição de 

substância amilóide e o grau de deficiência de eritropoietina (artigo 5). Não observamos 

qualquer relação entre o grau de deposição de amilóide e a produção de eritropoietina. 

Doentes com défice marcado de EPO apresentavam apenas depósitos incipientes de 

amilóide tubulointersticial. Este resultado sugere que a amilóide, na sua forma fibrilar 

congófila não é tóxica para a célula produtora de EPO, e não explica a baixa produção de 

EPO observada na fase inicial pré-sintomática da doença. Este resultado é concordante 

com estudos anteriores realizados em biopsia de nervo sural, onde não se encontrou 

uma evidência clara de degenerescência provocada pelo contacto com as fibrilas 

maduras de amilóide por TTR (38;39).  

 

2.3. Toxicidade da variante TTR V30M 

Estudos in vitro e em animais demonstraram a existência de toxicidade celular dos 

percursores amilóides, que podem contribuir directamente para a patogénese da doença. 

Esta toxicidade foi evidenciada com cadeias leves, capazes de induzir alterações 

fenotípicas nas células mesangiais, que adquirem características miofibroblásticas (40) e 

disfunção diastólica quando injectadas em ratos saudáveis (41). A melhoria da disfunção 

orgânica após o tratamento, que leva à diminuição da produção dos percursores 

amilóides, corrobora esta hipótese. Após 3 meses de tratamento da discrasia 

plasmocitária, observaram-se diminuições nos níveis do peptídeo natriurético N-terminal 

tipo B (proBNP), marcador de disfunção cardíaca, associadas à diminuição das cadeias 

leves circulantes, apesar da não redução da espessura da parede cardíaca (42). No rim, 

observou-se regressão da proteinuria após tratamento com redução do percursor 

amilóide, sem regressão dos depósitos renais de amilóide (43;44).  

 

O transplante hepático é actualmente o principal tratamento da PAF-I. Após o transplante 

hepático, foi observada uma descida nos níveis séricos de TTR V30M superior a 95% 

(45). A redução da proteinuria após o transplante hepático foi observada em 4 doentes 

PAF-I com proteinuria superiora a 1 gr/dia antes do transplante (46). Estes resultados não 

foram confirmados num estudo posterior em 33 doentes PAF-I, que na maioria 

apresentavam proteinuria inferior a 1 gr/dia pré-transplante (47). A observação do défice 

de eritropoietina em portadores assintomáticos levanta a hipótese de a própria proteína 

percursora da amilóide, a variante TTR V30M, poder inibir directamente a expressão do 

gene da eritropoietina. Se a proteína percursora fosse a principal responsável pela 

toxicidade, seria expectável uma melhoria na produção de eritropoietina após o 

transplante hepático.  
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O estudo de 20 doentes pré e pós-transplante hepático (artigo 6) revelou que o défice de 

produção de eritropoietina não melhorou com o transplante, pelo contrário, agravou-se. 

Estes resultados não foram observados nos doentes submetidos a transplante hepático 

com outras patologias, em que se verifica uma melhoria no défice de eritropoietina após o 

transplante (48). Estas observações permitiram-nos concluir que a deficiência de EPO, 

observada em fase pré-clínica não é provocada pelo efeito inibitório da proteína 

percursora sobre as células produtoras de EPO e que o défice de EPO não é reversível 

com o transplante hepático, pelo contrário, agravava-se após o mesmo.  

 

3. Que mecanismos podem estar envolvidos no défice da produção de 

eritropoietina na PAF-I? 

3.1 Toxicidade de agregados pré-fibrilares de TTR? 

A evidência de défice de eritropoietina em fase pré-sintomática e não associada a 

nefropatia clínica sugere que a inibição da produção de EPO ocorre na fase inicial da 

amiloidogénese. Nem a proteína TTR V30M nem a amilóide identificada pelo vermelho de 

Congo provaram ser os responsáveis por esta inibição. Vários estudos sugerem que os 

agregados pré-fibrilares e que os protofilamentos, observados numa fase precoce da 

doença, são citotóxicos e contribuem para a patogénese da doença (49). Sousa et al 

(50), demonstraram a deposição de TTR, no nervo por imunohistoquímica, sob a forma 

de agregados amorfos, que não coravam pelo vermelho de Congo, e que estavam já 

presentes antes da sintomatologia clínica. Estes agregados eram citotóxicos e 

permaneciam em estadios mais avançados da doença em coexistência com fibras de 

amilóide bem estruturadas.  

Estudos in vitro demonstraram que os agregados pré fibrilares têm efeitos citotóxicos, 

não observados com a proteína solúvel nem com as fibras maduras de amilóide (50;51), 

e que induzem stress oxidativo e inflamação com consequente morte neuronal. Este 

stress neuronal inicia-se já em estadios pré-sintomáticos, com aumento da expressão 

local de citoquinas pró-inflamatórias (50;52), apesar da ausência de infiltrado inflamatório 

nas biopsias de nervo. Este facto pode dever-se ao aumento paralelo da interleuquina-10, 

com propriedades anti-inflamatórias no decurso da doença, contrabalançando os efeitos 

pró-inflamatórios das outras citoquinas (53). Há evidência do envolvimento do stress 

oxidativo na lesão neurológica na PAF-I, mesmo em fase pré-sintomática, com a 

observação do aumento da síntetase induzivel do óxido nítrico e da 3-nitrotirosina, 

indicadores de stress oxidativo (52). Foi igualmente demonstrada a activação da 

caspase-3, indicador de apoptose neuronal, nos estádios mais precoces, ainda sem 

deposição de amilóide (50-52). 
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A deposição de TTR nos tecidos leva ao aumento da expressão dos genes responsáveis 

pela remodelação da matriz, com aumento da lipocalina associada à gelatinase 

neutrofílica (NGAL) e do biglicano. A metaloproteinase-9, capaz de degradar os 

agregados e fibras de amilóide também está aumentada. No entanto, com a co-

deposição do componente sérico P, as fibras de amilóide tornam-se resistentes à 

proteólise (53). Estas alterações da matriz e a diminuição de factores neurotróficos 

podem contribuir para a disfunção e morte neuronal.  

Os agregados de TTR foram identificados, no nervo, por imunohistoquímica usando 

anticorpos anti-TTR (50).  

À semelhança do que se passa com a célula nervosa, os agregados pré-fibrilares de TTR 

no rim podem ser tóxicos para a célula produtora de eritropoietina e impedir a produção 

normal de EPO em portadores assintomáticos. No entanto, a identificação dos agregados 

de TTR no rim, por imunohistoquímica, não é uma técnica específica, dado que a TTR é 

metabolizada neste órgão, local de conversão da tiroxina na sua forma activa, a tri-

iodotirosina. Foi detectada imunoreactividade para a TTR, proteína transportadora da 

tiroxina e retinol-binding protein nas células tubulares proximais (54), e sabe-se que a 

TTR é internalizada no túbulo proximal por ligação à megalina, uma glicoproteína 

expressa nas membranas apicais destes túbulos (55). Esta presença de TTR intra-tubular 

é de difícil distinção dos depósitos extra-celulares de TTR na membrana basal tubular, 

por imunohistoquímica. A identificação destes agregados por microscopia electrónica nas 

biopsias renais negativas para o vermelho de Congo ajudaria a clarificar este aspecto. 

 

3.2 Activação dos RAGE? 

A activação dos RAGE pela TTR e a interacção AGE-RAGE foram propostos como 

mecanismos de patogénese na PAF-I. A activação dos RAGE pela TTR, solúvel e fibrilar, 

contribui para a activação de uma cascata de sinalização mediada por cinases 

específicas e activação do NF-kB, contribuindo para a morte celular (56;57). No nervo foi 

demonstrado que os agregados pré-fibrilares de TTR estão associados a um aumento da 

expressão de citoquinas pró-inflamatórias, nomeadamente de factor estimulador da 

colónia de macrófagos (MCSF) (50). A expressão deste receptor está aumentada na 

PAF-I e a sua distribuição no nervo periférico, no glomérulo e no tubo digestivo está 

correlacionada com os depósitos de TTR (58-60). A deposição de AGE e dos seus 

receptores (RAGE) foi observada nos glomérulos e nos túbulos e correlacionou-se com a 

deposição de amilóide. Os doentes com PAF-I apresentam níveis séricos de AGE 

superiores aos observados na população normal, que diminuem após o transplante 

hepático, sugerindo que estas moléculas desempenham um papel importante na 
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patogénese da nefropatia (61). A activação do NF-kB pode levar ao aumento da 

expressão de citoquinas pró-inflamatórias, inibidoras da expressão do gene da 

eritropoietina.  

 

3.3 Inactivação do HIF? 

O principal determinante para a síntese de EPO é a actividade transcricional do seu gene 

nos rins, dependente e inversamente proporcional à disponibilidade tecidular de oxigénio. 

O sistema do factor de transcrição induzível pela hipoxia (HIF) foi identificado em 1993, 

por Wang e Semenza (62), e representa o fulcro da resposta celular à hipoxia. Este factor 

é constituído por duas subunidades, a sub-unidade constitutiva HIF-  e a sub-unidade 

regulada pelo oxigénio, a HIF-  (HIF-1 , HIF-2 , e HIF-3 ). Em condições de hipóxia, o 

HIF liga-se a uma sequência chave na vizinhança do gene da EPO, o elemento 

respondedor à hipoxia (HRE), e activa a transcrição da EPO. Pensa-se que 1-1.5% do 

genoma humano é regulado, a nível transcricional, pela hipoxia e muitos destes genes 

são regulados pelo HIF-1 . Enquanto a maioria das células expressa o HIF-1  e o HIF-

1 , o HIF-2  (também chamado EPAS ou HIF-1 -like factor) mostra um padrão restrito 

de expressão (63). A localização e funções do HIF-3  permanecem relativamente 

desconhecidas, embora se pense que pode funcionar como um inibidor da expressão dos 

genes induzidos pelo HIF (64).  

 

Além de influenciar a produção de EPO, a activação do HIF promove a transcrição de 

genes importantes no metabolismo do ferro, incluindo a transferrina (65) e a ferroportina 

(66). O HIF-1 está envolvido na angiogénese, na eritropoiese, na proliferação celular, na 

apoptose, no metabolismo da glucose, na regulação do pH e na proteólise. Pensa-se que 

a resistência ao stress oxidativo está igualmente dependente da activação do HIF, dado 

que genes dependentes do HIF como o da EPO e o VEGF podem prevenir a morte 

celular induzida pelo stress oxidativo (67). O défice de EPO observado na PAF-I e a 

susceptibilidade ao stress oxidativo podem estar associados à inactivação do HIF, e este 

pode ser um mecanismo patogénico adicional aos previamente descritos. 

 

Apesar da indução da expressão do ARNm do HIF-  pela hipoxia, ou isquemia, os níveis 

de HIF são regulados principalmente pela taxa de degradação. A subunidade HIF-  liga-

se a proteínas que regulam a sua degradação através da proteína von Hippel Lindau 

(complexo VHL- E3 ubiquitina ligase). A interacção entre o HIF  e a pVHL depende da 

hidroxilação pós-translacional do HIF , catalizada pelas prolil-hidroxilases do HIF. Uma 

vez hidroxilada, a proteína é reconhecida pelo complexo pVHL- E3 ubiquitina ligase e 
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rapidamente sofre degradação proteossómica. A inactivação do HIF pode estar 

dependente de um aumento da actividade das prolil-hidroxilases, responsáveis pela 

inactivação do HIF. Não se conhece o efeito dos agregados pré-fibrilares sobre a 

actividade destas enzimas. 

 

4. A eritropoietina no tratamento da anemia na PAF-I 

O transplante hepático mostrou-se ineficaz na correcção do défice de eritropoietina e na 

correcção da anemia. A utilização pontual da eritropoietina recombinante humana (rHu-

EPO) no tratamento da anemia na PAF-I já tinha sido previamente reportada (19;68). 

Neste trabalho confirmamos a eficácia e a segurança desta terapêutica a longo prazo e a 

boa resposta medular a doses baixas destes fármaco. Durante o tratamento com rHu-

EPO, os níveis da ferritina e da saturação da transferrina aumentaram, não sendo 

necessária a administração concomitante de ferro. A EPO aumenta a eritropoiese, 

estimulo para a inibição da produção de hepcidina. Esta diminuição da hepcidina 

aumenta a absorção de ferro a nível intestinal disponibilizando ferro suficiente para a 

eritropoiese aumentada (69). 

Além da correcção da anemia, a rHu-EPO mostrou ser eficaz na atenuação dos sintomas 

associados à hipotensão ortostática, contribuindo para uma melhoria da qualidade de 

vida dos doentes (artigo 2). 

 

A rHu-EPO deve ser considerada a terapêutica de eleição no tratamento da anemia na 

polineuropatia amiloidótica familiar tipo português.  

 

5. Défice de EPO – que papel na patogénese da doença? 

A EPO estimula a sobrevivência celular através das suas propriedades anti-apoptóticas 

com inibição da actividade de caspases pró-apoptóticas e atenuação da morte celular em 

resposta ao stress oxidativo. Devido às suas propriedades anti-apoptóticas, anti-

inflamatórias e antioxidantes, a EPO tem vindo a ser avaliada como droga 

neuroprotectora (70). Ratinhos com lesão medular, tratados com rHu-EPO, apresentaram 

uma recuperação mais rápida de lesão medular associada a uma diminuição da 

actividade da caspase-3 e da mieloperoxidase (71). Num modelo animal de lesão 

cerebral traumática, a administração de rHu-EPO modificada (carbamylated-rHU-EPO) 

associou-se a uma recuperação mais rápida das lesões. Esta modificação da EPO 

confere-lhe actividade neuroprotectora sem actividade eritropoiética, sem o risco de 

policitemia e potenciais complicações cardiovasculares a ela associadas (72). Na lesão 

do sistema nervoso periférico em animais, foi igualmente demonstrada significativa 
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neuroproteção. Em humanos, os primeiros resultados promissores surgem no contexto 

da esquizofrenia e da esclerose múltipla, onde se verificaram melhorias na função motora 

e cognitiva (73;74).  

 

Estes dados sugerem que o défice de EPO endógena observada na PAF-I pode 

contribuir para a patogénese e manifestações clínicas da doença. A rHu-EPO pode vir a 

ser não apenas um tratamento para a anemia da PAF-I, mas para a doença no seu todo 

impedindo ou atrasando a progressão da neuropatia. 

 

O sistema HIF regula a transcrição de uma variedade de genes envolvidos na 

eritropoiese e na resistência ao stress oxidativo. Como o nível do HIF é determinado pela 

sua hidroxilação e degradação, as hidroxilases envolvidas no processo constituem bons 

alvos terapêuticos. As hidroxilases do HIF pertencem à superfamília das dioxigenases 

dependentes do ião ferroso e do 2-oxoglutarato, que estão envolvidas em vários 

processos metabólicos e de biossíntese (75). Como as prolil-hidroxilases requerem ferro 

como cofactor para hidroxilar o HIF- , os quelantes do ferro, como a desferroxamina, e o 

cloreto de cobalto impedem a degradação do HIF e activam-no (76). Em 1953 foi 

publicado um trabalho em que era descrito o uso do cloreto de cobalto no tratamento da 

anemia associada com a doença renal crónica (77), com resposta eritropoiética 

significativa a este tratamento e melhoria do apetite e tolerância a outros medicamentos. 

A administração de cloreto de cobalto induz a expressão dos genes regulados pelo HIF 

como o factor de crescimento vascular e endotelial (VEGF) e a EPO, protegendo o rim 

contra a lesão tubulo-intersticial induzida pela isquemia/reprefusão (78) e pelos 

nefrotóxicos (79). O uso de quelantes do ferro, embora promissores na estabilização do 

HIF, podem interferir com várias outras funções celulares e os efeitos laterais podem 

impedir a sua utilização.  

A activação terapêutica do HIF tem sido sugerida como potencial tratamento para 

numerosas patologias, incluindo isquemia, acidente vascular cerebral, enfarte do 

miocardio, inflamação e úlceras (80;81). O nível do HIF depende da actividade das prolil-

hidroxilases e tem-se procurado inibidores destas enzimas, o que permitiria uma  

diminuição da degradação do HIF e a sua activação com fins terapêuticos. Será 

importante avaliar a actividade destas enzimas na PAF-I, e se estiver aumentada, o uso 

de inibidores das hidroxilases poderá vir a constituir uma opção terapêutica nesta 

doença. 
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A anemia da PAF-I é uma manifestação frequente da doença. Trata-se de uma anemia 

hipoproliferativa, do tipo normocítico normocrómico. A baixa produção da eritropoietina e 

a incapacidade de aumentar esta produção constitui a causa principal para o 

aparecimento da anemia. Apesar da cronicidade da doença e da morbilidade associada a 

doenças infecciosas, não foram observados marcadores que permitam classificar esta 

anemia como anemia de doença crónica. Os níveis de hepcidina foram normais e, 

curiosamente, os níveis de prohepcidina observados na população PAF-I foram mais 

baixos do que os observados na população normal. O significado e a razão desta 

alteração não são claros, podendo eventualmente estar relacionados com a inibição do 

sistema HIF. 

 

A anemia da PAF-I responde ao tratamento com doses baixas de rHu-EPO e não 

observamos resistência a este fármaco. Além de tratar a anemia, melhoramos a 

hipotensão ortostática e a qualidade de vida dos doentes e diminuímos a necessidade de 

transfusões de sangue. De um modo geral, não é necessário a administração 

concomitante de ferro, dado que o aumento da eritropoiese estimula a absorção intestinal 

deste elemento, facilitada pela diminuição dos níveis de hepcidina. A rHu-EPO deve ser o 

tratamento de eleição da anemia na PAF-I.  

 

A expressão do ARNm da EPO foi localizado nas células tubulares distais e células do 

tubo colector cortical no rim humano, quer nas biópsias de dador de rim cadáver, quer 

nas biopsias de rim de doentes PAF-I. O nefrónio distal constitui um dos locais de eleição 

para a deposição de amilóide, geralmente clinicamente silenciosa e observada já em fase 

pré-sintomática da doença. No entanto não foi observada relação entre a deposição de 

amilóide identificada pelo vermelho de Congo e a produção de eritropoietina, o que 

sugere que as fibrilas maduras de amilóide não são a causa da deficiente produção de 

EPO. Além disso, observou-se a coexistência de défice marcado de eritropoietina com 

deposição incipiente de amilóide. A variante TTR V30M também não é a causa desta 

toxicidade. Após o transplante hepático a deficiência de eritropoietina não melhora, pelo 

contrário agrava-se, o que sugere a manutenção da agressão sobre as células 

produtoras de EPO. 

Estes factos, vistos à luz dos conhecimentos actuais sobre toxicidade neuronal, sugerem-

nos que os agregados não fibrilares de TTR poderão ser os responsáveis pela diminuição 

da produção de EPO na PAF-I.  
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Os factores envolvidos nesta toxicidade não são ainda claros. Um dos mecanismos 

possíveis seria a inibição do sistema HIF, o principal regulador da transcrição do gene da 

EPO e de outros genes envolvidos nos mecanismos de sobrevivência celular, e 

dependente da actividade das prolil-hidroxilases, responsáveis pela sua degradação. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Se a caracterização da anemia e o seu tratamento são agora claros, o mesmo não 

acontece com as causas da baixa produção de EPO, área onde a investigação deve 

continuar.  

A demonstração dos agregados pré-fibrilares no rim e a sua relação com a deficiente 

produção de EPO deve ser investigada, assim como a expressão renal do HIF.  

 

O transplante hepático sequencial também nos poderá trazer uma evidência indirecta da 

presença destes agregados não fibrilares no rim e determinar o momento do 

aparecimento da baixa produção de EPO. O estudo da produção de EPO em doentes 

sem PAF-I com análise comparativa da produção de EPO entre receptores de fígados de 

doentes PAF-I (transplante em dominó) e receptores de fígados de outras origens, 

permitirá avaliar se há défice de EPO nos receptores de fígados PAF-I e o momento da 

sua instalação. 

 

A identificação, por imunohistoquímica, da expressão do HIF-1  e do HIF-2  no rim PAF-

I e no rim normal e a análise comparativa com a expressão do ARNm da EPO poderá 

elucidar-nos sobre os factores envolvidos na patogénese da baixa produção de EPO. 

Sabendo que os níveis de HIF dependem da actividade das prolil-hidroxilases, o 

doseamento da actividade destas enzimas no rim de doentes PAF-I será importante, para 

avaliar se a actividade destas enzimas não é induzida na PAF-I. 

 

O estudo da diminuição da eritropoietina, a sua relação com a diminuição da expressão 

do ARNm da hepcidina e do HIF em modelos animais permitirá esclarecer se há um 

defeito conjunto que leva à diminuição da eritropoietina e da prohepcidina.  

 

Finalmente, a observação da deficiente produção de EPO na PAF-I desde a fase pré-

sintomática aliada à evidência de neuroprotecção desta hormona faz-nos pensar que esta 

deficiência não contribui apenas para a génese da anemia, mas também para a própria 

neuropatia. Este achado abre uma nova perspectiva terapêutica. O desenvolvimento de 

rHu-EPO modificadas, com acção neuroprotectora mas sem acção eritropoietica permitirá 

eventualmente tratar estes doentes sem o risco de policitemia e das complicações 

cardiovasculares dela decorrentes.  
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RESUMO 

 

A anemia é uma das manifestações da amiloidose familiar tipo português (PAF-I). Os 

primeiros estudos realizados em doentes suecos e em doentes japoneses sugeriam um 

quadro de anemia hipoproliferativa. Os doentes suecos apresentavam uma anemia 

normocítica normocrómica associada a alterações do metabolismo do ferro, que foi 

considerada como uma anemia de doença crónica. Nos doentes japoneses, foi 

observada uma anemia hipoproliferativa, macrocítica e hipocrómica, que não respondia 

ao tratamento com ferro, mas respondia ao tratamento com eritropoietina humana 

recombinante. Num estudo realizado em 38 doentes portugueses observamos que a 

anemia estava associada a défice de eritropoietina sérica e que o tratamento com 

eritropoietina recombinante humana era eficaz.  

A prevalência da anemia na população portuguesa com PAF-I não era conhecida. No 

presente estudo, propusemo-nos estudar a prevalência da anemia e as suas 

características e avaliar o défice de eritropoietina e as causas para o seu aparecimento, 

nomeadamente a toxicidade dos depósitos de amilóide e da proteína mutante TTR V30M 

sobre as células produtoras de eritropoietina. 

 

Neste trabalho observamos que a anemia da PAF-I é uma manifestação frequente da 

doença. Trata-se de uma anemia hipoproliferativa, do tipo normocítico normocrómico. A 

baixa produção da eritropoietina e a incapacidade de aumentar esta produção constituem 

a causa principal para o aparecimento da anemia (artigo 1). O défice de eritropoietina 

ocorre precocemente podendo ser já observado em portadores assintomáticos e não 

depende da existência de nefropatia e/ou de disfunção autonómica clínicas (artigo1). 

Apesar da cronicidade da doença e da morbilidade associada a doenças infecciosas, não 

foram observados marcadores que permitam classificar esta anemia como anemia de 

doença crónica. Os níveis de hepcidina são normais e curiosamente os níveis de 

prohepcidina observados na população PAF-I são mais baixos do que os observados na 

população normal. O significado e a razão desta alteração estão ainda por esclarecer 

(artigo 2).  

 

O tratamento com eritropoietina recombinante, em baixas doses, mostrou-se eficaz na 

correcção da anemia na PAF-I, e não observamos resistência a este fármaco. Além de 

tratar a anemia, com diminuição da necessidade de transfusões de sangue, a 

eritropoietina mostrou-se eficaz no controle dos sintomas associados à hipotensão 

ortostática e na melhoria da qualidade de vida dos doentes. De um modo geral, não é 
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necessário a administração concomitante de ferro, dado que o aumento da eritropoiese 

estimula a absorção intestinal deste elemento, facilitada pela diminuição dos níveis de 

hepcidina. O défice de eritropoietina é a causa da anemia na polineuropatia amiloidótica 

familiar tipo português e a eritropoietina recombinante deve ser considerada o tratamento 

de eleição da anemia na PAF-I.  

 

Este trabalho demonstrou pela primeira vez a expressão do ARNm da eritropoietina em 

rim humano por hibridização in situ. A expressão do ARNm da eritropoietina foi localizado 

nas células tubulares distais e células do tubo colector no rim humano, quer nas biópsias 

de dador de rim cadáver, quer nas biopsias de rim de doentes PAF-I. Os doentes com 

anemia apresentavam menor expressão do ARNm da eritropoietina no rim que os 

doentes sem anemia. sugerindo um bloqueio a nível transcricional da produção de 

eritropoietina (artigo 4). O nefrónio distal constitui um dos locais de eleição para a 

deposição de amilóide, geralmente clinicamente silenciosa e observada já em fase pré-

sintomática da doença. No entanto não foi observada relação entre a deposição de 

amilóide identificada pelo vermelho de Congo e a produção de eritropoietina, o que 

sugere que a deposição de fibrilas maduras de amilóide não é a causa da deficiente 

produção de eritropoietina. Doentes que apresentavam uma deposição renal incipiente de 

amilóide apresentavam um défice de EPO mais marcado que doentes com deposição 

renal maciça de amilóide (artigo 5). A variante TTR V30M circulante também não é a 

causa desta toxicidade dado que, apesar da remoção desta proteína após o transplante 

hepático, a deficiência de eritropoietina não melhora, pelo contrário agrava-se, o que 

sugere a manutenção da agressão sobre as células produtoras de eritropoietina (artigo 

6). O facto de os agregados pré-fibrilares de TTR estarem descritos como sendo tóxicos 

para a célula neuronal sugere que poderão estar igualmente envolvidos na diminuição da 

produção de eritropoietina na PAF-I. Os mecanismos mediadores desta toxicidade terão 

que ser esclarecidos.  

A observação da deficiente produção de eritropoietina na PAF-I desde a fase pré-

sintomática aliada à evidência de neuroprotecção desta hormona faz-nos pensar que esta 

deficiência não contribui apenas para a génese da anemia, mas também para a própria 

neuropatia. Estes resultados poderão abrir novas perspectivas terapêuticas nesta 

doença. 
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SUMMARY 

 

Anaemia is a clinical feature of familial amyloidosis Portuguese type (FAP-I). The first 

studies performed in Swedish and Japanese patients have proposed several 

mechanisms. A normochromic normocytic anemia associated with disorders of iron 

metabolism was identified in Swedish patients and classified as anaemia of chronic 

diseases. In Japanese patients, a hypochromic and macrocytic anaemia was identified, 

resistant to iron therapy, but with a good response to treatment with the recombinant 

erythropoietin. In a study performed in 38 anaemic Portuguese FAP-I patients, an 

inappropriate low serum erythropoietin and a response to recombinant erythropoietin 

treatment were observed. However, the prevalence of anaemia in the Portuguese FAP-I 

population was not known before this study. We therefore proposed to study the 

prevalence of anemia and its characteristics. We also analysed the deficit of erythropoietin 

and its pathophysiology, namely the amyloid deposits and the V30M TTR amyloid protein 

toxicities on erythropoietin producing cells.  

 

Anaemia is a frequent manifestation of FAP-I and affects 24.8% of patients. It is a 

normochromic normocytic anaemia. The main causes of anaemia are the low production 

of erythropoietin and inability to increase the production when needed. The deficit in 

erythropoietin occurs very early in the disease course, and could already be observed 

among asymptomatic TTR V30M mutation carriers. This abnormality occurs 

independently of the presence of clinical renal disease or autonomic dysfunction 

(manuscript 1). In spite of the chronicity and morbidity associated with infectious diseases 

observed in FAP-I, no markers have been found to allow classified this anemia as an 

anemia of chronic diseases. Serum hepcidin-25 levels were normal and surprisingly 

prohepcidina levels were found lower in FAP-I patients than in healthy controls. The 

meaning and the cause of this abnormality is not clear (manuscript 2).  

 

Low doses of recombinant erythropoietin are enough to correct the anaemia and no 

resistance to this drug in long-term treatment was observed. Besides the anemia 

correction, recombinant erythropoietin improves the orthostatic hypotension symptoms 

and the quality of life of the patients. In general, it is not necessary concomitant iron 

therapy since the increasing erythropoiesis stimulates the intestinal iron absorption, by 

decreasing the hepcidin levels. Inappropriate erythropoietin production is the cause of the 

anemia in FAP-I and recombinant erythropoietin should be considered the treatment of 

choice of anaemia in this pathology (manuscript 3).  
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This study has shown for the first time the expression in human kidney by in situ 

hybridization. Erythropoietin mRNA was expressed by cells of distal and collector tubes in 

renal biopsies from renal cadaveric donors and from FAP patients. Kidneys of anaemic 

FAP-I patients showed a slight erythropoietin mRNA expression than those without 

anemia, suggesting a blockage in production at a transcriptional level (manuscript 4). 

Amyloid deposition in distal nephron is common in FAP-I and usually clinically silent. 

However, no relationship between amyloid deposits identified by staining the Red Congo 

and the erythropoietin serum levels was found, suggesting that congophihic amyloid 

deposits were not responsible for the insufficient production of erythropoietin. Patients 

with small amyloid deposits in their kidneys presented a higher deficit in erythropoietin 

production than those with severe amyloid deposition (manuscript 5). The toxicity of 

variant V30M TTR circulating was also not confirmed, since no improvement or even 

worsening of EPO production were observed after liver transplantation, suggesting a 

sustained aggression to erythropoietin-producing cells (manuscript 6). Non-fibrilar 

aggregates have been described as toxic to neuronal cells and they could also be 

involved in a low production of erythropoietin. The mechanisms responsible for this toxicity 

must be clarified.  

The low production of erythropoietin occurs early in the disease course, even precede the 

neuropathy. The known neuroprotective role of the erythropoietin suggests that the deficit 

of erythropoietin could play not only a role in the genesis of anemia, but also in the 

development of degenerative neuropathy, and may open new therapeutic perspectives for 

this disease. 
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RÉSUMÉ 

 
L'anémie fait partie des manifestations retrouvées chez les patients atteints d’amylose 

familiale dans la forme portugaise (PAF). Les premières études réalisées chez des 

patients suédois et japonais ont proposé plusieurs mécanismes. Les patients suédois 

présentaient une anémie normochrome, normocytaire associée à des troubles du 

métabolisme du fer, considérée alors comme une anémie liée aux maladies chroniques 

inflammatoires. Chez les patients japonais, l’anémie était hypochrome, macrocytaire, ne 

répondait pas à un traitement par le fer, mais répondait au traitement par l’ érythropoïétine 

de synthèse ou rHu-EPO. Dans une étude réalisée chez 38 patients portugais avec 

anémie nous avions observé un déficit en érythropoïétine sérique et l’efficacité du 

traitement par rHu-EPO. Cependant, la prévalence de l'anémie dans la population 

portugaise avec PAF n'était pas connue avant la présente étude. Nous nous sommes 

donc proposé d’étudier la prévalence de l'anémie et ses caractéristiques. Nous avons 

aussi évalué le déficit en érythropoïétine et sa pathophysiologie, principalment la toxicité 

des dépôts amyloïdes et de la protéine amyloïde TTR V30M sur les cellules productrices 

d’érythropoïétine. 

 

Dans ce travail, nous avons constaté que l’anémie était une manifestation fréquente de la 

maladie amyloïde et qu’elle touchait 24,8% des patients. C’était une anémie 

normochrome, normocytaire. La production faible d’érythropoïétine et l'incapacité 

d'augmenter cette production étaient les principales causes de l'anémie. Le déficit en 

érythropoïétine survenait très tôt au cours de la maladie, pouvait même être observé chez 

des porteurs de mutation, et ne s'associait ni à l'existence de manifestations rénales ni 

aux manifestations neurologiques (manuscrit 1). Malgré  la chronicité et  la morbidité 

associées aux maladies infectieuses dans cette pathologie, aucun marqueur n’avait été 

retrouvé permettant de rapporter cette anémie à une maladie chronique. Les taux de 

l’hepcidine étaient normaux et curieusement les taux de prohepcidine observés dans la 

population PAF sont plus bas que ceux observés dans la population normale. La 

signification et la raison de cette modification ne sont pas élucidées (manuscrit 2).  

 

L'anémie de PAF répondait au traitement avec des doses basses d’érythropoïétine de 

synthèse (rHu-EPO). Nous n’avons  pas observé de résistance à ce médicament chez 

des patients traités au long cours. L´ érythropoïétine permettait aussi de corriger 

l'hypotension orthostatique, d’améliorer la qualité de vie des patients et de diminuer les 

besoins en transfusions sanguines. D'une façon générale, il n'était pas nécessaire 

d’administrer du fer en même temps, parce que l'augmentation de l’activité 
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érythropoïétique stimulait l'absorption intestinale de cet élément, facilitée par la diminution 

des taux d’hepcidine. Le déficit en érythropoïétine apparaissait donc comme la cause de 

l'anémie dans l’amylose familiale de type portugais et la rHu-EPO devait être considérée  

comme le traitement d'élection de l'anémie dans cette pathologie (manuscrit 3).  

 

Cette étude a montré pour la première fois  l’ARNm de l’érythropoïétine dans de rein 

humain par hybridation in situ. Il a été étudié sur les biopsies de donneur cadavérique et 

sur les biopsies rénales des patients atteints d’amylose portugaise. Il a été localisé dans 

les cellules des tubules distaux et des tubes collecteurs. Les patients avec anémie 

présentaient une quantité moindre d’ARNm de l’érythropoïétine quand ils étaient 

comparés aux reins des patients sans anémie, suggérant un blocage de la production 

d’érythropoïétine au niveau transcriptionnel. (manuscrit 4). Le néphron distal constituait un 

des lieux de prédilection pour le dépôt amyloïde, le plus souvent sans manifestation 

clinique. Néanmoins, il n'a pas été observé de relation entre les dépôts amyloïdes 

identifiés par la coloration au Rouge Congo et la production d’érythropoïétine.  Cela 

suggérait que la présence de fibrilles d’amylose constituées n’était pas à l’origine de la 

production insuffisante d’érythropoïétine. Le déficit en érythropoïétine était parfois plus 

important dans les reins avec petits dépôts amyloïdes que dans les reins avec 

envahissement massif par de l’amylose (manuscrit 5). La toxicité de la variante TTR 

V30M circulante ne pouvait être mise en cause, puisque après transplantation hépatique, 

le déficit en érythropoïetine ne s'améliorait pas et que même il s’aggravait. Il était donc 

constaté qu’il persistait un phénomène agressif envers les cellules productrices d’EPO 

(manuscrit 6). Le fait que les dépôts de monomères préfibrillaires aient été décrits comme 

étant toxiques pour les cellules nerveuses  suggérait qu'ils pouvaient également être 

impliqués  dans une production faible d’ l'érythropoïétine. Les mécanismes responsables 

de cette toxicité doivent être clarifiés.   

La production insuffisante d’érythropoïétine dés la période présymptomatique associée à 

une neuroprotection évidente de cette hormone nous faisait penser que ce déficit avait 

non seulement un rôle dans la genèse de l'anémie, mais aussi dans le développement de 

la neuropathie dégénérative. Cette étude permettait d’envisager de nouvelles 

perspectives thérapeutiques pour cette maladie amyloïde gravissime.  
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