Amiloidose: desaﬁos no
diagnóstico e tratamento
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Amiloidose: definição
Amiloidose é uma doença de depósitos de proteínas em que há uma alteração
patológica da desnaturação de uma proteína percussora que leva à dissociação em
beta-pleated sheets as quais se agregam em oligómeros formando fibrilhas amiloide
que são insolúveis e se depositam nos tecidos.
Proteína
pregueada

Proteína mal pregueada
(amiloide)

Fibrilhas
amiloide

Há mais de 30 proteínas percussoras implicadas em vários tipos de amiloidoses,
hereditárias ou não hereditárias, localizadas ou sistémicas e com envolvimento de
diferentes órgãos e prognósticos variáveis. A maioria dos subtipos são extremamente
raros.

Amiloidose Cardíaca: subtipos
Amiloidose AL

Amiloidose TTR

Donnelly and Hanna. Cleveland Clinic Journal of Medicine; 84 (suppl):2017

Amiloidose Cardíaca: subtipos
Tipo

Proteína
percussora

Fisiopatologia

Demografia

Envolvimento
Cardíaco

Prognóstico

H>M
Idade 40-70

Coração 40-50%

Pobre se não
tratada

AL (primária)

Cadeias leves

Doença dos
plasmócitos (medula
óssea)

Familiar
(ATTR-m)

TTR
(transtirretina)

Transtirretina
mutante

H>>M
Idade 20-90

Coração e nervos
– dependente da
mutação

Variável –
dependente da
mutação

TTR

Transtirretina não
mutante. Deposição
relacionada com a
idade*

H>>M
Idade 65-95

Coração 100% +
túnel cárpico 50%

5-7 anos

Senile
Wild Type
(ATTR-wt)

*13% dos homens com >60 anos, internados por IC com FEVE preservada e com espessura septal> 12 mm, tinham
amiloidose TTR wt.

Amiloidose transtirretina – ATTR mutante
• Transtirretina (pré albumina) – proteína de
transporte da tiroxina e do retinol.
• É sintetizada no fígado, plexos coróideus e
retina.
• A TTR hereditária – causada por mutações
autossómicas dominantes do gene da TTR.
• Identificados mais de 120 polimorfismos de
um único nucleótido da TTR cujas expressões
fenotípicas variam grandemente em função
da mutação (neuropática, cardiopática ou
mista) e mesmo dentro da própria mutação.
• A TTR-V30M (substituição da metionina pela valina na posição 30) – primeira mutação a ser
descrita, em 1952, por Corino de Andrade, em doentes da Póvoa de Varzim mas é também
endémica na Suécia, Japão, Brasil e Maiorca.
• A TTR-V30M de início precoce caracteriza-se por alta penetrância, disfunção autonómica
grave e elevada prevalência de perturbações da condução cardíaca. A doença de início tardio
tem elevada preponderância pelo sexo masculino, disfunção autonómica ligeira e aumento da
incidência de amiloidose cardíaca.

Amiloidose Cardíaca: subtipos
Tipo

Características clinicas

Cintigrafia óssea (DPD,
PYP)/biópsia tecidular

Tratamento

AL

Insuficiência cardíaca
Perda de peso
Proteinúria/síndrome nefrótico
Neuropatia periférica/autonómica
Macroglossia
Púrpura peri-orbitária

Negativa ou ligeira captação
Biopsia tecidular mandatória

Quimioterapia
Transplante autólogo
Anticorpos monoclonais

ATTR-m

Insuficiência cardíaca
Neuropatia periférica/autonómica
Defeitos da condução

Positiva*
Diagnóstico sem biopsia
tecidular

Transplante hepático
Tafamidis/Difunisal
Doxiciclina e TUDCA
RNA interferência

ATTR-wt

Insuficiência cardíaca
Fibrilhação auricular
Defeitos da condução
90% homens

Positiva*
Diagnóstico sem biopsia
tecidular

Tafamidis/Difunisal
Doxiciclina e TUDCA
RNA interferência

* Score 2 ou 3 – realizar sequenciação da TTR para distinguir ATTR m da TTR wt

SUSPEIÇÃO CLÍNICA DE AMILOIDOSE CARDÍACA
Ecocardiografia
Baixa voltagem no ECG + espessura sepal/parede posterior >12mm
Espessamento da parede livre do VD, válvulas
Intolerância a β bloqueantes e IECAS
Pressão arterial normal/baixa num doente com hipertensão arterial prévia
Síndrome de túnel cárpico bilateral, geralmente necessitando cirurgia

AL

ATTR

IC com FE preservada + síndrome nefrótico

Sexo masculino≥ 60 anos com IC com FE
preservada

Macroglossia e/ou púrpura peri-orbitária

História de síndrome de túnel cárpico

Hipotensão ortostática

Diagnóstico de novo de miocardiopatia
hipertrófica, num doente idoso

Neuropatia periférica

Diagnóstico de novo de estenose aórtica de baixo
fluxo, baixo gradiente, num doente idoso

Gamapatia monoclonal

História familiar de amiloidose TTR m

Amiloidose Cardíaca: manifestações
• Insuficiência cardíaca
Disfunção diastólica ® disfunção sistólica
Predomínio de insuficiência cardíaca direita
Edemas periféricos e hepatomegália

• Pré/sincope
Sincope de esforço
Hipotensão postural (disautonomia)
Taquiarritmias (fibrilhação auricular)
Bloqueio aurículo ventricular

• Angina com coronárias normais
Infiltração de amiloide nos vasos intramiocárdicos e microvasos

Amiloidose Cardíaca: diagnóstico
• ECG
• Ecocardiografia
• Avaliações laboratoriais
Eletroforese das proteínas sérica e urinária e imunofixação
Doseamento das cadeias leves livres séricas

• Biomarcadores:
NT próBNP, troponina

•
•
•
•

Ressonância magnética cardíaca
Cintigrafia óssea com bifosfanatos
Testes genéticos (sequenciação da TTR)
Biópsia
Gordura abdominal
Osteomedular
Cardíaca

Amiloidose Cardíaca: ECG

Baixa voltagem dos complexos
BAV do 1º grau

Baixa voltagem dos complexos
BAV do 2º grau Mobitz tipo I
Padrão de pseudo enfarte: QS de V1-V2

BAV do 1º grau
Hemibloqueio esquerdo anterior
Padrão de pseudo enfarte: QS de V1-V3

Fibrilhação auricular
Bloqueio do ramo esquerdo

FORTE SUSPEITA DE AMILOIDOSE CARDÍACA:
Discordância entre o ECG com Baixa Voltagem dos Complexos e o
Ecocardiograma com “HVE”

ECO: Septo=16 e PP=16 mm
Apical sparing.

ECG: Baixa voltagem dos complexos;
Padrão de pseudo-enfarte de V1-V3.

Baixa voltagem dos complexos é menos frequente na TTR wt (25%) do que na AL (45%) apesar do
maior aumento da espessura das paredes do VE na TTR wt

Amiloidose Cardíaca: ecocardiograma

• Espessamento das paredes do VE (septo > 12 mm) e do VD
• Aumento da ecogenicidade do miocárdio (mosqueado)
• Dilatação das aurículas
• Espessamento valvular, espessamento do SIA
• Disfunção diastólica
• Diminuição da deformação miocárdica longitudinal
• Diminuição da deformação miocárdica longitudinal mais
marcada na base do coração – “apical sparing”
• Fracção de ejecção geralmente preservada ou ligeiramente
deprimida.

Ternacle J et al. J Am Coll Cardiov Imag. 2016;9(2):126-138.

§ As anomalias do strain longitudinal (gradiente basal-apical) são semelhantes em todos os tipos de amiloidose
cardíaca e refletem a carga de amiloide observada na ressonância magnética.
§ Das alterações do strain longitudinal, o único predictor independente de eventos cardíacos foi o strain apical.

Syed I.S. et al. JACC Imaging 2010;3:155-164

Caracterização de amiloidose por RMC:
• Presença de realce tardio de gadolínio, tipicamente subendocárdico, circunferencial, mas
pode ser focal ou difuso e envolver as aurículas e o VD.
• Prolongamento do T1 mapping
• Expansão do volume extracelular

Amiloidose Cardíaca: Cintigrafia óssea
(DPD/PYP)
Score visual (Perugini)
Score 0 = ausência de captação cardíaca
Score 1 = captação ligeira, menor que a óssea
Score 2 = captação moderada, igual à óssea
Score 3 = captação intensa, superior à óssea

§ A cintigrafia com DPD-Tc99m foi positiva em
todos os doentes com TTR e negativa em
todos os doentes com AL (sensibilidade e
especificidade de 100% para detectar
amiloidose TTR).
Control

AL amyloidosis

TTR amyloidosis
Perugini E et al. JACC 2005;46(6):1076-84

§ Concluiram que as imagens com DPD-Tc99m
permitem o diagnóstico diferencial entre a
amiloidose TTR e a AL.

§ A cintigrafia com DPD-Tc99m é muito
sensível para detetar amiloidose TTR,
mas não é específica.
§ 50% dos doentes com amiloidose AL têm
captação de DPD, embora menos
intensa.
§ Os doentes com amiloidose TTR têm
extensa captação de amilode nos tecidos
moles.
Hutt DF et al. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2014;15:1289

No cardiac uptake

Grade 1 uptake

Grade 2 uptake

Grade 3 uptake

Rappezi C. et al. JACC Cardiovasc Imaging 2011;4:659-70

§ A cintigrafia com DPD-Tc99m permite um diagnóstico precoce de amiloidose cardíaca antes do aparecimento
das anomalias ecocardiográficas.
§ A captação miocárdica de DPD-Tc99m é um determinante do prognóstico isoladamente ou em combinação com
a espessura da parede do VE.

Cardiac 99mTc-DPD uptake in transthyretin V30M amyloidosis
depends on the age of disease onset
DISTRIBUIÇÃO DA CAPTAÇÃO CARDÍACA DE DPD EM FUNÇÃO DA IDADE DE INICIO DE
SINTOMAS (<50 OU ≥50 ANOS) E DA ESPESSURA SEPTAL

179 doentes com TTR V30M:32 (17,9%) tinham espessura septal ≥13 mm
22 (12,3%) tinham captação cardíaca anormal de DPD
• Dos 17 com inicio precoce da doença e septo ≥13 mm, apenas 4 (26,7%) tiveram captação cardíaca de DPD
• Dos 15 doentes com início tardio da doença e septo ≥13 mm, 11 (73,3%) tiveram captação cardíaca de DPD

Biópsia endomiocárdica em 2 doentes com doença de início precoce, aumento da espessura
miocárdica e ausência de captação de DPD, confirmando a presença amiloide TTR

Homem de 59 anos de idade com
doença de início tardio, estádio 3.
Ecocardiograma com aumento da
espessura miocárdica, redução do
srain global e o padrão de apical
sparing. Cintigrafia com MIBG
desenervação simpática cardíaca e
cintigrafia com DPD com forte
captação.
Homem de 56 anos de idade com
doença de início precoce, estádio 1,
submetido a transplante hepático.
Amiloidose cardíaca (aumento da
espessura das paredes, redução do
strain
global,
apical
sparing,
desenervação simpática cardíaca e
aumento do NT-próBNP) e sem
captação cardíaca de DPD.
Homem de 61 anos com doença de
inicio tardio, estadio 1, sob
tratamento com tafamidis. Captação
anormal de DPD sem evidência de
amiloidose cardíaca

§ A cintigrafia com DPD-Tc99m
mostrou captação cardíaca em 97%
dos doentes com fibrilhas tipo A.
§ Nenhum dos doentes com fibrilhas
tipo B mostrou captação cardíaca
de DPD-Tc99m
§ Os resultados da cintigrafia com
DPD-Tc99m
está
fortemente
relacionado com a composição das
fibrilhas de amiloide dos doentes.

Pilebro B et al. Ups Med Sci. 2016; 121(1): 17-24.

SUSPEITA DE AMILOIDOSE – CLÍNICA OU ECO/RMC
Electroforese das Proteínas Séricas e Urinárias com Imunofixação,
Doseamento das Cadeias Leves Livres Séricas (Kappa ou lambda)
Presença de Proteína Monoclonal

SIM

NÃO

Biópsia da Gordura Abdominal
Biópsia Osteomedular

Cintigrafia DPD,PYP
Captação Score 2,3

Permanece Suspeita Clinica

Depósitos de Amiloide

+

+

–
–

ECO/RMC típicos

+

Biópsia Cardíaca

–

Amiloidose Cardíaca Confirmada

Caracterização do Amiloide

Sequenciação da TTR

+

ATTR
Wild Type

–
Exclusão de Amiloidose
Cardíaca

Adaptado de Pereira N.L. et al. JACC 2018;71:1130-48

+
ATTR
Hereditária

Amiloidose Cardíaca: caso clinico
Homem de 75 anos de idade com o diagnóstico“ de novo” de MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA (?)
– Paris.
HOSPITAL DE SANTA MARIA:
• RMC – septo espessado apresentando realce tardio sub-epicárdico (MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA ASSIMÉTRICA?). Sem
critérios típicos de amiloidose cardíaca.
• Imunoelectroforese sérica e urinária e doseamento das cadeias leves livres– NEGATIVAS.
• Biópsia da gordura abdominal – NEGATIVA, biópsia das glândulas salivares – PRESENÇA DE AMILOIDE.
• Sequenciação completa da TTR – AUSÊNCIA DE MUTAÇÃO

ECG

• FC=98 bpm
• Má progressão das ondas R
• ARV

Ecocardiografia
• Septo=18 mm
• PP=16 mm
• Parede do VD
espessada
• FE=71%

Diagnóstico definitivo: AMILOIDOSE TTR WILD TYPE

Cintigrafia DPD-Tc99m
• Score=3

Amiloidose Cardíaca: caso clinico
Mulher de 57 anos de idade com ICC e diagnóstico de AMILOIDOSE CARDÍACA TTR WILD TYPE (?)
•
•
•
•
•

RMC – Septo 22 mm, FEVE 43%, realce tardio global subendocárdico compatível com AMILOIDOSE CARDÍACA.
Biópsia da gordura abdominal – NEGATIVA; biópsia hepática – PRESENÇA DE DEPÓSITOS DE AMILOIDE.
Cintigrafia cardíaca DPD-Tc99m – INTENSA CAPTAÇÃO NO CORAÇÃO COMPATÍVEL COM AMILOIDOSE TTR
Sequenciação completa da TTR – AUSÊNCIA DE MUTAÇÃO
Biópsia cardíaca – positivo para AMILOIDOSE TTR

HOSPITAL DE SANTA MARIA:
• Imunoelectroforese sérica e urinária e doseamento das cadeias leves livres – AUMENTO DAS CADEIAS LEVES LAMBDA
• Biópsia osteomedular – infiltração medular por CÉLULAS DE MIELOMA

Ecocardiografia
• Septo=18 mm
• PP=16 mm
• Parede do VD
espessada
• DD grau III
• FEVE=36%

• Strain Global=-4,6%
• Apical sparing

ECG
• FC=89 bpm
• QS em V1 e V2
• ARV

NT-próBNP=7484 pg/mL
Troponina T=274 ng/L

Diagnóstico definitivo: AMILOIDOSE AL/MIELOMA

Amiloidose Cardíaca: caso clinico
Homem de 66 anos de idade com a suspeita de diagnóstico de AMILOIDOSE CARDÍACA
RMC – Septo 27 mm, FEVE 38%, sugestiva de amiloidose cardíaca
HOSPITAL DE SANTA MARIA
Imunoelectroforese sérica e urinária e doseamento das cadeias leves livres – NEGATIVAS.
Sequenciação completa da TTR – AUSÊNCIA DE MUTAÇÃO

ECG
• Flutter A com
BAVC
• FC=71 bpm
• ARV

Ecocardiografia
• Septo=22 mm
• PP=16 mm
• Parede do VD
espessada
• FE=39%
• Strain Global=-4,6%
• Apical sparing

NT-próBNP=3359 pg/mL
2567702
Troponina T=91 ng/L
Cintigrafia PYP-Tc99m
2012
Aumento da captação
cardíaca

Diagnóstico definitivo: AMILOIDOSE TTR WILD TYPE

Cintigrafia DPD-Tc99m
2018
• Score=3
• C/CL=2,68

Amiloidose Cardíaca: tratamento

• SINTOMÁTICO
• ANTI AMILOIDE
• DE ATINGIMENTO DE ÓRGÃOS*

* O principal determinante do prognóstico na AL é a extensão do envolvimento cardíaco

Amiloidose Cardíaca: tratamento sintomático
• Restrição de sal/diuréticos (diuréticos de ansa e antagonistas da
aldosterona)
• b bloqueantes, IECAs e ARAs (pouco eficazes e mal tolerados)
• Amiodarona (segura na fibrilhação auricular)
• Bloqueadores dos canais de cálcio (contra-indicados)
• Digoxina (evitar por aumento do risco de toxicidade)
• Midodrina, fludrocortisona (hipotensão)
• Anticoagulantes (FA, independentemente do score de CHADsVASC)
• PM (bloqueio cardíaco ou bradicardia sintomática)
• CDI

Amiloidose AL: tratamento anti-amiloide
AL
Agentes alquilantes

Terapeuticas antiplasmócitos

Anticorpos antiamiloide

Melfalano
Ciclofosfamida

Inibidores
proteossómicos

Bortezomibe

Imunomoduladores

Pomalidomida

Anticorpos monoclonais
anti-CD38

Daratumumabe

Ixazomibe

NEOD001

Transplante autólogo*
*A extensão do envolvimento cardíaco é o principal determinante do
risco do transplante autólogo.

Amiloidose AL: avaliação da resposta terapêutica
Mulher de 63 anos de idade com síndrome nefrótico e suspeita de amiloidose
• Imunoelectroforese sérica e urinária e doseamento das cadeias leves livres – BENCE-JONES CADEIAS LEVES KAPPA.
• Biópsia osteomedular – medula com maturação trilinear e ligeira infiltração por CÉLULAS DE MIELOMA.
• Terapêutica: ciclofosfamida, bortezomibe e dexametasona
Ecocardiografia
• Septo=18 mm
• PP=15 mm
• Parede do VD
espessada
• DD I

Cintigrafia DPD-Tc99m
• Score=2
• C/CL=2,17
• Aumento da captação hepática

• Strain Global=-12%
NT-próBNP=30 044 pg/mL

Ecocardiografia
• Septo=14 mm
• PP=12 mm
• FE=59%
• Parede do VD
espessada
• DD I
• Strain Global=-18%

Cintigrafia DPD-Tc99m
• Score 1
• C/CL=1,7
• Aumento da captação hepática

NT-próBNP= 3 795 pg/mL

Amiloidose ATTR: tratamento anti-amiloide
ATTR
Patisiran* #

RNAi

TTR silenciadores

Oligonucleótidos
antisense

Inotersen*
(IONIS-TTRrx)

Diflunisal
Tafamidis

TTR estabilizadores

Tolcapona
AG10
Doxiciclina + TUDCA
Extracto de chá verde

Degradadores das fibras

Curcumina
Anticorpo anti-amiloide

PRX004

Transplante Hepático (apenas na ATTR-m)
*Informação limitada em doentes com envolvimento cardíaco.
# As mortes no grupo com Patisiran foram de natureza cardiovascular.

Maurer M.S. et al. N Engl J Med 2018; 379:1007-1016

Maurer M.S. et al. N Engl J Med 2018; 379:1007-1016

Maurer M.S. et al. N Engl J Med 2018; 379:1007-1016

Maurer M.S. et al. N Engl J Med 2018; 379:1007-1016

Amiloidose: desaﬁos no diagnóstico e
tratamento
1. O diagnóstico de amiloidose cardíaca requer um alto grau de suspeição
clinica.
2. As técnicas de imagem (ECO, RMC e cintigrafia óssea) vieram permitir o
diagnóstico não invasivo de amiloidose cardíaca.
3. As estratégias terapêuticas atuais contribuíram de forma significativa para a
melhoria da sobrevivência da amiloidose AL, contudo, é necessário um
diagnóstico precoce e inicio pronto do tratamento.
4. Os fármacos emergentes para amiloidose cardíaca TTR, parecem abrir novos
horizontes para esta doença considerada, em muitos casos, sem esperança
terapêutica.
5. Os doentes com suspeita de amiloidose cardíaca devem ser referenciados
para centros dedicados ao tratamento da doença devido à complexidade
envolvida no diagnóstico dos diferentes tipos de amiloidose e às opções
terapêuticas inovadoras, nalguns casos experimentais.

Amiloidose Cardíaca: caso clinico
Homem de 65 anos de idade com ICC e diagnóstico de AMILOIDOSE CARDÍACA
• Biópsia endomiocárdica – AMILOIDOSE CARDÍACA NÃO CARACTERIZADA
• Biópsia da gordura abdominal – NEGATIVA, biópsia rectal – NEGATIVA.
HOSPITAL DE SANTA MARIA
• Imunoelectroforese sérica e urinária e doseamento das cadeias leves livres – AUMENTO DAS CADEIAS LEVES K.
• Biópsia osteomedular – PLASMOCITOSE MONOCLONAL, relação Kappa/Lambda 10:1. DEPOSIÇÃO DE AMILOIDE.
• Sequenciação completa da TTR – variante não patogénica
• Biópsia endomiocárdica – AMILOIDOSE CARDÍACA com positividade para CADEIAS LEVES K E ATTR.

ECG
• FA, FC 69 bpm
• Baixa voltagem
• QS em V1-V3
• ARV

Cintigrafia DPD-Tc99m
• Score = 0
• C/CL = 0,97

Diagnóstico definitivo: AMILOIDOSE AL

ECO
• Septo=16 mm
• PP=13 mm
• FE=53%

• Strain Global=-6,4%
• Apical sparing

Amiloidose Cardíaca: caso clinico
Mulher de 63 anos de idade com síndrome nefrótico e suspeita de AMILOIDOSE SISTÉMICA
HOSPITAL DE SANTA MARIA
• Imunoelectroforese sérica e urinária e doseamento das cadeias leves livres – BENCE-JONES CADEIAS LEVES KAPPA.
• Biópsia osteomedular – medula com maturação trilinear e ligeira infiltração por células de mieloma.
• Biópsia da gordura abdominal – NEGATIVA

ECG
• FC 64 bpm
• HVE com ARV

ECO
• Septo=18 mm
• PP=15 mm
• Parede do VD
espessada
• DD I

• Strain Global=-12%

Cintigrafia DPD-Tc99m
• Score = 2
• C/CL = 2,17
• Aumento da captação hepática

Diagnóstico definitivo: AMILOIDOSE AL/MIELOMA

