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RESUMO 

 
Introdução: A amiloidose constitui um grupo de distúrbios que compartilham a capacidade de 

acumular proteínas autólogas, modificadas e precipitadas, em certos órgãos. O rim é frequentemente 

afetado na amiloidose sistêmica e depósitos de tais proteínas podem ser detectados em 

compartimentos teciduais renais específicos, apresentando distribuição variável. Poucos autores tem 

estudado especificamente essa distribuição, e suas possíveis correlações clínicas e estadiamentos 

(diferentemente de estudos quantitativos  existentes em outras doenças renais, como o que ocorre em 

nefropatia por IgA, nefrite lúpica e transplante). 

Objetivo: Estudar possíveis correlações de dados histopatológicos, incluindo a presença e a 

distribuição de depósitos amiloides, com parâmetros clínicos e laboratoriais, particularmente em casos 

onde se evidenciou o comprometimento vascular pelos depósitos amiloides. Material e métodos: Um 

banco de dados de amiloidose renal diagnosticada por biópsia foi estabelecido, incluindo valores 

percentuais de amiloide depositado em cada compartimento renal (tufos gomerulares, tubulointerstício 

e vasos), gênero, idade, valores de proteinúria de 24 horas, presença ou não de hematúria, presença ou 

não de hipertensão arterial e taxa de filtração glomerular estimada (TFGe). A TFGe foi estimada 

usando a fórmula CKD-EPI baseada na creatinina sérica. Os casos foram divididos no Grupo A ≥ 60 e 

no Grupo B <60 (mL/min/1,73m2). A quantificação dos depósitos foi feita por dois métodos: (1) 

análise quantitativa (histomorfometria) por meio de microfotografias digitais e estimativas do depósito 

amiloide usando o programa Axion Vision® (Zeiss); e (2) por método semiquantitativo por scores, 

sob microscopia de luz. Os casos tinham sido previamente avaliados sob luz polarizada (estudo com 

vermelho Congo) e por imunofluorescência para cadeias leves. Tais dados foram estatisticamente 

avaliados mediante comparações entre a quantificação dos depósitos amiloides segundo suas 

distribuições teciduais em compartimentos renais e de acordo com as variáveis clínicas e laboratoriais 

descritas. Resultados: De 2000 a 2018, 53 casos foram selecionados. De modo geral, os casos com 

menores taxas de filtração glomerular mostraram significativa correlação com hipertensão arterial 

sistêmica. Além disso, a estratificação da taxa de filtração glomerular de acordo com o o sistema de 

estadiamento (CKD-EPI/KDOQI) empiricamente avaliado como ponto de corte para estágio III, 

também se correlacionou com a presença e quantidade dos depósitos amiloides ao longo das estruturas 

vasculares (avaliados tanto semiquantitativamente quanto histomorfométricamente) e também com a 

percentagem de infiltrado inflamatório intersticial (P <0,05). Com valor P <0,1 na análise descritiva, 

foram selecionadas as seguintes variáveis: glomérulos globalmente escleróticos, pressão arterial alta e 

extensão da deposição amiloide vascular. Um modelo de regressão logística binária tendo a TFGe 

como variável dependente encontrou hipertensão e amiloide vascular como preditores independentes 

do grupo B. Não houve diferença entre amiloidose de cadeia leve (AL) e os demais tipos de 

amiloidose (não-AL). Hematúria, proteinúria e achados histológicos de cronicidade (fibrose intersticial 

e arterioesclerose) também não determinaram pior função renal. Conclusões: Além de promover um 

diagnóstico para amiloidose e seus subtipos, a biópsia renal também poderia evidenciar alterações 

específicas pela análise das distribuições amiloides que se correlacionem diretamente com desfechos 

clínicos, como a disfunção renal, e que poderiam ser avaliados através de análises de scores 

semiquantativos, ou mesmo por quantificações histomorfométricas. Nosso estudo mostra, através de 

uma abordagem piloto, que depósitos amiloides vasculares são preditores independentes de disfunção 

renal em casos de amiloidose renal. Apesar de nossa pequena amostra, nosso estudo ressalta a 

necessidade de investir em maiores estudos controlados e prospectivos, que também venham a utilizar 

métodos quantitativos e/ou semiquantitativos, para melhor entender e confirmar nossos achados. 

 

Palavras-chave: 

Amiloidose, Taxa de Filtração Glomerular, Depósitos Amiloides 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Amyloidosis is a group of disorders that share the capacity of accumulate 

autologous proteins, modified and precipitated proteins in certain organs. The kidney is often 

affected in systemic amyloidosis and deposits of such proteins can be detected in specific 

renal tissue compartments, presenting with a variable distribution. Few authors have 

specifically studied this distribution, and its possible clinical correlations and staging (unlike 

quantitative studies in other renal diseases, such as in IgA nephropathy, lupus nephritis and 

transplantation).  Objective: To study the correlation of histopathological data, including the 

presence and distribution of amyloid deposits, with clinical and laboratorial parameters, 

particularly in cases where vascular impairment by amyloid deposits was evidenced. 

Methods: A database of renal amyloidosis diagnosed by biopsy was established, including 

percentual values of amyloid deposited in each renal compartment (glomerular tufts, 

tubulointerstitium and vessels), sex, age, 24-hour proteinuria values, presence or not of 

hematuria, presence or absence of hypertension and estimated glomerular filtration rate 

(eGFR). eGFR was estimated using the CKD-EPI formula based on seric creatinin. The cases 

were divided into Group A ≥ 60 and Group B <60 (mL/min/1.73m2). The quantification of 

the deposits was done by two methods: (1) quantitative analysis (histomorphometry) using 

digital photomicrographs and amyloid deposition estimates using the Axion Vision® program 

(Zeiss); and (2) by semiquantitative scoring method under light microscopy. The cases had 

previously been evaluated under polarized light (Congo red study) and by 

immunofluorescence for light chains. These data were statistically evaluated through 

comparisons between the quantification of amyloid deposits according to their tissue 

distributions in renal compartments and according to the clinical and laboratory variables 

described. Results: From 2000 to 2018, 49 cases were selected. In general, cases with lower 

glomerular filtration rates showed a significant correlation with systemic arterial 

hypertension. In addition, stratification of the eGFR according to the staging system (CKD-

EPI / KDOQI) empirically assessed as stage III cut-off point, also correlated with the presence 

and quantity of amyloid deposits along vascular structures (evaluated both semiquantitatively 

and histomorphometrically) and also with the percentage of interstitial inflammatory infiltrate 

(P <0.05). With P value <0.1 in the descriptive analysis, the following variables were 

selected: globally sclerotic glomeruli, high blood pressure and vascular amyloid deposition 

extent. A binary logistic regression model with eGFR as a dependent variable found 

hypertension and vascular amyloid as independent predictors of group B. There was no 

difference between light chain amyloidosis (AL) and the other types of amyloidosis (non-AL). 

Hematuria, proteinuria and histological findings of chronicity (interstitial fibrosis and 

arteriosclerosis) also did not determine poor renal function.  Conclusions: In addition to 

promoting a diagnosis of amyloidosis and its subtypes, renal biopsy could also show specific 

alterations by the analysis of the amyloid distributions that directly correlate with clinical 

outcomes, such as renal dysfunction, that could be evaluated through semiquantitative scores, 

or even by histomorphometric quantifications. Our study shows, through a pilot approach, 

that vascular amyloid deposits are independent predictors of renal dysfunction in cases of 

renal amyloidosis. Despite our small sample, our study emphasizes the need to invest in larger 

controlled and prospective studies that also use quantitative and/or semiquantitative methods 

to better understand and confirm our findings. 

 

Key words:  

Amyloidosis, Glomerular Filtration Rate, Amyloid Deposits 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 AMILOIDOSE 

 

Amiloidose é um grupo raro de doenças que resultam da deposição extracelular de 

amiloide, material fibrilar derivado de várias proteínas precursoras que adquirem uma 

dobradura anormal e conformação tipo beta folha. Como uma doença rara, a epidemiologia da 

amiloidose na população geral não é bem conhecida (Bergesio et al, 2007), mas a incidência 

de amiloidose renal varia de 0,7% a 4,8% em estudos de biópsia renal em todo o mundo 

(Bergesio et al, 2007; Tsai et al, 2011; von Hutten et al, 2009; Abdallah et al, 2013), com esse 

número chegando a 2,3 % no Brasil (Polito et al, 2010; Fonseca et al, 2015). A deposição de 

amiloide pode ocorrer na presença de uma proteína anormal (por exemplo, amiloidose 

hereditária e amiloidose adquirida sistêmica de cadeia leve da imunoglobulina [AL], em 

associação com excesso de proteína normal (por exemplo, amiloidose sistêmica reativa [AA] 

e amiloidose relacionada à diálise [β2-microglobulina]), e ainda por razões desconhecidas, 

acompanhando o processo de envelhecimento (por exemplo, amiloidose de transtiretina tipo 

selvagem ou amiloidose sistêmica senil e amiloidose relacionada ao peptídio natriurético 

atrial). Mais de 30 proteínas foram identificadas formando amiloide no homem, mas o uso 

recente de espectrometria de massa para identificar amiloide sugere que muitas outras 

proteínas podem ser amiloidogênicas (Wechalekar et al, 2016). 

 

1.2 PATOLOGIA E PATOGÊNESE DA AMILOIDOSE 

 

 Foi Rudolph Virchow, em 1854, que adotou o termo "amiloide", introduzido pela 

primeira vez por Schleiden em 1838 para descrever o amido de plantas, para se referir a 

depósitos de tecido que mancharam de maneira semelhante à celulose quando expostos ao 

iodo (Kyle et al, 2001). Nessas descrições originais, Rokitansky observou que os depósitos 

amiloides tinham uma aparência grosseiramente "cerosa" e foi descrita por Virchow como 

amorfa e hialina à microscopia óptica. O vermelho Congo é um indicador de pH desenvolvido 

por Paul Bottinger em 1883 que mais tarde, mostrou a típica capacidade de birrefringência 

verde-maçã à microscopia polarizada, introduzida na década de 1920 por Bennhold para 

melhor demonstração de amiloide. O uso de tioflavina T, produzindo uma intensa 

fluorescência verde-amarela, foi popularizado na década de 1950 (Kyle et al, 2001). 
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 O exame microscópico eletrônico de depósitos amiloides, realizado pela primeira 

vez em 1959, demonstra fibrilas retas e não ramificadas de 8 a 10 nm de largura, compostas 

de protofilamentos que podem ser observados em maior resolução (Sipe et al, 2014; Merlini et 

al, 2003). Microscopia eletrônica de transmissão e microscopia de força atômica tiveram um 

papel na elucidação da estrutura tridimensional destes agregados macromoleculares e na 

definição de constituintes intermediários, incluindo pequenos oligômeros e agregados 

amorfos (Benson et al, 2008). Em muitos asos, o tipo de unidade de fibrilas amiloide pode ser 

melhor definido por imunofluorescência, técnicas imunoenzimáticas ou microscopia 

imunoeletrônica (Murphy et al, 2010; Haekins et al, 1990). 

 

 A amiloidose resulta da deposição do tecido extracelular de fibrilas compostas por 

subunidades de uma variedade de proteínas de baixo peso molecular, e muitas destas 

proteínas são circulantes como componentes do plasma. Fatores genéticos desempenham um 

papel importante em muitas formas de amiloidose. As mutações pontuais, as deleções e os 

códons de parada prematura podem resultar em alterações estruturais predisponentes à 

fibrilogênese e ao desenvolvimento de depósitos amiloide. Dependendo do tipo de 

amiloidose, os fatores que afetam a dobradura da proteína, incluindo chaperones e falha de 

desagregação de caminhos, podem ser operacionais. Os efeitos de cofactores não fibrilares 

associados e distúrbios que levam ao aumento da produção de proteínas amiloidogênicas 

precursoras, incluindo inflamação crônica e algumas discrasias de células plasmáticas, são 

importantes, particularmente no que diz respeito a amiloidose sistêmica.  

 

 As fibrilas amiloides são polímeros insolúveis constituídos por proteínas de 

subunidades de baixo peso molecular. Essas subunidades são derivadas, por sua vez, de 

precursores solúveis que sofrem alterações conformacionais que levam à adoção de uma 

configuração predominantemente em folha com dobradura tipo beta ante-paralela (Belloti et 

al, 2007; Eisenberg et al, 2012; Knowles et al, 2014). Oligômeros intermediários não-

fibrilares podem ser responsáveis pela toxicidade dos tecidos e pela patogênese da doença em 

certos distúrbios relacionados ao amiloide (Bemporad et al, 2012). 

 

 As rotas para a fibrilogênese incluem dobragem parcial ou desdobramento da 

proteína precursora que pode ser facilitada por acidificação ou proteólise e acelerada pela 
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nucleação (Rochet et al, 2000). A formação de fibrilas também está associada à co-deposição 

de outras substâncias não fibrilares, incluindo glicosaminoglicanos (particularmente heparan 

sulfato), componente P amiloide sérico (um membro da família pentraxina que inclui proteína 

C-reativa) e apolipoproteínas específicas (E e J) (Kisilevsky et al, 2000; Zhang et al, 2010). 

Tais fatores podem modular significativamente a fibrilogênese em qualquer uma das várias 

etapas envolvidas na conversão de precursores solúveis em fibrilas e potencialmente podem 

influenciar a fase de deposição do amiloide no tecido, bem como sua reabsorção (Dergunov et 

al, 2006). 

 

 Formas circulantes das subunidades proteicas não parecem ser os precursores 

fibrilares envolvidos em várias formas de amiloidose localizada ou específica de algum órgão, 

em contraste com a amiloidese sistêmica, em que tais formas circulantes são presumidas 

como precursores. Em outros casos (por exemplo, amiloidose localizada envolvendo a 

conjuntiva, pulmão, pele ou trato genitourinário), a amiloidose específica de órgão mostrou 

ser idêntica às formas sistêmicas de amiloide bioquimicamente. Presume-se que a proteína 

precursora (por exemplo, cadeia leve de imunoglobulina) seja sintetizada e processada em 

locais adjacentes à deposição amiloide (Gertz et al, 2003; Terrier et al, 2008; Wechalekar et 

al, 2008). Este modelo para a formação de amiloide nos locais de síntese protéica tem sido 

corroborado em alguns modelos in vitro de amiloidose AA, nos quais a deposição ocorre em 

torno de alguns tipos celulares específicos, como monócitos, macrófagos ou células 

mesangiais observados em cultura de tecidos. Já foram conhecidos pelo menos 30 tipos 

diferentes de fibrilas amiloides em humanos e 10 em animais, com descrição da nomenclatura 

segundo as proteínas subunitárias observadas bem como as doenças amiloides 

correspondentes associadas a cada uma das moléculas afetadas (Sipe et al, 2014). 

 

 Vários tipos de amiloidose são claramente hereditários, e a doença clínica tem sido 

associada na maioria das formas familiares às mutações missense das proteínas precursoras. 

Os fatores hereditários na amiloidose incluem: gêneros mutantes que codificam proteínas 

anormais, mais propensas à fibrilogênese do que sua contrapartida de tipo selvagem; 

polimorfismos de cofactores (por exemplo, apolipoproteína E) ou de proteínas subunitárias 

(por exemplo, amiloide sérico A); doenças hereditárias que afetam o nível ou a acumulação de 

proteínas precursoras (por exemplo, mutações de presenilina na doença de Alzheimer 

familiar); distúrbios hereditários que podem resultar em inflamação crônica e deposição de 
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proteína precursora em populações susceptíveis (por exemplo, mutações de pirina e criopirina 

na febre mediterrânea familiar) (Benson et al, 2007; Mucchiano et al, 2001; Yazaki et al, 

2003). 

 

1.3 TIPOS DE AMILOIDOSE 

 

 Existem várias formas de amiloidose. Os principais tipos de amiloidose observados 

em centros de referência terciária e serviços médicos para pacientes internados são os tipos 

AL (primário) e AA (secundário), embora outros tipos de amiloidose sejam clinicamente 

importantes, alguns dos quais comuns e outros raros. A nomenclatura inclui a letra "A", 

referente às subunidades proteicas amiloides, seguida da abreviatura do nome da proteína 

precursora. A amiloidose AL é causada por uma discrasia de células plasmáticas, resultando 

na deposição de proteínas derivadas de fragmentos de cadeia leve de imunoglobulina. A 

amiloidose AA é uma complicação de doenças crônicas em que há inflamação contínua ou 

recorrente, resultando na produção de proteína amiloide sérica A, um reagente de fase aguda, 

que pode formar depósitos. Outras formas principais de amiloidose observadas clinicamente 

incluem amiloidose relacionada à diálise, amiloidose hereditária, amiloidose sistêmica 

relacionada à idade (senil) e amiloidose órgão-específica.  

 

1.3.1 Amiloidose AL 

 

 Amiloidose AL ocorre devido a deposição de proteína derivada de fragmentos de 

cadeia leve imunoglobulina. É uma discrasia de células plasmáticas na qual uma proteína 

monoclonal é detectável na urina e/ou no sangue, por imunofixação e medição de cadeias 

leves livres no soro, em mais que 95% dos pacientes afetados (Merlini et al, 2014). A 

amiloidose nestes casos é sistêmica e pode apresentar uma variedade de sintomas ou sinais, 

incluindo proteinúria importante (geralmente na faixa nefrótica) e edema, 

hepatoesplenomegalia, insuficiência cardíaca e síndrome do túnel do carpo. Embora 

praticamente todos os pacientes tenham deposição amiloide multissistêmica, não é incomum 

apresentar evidências de que principalmente um órgão está afetado. A amiloidose AL pode 

ocorrer sozinha ou em associação com mieloma múltiplo ou, menos frequentemente, 

macroglobulinemia de Waldenström ou linfoma não-Hodgkin. A doença da deposição da 

cadeia leve possui uma patogênese semelhante e compartilha algumas manifestações clínicas 
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com amiloidose AL, a diferença é que os fragmentos de cadeia leve depositados geralmente 

não formam fibrilas e não geram deposição de cofactores amiloides. Em casos raros, a 

amiloidose pode ser derivada de fragmentos de cadeia pesada de imunoglobulina (Eulitz et al, 

1990).  

 

 Embora esta desordem seja o resultado da proliferação clonal de células plasmáticas, 

a maioria dos pacientes não desenvolve mieloma múltiplo. Além disso, a maioria dos 

pacientes com mieloma e superprodução de cadeias leves não desenvolvem amiloidose. Esses 

achados indicam que algum fator inato na cadeia leve patogênica é responsável pela formação 

de amiloide. Uma dessas propriedades é a capacidade de ser absorvida por macrófagos, onde 

as cadeias leves intactas são metabolizadas em fragmentos pré-amiloide. Esses fragmentos 

devem então ter propriedades bioquímicas que lhes permitem formar fibrilas amiloides 

(Glenner et al, 1980). No rim, um receptor foi identificado na superfície de células mesangiais 

que absorve cadeia leve pela endocitose (Keeling et al, 2004). A natureza patogênica da 

cadeia leve determina o seu trajeto e a modificação pós-absorção, o que resulta em formação 

de amiloide ou doença de deposição de cadeia leve. As cadeias leves amiloidogênicas 

induzem alterações fenotípicas que se assemelham a um macrófago na célula mesangial. 

Outras propriedades intrínsecas da cadeia leve também podem influenciar a formação de 

fibrilas. Dados sugerem que a amiloidogenicidade de uma cadeia leve pode ser determinada 

pelo padrão de mutações em regiões da estrutura do gene (Poshusta et al, 2009). 

 

 Na amiloidose AL, as cadeias leves lambda podem ser mais amiloidogênicas que as 

cadeias leves kappa. Em um estudo de 145 pacientes com amiloidose AL comprovada por 

biópsia, a proporção de pacientes com cadeias leves lambda versus kappa foi muito maior 

entre os pacientes que apresentaram envolvimento renal (12:1) em comparação com aqueles 

que não fizeram (4:1). Dentre 84 pacientes com amiloidose renal conhecida, aqueles com 

cadeias leves lambda apresentaram maior perda de proteína urinária em comparação com 

aqueles com cadeias leves kappa (7 versus 3 g/dia, respectivamente) (Gertz et al, 2009). 

Embora os pacientes com amiloidose AL tenham uma gamopatia monoclonal, nem todos os 

pacientes com doença renal e gamopatia monoclonal possuem amiloidose AL. A freqüência 

com que isso ocorre foi avaliada em um estudo de 121 pacientes com doença renal e 

gamopatia monoclonal, em que 55 pacientes apresentavam doenças renais não relacionadas à 

gamopatia monoclonal (Pauekseikon et al, 2003). Isto, em parte, reflete a freqüência 
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relativamente alta de gamopatia monoclonal de significância indeterminada, que é de 3% em 

indivíduos com mais de 50 anos de idade e 5% naqueles com mais de 70 anos de idade (Kyle 

et al, 2002). Mesmo quando os depósitos amiloides são identificados, a presença de uma 

gamopatia monoclonal não garante o diagnóstico de amiloidose AL. O diagnóstico deve 

basear-se na tipagem das fibrilas amiloides. Um estudo em um centro de referência em 

amiloidose mostrou que aproximadamente 10% dos pacientes inicialmente diagnosticados 

como amiloidose AL na verdade apresentavam amiloidose hereditária (Lanchamann et al, 

2002). O diagnóstico incorreto não só resulta na exposição a agentes citotóxicos 

desnecessários, mas também impede que o paciente receba a terapia apropriada. Pode ser 

muito difícil detectar uma proteína monoclonal circulante nesses pacientes. 

 

1.3.2 Amiloidose AA  

 

 A amiloidose AA pode complicar doenças crônicas em que há inflamação em curso 

ou recorrente, como artrite reumatóide, espondiloartropatia, doença inflamatória intestinal, 

infecções crônicas ou síndromes hereditárias de febre periódica (por exemplo, febre familiar 

do Mediterrâneo). Pode ocorrer em associação com outras causas, incluindo neoplasias, e em 

uma minoria de pacientes é idiopática (Pinney et al, 2012). As fibrilas são constituídas por 

fragmentos do reagente de fase aguda amiloide sérico. O órgão mais envolvido na amiloidose 

AA é o rim (cerca de 80% dos casos). Isso geralmente é caracterizado por deposição de 

amiloide glomerular, geralmente levando a síndrome nefrótica, embora a apresentação renal 

possa variar. O envolvimento cardíaco e de outros órgãos também pode ser visto.  

 

 A amiloidose AA (anteriormente referida como amiloidose secundária), também 

chamada amiloidose reativa ou amiloidose AA, ocorre em pacientes com doenças 

inflamatórias crônicas. Artrite reumatóide (do adulto ou juvenil) atualmente representa até 

40% dos casos (Glenner et al, 1980; Gertz et al, 1991). As outras principais condições 

associadas à amiloidose AA são espondilite anquilosante, artrite psoriática, infecções 

piogênicas crônicas (bronquiectasias, osteomielite, úlceras crônicas da pele ou de decúbito, 

usuários de drogas intravenosas, paraplégicos ou tuberculose), doença intestinal inflamatória 

(principalmente doença de Crohn), fibrose cística, algumas neoplasias (particularmente 

carcinoma de células renais e linfoma de Hodgkin) e febre mediterrânea familiar (Ozen et al, 

2004; Connolly et al, 2006). Uma série de distúrbios genéticos associados à inflamação 
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crônica foram relatados como causadores de amiloidose AA. Estes incluem febre 

mediterrânea familiar, síndrome de hiperimunoglobulinemia D, síndrome periódica associada 

ao receptor de fator de necrose tumoral e síndrome de Muckle-Wells (van der Hilts et al, 

2005; Simon et al, 2007). Por outro lado, nem todas as doenças autoimunes (incluindo as 

associadas à inflamação crônica) levam à formação de amiloide, uma vez que a amiloidose 

AA é rara em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e diabetes mellitus (exceto nas 

ilhotas) (Glenner et al, 1980).  

 

 A amiloidose AA está associada ao aumento da produção do reagente de fase aguda 

amiloide A sérica por hepatócitos. Este processo pode ser estimulado pela liberação de 

citocinas (talvez interleucina-1) de macrófagos ativados (Glenner et al, 1980). A clivagem em 

monócitos circulantes / macrófagos resulta na geração de fragmentos menores, chamados de 

proteína AA, que podem então se depositar nos tecidos. A amiloidose AA geralmente conduz 

a falência renal, em particular em pacientes com níveis circulantes persistentemente elevados 

de amiloide A sérico.  

 

1.3.3 Amiloidose Hereditária 

 

 A amiloidose renal hereditária é uma doença rara em que a deposição amiloide é 

mais proeminente nos rins. Mutações em várias proteínas podem resultar em deposição renal 

relativamente seletiva. Estas incluem transtiretina (ATTR), cadeia alfa de fibrinogênio A 

(AFib), lisozima (ALys), apolipoproteína A-I (AApoAI) e A-II (AApoAII) e gelsolina (AGel) 

(Uemichi et al, 1994; Vigushin et al, 1994; Valleix et al, 2002; Yazaki et al, 2003; Picken et 

al, 2009). Certas amiloidoses hereditárias também podem apresentar-se com doença 

tubulointersticial (Vigushin et al, 1994; Gregorini et al, 2005). Um exemplo é uma forma 

hereditária em que as fibrilas amiloides são compostas por fragmentos de uma variante de 

AApoAI, a principal apolipoproteína de HDL (Vigushin et al, 1994; Gregorini et al, 2005). 

Esta desordem particular é de interesse patogenético porque a insuficiência renal é devida a 

depósitos amiloides peritubulares e intersticiais. Os glomérulos são geralmente poupados, e os 

pacientes têm pouco ou nenhum aumento na excreção de proteínas. 

 

 Pacientes com amiloidose hereditária e uma gamopatia monoclonal de significado 

indeterminado podem ser diagnosticados como tendo amiloidose AL. Um estudo de 350 



21 

 

 

pacientes com diagnóstico de amiloidose AL encontrou que 9,7% apresentavam mutações 

genéticas associadas a tipos hereditários de amiloidose que posteriormente foram confirmados 

com outros testes (Lachmann et al, 2002). Isso ilustra o fato importante de que a presença de 

uma proteína monoclonal não pode ser usada para confirmar o diagnóstico de amiloidose AL. 

Em pacientes em que o amiloide não pode ser evidenciado por técnicas imunoistoquímicas, a 

análise genética deve ser realizada para excluir a amiloidose hereditária para evitar a 

exposição a agentes citotóxicos desnecessários. A dissecção a laser do tecido seguido de 

análise proteômica baseada em espectrometria de massa fornece um diagnóstico preciso e é 

considerado o "padrão-ouro" (Vrana et al, 2009 ). 

 

1.3.4 Outras formas de amiloidose com acometimento renal 

 

 A amiloidose AApoAIV é uma forma rara de amiloidose renal que foi descrita em 

pacientes com insuficiência renal progressiva e proteinúria mínima ou ausente (Sethi, et al 

2012; Dasari et al, 2016). Em contraste com as amiloidoses de apolipoproteína A-I (AApoAI) 

e A-II (AApoAII), que são formas hereditárias de amiloidose, ainda não foram identificadas 

mutações genéticas em pacientes com amiloidose com AApoAIV. É necessária uma biópsia 

de rim com microdissecção a laser e espectrometria de massa para estabelecer o diagnóstico. 

Semelhante aos pacientes com amiloidose AApoAI, os pacientes com amiloidose AApoAIV 

possuem depósitos amiloides restritos à medula renal (principalmente peritubulares e 

intersticiais).  

 

 Amiloidose associada a fator quimiotático de leucócitos 2 (ALECT2) é uma forma 

sistêmica de amiloidose com comprometimento predominantemente renal e hepático (Benson 

et al, 2009; Murphy et al, 2010; Nasr et al, 2015). A maioria dos casos relatados (88 a 92%) 

ocorrem em hispânicos idosos de origem mexicana, embora Punjabis, pessoas das Primeiras 

Nações da Colúmbia Britânica e nativos americanos também tenham uma predisposição para 

esta doença (Larsen et al, 2014; Mereuta et al, 2014; Said et al, 2014; Hutton et al, 2014). A 

patogênese da amiloidose ALECT2 não é bem compreendida. Os pacientes tipicamente 

apresentam doença renal crônica e proteinúria variável, sendo incomum a presença de 

síndrome (Larsen et al, 2014; Said et al, 2014). Uma biópsia de rim, de preferência com 

microdissecção a laser e espectrometria de massa, é necessária para fazer o diagnóstico. 

Pacientes com amiloidose ALECT2 caracteristicamente apresentam deposição difusa de 
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amiloide positivo ao vermelho Congo no interstício cortical, com envolvimento glomerular e 

vascular variável (Benson et al, 2009; Murphy et al, 2010; Said et al, 2014). Em geral, os 

pacientes com amiloidose ALECT2 têm uma melhor sobrevivência global do que aqueles 

com amiloidose AL ou AA, possivelmente devido a ausência ou rara ocorrência de 

envolvimento cardíaco. No entanto, a sobrevida renal é relativamente baixa, com até 39% dos 

pacientes progredindo para doença renal avançada (Said et al, 2014). Não há terapias 

específicas para a amiloidose ALECT2. 

 

1.4 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS GERAIS DA AMILOIDOSE 

 

 O tipo de proteína precursora, a distribuição tecidual e a quantidade de deposição 

amiloide determinam em grande parte as manifestações clínicas. Algumas características 

clínicas e laboratoriais que sugerem amiloidose incluem alterações cutâneas faciais, músculos 

aumentados (por exemplo, língua, deltóides), sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e 

anormalidades na condução elétrica cardíaca, hepatomegalia, evidência de proteinúria ou 

síndrome nefrótica, neuropatia periférica e/ou autonômica e defeitos de coagulação. A 

prevalência dos tipos mais comuns de amiloidose varia em diferentes partes do mundo. Nos 

países desenvolvidos, AL é o tipo mais comum de amiloidose sistêmica, enquanto que, nos 

países em desenvolvimento, a amiloidose AA é mais freqüente. Este é um resultado provável 

de uma maior carga de doenças infecciosas crônicas, como tuberculose, lepra e osteomielite 

no caso da amiloidose AA (Westermark et al, 2008). Nas duas formas mais comuns de 

amiloidose sistêmica, amiloidose primária (AL) e secundária (AA), os principais locais de 

deposição amiloide clinicamente importante estão nos rins, coração e fígado, por vezes se 

limitando a um desses órgãos.  

 

1.5 AMILOIDOSE RENAL 

 

 Conforme já mencionado, o envolvimento renal clinicamente evidente na 

amiloidose ocorre principalmente na forma AL ou AA (Glenner et al, 1980; Kyle et al, 1983; 

Kyle et al, 1995; Gertz et al, 2002; Dember et al, 2006). O comprometimento renal também 

pode ocorrer em algumas formas hereditárias de amiloidose, mais comumente em AFib, 

AApoAI, AApoAII, ALys e AGel, mas é raro em ATTR, especialmente no tipo selvagem. A 

deposição de Ab2m ocorre em pacientes em diálise de manutenção prolongada. Nestes casos, 
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a deposição no rim foi relatada em autópsias, mas não tem significado clínico (Dember et al, 

2006). 

 

 A microscopia de luz na amiloidose renal revela tipicamente deposição glomerular 

difusa de material hialino amorfo, inicialmente no mesângio e depois nas alças capilares 

formando nódulos hialinos. Estes nódulos coram fracamente com ácido periódico de Schiff 

(PAS) e prata metenamina, porque são compostos principalmente de fibrilas amiloides e não 

de matriz extracelular como no diabetes mellitus (Dember et al, 2006). Existem várias outras 

causas de glomerulosclerose nodular observadas por microscopia óptica, a maioria das quais 

identificada por achados característicos observados por imunofluorescência ou microscopia 

eletrônica. Depósitos amiloides também podem ser observados em pequenas artérias, 

arteríolas e tubulointerstício.  

 

 A microscopia de imunofluorescência é negativa para imunoglobulinas e 

complemento na amiloidose de AA, mas é tipicamente positiva para cadeias leves de 

imunoglobulina lambda ou kappa na forma AL. Casos falsos negativos à imunofluorescência 

podem ocorrer em 25 a 35 por cento dos casos. Para aumentar a sensibilidade, antissoros de 

vários fornecedores podem ser usados, e a reação por imunoperoxidase também pode ser útil. 

Dissecção a laser do tecido, seguida de análise proteômica baseada em espectrometria de 

massa, é método padrão-ouro, mas está disponível apenas em laboratórios especializados 

(Vrana et al, 2009; Sethi et al, 2010).  

 

 As manifestações clínicas da doença renal variam com o local e o grau de 

envolvimento do parênquima pelos depósitos. Proteinúria e síndrome nefrótica, bem como 

insuficiência renal, são comuns na amiloidose AL e AA. Uma vez que a amiloidose é 

confirmada por biópsia, a etiologia subjacente deve ser determinada. A maioria dos pacientes 

com amiloidose AL tem depósitos predominantemente glomerulares e apresenta proteinúria 

que geralmente está na faixa nefrótica e muitas vezes acompanhada de edema (Glenner et al, 

1980; Kyle et al, 1983; Triger et al, 1973). Neste tipo de amiloidose, cerca de 75 por cento 

dos pacientes apresentam proteinúria (Palladini et al, 2009; Wechalekar et al, 2008). O grau 

de proteinúria pode variar de leve a maciço (>20g/dia). O sedimento urinário é geralmente 

benigno (refletindo a falta de inflamação) e a concentração plasmática de creatinina pode ser 

normal ou apenas moderadamente elevada. A doença renal avançada, ou seja, aquela que já 
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chegou ao estágio V de doença renal crônica (DRC), desenvolve-se em cerca de 20 por cento 

dos pacientes com síndrome nefrótica e está associada a uma baixa sobrevivência em geral 

(Palladini et al, 2009; Wechalekar et al, 2008). Na Tabela 1, podem ser observados os estágios 

de DRC. Depósitos glomerulares são comuns em pacientes com AA relacionada a artrite 

reumatoide e costumam estar associados a um mau prognóstico renal. Em um estudo que 

acompanhou por 5 anos pacientes com artrite reumatoide e amiloidose renal, 27 de 38 

pacientes apresentaram depósitos glomerulares e 85 por cento deles evoluíram para fase de 

falência funcional durante o período de observação (Uda et al, 2006). 

 

 

Tabela 1. Estágios de Doença Renal Crônica 

 

Fonte: KDIGO, 2013. 

  

 Ocasionalmente alguns pacientes mostram uma apresentação renal diferente porque 

os depósitos amiloides são primariamente limitados aos vasos, levando ao estreitamento dos 

seus lúmens (Falck et al, 1983; Westermark et al, 1990). Esses pacientes geralmente 

apresentam doença renal crônica progressiva com pouca ou nenhuma proteinúria. Por que isso 
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ocorre não está claro, mas o local de deposição pode ser determinado, pelo menos em parte, 

pelo tamanho do fragmento de proteína amiloide A formado (Westermark et al, 1990). O 

prognóstico em tais pacientes parece ser mais favorável (Uda et al, 2006; Falck et al, 1983). 

Achados similares também foram relatados na amiloidose AL (Eirin et al, 2012). Menos 

comum é a deposição tubular de amiloide, potencialmente levando a sinais de disfunção 

tubular, como acidose tubular renal tipo 1 (distal) ou poliúria por diabetes insípido 

nefrogênico (Neugarten et al, 1986). Síndrome de Fanconi adquirida foi relatada em casos 

raros (Orfila et al, 1991). 

 

1.6 TERAPIAS MEDICAMENTOSAS, DIÁLISE E TRANSPLANTE RENAL 

 

 Fatores que influenciam a resposta renal à terapia para amiloidose AL incluem o 

grau de proteinúria basal e a creatinina sérica, o que foi demonstrado em um estudo de 122 

pacientes com amiloidose AL (Gertz et al, 2009; Leung et al, 2004). Nesse estudo, após 

acompanhamento médio de 45 meses pós-terapia, a análise multivariada constatou que baixos 

níveis de proteinúria basal (e troponina cardíaca) predisseram uma resposta renal, que foi 

definida como redução superior a 50% na proteinúria com menos de 25% de declínio na 

função renal. A resposta hematológica (72% dos pacientes) também se correlacionou 

significativamente com a resposta renal (43% dos pacientes). Noventa e seis por cento 

daqueles com resposta renal também tiveram resposta hematológica. Enquanto que apenas 

54% dos não que não apresentaram resposta renal mostraram resposta hematológica. Assim, o 

objetivo da terapia renal está também relacionado à resposta hematológica. A eliminação da 

proteína monoclonal e das células plasmáticas monoclonais pode levar à reversão do dano 

tecidual (Leung et al, 2004; Skinner et al, 2004). Contudo, o tamanho pequeno da proteína 

monoclonal e baixa carga molecular de células plasmáticas clonais muitas vezes dificulta a 

determinação da resposta hematológica. Este processo foi facilitado com a pesquisa de cadeia 

leve livre no soro, que tem uma sensibilidade superior a 1000 vezes a de eletroforese de 

proteínas séricas e 300 vezes a de imunofixação. Estudos demonstraram redução significativa 

(>90%) ou normalização dos níveis de cadeia leve livre no soro após o transplante de células-

tronco autólogas, com associação a melhor resposta tecidual e a uma melhor sobrevida geral 

(Sanchorawala et al, 2005; Dispenzieri et al, 2006). Outra questão importante é o 

desenvolvimento de doença renal após terapia para amiloidose AL. Em estudo de 173 

pacientes com amiloidose submetidos a altas doses de melfalan e transplante autólogo de 
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células tronco de sangue periférico, observou-se insuficiência renal aguda em 

aproximadamente 20% dos casos, com quase a metade dos casos exibindo recuperação da 

função renal (Fadia et al, 2003). 

 

 Pacientes com amiloidose renal que evoluem para doença renal avançada podem ser 

tratados com diálise ou transplante renal. A hemodiálise e a diálise peritoneal ambulatorial 

contínua parecem ser igualmente efetivas, sendo os fatores limitantes o grau de deposição de 

amiloide extrarrenal, hipotensão com hemodiálise e peritonite (Moroni et al, 1992). O 

prognóstico para aqueles que necessitam de diálise não é bom, embora alguns dados sugiram 

aumento da sobrevida entre pacientes com amiloidose AA. Um estudo retrospectivo de 19 

pacientes com amiloidose AL e 20 com amiloidose AA, com ambos os grupos que 

necessitaram de diálise, mostrou que 15 (79%) e 3 pacientes (15%) com amiloidose AL e AA, 

respectivamente, morreram durante os 35 meses de acompanhamento (Bollée et al, 2008). Em 

um segundo estudo, a sobrevida dos pacientes em um e cinco anos foi de 68 e 30%, 

respectivamente (Moroni et al, 1992). Um terceiro estudo relatou uma sobrevida média de 

menos de um ano em um grupo de pacientes com amiloidose AL (Gertz et al, 2009). O 

resultado parece ser melhor em pacientes sem envolvimento cardíaco em ecocardiografia 

bidimensional (Moroni et al, 1992). 

 

 A experiência com o transplante renal na amiloidose renal é limitada à amiloidose 

AA, uma vez que a sobrevida do paciente é geralmente curta na amiloidose AL. No entanto, o 

aumento da sobrevida e transplante renal na amiloidose AL já foi relatado (Pasternack et al,  

1986; Sobh et al, 1994; Sherif et al, 2003; Leung et al, 2004). O maior estudo de transplante 

renal comparou os resultados em 45 pacientes com amiloidose (a maioria com artrite 

reumatóide) e um grupo controle pareado com outros distúrbios (Pasternack et al, 1986). A 

sobrevida em três anos do enxerto foi semelhante nos dois grupos, embora tenha sido menor 

no grupo com amiloidose, principalmente devido a complicações infecciosas e 

cardiovasculares. A sobrevida do enxerto a longo prazo também pode ser muito boa. Isto foi 

ilustrado em um relatório de 23 receptores de rins doadores vivos que apresentavam 

amiloidose renal, dos quais 16 tinham febre mediterrânea familiar (Sherif et al, 2003). A 

sobrevida do aloenxerto em 5 e 10 anos foi de 80% e 66%, respectivamente. Esses valores são 

semelhantes à população geral de transplantes. 
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 Deposição amiloide recorrente no transplante ocorre em 20% a 33% dos casos 

devido à atividade contínua da doença subjacente (Livneh et al, 1992). No entanto, a perda de 

enxerto devido à recorrência é incomum. Na febre mediterrânea familiar, a colchicina em 

doses de 1,5 a 2mg/dia pode prevenir o desenvolvimento de proteinúria (marcador de 

amiloidose recorrente). Doses mais baixas são menos eficazes (Livneh et al, 1992). A 

recorrência parece ser comum em pacientes com amiloidose de cadeia alfa do fibrinogênio 

que recebem transplante de rim não combinado com fígado. Na maior série até o momento, a 

recorrência foi observada em quatro dos oito aloenxertos renais bem sucedidos. Três dos 

enxertos foram perdidos como resultado direto da recorrência, com um enxerto funcionante 

após 12 anos. Em comparação, sete pacientes realizaram transplante combinado fígado-rim e 

nenhuma recorrência foi encontrada nos seis pacientes sobreviventes (Gilmore et al, 2009). A 

recorrência também é um problema na amiloidose AL. Uma estratégia que vem sendo 

utilizada é restaurar a função renal primeiro com transplante renal de doador vivo e 

posteriormente realizar transplante de células-tronco autólogas para tratar a discrasia celular 

plasmática (Leung et al, 2005). Esta abordagem foi avaliada em um relatório da Mayo Clinic, 

que descreveu sua experiência com os primeiros oito pacientes com falência funcional 

tratados com este regime (Leung et al, 2005). Dos oito pacientes que receberam um 

transplante de rim doador vivo, cinco foram submetidos ao transplante de células-tronco 

autólogo bem sucedido, dois morreram (um antes do transplante de células-tronco e outro 

após o transplante de células-tronco) e um paciente foi eleito para não se submeter a 

transplante de células-tronco. No seguimento de 0,4 a 2,3 anos após transplante de células-

tronco, a função renal foi adequada nos cinco sobreviventes submetidos a ambos os 

procedimentos (concentração sérica de creatinina variando de 0,9 a 1,9 mg/dL [80 a 168 

micromol/L]). 

 

 Alternativamente, o transplante autólogo de células-tronco pode ser realizado em 

pacientes com AL em estágio de doença renal avançada. O transplante renal pode ser 

considerado uma vez que a resposta completa hematológica é alcançada. A Universidade de 

Boston relatou sua experiência dessa abordagem com 15 pacientes (Casserly et al, 2003). 

Embora toxicidade seja maior na população com doença renal em estágio de falência 

funcional, especialmente mucosite e necessidade de transfusão, a sobrevida e resposta global 

eram semelhantes aos pacientes menos graves. Uma vantagem desta abordagem é evitar a 

imunossupressão durante o transplante autólogo de células-tronco, o que pode ser um desafio. 
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 Trata-se, portanto, de doença com importante comprometimento renal e prognóstico 

muitas vezes reservado visto que o diagnóstico é frequentemente feito em estágios avançados 

e o tratamento é limitado à doença de base seja ela inflamatória ou uma gamopatia 

monoclonal. Dessa forma, a possibilidade de novos achados, inclusive em biospias renais, que 

se correlacionem com índices laboratoriais e mesmo clínicos poderia ser uma ferramenta para 

melhor abordagem destes pacientes. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Evidenciar correlações entre a histopatologia de biópsias provenientes de pacientes 

com amiloidose renal e os dados clínico-laboratoriais.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Correlacionar scores semiquantitativos e quantificação histomorfométrica dos 

depósitos amiloides e suas respectivas distribuições por compartimentos teciduais renais com: 

 

- Gênero, idade, hipertensão arterial; 

 

- hematúria, proteinúria e taxa de filtração glomerular estimada (com ponto de corte em 60 

mL/min/1,73m²); 

 

- presença de positividade para cadeias leves; 

 

- achados histopatológicos renais associados, tais como: infiltrado inflamatório intersticial, 

percentagem de esclerose glomerular, percentagem de fibrose intersticial e índice de 

arteriosclerose. 
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3 MÉTODOS 

 

Estudamos retrospectivamente pacientes com diagnóstico de amiloidose renal 

comprovado por biópsia de 2000 a 2018 no Hospital Universitário Antonio Pedro 

(Universidade Federal Fluminense / Niterói). O estudo foi aprovado de acordo com as normas 

éticas brasileiras e a legislação em estudos com seres humanos 

(CAAE05460713.0.0000.5243). O número inicial de casos foi expandindo ao máximo, com 

busca no arquivo de outras instituições com biópsias renais no RJ (UER, UFRJ, UNIRIO). 

Casos de amiloidose AL e não-AL foram incluídos, além de valores percentuais de amiloide 

depositado em cada compartimento (tufos glomerulares, tubulointerstício e vasos), gênero, 

idade, valores de proteinúria de 24 horas, presença ou não de hematúria, presença ou não de 

hipertensão arterial e taxa de filtração glomerular estimada (TFGe). O programa utilizado para 

histomorfometria foi o Axio Vision® e a análise feita por consenso entre duas patologistas 

especializadas (EOF e MLRC) com colorações, como a hematoxilina-eosina e o vermelho 

Congo, além de documentação fotográfica das áreas mensuradas. Os demais dados foram 

obtidos através dos registros clínicos e laboratoriais feitos no momento da biópsia. Do 

exposto, passaremos a descrever com maiores detalhes cada etapa. 

 

3.1 METODOLOGIA DA HISTOTÉCNICA E DA IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

As amostras para microscopia óptica foram fixadas em formalina a 10% em tampão 

fosfato pH 7, processadas e emblocadas em parafina. Foram realizados cortes seriados, com 3 

µm de espessura, em 5 níveis, corados pela hematoxilina-eosina (HE), ácido periódico reativo 

de Schiff (PAS), tricrômico de Masson (TM) e prata metenamina (PASM). Cortes adicionais 

de 7 µm de espessura foram corados pelo vermelho Congo (VC) pela técnica de Highman e 

análise feita em campo claro e sob luz polarizada. Todas as biópsias foram processadas, 

cortadas e posteriormente coradas por um único técnico com formação especializada para tais 

procedimentos. As amostras para microscopia de imunofluorescência foram transportadas em 

solução de Michel, lavadas em PBS pH 7,4, embebidas em tissue Tek® e congelados com 

auxílio de nitrogênio líquido, cortadas em criostato a -20ºC, em 5 µm e incubadas com os 

antissoros de coelho anti-humanos policlonais, para imunoglobulinas, componentes do 

sistema complemento e proteínas específicas, conjugados a isotiocianato de fluoresceína 
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fornecidos pela DAKO®: IgA, IgG, IgM, C3, C1q, C4, fibrinogênio, cadeia leve Kappa e 

cadeia leve Lambda. 

 

3.2 METODOLOGIA DA QUANTIFICAÇÃO 

 

Foi procedida revisão de todas as lâminas obtidas dos 49 casos selecionados. Foram 

excluídas amostras tecnicamente inadequadas, casos em que o diagnóstico tenha ocorrido na 

ausência de glomérulos para exame histológico, casos em que o material residual em bloco de 

parafina tenha sido insuficiente para aplicação da técnica de VC e aqueles com dados 

insuficientes do paciente na requisição da biópsia renal. As características histopatológicas 

foram estudadas por meio de revisão por consenso das biópsias (EOF e MLRC), baseada em 

protocolo previamente estabelecido segundo a classificação de Sen e Sarsik, detalhada a 

seguir (Sen & Sarsik, 2010). 

 

Na revisão dos casos foram levados em consideração os seguintes aspectos: 

adequabilidade da amostra (número total de glomérulos), afinidade tintorial dos depósitos 

amiloides (HE, PAS, TM, PASM) e birrefringência (quando analisados cortes corados por VC 

sob luz polarizada), padrão de deposição amiloide e achados secundários: fibrose intersticial e 

infiltrado inflamatório intersticial, arterioloesclerose e esclerose glomerular global.  

 

Os casos que preencheram os critérios de adequação amostral foram fotografados em 

sequência com aumento de 200x para tubulointerstício e 400x para glomérulos e vasos. A 

análise histomorfométrica foi realizada com o programa Axio Vision® Rel. 4.7, que foi 

calibrado com escalas correspondentes ao microscópio acoplado à câmera fotográfica CCD 

Canon G10 com 14.7MP. Foi analisada a forma de distribuição de depósitos amiloides nos 

diferentes compartimentos do parênquima renal: glomerular, tubulointersticial e vascular, sob 

as colorações HE e VC, além de análise quantitativa em cada compartimento, com inserção 

em planilhas dos valores obtidos em μm². Para melhor entendimento do resultado final visual 

das marcações dos depósitos, segundo compartimentos teciduais renais, elaboramos a Figura 

1, onde em uma sequência de campos histológicos fotografados podemos identificar tais áreas 

de delimitação dos depósitos. 
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Por definição empírica neste trabalho, uma área de interesse nos glomérulos, a qual 

passaremos a denominar “área do tufo”, foi delimitada ao redor dos tufos capilares, 

contornando espaços interlobulares quando nítidos, de modo a representar a totalização 

(100%) do espaço onde os depósitos podem ser encontrados no compartimento glomerular. 

Alterações secundárias (principalmente fibrose/esclerose) foram separadas dos depósitos 

amiloides com colorações especiais (PASM, PAS e TM), além da polarização pelo VC. 

Foram considerados capilares preservados - não acometidos por depósitos - aqueles com alças 

finas e nítidas. Em alguns glomérulos havia grande deposição amiloide, ocupando quase toda 

a área capilar, e formando alguns pequenos espaços brancos que não foram considerados na 

mensuração de área.  

 

Artérias e arteríolas foram analisadas através da área da parede vascular e área de 

depósito amiloide, quando presentes. Não foram consideradas estruturas venosas ou capilares 

peritubulares. A área seccional da parede vascular, similar ao que fizemos na “área do tufo 

capilar glomerular”, foi considerada como 100% e os valores dos depósitos amiloides nela 

inclusos, obtidos pela morfometria, foram enquadrados com os valores percentuais 

correspondentes.  

 

Já para a “área total tubulointersticial”, a mesma foi contornada ao longo de toda a 

biópsia, tendo como ressalva a exclusão geométricas de vasos e glomérulos, de modo que a 

área tubulointersticial total (100%) a ser estudada resultou dos valores de área total da biópsia 

menos glomérulos e vasos. Nesse caso os depósitos amiloides tubulointersticiais também 

foram demarcados. Os dados finais tabelados geraram valores e, assim como nos 

compartimentos glomerular e vascular, os valores dos depósitos amiloides tubulointersticiais 

obtidos pela morfometria, foram valorados na classe de percentual correspondente.  
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Figura 1. Exemplos de metodologia da quantificação. A e B. Delimitação do tufo capilar (linha vermelha) e de 

depósitos amiloides (linha preta) no compartimento glomerular (HE e VC, 40x) C e D. Delimitação de 

segmentos tubulointersticiais (linhas amarelas retas e justapostas à área clara externa ao tecido) e depósitos 

amiloides (linha amarela no interior do tecido) no compartimento tubulointersticial (HE e VC, 20x). E e F. 

Delimitação de segmentos arteriais (linha amarela) e depósitos amiloides (linha preta) no compartimento 

vascular (HE e VC, 40x). 

 

A B 

C D 

E F 
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3 .3 METODOLOGIA DA SEMIQUANTIFICAÇÃO 

 

Depósitos glomerulares, vasculares e tubulointersticiais foram analisados com 

estimativas percentuais atribuídas pelas nefropatologistas (EOF e MLRC) e seus valores 

percentuais divididos em três scores semiquantitativos: <25% (deposição leve), 25 a 50% 

(deposição moderada) e >50% (deposição severa). O mesmo foi estabelecido para fibrose 

intersticial, infiltrado inflamatório intersticial e arterioesclerose (Sasatomi et al, 2007). 

 

3.4 METODOLOGIA DOS DADOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS 

 

Foi procedida revisão de todos os dados clínicos e laboratoriais nos arquivos médicos 

de prontuários e laudos de exames dos pacientes, incluindo gênero, idade, presença de 

hipertensão arterial, nível de proteinúria, nível de creatinina sérica e presença de hematúria. 

 

A função renal expressa pela TFGe foi estimada de acordo com idade, gênero e 

creatinina, segundo a fórmula CKD-EPI (KDIGO, 2012) para determinação do estágio de 

doença crônica renal. Escolhemos empiricamente o estágio III (TFGe entre 60 e 30 

ml/min/1,73m2) como ponto de corte para a variável TFGe. Dessa forma, o pacientes foram 

divididos em dois grupos: no grupo A estavam aqueles com melhor TFGe (≥ 60 

mL/min/1,73m2 – estágios I e II de DRC) e no grupo B aqueles com TFGe reduzida (< 

60mL/min/1,73m2 – estágios III, IV e V de DRC), vide Tabela 1 na seção 1.5 da 

“Introdução”. Tal escolha foi feita tendo em vista a perda de função mais evidente a partir do 

estágio III e levando em consideração o número de pacientes para análise após tal 

agrupamento.  

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados foram representados por média e desvio padrão dos valores contínuos 

como as variáveis morfométricas, proteinúria e idade. Para dados categóricos como: AL ou 

não-AL; hipertenso ou não; com hematúria ou não; e com perda importante da função renal 

ou não (acima ou abaixo do ponto de corte do estágio III de DRC) utilizamos frequências e 

percentuais. De acordo com a análise de tais variáveis contínuas em amostra cuja normalidade 

não se pode assumir, foi escolhido o Teste T não paramétrico de Mann-Whitney. Realizamos 



35 

 

 

o teste exato de Fisher em variáveis categóricas. Para efeito de análise, agrupamos nossa 

amostra segundo algumas variáveis em um modo dicotômico: gênero (M/F), diagnóstico 

histológico (AL/não-AL), hipertensão (S/N), hematúria (S/N) e estágio III (acima/abaixo, 

segundo a taxa de filtração glomerular estimada pelo CKD-EPI). Scores semiquantitaivos 

foram determinados para parâmetros histológicos que foram avaliados como (0) sem alteração 

significativa, (1) alteração leve, (2) alteração moderada e (3) severa, conforme descrito na 

seção 3.3 “Metodologia da Semiquantificação”. Foram escolhidas como ponto de corte as 

alterações moderadas (ou seja score ≥2) para análise estatística. Com P valor  < 0,1 na análise 

descritiva como primeiro passo, foi realizado um modelo stepwise de regressão logística 

binária tendo a TFGe como variável dependente (desfecho) para estimar a razão de chances, 

considerando estatisticamente significante P ≤ 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 De Janeiro de 2000 a Dezembro de 2018, foram selecionados para análise 53 casos 

de amiloidose renal diagnosticados por biópsia renal. Em 04 casos, não foi possível calcular a 

TFGe, restando 49 ao todo para o nosso estudo.  

 

4.1 CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGIOCS 

 

Destes, 23 (46,9%) pacientes eram do gênero feminino. A idade variou de 18 a 80 anos 

(média de 55,8 ± 12,9). A TFGe variou de 110 mL/min/1,73m2 a 4 mL/min/1,73m2 (média de 

46,9 mL/min/1,73m2 ± 30,8).  A proteinúria variou entre 0,15 g/24h e 22,0 g/24h (média de 

5,9 g/24h ± 4,6). Hematuria estava presente em 15 casos. Vinte e cinco pacientes eram 

hipertensos (51%). Quarenta e um pacientes tiveram seu subtipo histológico analisado por 

imunofluorescência, sendo 27 AL (65,9%) e 14 não-AL (34,1%). As características clínicas e 

laboratoriais da população estudada são mostradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Características gerais dos casos de amiloidose renal de 2000 a 2018. 

Total geral, N 49 

Variáveis categóricas n/total (%) 

Gênero, feminino 23/49 (46,9) 

TFGe < 60 mL/min/1,73m² – Grupo B 32/49 (65,3) 

Hematúria  15/41 (36,6) 

Amiloidose subtipo AL 27/41 (65,9) 

Amiloidose subtipo não-AL 14/41 (34,1) 

Variáveis contínuas Média ± DP (n) 

Idade, anos 55,8 ± 12,9 (49) 

TFGe (mL/min/1,73m2) 46,9 ± 30,8 (49) 

Proteinúria (g/24h) 5,9 ± 4,6 (42) 

N = número total de casos; n = número de casos dentro de uma variável específica;  

DRC = doença renal crônica; DP = desvio padrão; TFGe = taxa de filtração glomerular 

estimada. 
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Para entender melhor como os dados laboratoriais poderiam estar relacionados à 

TFGe, comparamos os pacientes de acordo com seu estágio de DRC (um grupo de pacientes 

com melhor TFGe – Grupo A e outro grupo de pacientes com TFGe reduzida – Grupo B), 

conforme explicitado na Tabela 3. A TFGe média nos pacientes com amiloidose renal em do 

Grupo A foi de 82,3 ± 14,8 mL/min/1,73m² e de 28,1 ± 17,3 mL/min/1,73m² do Grupo B. 

Não houve diferença na idade, gênero, proteinúria, presença de hematúria e presença de 

proteína amiloide AL entre os grupos A e B. A idade dos pacientes nesses dois grupos foi 

muito semelhante (médias de 53,2 ± 15,4 e 57,2 ± 11,3, nos Grupos A e B respectivamente), 

com P valor 0,35. Quase a mesma proporção de gênero foi observada nos dois grupos, com 7 

pacientes do gênero feminino e 10 do masculino no primeiro grupo versus 16 do gênero 

feminino e 16 do gênero masculino no segundo grupo, com P valor 0,76. A proteinúria de 24 

horas média foi de 6858,5 ± 4887,5 mg e 5410,9 ± 4528,1 mg, respectivamente nos grupos A 

e B, com P valor 0,36. Hematúria esteve presente em 23,1% dos pacientes do Grupo A e em 

42,8% do Grupo B, com P valor 0,3. O subtipo AL foi observado em 60% dos casos do 

Grupo A e em 69,2% do grupo B, com P valor 0,73. As porcentagens de glomérulos 

globalmente escleróticos, bem como a presença de pressão arterial elevada foram 

significativamente maiores no grupo B. 

 

4.2 SEMIQUANTITATIVOS 

 

 Scores semiquantitativos foram determinados para parâmetros histológicos que 

foram avaliados como (0) sem alteração significativa, (1) alteração leve, (2) alteração 

moderada e (3) severa, conforme descrito na seção 3.3 “Metodologia da Semiquantificação”. 

Foram escolhidas como ponto de corte as alterações moderadas (ou seja score ≥2), gerando 

assim uma variável categórica. Dessa forma, foi observada fibrose intersticial moderada e 

severa em 3 de 16 (18,8%) pacientes em estágio I ou II (Grupo A) e em 6 de 29 (20,7%) em 

estágio III, IV ou V (Grupo B). Infiltrado inflamatório intersticial com score ≥ 2 esteve 

presente em 2 de 16 (12,5%) pacientes do Grupo A e em 8 de 29 (27,6%) pacientes do Grupo 

B. Arterioesclerose com score ≥ 2 não foi observada em nenhum paciente do Grupo A e em 3 

(10,0%) pacientes do Grupo B. Depósitos glomerulares com score ≥ 2 estiveram presentes em 

11 de 16 (68,6%) pacientes do Grupo A e em 19 de 29 (65,5%) do Grupo B. Depósitos 

vasculares moderados a severos foram vistos em 2 de 16 (12,5%) pacientes do Grupo A e em 

16 de 29 (55,2%) do Grupo B. Depósitos intersticiais moderados a severos foram observados 
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em 1 de 16 (6,3%) pacientes do Grupo A, apenas em 3 de 30 (10,0%) do Grupo B. Não 

encontramos diferenças estatísticas entre o Grupo A e o Grupo B para arteriosclerose, fibrose 

intersticial e infiltrado inflamatório intersticial. Curiosamente, também não encontramos 

diferenças entre a extensão dos depósitos glomerulares e dos depósitos intersticiais quando 

comparamos os Grupos A e B. No entanto, encontramos deposição amiloide vascular 

significativamente maior em casos do Grupo B (P = 0,01). 

 

4.3 HISTOMORFOMÉTRICOS 

 

Dezessete casos preencheram os critérios de adequação amostral para serem 

fotografados e analisados quantitativamente por histomorfometria. O percentual médio de 

depósitos amiloides glomerulares obtidos no grupo de pacientes com estágio I ou II de DRC 

foi de 46,9% nas lâminas coradas em HE e de 50,2% nas coradas em VC. Enquanto que nos 

pacientes em estágio III a V foi de 64,2% (HE) e 60,4% (VC). Em relação aos depósitos 

amiloides intersticiais, o percentual médio no grupo de pacientes com estágio I ou II de DRC 

foi de 0,6% nas lâminas coradas em HE e de 0,7% nas coradas em VC. Enquanto que nos 

pacientes em estágio III a V foi de 19,1% (HE) e 17,8% (VC). Já no compartimento vascular, 

o percentual médio de depósitos amiloides no grupo de pacientes com estágio I ou II de DRC 

foi de 4,5% nas lâminas coradas em HE e de 7,4% nas coradas em VC. Enquanto que nos 

pacientes em estágio III a V foi de 40,2% (HE) e 44,0% (VC), mostrando significância 

estatística (P <0,05). 

 

 Em relação aos achados histopatológicos inespecíficos, foi observado 3,9% de 

glomérulos globalmente escleróticos em pacientes com melhores TFGe (igual a ou acima de 

60 mL/min/1,73m² - Grupo A) e 12,9% naqueles com piores TFGe (abaixo de 60 

mL/min/1,73m² - Grupo B). Os scores médios de fibrose intersticial e de infiltrado 

inflamatório intersticial estiveram entre 0 e 1 (0,8 e 0,6, respectivamente) nos pacientes com 

estágio I ou II de DRC e entre 1 e 2 (1,1 e 1,2, respectivamente) naqueles com estágio III, IV 

ou V, mostrando significância estatística para infiltrado inflamatório intersticial (P <0,05). O 

score médio de arterioesclerose esteve entre 0 e 1 em ambos os grupos (0,3 e 0,5, 

respectivamente). 
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 Quanto à morfometria da distribuição amiloide nos diferentes compartimentos, 

observou-se score médio de 2,1 para depósitos glomerulares tanto em pacientes do Grupo A 

quanto do Grupo B. Depósitos vasculares mostraram score médio de 0,9 no grupo de melhor 

TFGe e 1,5 no grupo de pior TFGe. No compartimento tubulointersticial foram observados 

scores médios de 0,6 e 0,7, respectivamente.  
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Tabela 3. Características dos casos de amiloidose renal de acordo com os estágios de DRC.  

 Grupo A 

Estágios I e II de DRC 

TFGe ≥ 60 

mL/min/1,73m2 

(n = 17) 

Grupo B 

Estágios III, IV e V de DRC 

TFGe < 60  

mL/min/1,73m2 

(n = 32) 

P valor 

Variáveis categóricas    

Gênero F/M (%F) 7/10 (41,2) 16/16 (50,0) 0,76 

Etnia (Branco/Não-branco) 5/5 (50,0%) 8/10 (44,4%) 1,00 

Hematúria Sim/Não (%Sim) 3/10 (23,1) 12/16 (42,8) 0,30 

HAS Sim/Não (%Sim) 5/9 (35,7) 20/7 (74,1) 0,02 

AL/não-AL (%AL) 9/6 (60,0) 18/8 (69,2) 0,73 

Score fibrose intersticial ≥2/<2 (%) 3/13 (18,8) 6/23 (20,7) 1,00 

Score infiltrado intersticial ≥2/<2 (%) 2/14 (12,5) 8/21 (27,6) 0,29 

Score arterioesclerose ≥2/<2 (%) 0/15 (0,0) 3/27 (10,0) 0,54 

Score depósitos glomerulares ≥2/<2 (%) 11/5 (68,7) 19/10 (65,5) 1,00 

Score depósitos vasculares ≥2/<2 (%) 2/14 (12,5) 16/13 (55,2) 0,01 

Score depósitos intersticiais ≥2/<2 (%) 1/15 (6,3) 3/27 (10,0) 1,00 

Variáveis numéricas - Média ± DP (n)    

TFGe (mL/min/1,73m2) 82,3 ± 14,8 (17) 28,1 ± 17,3 (32) 0,01 

Idade (anos) 53,2 ± 15,4 (17) 57,2 ± 11,3 (32) 0,35 

Proteinúria (mg/24h) 6858,5 ± 4887,5 (14) 5410,9 ± 4528,1 (28) 0,36 

Depósitos glomerulares HE 46,9 ± 23,6 (5) 64,2 ± 38,1 (9) 0,32 

Depósitos glomerulares VC 50,2 ± 22,2 (5) 60,4 ± 39,0 (9) 0,54 

Depósitos intersticiais HE 0,6 ± 0,9 (5) 19,1 ± 36,0 (9) 0,16 

Depósitos intersticiais VC 0,7 ± 0,8 (5) 17,8 ± 32,8 (9) 0,16 

Depósitos vasculares HE 4,5 ± 9,0 (5) 40,2 ± 47,3 (9) 0,06 

Depósitos vasculares VC 7,4 ± 9,3 (5) 44,0 ± 45,7 (9) 0,05 

Glomérulos escleróticos 3,9 ± 6,8 (15) 12,9 ± 16,8 (29) 0,01 

Para variáveis contínuas, foi utilizado o teste de Maan Whitney e para variáveis categóricas, 

o teste exato de Fisher. DRC = doença renal crônica; número de casos dentro de uma 

variável específica; F = feminino; M = masculino; DP = desvio padrão; TFGe = taxa 

filtração glomerular estimada; HE = hematoxilina e eosina; VC = vermelho Congo. 
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4.4 FATORES ASSOCIADOS A TFGe REDUZIDA 

 

 Por fim, após observação de um valor P <0,1 na análise descritiva, foram 

selecionadas as seguintes variáveis: glomérulos globalmente escleróticos, pressão arterial alta 

e extensão da deposição amiloide vascular. Um modelo de regressão logística binária tendo 

como variável dependente a TFGe encontrou hipertensão (OR = 10,0; IC = 1,7 - 59,4; valor 

de P = 0,011) e depósitos de amiloide vascular (OR = 11,9; IC = 1,6 - 89,7; P valor = 0,016) 

como preditores independentes do Grupo B (TFGe <60 mL/min/1,73m2). A Tabela 4 mostra 

os resultados da regressão binária logística. 

 

Tabela 4. Resultados do modelo de regressão logística binária. 

Parâmetros  95% I.C.  

 

 C DP Razão de 

chances 

Baixa Alta P valor 

História de hipertensão 2.31 0.907 10.032 1.694 59.399 0.011 

Depósitos vasculares (score ≥ 2) 2.48 1.029 11.952 1.591 89.784 0.016 

Percentual de glomérulos globalmente 

escleróticos 
0.06 0.47 1.061 0.967 1.165 0.209 

       

IC = intervalo de confiança; C = coeficiente; DP = desvio padrão. 

 TFGe < 60 = -1.5 + 2.3 (presença de hipertensão arterial) + 2.5 (score de depósito vascular ≥ 2). 
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5 DISCUSSÃO 

 

É frequente que um clínico espere de um laudo histopatológico não só o diagnóstico 

em si, mas também alguns parâmetros que o auxiliem no manejo daquele paciente específico. 

Muitas doenças são estudadas por grupos de patologistas e clínicos na busca ou na 

confirmação de alterações histopatológicas que funcionam como parâmetros determinantes no 

seu tratamento. A partir do momento em que tais alterações são ressaltadas e detalhadas em 

conclusões de laudos histopatológicos, um novo olhar sobre a doença em questão passa a 

existir. E quando isso deixa de ser relatado no laudo, ele pode ser considerado incompleto ou 

insuficiente para quem o lê. O laudo histopatológico de amiloidose renal não costuma trazer 

para o clínico informações que indiquem prognóstico/evolução do paciente, diferentemente do 

que ocorre em outras doenças como nefrite lúpica, nefropatia por IgA e rejeição de enxerto 

renal, onde temos parâmetros histológicos esclarecidos e relacionados com a clínica. 

 

A identificação histológica do depósito amiloide permanece sendo o padrão-ouro para 

o diagnóstico da amiloidose, especificamente a birrefringência verde sob luz polarizada vista 

com a coloração pelo vermelho Congo. Identificar o tipo de fibrila amiloide é muito 

importante para ajudar a orientar o tratamento, o que pode ser feito por imunofluorescência, 

imuno-histoquímica ou mesmo análise de espectrometria de massa (Kidd et al, 2016). Grande 

importância tem sido dada a subtipagem proteica do amiloide (AA, AL, ATTR, AB2M, 

ALECT2 etc) com vistas ao entendimento correto e específico da patogenia da doença e 

portanto tratamento adequado. Contudo, o depósito proteico por si (constituído de fibrilas 

observadas à microscopia eletrônica, independente da proteína amiloidogênica) é capaz de 

alterar de forma física e bioquímica o tecido alvo e este aspecto pode trazer percepções 

importantes sobre a progressão da doença. Não costuma ser detalhada a forma de 

comprometimento do parênquima renal, ou seja, como os depósitos se distribuem no rim, 

limitando assim possíveis interpretações clínicas. Esse trabalho ressalta a importância da 

descrição dos depósitos amiloides nos compartimentos histológicos renais na conclusão 

elaborada pelo patologista. 

 

 Sabemos que, dependendo do órgão envolvido, o tipo e o tamanho das fibrilas, bem 

como a localização específica do depósito amiloide no tecido, podem resultar em uma ampla 

gama de resultados clínicos e prognósticos (Wechalekar, 2016). Sugeriu-se que, dependendo 
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dessa distribuição, o paciente poderia ter uma evolução específica capaz de afetar sua 

sobrevida, piorar a função renal, determinar a resposta ao tratamento e até mesmo a perda do 

rim funcionante, necessitando de diálise ou transplante (Ozawa et al, 2017). Portanto, alguns 

grupos em todo o mundo têm sugerido classificações na tentativa de padronizar os laudos de 

amiloidose renal usando métodos quantitativos ou semiquantitativos (Sen & Sarsik, 2010). 

Esta avaliação quantitativa dos depósitos amiloides no rim surgiu como uma tentativa de 

correlação com as apresentações clínicas. Segundo autores de um interessante estudo turco 

sobre classificação da amiloidose renal, Sen e Sarsik (2010), a classe I de envolvimento 

glomerular foi definida como extensão mínima (inferior a 10%). O depósito amiloide é 

mínimo focal e segmentar, dentro do pólo vascular ou no mesângio. Não há alteração 

tubulointersticial concomitante nesta classe. Classe II de envolvimento glomerular foi 

definida como amiloidose mesangial mínima com 10% a 25% de extensão, ainda sem 

alteração tubulointersticial concomitante. Classe III de envolvimento glomerular é definida 

como amiloidose mesangiocapilar focal com 26% a 50% de extensão (segmentar) e menos de 

50% glomérulos (focal) facilmente reconhecidos na coloração de rotina (HE). Discretas 

alterações tubulointersticiais corticais podem estar presentes nesta classe e amiloide nos vasos 

e no interstício medular pode acompanhar as lesões glomerulares. Classe IV é definida como 

amiloidose difusa mesangiocapilar com 51% a 75% de extensão. O acometimento glomerular 

aqui pode ser global ou segmentar, à semelhança da nefrite lúpica difusa global ou segmentar. 

Alterações tubulointersticiais corticais crônicas estão presentes, incluindo os depósitos 

intersticiais, atrofia tubular, fibrose e inflamação, e glomérulos globalmente esclerosados. 

Classe V de envolvimento glomerular é definida como um padrão membranoso difuso sem 

deposição proeminente mesangial, muito parecido com a glomerulonefrite membranosa, e não 

apresenta um percentual definido de depósitos. Esse padrão foi descrito como 

perimembranosa (tipo III) por Shiiki e colaboradores, contudo não foi observado dentro da 

nossa casuística. Classe VI de envolvimento glomerular é definido como amiloidose 

avançada, com mais de 76% de extensão, ocupando mais de 50% do tufo glomerular, e 

nódulos de amiloide com ou sem esclerose global. Nesta classe há perda tubular proeminente 

com fibrose intersticial e inflamação. As classes mínima, focal, moderada e severa de 

depósitos amiloides vasculares e intersticiais foram referidas na classificação de Sen e Sarsik, 

porém não quantificadas. Entretanto, tal classificação parece-nos muito mais descritiva e 

estática, pois não foi ainda validada para desfechos clínicos, diferentemente do que estamos 

propondo em nosso trabalho. 
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 Para quantificar depósitos amiloides, nossos casos foram submetidos a registro 

fotográfico a ser utilizado no estudo histomorfométrico, realizado por consenso entre duas 

nefropatologistas (EOF e MLRC). A distribuição dos depósitos amiloides nos 

compartimentos glomerular, tubulointersticial e vascular foi analisada e quantificada sob as 

colorações HE e VC, com inserção dos valores da área obtida em planilhas. Kuroda et al. 

fizeram uma abordagem muito semelhante à nossa no Japão, usando outro software para 

morfometria. A graduação da extensão dos depósitos na semiquantificação também foi similar 

(Kuroda et al, 2017; Kuroda et al, 2012; Kuroda et al, 2011). Hopfer et al. analisaram a 

distribuição amiloide em um estudo retrospectivo de 203 casos, considerando três formas de 

deposição: predominantemente glomerular, predominantemente vascular e 

predominantemente tubulointersticial (Hopfer et al, 2011). Uda et al. estudaram 53 casos de 

amiloidose renal AA, mencionando apenas dois padrões de distribuição de depósitos: 

exclusivamente glomerular ou exclusivamente vascular (Uda et al, 2006). No presente estudo, 

os depósitos glomerulares, tubulointersticiais e vasculares foram analisados também 

semiquantitativamente, aplicando parâmetros de estimativas percentuais feitos por consenso 

pelas nefropatologistas à microscopia convencional e com base na literatura (Sasatomi et al, 

2007). Verine et al., em um estudo retrospectivo de 68 casos de AA, também aplicaram uma 

estimativa semiquantitativa de distribuição de depósitos, com graduação semelhante (0 a 3+) 

mas não fizeram nenhuma menção sobre o uso de qualquer software ou fotografia para 

medição das áreas afetadas (Verine et al, 2007). 

 

 Para além dessa visão descritiva e classificatória, nossos dados quantitativos e 

semiquantitativos foram analisados de acordo com a disfunção renal. Poucos estudos tem 

avaliado tais desfechos, seja por correlação ou mesmo em análises longitudinais. Os casos 

foram divididos em abaixo do ou no/acima do estágio III de DRC, com a maioria deles 

apresentando baixa TFGe (32 casos no/ acima do estágio III). Estes casos correlacionaram-se 

com a pressão arterial elevada, como esperado, considerando os mecanismos hidroeletrólitos e 

vasculares envolvidos, servindo como uma validação desses dados na presente amostra 

(Griffin et al, 2017). O grupo do Japão mencionado anteriormente publicou três estudos 

retrospectivos com morfometria associando função renal e área de deposição amiloide em um 

total de 119 casos (Kuroda et al, 2017; Kuroda et al, 2012; Kuroda et al, 2011). O clearance 

da creatinina e a TFG foram significativamente menores nos pacientes com amiloidose tipo 

AA (Kuroda et al, 2017). Apesar de tais dados potencialmente refletirem o padrão de 
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distribuição de depósitos amiloides, os autores referem que estudos do padrão de distribuição 

de depósitos amiloides geraram resultados conflitantes. Eles chamam a atenção para os 

padrões morfológicos (ou seja, como os depósitos são distribuídos no glomérulo), embora isso 

não mostre grande relevância ou associação com a perda de função renal. Os dados dos 

referidos estudos sugerem que o amiloide tipo AL tem maior afinidade pela MBG, levando à 

excreção maciça de proteínas na urina, mas não mostra diferença entre os compartimentos 

glomerular, tubulointersticial e vascular. Foi mencionado o sistema histopatológico de 

classificação para amiloidose renal proposto por Sen e Sarsik, no entanto, é destacado que a 

correlação desses parâmetros de classificação com perda de proteína na urina e níveis séricos 

de creatinina ainda não foi completamente investigada (Kuroda et al, 2012; Sen & Sarsik, 

2010). 

 

Palladini et. al estudaram 732 pacientes em dois centros europeus de referência em 

amiloidose para identificar e validar critérios para o risco de diálise, bem como resposta renal 

à terapia (Palladini et al, 2009). Eles descobriram que a proteinúria superior a 5 g e TFG de 

menos de 50 mL/min/1,72m² podem predizer a progressão para a diálise. Aqueles pacientes 

com proteinúria abaixo de 5 g e com TFG maior que 50 mL/min1,72m tiveram risco de 

progressão para diálise de 4% em 3 anos. Esta taxa aumentou para 85% em pacientes com 

TFG inferior a 50 mL/min e proteinúria maior que 5 g. Dentre os estudos longitudinais, Kyle, 

et al. relataram que, com base em uma análise multivariada de 168 pacientes com amiloidose 

AL, a função renal foi um preditor de sobrevida um ano após o diagnóstico (Kyle et al, 1995). 

Outro estudo demonstrou que o prognóstico a longo prazo da amiloidose renal é 

significativamente mais desfavorável se a concentração de creatinina no momento da biópsia 

for de 1,3 mg/dl ou mais (Bohle et al, 1993). Em uma análise de 63 casos de amiloidose renal, 

foi visto que altos níveis de creatinina e danos intersticiais e/ou vasculares por deposição 

amiloide na biópsia acelerou a progressão da disfunção renal (Sasatomi et al, 2001). Foi ainda 

observado que tanto a função renal como o dano intersticial na biópsia foram fatores 

preditivos para o prognóstico da sobrevida, mas a expansão mesangial por depósitos não teve 

o mesmo impacto (Osawa et al, 2004; Kuroda et al, 2012). 

 

 Em nossos achados, vimos que há forte associação entre TFGe reduzida e maior 

infiltrado inflamatório intersticial. Um estudo recente sugere que casos com maiores depósitos 

vasculares poderiam demonstrar concomitantemente maior grau de inflamação intersticial por 
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proximidade de pequenos vasos neste compartimento (Castano et al, 2015). Deve ser enfatizar 

aqui que inflamação em geral indica atividade da doença e que achados de cronicidade 

(arterioesclerose, fibrose intersticial, glomeruloesclerose) não mostraram associação 

significativa com a perda de função renal. Acreditamos que a influência desses fatores 

crônicos esteja também ligada ao processo de envelhecimento dos pacientes. Cabe ressaltar 

contudo, que o que mais nos chamou atenção foi a associação estatisticamente significativa de 

depósitos amiloides vasculares com piores TFGe. Este é um dado inédito na literatura. Como 

já citado nesta discussão, estudos da distribuição de depósitos amiloides renais não citavam os 

depósitos vasculares (se limitaram ao compartimento glomerular) ou citavam de forma 

inespecífica, sem encontrar associações bem definidas. Todavia, já foi relatada correlação 

entre estes depósitos e o grau de esclerose glomerular, níveis mais elevados de creatinina 

sérica e infiltrado inflamatório intersticial (Castano et al, 2015). Os nossos achados indicam 

que a presença em moderada a grande quantidade de depósitos vasculares em biópsias renais 

de pacientes com amiloidose seria um indicativo de pior função renal. Nesse contexto, tais 

pacientes poderiam apresentar pior prognóstico, com evolução mais rápida para diálise, 

transplante renal ou mesmo morte. Além disso, terapias específicas vasculares poderiam 

auxiliar no tratamento destes pacientes e aumentando a sobrevida. Contudo essa presunção 

deve ser confirmada por estudos prospectivos. 

 

 A presença dos depósitos amiloides vasculares e seu significado foi mencionada há 

muito tempo, como podemos ver em uma publicação feita por Shiiki et al. em 1988 com uma 

coorte de 61 autopsias (Shiiki et al, 1988). Sendo um os raros estudos que quantificam o 

amiloide vascular, os depósitos vasculares foram graduados como leves, moderados e graves, 

mostraram correlação com valores de creatinina sérica. Os autores também mencionaram 

outro estudo de 1980 que observou que o grau de depósitos vasculares e a fibrose intersticial 

se correlacionam com progressão da insuficiência renal. Eles destacam que a redução do 

lúmen vascular por depósitos amiloides na parede do vaso causa isquemia, resultando em 

fibrose e perda de néfrons e concluem que o comprometimento da função renal parece ser 

causado pelo efeito combinado de fatores glomerulares, vasculares e intersticiais. Em 2006 e 

2007, Hopfer et al. e Verine et al. observaram resultados semelhantes. Hopfer et al. 

descreveram três padrões de distribuição amiloide (predominantemente glomerular, 

predominantemente tubulointersticial e predominantemente vascular) e relataram que os 

pacientes com depósitos predominantemente vasculares tendem a ter níveis mais altos de 
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creatinina sérica, mas este achado não foi significativo. Os autores sugeriram que o padrão 

vascular frequentemente apresentava insuficiência renal e que neste artigo esse achado pode 

não ser significativo porque eles tiveram um grande número de casos com depósitos 

predominantemente glomerulares (Hopfer et al, 2011). Verine et al. realizaram análises 

semiquantitativas de 68 casos que apresentaram correlação inversa entre a depuração da 

creatinina e a quantidade de deposição amiloide, particularmente nas arteríolas (Verine et al, 

2007). Alguns anos depois, Jazbeh et al. publicam uma revisão sobre a amiloidose renal, 

descrevendo os depósitos vasculares e tubulares em conjunto e afirmando, de forma 

contraditória ao que foi exposto até aqui, que esses casos apresentam lenta evolução para 

insuficiência renal e prognóstico favorável (Jazbeh et al, 2014). Os mesmos autores também 

associaram depósitos vasculares com hipertensão arterial, o que foi observado anteriormente 

por Dember et al (Dember et al, 2006). 

 

 Quanto ao diagnóstico de subtipos AL ou não-AL, não foi observada associação 

com disfunção renal. Em um estudo para fatores prognósticos na amiloidose renal, não houve 

diferença entre as curvas de sobrevivência dos pacientes com AL e AA. A taxa de 

sobrevivência aos 5 e 10 anos de seguimento foi pequena para ambos os subtipos (Sasatomi et 

al, 2007). Castano et al. mostraram que os depósitos glomerulares graves são indicativos de 

uma pior sobrevida e concluíram que a amiloidose renal é uma doença de pequenos vasos e 

capilares glomerulares, o que leva à DRC ou à morte. Neste estudo, depósitos glomerulares 

graves apresentaram correlação com maiores níveis de creatinina, proteinúria e esclerose, 

indicando redução da taxa de filtração glomerular e alterações na filtração (perda de 

proteínas) e levando a fibrose. Portanto, este foi o fator mais importante que influenciou a 

perda de função renal em pacientes com amiloidose. Observou-se que 93% dos que morreram 

apresentaram deposição glomerular grave e aqueles com poucos depósitos não evoluíram para 

DRC (Castano et al, 2015). 

 

 Kuroda et al. em um longo estudo retrospectivo, foram comparados casos AA e AL 

em um total de 68 casos, levando em considerados achados de atrofia tubular, fibrose 

intersticial, infiltração de linfócitos intersticiais e formação cilindros proteicos, sendo o dano 

tubulo-intersticial categorizado como leve (<25%), moderado (25-50%), ou grave (> 50%) 

(Kuroda et al, 2017). Os padrões de distribuição amiloide foram avaliados de acordo com o 

local predominante da deposição, conforme descrito por Hopfer et al (tipo inicial glomerular, 
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fase global inicial, tipo glomerular tardio, fase global tardia) (Hopfer et al, 2011). Na série de 

Hopfer et al., a maioria dos casos teve envolvimento vascular, uma vez que o envolvimento 

glomerular tornou-se difuso, comprometendo assim também os vasos. Os resultados 

mostraram uma sobrevida significativamente mais longa no grupo AA do que no grupo AL, e 

também identificaram como fatores de baixo risco uma TFG de 60 mL/min no momento da 

biópsia renal e estágio histológico inicial de deposição amiloide glomerular. A extensão do 

dano túbulo-intersticial, incluindo a fibrose intersticial, correlacionou-se com a função renal 

na biópsia. A análise multivariada mostrou que a amiloidose cardíaca e a terapia com 

esteroides influenciaram significativamente a sobrevida dos pacientes, enquanto os diferentes 

tipos de amiloidose (AL/AA), idade, proteinúria e TFG não mostraram influência. Por outro 

lado, na coorte de Bergesio et al., uma análise multivariada de fatores que afetam a sobrevida 

dos pacientes mostrou que idade, envolvimento cardíaco, creatinina sérica e terapia específica 

correlacionaram-se com a sobrevida no grupo AL (Bergesio et al, 2008). Na coorte de Kuroda 

et al., foram observadas diferenças significativas em várias características clinicopatológicas 

nos grupos AL e AA (Kuroda et al, 2017). A idade média foi maior no grupo AL do que no 

grupo AA. Os níveis de proteinúria foram maiores no grupo AL do que no grupo AA, 

enquanto não houve diferença significativa na TFG entre os dois grupos. O dano tubulo-

intersticial foi ligeiramente mais grave no grupo AA do que no grupo AL nessa coorte. A 

proporção de área de fibrose intersticial associada à lesão tubulo-intersticial crônica foi 

significativamente maior no grupo AA do que no grupo AL. Isto pode ser parcialmente 

devido ao uso de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais para pacientes com doenças 

inflamatórias crônicas no grupo AA (Ozawa et al, 2017). Kuroda et al. também relatam que o 

espectro de sinais e sintomas renais em ambos os tipos de amiloidose é variável, como 

proteinúria isolada, síndrome nefrótica, hipertensão, hipotensão e insuficiência renal (Kuroda 

et al, 2017). Uda et al. descreveram dois cursos clínicos distintos de envolvimento renal em 

pacientes reumatoides com AA em um estudo prospectivo de 53 casos (Uda et al, 2006). O 

padrão exclusivamente vascular não mostrou deterioração da creatinina sérica e das escórias 

nitrogenadas em um período de 5 anos de seguimento e a inflamação influenciou a progressão 

da doença renal. Pacientes com amiloide confinado ao tubulointerstício ou aos vasos foram 

relatados por Kidd et al com proteinúria mínima e diminuição da TFG (Kidd et al, 2016). 

Além disso, a deposição de fibrilas amiloides isoladas em vasos renais (paredes arteriolares) 

foi mencionada em casos de amiloidose AA (Shiiki et al, 1988). 
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Em nosso estudo, informações sobre histórico de hipertensão foram obtidas dos 

prontuários dos pacientes durante a biópsia renal. Obviamente, não está claro se essa história 

resultou de uma doença anterior ou secundária à amiloidose. É essencial enfatizar aqui alguns 

pontos conceituais. Uma história de hipertensão arterial sistêmica é frequentemente 

encontrada em muitos indivíduos em idade avançada, geralmente como uma comorbidade já 

presente. Assim, pode estar presente há alguns anos, mesmo antes do diagnóstico da 

amiloidose. Também pode ser observada hipertensão nefrogênica relacionada à perda da 

função renal, que pode, portanto, ter uma associação indireta à amiloidose renal (Pettersson & 

Konttinen, 2010). A hipotensão em pacientes com AL é muito mais frequente do que em 

paciente com AA. Geralmente isso é devido à hipotensão ortostática, que é vista 

principalmente como conseqüência do comprometimento neural ou mesmo do tratamento 

(Bollée et al, 2008; Merlini et al, 2014; Nishi et al, 2017). Contudo, apenas cerca de 15% dos 

pacientes com AL desenvolverão alterações neurais (Nishi et al, 2017; Abdallah & Waked, 

2013). No entanto, o rim é um dos órgãos mais afetados na amiloidose AL (como em AA) 

(Osawa et al, 2004). Nessa perspectiva, poucos pacientes com amiloidose renal do tipo AL 

terão hipotensão, pois não terão necessariamente envolvimento neural junto com 

comprometimento renal. Vários estudos de amiloidose renal relatam uma porcentagem 

considerável de pacientes hipertensos. Isso pode estar relacionado à comorbidade em idosos, 

origem nefrogênica nos com disfunção renal e até à presença de depósitos vasculares 

detalhados neste estudo e citados apenas brevemente em outros (Abdallah & Waked, 2013; 

Dember, 2006; Nishi et al, 2017; Nasr et al, 2012). O comprometimento renal se destaca tanto 

em casos de amiloidose AL quanto AA, enquanto o comprometimento neural (uma causa de 

hipotensão em pacientes com AL) ocorre em uma minoria de casos, conforme observado em 

nossa série. 

 

O presente estudo apresenta significativa casuística, constituída pela maioria dos 

(senão todos os)  casos de amiloidose renal diagnosticados no estado do RJ nos últimos 15 

anos. Ao todo, foram encontrados 53 casos de tal doença diagnosticados por biópsia renal. O 

número inicial de casos foi expandindo ao máximo, com busca no arquivo de outras 

instituições com biópsias renais no RJ (UER, UFRJ, UNIRIO) – cabe lembrar que amiloidose 

não é uma doença comum em nossa população. O banco de dados consta de detalhamento 

histopatológico, incluindo análise semiquantitativa dos próprios depósitos amiloides por 

compartimento renal, além de outros achados como fibrose, infiltrado intersticial, 
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arteriosclerose e esclerose glomerular. Consta ainda de achados clínicos fundamentais em 

nefrologia como TFG, hematúria, proteinúria, HAS, além de dados gerais como gênero e 

idade. Desse modo, é possível perceber as possíveis análises e correlações a serem feitas a 

partir dessa amostragem.  

 

Houve algumas limitações em nosso estudo, sendo este retrospectivo e com um 

número relativamente pequeno de pacientes, onde somente realizamos associações entre 

variáveis clinicopatológicas. Destacamos aqui que estudos prospectivos em doenças incomuns 

levam muitos anos para serem concluídos. Desta forma, dentro do que nos propusemos a 

fazer, nossa amostra possibilitou correlações clínico-laboratoriais relevantes. A ideia de que 

depósitos amiloides renais já foram descritos anteriormente e não parece haver associação de 

fato significativa com a apresentação clínica se torna controversa quando é analisada toda a 

literatura a respeito, que é antiga mas não extensa. Não há muitos estudos com metodologia 

detalhada e cuidadosa que abordem a distribuição de depósitos amiloides nos três 

compartimentos renais e suas possíveis associação com variáveis clínicas, especialmente a 

TFG. Neste trabalho, há um cuidado profundo com o detalhamento metodológico envolvendo 

semiquantificação histológica e agrupamento de acordo com função renal. Outras questões 

surgem (sobrevida / follow-up), mas elas precisariam de muito mais tempo em um estudo 

controlado, talvez envolvendo vários grandes centros no Brasil, para serem respondidas. Com 

relação à estatística, análises simples foram capazes de mostrar significância para algumas 

variáveis. Uma análise mais complexa não se fazia necessária a princípio, mas mesmo com 

significância estatística nos testes mais simples (Maan-Withney e teste exato de Fisher) após 

revisão e uniformização de todos os dados obtidos, foi realizada análise por regressão 

logística. 
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6 CONCLUSÃO  

   

 Com todo o exposto, além de promover o diagnóstico de amiloidose e seu subtipo, 

pudemos evidenciar, através da morfometria e da análise semiquantitativa, que a biópsia renal 

expõe alterações diretamente associadas à perda de função renal em pacientes com 

amiloidose. Nossos achados indicam que a presença em moderada a grande quantidade de 

depósitos vasculares em biopsias renais de pacientes com amiloidose seria um indicativo de 

pior função renal. Tais pacientes poderiam apresentar pior prognóstico, com evolução mais 

rápida para diálise, transplante renal ou mesmo morte. Além disso, terapias específicas 

vasculares poderiam auxiliar no tratamento destes pacientes e aumentando a sobrevida. 

Gênero, idade, história de hipertensão arterial, subtipo amiloide e achados histopatológicos 

secundários não mostraram correlação estatisticamente significativa com a distribuição de 

depósitos amiloides renais. Ainda que existam dificuldades em estudar uma doença 

relativamente rara, estudos controlados e prospectivos, que também utilizem métodos 

quantitativos seriam relevantes para confirmar nossos achados.. 

 

. 

 



52 

 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Abdallah E, Waked E. Incidence and clinical outcome of renal amyloidosis: a retrospective 

study. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2013;24(5):950-8. 
 

Bellotti V, Nuvolone M, Giorgetti S, Obici L, Palladini G, Russo P, et al. The workings of the 

amyloid diseases. Ann Med 2007;39(3):200-7. 

 

Bemporad F, Chiti F. Protein misfolded oligomers: experimental approaches, mechanism of 

formation, and structure-toxicity relationships. Chem Biol 2012;19(3):315-27. 

 

Benson MD, James S, Scott K, Liepnieks JJ, Kluve-Beckerman B. Leukocyte chemotactic 

factor 2: A novel renal amyloid protein. Kidney Int 2008;74(2):218-22. 

 

Bergesio F, Ciciani AM, Santostefano M, Brugnano R, Manganaro M, Palladini G, et al. 

Renal involvement in systemic amyloidosis--an Italian retrospective study on epidemiological 

and clinical data at diagnosis. Nephrol Dial Transplant. 2007;22(6):1608-18. 

 

Bergesio F, Ciciani AM, Manganaro M, Palladini G, Santostefano M, Brugnano R, et al. 

Renal involvement in systemic amyloidosis: an Italian collaborative study on survival and 

renal outcome. Nephrol Dial Transplant. 2008;23(3):941-51. 

 

Bohle A, Wehrmann M, Eissele R, von Gise H, Mackensen-Haen S, Müller C. The long-term 

prognosis of AA and AL renal amyloidosis and the pathogenesis of chronic renal failure in 

renal amyloidosis. Pathol Res Pract. 1993;189(3):316-31. 

Bollée G, Guery B, Joly D, Snanoudj J, Terrier B, Allouache M, et al. Presentation and 

outcome of patients with systemic amyloidosis undergoing dialysis. Clin J Am Soc Nephrol 

2008;3(2):375-81. 

 Casserly LF, Fadia A, Sanchorawala V, Seldin DC, Wright DG, Skinner M, et al. High-dose 

intravenous melphalan with autologous stem cell transplantation in AL amyloidosis-

associated end-stage renal disease. Kidney Int 2003;63(3):1051-7. 

 
Castano E, Palmer MB, Vigneault C, Luciano R, Wong S, Moeckel G. Comparison of 

amyloid deposition in human kidney biopsies as predictor of poor patient outcome. BMC 

Nephrology 2015;16:64.  
 

Connolly JO, Gillmore JD, Lachmann HJ, Davenport A, Hawkins PN, Woolfson RG. Renal 

amyloidosis in intravenous drug users. QJM 2006;99(11):737-42. 
 

Dasari S, Amin MS, Kurtin PJ, Vrana JA, Theis JD, Grogg KL, et al. Clinical, biopsy, and 

mass spectrometry characteristics of renal apolipoprotein A-IV amyloidosis. Kidney Int 

2016;90(3):658-64. 
 

Dember LM. Amyloidosis-associated kidney disease. J Am Soc Nephrol. 2006;17(12):3458-

71. 

 

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/7
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/7
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/10
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/10
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/4
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/4
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/55
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/55
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/55
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/63
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/63
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/63
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/38
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/38
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/48
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/48
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/48


53 

 

 

Dergunov AD. Role of ApoE in conformation-prone diseases and atherosclerosis. 

Biochemistry (Mosc) 2006;71(7):707-12. 

 

Eirin A, Irazabal MV, Gertz MA, Dispenzieri A, Lacy MQ, Kumar S, et al. Clinical features 

of patients with immunoglobulin light chain amyloidosis (AL) with vascular-limited 

deposition in the kidney. Nephrol Dial Transplant 2012;27(3):1097-101. 

 
Eisenberg D, Jucker M. The amyloid state of proteins in human diseases. Cell 

2012;148(6):1188-203. 

 

Eulitz M, Weiss DT, Solomon A. Immunoglobulin heavy-chain-associated amyloidosis. Proc 

Natl Acad Sci U S A 1990;87(17):6542-6. 

Falck HM, Törnroth T, Wegelius O. Predominantly vascular amyloid deposition in the kidney 

in patients with minimal or no proteinuria. Clin Nephrol 1983;19(3):137-42. 

Fonseca EO, Filho PJ, da Silva LE, Caldas ML. Epidemiological, clinical and laboratorial 

profile of renal amyloidosis: a 12-year retrospective study of 37 cases. J Nephropathol. 

2015;4(1):7-12. 

Gertz MA, Kyle RA. Amyloidosis with IgM monoclonal gammopathies. Semin Oncol 

2003;30(2):325-8. 

Gertz MA, Kyle RA. Secondary systemic amyloidosis: response and survival in 64 patients. 

Medicine (Baltimore) 1991;70(4):246-56. 

Gertz MA, Lacy MQ, Dispenzieri A. Immunoglobulin light chain amyloidosis and the kidney. 

Kidney Int 2002;61(1):1-9. 

Gertz MA, Leung N, Lacy MQ, Dispenzieri A, Zeldenrust SR, Hayman SR, et al. Clinical 

outcome of immunoglobulin light chain amyloidosis affecting the kidney. Nephrol Dial 

Transplant 2009;24(10):3132-7. 

Gillmore JD, Lachmann HJ, Rowczenio D, Gilbertson JA, Zeng CH, Liu ZH, et al. Diagnosis, 

pathogenesis, treatment, and prognosis of hereditary fibrinogen A alpha-chain amyloidosis. J 

Am Soc Nephrol 2009;20(2):444-51. 

Glenner GG. Amyloid deposits and amyloidosis. The beta-fibrilloses (first of two parts). N 

Engl J Med 1980;302(23):1283-92. 

 

Gregorini G, Izzi C, Obici L, Tardanico R, Röcken C, Viola BF, et al. Renal apolipoprotein 

A-I amyloidosis: a rare and usually ignored cause of hereditary tubulointerstitial nephritis. J 

Am Soc Nephrol 2005;16(12):3680-6. 

 

Griffin KA. Hypertensive Kidney Injury and the Progression of Chronic Kidney Disease. 

Hypertension. 2017;70(4):687-94. 

Hawkins PN, Lavender JP, Pepys MB. Evaluation of systemic amyloidosis by scintigraphy 

with 123I-labeled serum amyloid P component. N Engl J Med 1990;323(8):508-13. 

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/14
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/14
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/20
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/20
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/20
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/8
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/8
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/23
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/23
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/18
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/18
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/15
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/15
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/36
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/36
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/9
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/9
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/27
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/27
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/27
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/61
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/61
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/61
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/46
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/46
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/46
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/6
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/6


54 

 

 

 

Hopfer H, Wiech T, Mihatsch MJ. Renal amyloidosis revisited: amyloid distribution, 

dynamics and biochemical type. Nephrol Dial Transplant. 2011;26(9):2877-84. 

 

Jazbeh S, Said A, Haddad RY, Hamad A, Lerma EV, et al. Renal amyloidosis. Dis Mon. 

2014;60(10):489-93. 
 

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). CKD Work Group. KDIGO 2012 

clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. 

Kidney Int Suppl. 2013;3:1-150. 
 

Keeling J, Teng J, Herrera GA. AL-amyloidosis and light-chain deposition disease light 

chains induce divergent phenotypic transformations of human mesangial cells. Lab Invest 

2004;84(10):1322-38. 

 

Kidd J, Carl DE. Renal amyloidosis. Curr Probl Cancer. 2016;40(5-6):209-19. 

 

Kisilevsky R. The relation of proteoglycans, serum amyloid P and apo E to amyloidosis 

current status, 2000. Amyloid 2000;7(1):23-5. 

 

Knowles TP, Vendruscolo M, Dobson CM. The amyloid state and its association with protein 

misfolding diseases. Nat Rev Mol Cell Biol 2014;15(6):384-96. 

Kuroda T, Tanabe N, et al. Significant association between renal function and area of amyloid 

deposition in kidney biopsy specimens in reactive amyloidosis associated with rheumatoid 

arthritis. Rheumatol Int 2012;32(10):3155-62. 

Kuroda T, Tanabe N, Kobayashi D, Wada Y, Murakami S, Nakano M, et al. Significant 

association between renal function and amyloid-positive area in renal biopsy specimens in AL 

amyloidosis. BMC Nephrology 2012; 13:118.  

 
Kuroda T, Tanabe N, Hasegawa E, Wakamatsu A, Nozawa Y, Sato H, et al. Significant 

association between renal function and area of amyloid deposition in kidney biopsy 

specimens in both AA amyloidosis associated with rheumatoid arthritis and AL amyloidosis. 

Amyloid 2017;24(2):123-30. 

Kyle RA, Gertz MA. Primary systemic amyloidosis: clinical and laboratory features in 474 

cases. Semin Hematol 1995;32(1):45-59. 

Kyle RA, Greipp PR. Amyloidosis (AL). Clinical and laboratory features in 229 cases. Mayo 

Clin Proc 1983;58(10):665-83. 

 

Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, Offord JR, Larson DR, Plevak MF, et al. A long-term 

study of prognosis in monoclonal gammopathy of undetermined significance. N Engl J Med 

2002;346(8):564-9. 

 

Kyle RA. Amyloidosis: a convoluted story. Br J Haematol 2001;114(3):529-38. 

 

 Lachmann HJ1, Booth DR, Booth SE, Bybee A, Gilbertson JA, Gillmore JD, 

https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/25
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/25
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/25
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/12
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/12
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/9
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/9
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/3
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/3
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/2
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/2
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/39


55 

 

 

Lachmann HJ, Booth DR, Booth SE, Bybee A, Gilbertson JA, Gillmore JD, et al. 

Misdiagnosis of hereditary amyloidosis as AL (primary) amyloidosis. N Engl J Med 

2002;346(23):1786-91. 

 

Larsen CP, Kossmann RJ, Beggs ML, Solomon A, Walker PD. Clinical, morphologic, and 

genetic features of renal leukocyte chemotactic factor 2 amyloidosis. Kidney Int 

2014;86(2):378-82. 

 

Leung N, Griffin MD, Dispenzieri A, Haugen EN, Gloor JM, Schwab TR, et al. Living donor 

kidney and autologous stem cell transplantation for primary systemic amyloidosis (AL) with 

predominant renal involvement. Am J Transplant 2005;5(7):1660-70. 

 

Leung N, Lager DJ, Gertz MA, Wilson K, Kanakiriya S, Fervenza FC. Long-term outcome of 

renal transplantation in light-chain deposition disease. Am J Kidney Dis 2004;43(1):147-53. 

 

Livneh A1, Zemer D, Siegal B, Laor A, Sohar E, Pras M. Colchicine prevents kidney 

transplant amyloidosis in familial Mediterranean fever. Nephron 1992;60(4):418-22. 

Merlini G, Bellotti V. Molecular mechanisms of amyloidosis. N Engl J Med 

2003;349(6):583-96. 

 

Merlini G1, Comenzo RL, Seldin DC, Wechalekar A, Gertz MA. Immunoglobulin light chain 

amyloidosis. Expert Rev Hematol 2014;7(1):143-56. 

 

Moroni G, Banfi G, Montoli A, Bucci A, Bertani T, Ravelli M, et al. Chronic dialysis in 

patients with systemic amyloidosis: the experience in northern Italy. Clin Nephrol 

1992;38(2):81-5. 

Mucchiano GI, Häggqvist B, Sletten K, Westermark P. Apolipoprotein A-1-derived amyloid 

in atherosclerotic plaques of the human aorta. J Pathol 2001;193(2):270-5. 

Murphy CL, Wang S, Kestler D, Larsen C, Benson D, Weiss DT, et al. Leukocyte 

chemotactic factor 2 (LECT2)-associated renal amyloidosis: a case series. Am J Kidney Dis 

2010;56(6):1100-7. 

 

Nasr SH, Valeri AM, Sethi S, Fidler ME, Cornell LD, Gertz MA, et al. Clinicopathologic 

correlations in multiple myeloma: a case series of 190 patients with kidney biopsies. Am J 

Kidney Dis. 2012;59(6):786-94. 
 

Nasr SH, Dogan A, Larsen CP. Leukocyte Cell-Derived Chemotaxin 2-Associated 

Amyloidosis: A Recently Recognized Disease with Distinct Clinicopathologic 

Characteristics. Clin J Am Soc Nephrol 2015;10(11):2084-93. 

 

Neugarten J, Gallo GR, Buxbaum J, Katz LA, Rubenstein J, Baldwin DS. Amyloidosis in 

subcutaneous heroin abusers ("skin poppers' amyloidosis"). Am J Med 1986;81(4):635-40. 

 

Nishi S, Muso E, Shimizu A, Sugiyama H, Yokoyama H, Ando Y, et al. A clinical evoluation 

of renal amyloidosis in the Japan renal biopsy registry: a cross-sectional study. 

2017;21(4):624-32. 

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/39
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/39
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/39
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/50
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/50
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/50
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/62
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/62
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/62
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/59
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/59
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/60
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/60
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/3
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/3
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/22
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/22
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/54
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/54
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/54
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/20
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/20
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/49
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/49
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/49
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/21
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/21


56 

 

 

Orfila C, Lepert JC, Modesto A, Bernadet P, Suc JM. Fanconi's syndrome, kappa light-chain 

myeloma, non-amyloid fibrils and cytoplasmic crystals in renal tubular epithelium. Am J 

Nephrol 1991;11(4):345-9. 

 

Osawa Y, Kawamura K, Kondo D, Imai N, Ueno M, Nishi S, et al. Renal function at the time 

of renal biopsy as a predictor of prognosis in patients with primary AL-type amyloidosis. Clin 

Exp Nephrol 2004;8(2):127-33. 

 

Ozawa M, Komatsuda A, Ohtani H, Nara M, Sato R, Togashi M, et al. Long-term prognosis 

of AL and AA renal amyloidosis: a Japanese single-center experience. Clin Exp Nephrol 

2017;21(2):212-27. 

 

Ozen S. Renal amyloidosis in familial Mediterranean fever. Kidney Int 2004;65(3):1118-27. 

Palladini G, Merlini G. Current treatment of AL amyloidosis. Haematologica 

2009;94(8):1044-8. 

Pasternack A, Ahonen J, Kuhlbäck B. Renal transplantation in 45 patients with amyloidosis. 

Transplantation 1986;42(6):598-601. 

Paueksakon P, Revelo MP, Horn RG, Shappell S, Fogo AB. Monoclonal gammopathy: 

significance and possible causality in renal disease. Am J Kidney Dis 2003;42(1):87-95. 

Pettersson T, Konttinen YT. Amyloidosis-recent developments. Semin Arthritis Rheum. 

2010;39(5):356-68. 

Picken MM, Linke RP. Nephrotic syndrome due to an amyloidogenic mutation in fibrinogen 

A alpha chain. J Am Soc Nephrol 2009;20(8):1681-5. 

Pinney JH, Lachmann HJ. Systemic AA amyloidosis. Subcell Biochem 2012;65:541-64.  

Polito MG, de Moura LA, Kirsztajn GM. An overview on frequency of renal biopsy diagnosis 

in Brazil: clinical and pathological patterns based on 9,617 native kidney biopsies. Nephrol 

Dial Transplant. 2010;25(2):490-6. 

Poshusta TL, Sikkink LA, Leung N, Clark RJ, Dispenzieri A, Ramirez-Alvarado M. 

Mutations in specific structural regions of immunoglobulin light chains are associated with 

free light chain levels in patients with AL amyloidosis. PLoS One 2009;4(4):e5169. 

 

Rochet JC, Lansbury PT Jr. Amyloid fibrillogenesis: themes and variations. Curr Opin Struct 

Biol 2000;10(1):60-8. 

 

Sasatomi Y, Sato H, Chiba Y, Abe Y, Takeda S, Ogahara S, et al. Prognostic factors for renal 

amyloidosis: a clinicopathological study using cluster analysis. Intern Med. 2007;46(5):213-9. 

 

Sasatomi Y, Kiyoshi Y, Uesugi N, Hisano S, Takebayashi S. Prognosis of renal amyloidosis: 

a clinicopathological study using cluster analysis. Nephron. 2001;87(1):42-9. 

 

https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/22
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/22
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/22
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/37
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/56
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/56
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/28
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/28
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/45
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/45
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/24
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/26
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/26
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/26
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/11
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/11


57 

 

 

Sen S, Sarsik B. A proposed histopathologic classification, scoring, and grading system for 

renal amyloidosis: standardization of renal amyloid biopsy report. Arch Pathol Lab Med. 

2010;134(4):532-44. 

Sethi S, Theis JD, Shiller SM, Nast CC, Harrison D, Rennke HG, et al. Medullary 

amyloidosis associated with apolipoprotein A-IV deposition. Kidney Int 2012;81(2):201-6. 

 

Sherif AM, Refaie AF, Sobh MA, Mohamed NA, Sheashaa HA, Ghoneim MA. Long-term 

outcome of live donor kidney transplantation for renal amyloidosis. Am J Kidney Dis 

2003;42(2):370-5. 

 

Shiiki H, Shimokama T, Yoshikawa Y, Toyoshima H, Kitamoto T, Watanabe T. Renal 

amyloidosis. Correlations between morphology, chemical types of amyloid protein and 

clinical features. Virchows Arch A Pathol Anat Histopathol; 1988;412(3):197-204. 

 

Simon A, van der Meer JW. Pathogenesis of familial periodic fever syndromes or hereditary 

autoinflammatory syndromes. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2007;292(1):R86-98. 

 

Sipe JD, Benson MD, Buxbaum JN, Ikeda S, Merlini G, Saraiva MJ, et al. Nomenclature 

2014: Amyloid fibril proteins and clinical classification of the amyloidosis. Amyloid 

2014;21(4):221-4. 

 

Sobh M, Refaie A, Moustafa F, Shokeir A, Hassan N, Sally S, et al. Study of live donor 

kidney transplantation outcome in recipients with renal amyloidosis. Nephrol Dial Transplant 

1994;9(6):704-8. 

 

Terrier B, Jaccard A, Harousseau JL, Delarue R, Tournilhac O, Hunault-Berger M, et al. The 

clinical spectrum of IgM-related amyloidosis: a French nationwide retrospective study of 72 

patients. Medicine (Baltimore) 2008;87(2):99-109. 

 

Triger DR, Joekes AM. Renal amyloidosis--a fourteen-year follow-up. Q J Med 

1973;42(165):15-40. 

 

Tsai SF, Wen MC, Cheng CH, Wu MJ, Chen CH, Yu TM, et al. Clinical features of renal 

amyloidosis: an analysis of 40 patients in a 28-year follow-up. Intern Med. 2011;50(21):2511-

7. 

Uda H, Yokota A, Kobayashi K, Miyake T, Fushimi H, Maeda A, et al. Two distinct clinical 

courses of renal involvement in rheumatoid patients with AA amyloidosis. J Rheumatol. 

2006;33(8):1482-7. 

 

Uemichi T, Liepnieks JJ, Benson MD. Hereditary renal amyloidosis with a novel variant 

fibrinogen. J Clin Invest 1994;93(2):731-6. 

 

Valleix S, Drunat S, Philit JB, Adoue D, Piette JC, Droz D, et al. Hereditary renal 

amyloidosis caused by a new variant lysozyme W64R in a French family. Kidney Int 

2002;61(3):907-12. 

 

van der Hilst JC, Simon A, Drenth JP. Hereditary periodic fever and reactive amyloidosis. 

Clin Exp Med 2005;5(3):87-98. 

https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/47
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/47
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/58
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/58
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/58
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/40
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/40
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/18
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/18
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/18
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/57
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/57
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/57
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/16
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/16
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-laboratory-manifestations-and-diagnosis-of-immunoglobulin-light-chain-al-amyloidosis-primary-amyloidosis/abstract/16
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/13
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/13
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/41
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/41
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/43
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/43
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/43
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/39
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/39


58 

 

 

 

Verine J, Mourad N, Desseaux K, Vanhille P, Noel LH, Beaufils H, et al. Clinical and 

histological characteristics of renal AA amyloidosis: a retrospective study of 68 cases with a 

special interest to amyloid-associated inflammatory response. Hum Pathol. 2007;38(12):1798-

809. 

 

Vigushin DM, Gough J, Allan D, Alguacil A, Penner B, Pettigrew NM, et al. Familial 

nephropathic systemic amyloidosis caused by apolipoprotein AI variant Arg26. Q J Med 

1994;87(3):149-54. 

 

von Hutten H, Mihatsch M, Lobeck H, Rudolph B, Eriksson M, Rocken C. Prevalence and 

origin of amyloid in kidney biopsies. Am J Surg Pathol. 2009;33(8):1198-205. 

 

Vrana JA, Gamez JD, Madden BJ, Theis JD, Bergen HR 3rd, Dogan A. Classification of 

amyloidosis by laser microdissection and mass spectrometry-based proteomic analysis in 

clinical biopsy specimens. Blood 2009;114(24):4957-9. 

 

Wechalekar AD, Gillmore JD, Hawkins PN. Systemic amyloidosis. Lancet. 

2016;387(10038):2641-54. 

Wechalekar AD, Hawkins PN, Gillmore JD. Perspectives in treatment of AL amyloidosis. Br 

J Haematol 2008;140(4):365-77. 

Westermark GT, Sletten K, Grubb A, Westermark P. AA-amyloidosis. Tissue component-

specific association of various protein AA subspecies and evidence of a fourth SAA gene 

product. Am J Pathol 1990;137(2):377-83. 

Westermark P, Westermark GT. Review. Reflections on amyloidosis in Papua New Guinea. 

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2008;363(1510):3701-5. 

 

Yazaki M, Farrell SA, Benson MD. A novel lysozyme mutation Phe57Ile associated with 

hereditary renal amyloidosis. Kidney Int 2003;63(5):1652-7. 

 

Yazaki M, Liepnieks JJ, Kincaid JC, Benson MD. Contribution of wild-type transthyretin to 

hereditary peripheral nerve amyloid. Muscle Nerve 2003;28(4):438-42. 

Zhang X, Li JP. Heparan sulfate proteoglycans in amyloidosis. Prog Mol Biol Transl Sci 

2010;93:309-34. 

 

 

 

 

 

 

https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/42
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/42
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/42
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/91
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/91
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/91
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/15
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/15
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/19
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/19
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/19
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/36
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/36
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/44
https://www.uptodate.com/contents/renal-amyloidosis/abstract/44
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/21
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/21
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/13
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-amyloidosis/abstract/13


59 

 

 

8 ANEXOS 
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