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Doença de Alzheimer: aplicação clínica para
testes genéticos e dosagem de biomarcadores no líquor
TESTES GENÉTICOS
A demência é uma desordem caracterizada por déficit cognitivo que envolve a
memória e, pelo menos, um dos outros domínios da cognição: linguagem, visão
espacial, realização de funções motoras, comportamento. A doença de
Alzheimer (DA) é uma das formas mais comuns de demência com um risco
estimado ao longo da vida de 1 para cada 5 mulheres, de 1 para cada 10 homens
e 25% dos casos são familiares. É classificada em dois grupos: de aparecimento
precoce, entre 30 e 60 anos, e o de aparecimento tardio, acima de 60 anos.
Ambos têm caráter genético e hereditário que são melhores compreendidos nas
formas de aparecimento precoce (Early-onset Familial Autossomal Dominant:
EOFAD). Essa forma representa cerca de 5% dos casos e tem caráter autossômico
dominante com três genes reconhecidamente associados: APP, PSEN1, PSEN2.
(quadro 1).
Gene (símbolo)

Nome da proteína

Proporção de associação etiológica

PSEN1

Presinelina-1

20-70%

APP

Amyloid beta A4 protein

10-15%

PSEN2

Presenilina-2

raro

Fonte: Alzheimer Disease Overviw-Genereviwes®-NCBI Bookshelf

Trata-se de uma doença complexa do ponto de vista genético e, portanto,
poligênica e multifatorial. A idade é o principal fator de risco para a DA.
Entretanto, mesmo com inúmeros avanços da ciência, a contribuição para
elucidar as causas e favorecer tratamentos e diagnósticos precoces para a DA é
ainda pequena. Até o momento, a alteração no gene que codifica a
apolipoproteina E (APOE) é o fator genético com maior força de associação à DA
de manifestação tardia. A alteração nos alelos correspondentes a essa proteína
podem ter a expressão alterada por fatores ambientais e epigenéticos. Muitos
outros genes candidatos foram identificados em estudos genômicos, mas sem
uma associação significativa para estabelecer um valor independente. O APOE é
um gene localizado no cromossomo 19 e existem 3 alelos diferentes classificados
em: epislon 2,3 e 4. O épsilon 4 (ε4), foi o primeiro alelo mutante reconhecido.
Estimativas sugerem que a presença de uma cópia dessa variante confere uma
chance de duas a três vezes maiores para desenvolver a DA, já a presença de duas
cópias, oito a doze vezes maior, comparada a quem não tem o alelo alterado.
O APOE é um gene de suscetibilidade e não determinante para a doença. A
presença do alelo também estaria relacionada à gravidade da doença, como
manifestação mais precoce do déficit cognitivo, mas que estaria também
relacionado aos fatores ambientais e a outros genes. A utilidade do diagnóstico
da presença do alelo da APOE pelo método de genotipagem adiciona margem
ao valor preditivo clínico para o diagnóstico da doença de Alzheimer, assim como
estratifica o risco para a conversão do comprometimento cognitivo amnésico
leve para doença de Alzheimer. Resultados falsos positivos e falsos negativos
podem ocorrer e, até o momento, as recomendações para o teste devem ser
restritas aos protocolos científicos.
Já a Doença de Alzheimer em sua forma de manifestação precoce, como o
retratado recentemente no filme “Para Sempre Alice”, tem um padrão de herança
autossômico dominante com uma penetrância documentada de 100% até 65
anos associada à mutação no gene PSEN1 e de aproximadamente 95% para
mutações no gene PSEN2. Há relatos de indivíduos com mutações no gene
PSEN2 com idade maior que 80 anos sem manifestações da doença. Para as
famílias com indivíduos afetados, a chance de um parente herdar a mutação
pode ser de até 50%.

A pesquisa de mutações nesses casos tem valor diagnóstico apenas para o
paciente afetado e não fornece informações determinantes sobre o início da
manifestação da doença. É importante que a indicação do teste seja realizada por
um profissional treinado para lidar com as questões do aconselhamento
genético familiar.
ANÁLISE DOS BIOMARCADORES NO LÍQUOR NA DOENÇA DE ALZHEIMER
As proteínas β-amiloide, tau total e tau fosforilada podem ser quantificadas no
líquido cefalorraquidiano (LCR). Na DA, estes biomarcadores apresentam uma
“assinatura patológica” característica que inclui a diminuição da proteína
β-amiloide (Aβ), principal componente das placas neuríticas, e o aumento das
proteínas tau total (T-tau) e tau-fosforilada (P-tau), devido à degeneração
neuronal associada ao acúmulo intracelular de ENF.3,4 Este perfil de diminuição
da concentração da proteína Aβ associada ao aumento da concentração de T-tau
ou P-tau permite o diagnóstico diferencial entre a DA e outras formas de
demência com sensibilidade e especificidade em torno de 90% a 95% (Tabela
1).3,4
Tabela 1: Perfil de alteração das proteínas Aβ1-42, T-tau e P-tau nas principais síndromes demenciais, utilizando-se como
referência pacientes com queixa subjetiva de comprometimento da memória (Schoonenboom e cols.)

DOENÇA
QSCM
Alzheimer
DLFT
DCL
Demência vascular
Creutzfeldt-Jakob
Transtornos psiquiátricos

Aβ1-42

T-tau

P-tau

Referência
↓↓
↓
↓
↓
=
=

Referência
↑↑
↑
↑
=
↑↑↑
=

Referência
↑↑
=
↑
=
↑
=

QSCM = Queixa subjetiva de comprometimento da memória; DLFT = Degeneração lobar frontotemporal; DCL = Demência com
corpos de Lewy.
↓↓ redução acentuada em comparação com QSCM e outras demências; ↑↑ aumento acentuado em comparação com QSCM e
outras demências; ↓ redução acentuada em comparação com QSCM; ↑ aumento acentuado em comparação com QSCM; =
semelhante a QSCM; ↑↑↑ extremamente aumentado comparado aos demais grupos.

A diminuição dos níveis de Aβ e, posteriormente, o aumento dos níveis de T-tau
e P-tau, precedem as manifestações clínicas da DA por anos, ou seja, naqueles
pacientes que irão evoluir com DA, os biomarcadores já podem estar alterados
nas fases pré-clínica e pré-demencial da doença.2,3,4 Desta forma, nos pacientes
com comprometimento cognitivo leve (CCL), a detecção de um perfil de
alteração dos biomarcadores no LCR compatível com a assinatura patológica da
DA sinaliza alta probabilidade de evolução para DA no futuro.2,3,4
A revisão das recomendações sobre os exames complementares empregados
para o diagnóstico clínico da DA no Brasil, propõe que “a dosagem do peptídeo
β-amiloide 1-42 e das proteínas tau e tau-fosforilada no LCR, pode ser
empregada em protocolos de pesquisa ou em ensaios clínicos terapêuticos. Na
prática clínica, seu uso pode contribuir para maior precisão diagnóstica da DA,
tanto na fase demencial quanto na fase de comprometimento cognitivo leve”.3
Recentemente o International Working Group (IWG) for New Research Criteria for
the Diagnosis of Alzheimer Disease publicou novos critérios diagnósticos para a
DA (IWG-2), abrangendo as formas típica, atípica, com patologia mista e
pré-clínica4. Ainda que destinados primariamente à classificação de pacientes
envolvidos no contexto de pesquisa, os novos critérios diagnósticos IWG-2
permitem que a doença seja diagnosticada com base em manifestações clínicas
específicas juntamente com evidência in vivo da patologia própria da DA. A
demonstração de níveis diminuídos de Aβ, associados a níveis aumentados de
T-tau ou P-tau no LCR constitui evidência in vivo da patologia da DA (assinatura
patológica da DA).4

AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR DIAGNÓSTICA PARA DOENÇA DE ALZHEIMER

Avaliação Clínica (FASE 1)
· Hemograma completo
· Velocidade de hemossedimentação
· Glicemia
· Fosfatase alcalina
· Ureia e creatinina
· Sódio, potássio, fósforo e cálcio sérico
· Proteinograma
· Transminase glutâmico-oxalacética (TGO)
· Transaminase glutâmico-pirúvica (TGP)
· Gama-GT
· Sorologia para Lues
· Vitamina B12
· Ácido Fólico
· T4 livre, TSH
· Biomarcadores na doença de Alzheimer

História Médica Completa
· Testes de Memória
· Testes de Estado Mental
· Avaliação do grau de atenção e
concentração
· Habilidade de resolver problemas e
nível de comunicação.

Exames Genéticos
· APOE
· Estudo Molecular dos genes das
presinilina 1 e 2

Avaliação Clínica (FASE 2)
· Eletroencefalograma
· HIV
· Vitaminas B1 e B3
· Screening de metais pesados
· Infecção terciária por Borélia
· Gasometria
· Marcadores neoplásicos
· Homocistenemia
· Ressonância Magnética
· Tomografia computadorizada
· Espectroscopia com ressonância
magnética
· PET-CT (líquido cefalorraquidiano)
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