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RESUMO
Silva Filho, S. R. B. Morfometria cerebral na evolução da demência devido
à doença de Alzheimer. 2015. 72p. Tese (Doutorado) – Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.
Introdução: A demência devido à Doença de Alzheimer (DDA) é uma
alteração neurodegenerativa primária, progressiva, que se manifesta por
deterioração cognitiva, particularmente a memória. O número de pessoas no
mundo acima de 60 anos com diagnóstico de DDA foi estimado em 35 milhões
em 2010. Essa doença apresenta atrofia predominantemente da região do
hipocampo e outras regiões corticais. A maioria dos estudos avaliam os
estágios pré-clínicos e iniciais da doença por meio de avaliação clínica
correlacionada aos biomarcadores. Contudo, os biomarcadores não são
usualmente avaliados para a doença moderada à grave, sendo sustentado
apenas de forma hipotética. Objetivos: Avaliar a morfometria cerebral de
controles e portadores de DDA em todos os estágios. Encontrar o perfil de
neurodegeneração estrutural para todas as fases da DDA. Casuística e
métodos: Foram selecionados idosos acima de 60 anos portadores de DDA
(n=44) acompanhados no serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP) e como grupo controle
idosos cognitivamente saudáveis (n=16), provenientes dos diversos serviços
do HCFMRP e da comunidade com idades semelhantes às do grupo de
pacientes. Sujeitos com critério de demência vascular ou outras demências
foram excluídos. Imagens de todo os indivíduos foram adquiridas no
equipamento de Ressonância Magnética (RM) de 3T do HCFMRP por meio da
sequência de imagem Gradiente Eco 3D ponderada em T1, sem agente de
contraste. Dados quantitativos de volumetria e espessura cortical foram obtidos
para regiões cerebrais definidas pelos atlas de subdivisões Desikan e Deutriox.
Foi realizada segmentação automática com o programa Freesurfer® sem
modificação. A volumetria de cada região foi normalizada pela volumetria
cerebral total para minimizar o efeito de atrofia com a idade. Resultados:
Como já reportadas em estudo prévios nos estágios iniciais na DDA, as regiões
acometidas também apresentaram atrofia nos estágios mais avançados da
doença. Não foi observada correlação significativa entre volumetria, idade e
anos de escolaridade. Por outro lado, apresentou correlação significativa com o
índice de avaliação cognitiva Clinical Dementia Rating (CDR) e mini-exame do
estado mental (MEEM). Observamos redução da espessura cortical para a
região do giro parahipocampal em todas as fases da progressão da DDA em
concordância com a literatura que, no entanto, avaliaram somente as fases

iniciais. Para demais regiões descritas, como assinatura cortical, lobo temporal,
parietal e frontal observamos redução somente nos estágios moderados e
avançados da DDA. Discussão e Conclusão: Concluímos que as regiões
cerebrais mais afetadas pela DDA atrofiam linearmente com a progressão da
doença, até as fases mais avançadas. Ao contrário de modelos hipotéticos que
consideravam maior atrofia volumétrica nas fases iniciais e um platô nas fases
avançadas. Essas regiões estão muito relacionadas à perda neuronal e gliose
já descrita há 40 anos e ao dano patológico da doença. Enfim, os resultados de
morfometria por RM indicam a atrofia como biomarcador mesmo nas fases
avançadas da DDA. Esses achados possibilitam maior compreensão do
processo fisiopatológico e o acompanhamento de potenciais drogas
modificadoras da doença mesmo nas fases mais avançadas. Palavras-chave:
Doença de Alzheimer, Idosos, Volumetria, Progressão da doença de
Alzheimer.
ABSTRACT
Silva Filho, S. R. B. Morphometry in the development of cerebral dementia
due to Alzheimer's disease. 2015. 72p. Tese (Doutorado) – Faculdade de
Medicina de RibeirãoPreto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.
Background: Dementia due to Alzheimer's disease (DAD) is a primary
neurodegenerative disorder, progressive, manifested by cognitive impairment,
particularly memory. The number of people worldwide over age 60 diagnosed
with DAD has been estimated at 35 million in 2010. This disease has
predominantly atrophy of the hippocampus and other cortical regions. Most
studies evaluate the preclinical and early stages of the disease through clinical
evaluation correlated the biomarkers. However, it is not often evaluated
biomarkers for moderate to severe disease, being sustained only hypothetically.
Objective: To evaluate the brain morphometry of controls and patients with
DAD at all stages. Finding the structural neurodegeneration profile for all stages
of Alzheimer's disease. Methods: We selected DAD patients (n = 44), over 60
years, followed at the Geriatric Service HCFMRP and individuals cognitively
healthy for control group (n = 16) with age paired, from the different
departments of HCFMRP. Subjects with vascular dementia criteria or other
dementias were excluded. Images were acquired of all individuals in 3T
equipment at HCFMRP by the sequence of 3D image weighted Gradient Echo
T1 without contrast agent. Quantitative data of volumetry and cortical thickness
were obtained for brain regions defined by Desikan and Deutriox subdivisions
atlas. Automatic segmentation was performed with Freesurfer® program
without modification. The volumetry of each region was normalized by the total
volumetric brain to minimize the effect of atrophy with age. Results: The
regions affected in DAD in the early stages, as reported in previous study, also
showed atrophy in the later stages of the disease. There was no significant
correlation between volumes, age and years of schooling. On the other hand,
showed a significant correlation with cognitive evaluation indexes MMSE and
CDR. We observed a reduction of the cortical thickness for the
parahippocampal gyrus for all stages of the progression of DAD in agreement
with the literature have evaluated the early stages only. For other regions
described as cortical signature, temporal lobe, parietal and frontal observed
reduction only in moderate and advanced stages of the DDA. Discussion and

Conclusion: We conclude that the brain regions most affected on DDA atrophy
linearly with disease progression until more advanced stages. Unlike
hypothetical models considered higher volumetric atrophy in the early stages
and a plateau in the advanced stages. These regions are closely related to
neuronal loss and gliosis already described 40 years ago and the pathological
damage of the disease. Anyway, the results of morphometry MRI indicate
atrophy biomarker even in advanced stages of the DDA. These findings enable
greater understanding of the pathophysiological process and monitoring of
potential disease-modifying drugs even in the later stages. Keywords:
Alzheimer's disease, Elderly, Volumetric, Alzheimer's Disease Progression.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 DEMÊNCIA DEVIDO À DOENÇA DE ALZHEIMER
A demência devido à Doença de Alzheimer é uma

alteração

neurodegenerativa primária, progressiva, que se manifesta por deterioração
cognitiva,

particularmente

a

memória,

promovendo

declínio

funcional

progressivo do indivíduo acometido (BLENNOW; DE LEON; ZETTERBERG,
2006; SAMANTA et al., 2006).

É a causa mais comum de demência, respondendo por cerca de 50 a 60%
dos casos. A prevalência estimada é de cerca de 1% nos indivíduos de 60 a 64
anos, apresentando crescimento exponencial com o avançar da idade,
variando de 24 a 33% a partir dos 85 anos de idade, no mundo ocidental
(BLENNOW; DE LEON; ZETTERBERG, 2006).

O fenômeno de transição demográfica levou ao aumento considerável no
número de idosos nos países desenvolvidos. Fenômeno que vem ocorrendo de
forma acelerada também nos países em desenvolvimento. O número de
pessoas acima de 60 anos, em 2010, com diagnóstico de DDA foi estimado em
35 milhões e é esperado que esse número dobre a cada 20 anos (PRINCE et
al., 2013).

Além do maior conhecimento por profissionais de saúde e da população
leiga, o envelhecimento populacional vem causando aumento dramático na
incidência de DDA. A carga em termos de custo econômico e social torna a
DDA um problema de saúde pública já palpável e com necessidade urgente de
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melhor entendimento e elucidação de sua fisiopatologia e consequências,
permitindo aprimoramento em sua condução e tratamento (CUMMINGS, 2004).

A DDA se caracteriza por comprometimento progressivo das áreas da
cognição, com acometimento da memória desde as fases iniciais, levando a
crescente incapacidade para realização de atividades de vida diária e gradual
perda de autonomia e independência (CUMMINGS, 2004). Aspectos clássicos
da doença durante sua evolução são comprometimento progressivo da
memória, deterioração da linguagem e déficits visuais e espaciais, sendo
alterações de marcha e convulsões incomuns antes da fase avançada
(CUMMINGS, 2004).

Dificuldades na realização de atividades cotidianas, perda de orientação
em tempo e espaço, capacidade de julgamento prejudicada, problemas com
pensamento abstrato, alterações de humor e comportamento, e perda de
iniciativa são outros aspectos que se somam durante a doença (SALLOWAY;
CORREIA, 2009). Manifestações neuropsiquiátricas são comuns, apatia, além
de depressão, irritabilidade, agitação e psicose como sintomas mais
perturbadores (SALLOWAY; CORREIA, 2009).

Deterioração na funcionalidade e no comportamento de portadores de DDA
terminam por ocorrer na quase totalidade dos pacientes. As alterações
costumam afetar inicialmente as atividades instrumentais de vida diária, como
controle de finanças e uso de transporte público, e posteriormente
comprometem também atividades básicas de vida diária, como capacidade de
se alimentar sozinho e cuidados de higiene (CUMMINGS, 2004).
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Nas fases iniciais da DDA costumam surgir alterações de humor e apatia,
enquanto agitação e psicose ocorrem mais comumente a partir da fase
moderada de doença (CUMMINGS, 2004). O Consortium to Establish a
Registry for Alzheimer´s Disease sugere que o tempo médio da evolução do
estágio leve para o avançado da DDA é de seis anos quando se usa o índice
Clinical Dementia Rating (CDR) (BROOKMEYER et al., 2007). Outro estudo
também estima em seis anos o tempo necessário para que um paciente passe
a depender de cuidados equivalentes ao de instituição de longa permanência
(STERN et al., 1997).

A suspeição por parte de familiares e de profissionais de saúde,
assistentes, particularmente médicos, é o passo inicial para o diagnóstico da
DDA. No entanto, a falha em reconhecer um caso suspeito é ainda hoje uma
das maiores barreiras para o diagnóstico e manejo precoce da doença
(CUMMINGS, 2004).

Frente a um caso suspeito, o médico assistente solicita a realização de
uma série de exames (Tabela 1), incluindo pelo menos um de neuroimagem,
que visam prioritariamente excluir outras causas de déficit cognitivo que não
DDA e possíveis causas reversíveis para o quadro.

A aplicação de testes cognitivos após as etapas de anamnese. Exame do
estado mental, exame físico e a aplicação de critérios diagnósticos como os da
4ª edição do manual diagnóstico e estatístico de alterações mentais (DSM IV) e
os do National Institute of Neurological and Communicative Diseaseand Stroke
and the Alzheimer´s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-
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ADRDA) são realizados para definição do diagnóstico de demência
(CUMMINGS, 2004; SALLOWAY; CORREIA, 2009).

Tabela 1– Exames comumente solicitados frente à suspeita de demência.
Hemograma completo

Glicemia

Função renal

Vitamina B12

Eletrólitos

Ácido fólico

Função hepática

Sorologias: sífilis, HIV

Função tireoidiana

Neuroimagem: TC ou RM

HIV: vírus da imunodeficiência humana; TC: tomografia computadorizada; RM: ressonância
magnética

O diagnóstico de DDA atualmente é feito com a denominação de DDA
provável por ser eminentemente clínico. A conclusão de DDA definitiva só pode
ser feita por meio de análise anatomopatológica de tecido cerebral (BALLARD
et al., 2011).

Por conta disso, a busca de biomarcadores é uma das linhas de pesquisa
na doença, havendo avanços em relação às técnicas de neuroimagem, análise
de β-amiloide (βA) e proteína tau no líquido cefalorraquidiano (LCR). Mas nada
ainda para uso na prática clínica, carecendo ainda de maior validação e
padronização em estudos maiores (BALLARD et al., 2011; BLENNOW; DE
LEON; ZETTERBERG, 2006).

Tais

marcadores

permitiriam

detecção

antecipada,

diagnóstico

e

tratamento precoces, além de monitorização de progressão e de resposta
terapêutica. No entanto, os biomarcadores necessitam combinar altas
sensibilidade e especificidade, perfazendo alto valor preditivo e idealmente
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devem ser validados frente a padrões-ouro antes de sua integração à prática
clínica (HAMPEL et al., 2011).

O International Working Group on Alzheimer’s disease (IWG) desenvolveu
e publicou uma proposta de novos critérios de diagnósticos para DDA,
tentando minimizar as limitações dos ainda vigentes de forma a englobar todo
o espectro da doença e valorizar os biomarcadores laboratoriais e de imagem.
Nessa nova proposta, o critério de diagnóstico principal considera a evidência
objetiva de uma alteração significativa e progressiva da memória episódica,
desde que associada a, pelo menos, um marcador biológico de doença
(DUBOIS et al., 2007).

1.2 FISIOPATOLOGIA DA DDA
A fisiopatologia exata da doença não está estabelecida, mas tem papel
de destaque a teoria da cascata amiloide, que gera o acúmulo de proteína
beta-amiloide e a formação de placas cerebrais extracelulares, que produzirão
alterações cognitivas (CUMMINGS, 2004; DE VRIJ et al., 2004; MORISHIMAKAWASHIMA; IHARA, 2002). Outra alteração anatomopatológica descrita é a
ocorrência

de

emaranhados

neurofibrilares

intracelulares,

compostos

principalmente por proteína tau hiperfosforilada (CUMMINGS, 2004; DE VRIJ
et al., 2004; MORISHIMA-KAWASHIMA; IHARA, 2002).

A cascata amiloide consiste de forma geral na produção em excesso de
beta-amiloide após o processamento da proteína precursora de amiloide pelas
secretases.

Este

excesso

de

beta-amiloide

forma

desencadeiam uma série de eventos secundários

placas senis

que

(BALLARD et al., 2011;
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BLENNOW; DE LEON; ZETTERBERG, 2006; CUMMINGS, 2004). A hipótese
da cascata amiloide é reforçada por trabalhos que reportam mutações
descritas nos casos familiares de DDA, presentes principalmente em genes
relacionados à formação de beta-amiloide (DE STROOPER, 2010). Já os
eventos secundários seriam a formação de emaranhados neurofibrilares
intracelulares constituídos pela proteína tau hiperfosforilada e, por último, a
oxidação e peroxidação lipídica levando à apoptose (BRAAK et al., 2011;
CUMMINGS, 2004). Em adição, a morte de neurônios levaria a disfunção de
neurotransmissores como a acetilcolina, norepinefrina e serotonina, fatos que
contribuem para o quadro clínico (CUMMINGS, 2004).

A proteína tau é associada à estabilidade e conformação dos microtúbulos.
A

hiperfosforilação

da

tau

ocasiona

disfunção

dos

microtúbulos,

comprometendo o transporte axonal (BLENNOW; DE LEON; ZETTERBERG,
2006). Ainda não é conhecido se as alterações da proteína tau e a formação de
emaranhados neurofribrilares são causa ou consequência da DDA.

Por outro lado, a ocorrência de placas senis amiloides e emaranhados
neurofibrilares, apesar de necessário para o diagnóstico definitivo, não é
exclusividade da DDA, sendo até encontradas em menor quantidade em
cérebros de indivíduos assintomáticos do ponto de vista neurológico (PERL,
2000).

Alguns pesquisadores sugerem também a hipótese neurovascular, a
alteração da função dos vasos sanguíneos contribuiriam para déficits
cognitivos, por meio da redução de nutrientes distribuídos aos neurônios
(BLENNOW; DE LEON; ZETTERBERG, 2006; IADECOLA, 2004). Mas a
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doença vascular também poderia ocorrer de forma independente do processo
fisiopatológico da demência, levando o paciente a um estado mais grave da
doença.

Outros mecanismos citados como possíveis contribuintes na DDA são a
ocorrência de excitotoxicidade, neuroinflamação e disfunção nos mecanismos
de degradação proteica (JAGUST et al., 2008). No entanto, não se sabe ao
certo a ordem em que tais fenômenos ocorrem, havendo evidências
discordantes em relação ao que é causa e o que é consequência da doença.

1.3 MARCADORES BIOLÓGICOS
Embora a etiologia da DDA não esteja esclarecida, há conhecimento
suficiente adquirido nas últimas décadas que levaram ao desenvolvimento de
drogas que interferem nos sintomas, como os inibidores da acetil-colinesterase,
porém ainda não há drogas modificadoras do curso da doença (GAMES et al.,
1995).
Atualmente nenhuma droga, com potencial de ser modificadora da doença,
testada contra a DDA passou pela fase 3. Em parte, esse fato é devido a
dificuldades metodológicas de diagnóstico, como critérios para a seleção dos
pacientes e análise estatística dos resultados nos múltiplos centros envolvidos
nas pesquisas (FLEISHER et al., 2009; HAMPEL et al., 2010; PETERSEN;
TROJANOWSKI, 2009).
Cientistas e indústria farmacêutica buscam marcadores biológicos para a
detecção das alterações cerebrais precoces, que surgem até 20 anos antes do
estabelecimento dos sintomas da DDA.
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Os marcadores biológicos têm como importante finalidade possibilitar a
análise de resultados em relação às novas terapias farmacológicas contra a
evolução da DDA, e para isso, devem ser sensíveis, minimamente invasivos,
fáceis de analisar e de baixo custo (MUELLER et al., 2005a).
São 5 os biomarcadores recentemente incluídos nos critérios diagnósticos
revisados de DDA (Figura 1) e podem ser divididos em 2 categorias: 1) medida
de amiloide cerebral, que pode ser realizada por dosagem de peptídeo beta
amiloide (Aβ1-42) no fluído cérebro espinhal e detecção de amiloide por
tomografia de emissão de pósitrons (PET); 2) medida de degeneração
neuronal, que inclui a quantificação de tau-total e tau-fosforilada também no
fluído cérebro espinhal, fluoro desoxiglicose por PET e RM estrutural (JACK et
al., 2010; MCKHANN et al., 2011).
Segundo o IWG o critério de diagnóstico da DDA se deve pelo prejuízo da
memória episódica associada a presença de um dos biomarcadores citados no
parágrafo anterior. E esse fato foi um avanço, pois desconectaram o critério
clínico biológico da necessidade de um indivíduo apresentar perda da
funcionalidade para ter o diagnóstico da DDA.
Em uma versão mais recente do IWG chamada IWG-2 (DUBOIS et al.,
2014) é sugerido a separação entre biomarcadores de diagnóstico e de
progressão de DDA. Como biomarcadores de diagnóstico são o aumento da
retenção do traçador amiloide por PET e a dosagem do decréscimo de
peptídeo beta amiloide (Aβ1-42), juntamente com o aumento da proteína tautotal e tau-fosforilada ambos no LCR. Por consequência, fluoro desoxiglicose
por PET e RM estrutural passaram a ser biomarcadores de progressão da
DDA, sendo dessa forma retirados dos critérios de diagnóstico da DDA.
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Porém, na prática clínica atual não há como aplicar os critérios de pesquisa
sugeridos pelo IWG-2, pois raros são os centros que possuem o PET scan.
Além disso, nem todos os pacientes aceitam serem submetidos à punção
lombar para obtenção de LCR. O que também impossibilita atualmente a
aplicação dos critérios de pesquisa é a falta de padronização dos níveis de
corte para beta amiloide (Aβ1-42) e proteína tau-total e tau-fosforilada no LCR e
sua custo efetividade.
Em decorrência de todas essas limitações, atualmente na prática clínica,
segundo os autores do IWG-2 a RM continua sendo necessária para o
diagnóstico de DDA, uma vez que, a avaliação por imagem estrutural permite
identificar outras comorbidades que possam justificar as alterações de memória
(DUBOIS et al., 2014).

Figura 1- Marcadores biológicos em relação a evolução clínica na DDA. Figura
traduzida de Jack e colaboradores(2010)(JACK et al., 2010).
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A RM, por ser amplamente disponível e não invasiva, e um bom indicador
de progressão para cada sujeito individualmente, já que apresenta alterações
assim que se inicia o comprometimento cognitivo (JACK et al., 2010, 2013).

As imagens de RM podem gerar diversos valores de morfometria cerebral.
A quantificação desses valores pode ser realizada manualmente por um
profissional especializado ou por programas automatizados. Neste trabalho
avaliamos a volumetria cerebral e a espessura cortical de sujeitos saudáveis e
ao longo da progressão da DDA de forma automatizada.

1.3.1 VOLUMETRIA CEREBRAL
A volumetria cerebral é uma medida quantitativa de volume em mm 3 de
uma determinada região definida previamente. Anos atrás, a medida do volume
do hipocampo e outras regiões de interesse era realizada por método de
segmentação manual, exame que exigia muito tempo para ser realizado e era
examinador dependente (JUOTTONEN et al., 1999). Atualmente, a maioria das
volumetrias cerebrais são realizadas por segmentação automática por meio da
elaboração de um programa especifico, viabilizando o exame para a realização
de pesquisas, sendo rápida e examinador independente (HSU et al., 2002).

A quantificação volumétrica de regiões cerebrais de DDA resultou em
atrofia principalmente de estruturas do lobo temporal (BASSO et al., 2006;
CSERNANSKY et al., 2005; DEVANAND et al., 2007; FRANKÓ; JOLY, 2013;
FRISONI et al., 2008; JUOTTONEN et al., 1999; STOUB et al., 2005; UOTANI;
SUGIMORI;

KOBAYASHI,

2006),

responsáveis

pela

memória.

Essas

alterações tornam-se ainda maiores com a idade e os processos degenerativos

27
como a DDA (FIRBANK et al., 2008).

A segmentação automática permitiu

subdividir o hipocampo, evidenciando acometimento em diferentes áreas com a
progressão da DDA (FRISONI et al., 2008). Exames neuropatológicos
realizado em pacientes post-mortem com diagnóstico de DDA que foram
submetidos a RM em vida confirmaram a correlação dos processos
fisiopatológicos descritos, assim como a atrofia de hipocampo precoce e
acentuada (JAGUST et al., 2008).

1.3.2 ESPESSURA CORTICAL
O córtex humano consiste de células neuronais dispostas em camadas.
Por exemplo, o neocórtex é organizado em seis camadas separadas
(ECONOMO; KOSKINAS, 1925). A medida da espessura cortical, idealmente
representaria o comprimento das conexões dos axônios na camada ao longo
da organização do córtex. No entanto, as imagens de RM não possuem
resolução espacial suficiente (na ordem de 1 mm). Portanto, a alternativa mais
simples para definir espessura cortical é o menor comprimento entre dois
pontos localizados nos extremos opostos da superfície cortical. Por exemplo
um ponto na substância branca e o outro no líquido encéfalo raquidiano (Figura
2).

Figura 2: Fronteiras das substâncias branca, cinzenta e o fluído cérebro espinhal. Linha
vermelha indica a fronteira entre substância cinzenta e branca, linha amarela indica a fronteira
entre a substância cinzenta e fluído cérebro espinhal. Figura obtida da dissertação Cunha H. H.
(2014) (CUNHA, 2014).
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Outras formas tem sido propostas para quantificar a espessura cortical
(HAIDAR; SOUL, 2006; MILLER et al., 2000). No entanto ainda não é definido
na literatura qual método é mais eficiente e robusto. A espessura cortical varia
consideravelmente para cada região (BRODMANN, 1909). Em sujeitos
saudáveis a espessura é de aproximadamente 3 mm. Sendo mais fina no
córtex calcarino (cerca de 2 mm) e mais espessa no giro pré-central (cerca de
4 mm) (JONES; BUCHBINDER; AHARON, 2000).
A maioria dos trabalhos que avaliaram espessura cortical por imagem de
RM têm mostrado que pacientes com DDA apresentam redução do valor em
regiões temporais, orbitofrontais e parietais (BLANC et al., 2015; CLERX et al.,
2013; LERCH, 2004; O’BRIEN et al., 2014). Sendo as regiões do lobo
temporal, como giro parahipocampal, com maior redução de espessura cortical
(LERCH, 2004). Além disso, é descrito que as regiões temporal medial, giro
temporal inferior, polo temporal, giro angular, giro frontal superior, sulco frontal
inferior, lóbulo parietal superior, giro supramarginal, precúneo apresentam um
padrão regional de atrofia na DDA, denominada como assinatura cortical
(BAKKOUR; MORRIS; DICKERSON, 2009; DICKERSON et al., 2009). Ambos
os trabalhos foram reportados para pacientes com DDA em estágio leve a
moderado da progressão da doença. No entanto, a literatura não tem reportado
sobre a espessura cortical nas fases avançadas da DDA.
1.3 JUSTIFICATIVA
Todas as evidências citadas mostram a volumetria do hipocampo e outras
estruturas

encefálicas

na

avaliação

comparativa

entre

indivíduos

cognitivamente normais, portadores de Comprometimento Cognitivo Leve
(CCL) e a DDA inicial, visando o diagnóstico precoce e predição da DDA, por
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meio da obtenção de um marcador biológico específico. Nestas avalições
também se incluem a espessura cortical de regiões temporais, orbitofrontais e
parietais. No entanto, são escassos os estudos longitudinais ou comparativos
nas diferentes fases da DDA (sintomas leves até graves), justificando a
viabilidade do presente estudo.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Avaliar as estruturas encefálicas de indivíduos sem déficit cognitivo e de
pacientes em diferentes estágios da DDA para verificar as alterações ao longo
da progressão da doença.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Comparar a morfometria cerebral de indivíduos sem déficit cognitivo com
pacientes portadores de DDA.

- Verificar a correlação da volumetria e espessura cortical em pacientes
com DDA em relação aos escores de testes cognitivos, idade, escolaridade nas
diferentes fases da doença.

- Avaliar a possibilidade de utilização da volumetria e espessura cortical de
estruturas encefálicas como biomarcadores que reforcem o diagnóstico por
imagem e ajude no estadiamento.

- Estabelecer, se mesmo em fases avançadas, a morfometria permanece
como biomarcador robusto de progressão da DDA.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 DESENHO DO ESTUDO
Trata-se de estudo retrospectivo e prospectivo transversal, comparativo e
descritivo realizado a partir da análise de dados clínicos e laboratoriais
anexados aos prontuários dos voluntários com diagnóstico de DDA, atendidos
nos Ambulatórios de Geriatria do HCFMRP no período de janeiro de 2007 a
Junho de 2015.

3.2 SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS
Foram selecionados idosos portadores de DDA acompanhados no serviço
de Geriatria do HCFMRP e como grupo controle idosos cognitivamente
saudáveis,

provenientes

dos

diversos

serviços

do

HCFMRP

com

características semelhantes às do grupo de pacientes.

3.3 CASUÍSTICA
3.3.1 PACIENTES PORTADORES DE DDA
Foram incluídos no estudo 44 idosos de ambos os sexos, com idades entre
71 e 90 anos com diagnóstico de DDA, em diferentes estágios da doença (leve,
moderado e grave) de acordo com a classificação CDR e MEEM. Os valores
médios de idade, MEEM e anos de escolaridade dos pacientes portadores de
DDA são descritas na Tabela 3.

3.3.2 CONTROLES
Um grupo composto por 16 voluntários idosos saudáveis, de ambos os
gêneros, da mesma região geográfica e características semelhantes da
população do estudo foi utilizado como grupo controle. Os valores médios de
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idade, MEEM e anos de escolaridade dos controles também são descritos na
Tabela 3.

3.3.3 CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO COGNITIVA PARA
CRITÉRIO DE INCLUSÃO
Para o diagnóstico de DDA, seguiu-se a rotina do ambulatório de
demências, que inclui avaliação e exame físico habituais, além da realização
de exames complementares obrigatórios para a exclusão de causas
secundárias de déficit cognitivo, a saber: ressonância magnética, sorologia
para HIV e sífilis, função hepática, dosagem de vitamina B12 e ácido fólico,
cálcio sérico, TSH e exames bioquímicos de rotina (hemograma completo,
função renal, eletrólitos e glicemia de jejum). Aplicação dos critérios do DSM-IV
e do NINCDS-ADRDA para o diagnóstico de DDA, sendo todos os pacientes
incluídos categorizados como portadores de DDA provável.

Avaliação cognitiva foi aplicada de acordo com os métodos abaixo:

 Classificação do estágio clínico de demência de acordo com o CDR, dividindo
os pacientes em estágio leve (CDR 1), moderado (CDR 2) e avançado (CDR 3)
de DDA. Descrição detalhada da classificação em estágio de CDR está no
anexo. Utilizamos a classificação SUM OF BOX (O’BRYANT et al., 2008) para
a confirmação do estágio de CDR, bem como para adequar a avaliação
cognitiva às publicações internacionais (O’BRYANT et al., 2010).
 Aplicação do MEEM, exame largamente utilizado como rastreio inicial de
demência e com boa reprodutibilidade entre aplicadores; compreende 5 seções
onde busca avaliar orientação, registro, atenção e cálculo, memória e
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linguagem. É pontuado de 0 a 30 pontos, onde menor pontuação indica pior
desempenho cognitivo.

3.3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Os critérios de exclusão para participação no estudo foram os seguintes:

 Portadores de demência de etiologia outra que não DDA segundo os critérios
de diagnóstico citados acima.
 Portadores de déficit sensorial que possa interferir na avaliação cognitiva e
desempenho nos testes realizados no estudo (hipoacusia, amaurose).
 Portadores

de

acidente

vascular

cerebral

prévio

ou

presença

de

microangiopatia moderada à grave.
 Portadores de doença do sistema nervoso central de qualquer natureza:
doença de Parkinson, epilepsia, meningite crônica, neurosífilis, lesões
expansivas intracranianas.
 Portadores de depressão maior, que não estejam em remissão dos sintomas.
 Portadores de transtornos psiquiátricos que possam confundir a avaliação
cognitiva:

transtorno

afetivo

bipolar,

esquizofrenia,

transtornos

personalidade.
 Portadores de neoplasia maligna fora de possibilidades terapêuticas.
 Portadores de doença em fase terminal, de qualquer etiologia,
 Portadores de doença infecciosa em fase aguda.
 Indivíduos com internação hospitalar nas últimas 8 semanas.

de
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 Portadores de condição médica geral que possa influenciar no desempenho
cognitivo: distúrbios hidroeletrolíticos, tireoidopatias não tratadas, uremia,
insuficiência hepática.
 Portadores de insuficiência renal crônica em programa de diálise.
 Indivíduos em programa de quimioterapia.
 Indivíduos etilistas crônicos
 Indivíduos usuários crônicos de drogas psicoativas.
3.5 ASPECTOS ÉTICOS
Todos os participantes foram informados e esclarecidos acerca da
natureza do estudo e dos testes aos quais se submeteram. Termo de
consentimento livre e esclarecido de participação em pesquisa, em acordo com
as normas do comitê de ética em pesquisa do HCFMRP foi obtido dos
participantes (Apêndice A). No caso de indivíduo com autonomia e julgamento
prejudicado devido à DDA, o termo de consentimento foi lido e assinado pelo
responsável direto pelo paciente. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Apêndice B).

3.6 AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DAS IMAGENS
Imagens de todos os voluntários foram adquiridas em equipamento de RM
de 3T do HCFMRP e com bobina de recepção de cabeça com 8 canais, com
capacidade para aplicar a técnica SENSE. Foi adquirido a sequência de
imagem Gradiente Eco 3D ponderada em T1, sem agente de contraste e com
os seguintes parâmetros: TR de 7 ms, TE de 3,2 ms, ângulo de flip de 8°, FOV
=240 × 240 mm2, resolução no plano de 0.9 × 0.9 mm 2; número de cortes 170,

34
espessura de corte de 1,5 mm e tempo de aquisição de 4 minutos e 27
segundos.

Dados quantitativos de volumetria e espessura cortical foram obtidos para
regiões definidas por dois atlas de subdivisão cerebral. Um atlas de porções
cerebrais maiores, como lobos temporais (Figura 3): Desikan (DESIKAN et al.,
2006). O outro altas de regiões dividas em sulcos e giros (Figura 4): Deutriox
(FISCHL et al., 2004). A segmentação foi realizada de forma automática com o
programa Freesurfer® (Http://surfer.nmv.mgh.harvard.edu/). Os valores de
volumetria foram normalizados pelo valor individual de volume intracraniano.
Adotamos esse procedimento para evitar a interferência das diferenças
individuais de tamanhos de crânio e regiões encefálicas (BUCKNER et al.,
2004).
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Figura 3: Atlas de subdivisão cerebral Desikan. Figura traduzida de
Desikan e colaboradores (2006) (DESIKAN et al., 2006).

Figura 4: Atlas de subdivisão cerebral Deutriox. Figura extraída de (DESTRIEUX et al.,
2010). Os números indicam as regiõs descritas na Tabela 2.
Tabela 2: Regiões do atlas de subdivisão cerebral Deutriox.
Número

Nome da Região

Número

Nome da Região

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

G_and_S_frontomargin
G_and_S_occipital_inf
G_and_S_paracentral
G_and_S_subcentral
G_and_S_transv_frontopol
G_and_S_cingul-ant
G_and_S_cingul-med-ant
G_and_S_cingul-med-post
G_cingul-post-dorsal
G_cingul-post-ventral
G_cúneo
G_front_inf-opercular
G_front_inf-orbital
G_front_inf-triangul
G_front_medial
G_front_sup
G_Ins_lg_and_S_cent_ins
G_insular_curto
G_occipital_medial
G_occipital_sup
G_oc-temp_lat-fusifor
G_oc-temp_med-lingual
G_Parahipocampal
G_orbital
G_pariet_inf-angular
G_pariet_inf-supramar
G_parietal_sup
G_pós central
G_pré central
G_pré cúneo
G_rectus
G_subcallosal
G_temp_sup-G_T_transv

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Lat_fis-ant-horizont
Lat_fis-ant-vertical
Lat_fis-post
Polo_occipital
Polo_temporal
S_calcarino
S_central
S_cingul-marginalis
S_circular_insula_ant
S_circular_insula_inf
S_circular_insula_sup
S_collat_transv_ant
S_collat_transv_post
S_front_inf
S_front_medial
S_front_sup
S_interm_prim-Jensen
S_intrapariet_and_P_trans
S_oc_medial_and_lunatus
S_oc_sup_and_transversal
S_occipital_ant
S_oc-temp_lat
S_oc-temp_med_and_lingual
S_orbital_lateral
S_orbital_med-olfact
S_orbital-H_Shaped
S_parieto_occipital
S_pericallosal
S_pós central
S_pré central-inf-part
S_pré central-sup-part
S_suborbital
S_subparietal
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34
35
36
37
38

G_temp_sup-lateral
G_temp_sup-plan_polar
G_temp_sup-plan_tempo
G_temporal_inf
G_temporal_medial

72
73
74

S_temporal_inf
S_temporal_sup
S_temporal_transverso

Neste trabalho utilizamos o método de quantificação de espessura cortical
descrito por Fischl et al. (2000) implementado no programa FreeSurfer
(FISCHL, 2012). O método é baseado em uma superfície acoplada que define
uma quantidade de pontos na superfície interior, que são levados até a
fronteira da superfície exterior (FISCHL; DALE, 2000). Posteriormente a
espessura cortical é calculada como a média das distâncias euclidianas.
Contudo, a técnica implementada no programa FreeSurfer pode apresentar
erros de até aproximadamente 0,25 mm devido a superestimativa das
superfícies deslocadas (FISCHL, 2012).

Todo o procedimento foi realizado de maneira independente do operador
conforme validado na literatura (BREWER et al., 2009; STOUB et al., 2005). O
processo de análise incluiu extração de imagens de todo o cérebro,
normalização

de

intensidade,

classificação

de

tecidos (segmentação),

estimativa da espessura cortical e estimativa da atrofia cerebral (LEUNG et al.,
2011).

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os valores de volumetria foram utilizados em quantidades absolutas e
normalizadas. Os valores normalizados foram obtidos pela divisão do volume
de cada região pelo volume cerebral total. A normalização busca minimizar a
variação entre idade, sexo e variação normal de tamanho de crânio.
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Para cada grupo e região foram calculados: número de sujeitos, média e
desvio padrão. Diferença entre os grupos foi avaliada por meio do Test-t com
significância estatística definida para p<0,05 para volumetria e p<0,01 para
espessura cortical. Foi aplicado um modelo de regressão linear para avaliar a
correlação entre as variáveis da RM com a progressão da doença (CDR), nível
de escolaridade e índice cognitivo (MEEM). Toda a análise foi realizada no
programa Microsoft Excel.
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4. RESULTADOS
4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA
Foram incluídos no estudo um total de 44 voluntários com diagnóstico de
DDA de ambos os gêneros seguidos no ambulatórios de Geriatria do
HCFMRP. Um grupo de 16 idosos cognitivamente sadios, provenientes da
mesma área geográfica dos pacientes foi utilizado como grupo controle.
Características principais de todos os sujeitos estão na Tabela 3.

Tabela 3 – Características principais dos voluntários do estudo.
CONTROLES

CDR1

CDR2

CDR3

Número de
Sujeitos

16

16

15

13

Idade média ±
desvio (anos)

78 ± 4

80 ± 4

82 ± 4

82 ± 5

Idade mínima
(anos)

71

71

75

75

Idade máxima
(anos)

85

87

90

89

Mulheres (%)

63

44

67

85

MEEM – média
(pontos)

27 ± 2

22 ± 2

13 ± 4

0

Escolaridade
média (anos)

7±4

6 ±5

5 ±5

3 ±3

CDR: Clinical Dementia Rating e os número indicam o estágio da doença;
MEEM: Mini Exame do Estado Mental;
Os grupos de sujeitos não apresentaram diferença significativa entre idade
e escolaridade (p>0,01), exceto escolaridade para controle e CDR3. Por outro
lado, os grupos apresentaram diferença significativa para sexo e MEEM.
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4.2 VOLUMETRIA CEREBRAL
A volumetria cerebral pode ser observada qualitativamente na Figura 5,
que apresenta a segmentação do programa Freesurfer® obtida para um sujeito
de cada grupo. Nessa figura é notável, principalmente, a atrofia do hipocampo
ao longo da progressão da doença.

Figura 5: Segmentação do programa Freesurfer® para controle (homem de 79 anos), CDR1
(homem de 79 anos), CDR2 (mulher de 90 anos) e CDR3 (mulher de 79 anos). Atrofia do
hipocampo é indicado pela seta branca.

As Figuras 6, 7 e 8 apresentam os valores médios e respectivos desvios
padrão de volumetria normalizada pelo volume intracraniano total para todos os
sujeitos de cada grupo. A Figura 6 correspondem às regiões que apresentaram
redução

volumétrica

significativa

em

todas

as

fases

da

DDA.

As Figuras 7 e 8 apresentam regiões com diferença significativa entre CDR1,
CDR2 e CDR3, porém sem diferença entre CDR1 em relação ao controle.
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Figura 6: Valores médios e desvio padrão de volumetria normalizada pelo volume intracraniano
total de ambos os lados para regiões que apresentaram redução volumétrica significativa em
todos as fases da DDA. Também é mostrado o aumento dos valores do ventrículo lateral
inferior nas fases da DDA. As cores preto, azul claro, azul escuro e vermelho são
respectivamente: controle (n=16), CDR1(n=16), CDR2(n=15) e CDR3(n=13). *:p<0,05;
**:p<0,01; ***:p<0,001.

Figura 7: Valores médios e desvio padrão de volumetria normalizada pelo volume intracraniano
total de ambos os lados para regiões que apresentaram redução volumétrica significativa entre
todas as fases da DDA, exceto pacientes CDR1 em comparação aos controles. As cores preto,
azul claro, azul escuro e vermelho são respectivamente: controle (n=16), CDR1(n=16),
CDR2(n=15) e CDR3(n=13). *:p<0,05; **:p<0,01; ***:p<0,001.
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Figura 8: Continuação da Figura 7.

Outras

regiões

encefálicas

apresentaram

redução

volumétrica

significativa apenas entre CDR2 e CDR3. Estes resultados em específico não
foram expostos em gráficos devido ao grande número de regiões, mas os
valores são reportados no apêndice C.
Os respectivos valores de volumetria absoluta de acordo com as fases
da demência encontrados no estudo são mostrados na Tabela 4.
Tabela 4: Valores médios e desvio padrão de volumetria de cada grupo para as
regiões que apresentaram atrofia linear ao longo da progressão da DDA.
Região

Controle desvio CDR1 desvio CDR2 desvio CDR3 desvio
(mm3) (mm3) (mm3) (mm3) (mm3) (mm3) (mm3) (mm3)

Hipocampo

3479,7

457,9

2953,3

555,6

2473,1

333,9

2034,2

604,6

Entorrinal

1778,7

346,2

1382,9

444,5

1075,6

377,0

867,0

289,1

Amigdala

1375,7

212,5

1204,1

259,7

1068,7

222,5

681,2

239,1

Giro
3958,7
Parahipocampal

689,8

3313,7

897,5

2601,5

628,1

2197,9

675,4
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A Figura 9 mostra o resultado da volumetria para o volume cerebral total,
o qual não apresentou redução significativa ao longo da progressão da DDA.
Todas as regiões encefálicas com as respectivas diferenças significativas entre
os grupos são apresentadas na Figura 10.

Figura 9: Valores médios e desvio padrão de volumetria normalizada pelo volume
intracraniano total de ambos os lados para o volume cerebral. As cores preto, azul claro, azul
escuro e vermelho são respectivamente: controle (n=16), CDR1(n=16), CDR2(n=15) e
CDR3(n=13).
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Figura 10: Áreas de redução volumétrica ao longo da progreção da DDA. (A,B) regiões
segmentadas principalmente em lobos (Desikan (45) e (C,D) em sulcos e giros (Deutriox (46)).
Os gráficos de barras indicam as cores respectivas dos grupos que foram significativamente
diferentes.
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4.3 CORRELAÇÃO ENTRE VOLUMETRIA POR IDADE, NÍVEL DE
ESCOLARIDADE E MEEM
Para todas as regiões não foi encontrado correlação linear entre valores de
volumetria normalizada por idade (R2<0,19, Figura 11) e escolaridade (R2<0,03,
Figura 12), por outro lado encontramos correlação com MEEM (R2<0,47, Figura
13). Na Figura 14 apresentamos a correlação linear entre os valores médio
com respectivo desvio padrão de volumetria normalizada e índice clínico de
gravidade de demência (CDR).

Figura 11: Correlação linear entre os valores de volumetria normalizada e idade de cada
sujeito. Ambos lados inclusos para todos os grupos indicados na legenda. Os coeficientes da
regressão estão na equação inserida em cada gráfico.
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Figura 12: Correlação linear entre os valores de volumetria normalizada e anos de escolaridade
de cada sujeito. Ambos lados inclusos para todos os grupos indicados na legenda. Os
coeficientes da regressão estão na equação inserida em cada gráfico.
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Figura 13: Correlação linear entre os valores de volumetria normalizada e MEEM de cada
sujeito. Ambos lados inclusos para todos os grupos indicados na legenda. Os coeficientes da
regressão estão na equação inserida em cada gráfico.

47

Figura 14: Correlação linear entre os valores médio com respectivo desvio padrão de
volumetria normalizada e índice clínico de gravidade de demência (CDR). Os coeficientes da
regressão para cada região estão na equação inserida no gráfico.
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4.4 ESPESSURA CORTICAL
As Figuras 15, 16 e 17 apresentam os valores médios e respectivos
desvios padrão de espessura cortical para todos os sujeitos de cada grupo. A
Figura 15 correspondem às regiões que apresentaram redução volumétrica
significativa em todas as fases da DDA. A Figura 16 apresenta regiões com
diferença significativa entre CDR1, CDR2 e CDR3, porém sem diferença entre
CDR1 em relação ao controle.

Figura 15: Valores médios e desvio padrão de espessura cortical para regiões que
apresentaram redução de espessurca significativa em todos as fases da DDA. As
cores preto, azul claro, azul escuro e vermelho são respectivamente: controle, CDR1,
CDR2 e CDR3. Ambos lados foram inclusos para Controle (n=16), CDR1 (n=16),
CDR2 (n=15), CDR3 (n=13).**:p<0,01; ***:p<0,001.
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Figura 16: Valores médios e desvio padrão de espessura cortical para regiões que
apresentaram redução de espessurca significativa em todos as fases da DDA, exceto
pacientes CDR1 em comparação aos controles. As cores preto, azul claro, azul escuro e
vermelho são respectivamente: controle, CDR1, CDR2 e CDR3. Ambos lados foram inclusos
para Controle (n=16), CDR1 (n=16), CDR2 (n=15), CDR3 (n=13). * p<0,01; ***:p<0,001.

Figura 17: Valores médios e desvio padrão de espessura cortical com redução de
espessurca significativa em todos as fases da DDA, exceto pacientes CDR2 em
comparação ao CDR3. As cores preto, azul claro, azul escuro e vermelho são
respectivamente: controle, CDR1, CDR2 e CDR3. Ambos lados foram inclusos para
Controle (n=16), CDR1 (n=16), CDR2 (n=15), CDR3 (n=13). * p<0,01; ***:p<0,001.

Outras regiões encefálicas apresentaram redução da espessura cortical
significativa apenas entre CDR2 e CDR3. Estes resultados em específico não
foram expostos em gráficos devido ao grande número de regiões, mas os
valores são reportados no apêndice D.
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A Figura 18 mostra todas as regiões de redução significativa de
espessura cortical ao longo da progressão da DDA.

Figura 18. Áreas de redução de espessura cortical ao longo da progreção da DDA.
(A,B) regiões segmentadas principalmente em lobos (Desikan (DESIKAN et al., 2006)
e (C,D) em sulcos e giros (Deutriox (FISCHL et al., 2004)). Os gráficos de barras
indicam as cores respectivas dos grupos que foram significativamente diferentes.
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4.5 CORRELAÇÃO ENTRE ESPESSURA CORTICAL POR IDADE, NÍVEL DE
ESCOLARIDADE E MEEM
Para todas as regiões não foi encontrado correlação linear entre valores de
espessura cortical, idade (R2<0,07) e nível de escolaridade (R2<0,04) (Figura
19), por outro lado observamos correlação com MEEM (R2<0,51). Na Figura 20
apresentamos a correlação linear entre os valores médio com respectivo desvio
padrão de espessura cortical e índice clínico de gravidade de demência (CDR).

Figura 19: Correlação linear entre os valores de espessura cortical com idade,
escolaridade e MEEM de cada sujeito. Ambos lados inclusos para todos os grupos
indicados na legenda. Os coeficientes da regressão estão na equação inserida em
cada gráfico.
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Figura 20: Correlação linear entre os valores médio com respectivo desvio padrão de
espessura cortical e índice clínico de gravidade de demência (CDR). Os coeficientes da
regressão para cada região estão na equação inserida no gráfico.

5. DISCUSSÃO
O conhecimento sobre a DDA tem evoluído de forma rápida nas últimas
décadas, no entanto ainda são várias as lacunas nas áreas de fisiopatologia,
tratamento e diagnóstico. Ainda hoje, o diagnóstico conclusivo da DDA só pode
ser firmado com a utilização de análise histopatológica de tecido cerebral, o
que por motivos óbvios, inviabiliza sua utilização na prática clínica, de forma
que a quase totalidade dos pacientes é classificada como DDA provável, de
acordo com os critérios vigentes, quando do diagnóstico clínico.
A busca de métodos diagnósticos e marcadores da doença é um dos
campos de maior interesse na área. Sendo mais recentemente proposta a
quantificação de proteína tau-total, tau-fosforilada e de Aβ1-42, no LCR, e esta
última também por PET como diagnóstico da DDA (DUBOIS et al., 2014),
sendo a RM excluída dos critérios de diagnóstico e classificada somente como
biomarcador de progressão de doença. Contudo, Dubois e colaboradores
(2014) que elaboraram o IWG-2 reconhecem a limitação prática para o uso dos
biomarcadores de pesquisa e continuam reconhecendo a RM como parte dos
critérios de diagnóstico da DDA na prática clínica atual.
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Os estudos de RM tem mostrado maior aplicação clínica, pois evidenciam
diretamente a diminuição volumétrica cerebral e também pode ser estimada a
redução da espessura cortical com a progressão da DDA em pacientes com
comprometimento cognitivo leve e demência inicial (DICKERSON et al., 2009;
VEMURI; JACK, 2010). Por conta disso, a busca desses biomarcadores por
imagens seria o método mais acessível e de maior alcance em todos os
estágios da DDA.

O biomarcador mais estudado por imagens de RM em pacientes
portadores de DDA é a volumetria cerebral. A redução volumétrica do
hipocampo, córtex entorrinal, cíngulo posterior, amigdala e giro parahipocampal
são sinais precoces da DDA (BASSO et al., 2006; BOTTINO et al., 2002;
CSERNANSKY et al., 2005; DEVANAND et al., 2007; DU et al., 2001;
KILLIANY et al., 2002; PENNANEN et al., 2004; STOUB et al., 2005; UOTANI;
SUGIMORI; KOBAYASHI, 2006; WOLF et al., 2004; XU et al., 2000). Alguns
estudos demonstram inclusive atrofia do hipocampo em fase de CCL e que a
taxa de atrofia desta região pode identificar os pacientes com CCL que
evoluem para DDA (SPULBER et al., 2013).
Outros estudos avaliaram pacientes de DDA inicial e moderada e foi
observado que a redução volumétrica estende-se também ao neocórtex frontal,
parietal e temporal (CARAMELLI et al., 2011). Contudo, esses estudos não
avaliaram pacientes no estágio avançado da doença, informação que definiria a
progressão da degeneração neuronal e o acompanhamento das possíveis
terapias modificadoras da doença.
No presente estudo encontramos redução significativa dos valores de
volumetria do hipocampo, amigdala, córtex entorrinal e giro parahipocampal,
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em pacientes de DDA para todos os estágios de demência (CDR1, CDR2 e
CDR3), concordando com os vários estudos que avaliaram somente os estados
iniciais da demência (BASSO et al., 2006; BOTTINO et al., 2002; CLERX et al.,
2013; CSERNANSKY et al., 2005; DEVANAND et al., 2007; DU et al., 2001;
KILLIANY et al., 2002; PENNANEN et al., 2004; STOUB et al., 2005; UOTANI;
SUGIMORI; KOBAYASHI, 2006; WOLF et al., 2004; XU et al., 2000). Os
resultados de volumetria por segmentação automática padrão no programa
FreeSurfer concordam com os resultados de segmentação manual (padrão
ouro) da literatura em geral (BASSO et al., 2006; BOTTINO et al., 2002;
CLERX et al., 2013; CSERNANSKY et al., 2005; DEVANAND et al., 2007; DU
et al., 2001; PENNANEN et al., 2004; STOUB et al., 2005; UOTANI;
SUGIMORI; KOBAYASHI, 2006; WOLF et al., 2004; XU et al., 2000). A
segmentação automática padrão definida no programa FreeSurfer já foi
validada e apresentou correlação de 0,84 com a manual (SÁNCHEZBENAVIDES et al., 2010).
Alguns estudos como o de Clerx e colaboradores (2013) sugerem que a
atrofia inicialmente pode ocorrer predominantemente no córtex parietal
posterior e não no lobo medial temporal (CLERX et al., 2013). Esse resultado e
outros podem ocorrer pela modificação do método de segmentação
automática. Esses autores em particular modificaram o método de correção de
volume parcial na segmentação automática do programa FreeSurfer, o que
pode justificar essa divergência entre os resultados.
O volume cerebral total não variou significativamente entre os grupos de
acordo com a gravidade da doença (Figura 6), exceto para pacientes em
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estágio grave da DDA em relação a controles, provavelmente por englobar
regiões não relacionadas patologicamente com a doença.

De forma geral, observamos que as regiões da substância cinzenta (Figura
5 e 7) apresentaram redução volumétrica semelhante à literatura. A atrofia
inicia-se no giro parahipocampal (região do córtex entorrinal), e então se
espalha para o lobo medial temporal (hipocampo) e região parietal posterior
(cingulado posterior) (BUSATTO; DINIZ; ZANETTI, 2008; JACOBS et al., 2012;
KARAS et al., 2004; TONDELLI et al., 2012). Nos últimos estágios da DDA a
atrofia progride até o córtex pré frontal (SCAHILL et al., 2002). Este padrão de
atrofia é consistente com evidências histopatológicas da DDA.
Enfim, sugerimos a volumetria cerebral como biomarcador das fases de
DDA para as regiões: hipocampo, amigdala, córtex entorrinal e giro
parahipocampal. Os respectivos valores de volumetria absoluta de acordo com
as fases da demência encontrados no estudo e mostrados na Tabela XXX
podem também ser usados para confirmar o diagnóstico e o estágio da doença.

Quanto aos resultados do biomarcador espessura cortical, observamos
redução para a região do giro parahipocampal em todas as fases da
progressão da DDA em concordância com os autores (BLANC et al., 2015;
LERCH, 2004), que avaliaram somente as fases iniciais. Para demais regiões
descritas, como assinatura cortical (DICKERSON et al., 2009), lobo temporal,
parietal e frontal observamos redução da espessura cortical somente nos
estágios moderados e avançados da DDA.

Um fato que pode justificar as discordâncias entre os resultados de
espessura cortical desta tese e os reportados pela literatura (BLANC et al.,
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2015; CLERX et al., 2013; DICKERSON et al., 2009; LERCH, 2004; O’BRIEN
et al., 2014) é o tratamento da imagem. Dickerson e colaboradores adquiriram
várias imagens do mesmo paciente para melhorar a razão contraste ruído e a
qualidade da segmentação (DICKERSON et al., 2009). Para a segmentação
com uma única imagem adquirida Blanck e colaboradores tiveram que corrigir
manualmente a segmentação de 25% dos sujeitos avaliados (BLANC et al.,
2015). O erro da segmentação ocorre principalmente nas fronteira das regiões
anatômicas, e como a espessura cortical quantifica apenas regiões de
fronteiras é muito mais dependente da qualidade da segmentação (erro 0,25
mm). Já a qualidade da segmentação é dependente da razão contraste ruído,
do tipo de filtro de suavização e dos parâmetros de segmentação empregado.

Além disso, a espessura cortical não é uma medida direta e sim uma
estimativa da média da distância entre os pontos da substância branca e piamáter, formando o manto cortical de no máximo 4 mm de espessura (FISCHL,
2012). Logo, o valor de espessura cortical é muito mais vulnerável aos erros de
segmentação em relação a quantificação de volumetria. O tratamento da
imagem não foi realizado nessa tese, pois visou aplicação clínica e não apenas
a avaliação do método. A aquisição de várias imagens e ou a segmentação
manual necessitaria de maior tempo de aquisição e inviabilizaria a prática
clínica.

Ao

longo

da

progressão

da

doença

observamos

que

ocorre

significativamente atrofia das regiões do lobo temporal medial com perfil linear
de decréscimo (Figura 14 e 20), diferentemente do modelo hipotético descrito
por Jack e colaboradores (2010). Esses autores sugeriram que a atrofia
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quantificada por RM aumentaria significativamente nos estágios iniciais da DDA
e apresentaria uma atrofia menos pronunciada nas fases avançadas (Figura 1).
Também, observamos que a região do hipocampo e giro parahipocampal são
as mais correlacionadas com o índice clínico de gravidade de demência (CDR)
(R>0,989) tanto para volumetria quanto espessura cortical. Em específico para
essas regiões, observamos valor de taxa de atrofia volumétrica normalizada de
4,6.10-4/CDR para hipocampo e 5,3.10-4/CDR para giro parahipocampal. A taxa
de redução de espessura cortical para o giro parahipocampal foi de 0,34mm
para cada fase especificada por CDR.
Em nosso estudos não observamos correlação de volumetria normalizada
com a idade (R2<0,22) (Figura 8). Fato que confronta a hipótese sugerida pelo
IWG-2 de que principalmente o hipocampo atrofia com o avanço da idade e
torna dessa forma a RM um biomarcador inespecífico para o diagnóstico de
DDA. A quantificação da volumetria normalizada pelo volume cerebral total
eliminou as características individuais dos sujeitos, sendo a idade uma dessas.
Além disso, os voluntários e pacientes neste estudo foram pareados por idade.
Enfim, sugerimos em concordância com demais trabalhos que a medida de
volumetria normalizada possa ser usada como biomarcador de diagnóstico de
DDA na atual prática clínica, em concordância com demais trabalhos (BASSO
et al., 2006; BOTTINO et al., 2002; CLERX et al., 2013; CSERNANSKY et al.,
2005; DEVANAND et al., 2007; DU et al., 2001; KILLIANY et al., 2002;
PENNANEN et al., 2004; STOUB et al., 2005; UOTANI; SUGIMORI;
KOBAYASHI, 2006; WOLF et al., 2004; XU et al., 2000).

Também não houve correlação entre atrofia com o nível de escolaridade
(R2<0,04) (Figura 9), pois o valor médio de anos de escolaridade para cada
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grupo não apresentaram diferença significativa, exceto entre controle e CDR3.
Essa diferença significativa indica que a escolaridade possa atuar como fator
de proteção contra a DDA (STERN, 2012). Contudo, o número de sujeitos
avaliados neste trabalho é limitado e o tempo de escolaridade não apresentou
uma variação muito grande entre os grupos.

Como esperado com a progressão da doença, os valores de MEEM foram
correlacionados com a atrofia cerebral (R2<0,42) (Figura 10).

Outras formas morfométricas têm sido utilizadas para sugerir o diagnóstico
da DDA como o índice de atrofia do lobo medial temporal (MTA sigla em inglês
Medial Temporal Lobe Atrophy). Esse método quantifica a razão da área de
três regiões segmentadas manualmente em um único corte coronal de imagem
de RM. Contudo, este método é limitado, pois resulta da análise de um único
corte (2D). Por outro lado a volumetria 3D proporciona uma perspectiva mais
completa frente a atrofia cerebral global.

O presente estudo apresenta algumas limitações. O número de sujeitos
avaliados é relativamente pequeno, principalmente pela dificuldade de
encontrar pacientes voluntários e com somente diagnosticado de DDA isolada,
pois a prevalência de microangiopatia é comum na faixa etária da doença.
Porém, o número de sujeitos avaliados não difere muito de alguns estudos
publicados (BLANC et al., 2015; LERCH, 2004). Outra limitação, foi a aquisição
de imagens de RM de indivíduos com DDA avançada, pois existe a
necessidade de sedação. Em relação a progressão da doença, idealmente o
trabalho deveria ter carácter longitudinal para acompanhar o mesmo paciente
em todas as fases, porém demandaria um tempo inexequível para um
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doutorado. Para evitar a variabilidade entre os sujeitos, buscamos parear os
grupos quanto a idade e todos os valores de volumetria foram normalizados
pela volumetria cerebral total do respectivo sujeito.

Do ponto de vista histopatológico, as regiões do lobo temporal medial
apresentam correlação entre diminuição volumétrica e espessura cortical com
emaranhados neurofibrilares, principalmente no hipocampo, ao longo da
evolução da doença (CSERNANSKY et al., ; GOSCHE et al., 2002; JACK et al.,
2002; SILBERT et al., 2003) mais do que a deposição de placa beta amiloide
(Aβ1-42) (DICKERSON et al., 2009). Essas alterações estão relacionadas à
perda neuronal e gliose já descritas há 40 anos (BRUN; GUSTAFSON, 1976) e
ao dano patológico da doença (ARNOLD et al., ; ARRIAGADA; MARZLOFF;
HYMAN, 1992; HYMAN et al., 1984; VAN HOESEN; HYMAN; DAMASIO,
1986). Portanto, tanto a volumetria cerebral e a espessura cortical podem ser
considerados biomarcadores por esse estudo em concordância com inúmeros
estudos já citados. A contribuição desse estudo é confirmar que esses
biomarcadores são para todas as fases da DDA, pois a maioria dos estudos
avaliaram somente os estágios iniciais e moderados. Comparando os
biomarcadores na prática clínica, a volumetria cerebral realizada por
segmentação automática (FreeSurfer) sem nenhum tipo de revisão manual,
usando RM de 3T para uma única aquisição é mais sensível para detectar
alterações morfométricas da DDA do que a espessura cortical para as mesmas
condições.

6. CONCLUSÃO
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Os valores de volumetria para regiões do lobo temporal médio (hipocampo,
amigdala, entorrinal e giro parahipocampal) e valores de espessura cortical
para

o

giro

parahipocampal

em

pacientes

com

DDA

reduziram

significativamente em relação aos valores de voluntários sem déficit cognitivo
até as fases mais avançadas da DDA. A redução ocorreu linearmente com os
escores de testes cognitivos nas diferentes fases da doença, o que não foi
observado para escolaridade e idade.

Concluímos que a RM é biomarcador robusto de progressão de DDA para
todas as fases e sua avaliação por volumetria é mais sensível que a espessura
cortical na atual prática clínica. Esses achados poderão auxiliar os laudos de
RM para diagnóstico de DDA, possibilitar a maior compreensão do processo
fisiopatológico e acompanhar potenciais drogas modificadoras da doença
mesmo nas fases mais avançadas.
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Apêndice
Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa Volumetria cerebral nas
fases evolutivas da Doença de Alzheimer, sob a responsabilidade dos pesquisadores
Silvio Ramos Bernardes da Silva Filho, Júlio César Moriguti e Antonio Carlos dos
Santos.
Nesta pesquisa nós estamos buscando entender como o cérebro sofre alterações à
medida que a Doença de Alzheimer progride e se torna mais grave.
Na sua participação você será submetido à avaliação habitual da consulta geriátrica, que
engloba os testes cognitivos (avaliação de memória) e também a realização de
Ressonância Nuclear Magnética.
Os riscos consistem em mínima probabilidade dos pacientes que são submetidos à
Ressonância Nuclear Magnética, uma vez que não serão submetidos a tratamentos
experimentais. Os benefícios serão entendermos a forma que a doença de Alzheimer
altera as estruturas cerebrais para que possamos buscar o diagnóstico precoce.
Em nenhum momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão
publicados e a sua identidade será preservada.
Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar desta pesquisa.
Você é livre para se recusar ou deixar de participar da pesquisa a qualquer momento
sem nenhum prejuízo sem prejuízo ao seu cuidado no hospital.
Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você.
Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com Dr. Silvio
Ramos Bernardes da Silva Filho no telefone 36022552. Poderá também entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas para esclarecer
dúvidas éticas da pesquisa pelo telefone 3602 2228.

Nome do participante:____________________________________________________
assinatura:_____________________________________________________________
data:___________________________
Nome do pesquisador:____________________________________________________
assinatura:______________________________________________________________
data:______________________________
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Apêndice B – Termo de aceite do comitê de ética
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Apêndice C: Resultados de volumetria cerebral
Tabela 1: Valores de volumetria normalizado pela volumetria total (p<0,05; **:p<0,01;
***:p<0,001):
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Apêndice D: Resultados de espessura cortical
Tabela 1: Valores de espessura cortical (mm) (**:p<0,01; ***:p<0,001):
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Anexo
Anexo 1 – Critérios diagnósticos para Demência na Doença de
Alzheimer segundo o DSM IV
A. desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos manifestados tanto
por (1) quanto por (2):
(1) comprometimento de memória (capacidade prejudicada de
aprender novas informações ou recordar informações
anteriormente aprendidas)
(2) uma ou mais das seguintes alterações cognitivas:
(a) afasia
(b) apraxia
(c) agnosia
(d) transtornos de funções executivas
B. O curso caracteriza-se por início gradual e declínio cognitivo
contínuo.
C. Os déficits cognitivos causam significativo comprometimento
social e ocupacional e representam declínio significativo em
relação ao nível de funcionamento anterior.
C. Os déficits cognitivos de A não se devem a nenhuma outra causa
médica ou uso de drogas.
D. Os déficits não ocorrem exclusivamente durante o curso de um
episódio de delirium.
E. Os déficits não podem sex explicados por outros transtornos
psiquiátricos.
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Anexo 2 – Miniexame do estado mental (MEEM)

ORIENTAÇÃO (1 ponto para cada item)
Ano – mês – dia do mês – dia da semana – hora aproximada
Estado – cidade – bairro – local da consulta – andar ou setor
REGISTRO (1 ponto por palavra)
Pente- vaso – laranja
número de tentativas:
ATENÇÃO E CÁLCULO (1 ponto por acerto)
Seriado descendente de 7: 93, 86, 79, 72, 65
OU soletrar ´´mundo´´ de trás para frente
EVOCAÇÃO (1 ponto por acerto)
Repetir as 3 palavras dadas para registro
LINGUAGEM (9 pontos)
-

denominar um relógio de pulso e uma caneta (1 ponto por acerto)

-

repetir ´´nem aqui, nem ali, nem lá´´ (1 ponto)

atender ao comando: ´´ pegue o papel com a mão direita, dobre-o ao meio e
coloque-o no chão´´ (1 ponto por ação correta)
-

ler e obedecer o seguinte: FECHE OS OLHOS (1 ponto)

-

escrever uma frase (1 ponto) - copiar o desenho (1ponto)
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Anexo 3 - Estágio clínico de demência (CDR)

0

MEMÓRIA

0,5

1

2

3

Perda de
memória grave;
Perda de
Perda de memória
apenas material memória grave;
Esquecimento leve e
moderada, mais
Sem perda ou com
firmemente
apenas
inconsistente;
acentuada para
esquecimento leve
aprendido é
recordações es
recordação parcial
eventos recentes; o
e inconstante
mantido; material fragmenta das
de eventos
problema interfere em
novo é
estão
atividades do dia-a-dia
rapidamente
presentes
perdido

ORIENTAÇÃO

Completamente
orientado

Completamente
orientado

JULGAMENTO

Capaz solucionar
Dificuldade
Dificuldade
questionável para moderada para lidar
solucionar
com problemas
problemas,
complexos, juízo
semelhanças e
social preservado
diferenças

Tarefas do dia;
RESOLUÇÃO DE julgamento ralação
PROBLEMAS
desempenho
passado

Independente em
seu nível habitual
de trabalho,
Comprometimento
ASSUNTOS
compras e
questionável ou leve
COMUNITÁRIOS
assuntos
se houver, nessa
OS
financeiros,
atividade
trabalho voluntário
e grupos sociais

Alguma dificuldade
com relações
Usualmente
temporais; orientado desorientado em
Apenas
para local e pessoa ao
tempo e com
orientado para
exame, mas pode estar frequência para
pessoas
geograficamente
local
desorientado

Capacidade
gravemente
comprometida para
lidar com problemas,

Incapaz de fazer
julgamentos ou

Julgamento

Semelhanças e
diferenças; juízo
social
usualmente
comprometido

Solucionar

Incapaz de funcionar
independentemente
Sem pretensão
Sem pretensão
nessas atividades
de funciona
de funcionamento
ainda que envolvido
mento
independente
em algumas; pode
independente
fora de casa
parecer normal em
fora de casa
avaliação superficial
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Apenas tarefas
Vida em casa,
Comprometimento
mais simples são
Vida em casa,
atividades de lazer e
Sem atividade
mais definitivo, tarefas
preservadas;
LAR E
atividades de lazer
interesses
significativa em
mais difíceis e
interesses
ATIVIDADES DE
e interesses
intelectuais bem
casa fora de
atividades de lazer
bastante
LAZER
intelectuais bem
preservados ou
seu próprio
mais complexas são
reduzidos e
preservados
apenas levemente
quarto
abandonados
parcamente
comprometidos
mantidos

