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1 - INTRODUÇÃO

          A doença de Alzheimer (DA) é a principal causa de demência nos países

ocidentais1,2,3, e caracteriza-se, do ponto de vista clínico, por distúrbio

progressivo de memória, acompanhado de declínio das demais funções

cognitivas e por alterações de comportamento. Estes sintomas são decorrentes

de processo degenerativo que envolve principalmente a formação hipocampal e

áreas corticais associativas4. A  DA  é denominada  pré-senil quando os

sintomas se iniciam antes dos 65 anos e senil, quando tem início a partir dessa

idade5.

O quadro neuropatológico da DA caracteriza-se por redução do número

de neurônios e de sinapses acompanhada por duas lesões características

principais: placas senis e emaranhados neurofibrilares6. Os emaranhados

neurofibrilares formam-se a partir da hiperfosforilação da proteína tau, que se

acha associada a microtúbulos envolvidos no transporte citoplasmático7. O

principal componente das placas senis é um  peptídio de 39-43 aminoácidos

altamente insolúvel, denominado peptídio βamilóide (βA) que é produto da
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clivagem  da  proteína precursora de amilóide (APP; amyloid precursor

protein)8,9.

A APP é uma proteína de função desconhecida que permanece na

superfície da célula com uma porção transmembrana (Figura 1). A APP pode

ser processada por dois mecanismos distintos:

• Por meio da α-secretase, formando o segmento conhecido como APP

secretado (APPs), que parece ter funções biológicas como a regulação do

crescimento e neuroproteção e, nos casos de APP contendo o domínio

inibidor de proteinase Kunitz, pode atuar na coagulação sangüínea10. A

α-secretase provavelmente pertence à família ADAM (a disintegrin and

metalloprotease) de metaloproteinases 11,12  e cliva a proteína APP em sua

região βA.

• Por meio da β-secretase, identificada como uma protease denominada

BACE (beta-site APP-cleaving enzyme)13,14 e da  ação subseqüente da

γ-secretase que, acredita-se  ser a presenilina 115,16, produzindo o peptídeo

βA. O processamento da APP por essas proteases origina tanto a fração

solúvel da βA (predominantemente βA40) como a βA altamente fibrilogênico

(predominantemente βA42) associado a depósitos amilóides 6,17,18.

Múltiplos mecanismos moleculares têm sido postulados para explicar os

efeitos neurotóxicos da proteína βA: indução de apoptose  por efeito direto na

membrana celular, ou indireto,  tais como potenciação de efeitos neurotóxicos
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de aminoácidos excitatórios e estresse oxidativo por acúmulo de radicais

livres19,20,21. 

                                                                          α-secretase

    Região  extracelular Região

citoplasmática
        APP                                                               βA    membrana

NH2                                                                                                                                                         COOH                            

                                                               β-secretase
                                                                                              γ-secretase

Figura 1. Topologia e processamento da proteína precursora
de amilóide

A  βA é um produto normal do metabolismo da APP, estando presente no

LCR e plasma. Em indivíduos com DA comparados com normais, há aumento

na produção de frações insolúveis e amiloidogênicas de βA, ou diminuição de

sua depuração 22,23.
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1.1 - Etiologia genética da DA

A genética da DA é complexa e envolve vários genes:

• Mutações  nos genes  APP, localizado no cromossomo 21 (cr 21),

presenilina 1 (cr 14) e presenilina 2 (cr 1) são relacionadas com  DA

de início pré-senil  familial, na maioria dos casos, em  modelo

autossômico dominante de penetrância completa, sendo, portanto,

determinantes do desenvolvimento de DA 24.

• Em casos de DA de início senil e também pré-senil, existem

evidências do envolvimento de fatores de risco genéticos, sendo o

alelo ε4 do gene APOE (cr 19) o principal fator identificado até o

momento25. Vários outros fatores de risco já foram estudados,

porém, merecem destaque  os polimorfismos presentes na região

promotora  do gene APOE (-491 e -219), que podem interferir na

intensidade da expressão da proteína codificada e o polimorfismo

C/T da posição 766 do gene da proteína relacionada ao receptor LDL

(LRP) que se situa no cromossomo 12.
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1.2 - Apolipoproteína E

        A apolipoproteína E (apoE) é uma proteína com peso molecular de 34 kDa

composta de 299 aminoácidos 26. Ela é parte integrante de:

• Lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) sintetizadas principalmente

no fígado27 e em macrófagos28  e que atuam no transporte de triglicérides

do fígado para os tecidos periféricos;

• Subclasse de lipoproteínas de alta densidade (HDL) que  atua no

transporte de colesterol dos tecidos periféricos  para o fígado.

• Quilomicrons que atuam no transporte de colesterol e triglicérides

absorvidos dos alimentos pelo epitélio intestinal 29,30.

A apoE é sintetizada por astrócitos no sistema nervoso central (SNC) e

no sistema nervoso periférico (SNP), sendo encontrada em células satélites do

gânglio cervical superior e do gânglio da raiz dorsal, glia entérica e em células

de Schwann não envolvidas na mielinização31,32,33. O SNC  apresenta a

segunda maior concentração de apoE RNAm no organismo, sendo cerca de um

terço da detectada no fígado 34.

No SNP, a apoE coordena a mobilização e redistribuição de colesterol

tanto durante  situações de reparo, crescimento e manutenção da mielina como

durante o desenvolvimento ou após lesão das membranas neuronais 35,36,37. No

SNC, a apoE atua na mobilização e redistribuição de colesterol e fosfolípides
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durante o processo de remodelação de membranas, associadas ao mecanismo

de plasticidade sináptica 38.

A seqüência  da região codificadora da APOE, localizada no cr 19q13.2,

é polimórfica, sendo os  principais alelos conhecidos como ε2, ε3 e ε4. O alelo

ε3 é o mais freqüente na população, sendo os alelos ε2 e ε4  considerados

variantes. Os seus produtos são denominados apoE2, apoE3 e apoE4;

respectivamente. Esses produtos se diferenciam pela alternância de cisteína

(cys) e arginina (arg)  nas posições 112 e 158: apoE2: cys-112 cys-158;  apoE3:

cys-112 arg-158 e apoE4: arg-112 arg-158 39.

 Em 1991, foram encontradas evidências, através de estudo de ligação,

da importância do cromossomo 19 no desenvolvimento da DA de início senil

familial 40.  A partir desse conhecimento  e de que a apoE é encontrada em

placas senis, emaranhados neurofibrilares intracelulares e em vasos cerebrais

de pacientes com DA e da  sua alta afinidade de ligação  com o peptídeo βA  no

líquido cefalorraqueano (LCR) desses  indivíduos, um grupo de pesquisadores

decidiu avaliar a freqüência dos polimorfismos da APOE na DA.

 Em 1993, Sttrimatter e colaboradores41 demonstraram um aumento da

freqüência do alelo  ε4 da APOE em pacientes com DA de início senil familial.

Ainda em 1993, o mesmo grupo de pesquisadores demonstrou que essa

associação também encontrava-se presente em casos esporádicos da

doença 42. Um ano depois, evidenciou-se o mesmo efeito em pacientes com

início pré-senil da DA 43. Desde então, diversos estudos têm comprovado que a
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presença do alelo ε4 da APOE é um importante fator de risco para

DA 44,45,46,47, mas as bases moleculares desse achado ainda não são totalmente

conhecidas.

Foi demonstrado também que o efeito do alelo ε4 é dose-dependente,

tanto com relação ao risco para o desenvolvimento da DA, pois os indivíduos

homozigotos apresentam maior risco para a doença com relação aos

heterozigotos 48,49, como com relação à diminuição da idade de início da doença

em mais de 5 anos por alelo 48,50,51.  Contudo, esse último achado é contestado

por alguns pesquisadores 52,53.

A freqüência e a importância do alelo ε4 como fator de risco para o

desenvolvimento de DA é menor em indivíduos idosos muito idosos (oldest old),

achado esse, confirmado em diversos estudos 54,55,56. Acredita-se que a menor

freqüência do alelo ε4 nessa faixa etária ocorra por seleção natural, já que  sua

presença  é fator de risco não somente para DA como também para doenças

cardiovasculares, que são responsáveis por grande morbidade e

mortalidade 57,58.

Com relação ao gênero, é controversa a existência de maior risco de DA

entre as mulheres do que entre homens que possuem o alelo ε4 59,60,61.

Diversos estudos demonstram  maior freqüência do alelo ε2  em

controles do que em indivíduos com DA, sendo, então, considerado  um fator

protetor contra o desenvolvimento da doença 62,63.
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 1.2.1 - Envolvimento da apoE na fisiopatologia da DA

          Existem diversas hipóteses a respeito de como a apoE está associada à

fisiopatologia da DA.

A  apoE interfere com a deposição da βA, uma vez que se demonstrou

que a quantidade de βA depositada no tecido cerebral variava de acordo com o

genótipo da APOE. Isso foi verificado em indivíduos com DA e em outros com

síndrome de Down associada à DA 64,65,66.

Acredita-se que a apoE tenha papel regulatório no metabolismo

intraneuronal da proteína tau, com a presença do alelo ε4 provocando a  sua

hiperfosforilação 67,68,69.

  Existem evidências de que o alelo ε4 da APOE pode provocar efeitos

deletérios tanto em SNC como em SNP quando comparado aos outros alelos.

Nathan e colaboradores (1994)70 estudaram  o efeito da apoE4 e da apoE3

sobre cultura de neurônios obtidos de raiz dorsal de coelhos e observaram que

havia menor extensão e ramificação dendrítica dos neurônios incubados com

apoE4, quando comparados com os controles e os incubados com apoE3. Em

1997, Arendt e colaboradores71 mostraram evidências, por meio de estudo

anátomo-patológico, de menor plasticidade neuronal, que ocorreria em

indivíduos com DA em resposta ao processo degenerativo, no núcleo basal de

Meynert, locus ceruleus, núcleo magno da rafe, núcleo amigdalóide medial,
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núcleo tegmental, pedúnculo pontino e substância negra em pacientes  que

portavam o alelo ε4 da APOE, sendo o efeito dose-dependente.

 Alguns pesquisadores sugeriram que o alelo ε4 interferiria de forma

negativa no sistema colinérgico, tendo em vista a menor concentração da

enzima colina-acetil transferase (CAT), responsável pela síntese de acetilcolina,

em tecido cerebral de indivíduos com DA portadores deste alelo quando

comparados com  controles71,72,73.  Entretanto, esse achado não foi confirmado

em outros estudos74,75. Em 1998, Salehi e colaboradores76 demonstraram

redução no tamanho do complexo de Golgi em neurônios colinérgicos do núcleo

basal de Meynert em indivíduos com DA,  redução essa mais acentuada em

portadores de pelo menos um alelo ε4. Essa diminuição seria uma evidência

morfológica da redução do metabolismo neuronal.

Miyata  e colaboradores (1996)77 demonstraram que a apoE possui efeito

antioxidante, mas que a isoforma ε4 tem menor desempenho nessa função. O

aumento de marcadores de estresse oxidativo em indivíduos com DA

portadores do alelo ε4 foi também demonstrado por outros pesquisadores 78,79.

Sabe-se que a presença do alelo ε4 da APOE está relacionada a níveis

mais elevados de colesterol total e  sua fração LDL, enquanto que a do alelo ε2

teria  efeito oposto. No entanto, mais de 85% da variação dos níveis de

colesterol da população geral não é dependente do genótipo da APOE 80.

 Várias evidências sugerem que o metabolismo do colesterol interfere na

fisiopatologia  da DA:  alguns estudos mostram maior prevalência de DA em
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indivíduos com hipercolesterolemia 81,82; o principal fator de risco genético para

a doença é o alelo ε4 da APOE, que é uma proteína carreadora de colesterol; o

principal receptor da apoE no SNC é o LRP, que pertence à família dos

receptores LDL e a presença de aterosclerose aumenta o risco de desenvolver

DA 83.

Níveis altos de colesterol podem afetar o metabolismo do βA e dessa

forma associar-se a maior risco de desenvolvimento de DA 82,84,85. Isso pode ser

decorrente tanto de alteração na fluidez da membrana plasmática, aumentando

a toxicidade da βA por maior influxo iônico celular86 como por alteração na

clivagem da APP 87,88.

No SNC, o colesterol sofre a ação da enzima CYP46, formando

24S-hidroxicolesterol que atravessa a barreira hemato-encefálica e é

transportado no plasma até o fígado onde é metabolizado, sendo essa, a

principal, mas não a única, via de saída do colesterol do SNC 89,90. Os níveis

plasmáticos desse esterol podem ser uma indicação de morte neuronal,

considerando que o processo degenerativo  resulta em aumento da liberação

de colesterol pelas membranas celulares 91.

Diversos estudos têm comprovado a menor incidência de DA em

usuários de estatinas, que são medicações utilizadas para o controle da

hipercolesterolemia por meio da inibição da enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril

coenzima A redutase (HMG-CoA)92,93,94. O uso de estatinas diminui  a
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concentração plasmática  de 24S-hidroxicolesterol, o que pode representar

alteração do metabolismo do colesterol cerebral 95,96.

As estatinas podem reduzir os níveis de βA40 e βA42 como demonstrado

por Fassbender e colaboradores (2001) 87 tanto in vitro, observando a produção

dos peptídios em cultura de neurônios hipocampais e do córtex,  como in vivo,

observando a diminuição da concentração dos peptídios no LCR e no

homogenato cerebral de cobaias, efeito esse que revertia assim que a  estatina

era retirada da ração.

1.2.2 - Estudos epidemiológicos

Diversos estudos indicam que a freqüência do alelo ε4 é maior em

indivíduos naturais dos Estados Unidos  e da região norte da Europa  do que

em outras regiões 41,97,98. A maior freqüência populacional do alelo ε4  ocorre na

Finlândia e sua presença é fator de risco para DA tanto no subgrupo senil como

no pré-senil; além disso, maior freqüência desse alelo é observada tanto em

casos esporádicos como familiares 99. Na região sul da Itália, a freqüência do

alelo é duas vezes maior entre indivíduos com DA esporádico do que entre

controles, ao passo que em uma região localizada mais ao norte, a freqüência é

quatro vezes maior 63,100. Estudos norte-americanos mostraram  menor

freqüência do alelo ε4 em afro-americanos e “hispânicos” 101,102,103. Menor
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freqüência desse alelo é também observada em  chineses 104,105, indianos106,

espanhóis 50 e em latino-americanos 107,108, incluindo o Brasil109,110. Há grande

dificuldade na comparação dos resultados desses estudos pois a metodologia

quanto à seleção de pacientes e controles é diversa (Tabela 1).

Andrade e colaboradores (2000)111 avaliaram a freqüência dos alelos da

APOE e a sua correlação com os níveis lipídicos plasmáticos em residentes em

Porto Alegre, Brasil. Estudaram 23 indivíduos com DA provável com média de

idade de 72,3 ± 3,3 anos, 100 afro-brasileiros com média de idade de 31 ± 11,5

anos  e 343 caucasianos, com média de idade de 57 ± 13,1 anos. A freqüência

do alelo ε4 da APOE foi de 0,39 em pacientes, 0,11 em caucasianos e 0,22 em

afro-brasileiros. A diferença entre a freqüência do alelo ε4 era significativa entre

pacientes e controles caucasianos (p<0,001); porém, havia diferença na faixa

etária média entre esses dois grupos. Nessa casuística, o alelo ε4 foi associado

com maiores níveis de triglicérides, colesterol total e colesterol não HDL apenas

entre mulheres.

 A prevalência de DA entre descendentes de africanos residentes nos

Estados Unidos  é maior do que na população de Ibadan, na Nigéria 112, ao

contrário do que poderia se esperar pelo baixo nível educacional e sócio-

econômico dos  africanos. Na população afro-americana, porém, a apoE parece

ter  pouca importância no risco de DA 113, especulando-se sobre a possibilidade

de  existência de outros fatores genéticos, relacionados ou não à apoE.
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Tabela 1. Freqüência  do  alelo ε4  da  APOE em diferentes países

Países DA controles

N ε4 N ε4

Souza et al., 2003 110 Brasil 68 0,25 58 0,12

Almeida et al., 1997 109 Brasil 43 0,22 56 0,09

Morelli et al., 1996 107 Argentina 45 0,22 45 0,08

Jacquier et al., 2001 108 Colômbia 83 0,23 44 0,07

Harwood et al, 1999 103 Estados Unidos 188* 0,26 84* 0,14

Strittmatter et al., 1993 41 Estados Unidos 83 0,52 91 0,16

Wang et al., 2000 98 Estados Unidos 235 0,30 274 0,11

Mak et al., 1996 104 China 65 0,17 82 0,07

Hu et al., 2000 105 China 82 0,17 110 0,06

Chandak et al., 2002 106 Índia 78 0,19 100 0,08

Panza et al., 2000 63 Itália (sul) 109 0,19 92 0,10

Sorbi et al., 1994 100 Itália (norte) 64 0,40 84 0,08

Adroer et al., 1995 50 Espanha 160 0,29 207 0,06

Slooter et al., 1998 46 Holanda 97 0,20 997 0,15

Lehtovirta et al., 1995 99 Finlândia 202 0,49 55 0,11

     DA= doença de Alzheimer                   n= número de indivíduos

* amostra composta por 75% de cubanos
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1.2.3 - Determinação genotípica da APOE como teste

genético para diagnóstico de DA

 Estudo multicêntrico conduzido por Mayeux e colaboradores114

demonstraram que a sensibilidade e especificidade da presença do alelo ε4

para o diagnóstico de DA era de 65 e 68%, respectivamente. Nessa amostra, o

diagnóstico clínico apresentou sensibilidade de 93% e especificidade de 55%.

Associando o diagnóstico clínico ao genótipo da APOE, a sensibilidade diminuiu

para 61% e a especificidade aumentou para 84%. Isso deixa claro de que a

genotipagem da APOE não  deve ser utilizada para o diagnóstico de DA, uma

vez que ela apresenta sensibilidade e especificidade baixas. A acurácia do

diagnóstico clínico da DA varia, em diferentes estudos, de 80 a 90 % 115,116,117.

1.2.4 - ApoE em outras doenças

O alelo ε4 da APOE  é descrito também como um fator de risco para

doenças vasculares. Apesar de  controvérsias, a maioria dos estudos evidencia

um discreto risco para doenças ateroscleróticas coronarianas em portadores do

alelo ε4118,119,120. Kalaria, em 1997121, estudou, através de necrópsia, alterações

ateroscleróticas em 65 indivíduos com diagnóstico de DA e encontrou
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evidências de lesões envolvendo ramos da aorta ou doença cardíaca

aterosclerótica em 50 pacientes (77%). Entre eles, 31% possuíam pelo menos

um alelo ε4, sendo que houve relação significativa entre a presença do alelo ε4

e doença cardíaca (P=0,005; OR=2,5; IC95%= 1,7-3,8).

Há fraca evidência de associação entre a presença do alelo ε4 e doença

aterosclerótica carotídea122 e os estudos de correlação entre a presença do

alelo ε4 e a ocorrência de doença cerebrovascular são controversos123,124,125 . O

alelo ε2 é considerado um fator de risco para hemorragia secundária à

angiopatia amilóide cerebral 126.

A maior parte dos estudos demonstra que não há correlação entre a

presença do alelo ε4 e a ocorrência de demência vascular127,128,129,130. Entre

outras etiologias de demência, as pesquisas mostram que indivíduos com

demência com corpúsculos de Lewy mostram freqüência intermediária do alelo

ε4 entre indivíduos com DA e controles, representando também um fator de

risco para essa doença 131,132,133. Na demência frontotemporal, o alelo ε4 não se

correlaciona com a ocorrência da doença, apesar de alguns estudos

demonstrarem diminuição da idade de início na presença do alelo 135,136,137,138.

A presença do alelo ε4 condiciona  pior prognóstico a curto e longo prazo

para os pacientes que sofreram traumatismo cranio-encefálico139,140,141.

Há resultados conflitantes sobre o papel do alelo ε4 na progressão de

outras doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson142,143,144,145 e

doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla146,147,148.
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1.3 - Região  promotora do gene  APOE

Angoti e colaboradores (1994)149 sugeriram que uma única substituição

de bases na região promotora de um gene poderia produzir diferenças no nível

de transcrição da proteína, provocando, assim,  alterações quantitativas na sua

expressão. Em 1998, Bullido e colaboradores150 estudaram o papel do

polimorfismo  A/T na posição -491  na região promotora do gene APOE quanto

a ocorrência  de DA. Nesse estudo inicial, foi encontrada associação entre a

presença do genótipo A/A na posição –491 e a ocorrência de DA, sendo que

pacientes portadores desse genótipo e não do alelo ε4 apresentavam risco

(OR = 4,05; IC95%= (1,65-9,62)). Essa associação era mais fraca em uma sub-

amostra americana do que em uma espanhola. Demonstraram também que  o

alelo –491 A, quando comparado com  –491T, era associado a maior expressão

de apoE em cultura de células de hepatoma.

Essa correlação foi demonstrada em mais  alguns estudos

98,134,151,152,153,154 mas não encontrada em outros155,156,157,158,159,160,161. Dois dos

estudos com resultados negativos apresentaram viés de seleção pois um deles

incluiu doentes mentais em seu grupo controle159 e o outro avaliou somente

casos de DA de início pré-senil155.   A presença do genótipo A/A foi considerada

um fator de risco para DA no subgrupo pré-senil por Laws e colaboradores

(1999)154, mas não por Casadei e colaboradores (1999)162.
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Pesquisadores participantes do estudo de Rotterdam163 não encontraram

associação entre o genótipo A/A  na posição –491 e o desenvolvimento de DA,

mas demonstraram que o alelo A estava associado a menores níveis

plasmáticos de apolipoproteína E.

Alguns estudos demonstraram que o genótipo T/T teria efeito protetor

contra o desenvolvimento de DA 154,164.

Em 1998, Lambert e colaboradores165 descreveram o polimorfismo  G/T

localizado na posição –219 da região promotora  do gene  APOE, também

denominado Th1E47cs. Demonstraram que indivíduos que apresentavam pelo

menos um alelo T apresentavam maior risco para desenvolver DA (p=0,002;

OR=1,79; IC95%=(1,21-2,65)). Este polimorfismo achava-se em desequilíbrio

de ligação com a região codificadora do gene  APOE, mas seu efeito como fator

independente associado à DA persistia quando analisado em modelo de

regressão logística. Os mesmos investigadores, no mesmo ano152, confirmaram

o achado inicial e demonstraram, considerando indivíduos com o genótipo 3/4

da APOE,  que a expressão da apoE RNAm era maior em heterozigotos

(-219 G/T).

Um recente estudo multicêntrico166, analisou os efeitos dos polimorfismos

–491 A/T e –219 T/G em seis diferentes populações dos Estados Unidos e

Europa com um total de 1.732 pacientes com DA provável e 1.926 controles

normais. Comprovaram que os polimorfismos da região promotora estavam em

desequilíbrio de ligação com o alelo ε4 da APOE, porém, ao avaliar esses
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polimorfismos entre portadores e não portadores do alelo ε4, constataram que o

genótipo A/A da posição –491 estava associado a maior risco para o

desenvolvimento de DA na casuística geral e que o genótipo T/T do

polimorfismo da posição -219 atuava como fator de risco somente entre os

idosos com idade superior a 85 anos, população na qual o alelo ε4 da APOE

tem o seu papel como fator de risco atenuado. Contrariando o achado da

importância do genótipo T/T entre os idosos muito idosos, um estudo espanhol

demonstrou a importância do genótipo G/G como fator de risco para DA nessa

faixa etária167.

1.4 - Proteína relacionada ao receptor LDL

Em 1997, estudos de ligação sugeriram o envolvimento de regiões do

cromossomo 12  na suscetibilidade à DA de início senil168.  Nessa ocasião, já se

estudava o possível envolvimento de polimorfismos  na região codificadora do

gene da proteína relacionada ao receptor LDL (LRP; Low Density Lipoprotein

Receptor Related Protein)  como fator de risco para DA169.

O gene  LRP  localiza-se no cromossomo 12 e pertence à família dos

receptores endocíticos LDL. Suas subunidades,  α com peso molecular de 515

kDa e β com 85 kDa, permanecem associadas de forma não covalente na
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superfície das células, sendo que a proteína LRP transita entre o endossomo e

a supefície  celular170. O LRP, por meio de  seu domínio N-terminal,  é

responsável pela internalização  de múltiplos ligantes, incluindo proteinases,

complexos proteinase-inibidor (entre estes, a α2-macroglobulina ativada), apoE

ligadas a lipoproteínas, APP contendo o domínio KPI (inibidor de protease de

Kunitz) e outros171.

 Com o conhecimento de que o LRP é o principal receptor da apoE no

cérebro,  seletivamente encontrado em neurônios e astrócitos ativados172 e que

foi detectado em placas senis, considerou-se seu possível envolvimento com a

fisiopatologia da DA. Especula-se que  complexos βA-apoE ligados ao LRP,

poderiam representar o evento inicial na via intracelular de processamento da

APP e que essa associação poderia afetar a taxa da  clivagem da APP pela

α-secretase ou β/γ secretase 173. Outro estudo demonstrou que os efeitos do

LRP no processamento da APP são mediados através de seus domínios

citoplasmáticos, e que na ausência de LRP, o nível de βA é bastante reduzido e

isso está correlacionado a redução específica da internalização da APP174.

Em 1997,  um polimorfismo na região 5’ do gene do LRP  foi considerado

como  fator de risco para DA 175 (Zuliani et al., 1994), porém esse achado não

foi confirmado em estudos subseqüentes 176,177,178 .

No mesmo ano, Kang e colaboradores (1997)179 estudaram o

polimorfismo C/T na posição 766 do gene LRP, e encontraram que o genótipo

C/C estava associado a maior risco de DA de início senil. Esse polimorfismo,
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localizado no exon 3, é considerado uma mutação silenciosa, pois não leva à

substituição de aminoácidos. Sugeriram que esse maior risco poderia ser

decorrente de alteração na estrutura secundária do RNAm do LRP  ou que esse

polimorfismo estivesse em desequilíbrio de ligação  com outros loci envolvidos

com maior suscetibilidade à DA. Esse estudo revelou ainda, início mais precoce

da doença e maior deposição amilóide em tecido cerebral de pacientes com DA

e o genótipo C/C.

A  maior freqüência  do genótipo C/C em pacientes com DA foi

confirmado em alguns estudos180,181,182, mas  não constatado em

outros 183,184,178,185,186.

Alguns pesquisadores demonstraram diminuição da freqüência do alelo T

em população de origem oriental  e irlandesa 180,186,187.

1.5 - Considerações finais

No Brasil, nenhuma pesquisa foi realizada  com respeito à relevância dos

polimorfismos do LRP e da região promotora do gene  APOE no

desenvolvimento da DA.

A fisiopatologia da DA é multifatorial, com envolvimento de fatores

genéticos e do meio, como características nutricionais e educacionais. A

presença do alelo ε4 da APOE é apenas um fator de risco, portanto não é
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suficiente e nem necessário para o desenvolvimento da doença.  É de

primordial importância o estudo de outros fatores genéticos de risco ou

determinantes de DA,  tendo por base  populações com uma grande

prevalência de DA e baixa frequência de ε4.

O estudo genético, além de sua importância na determinação de

polimorfismos ou mutações que possam ser utilizadas como adjuvantes ao

diagnóstico clínico e neuroimagem188, é essencial para a pesquisa da

fisiopatologia da DA, que ainda permanece obscura.
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2 - OBJETIVOS

2.1 - Determinar a freqüência dos seguintes polimorfismos em indivíduos

com DA provável e em controles normais em população brasileira:

• ε2,ε3 e ε4, localizados na região codificadora do gene APOE,

• A/T, localizado na posição –491 da região promotora do gene APOE,

• G/T, localizado na posição –219 da região promotora do gene APOE,

• C/T, localizado na posição 766 do gene LRP.

2.2 - Verificar a relevância desses polimorfismos, isoladamente e em

conjunto,  quanto risco de desenvolvimento de DA, considerando sexo e idade.
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3 - METODOLOGIA

3.1 - Casuística

Foram estudados, após obtenção do consentimento informado, 120

indivíduos com diagnóstico de demência de acordo com critérios do DSM-IV 189

e diagnóstico de DA provável, segundo critérios do NINCDS/ADRDA5 e 120

controles,  emparelhados por sexo (68,3% mulheres e 31,7% homens entre

pacientes e 63,3% mulheres e 36,7% homens entre controles) (p=0,41)  e idade

(75,2±9,2 anos entre pacientes e 72,5±8,6 anos entre controles) (p=0,51). Entre

os pacientes, 89,2% eram brancos, 5,8% eram negros e 5,0% eram amarelos;

entre os controles, 94,2% eram brancos, 4,2% eram negros e 1,6% eram

amarelos (p=0,287).

Parte da casuística (32 pacientes e 43 controles) foi proveniente de um

estudo epidemiológico realizado na cidade de Catanduva-São Paulo; destes,

todos os pacientes fizeram parte do subgrupo senil e todos os controles tinham
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idade acima dos 65 anos. Os demais pacientes estavam matriculados no

ambulatório do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento  da Clínica

Neurológica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo ou foram

encaminhados por médicos neurologistas que pertencem a esse grupo.

Foram convidados a participar do estudo como controles, os cônjuges ou

acompanhantes não relacionados dos pacientes sem evidências de afecção

neurológica ou psiquiátrica ou de doença sistêmica descompensada.

Selecionamos para o grupo controle os indivíduos que obtiveram escore

satisfatório no   Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)  e teste de fluência

verbal. A nota de corte adotada do MEEM é 18 para analfabetos; 24 para

indivíduos com escolaridade de 1 a 7 anos e 26 para indivíduos com

escolaridade acima de 8 anos. O teste de fluência verbal  é considerado normal

se o indivíduo citar mais do que 12 animais em 1 minuto ou, no caso de o

indivíduo ser analfabeto, mais do que 9 animais em 1 minuto190,191,192.

Antecedentes familiares de demência estavam presentes em 47,9% dos

pacientes e em 22,2% dos controles. A informação não foi obtida em 3

pacientes e 48 controles (Tabela 2) (Anexo 1).
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Tabela 2.Caracterização demográfica e de antecedentes da casuística geral
(%)

Características DA Controles

N 120 120

Média de idade (anos) 75,2 ± 9,2 72,5 ± 8,6

Gênero Mulheres 82 (68,3) 76 (63,3)

Homens 38 (31,7) 44 (36,7)

Procedência  Hospital terciário 88 (73,3) 77 (64,2)

Estudo populacional 32 (26,7) 43 (35,8)

 Cor Brancos 107 (89,2) 113 (94,2)

Negros 7 (5,8) 5 (4,2)

Amarelos 6 (5,0) 2 (1,6)

AF+ 56 (47,9) 16 (22,2)

              DA = doença de Alzheimer      AF+ = antecedente familiar presente
              N = número de indivíduos

Noventa pacientes (75,0%)  tiveram início da doença com 65 anos ou

mais (subgrupo senil) com média de idade de 79,3 ± 6,0 anos e média de idade

de início de 75,3 ± 6,1 anos e 30 pacientes (25,0%) apresentaram início da DA

com 64 anos ou menos (subgrupo pré-senil) com média de idade de 63,8± 4,8

anos e média de idade de início 58,2 ± 4,5 anos (Tabela 3).
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Tabela 3. Caracterização demográfica e de antecedentes de indivíduos com
DA dos subgrupos senil e pré-senil (%)

Características senis pré-senis

N 90 30

Média de idade (anos) 79,3 ± 6,0 63,8 ± 4,8

Média de idade de início

(anos)

75,3 ± 6,1 58,2 ± 4,5

Gênero Mulheres 64 (71,1) 18 (60,0)

Homens 26 (28,8) 12 (40,0)

Procedência Hospital terciário 57 (63,3) 30 (100)

Estudo populacional 33 (36,7) 0

AF+ 39 (44,3) 17 (56,7)
AF+ = antecedente familiar presente    N = número de indivíduos

Na amostra, há 43 indivíduos com DA e 30  controles idosos muito

idosos (idade ≥ 80 anos). Vinte e cinco dos pacientes e 22 dos controles são da

sub-amostra populacional e 18 pacientes e 8 controles são da sub-amostra

recrutada em hospital terciário. Entre os pacientes, há maior número de

mulheres (74,4%) mas entre os controles, homens e mulheres estão em mesmo

número (Tabela 4).
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Tabela 4. Caracterização demográfica e de antecedentes de indivíduos com DA
e controles idosos muito idosos (≥80 anos) (%)

Características DA Controles

N 43 30

Média de idade (anos) 84,4 ± 3,7 83,6 ± 3,4

Média de idade de início

(anos)

79,9 ± 5,2 -

Gênero Mulheres 32 (74,4) 15 (50,0)

Homens 11 (25,6) 15 (50,0)

Procedência  Hospital terciário 18 (41,9) 8 (26,7)

Estudo populacional 25 (58,1) 22 (73,3)

AF+ 17 (39,5) 4 (13,3)

DA = doença de Alzheimer         AF+ = antecedente familiar presente
N = número de indivíduos



28

3.2 - Técnicas Laboratoriais

O DNA genômico foi extraído de 10 mL de sangue periférico utilizando-se

técnicas convencionais193.

3.2.1 - Apolipoproteína E

A amplificação do exon 4 do gene APOE foi feita por meio da reação em

cadeia de polimerase (PCR), em volume de 25 µL, contendo:

• 100ng de DNA;

• 2,5 mM de cada desoxinucleotídeo;

• 10 mM de tampão tris-HCL  pH=9,5  mM KCl, 1,5 mM MgCl2 ;

• 0,25 mM de dimetilsulfóxido, DMSO;

• 6 pmol de cada primer:

o 5’ TAA GCT TGG CAC GGC TGT CCA AGG A 3’

o 5’  ACA GAA TTC GCC CCG GCC TGG TAC AC 3’

• 1,5 U de Taq polimerase
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A reação de PCR foi iniciada com desnaturação a 94 °C por 4 minutos

seguida por  35 ciclos constituídos por desnaturação a 94 °C por 30 segundos,

pareamento a 62 °C por 1 minuto e extensão a 72 °C por 1 minuto e concluída

por  extensão final a 70 °C por 7 minutos. Os produtos amplificados, com 234

pares de base (pb) foram submetidos à clivagem com a endonuclease HhaI  e

separados por tamanho por meio  de  eletroforese em gel de poliacrilamida a

12% 194.

A seqüência do gene APOE, a localização dos primers utilizados em sua

amplificação, os sítios de restrição HhaI presentes nessa seqüência e os

codons polimórficos 112 e 158 estão representados na figura 2.
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                       A                                                                             B

taagcttGGCACGGCTGTCCAAGGAGCTGCAGGCGGCG↓CAGGCCCGGCTG

                                                         112

                                                         T                                                             ε2

                                 C                  T                                                            ε3

GGCG↓CGGACATGGAGGACGTGCG↓CGGCCGCCTGGTGCAGT           ε4

                                                          D
ACCGCGGCGAGGTGCAGGCCATGCTCGGCCAGAGCACCGAGGAGCTGCG

 E                                                   F

GGTGCG↓CCTCGCCTCCCACCTGCG↓CAAGCTGCGTAAGCGGCTCCTCCG

        158

         T                                                           ε2

                                                   C                                                                    ε3

CGATGCCGATGACCTGCAGAAGCG↓CCTGGCAGTGTACCAG                            ε4

        G

GCCGGGGCgaattctgt

Figura 2. Seqüência de parte do gene da APOE ε4. A digestão desse fragmento com
a endonuclease HhaI produzirá sete fragmentos, assinalados de A a G; destacamos
em azul, os sítios de restrição de HhaI (GCG↓C). Em amarelo, destacamos a
localização dos primers utilizados na amplificação de parte do gene APOE, acrescidos
de uma seqüência adicional que cria sítios de clivagem (em letras minúsculas).
Também em destaque, os codons 112 e 158 e seus respectivos polimorfismos.
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           O produto de PCR de APOE ε4, ao ser submetido a digestão pela

endonuclease HhAI produzirá os sete fragmentos que estão representados na

figura 3. A digestão do alelo ε3 produzirá seis fragmentos (A,B,C+D,E,F,G) e a

do alelo ε2, apenas cinco (A,B,C+D,E,F+G).

                A            B           C           D              E            F            G

38 16 19 72 18 48 33

                                                  91                                        81

Figura 3. Fragmentos A-G gerados pela ação da enzima HhaI no produto

de PCR do gene APOE ε4.

          Os alelos ε2,ε3 e ε4 do gene APOE, que codificam   as isoformas

E2, E3 e E4 da proteína apoE, distinguem-se  por variações nos codons

112 e 158 , que determinam a presença de cisteína (cys) ou arginina (arg)

nessas posições: E2 (cys 112,158), E3(cys 112, arg 158) e E4(arg 112 e

158). Desta forma, somente os fragmentos com 91, 81, 72 e 48 pb são

importantes na leitura diferencial dos genótipos (Quadro 1).  
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91pb 81pb 72pb 48pb
E2/E2 + +
E2/E3 + + +
E3/E3 + +
E3/E4 + + +
E4/E4 + +
E2/E4 + + + +         pb=pares de bases

Quadro 1. Leitura dos genótipos da APOE de acordo com os fragmentos
originados pelo processo de digestão

3.2.2 - Posição – 491 do gene  APOE

A  reação para detecção do polimorfismo A/T na posição

–491158 foi  realizada por meio de PCR, em volume de 25 µL, contendo:

• 100ng de DNA;

• 1,25 mM de cada desoxinucleotídeo;

• 10 mM de tampão tris-HCL  pH=9,5  mM KCl, 1,5 mM MgCl2 ;

• 0,25 mM de dimetilsulfóxido, DMSO;

• 2,4 pmol de cada primer necessários para a amplificação do

segmento compreendido entre a posição –784 e a –213,  da

região promotora da APOE:
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o  5’CTC GAC TTT TAG CAG GTG CA 3’

o  5’CAA GCG TGG AAG GGG AAT G 3’

• 1,5 U de Taq polimerase

A desnaturação inicial do DNA foi obtida a 95o C por 1 minuto  e a

mistura da reação foi submetida a  15 ciclos de 94o C por 30 segundos, 54o C

por 30 segundos e 72o C por 40 segundos seguido por 72°C por 2 minutos,

gerando um produto de 571pb. A seguir, 1µl do produto deste PCR foi utilizado

como molde para uma segunda reação de PCR, realizada em condições

idênticas à primeira, mas empregando com primers internos (nested), sendo um

deles com dois nucleotídeos não pareados (mismatched).

• 5’TGT TGG CCA GGC TGG TTT TAA 3’

• 5’TCC TTT CCT GAC CCT GTC CT3’

   Essa reação amplifica a região que inclui o polimorfismo –491 e foi

obtida com desnaturação inicial de 95o C por 1 minuto, seguido por 30 ciclos de

desnaturação a 94o C durante 30 segundos, pareamento a 54o C por 30

segundos e extensão a 72o C por 30 segundos , finalizando por extensão final a

72°C por 2 minutos. O produto gerado nessa reação tinha  226 pb e foi

submetido à clivagem com a endonuclease DraI (5’ TTT↓AAA 3’) e os

fragmentos dessa digestão separados por tamanho por meio de eletroforese em

gel de poliacrilamida a 8%. A seqüência, localização dos primers e do

polimorfismo A/T na     posição –491 da região promotora do gene APOE acha-

se representada na Figura 4.
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CTCGACTTTTAGCCAGGTGCATCATACTGTTCCCACCCCTCCCATCCC

ACTTCTGTCCAGCCGCCTAGCCCCACTTTCTTTTTTTTCTTTTTTTGAG

ACAGTCTCCCTCTTGCTGAGGCTGGAGTGCAGTGGCGAGATCTCGGC

TCACTGTAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGC

CTCCCAAGTAGCTAGGATTACAGGCGCCCGCCACCACGCCTGGCTAAC

TTTTGTATTTTTAGTAGAGATGGGTTTCAC

                                                           T
CATGTTGGCCAGGCTGGTCTCAA A CTCCTGACCTTAAGTGGGCCTC

            TTTT↑AA

 CCAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCTACCGCCCCCAGCCCCTCCCAT

CCCACTTCTGTCCAGCCCCCTAGCCCTACTTTCTTTCTGGGATCCAGGAGT

CCAGATCCCCAGCCCCCTCTCCAGATTACATTCATCCAGGCACAGGAAAG

GACAGGGTCAGGAAAGGAGGACTCTGGGCGGCAGCCTCCACATTCCCCT

TCCACGCTTG
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Figura 4.  Seqüência de parte do gene  da região promotora da APOE,
localização dos primers e do polimorfismo -491A/T.

Em destaque, em amarelo, a localização dos primers da primeira amplificação e
em verde, a localização dos primers da segunda amplificação, um dos quais com duas
discrepâncias para criar um sítio de restrição. A segunda reação de PCR utiliza como
substrato o produto da primeira. A seta assinala o local de clivagem da enzima DraI
(TTT↑AAA) e está realçado em azul a região do polimorfismo.

Os alelos A e T do sítio –491 da região promotora do gene APOE são

demonstrados pela análise do produto da digestão pela enzima DraI

(Quadro 2).

226pb 207pb
A/A +
A/T + +
T/T +

                     pb=pares de bases

Quadro 2. Leitura dos genótipos do polimorfismo A/T
da localização -491 de acordo com os fragmentos
originados pelo processo de digestão com a
endonuclease DraI.

3.2.3 - Posição –219 do gene  APOE

O protocolo proposto no primeiro estudo sobre este polimorfismo 165

sofreu alterações para que pudessemos obter os resultados apropriados. A
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principal modificação  foi a inclusão de betaína na reação de PCR. A reação foi

realizada  com um  volume de 25 µL, contendo:

• 100ng de DNA;

• 0,625 mM de cada desoxinucleotídeo;

• 5 mM de tampão tris-HCL  pH=9,5  mM KCl, 0,2 mM MgCl2 ;

• 0,025 mM de dimetilsulfóxido, DMSO;

• 1 M de betaína

• 6,0 pmol de cada primer mismatched

o  5’AGA ATG GAG GAG GGT GCC TG 3’

o  5’ACT CAA GGA TCC CAG ACT TG 3’

• 0,2 U de Tth polimerase

A desnaturação inicial do DNA foi obtida a 94o C por 1 minuto  e  a

reação prosseguiu com  40 ciclos de 94o C por 1 minuto, 60o C por 30 segundos

e 72o C por 1 minuto, com extensão final a  72°C por 5 minutos. O produto

dessa reação de PCR tem  233 pb e foi submetida à digestão com a

endonuclease MvaI (CC↓(A/T) GG), seguida por eletroforese em gel de

poliacrilamida a 12%.

A seqüência gênica da região está representada na Figura 5.
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AGAATGGAGGAGGGTGCC↓TG  T ATTACTGGGCGAGGTGTCCT
  G

CCCTTCC↓ TGGGGACTGTGGGGGGTGGTCAAAAGACCTCTATG

CCCCACCTCCTTCCTCCCTCTGCCCTGCTGTGCC↓TGGGGCAGG

GGGAGAACAGCCCACCTCGTGACTGGGCTGCCCAGCCCGCCCT

ATCCC↓ TGGGGGAGGGGGCGGGACAGGGGGAGCCCTATAATTG

GACAAGTCTGGGATCCTTGAGT

Figura 5. Seqüência gênica de parte da região promotora do gene APOE,
localização dos primers e do polimorfismo  -219T/G. Em destaque, em amarelo, a
localização dos primers, as setas assinalam os locais (assinalados em azul) de
clivagem da enzima MvaI (CC↑A/TGG) e está realçado em verde a localização do
polimorfismo -219 T/G.

Os alelos T e G da posição –219 da região promotora do gene APOE

são demonstrados pela análise do produto da digestão pela enzima MvaI

(Quadro 3). Somente os fragmentos com 18, 30 e 48pb são relevantes para a

interpretação.
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18pb 30pb 48pb

T/T +

T/G + + +

G/G + +

 pb=pares de bases

Quadro 3. Genótipos da região –219 do gene APOE de
acordo com os fragmentos originados pelo processo de
digestão com a endonuclease MvaI

3.2.4 -  Proteína relacionada ao receptor LDL (LRP)

Cada reação para a detecção do polimorfismo C/T na posição 766 do

gene do LRP foi realizada por meio de PCR, em volume de 25 µL, contendo:

• 100ng de DNA;

• 1,25 mM de cada desoxinucleotídeo;

• 10 mM de tampão tris-HCL  pH=9,5  mM KCl, 1,5 mM MgCl2 ;

• 0,25 mM de dimetilsulfóxido, DMSO;

• 3,6 pmol de cada primer:

o 5’ GGG GTC CAG GAC TGC ATG TA 3’

o 5’ AAG TCC GTA CCT CGG CAG TG 3’

• 1,5 U de Taq polimerase
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A reação de PCR dá origem a um produto de PCR com 59 pb. A

desnaturação inicial do DNA foi obtida a 94o C por 3 minutos e a seguir, a

reação prosseguiu com 32 ciclos de 30 segundos de 94o C,  62o C  e 72°C,

seguido por um  ciclo final de 72o C por 3 minutos. O produto da reação de PCR

foi submetido à digestão com a endonuclease  RsaI (GT↑AC) e os fragmentos

dessa reação separados por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida a

12% 182.

A sequência de parte do gene LRP está representada na figura 6.

 GGGGTCCAGGACTGCATGTA CGGCTCAGATGAGGGGCCC
                                                ↑   T

CACTGCCGAGGT A AGGACTT
   ↑    C

Figura 6. Seqüência de parte do gene do LRP. Com destaque em amarelo,
acha-se a localização dos primers; as setas apontam o local de clivagem pela
endonuclease RsaI, que reconhecea seqüência gt↑ac. Em verde, está destacada a
posição 766, que é polimórfica e pode ser ocupada por um C ou T. Em azul, está
assinalada a discrepância presente no primer, com intuito de criar mais um sítio de
restrição.

 O primer direto (5’) foi desenhado com uma divergência (mismatch) com

relação à seqüência original, de tal forma a criar um sítio de restrição somente

quando o polimorfismo C está presente na posição 766. Da mesma forma, o

primer reverso (3’) foi desenhado com uma divergência, com o intuito de se

criar um sítio de restrição, que estará sempre presente no amplímero e é

utilizado como controle positivo da digestão pela endonuclease.
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        Desta forma, somente os produtos de 51 e 32 pb são relevantes para a

leitura diferencial dos genótipos (Quadro 4). Caso a digestão do amplímero não

tenha ocorrido como previsto, será obtido um fragmento de 59 pb,

correspondente ao tamanho do produto final da reação de PCR.

51pb 32pb 19pb 8pb

C/C + + +

C/T + + + +

T/T + +
         Pb=pares de bases

Quadro 4. Leitura dos genótipos do LRP de acordo com os
fragmentos originados do processo de digestão pela endonuclease
RsaI.

Os géis de poliacrilamida passaram por coloração pela prata para melhor

visualização dos resultados. A leitura foi realizada sempre pelo mesmo

examinador.

 Fotografias dos géis de poliacrilamida com produtos da APOE, LRP e

das regiões –491 e –219 do gene da APOE são mostradas na Figura 7 .
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COLOCAR A FIGURA 7 DO POWER POINT
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3.3 - Estudo Estatístico

A análise estatística consistiu de:

• Cálculo de freqüências, medidas de tendência central (média,

mediana) e dispersão (desvio padrão).

• Análise de variância (ANOVA) para comparação de variáveis

quantitativas em mais de dois grupos, seguida pelo teste de

comparações múltiplas de Tukey-HSD, quando houve diferença

estatisticamente significativa entre os grupos. Quando as

variâncias não eram homogêneas, foi utilizado o teste de Kruskal-

Wallis (não paramétrico).

• Teste de associação do qui-quadrado para verificar associação

entre variáveis categóricas. Quando pelo menos uma das

freqüências esperadas foi menor do que 5, foi utilizado o teste

exato de Fisher.

• Cálculo de OR (“odds ratio” ou razão de chance) e respectivos

intervalos de confiança de 95% para identificar fatores de risco

para a ocorrência de DA e para identificar, somente entre os

afetados, fatores de risco para a ocorrência de DA no grupo etário

senil, através de regressão logística.

Para todos os testes estatísticos foi estabelecido um nível de

significância α=5%.
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3.4 - Aspectos  éticos

O procedimento foi explicado para todos os candidatos ao estudo e os

que aceitaram participar  assinaram um termo de consentimento. Caso o

candidato não tivesse capacidade de compreensão, o mesmo processo foi

realizado com seu representante legal.

O projeto inicial, envolvendo somente a análise da freqüência dos

polimorfismos da APOE e LRP em 100 pacientes e 100 controles foi aprovado

pelo CAPPesq/Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo. Em 2001, nova consulta foi realizada quanto à inclusão de

pacientes ambulatoriais externos ao HC-FMUSP, obtendo aprovação em

01/10/2001.
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4 - RESULTADOS

4.1- Análise dos genótipos e alelos da APOE

O genótipo 3/3 foi o mais freqüente nos dois grupos (44,2% em

indivíduos com DA e 65,0% em controles), enquanto que os genótipos 2/2  (0%

em pacientes e 3,3% em controles) e 2/4 (1,7% em pacientes e 0% em

controles)  apresentaram prevalência baixa. O genótipo 4/4 conferiu risco três

vezes maior para a ocorrência  da doença com relação ao genótipo 3/4

(Tabela 5).

Tabela 5. Distribuição dos genótipos da APOE em indivíduos
com DA e controles(%)

genótipo DA controles p OR
IC95%

2/2 0 4 (3,3) nd nd

2/3 6 (5,0) 15 (12,5) 0,303 0,59 (0,21;1,61)

2/4 2 (1,7) 0 nd nd

3/3 53 (44,2) 78 (65,0) ref

3/4 46 (38,3) 21 (17,5) <0,001 3,22 (1,73;6,01)

4/4 13 (10,8) 2 (1,7) 0,004 9,57 (2,07;44,13)

        DA= doença de Alzheimer      p= nível de significância           OR= Odds Ratio
                       IC= intervalo de confiança      nd= não definido           ref= categoria de referência
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Ao dividir a amostra em subgrupos senil e pré-senil, notamos que no

subgrupo senil o genótipo 3/4 representou  fator de risco, o que não ocorreu no

subgrupo pré-senil. O genótipo 4/4 permaneceu como fator de risco em ambos

os subgrupos (Tabelas 6 e 7).

Tabela 6. Distribuição dos genótipos da APOE em indivíduos
com DA senil e controles(%)

genótipo DA
 senil

controles p OR
IC95%

2/2 0 4 (3,3) nd nd

2/3 5 (5,5) 15 (12,5) 0,524 0,70 (0,24;2,08)

2/4 2 (2,2) 0 nd nd

3/3 37 (41,2) 78 (65,0) ref

3/4 36 (40,0) 21 (17,5) <0,001 3,61 (1,86;7,03)

4/4 10 (11,1) 2 (1,7) 0,003 10,54 (2,19;50,55)

          DA= doença de Alzheimer      p= nível de significância           OR= Odds Ratio
                         IC= intervalo de confiança      nd= não definido           ref= categoria de referência
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Tabela 7. Distribuição dos genótipos da  APOE em indivíduos
com DA   pré-senil e controles(%)

genótipo DA
pré-senil

controles p OR
IC95%

2/2 0 4 (3,3) nd nd

2/3 1 (3,3) 15 (12,5) 0,759 0,32 (0,04;2,64)

2/4 0 0 nd nd

3/3 16 (53,4) 78 (65,0) ref

3/4 10 (33,3) 21 (17,5) 0,074 2,32 (0,92;5,86)

4/4 3 (10,0) 2 (1,7) 0,037 7,31 (1,13;47,36)

           DA= doença de Alzheimer      p= nível de significância           OR= Odds Ratio
            IC= intervalo de confiança      nd= não definido           ref= categoria de referência

O alelo ε2 foi três vezes mais freqüente em controles do que em

indivíduos com DA (p=0,005) e a freqüência do alelo ε4 foi três vezes maior em

indivíduos com DA do que em controles (p<0,001), na amostra estudada

(Tabela 8).

Tabela 8. Freqüências  de  alelos  da  APOE  entre
pacientes  e controles

alelo DA controles p
ε2 8 (0,03) 23 (0,09) 0,005

ε4 74 (0,31) 25 (0,10) <0,001

DA= doença de Alzheimer 

O risco para desenvolver DA foi maior em pacientes que possuíam dois

alelos ε4 (p=0,002; OR=10,68; IC95%=(2,33; 48,96))   em comparação aos que
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tinham um alelo  apenas (p<0,001; OR= 3,76; IC95%= (2,05; 6,89). A presença

de um alelo ε2 conferiu fator protetor (p=0,025; OR=0,38; IC95%=(0,16; 0,91)

(Tabela 9). Nenhum genótipo 2/2 foi identificado entre  os casos.

Tabela 9. Número e porcentagem (%) de indivíduos com DA  e controles
segundo a  freqüência do alelo ε4 ou  ε2

freqüência
do alelo ε4 DA controles p

OR
IC95%

0 59 (49,2) 97 (80,8) ref

1 48 (40,0) 21 (17,5) <0,001 3,76 (2,05;6,89)

2 13 (10,8) 2 (1,7) 0,002 10,68 (2,33;48,96)

freqüência
do alelo ε2 DA controles p

OR
IC95%

0 112 (93,3) 101 (84,2) ref

1 8 (6,7) 15 (12,5) 0,025 0,38 (0,16;0,91)

2 0 (0,0) 4 (3,3) nd nd

                 DA= doença de Alzheimer      p= nível de significância           OR= Odds Ratio
     IC= intervalo de confiança     nd= não definido           ref= categoria de referência

A presença de apenas um alelo ε4 esteve mais relacionado à ocorrência

de DA em mulheres do que em homens. Nenhum homem do grupo controle era

homozigoto. As mulheres que apresentavam dois alelos tiveram  maior risco de

desenvolver a doença com relação àquelas  com um alelo apenas (Tabela 10).
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Tabela 10. Correlação entre a ocorrência  de DA e o número de alelos ε4 em
homens e mulheres

freqüência de
ε4

homens
OR

   IC95%
mulheres

OR

   IC95%

DA controles DA controles

0 18 34 ref 41 63 ref

1 15 10 2,83(1,06-7,57)a 33 11 4,61(2,09-10,13)b

2 5 0 nd 8 2 6,15(1,24-30,40)c

a⇒p=0,038        b⇒p<0,001          c⇒p=0,026

 DA= doença de Alzheimer      p= nível de significância           OR= Odds Ratio
 IC= intervalo de confiança     nd= não definido                        ref= categoria de referência

Ao dividirmos a amostra de pacientes, levando em consideração a idade

de início da doença, em DA senil (90 pacientes) e pré-senil (30 pacientes),

confirmamos o efeito deletério do alelo ε4, mas não constatamos o efeito

protetor do alelo ε2 nos dois subgrupos da casuística analisada (Tabela 11).
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Tabela 11. Número e porcentagem (%) de indivíduos com DA senil ou pré-
senil e controles segundo a presença de genótipos com pelo menos um alelo
ε2 ou ε4

 genótipo DA senil controles  p

OR

IC95%

-/ε2 7 (7,7) 19 (15,8) 0,079 0,45 (0,18;1,12)

-/ε4 48 (53,3) 23 (19,2) <0,001 4,82 (2,61;8,91)

 genótipo DA pré-senil controles  p

OR

IC95%

-/ε2 1 (3,3) 19 (15,8) 0,079 0,18 (0,02;1,43)

-/ε4 13 (43,3) 23 (19,2) 0,006 3,22 (1,37;7,57)

                  DA= doença de Alzheimer OR= Odds Ratio
                  p= nível de significância                          IC= intervalo de confiança

Quando consideramos somente os indivíduos com idade  igual ou maior

que 80 anos, idosos muito idosos, sendo  43 indivíduos com DA e 30 controles,

constatamos que a porcentagem de indivíduos com um alelo ε4 (21,9%)  foi

maior do que em controles (15,4%), contudo,  ambas  foram menores em

comparação à amostra total e a presença do alelo ε4 não representou um fator

de risco nesta sub-amostra (p=0,086). A freqüência do alelo ε4 nos  controles

muito idosos é maior do que nos controles da casuística total. Nenhum desses

indivíduos possuía o genótipo 4/4 (Tabela 12).
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Tabela 12. Número e porcentagem (%) de indivíduos idosos muito
idosos com DA e controles, segundo a freqüência do alelo ε4

freqüência de ε4 DA controles

OR

IC95%

0 28 (78,1) 25 (84,6) ref

1 15 (21,9) 5 (15,4) 2,68 (0,85;8,43)

p=0,086

                   DA= doença de Alzheimer      p= nível de significância           OR= Odds Ratio
                                                     IC= intervalo de confiança      ref= categoria de referência

A média da idade de início em pacientes que não possuíam o alelo ε4 da

APOE  foi  72,9  ± 11,2 anos, naqueles com um alelo ε4 foi 69,9 ± 7,8 anos  e

com dois alelos ε4 foi 67,7 ± 4,2 anos (Tabela 13).

Tabela 13. Médias e respectivos desvios padrão da idade de início dos
indivíduos com DA, segundo a freqüência do alelo ε4

Freqüência  ε4 p*

0 1 2

Idade de início

(anos)

72,9 ± 11,2 69,9 ± 7,8 67,7 ± 4,2 0,016

*nível de significância estatística segundo o teste de Kruskal-Wallis

0=1 (p=0,272); 0≠2 (p=0,020); 1=2 (p=0,444)
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No subgrupo senil, a média da idade de início foi 79,2 ± 5,5 anos para os

indivíduos com DA sem nenhum alelo ε4;  73,0 ± 4,8 anos para aqueles com

um alelo e 69,3 ± 3,2 anos para aqueles com dois alelos (Tabela 14).

Tabela 14. Médias e respectivos desvios padrão da idade de início dos
indivíduos do subgrupo senil, segundo a freqüência do alelo ε4

Freqüência  ε4 p*

0 1 2

Idade de início

(anos)

79,2 ± 5,5 73,0 ± 4,8 69,3 ± 3,2 <0,001

*nível de significância estatística segundo a análise de variância(ANOVA)

0≠1 (p<0,001); 0≠2 (p<0,001); 1=2 (p=0,097)

 No subgrupo pré-senil, a média da idade de início foi 57,5 ± 4,6 anos

para os indivíduos com DA sem nenhum alelo ε4; 58,0 ± 4,7 anos para aqueles

com um alelo e 62,3 ± 1,5 anos para aqueles com dois alelos. Verificamos

assim, que a presença do alelo ε4 no subgrupo pré-senil aumentou a média da

idade de início dos pacientes dessa casuística, mas não houve diferença

estatisticamente significativa (Tabela 15).
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Tabela 15. Médias e respectivos desvios padrão da idade de início dos
indivíduos do subgrupo pré-senil, segundo a freqüência do alelo ε4

Freqüência  ε4 p*

0 1 2

Idade de início

(anos)

57,5 ± 4,6 58,0 ± 4,7 62,3 ± 1,5 0,243

*nível de significância estatística segundo a análise de variância(ANOVA)

4.2 - Análise dos genótipos e alelos da localização –491 da

região promotora do gene APOE

O genótipo A/A  foi o mais freqüente tanto em indivíduos com DA (65,8%)

como em controles (68,3%) e o genótipo T/T foi o mais incomum (5,8% em

pacientes e 5,0% em controles).

O estudo genotípico do polimorfismo da região –491 do gene da APOE

não evidenciou associação com a ocorrência de DA (Tabela 16) na amostra

total e nos subgrupos  senil e pré-senil (Tabela 17).
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Tabela 16. Distribuição dos genótipos da localização –491 da região
promotora do gene APOE  em indivíduos com DA e controles (%)

genótipo DA controles p

OR

IC95%

A/A 79 (65,8) 82 (68,3) 0,74 0,91 (0,51;1,61)

A/T 34 (28,3) 32 (26,7) ref

T/T 7 (5,8) 6 (5,0) 0,88 1,09 (0,33;3,62)

 DA= doença de Alzheimer     OR= Odds Ratio     p= nível de significância     IC= intervalo de confiança
  ref= categoria de referência

Tabela 17. Distribuição dos genótipos da localização –491 da
região promotora do gene APOE nos subgrupos senil ou pré-
senil (%)

genótipo DA senil controles p

A/A 62 (68,9) 82 (68,3) 0,875

A/T 23 (25,5) 32 (26,7) ref

T/T 5 (5,6) 6 (5,0) 0,824

genótipo DA pré-senil Controles p

A/A 17 (56,7) 82 (68,3) 0,250

A/T 11 (36,7) 32 (26,7) ref

T/T 2 (6,6) 6 (5,0) 0,972
                  DA= doença de Alzheimer     p= nível de significância     ref= categoria de referência
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 A freqüência do alelo A foi de 80% em indivíduos com DA e 82% em

controles e do alelo  T  foi 20% e 18%, respectivamente  (p=0,643).

 A análise do número de indivíduos com DA e controles que possuíam

genótipos com pelo menos um alelo A ou T,  mostrou que nenhum dos alelos

interferiu no desenvolvimento da DA na casuística estudada (Tabela 18). A

mesma observação foi válida nos subgrupos senil e pré-senil (Tabela 19).

Tabela 18. Número e porcentagem (%) de
indivíduos com DA comparados aos controles,
segundo a presença de genótipos com pelo menos
um alelo A ou T

genótipo DA controles p

-/A 113 (94,2) 114 (95,0) 0,776

-/T 41 (34,2) 38 (31,7) 0,680

                            DA= doença de Alzheimer           p= nível de significância
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Tabela 19. Número e porcentagem (%) de indivíduos
com DA senil ou pré-senil comparado aos controles,
segundo a presença de genótipos com pelo menos um
alelo A ou T

genótipo DA senil controles p

-/A 85 (94,4) 114 (95,0) 1,000

-/T 28 (31,1) 38 (31,7) 0,932

genótipo DA pré-senil controles p

-/A 28 (93,3) 114 (95,0) 0,661

-/T 13 (43,3) 38 (31,7) 0,228
                            DA= doença de Alzheimer p= nível de significância

4.3 - Análise dos genótipos e alelos da localização –219 da

região promotora do gene APOE

 O estudo genotípico da região –219 da região promotora da APOE

mostrou maior freqüência de heterozigotos na população estudada (57,5% em

pacientes e 58,3% em controles). Não houve evidência de  associação entre os
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genótipos deste polimorfismo e o desenvolvimento de DA na casuística geral

(tabela 20).

Tabela 20. Distribuição dos genótipos da localização –219 da região
promotora do gene APOE em  indivíduos com DA e controles  (%)

genótipo DA Controles p

OR

IC95%

T/T 37 (30,8) 24 (20,0) 0,15 1,56(0,85;2,88)

T/G 69 (57,5) 70 (58,3) ref

G/G 14 (11,7) 26 (21,7) 0,10 0,55(0,26;1,13)

 DA= doença de Alzheimer     OR= Odds Ratio     p= nível de significância     IC= intervalo de confiança
  ref= categoria de referência

Ao dividirmos a amostra em subgrupos senil e pré-senil, constatamos

que o genótipo T/T constituiu um fator de risco para a doença no subgrupo senil

(p=0,032; OR=2,03; IC 95%=(1,60; 3,87)) (Tabela 21).
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Tabela 21. Distribuição dos genótipos da localização –219 da região
promotora do gene APOE nos subgrupos senil e pré-senil (%)

genótipo DA senil controles p

OR

IC95%

T/T 32 (35,5) 24 (20,0) 0,043 1,94(1,02;3,70)

T/G 48 (53,3) 70 (58,3) ref

G/G 10 (11,1) 26 (21,7) 0,165 0,56(0,25;1,27)

genótipo DA pré-senil controles p

OR

IC95%

T/T 5 (16,7) 24 (20,0) 0,508 0,69(0,24;2,04)

T/G 21 (70,0) 70 (58,3) ref

G/G 4 (13,3) 26 (21,7) 0,260 0,51(0,16;1,64)

      DA= doença de Alzheimer    OR= Odds Ratio     p= nível de significância     IC= intervalo de confiança
        ref= categoria de referência

A freqüência do alelo T foi  de 60% em indivíduos com DA e 49% em

controles, enquanto que a do alelo G foi de 40% e 51%, respectivamente

(p=0,022).

Na análise do número de indivíduos, pacientes e controles, que

possuíam genótipos com pelo menos um alelo T ou G, constatamos que o alelo

T representou um fator de risco para o desenvolvimento da doença (p=0,038;

OR= 2,09; IC95%=(1,03; 4,24)), e o alelo G apresentou uma tendência a atuar

como fator protetor (p=0,054; OR=0,56; IC95%=(0,31;1,01)) na amostra total

(Tabela 22). Entretanto, quando dividimos a amostra nos subgrupos senil e pré-
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senil, notamos que apenas no subgrupo senil o alelo T  representou um fator de

risco e o alelo G, um fator protetor para o desenvolvimento de DA (Tabela 23).

Tabela 22. Número e porcentagem (%) de indivíduos com DA
comparados aos controles, segundo a presença de genótipos com pelo
menos um alelo T ou G

genótipo DA controles p

OR

IC95%

-/T 106 (88,3) 94 (78,3) 0,038 2,09(1,03;4,24)

-/G 83 (69,2) 96 (80,0) 0,054 0,56(0,31;1,01)

DA=doença de Alzheimer   OR=Odds Ratio   p=nível de significância   IC= intervalo de confiança

Tabela 23. Número e porcentagem (%) de indivíduos com DA senil ou pré-
senil comparados aos controles, segundo a presença de genótipos com  pelo
menos um alelo T ou G

Genótipo DA senil controles  p

OR

IC95%

-/T 80 (88,9) 94 (78,3) 0,045 2,21(1,01;4,86)

-/G 58 (64,4) 96 (80,0) 0,012 0,45(0,24;0,84)

Genótipo DA pré-senil controles  p

OR

IC95%

-/T 26 (86,7) 94 (78,3) 0,307 1,79(0,57;5,61)

-/G 25 (83,3) 96 (80,0) 0,679 1,25(0,43;3,60)

DA= doença de Alzheimer     OR= Odds Ratio         p= nível de significância
 IC= intervalo de confiança
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Entre os idosos muito idosos, houve diminuição da porcentagem de

indivíduos  portadores do genótipo T/T e aumento dos portadores do genótipo

G/G entre controles. O genótipo G/G representou um fator protetor nesse

subgrupo da amostra (Tabela 24).

Tabela 24. Distribuição dos genótipos da localização –219 da região
promotora do gene da APOE entre os indivíduos idosos muito idosos com
DA e controles (%)

genótipo DA controles p

OR

IC95%

T/T 17 (39,6) 5 (16,7) 0,11 2,59(0,69-10,16)

T/G 21 (48,8) 16 (53,3) ref

G/G 5 (11,6) 9 (30,0) 0,01 0,16(0,03-0,88)

    DA= doença de Alzheimer    OR= Odds Ratio     p= nível de significância     IC= intervalo de confiança
      ref= categoria de referência

Na análise de indivíduos idosos muito idosos, que apresentavam

genótipos com pelo menos um alelo T ou G, o alelo G representou tendência a

ser um fator protetor (Tabela 25).
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Tabela 25. Número e porcentagem (%) de indivíduos com DA   e controles
muito idosos, segundo a presença de genótipos com pelo menos um alelo T
ou G

 genótipo DA controles  p

OR

IC95%

-/T 38(62,2) 21(37,8) 0,05 3,26(0,84;13,09)

-/G 26(46,7) 24(53,3) 0,08 0,38(0,11;1,26)

  DA= doença de Alzheimer     OR= Odds Ratio         p= nível de significância
  IC= intervalo de confiança

Contudo, constatamos que  o locus  da APOE e  o da localização –219

da sua região promotora estão em desequilíbrio de ligação (Tabela 26), isto é,

há uma tendência de combinações específicas de alelos ocorrerem juntas no

cromossomo com maior freqüência do que seria esperado pela probabilidade.

Esse achado  foi confirmado  por meio de  análise multivariada.
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Tabela 26. Número e porcentagem (%) de indivíduos segundo os genótipos
da APOE e localização –219 da sua região promotora

Th1E47cs

APOE

T/T T/G G/G

2/2 - 1(0,7) 3(7,5)

2/3 - 15(10,9) 6(15,0)

2/4 - 1(0,7) 1(2,5)

3/3 27(44,3) 79(56,8) 25(62,5)

3/4 27(44,3) 38(27,3) 2(5,0)

4/4 7(11,4) 5(3,6) 3(7,5)

p<0,001 (nível de significância estatística segundo teste de associação do qui-quadrado).

4.4 - Análise dos genótipos e alelos do gene do LRP

O genótipo C/C foi o mais freqüente tanto em pacientes (72,5%) como

em controles (71,7%), enquanto que o genótipo T/T mostrou-se com

prevalência baixa  (4,2% em pacientes e 3,3% em controles).

Não houve associação entre o genótipo C/C e  o desenvolvimento de DA

(Tabela 27), mesmo entre os subgrupos senil e pré-senil, na amostra estudada

(Tabela 28).
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Tabela 27. Distribuição  dos genótipos do LRP entre pacientes e controles (%)

genótipo DA controles p

OR

IC95%

C/C 87 (72,5) 86 (71,7) 0,79  1,08(0,59;1,96)

C/T 28 (23,3) 30 (25,0) ref  ref

T/T 5 (4,2) 4 (3,3) 0,68 1,34(0,33;5,49)

 DA= doença de Alzheimer     OR= Odds Ratio     p= nível de significância     IC= intervalo de confiança
  ref= categoria de referência

Tabela 28. Distribuição dos genótipos do LRP em pacientes com DA senil e
pré-senil (%)

genótipo DA senil controles  p

OR

IC95%

C/C 69 (76,8) 86 (71,7) 0,312 1,42(0,72;2,78)

C/T 17 (18,9) 30 (25,0) ref

T/T 4 (4,4) 4 (3,3) 0,460 1,76(0,39;7,97)

genótipo DA pré-senil controles  p

OR

IC95%

C/C 18 (60,0) 86 (71,7) 0,200 0,57(0,24;1,35)

C/T 11 (36,7) 30 (25,0) ref

T/T 1 (3,3) 4 (3,3) 0,744 0,68(0,07;6,79)

 DA= doença de Alzheimer     OR= Odds Ratio     p= nível de significância     IC= intervalo de confiança
  ref= categoria de referência
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A  freqüência do alelo C foi de 84% e a do alelo T foi de 16% em

indivíduos com DA e controles (p=1,000).

A análise do número de indivíduos, pacientes e controles, que possuíam

pelo menos um alelo C ou T , permite-nos inferir que nenhum dos dois alelos

foi relacionado com o desenvolvimento da doença na amostra estudada (Tabela

29). O mesmo foi válido para os subgrupos senil e pré-senil (Tabela 30).

Tabela 29. Número e porcentagem (%) de
indivíduos com DA  comparados aos controles,
segundo a presença de genótipos com pelo menos
um alelo C ou T

 genótipo DA controles p

C/- 115 (95,8) 116 (96,7) 1,000

T/- 33 (27,5) 34 (28,3) 0,886

                     DA= doença de Alzheimer   p= nível de significância
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Tabela 30. Número e porcentagem (%) de indivíduos com DA
senil ou pré-senil comparados aos controles, segundo a
presença de genótipos com  pelo menos um alelo C ou T

 genótipo DA senil controles  p

-/C 86 (95,5) 116 (96,7) 0,727

-/T 21 (23,3) 34 (28,3) 0,415

 genótipo DA pré-senil controles  p

-/C 29 (96,7) 116 (96,7) 1,000

-/T 12 (40,0) 34 (28,3) 0,215
         DA= doença de Alzheimer     p= nível de significância

4.5 - Antecedentes familiares

A presença de pelo menos um familiar acometido por demência

acarretou maior risco para o desenvolvimento de DA  (Tabela 31).

Tabela 31 . Número e porcentagem (%) de indivíduos (casos e controles)
segundo antecedentes familiares para demência

Grupo

antecedente familiar casos controles

OR

    IC 95%

Não 56 (77,8) 16 (22,2) ref.

Sim 61 (52,1) 56 (47,9)  3,02(1,44;6,32)

            p=0,003                                   OR=odds ratio    ref=categoria de referência
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5 - DISCUSSÃO

5.1 - Apolipoproteína E

Os resultados deste estudo mostraram que o alelo ε4 da APOE

representou um fator de risco genético para a ocorrência de DA na casuística

analisada. Foi demonstrado  efeito dose-dependente do alelo ε4, em que a

presença de dois alelos quase triplica o risco de desenvolver a doença com

relação aos pacientes com um alelo apenas, corroborando outros

estudos 41,48,49.

A freqüência do alelo ε4 em pacientes deste estudo é maior do que em

outros dois estudos brasileiros 109,110, mas menor com relação a um terceiro

estudo111, porém a  população amostral desses estudos era menor. A

freqüência do alelo ε4 entre controles foi semelhante nos quatro estudos

brasileiros. Contudo, a freqüência constatada na população caucasiana dos

Estados Unidos e da região norte da Europa 41,99,100 é maior com relação a das

casuísticas brasileiras.
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Há  grandes dificuldades quando se tenta traçar o perfil da importância

do alelo ε4 em diferentes países, em diferentes raças, pois nem todos os

pesquisadores utilizam os mesmos critérios de classificação dos pacientes e

controles; alguns analisam amostras populacionais, outros, ambulatoriais e em

alguns estudos faltam informações relevantes. Além disso, a imprecisão dos

conceitos de raças e etnias torna a interpretação das pesquisas bastante

confusa.  Por exemplo, o significado do termo “hispânico”, utilizado em diversos

estudos americanos, é muito pouco  preciso.

 A população brasileira é produto de um complexo processo de

miscigenação entre ameríndios, europeus e africanos  que ocorreu ao longo de

sua história195. O estudo de Alves-Silva e colaboradores (2000)196  demonstrou

que as patrilinhagens de mais de 90% dos brancos brasileiros é de origem

européia e que, aproximadamente, 60% das matrilinhagens é de origem

ameríndia ou africana. Portanto, o conceito de raça em países com grande fluxo

migratório como o Brasil e mesmo, em menor grau, os Estados Unidos, é

bastante relativo.

Em nossa amostra, de acordo com as outras populações estudadas 62,63 ,

o alelo ε2 desempenhou papel protetor contra o desenvolvimento de DA na

casuística geral, efeito que se perde quando analisamos os  subgrupos senil e

pré-senil, provavelmente devido à diminuição da amostra.

 Foi demonstrada, exceto no subgrupo pré-senil, a antecipação da idade

de início da doença nos pacientes portadores do alelo ε4, sendo que esse efeito
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é dose dependente somente na casuística geral. Esse achado está de acordo

com dados já descritos na literatura 48,50,51.

As alterações neuropatológicas da DA iniciam-se na região

transentorrinal, espraiam-se para a região entorrinal,  hipocampo e outras

estruturas límbicas e alcançam o isocórtex 4. A maioria dos estudos de PET

(Positron Emission Tomography) e de volumetria por RNM (Ressonância

Nuclear Magnética) demonstram que indivíduos portadores do alelo ε4

apresentam alterações funcionais 197 e morfológicas cerebrais nessas regiões

mais precocemente198,199,200,201,202  do que os não portadores, o que pode

explicar o efeito de antecipação da idade de início da doença em quem possui o

alelo ε4.

Reiman e colaboradores 203 (2001) demonstraram, por meio de estudo

longitudinal de 2 anos, declínio da taxa metabólica cerebral de glicose, medida

por PET,  nos córtices temporal, cingulado posterior, pré-frontal, prosencéfalo

basal, giro parahipocampal e no tálamo em 10 indivíduos heterozigotos para o

alelo ε4, comparados a 15 indivíduos não portadores do alelo, que

apresentaram declínio nos córtices cingulado anterior e posterior, córtex parietal

e núcleo caudado.

A presença do alelo ε4 esteve mais relacionado ao desenvolvimento de

DA entre mulheres do que em homens, sendo que a presença de um alelo

condicionou o dobro do risco em mulheres comparado com os homens. Esse

achado apesar de controverso na literatura 59,60,61 poderia ser explicado com
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base em alguns estudos experimentais que demonstram efeito sinérgico

positivo entre o estrógeno e o alelo ε4 da APOE no processo de plasticidade

neuronal. Portanto, em mulheres em menopausa, a falta de estrógeno poderia

acarretar menor remodelação 204,205,206.

Entre os indivíduos idosos muito idosos do nosso estudo, a freqüência do

alelo ε4 foi maior em pacientes do que em controles, mas não representou um

fator de risco para o desenvolvimento de DA (p=0,086; OR=2,68; IC95%=0,85-

8,43). A freqüência do alelo ε4 foi menor entre os pacientes muito idosos

(21,9%) comparando com a amostra total de pacientes (31,0%), mas os

controles apresentam uma relação inversa. A menor freqüência do alelo ε4 dos

pacientes muito idosos pode ser explicada pelo fato de ele representar um fator

de risco para o desenvolvimento de DA em indivíduos mais jovens e a

demência condiciona uma sobrevida menor, além disso, há o efeito deletério do

alelo seja como fator de risco de doenças vasculares, seja na recuperação de

qualquer lesão cerebral 57,58.  A relação inversa da freqüência do alelo entre os

controles, assim como a falta de função como fator de risco, representa que o

alelo ε4, por si só, não constitui um determinante de patologias ou de pior

prognóstico, provavelmente, há a interação de outros fatores genéticos e

ambientais 55.

 Devemos ressaltar, contudo, que a maior parte dos indivíduos idosos

muito idosos provém do estudo populacional realizado na cidade de Catanduva

e é plausível que uma amostra populacional apresente freqüência mais baixa
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de ε4 com relação a amostra dos pacientes seguidos ambulatorialmente, como

foi demonstrado no nosso trabalho, uma vez que os pacientes com

antecedentes familiares da doença tendem a procurar auxílio médico mais

precocemente e com maior freqüência 207.

Embora a presença do alelo ε4 da APOE exerça um significativo impacto

no risco do desenvolvimento de DA, muitos indivíduos com a doença  não

possuem o alelo ε4 e muitos idosos muito idosos possuem o alelo e não

desenvolveram DA.

5.2 - Região promotora  do gene APOE

Na amostra estudada, não houve correlação entre o polimorfismo da

localização –491 e a ocorrência de DA. Quanto ao polimorfismo da localização

–219, na casuística geral e na sub-amostra senil, o alelo T representou um fator

de risco e na sub-amostra senil,  o alelo G representou um fator protetor contra

o desenvolvimento da DA. Porém, foi demonstrado que esses polimorfismos

estão em desequilíbrio de ligação com a região codificadora do gene APOE e

que, portanto, não atuam independentemente.
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Os polimorfismos da região promotora  podem atuar modulando o nível

de expressão da apoE, sendo que alguns estudos 208,209 , demonstraram que a

deposição de βA em cérebros de ratos é influenciada por essa maior

expressão.

Polimorfismos com uma única troca de bases na região promotora

podem resultar em alteração importante da expressão da proteína transcrita149.

Essas  evidências  motivaram o estudo dos polimorfismos da região promotora

da APOE 213. Porém, apesar dessa evidência não houve associação entre o

polimorfismo da região –491 e o desenvolvimento de DA em nossa

população,o que também está de acordo com a maioria dos estudos já

publicados 155,156,157,158,159,160.

 O efeito isolado desses polimorfismos foi demonstrado em estudos

caso-controles, em que apesar do desequilíbrio de ligação existentes entre eles

e a APOE, mostravam-se independentes através da análise de regressão

logística. Um  estudo recente 210,  verificou que polimorfismos da região

promotora do gene APOE (-491A /T e –219T/G) estão relacionados com a

quantidade de βA depositados nas áreas 8 e 9 de Brodman em 74 pacientes

com DA, independente do genótipo da APOE.

 Vários estudos que encontraram desequilíbrio de ligação entre o alelo A

do –491 e o alelo ε4 da APOE, mas encontraram associação do polimorfismo

da região –491 e o desenvolvimento de DA, através de análise estratificada

entre portadores e não portadores do alelo ε4. Essa técnica desconsidera o
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desequilíbrio de ligação que também entre o alelo ε2 da apoE e o alelo T do

–491 e o efeito dose-dependente do alelo ε4.

5.3 - Proteína relacionada ao receptor LDL

No nosso estudo, não houve correlação entre o polimorfismo C/T da

localização 766 do gene codificador do LRP e a ocorrência de DA.

O polimorfismo do gene LRP caracteriza-se por uma única troca de

bases, o que não afeta a estrutura e função da proteína resultante e

provavelmente por isso, não exerça  papel  como fator de risco. Um  importante

estudo, realizado em 1999, verificou os genótipos do polimorfismo C/T do LRP

em 225 casos de DA definida e 187 controles e constataram que não houve

diferença significativa entre genótipos e entre alelos de indivíduos com DA e

controles 184. Esse achado está de acordo com uma meta-análise, realizada em

2001 185, em que sete estudos foram avaliados, tendo sido encontrada uma

significância estatística (OR=1,35; p=0,01; IC95%=(1,06-1,72)) que  sugere

uma fraca correlação entre este polimorfismo e o desenvolvimento de DA. A

maioria   dos pesquisadores acredita na possibilidade de esse polimorfismo

estar em desequilíbrio de ligação com algum sítio próximo, no cromossomo 12,

que realmente seja importante na fisiopatologia da DA 178,179.
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5.4 - Antecedente familiar

Neste estudo, a presença de pelo menos um familiar acometido por

demência proporcionou um maior risco para a ocorrência de DA. Tal resultado,

está de acordo com a  literatura 211,212.

5.5 - Considerações finais

No nosso estudo, demonstramos que em uma amostra de indivíduos

brasileiros, somente o alelo  ε4 da APOE representou  risco genético para a

ocorrência de DA, sendo seu efeito dose-dependente e mais deletério em

mulheres do que em homens. O alelo ε2 representou fator protetor na

casuística geral. Os polimorfismos da região promotora do gene da APOE e do

gene do LRP não se mostraram relevantes quanto à ocorrência de DA.

 Estes dados estão de acordo com a maior parte das pesquisas

realizadas no Brasil e no exterior. A única característica variável é relativa à

freqüência do alelo ε4 na DA. Em comparação a outros estudos latino-

americanos, encontramos maior freqüência do alelo  em indivíduos com DA.

Porém, considerando todos os estudos latino-americanos, constatamos que a
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freqüência do alelo ε4 nesses estudos é maior em relação a casuísticas da

região asiática e da região sul da Europa e menor do que a observada na

região norte da Europa e nos Estados Unidos.

Os estudos realizados nos Estados Unidos, com amostra de indivíduos

caucasianos, mostram considerável variação da freqüência do alelo ε4 tanto em

pacientes como em controles, o que torna difícil sua comparação sem uma

análise estatística apropriada.

Devido a importância da presença de antecedente familiar de demência

como fator de risco para DA e a freqüência variável do alelo ε4 em diferentes

populações, devemos considerar a presença de outros fatores  genéticos que

possam se associar ao risco relacionado a presença do alelo ε4 da APOE e

também a possibilidade de fatores ambientais interagirem de modo diferenciado

com o polimorfismo da APOE em cada região.



74

6 - CONCLUSÕES

Na amostra de indivíduos brasileiros estudada, constatamos que:

6.1 - Apolipoproteína E

1) O alelo ε4 representou um fator de risco genético para o desenvolvimento de

DA, sendo o seu efeito, dose-dependente.

2) O alelo ε2 representou um fator protetor, demonstrado somente na casuística

geral.

3) A presença do alelo ε4 condicionou uma diminuição da idade de início da

doença na casuística geral e no sub-grupo senil.

4) O efeito deletério do alelo ε4 foi maior em mulheres do que em homens.

5) Entre os muito idosos, o alelo ε4 apresentou uma menor freqüência e  não

atuou como fator de risco.
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6.2 - Região promotora do gene  APOE

1) O alelo T representou um fator de risco na casuística geral e no subgrupo

senil.

2) O alelo G representou um fator de risco protetor no subgrupo senil.

3) O locus -219 está em desequilíbrio de ligação com o locus do gene da apoE.

6.3 - Proteína relacionada ao receptor LDL

1) Os alelos C e T não representaram qualquer papel no desenvolvimento da

DA, seja na casuística geral ou nos sub-grupos senil e pré-senil.
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                             SUMMARY

PROMOTER AND CODING REGION APOE AND LRP GENES

POLYMORPHISMS IN BRAZILIAN INDIVIDUALS WITH ALZHEIMER’S

DISEASE

        Background: Alzheimer’s disease (AD) is the most frequent cause of
dementia in Western countries. Two clinical subtypes of AD are recognized:
early-onset, with clinical symptoms starting before or at 65 years of age, and
late-onset, with manifestations starting after 65. Promoter (-219 and -491) and
coding region apolipoprotein E (APOE) gene polymorphisms and a
polymorphism at the low density lipoprotein receptor related protein (LRP) gene
have been assigned as risk factors for AD.

Objective: To investigate the role of APOE polymorphisms ε2/ε3/ε4, A/T at
position – 491 and G/T at –219, and LRP polymorphism C/T, as risk factors for
AD in Brazilian individuals.

Methods: One hundred twenty patients with probable AD and 120 controls
were analysed. Genotype determination was performed following standard
protocols.

Results: A significant difference between both groups for ε4 alleles was
observed: frequency of ε4 allele in AD was 0.31 and in controls 0.10. Individuals
with two ε4 alleles (p=0.002; OR=10.68; IC95%=2.33-48.96) had larger risk than
individuals with only one allele (p=0.001; OR=3.76; IC95%=2.05-6.89).
Presence of one ε2 allele had a protective influence (p=0.025; OR=0.38;
IC95%=0.16-0.91). The T allele of – 219 polymorphism was associated with an
increased risk for AD (p=0.038; OR=2.09; IC95%=1.03-4.24), but this
polymorphism was in linkage disequilibrium with ε2/ε3/ε4 polymorphisms. No
significant differences between both groups were observed for –491 APOE and
C/T LRP polymorphisms.

Conclusion: In this Brazilian population, we confirmed that ε4 allele is a
genetic risk factor and that ε2 allele had a protective influence for AD. We did
not find any significant difference in frequency of polymorphisms for LRP gene
or promoter region of APOE among patients and controls.
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