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Objetivo: Apresentar os potenciais biomarcadores para a doença de Alzheimer. Métodos: Revisão da
literatura, a partir de 2000, empregando o banco de dados PubMed. Resultados: Esta revisão apresenta
evidências atuais dos principais marcadores envolvidos na doença de Alzheimer, incluindo os de natureza
molecular presentes no líquido cefalorraquidiano, sangue, os associados aos métodos de imagem (tomografia
por emissão de pósitrons – PET, ressonância magnética – RM), e os marcadores de redes neurais. Conclusão:
Encontrar um marcador eficiente acarretará impactos significativos na avaliação clínica e na abordagem da
progressão da doença, além de possibilitar o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas.
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ABSTRACT
Objective: To present the ongoing researches for biomarkers in Alzheimer disease Methods: Bibliographic
review, starting from 2000, utilizing PubMed data bank. Results: This revision presents the actual
evidences of the main markers involved in Alzheimer disease including the molecular (presented in blood
and cerebrospinal fluid), the associated with image (pósitron emission tomography, single photon emission
computed tomography and magnetic ressonance) and neural networks. Conclusions: Finding an efficient
biomarker will enable significative progress in the clinic evaluation and in the disease development
approaches, also, will contribute to the increment of new therapeutic estrategies.
Keywords: Pharmacological biomarkers, Alzheimer disease, diagnosis.
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INTRODUÇÃO
Demência é uma síndrome clínica caracterizada pela deterioração progressiva de
múltiplos domínios da cognição, capaz de
comprometer a autonomia do indivíduo. A
doença de Alzheimer (DA), descrita em 1906
por Alois Alzheimer, é a principal causa de
demência irreversível, responsável por 50 a
60% dos casos e está presente em aproximadamente 4,5 milhões de pessoas apenas nos
Estados Unidos.1 A expectativa de vida tem
aumentado nos últimos cem anos e como a
idade avançada é o fator de risco mais importante. A prevalência de pacientes acometidos por esta demência ou formas mistas
tem aumentado dramaticamente. No Brasil,
um estudo feito na cidade de Catanduva demonstrou uma prevalência de demência de
7,1% em pacientes com mais de 65 anos e
55,1% dos diagnósticos de demência correspondendo à DA.2 As estatísticas mostram que
haverá em torno de 80 milhões de pacientes
com DA no mundo em 2050. Considerando
a evolução do tratamento da doença de Alzheimer e a necessidade de identificar os
pacientes portadores de declínio cognitivo
leve amnéstico com elevado risco de conversão para DA é imperativo diagnosticar esses
pacientes em fase precoce. Nesse contexto,
a identificação de potenciais biomarcadores
que auxiliem no diagnóstico precoce é uma
necessidade. Ademais, os biomarcadores poderão ser úteis também para avaliar a progressão da doença, identificar respondedores à terapia farmacológica e corroborar no
diagnóstico diferencial com outras síndromes demenciais.
O diagnóstico definitivo de Alzheimer
requer o diagnóstico clínico e detecção
post mortem. O diagnóstico de doença de
Alzheimer provável pode ser estabelecido
com 95% de confiança baseado em crité-

rios clínicos, incluindo história médica, testes laboratoriais e de imagem e avaliação
neuropsicológica. O diagnóstico antecipado
de Alzheimer ainda é difícil porque os sintomas iniciais são compartilhados por uma
série de desordens, incluindo formas mistas de demência e depressão. Sendo assim,
uma área promissora de pesquisa é o diagnóstico bioquímico de DA e formas mistas
de demência, em que se utilizam o líquor,
plasma ou sangue de pacientes.

O substrato neuropatológico da doença
de Alzheimer é a presença de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares, bem
como as perdas sinápticas, degeneração
neuronal (apoptose), infiltrado inflamatório
e angiopatia amiloide. As placas senis são
depósitos extracelulares esféricos de agregados insolúveis da proteína beta-amiloide,
localizadas, inicialmente, no sistema límbico
(hipocampo, córtex entorrinal, amígdala e
em algumas áreas corticais e subcorticais).
Os emaranhados neurofibrilares são agregados intracitoplasmáticos de filamentos
helicoidais pareados, compostos pela proteína Tau hiperfosforilada.3 As placas senis
são derivadas de peptídeos A-beta (beta-amiloides) formados a partir da clivagem da proteína precursora amiloide (APP) pela enzima
alfa-secretase seguida da gama-secretase (via
amiloidogênica), gerando fragmentos peptídicos com alto potencial tóxico, pois podem se
agregar, levando à formação de placas amiloides insolúveis. Na doença de Alzheimer, a
A-beta40 (ou seja, o peptídeo beta-amiloide
de 40 aminoácidos de extensão) é produzida
em pequenas quantidades, enquanto há uma
superprodução de A-beta42, que é mais tóxico que A-beta40, pois seu potencial de agregação é superior.3,4.

A proteína Tau é responsável pela estabilidade e o funcionamento adequado do sistema microtubular intraneuronal. A hipótese
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amiloide propõe que a doença de Alzheimer
seja deflagrada por excesso de produção,
deposição e agregação da proteína beta-amiloide40/42, levando à disfunção neuronal,
oxidação, excitotoxicidade e neuroinflamação, responsáveis pela apoptose. O resultado
final, decorrido da morte neuronal, é o déficit na neurotransmissão colinérgica, serotoninérgica, dopaminérgica e noradrenérgica,
com predomínio da disfunção colinérgica.5 A
hipótese da cascata amiloide é a mais aceita,
porém não se pode subestimar a importância da hiperfosforilação da proteína Tau. Os
emaranhados neurofibrilares são descritos,
também, na demência frontotemporal, degeneração corticobasal, paralisia supranuclear
progressiva e em idosos normais. Na doença
de Alzheimer, são diretamente proporcionais à gravidade da demência.5 A disfunção
de estruturas neurovasculares, processos
inflamatórios, estresse oxidativo e disfunção
mitocondrial também são também alterações conhecidas.

Como o diagnóstico conclusivo da doença de Alzheimer é eminentemente clínico e,
nesses casos, a neurodegeneração já se instalou no cérebro do paciente, esforços têm
sido realizados para encontrar um marcador molecular e/ou de imagem capaz de
permitir um diagnóstico precoce da doença,
quando a morte neuronal ainda não se espalhou pelo cérebro. A tendência atual aponta
para a procura de um marcador com considerável sensibilidade e especificidade para
o estágio precoce da doença, que inclui a
fase de transição entre envelhecimento normal e DA, conhecida como declínio cognitivo leve (mild cognitive impairment ─ MCI).
Além disso, procura-se por biomarcadores
que possam prever o desenvolvimento da
DA. Dubois et al.6 afirmam que ainda não
há um biomarcador definitivo ou combinações de marcadores que possam ser usados
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para corroborar o diagnóstico da doença.
Um perfil de diagnóstico futuro, com especificidade e sensibilidade apropriadas, deve
incluir medidas neurobiológicas em seu
critério. No entanto, ainda há vários passos
para avaliá-los, principalmente as medidas
bioquímicas e de imagem.

A compilação dos dados foi realizada por
meio de uma revisão sistemática da literatura, a partir do banco de dados PubMed, utilizando-se artigos sobre biomarcadores na
doença de Alzheimer e revisões sobre este
tema desde o ano 2000.
Marcadores bioquímicos

Moléculas relacionadas à inflamação e ao
metabolismo neuronal na DA têm sido extensivamente consideradas no sentido de evidenciar os mecanismos de degeneração neuronal e a sua relação com o declínio cognitivo
de maneira temporal.
Biomarcadores no líquido cefalorraquidiano (LCR)
A importante característica patológica da
DA ─ o acúmulo de A-beta42 ─, pode ser iniciada não apenas pela produção excessiva deste
peptídeo, mas também ser inicialmente causada por defeitos em mecanismos fisiológicos
de limpeza (clearance) ou drenagem destes
peptídeos do cérebro. A limpeza e drenagem
fisiológica destes peptídeos é feita por micróglia, astrócitos e macrófagos, que fagocitam
os peptídeos e drenam para os espaços perivasculares.7 Pacientes com DA possuem uma
fagocitose deficiente em relação a indivíduos idosos não dementes, consequentemente
uma limpeza pior de A-beta42.8 Pacientes com
DA exibem menores níveis de A-beta42 no LCR
e isto parece ocorrer devido à deposição de
moléculas nas placas amiloides ou também
pode ser correlacionado com uma limpeza
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deficiente de A-beta42 do parênquima cerebral destes pacientes.9

Há indícios de que idade e níveis de expressão de A-beta42 no LCR correlacionam-se
inversamente em indivíduos positivos para
o alelo ε42 da apolipoproteína E (ApoE), ou
seja, quanto maior a idade do paciente menores os níveis de A-beta42 no líquor. Novamente, isto pode ser devido à piora do processo
de fagocitose que acontece com a idade, sendo que a ApoE também participa do processo
de limpeza de A-beta42.8 Fagan et al.10 mostraram que são expressos níveis médios de
A-beta42 no LCR em pacientes com DA leve e
níveis ainda menores em pacientes com DA
muito leve (clinical dementia rating–CDR de
0,5 e 1,0, respectivamente). Eles concluíram
que este biomarcador está presente em ambos os pacientes com DA de sintomatologia
leve e avançada, e que a relação Tau/A-beta42
no LCR poderia prever o desenvolvimento da
doença no futuro em adultos normais.

Tabela 1. Alterações estruturais vistas em técnicas de imagem

ROI

Análise

Técnica

Mattsson et al.11 avaliaram a acurácia de
A-beta42, p-Tau (proteína Tau fosforilada) e t-Tau (proteína Tau total) no LCR na prevenção
do desenvolvimento de DA em pacientes com
MCI. Os pacientes com MCI que desenvolveram
DA apresentavam menores índices de A-beta42
e maiores níveis de p-Tau e t-Tau que os pacientes com MCI que não desenvolveram DA.
O valor preditivo positivo utilizando-se estes
fatores analisados em conjunto foi de 62%, enquanto o valor preditivo negativo foi de 88%.
Esse estudo multicêntrico mostrou que A-beta42, p-Tau e t-Tau são fatores que apresentam
boa acurácia na predição de desenvolvimento
de DA em pacientes com MCI.
Marcadores de imagem

A Alzheimer’s Disease Neuroimaging
Initiative (ADNI) é uma das iniciativas para
construir uma plataforma de rastreamento
de mudanças cerebrais na DA com protocolos
padronizados, o que facilita a troca e a comparação das informações6 (Tabela 1).

Comparações

Alterações

Ref.

Hipocampo

Volume

RMI

Controle e MCI

–

13

Córtex supramarginal

Espessura

RMI

Controle e MCI

–

13

Córtex entorrinal

Espessura

RMI

Controle e MCI

–

13

Córtex cingulado
posterior

Metabolismo de
CMRglu

Fluordeoxiglicose
FDG-PET

Carreadores do alelo
ε4

Diminuição

15

Córtex temporal
direito

Metabolismo de
CMRglu

FDG-PET

Carreadores do alelo
ε4

Diminuição

15

Córtex pré-frontal
direito

Metabolismo de
CMRglu

FDG-PET

Carreadores do alelo
ε4

Diminuição

15

Córtex pré-frontal
esquerdo

Metabolismo de

Diminuição

15

CMRglu

FDG-PET
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Carreadores do alelo
ε4

Imagem de ressonância magnética (IRM)
Um método mais útil e prático de estudo
poderia ser a IRM, a qual é reprodutível e tem
maior acurácia de discriminação. A IRM é baseada em desenhos probabilísticos prévios
de regiões de interesse (regions of interests –
ROI) e variações nas intensidades dos voxels.
Estas regiões representam áreas cerebrais
que devem ser analisadas.

A atrofia cerebral e a dilatação ventricular são as maiores alterações observadas
na DA. Tais mudanças são extensivamente
relatadas.12 O principal marcador radiológico da doença de Alzheimer é a atrofia da
região temporal medial, especificamente do
volume do córtex entorrinal.5 A progressão
da doença caracteriza-se pelo envolvimento
do giro cingulado posterior e córtex temporoparietal de associação. As alterações da
substância branca (hipodensas na tomografia computadorizada – TC – ou hiperintensas
nas imagens em T2 na IRM) são comuns no
idoso e podem sugerir comprometimento de
pequenos vasos (leucoaraiose periventricular ou microangiopatia obstrutiva),5 conforme mostrado na Tabela 1.

Dekisan et al.13 encontraram diferenças
significativas entre as seguintes regiões de
grupos controle e indivíduos com declínio
cognitivo leve: espessura e volume do córtex
entorrinal, lóbulo parietal inferior, giro temporal inferior, córtex lingual, giro temporal
medial, giro para-hipocampal e precúneos;

espessura do istmo do córtex cingulado, córtex occipital lateral, giro temporal superior,
giro supramarginal, polo temporal; e volumes da amígdala e hipocampo. Dentre esses
dados, a espessura do giro supramarginal e
do córtex entorrinal e o volume hipocampal
representam os melhores discriminadores
de MCI e DA, com sensibilidade de 73 a 90%
e especificidade de 91 a 94% (ver Tabela 1).
Estes achados estavam altamente correlacionados com medidas de gravidade clínica
(clinical dementia rate – CDR-SB – e miniexame de estado mental – Meem), juntamente
com achados bioquímicos (A-beta42, Tau e P-Tau), conforme a Tabela 2.
Tomografia por emissão de pósitrons

O PET (positron emission tomography)
produz imagens tridimensionais ou imagens
funcionais de processos do organismo, mas é
utilizado somente em pesquisas. Seu uso na
DA baseia-se na avaliação do metabolismo cerebral da glicose, via fluordeoxiglicose (FDG),
ou da deposição da proteína beta-amiloide,
via PiB (Pittsburg compound B). Na DA é descrita menor captação da glicose nas regiões
temporais mediais e no cíngulo, enquanto no
MCI a captação está mais reduzida somente
no córtex entorrinal. Além disso, o FDG fornece informações úteis sobre a progressão e
gravidade da demência. Por outro lado, o PIB,
que se liga às placas beta-amiloides, seria
mais útil para o diagnóstico precoce do MCI e
para predizer o risco de conversão para doen-

Tabela 2. Sensibilidade e especificidade de marcadores no diagnóstico ou previsão da DA

Marcadores
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Especificidade

Ref.
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deficiente de A-beta42 do parênquima cerebral destes pacientes.9

Há indícios de que idade e níveis de expressão de A-beta42 no LCR correlacionam-se
inversamente em indivíduos positivos para
o alelo ε42 da apolipoproteína E (ApoE), ou
seja, quanto maior a idade do paciente menores os níveis de A-beta42 no líquor. Novamente, isto pode ser devido à piora do processo
de fagocitose que acontece com a idade, sendo que a ApoE também participa do processo
de limpeza de A-beta42.8 Fagan et al.10 mostraram que são expressos níveis médios de
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ça de Alzheimer, baseado na presença de altos
níveis de retenção do PIB (ver Tabela 1).

Petrie et al.14 avaliaram as correlações entre os biomarcadores do LCR (A-beta42, t-Tau,
p-Tau181) e a taxa de metabolismo cerebral da
glicose (CMRglu) por tomografia por emissão
de pósitrons com fluordeoxiglicose (fluorodeoxyglucose positron emission tomography
─ FDG-PET). Em indivíduos saudáveis, altos
níveis de t-Tau e p-Tau no LCR associaram-se com intenso hipometabolismo em várias
regiões cerebrais que são atingidas no início
do desenvolvimento da DA, enquanto baixas
concentrações de A-beta42 associaram-se com
hipometabolismo somente no lobo temporal
medial. Esses resultados sugerem que alterações precoces em t-Tau e A-beta42 podem estar associadas com mudanças sinápticas súbitas em regiões cerebrais vulneráveis à DA.
Reiman et al.15 encontraram anormalidades regionais de CMRglu em carreadores jovens do alelo ε4 (20 a 39 anos de idade) no
córtex cingulado posterior, no temporal e no
pré-frontal. Este resultado é interessante pois
demonstra que indivíduos carreadores de
gene de suscetibilidade para a Datem (diacetyl tartaric acid ester of mono and diglycerides) apresentam funções cerebrais anormais
em adultos jovens várias décadas antes de
uma possível manifestação demencial.
Marcadores inflamatórios

Proteínas inflamatórias podem ser alvo
para o diagnóstico de DA ou alvos terapêuticos? Isso depende da magnitude da morte
neuronal e do declínio cognitivo ocorridos
devido ao processo inflamatório,16 sendo
que concentrações aumentadas de fator de
necrose tumoral TNF-alfa estão associadas
com o aumento da mortalidade. Holmes et
al.17 sugerem que o aumento de TNF-alfa
periférico pode ser um fator de risco para

a DA, além de estar relacionado com a progressão da doença.17 A produção sistêmica
de TNF-alfa, ligada à inflamação aguda e
crônica, parece estar associada com declínio cognitivo em pacientes com DA leve e
grave. Menores concentrações de TNF- lfa
parecem estar correlacionadas a menores
mudanças na Alzheimer’s Disease Assessment Scale (Adas-COG) ─ escala de avaliação da doença ─, e um aumento na linha de
base está associado ao aumento de quatro
vezes do declínio cognitivo.

No contexto inflamatório, CXCR218 e
MIP-1-alfa19 foram encontrados superexpressos em células T periféricas de pacientes com DA e podem influenciar a permeabilidade da barreira hematoencefálica (BHE)
para essas células. O receptor de quimiocina CCR5 também foi encontrado suprarregulado pela A-beta em células endoteliais e
parece promover a migração transendotelial de células T.19,20

A superexpressão de IL33 está associada
com menor secreção de A-beta40 em modelos celulares, sem a modificação na produção de A-beta42. As alterações genéticas dessa citocina estão associadas a uma diminuição do risco potencial da DA, possivelmente
pela modulação da formação de angiopatia
amiloide.19,21

A proteína cinase C (protein kinase C ─
PKC) é conhecida por ajudar a controlar a
fosforilação da proteína precursora amiloide (amyloid precursor protein ─ APP) por
meio das vias alfa e beta-secretórias ─ aliás,
pode ser inativada pela A-beta. A PKC inibe
indiretamente uma das enzimas responsáveis pela fosforilação da Tau (GSK-3-beta),
reduzindo a produção de agregados de p-Tau, NFT e A-beta. A PKC é encontrada alterada em fibroblastos e linfócitos do sangue
de pacientes com DA.19
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Giunta et al.22 demonstraram que IFN-gama e outras citocinas pró-inflamatórias interagem com o processamento e a produção de
peptídeos A-beta, sugerindo que o inflammaging (aumento de parâmetros inflamatórios
que acompanham o envelhecimento)23 poderia ser um pródromo para a DA. Entretanto,
condições que elevem a imunidade inata com
a produção aumentada de proteínas inflamatórias estão associadas tanto com o envelhecimento saudável quanto com a DA. Isso sugere que as pessoas que envelhecem “bem”
apresentam mecanismos anti-inflammaging e
fatores que contraponham à resposta imune
do inflammaging. Então, uma resposta contrária ao processo de inflammaging poderia
prevenir ou tratar sintomas da DA.23

Um estudo recente de O’Bryant et al.24
desenvolveu um algoritmo que separa os pacientes com DA dos indivíduos-controle utilizando a avaliação de várias proteínas do soro
com um número muito superior de marcadores inflamatórios. Quando idade, sexo, nível
educacional e avaliação da Apoe são adicionados, há um aumento da sensibilidade e especificidade do algoritmo. Este trabalho aponta
a existência de endofenótipos relacionados a
inflamação na DA sugerindo oportunidades
de alvos terapêuticos para estas subpopulações de pacientes.
Marcadores gerais

A glicoproteína Dickkopf homolog 3 (Dkk-3)
foi encontrada em altas concentrações no
LCR de pacientes com DA, comparado com
indivíduos com MCI e controle.25 A hemeoxigenase 1 é outra proteína encontrada alterada, superexpressa, correlacionada com
as concentrações de colesterol em tecido
cerebral de pacientes com DA e MCI.26 Uma
correlação negativa fraca foi encontrada entre altas concentrações de colesterol total e
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menores notas no Meem. No plasma e nas
células mononucleares de sangue periférico,
maiores concentrações de lipídeos neutros e
proteína ACAT-1 (modula a formação de A-beta) foram encontradas em pacientes com
DA e parentes de primeiro grau com alto risco de desenvolver DA.27
Uma variedade de marcadores no plasma
tem sido avaliada por meio de estudos de proteômica. Alguns desses marcadores incluem a
proteínas Tau, alfa-1-antitripsina, galectina-7,
apolipoproteínas e outras, que são reguladas
de forma alterada na DA.28,29
Marcadores genéticos

O único gene bem conhecido relacionado
com a DA é o alelo APO ε4. Carreadores deste
alelo parecem ter uma menor concentração
média de A-beta42 no líquor do que não carreadores em grupos-controle.11 Na forma usual
da doença, cujo início se dá após os sessenta
anos, a importância dos fatores genéticos é
menor e está relacionada ao gene codificador
da apolipoproteína E, localizada no cromossomo 19.5 Esse gene é composto por três alelos comuns (ε2, ε3 e ε4). A presença do alelo
ε4 do gene da ApoE aumenta o risco das formas tardias ou esporádicas da DA, de modo
dose-dependente. A presença de um alelo
ε4 aumenta o risco em 3 a 4 vezes, enquanto o genótipo ε4/ε4 está associado a um risco
quinze vezes maior. Estima-se que 50% dos
pacientes portadores da doença de Alzheimer
não apresentam este genótipo. Além disso,
cerca de 14% das pessoas apresentam o alelo
ε4 e, provavelmente, mais de 50% poderá envelhecer sem a doença.5

Outros polimorfismos associados com
o risco de DA têm sido reportados recentemente, como o gene para a interleucina 33
(IL-33). Polimorfismos deste gene estão associados com menor angiopatia amiloide ce-
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ça de Alzheimer, baseado na presença de altos
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do desenvolvimento da DA, enquanto baixas
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rebral ou menor risco para DA em não carreadores do alelo ε4.21,30

Outros genes relacionados com o desenvolvimento da DA são os que codificam
a presenilina-1 (PS-1), presenilina-2 (PS-2)
e a proteína precursora amiloide (amyloid
precursor protein ─ APP). Mutações dominantes destes genes estão presentes na
maioria dos casos de DA familiar de início
precoce, mas correspondem a menos de 1%
de todos os casos da DA.31
Redes neurais

He et al.31 revisaram várias pesquisas
baseadas nas evidências de que conectividade neuronal entre áreas cerebrais na DA dão
origem à “noção da DA como uma síndrome
de desconexão’’. Essa abordagem utiliza ferramentas de imagem, neurofisiologia, simulação computacional e teoria de exposição gráfica para criar modelos de descrição de redes
neurais, incluindo dados de eletroencefalograma (EEG), magnetoencefalografia (MEG),
IRM funcional (IRMf), como os expostos
previamente. O modelo de redes small-word
(SW) é um método para descrever sistemas
cerebrais complexos, de forma funcional e estrutural. Na DA, foram encontrados padrões
anormais com perda de caracteres das redes
SW, usados para explicar as alterações cognitivas funcionais.31 É necessária a avaliação da
existência ou não de alterações em pacientes
antes e após o desenvolvimento da DA, com
a possibilidade de reconhecer um possível
marcador ou uma predisposição.

DIsCUSSÃO

Apesar do enorme potencial para uso de
biomarcadores na prática clínica, isso ainda
não é uma realidade. Até o presente momento, é óbvio, pelas evidências apresentadas,

que ainda não dispomos de um biomarcardor
ideal. Este deve ter elevada sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de DA, estar
presente nos indivíduos nas fases pré-clínicas, ser detectado por métodos não invasivos,
além de apresentar elevada reprodutibilidade e baixo custo.

Os marcadores revisados têm sensibilidade e especificidade insuficientemente altas para a eficiência clínica adequada de forma isolada.7,19 Contudo, acreditamos que os
estudos nessa área devem continuar. O uso
associado de marcadores poderá se mostrar
uma ferramenta útil em situações específicas,
como identificar pacientes com declínio cognitivo leve amnéstico com elevado risco para
conversão para DA, ou corroborar no diagnóstico diferencial entre as síndromes demenciais (Alzheimer e demência frontotemporal).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca por novos biomarcadores consiste de um estudo para maior compreensão
da fisiopatologia da doença de Alzheimer.
A identificação de biomarcardores, mesmo
que não venha ter utilidade na prática clínica, pode abrir caminhos para novas abordagens terapêuticas. Isso é fundamental devido à incapacidade de modificar de forma
eficiente a evolução da DA, pois atualmente só se consegue retardar a velocidade da
progressão da doença.
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rebral ou menor risco para DA em não carreadores do alelo ε4.21,30

Outros genes relacionados com o desenvolvimento da DA são os que codificam
a presenilina-1 (PS-1), presenilina-2 (PS-2)
e a proteína precursora amiloide (amyloid
precursor protein ─ APP). Mutações dominantes destes genes estão presentes na
maioria dos casos de DA familiar de início
precoce, mas correspondem a menos de 1%
de todos os casos da DA.31
Redes neurais

He et al.31 revisaram várias pesquisas
baseadas nas evidências de que conectividade neuronal entre áreas cerebrais na DA dão
origem à “noção da DA como uma síndrome
de desconexão’’. Essa abordagem utiliza ferramentas de imagem, neurofisiologia, simulação computacional e teoria de exposição gráfica para criar modelos de descrição de redes
neurais, incluindo dados de eletroencefalograma (EEG), magnetoencefalografia (MEG),
IRM funcional (IRMf), como os expostos
previamente. O modelo de redes small-word
(SW) é um método para descrever sistemas
cerebrais complexos, de forma funcional e estrutural. Na DA, foram encontrados padrões
anormais com perda de caracteres das redes
SW, usados para explicar as alterações cognitivas funcionais.31 É necessária a avaliação da
existência ou não de alterações em pacientes
antes e após o desenvolvimento da DA, com
a possibilidade de reconhecer um possível
marcador ou uma predisposição.

DIsCUSSÃO

Apesar do enorme potencial para uso de
biomarcadores na prática clínica, isso ainda
não é uma realidade. Até o presente momento, é óbvio, pelas evidências apresentadas,

que ainda não dispomos de um biomarcardor
ideal. Este deve ter elevada sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de DA, estar
presente nos indivíduos nas fases pré-clínicas, ser detectado por métodos não invasivos,
além de apresentar elevada reprodutibilidade e baixo custo.

Os marcadores revisados têm sensibilidade e especificidade insuficientemente altas para a eficiência clínica adequada de forma isolada.7,19 Contudo, acreditamos que os
estudos nessa área devem continuar. O uso
associado de marcadores poderá se mostrar
uma ferramenta útil em situações específicas,
como identificar pacientes com declínio cognitivo leve amnéstico com elevado risco para
conversão para DA, ou corroborar no diagnóstico diferencial entre as síndromes demenciais (Alzheimer e demência frontotemporal).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca por novos biomarcadores consiste de um estudo para maior compreensão
da fisiopatologia da doença de Alzheimer.
A identificação de biomarcardores, mesmo
que não venha ter utilidade na prática clínica, pode abrir caminhos para novas abordagens terapêuticas. Isso é fundamental devido à incapacidade de modificar de forma
eficiente a evolução da DA, pois atualmente só se consegue retardar a velocidade da
progressão da doença.
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Objetivo: Identificar e caracterizar os estudos de base populacionais com o uso do SF-12 para avaliação da
Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) de idosos. Revisão integrativa da literatura para a seleção de
pesquisas online que utilizaram o SF-12 para avaliação da QVRS de indivíduos com idade igual ou superior a
sessenta anos em estudos de base populacional nos últimos cinco anos. Foram selecionados dezoito artigos que
utilizaram o SF-12 em pesquisas com idosos para avaliar a predição de hospitalização e mortalidade em idosos da
comunidade, avaliação de programas e serviços de saúde, avaliações de tratamentos e condições de saúde e para
avaliação de medidas psicométricas. As populações dos estudos foram compostas por idosos da comunidade.
O SF-12 foi considerado um instrumento curto, de fácil compreensão, de rápida aplicação e com boas medidas
psicométricas. Em idosos, é recomendada sua aplicação sob forma de entrevista para garantir a avaliação da
QVRS do idoso.
Palavras-chave: Idoso, qualidade de vida, geriatria

ABSTRACT
Objective: Identify and characterize population-based studies using the SF-12 as a means of evaluating the
elderly’s quality of life related to health (HRQoL). Integrative literature review about population-based studies
that used the SF-12 as a means of evaluating the HRQoL of individuals aged sixty years or older in the last five
years.
We selected eighteen articles that used the SF-12 to assess prediction of hospitalization and mortality in elderly
community, program evaluation and health services, assessments and treatments for health conditions and
evaluation of psychometric measures. The population-based studies were composed of community elders. The
SF-12 instrument was considered a short, understandable, quick and with good psychometric measures. We
recommend their application as an interview to ensure the assessment of HRQOL in the elderly.
Keywords: Aged, quality of life, geriatrics
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