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RESUMO
POLIMORFISMOS DA REGIÃO PROMOTORA E CODIFICADORA DO GENE
APOE E DO GENE LRP NA DOENÇA DE ALZHEIMER EM INDIVÍDUOS
BRASILEIROS

Fundamentos: A doença de Alzheimer (DA) é a principal causa de
demência nos países ocidentais. Do ponto de vista clínico, a doença pode se
iniciar antes dos 65 anos, sendo denominada pré-senil, ou a partir dos 65 anos,
caracterizando a forma senil. Polimorfismos do gene da apolipoproteína E
(APOE), presentes em sua região codificadora e também na região promotora
(-491 e –219, sendo o último denominado Th1E47cs) e polimorfismos do gene
da proteína relacionada ao receptor LDL (LRP) são considerados como fatores
de risco para o desenvolvimento da doença.
Objetivos: Analisar a relevância dos polimorfismos ε2/ε3/ε4 da APOE,
A/T do –491, G/T do –219 e C/T do LRP, separadamente e em conjunto no
desenvolvimento de DA em indivíduos brasileiros.
Metodologia: Realizou-se o estudo em 120 indivíduos com DA provável
e em 120 indivíduos controles normais emparelhados por sexo e idade, por
meio da análise do DNA genômico amplificado por meio da reação em cadeia
da polimerase (PCR).
Resultados: Houve diferença entre os dois grupos quanto à freqüência
do alelo ε4 da APOE, observado em 31% dos pacientes e 10% dos controles.
Indivíduos com dois alelos ε4 apresentaram risco quase três vezes maior de
desenvolver a doença (p=0,002; OR= 10,68; IC95%=2,33-48,96) do que
aqueles que possuíam apenas um alelo (p=0,001; OR=3,76; IC95%=2,05-6,89).
A presença de um alelo ε2 conferiu um efeito protetor (p=0,025; OR=0,38;
IC95%=0,16-0,91). Na posição –219 do gene APOE, a presença do alelo T
mostrou-se associada a maior risco de DA (p=0,038; OR=2,09; IC95%=1,034,24), enquanto que o alelo G, não conferiu proteção. No entanto, o
polimorfismo -219 encontra-se em desequilíbrio de ligação com a região
codificadora do gene APOE. O genótipo A/A, na posição –491 do gene da
APOE e o genótipo C/C, na posição 766 do gene LRP não se mostraram
associados a maior risco de DA.
Conclusões: Na população estudada, o alelo ε4 do gene APOE mostrouse associado a maior risco de DA e o alelo ε2 conferiu efeito protetor contra a
doença. Não foi encontrada correlação entre o risco de desenvolvimento de DA
e os outros polimorfismos analisados.

