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RESUMO: O objetivo é o de apresentar o papel do analista clínico no diagnóstico da 

Doença do Alzheimer (DA), descrevendo as metodologias aplicadas no laboratório. Quanto 

ao método: tratou-se de uma revisão bibliográfica. Os artigos científicos para revisão foram 

encontrados em diferentes bancos de dados, tais como do Pubmed, Scielo, Direct Science, 

Google acadêmico, e periódicos da Capes. Nos resultados e discussão foram encontrados 

vários estudos sobre a patologia do DA relacionando as diversas metodologias aplicadas em 

laboratório clínico. 1) A hipótese do peptídeo Aβ mieloide foi considerado para explicar a 

relação patológica e farmacológica na descrição do tratamento; 2) O diagnóstico 

laboratorial abortou exames clínicos que mostram aumento do peptídeo Aβ mieloide 42 e 

APOE no sangue periférico e líquor por métodos de ELISA e PCR-RFLP. Levando em 

consideração todos os aspectos do DA, concluímos que o papel do analista clínico é 

imprescindível no diagnóstico e monitoramento patológico laboratorial para a escolha do 

tratamento adequado.  
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ABSTRACT: To present the role of the clinical analyst in the diagnosis of Alzheimer's 

Disease (AD) describing the methodologies applied in the laboratory. Scientific articles for 

review were found in different databases of Pubmed, Scielo, Direct Science, and periodicals 

of Capes. Several studies on the pathology of AD were found, relating the different 

methodologies applied in clinical laboratory. 1) The hypothesis of the myeloid Aβ peptide was 

considered to explain the pathological and pharmacological relationship in the treatment 

description; 2) The laboratory diagnosis aborted clinical exams that showed augmentation of 

myeloid Aβ peptide 42 and APOE in peripheral blood and CSF by ELISA and PCR-RFLP 

methods. Considering all aspects of AD, we conclude that the role of the clinical analyst is 

essential in the diagnosis and monitoring of pathological laboratory for the choice of 

appropriate treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Alzheimer (DA) é uma patologia crônica neurodegenerativa, caracterizada por 

disfunções cognitivas e dano neural (FALCO et al., 2016). Em diversos países, têm sido 

relatados casos entre faixa etária de 55 a 70 anos, de ambos os sexos, apresentando perda de 

memória cognitiva (CAVEDO et al., 2017). No Brasil, os dados são semelhantes, 60% dos 

pacientes diagnosticados apresentam a demência como principal. Contudo, um estudo mostra 

que, entre 855 pacientes com DA, 102 são casos precoces observados em pacientes de 46 

anos no Brasil (SUEMOTO et al., 2017) 
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Uma das principais hipóteses patológicas estudadas no DA é a formação de placas 

extracelulares estruturadas pelo peptídeo amielóide β (Aβ), presentes no hipocampo, estrutura 

localizada no lóbulo temporal central (SELKOY e HARDY, 2016). Deste modo, a memória 

apresenta-se comprometida pelo processo de neurodegeneração, inflamação que ocorre nos 

neurônios residentes do hipocampo, afetados pela acumulação dos peptídeos Aβ amiloides 

(BAGLIETTO-VARGAS et al., 2017). 

Os peptídeos Aβ mieloides (Aβ-42) são detectados no liquido cefalorraquidiano (LCR), 

enquanto que a proteína APOE por genotipagem do sangue periférico. Diversos marcadores 

têm sido testados para desenvolver um teste com 100% de sensibilidade no diagnóstico do 

DA (THAI et al., 2015).  

O diagnóstico é essencial na forma precoce, quanto durante o tratamento como forma de 

avaliar a evolução ou regressão de doença. Este trabalho teve como objetivo apresentar o 

papel do analista clínico no diagnóstico do Alzheimer, descrevendo as metodologias aplicadas 

no laboratório e listar as formas de tratamento. 

Foram avaliados um total de 80 artigos encontrados em diferentes bancos de dados, 

como: Pubmed, Scielo, Science Direct, Google Acadêmico, Capes, preferencialmente no 

período de 2010 a 2018. Os termos utilizados para pesquisa constituíram: Alzheimer, Aβ 

mieloide, diagnóstico, AChE- Aβ, flavonoides, tratamento, Alzheimer ELISA. 

Após a leitura, incluíram-se somente 55 artigos que mostraram relevância para a 

pesquisa, em espanhol, inglês e português. Os artigos analisados descreviam a epidemiologia, 

patologia do DA, o processo neurodegenerativo (inflamatório), e o diagnóstico laboratorial 

como fator primordial na prática clínica. Para finalizar, buscou-se citar um dos tratamentos 

utilizados em diferentes vias.  

 

O POLIMORFISMO DA APOLIPROTEÍNA (APOE) E O AUMENTO DAS PLACAS 

AMIELÓIDES 

 

 

O DA é uma patologia hereditária, associada à mutações genéticas na expressão ou 

metabolismo da proteína percursora amielóide (APP), como base do diagnóstico familiar 

(MIRZA et al., 2017). 

O DA é considerado uma doença hereditária, que envolve o polimorfismo no alelo E4 

da apoliproteina E (APOE), responsável pela redução de formação de placa cerebral amiloide 

(PARASKEVAIDI et al., 2017). Como consequência, o excesso das placas mieloides 

desencadeadas pelo acúmulo do peptídeo Aβ mieloide provoca alterações no receptor dos 

neurônios, formando os depósitos mieloides (FERNÁNDEZ-PÉREZ et al., 2017). 

O peptídeo Aβ mieloide é proveniente da proteína precursora amiloide (APP maior), que é 

clivada em duas endoprotease (β e ϒ secretase) que se ligam na membrana plasmática, 

atuando como sítios de ligação. Então, a β secretase em específico, cliva o APP, produzindo o 

fragmento sAPPβ, que é transportado para a fora da célula (SELKOE, 1989). 

 

 

NEUROTOXICIDADE, INFLAMAÇÃO E SEQUELAS 

 

A neurotoxicidade desenvolve-se por uma ação controversa estrutural no sistema 

nervoso central ou periférico, que provoca sérios danos neuronais. No DA, o prejuízo é 

permanente, levando a deterioração da acetilcolina (ACh). De tal modo que os baixos níveis 

de acetilcolina desencadeiam um descontrole no sistema colinérgico, que em contrapartida 

eleva a enzima acetilcolinesterase (AChe), principal atuante na clivagem da ACh. (ARAÚJO; 

SANTOS; GONSALVE, 2016).   



Como consequência, AChE passa a interferir no processo de amiloidogênese (formação 

de Aβ mieloide), interagindo com o peptídeo Aβ mieloide, constituindo os depósitos 

extracelulares de emaranhados neurofibrilares (NFs) (FALCO et al., 2017; MARTÍNEZ-

FLORES; PEÑA-ORTEGA, 2017; MAKOTO; LADECOLA, 2015).  Consequentemente, um 

processo inflamatório é desencadeado pelos neurônios em combate ao excesso das NFs 

extracelulares, pela ação do óxido nítrico (NO) e espécies reativas (ROS) que elevam-se, 

provocando a neurotoxicidade no hipocampo, comprometendo diretamente a memória 

(PEREIRA et al., 2015; PAPOLLA et al., 1998).  

O NO é derivado de iNOS pelo efeito citotóxico, na oxidação de lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL), dano ao DNA ou inibição mitocondrial (WILKNS, et al. 2017). Quaisquer 

desses indutores de dano celular causa a interação por NO, recorrente de ROS pela interação 

com o ânion superóxido produzindo peroxidonitrito estimulador do processo inflamatório 

(BECKHAUSER; OLIVEIRA-FRANCIS; PASQUALE, 2016). 

Relatos científicos descrevem o óxido nítrico em testes de cultura celular (PC 12 in 

vitro) apresentando aumento na atividade da NADPH-oxidase, enzima que gera o aumento 

dos radicais de superóxido de oxigênio, formador da via da produção de NO (JIANFENG 

HAN, et al. 2017). Com a síntese aumentada de NO ocorrente em células neuronais, doenças 

como o Alzheimer desenvolvem-se em humanos, na maioria dos casos em idosos 

(ISCHIROPOULOS; AL-MEHDI, 1995).  

Os pacientes idosos geralmente apresentam perda de memória, distúrbio de linguagem, 

distúrbio motor e confusão mental. Pelo diagnóstico de imagem confirmatório, verifica-se que 

as regiões mais afetadas são: hipocampo, córtex e tálamo (MUELLER et al., 2017; 

GARDENAL, 2011).  

 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

 O diagnóstico do DA é realizado unindo a clínica médica aos exames específicos, 

envolvendo testes imunológicos, genéticos e imagem (FLIER, VAN DER, et al., 2017; 

GRILL, 2017). Primeiramente, o paciente descreve seus sintomas, que serão relacionados a 

uma série de aspectos que podem influenciar na progressão da doença, como atividades 

sociais e culturais. Entre os sintomas citados, a perda de memória recente é mais frequente, 

ocasionando depressão, fadiga, ansiedade, insônia e desorientação (PARMERA, NITRINI, 

2015).  

Após a suspeita clínica, o paciente passa por um pequeno procedimento cirúrgico 

chamado de punção lombar, para a coleta do liquido cefalorraquidiano (LCR). Este material é 

levado ao laboratório para análise biológica. O exame de sangue pode ser realizado pelo 

laboratório, porém, somente para avaliação genética. Ambos os exames utilizam 

metodologias diferentes, apropriadas na qualidade em nível de sensibilidade e especificidade 

(LEEUW et al,. 2017). 

Um dos métodos muito utilizados é o Elisa, técnica por espectrofotometria que avalia a 

progressão ou regressão da doença, pela quantificação de moléculas do peptídeo Aβ amiloide 

42 (ADAMS et al., 2017). O método tem, como objetivo, encontrar anticorpos que se liguem 

na placa sensibilizada com o antígeno (parte ou proteína a ser estudada). Deste modo, forma-

se uma ligação antígeno-anticorpo que será detectada pela adição do segundo anticorpo 

aplicado a uma enzima (conjugado), resultando em uma reação que apresentará coloração de 

acordo com o substrato (LINDA et al., 2017). 

A técnica do ELISA detecta o peptídeo Aβ mieloide 42 no sangue periférico e no LCR, 

entretanto, a quantidade encontrada no sangue é muito baixa semelhante aos pacientes 

saudáveis, do contrário no LCR é abundante, padrão em pacientes com DA (MAGUI, 2014; 



TING YANG et al., 2017; WOJSIAT et al. (2017). Logo, o peptídeo Aβ mieloide 42 

apresenta  -se como excelente biomarcador no desenvolvimento de ensaios clínicos 

imunoenzimáticos (ELISA). (YOUNG et al. 2017; NIEMANTSVERDRIET et al. 2017. 

Posteriormente, Almdahl et al. (2017), estudaram 89 amostras de pacientes acima de 50 

anos que apresentavam demência pelo método de Elisa no período de 2007 á 2013 em 

Akershus, Noruega. Este estudo tinha como objetivo avaliar os peptídeos Aβ amiloide 42 e 43 

que, pois ambos eram considerados excelentes biomarcadores, apontando 100% de 

sensibilidade e 89% de especificidade. Todavia, dois peptídeos Aβ amiloide não apresentaram 

diferenças significativas, citados como eficientes no diagnóstico do Alzheimer.  

O método também apresentou ser positivo com o diagnóstico precoce na avaliação de 

100 pacientes no período de 2010 á 2014 em Swedish, Alemanha. O estudo comparou 

imunoensaios de Aβ-42 e Aβ1-42/Aβ-40, mostrando que o segundo teste apresentava 96% de 

sensibilidade e 91% de especificidade em relação ao primeiro, 82% de sensibilidade e 81% de 

especificidade (PANNEE, et al. 2016). 

Outros estudos recentes, no período entre 2013 à 2016 na Koréia, dos 194 pacientes 

estudados no centro neurológico, 76 apresentavam o critério demência, indicando a frequência 

do  o peptídeos Aβ amiloide 42 em amostras de LCR. Os grupos estudados pelo método de 

ELISA foram Aβ 42, tTau/ Aβ 42 e pTau/Aβ 42, indicando aqueles que associados a proteína 

tau manifestaram-se com 95% sensibilidade e especificidade (PARK, et al. 2017). Ainda, no 

Brasil no período de 2017, o método ELISA proporcionou 95% de sensibilidade e 

especificidade na avaliação do LCR de 12 pacientes em Porto Alegre, no estado do Rio 

grande Sul, reafirmado a eficácia do teste (RIZZI et al. 2018). Todavia, ainda faltam estudos 

no Brasil que comparem a combinação da proteína tTau e Aβ42, para comparar as diferentes 

etnias (ADAMCZUH, 2015). 

Outra proteína avaliada em laboratório é a APOE, encontrada no sangue periférico, e 

está relacionada ao genótipo APOE.  Um estudo recente, revelou 95% sensibilidade e 

especificidade para o método de genotipagem no diagnóstico diferencial da APOE 

(RASMUSSEN et al., 2015).  

A técnica de genotipagem têm, como objetivo, o diagnóstico precoce em relação à 

predisposição genética do paciente portador do polimorfismo no alelo E4 do gene APOE no 

cromossomo 19q13, utilizado sangue periférico (SCHOEMAKER, et al., 2017; DESIKAN, 

2017; YING LIANG, et al., 2016). O DNA é extraído através da técnica de PCR- RFLP 

(polimorfismo de comprimento das condições fragmentos de DNA em reação de cadeia 

polimerase) associada a uma enzima de restrição e visualizado em gel de agarose corado com 

brometo de etidium (BAGYINSZKY et al., 2014). 

Análises realizadas na população chinesa, com 1158 amostras de sangue (399 coletadas 

do Hospital Zhongshan, 390 Hospital Médico Fujian, 369 Hospital Huadong) no ano de 2015, 

revelaram que o teste PCR-RFLP para o alelo E4 garantia 100% de sensibilidade e 

especificidade, proporcionando um diagnóstico precoce e preciso (LI ZHONG et al. 2016). 

Neste mesmo período, um estudo na Pérsia realizou testes com 100 amostras de sangue, 

revelando 95% de sensibilidade e especificidade para o polimorfismo do alelo E4 

(LASHKARI et al., 2016).  

A hipótese sugere que a proteína APOE continua sendo um biomarcador eficaz, quando 

encontrada em grande quantidade no plasma sanguíneo, pois faz referência ao polimorfismo 

do alelo E4, ocasionando disfunção fisiológica e declínio cognitivo. Então, neste teste é 

possível verificar a susceptibilidade genética, além de acompanhar a progressão da doença 

durante o tratamento (FAN et al. 2016). 

 

 



O USO DOS INIBIDORES DA INTERAÇÃO DA ACETILCOLNESTERASE E Aβ 

MIELÓIDE 

 

O uso dos inibidores de acetilcolinesterase são usados no tratamento do DA, para 

diminuir a quantidade da enzima, amenizando o efeito neurotóxico. Tal uso é explicado pela 

eficácia proporcionada pelo efeito neuroprotetor gerado pela inibição da acetilcolinesterase 

(AChEls), que impossibilita a interação da acetilcolina que, por sua vez, apresentam-se em 

quantidades baixas, na interação com o peptídeo Aβ (MORAIS et al., 2013). 

A acetilcolina (Ach) é um neurotransmissor presente no sistema nervoso central (SNC), 

sistema nervoso periférico (SNP) e junções musculares. A acetilcolina age especialmente em 

receptores colinérgicos presentes na membrana pré- e pós-sinápticas (VENTURA et al., 2010; 

YUESONG GONG et al., 2010). A acetilcolinesterase age quando ocorre sua hidrólise  

acetato e colina pela enzima acetilcolinetransferase (AChE) na fenda sináptica. Há somente 

dois grupos de enzimas colinesterásicas: enzimas de alta afinidade  para Ach ligadas à 

membrana neuronal (AchE) e as enzimas com alta afinidade para butirilcolina (BchE) estão 

ligadas a células glia ou neurônios (MESULAM; GEULA, 1994. WRIGHT et al., 1993;). 

Assim, a AChE no DA liga ao peptídeo Aβ amielóide, levando à conformação não 

amiloidogênica se tornar amilodoigênica (fibras amieloides), formando complexos AChE-Aβ. 

O complexo é propício à alterar as características bioquímicas da enzima AChE, provocando 

neurotoxicidade das fibras amielóides (YOUNG-JI et al., 2017). 

Diversos medicamentos têm sido usados para inibir esta interação frequente no DA, 

como, rivastigmina (TZUA-HUA CHEN, 2017; CASTILHO et al., 2017). A rivastigmina 

geralmente é usada em pacientes com DA de grau leve, moderado e grave. O medicamento 

apresenta-se na forma de cápsulas (6 a 12 mg diária). Recentemente foi desenvolvido também 

para administração via intradérmica (1 ml), permanecendo 24 para total absorção 

(MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2016; NIETO, DEARDOFF, GROSSBERG, 2016; BIRKS, 

GRIMLEY, 2015). 

Estudos realizados com nanopartículas de quercetina, composto da família 

flavonóide  extraído de plantas do cerrado, mostra que ao ser combinado com rivastigmina 

aumenta a absorção gástrica e ameniza os efeitos colaterais (PALLE, NEERATE, 2017). 

Outro descoberto foi efeito neuroprotetor em modelos animais, apontando a quercetina como 

promissora no aprimoramento da produção da rivastigmina (SPAGNUOLO, MOCCIA, 

RUSSO, 2017; MOHEBALI, et al. 2016).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A doença do Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerativa frequente em 

pacientes acima de 50 anos, cuja primeira manifestação é a demência (perda cognitiva e da 

memória). A hipótese amiloidogênica associa a deposição do peptídeo  Aβ amielóide como 

principal agente causador da formação das placas senis, que são neurotóxicas para o sistema 

nervoso central, resultado na degradação dos neurônios. 

Diante do aumento dos casos clínicos de pacientes com DA, este trabalhou procurou 

descrever a as metolodias imunoenzimáticas (ELISA) e genéticas (PCR_RFLP) como 

complemento do diagnóstico clínico, utilizados pelo analista clínico no ambiente laboratorial. 

De acordo com a literatura revisada, conclui-se que ambos os métodos são eficazes para o 

diagnóstico, apresentando sensibilidade e especificidade adequada em amostras do líquido 

cefalorraquidiano.  

Além disso, procurou-se ampliar o estudo sobre o método de ELISA exemplificando o 

aprimoramento dos testes pela combinação do peptídeo Aβ 42 e a proteína tau, sugerindo-os 



como potentes indicadores na fabricação kits para ensaios clínicos, facilitando no diagnóstico, 

monitoramento patológico e tratamento. 

Outra abordagem promissora descreveu o uso dos inibidores da acetilcolinestarase, 

enzima quebra a acetilcolina, e posteriormente associa-se ao peptídeo Aβ amielóide, 

originando os complexos AChE-Aβ, que são neurotóxicos para as fibras das placas senis, um 

exemplo é rivastigmina, disponibilizada em cápsulas e em ampolas pelos sistema único de 

saúde (SUS).  

No entanto, pesquisas mais aprofundadas sobre a atributo dos testes de ensaios clínicos 

e experimentos do funcionamento das vias do uso dos novos compostos combinados a 

rivastigmina são essenciais para subsidiar a qualidade pré e pós diagnóstica para cada 

paciente. 
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