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RESUMO 

A Doença de Alzheimer (DA) é responsável por mais de 60% dos diagnósticos de 

quadros demenciais. Atualmente tem-se colocado grande esforço científico na 

tentativa do diagnóstico precoce através de biomarcadores, visando melhorar o 

impacto da doença na rotina dos acometidos, seus conviventes e também da saúde 

pública. Desta forma, o presente trabalho revisa a literatura científica a procura dos 

melhores resultados para biomarcadores liquóricos para DA.  

INTRODUÇÃO 

A DA é responsável por um processo lento e crônico de degeneração neuronal, 

prejudicando muitas funções ao longo dos anos, representando cerca de 60% de 

todas as demências diagnosticadas clinicamente. Apesar dos sintomas clínicos 

eclodirem em idosos, acredita-se que existam informações suficientes evidenciando 

que os mecanismos fisiopatológicos iniciam-se décadas antes dos achados clínicos 

(HAMPEL et al., 2011). 

Doenças relacionadas ao envelhecimento estão cada vez mais frequentes, e são 

motivo de preocupação na saúde pública e individual, considerando que a população 

idosa avoluma-se a cada ano, por isso a importância da melhora da abordagem e 

aprimoramento da conduta dos pacientes com DA (HAMPEL et al., 2011). 

Nos últimos anos, muito empenho foi colocado na tentativa de identificar um 

biomarcador para doenças neurodegenerativas, exaltando o fato de que a maioria 

destas não apresenta cura e são progressivas, causando quadros extremamente 

debilitantes, como a DA (RACHAKONDA et al., 2004). 

No caso da DA, pesquisadores usaram das próprias alterações patológicas da 

enfermidade para buscar substâncias passíveis de mensuração e utilização como 

marcador biológico do desencadeamento da patologia (HAMPEL et al., 2011). 

OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é a revisão e atualização dos marcadores presentes no 

líquor para DA através de informações recrutadas de materiais científicos de 

reputação reconhecida.  

METODOLOGIA 



 

 

Tendo como cunho a revisão da literatura sobre os biomarcadores liquóricos para DA, 

este trabalho tem como fonte de dados as pesquisas bibliográficas de livros, artigos 

científicos e sites informativos sobre o assunto. Os livros incluem tratados e 

compêndios de neurologia. Artigos foram acessados nos bancos de dados de Scielo 

e Pubmed e os endereços eletrônicos acessados foram da Alzheimer's Association e 

Alzheimer's Society.  

As informações foram selecionadas de acordo com os resultados mais significativos 

para a prática clínica e impacto no manejo dos acometidos. Foram eliminados os 

dados que não atendiam aos critérios de aplicabilidade, como baixa especifidade e 

sensibilidade do teste.  

DESENVOLVIMENTO 

Após estudos como German Task Force on Alzheimer´s Disease, que visam melhorar 

a padronização dos testes e abordagem dos pacientes, alguns dentre vários 

marcadores apresentaram resultados significativos, mostrando inclusive sua utilidade 

tanto antes como após a instalação da DA (HAMPEL et al., 2011).  

Sabe-se que a proteína tau e o peptídeo Aβ42 são próprios da fisiopatologia da DA, 

formando os emaranhados neurofibrilares e as placas senis extracelulares, 

respectivamente, que resultam na perda neuronal e consequente quadro demencial 

característico da DA. (ANOOP et al., 2010). 

A proteína tau localiza-se nos axônios e possui vários locais de fosforilação. Acredita-

se que a concentração desta no líquor seja condizente com a intensidade e velocidade 

de degeneração neuronal nas doenças neurodegenerativas crônicas, inclusive a DA 

(BLENNOW, KAJ, 2003). 

O peptídeo Aβ42 é o principal componente das placas senis, sendo resultado da 

clivagem da APP pela b-secretase. De acordo com os ensaios reproduzidos, o 

peptídeo Aβ42 está em concentração diminuída devido depósito no neocortex e 

hipocampo, ou seja, por formação das placas senis (BLENNOW, KAJ, 2003). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Das referências analisadas, acerca de 80% apresentam a proteína tau total e 

fosforilada e peptídeo Aβ42 como biomarcadores promitentes na melhora da conduta 

e diagnóstico da DA.  



 

 

Ensaios comparativos mostram que a concentração de proteína tau total liquórica é 

trêz vezes maior em pacientes com DA. Já a tau fosforilada aparenta fornecer 

informações mais relevantes em relação ao curso da doença, pois não é apenas um 

marcador de dano neuronal, como a tau total, mas sim um indicador do nível de 

fosforilação da proteína, que, por conseguinte, dita a velocidade de formação dos 

emaranhados neurofibrilares (BLENNOW, KAJ, 2003). 

Inicialmente, peptídeo Aβ total foi mensurado no líquor, o que não trouxe bons 

resultados em relação a predizer a DA, porém a dosagem dos subtipos deste peptídeo 

gerou resultados animadores. Acredita-se que, nos acometidos pela DA, o peptídeo 

Aβ42 esteja em concentração diminuída acerca de 50% do esperado em indivíduos 

normais, pois há depósito destes no neocortex e hipocampo (BLENNOW, KAJ, 2003). 

Após cruzamento de informações de diversos ensaios, apoia-se atualmente a ideia da 

combinação de marcadores para diagnóstico mais preciso da DA. A dosagem destas 

proteínas, juntamente com exames de neuroimagem, apresentam futuro próspero de 

acordo com as análises já concluídas, porém a carência de padronização dos métodos 

de análise dificulta a validação dos testes, o que, no momento atual, indica-os apenas 

para motivos de pesquisa (ANOOP et al., 2010). 

Imprescindível evidenciar que, apesar dos estudos em curso apresentarem 

sensibilidade e especificidade entre 80-92%, biomarcadores dentro dos níveis da 

normalidade não descartam a DA e ainda podem estar associados a outras 

enfermidades, como Parkinson, depressão e esclerose lateral amiotrófica. (ANOOP 

et al., 2010; BLENNOW, KAJ, 2003). 
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