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REZUMAT
Boala Alzeihmer este cea mai comună formă de demenţă, predominant neurodegenerativă, care se asociază 

cu un declin cognitiv şi în funcţionarea socială, cu evoluţie progresivă, cel mai adesea ireversibil.
Implicarea factorului genetic a fost semnalată doar în forma de boală Alzheimer debutată precoce în care 

mecanismele neurodegenerative sunt corelate cu modifi cările genetice.

Cuvinte cheie: boala Alzheimer, gena precursoare a amiloidului, presenilinele 1 şi presenilina 
2, apolipoproteina E

ABSTRACT
Alzheimer’s disease is the most common form of dementia, predominantly degenerative, which is associ-

ated with a cognitive decline and, in the social functioning, with a progressive evolution, mostly irreversible.
The involvement of the genetic factor was signaled only in early-onset Alzheimer’s disease, in which the 

neurodegenerative mechanisms are correlated to the genetic modifi cation.

Keywords: Alzheimer’s disease, the amyloid precursor gene, presenilis 1 and presenilis 2, 
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Boala Alzheimer reprezintă cea mai comună 
formă de demenţă predominant neurodegene-
rati vă, care antrenează pierderea progresivă și 
ireversibilă a funcţiilor mentale, care se asociază 
cu declin cogniti v și care rămâne una dintre pro-
blemele importante de sănătate publică actuale. 
Boala Alzheimer reprezintă în prezent principala 
cauză de demenţă la persoanele în vârstă, afec-
tând 26 de milioane de persoane în întreaga lu-
me, esti mându-se că cifra va crește de 4 ori în 
2050. În general, este diagnosti cată după 65 de 
ani, aproximati v 10% din populaţie fi ind afec-

tată, primele semne ale bolii fi ind confundate 
cu aspecte normale ale procesului de îmbă trâ-
nire ale creierului sau cu alte afecţiuni neurolo-
gice precum demenţa vasculară.

Eti ologia bolii Alzheimer este multi factorială, 
cu implicarea unor variate mecanisme de de-
clanșare și progresie a bolii, fi ind o demenţă cu 
patogenie complexă. Cel mai important factor 
de risc al bolii Alzheimer este reprezentat de avan-
sarea în vârstă sau, astf el spus, dacă nu apar me-
tode noi de prevenire a bolii Alzheimer, numărul 
persoanelor cu această maladie va crește pro-
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por ţional cu dimensiunea populaţiei vârstnice. 
(1)

Provocarea majoră actuală este reprezentată 
cu siguranţă de diagnosti cul cât mai precoce al 
bolii Alzheimer, înţelegând prin aceasta reali-
zarea unor instrumente diagnosti ce cât mai efi -
ci ente, capabile să ajute la diagnosti care.

În principiu, vârsta înaintată, prezenţa apoli-
poproteinei E, obezitatea, rezistenţa la insulină, 
factorii vasculari, dislipidemia, hipertensiunea 
arterială și factorii infl amatori, endocrinologici 
și imunologici pot declanșa o cascadă fi ziopa to-
logică care în ti mp va conduce la apariţia bolii 
Alzheimer.

Factorii geneti ci au o valoare deosebită în 
boala Alzheimer având în vedere studiile de ge-
neti că moleculară care au evidenţiat existenţa 
unor mutaţii la membrii familiilor cu boală 
Alzheimer la care s-a demonstrat prezenţa unui 
patt ern autozomal dominant. Testarea geneti că 
este în prezent uti lizată în vederea realizării diag -
nosti cului diferenţial al diferitelor forme de de-
menţă.

În noul Manual de diagnosti c și tratament al 
Asociaţiei Americane (ediţia a V-a), capitolul pri-
vind manifestările de ti p demenţial a fost mo-
difi cat, apărând așa-numitele tulburări neuro-
cog niti ve în care factorul geneti c reprezintă un 
element important de diagnosti c. Pentru tul bu-
rarea neurocogniti vă majoră, boala Alzheimer 
probabilă este diagnosti cată dacă în istoricul 
familiei există o mutaţie geneti că cauzatoare de 
boală Alzheimer sau o mutaţie evidenţiată prin 
testare geneti că. (2)

Pentru tulburarea neurocogniti vă ușoară, 
boala Alzheimer probabilă este diagnosti cată 
dacă se evidenţiază o mutaţie geneti că ce ar pu-
tea cauza boala Alzheimer provenind fi e din tes-
tare geneti că, fi e din istoricul familiei, iar boala 
Alzheimer posibilă este diagnosti cată dacă nu se 
evidenţiază o mutaţie geneti că pro venind fi e din 
testare geneti că, fi e din istoricul familiei.

Genele au în principal un rol determinant în 
producerea proceselor degenerati ve și sunt des-
co perite pe baza biologiei moleculare, ajutând 
la realizarea diagnosti cului diferenţial al acestor 
procese și în vederea evaluării riscului de trans-
mitere a bolii la membrii familiei.

Până în prezent se cunosc patru gene legate 
de posibilitatea apariţiei și dezvoltării bolii Al-
zhei mer. Acestea sunt:

1. gena precursoare a amiloidului;
2. presenilina 1;
3. presenilina 2:
4. apolipoproteina E, varianta  - 4.

Proteina precursoare a amiloidului, prese ni-
li nele PS 1 şi PS 2, produc boala Alzheimer, în 
ti mp ce prezenţa apolipoproteinei E se poate 
con sidera un posibil risc. Existenţa unei mutaţii 
patogenice cunoscute în proteina precursoare a 
amiloidului sau a presenilinelor se consideră că 
ar putea avea rol predicti v pentru boala Alzhei-
mer cu o acurateţe de 95-100%.

Mutaţiile prezente în proteina precursoare a 
amiloidului şi a presenilinelor PS 1 şi PS 2 se con-
sideră că ar putea fi  formă familială cu debut 
precoce a bolii Alzheimer, implicând cazurile de 
boală apărute la persoane cu vârstă mai mică de 
65 de ani, considerându-se a fi  transmisă de la 
părinţii afectaţi. Acest ti p de patt ern autosomal 
do minant reprezintă o formă rară de boală Al-
zhei mer, cu debut precoce şi transmisie fami li-
ală, fi ind geneti c heterogenă. Ea implică exis ten-
ţa a cel puţin trei gene:

1. Gena proteinei precursoare a amiloidului
2.  Gena presenilinelor PS 1 şi PS 2 care ac-

ţio nează asupra a trei cromozomi separaţi:
• 21 pentru proteina precursoare a amiloi-

dului;
• 14 pentru presenilina 1;
• cromozomul 1 pentru presenilina 2.
Apolipoproteina E este asociată cu aproape 

toate formele de boală Alzheimer, dar prezenţa 
ei nu poate confi rma şi nici exclude existenţa sau 
riscul de a dezvolta boala Alzheimer. Pre zenţa 
apolipoproteinei E a fost evidenţiată şi în altă 
forme de demenţă cum ar fi : demenţa vasculară, 
demenţa cu corpusculi Lewy şi demenţa fronto-
tremporală.

1) Proteina precursoare a β-amiloidului (APP) 
este o proteină transmembranară de ti p I, ce 
joacă rol central în patogeneza bolii. Clivarea sec-
venţială a APP de către β şi -secretaza gene-
rează β-amiloidul (Aβ), care se depozitează în 
creierul pacienţilor afectaţi sub formă de plăci 
senile, reprezentând unul dintre semnele pato-
logice principale. -secretaza este un complex 
pro teoliti c care scindează domeniul trans mem-
branar al APP până când acesta este destul de 
scăzut pentru a determina eliberarea de Aβ din 
membrană. Pepti dele generate de clivajul -se-
cretazei diferă prin capătul carboxi-terminal. 
Ele mentul majoritar este Aβ 40, în ti mp ce Aβ 38 
şi Aβ 42 reprezintă categoriile minore. Aβ 42, 
pep  ti d neurotoxic şi predispus la agregare, este 
considerat a fi  agentul cauzal al iniţierii cascadei 
de manifestări patogene, care determină moartea 
neuronală, distrugerea sinapselor, formarea de 
ghe muri neurofi brilare şi plăci senile, iar în cele 
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din urmă neurodegenerescenţa şi demenţa. Creş-
terea producţiei de Aβ 42 stă la baza mutaţiilor 
asociate cu boala Alzheimer familială care se 
manifestă cu debut precoce. Majoritatea muta-
ţiilor au fost găsite la nivelul presenilinei 1, care 
codifi că subunitatea cataliti că a -secretazei, în 
ti mp ce doar câteva mutaţii au fost găsite în pre-
senilina 2.

Există studii la toate persoanele cu sindrom 
Down şi care dezvoltă semne disti ncti ve neuro-
patologice de boală Alzheimer după 40 de ani, 
iar 50% prezintă semne clinice de declin cogniti v. 
Asocierea dintre boala Alzheimer şi sindromul 
Down se datorează supraexpresiei genei APP de 
pe cromozomul 21 ce codifi că proteina pre-
cursoare a amiloidului. Acumularea -ami loi du-
lui începe în cazul acestor pacienţi în prima de-
cadă de viaţă.

Există două studii care nu au găsit nicio aso-
ciere între prezenţa genei apolipoproteinei E în 
vârsta de debut a demenţei la persoanele cu 
sin drom Down, dar există şi studii care asociază 
vârsta debutului demenţei cu polimorfi smul ge-
nei precursoare a amiloidului.

S-a demonstrat un risc inexplicabil de boală 
Alzheimer la mame care au născut copii cu sin-
drom Down înainte de vârsta de 35 de ani.

2) Presenilina 1 este o genă cu conservare 
bună, ale cărei funcţii nu sunt pe deplin cunos-
cute şi se consideră a fi  în prezent cauza cea mai 
frecventă a formelor familiale de boală Alzhei-
mer, cu debutul precoce. Există peste 40 de mu-
taţii diferite de PS1, fi ecare dintre acestea fi ind 
sufi ciente pentru a produce boala Alzheimer. 
Vârsta de debut se conturează în intervalul 28-
65 de ani. Cu excepţia unui individ în vârstă de 
68 de ani, care a rămas asimptomati c, fi ecare 
pur  tător de mutaţie a PS1 a dezvoltat boală Al-
zheimer înainte de 65 de ani, penetranţa fi ind 
mai mare de 99%.

3) A treia genă este PS2 şi prezintă similaritate 
cu PS1. Numai 4 mutaţii ale genei PS2 au fost 
identi fi cate până în prezent şi recunoscute de 
specialişti i în domeniu.

4) A patra genă implicată în transmiterea bolii 
Alzheimer este apolipoproteina E.

Formele de boală Alzheimer, adică formele 
de boală cu debut precoce, cu debut tardiv spo-
radic, precum şi formele cu debut tardiv sunt 
determinate de o complexă interacţiune a gene-
lor, pe de o parte, şi a factorilor din mediul am-
biant pe de altă parte.

Există o corelaţie asociati vă între apoli po pro-
teina E şi boala Alzheimer, dar nu se exclude po-
sibilitatea corelării apolipoproteinei E cu cele-
lalte procese neurodegenerati ve dependente de 
vârstă.

Apolipoproteina E este una dintre genele im-
plicate în acest proces complex, fi ind situată pe 
cromozomul 19, existând trei izoforme ale pro-
teinei E 2, E 3 şi E 4 şi care sunt codifi cate de trei 
alele diferite –  2,  3 şi  4.

Purtătorii alelei  4 a genei apolipoproteinei 
E au şansa cea mai mare de a dezvolta boala Al-
zheimer. Homozigoţii pentru alela  4 a genei 
apo lipoproteinei E dezvoltă boală Alzheimer la o 
vârstă mai mică decât heterozigoţii. Genoti parea 
apolipoproteinei E nu este nici specifi că, nici 
sen  sibilă şi poate avea rol adjuvant în diag nos-
ti cul bolii Alzheimer la persoanele care prezintă 
manifestări clinice, iar pentru persoanele asimp-
to mati ce rolul este minor. Prezenţa alelei  4 nu 
este necesară şi nici sufi cientă pentru a dezvolta 
boala Alzheimer.

S-a sugerat că 50-60% dintre cazurile de 
boală Alzheimer sunt produse de mai mulţi 
factori. De curând modifi cări la nivelul cromo zo-
milor 1, 9, 10, 12 şi 13 au fost evidenţiate în for-
ma de boală apărută tardiv.

Cercetările efectuate până în prezent au spri-
jinit ideea că boala Alzheimer cu debut tardiv 
este o formă complexă care implică mai multe 
gene.

Există până în prezent trei forme de boală 
apă rute în acele familii în care manifestările de 
boală au apărut precoce, cauzate de mutaţii în 
una din trei gene:

1) Boala Alzheimer subti pul 1 (FAD 1) repre-
zintă 10-15% dintre cazuri şi este determinată 
de mutaţia genei precursoare a amiloidului, care 
codifi că β-amiloidul A4.

2) Boala Alzheimer subti pul 3 (FAD3) repre-
zintă 30-70% dintre cazurile cu debut precoce şi 
este cauzată de mutaţia PSEN1 care codifi că pre-
senilina 1.

3) Boala Alzheimer subti pul 4 (FAD4) repre-
zintă mai puţin de 5% din totalul formelor apă-
rute precoce şi este cauzată de mutaţii ale genei 
presenilinei 2.

Forma familială cu debut precoce este trans-
misă autosomal dominant, ceea ce semnifi că un 
risc de îmbolnăvire de 50% pentru rudele de 
gra dul I. Această afecţiune este diagnosti cată în 
familiile care au mai multe persoane suferind de 
boala Alzheimer, la care vârsta de debut este 
constant mai mică de 60-65 de ani şi de cele mai 
multe ori survine înainte de vârsta de 55 de ani.
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Gena Localizare 
cromozom

Proteina 
codifi cată

Număr 
de mutaţii

PSEN2 1q 31-q 42 Presenilina 2 8
APP 21 q 2 Amiloidul βA4 20
PSEN1 14 q 24-3 Presenilina 1 124

1. Boala Alzheimer subti pul 1 (FAD1) repre-
zintă o formă de demenţă observată în familiile 
cu mutaţii la nivelul proteinei precursoare a 
ami loidului și are un aspect ti pic de boală Al-
zheimer cu debut la 40-50 ani (ocazional 60 de 
ani).

2. Boala Alzheimer subti pul 3 (FAD3) apare 
de obicei în decada a patra sau a cincea de viaţă, 
dar au fost prezente cazuri de debut la 30 de ani 
sau după 60 de ani (debutul după 65 de ani) și 
este considerată o formă rară de boală. Progresia 
este relati v rapidă și se asociază cu convulsii, 
mio clonii, tulburări de vorbire și paraplegie spas-
ti că.

3. Boala Alzheimer subti pul 4 (FAD4) apare la 
o vârstă cuprinsă între 40 și 75 de ani, dar există 
situaţii de apariţie a bolii și după 80 de ani, du-
rata medie a bolii 11 ani.

Mutaţiile genelor presenilinelor 1 și preseni-
li nelor 2 determină depunerea excesivă de β- 
amiloid asociată cu degenerescenţă neuro fi bri-
lară.

Deoarece boala Alzheimer este geneti c hete-
rogenă, consilierea geneti că a persoanelor cu 
boală Alzheimer și a membrilor familiilor lor 
trebuie să fi e adaptată la informaţiile disponibile 
pentru această familie. În forma determinată 
multi factorial, riscul de îmbolnăvire la membrii 
familiei unui pacient se poate aprecia numai 
empiric, iar cu ocazia prezentării la medic pa ci-
entul trebuie informat că boala Alzheimer este 
o afecţiune comună și că riscul oricărei persoane 
pentru de a dezvolta demenţă pe parcursul vieţii 
este de aproximati v 10-12%. Membrii familiei 
unui pacient cu boală Alzheimer (un singur caz 
într-o familie) au un risc total de apariţie a bolii 
de aproximati v 15-30%. Riscul este de 2-5 ori 
mai mare decât riscul de fond (~27% vs 10,4%).

Pentru testarea adulţilor fără manifestări cli-
nice, dar prezentând riscul de a face boala, sunt 
disponibile teste pentru mutaţii la nivelul gene-
lor PSEN1, PSEN2 și APP. Aceste investi gaţii nu 

permit esti marea vârstei de debut, severitatea 
ti pului de simptome sau modalităţii de progresie 
a bolii.

Testarea persoanelor cu risc de boală implică, 
de obicei, chesti onare în care sunt solicitate mo-
ti vele testării, sunt discutate cunoști nţele indi-
viduale ale pacientului despre forma de boală 
apărută precoce, infl uenţa rezultatelor poziti ve 
sau negati ve și evaluat și statusul neurologic. 
Per  soanele parti cipante la chesti onare ar trebui 
în principal să fi e informate asupra eventualelor 
probleme pe care le pot întâmpina privind sta-
rea sănătate, invaliditate, educaţie, discrimi na-
re, interacţiune socială și familială.

CONCLUZII
1. Persoanele cu antecedente familiale cu 

de  but precoce al bolii Alzheimer vor fi  candidaţi 
pentru testare geneti că.

2. Deoarece toate mutaţiile sunt din categoria 
autosomal dominantă, un urmaş al unei per-
soane afectate de boala Alzheimer prezintă ris-
cul de 50% de a avea o mutaţie de ti p patogenic.

3. Un test poziti v are valoare informati vă. Per-
soanele cu mutaţii patogenice au riscul de 95-
100% de a dezvolta boala Alzheimer.

4. Un test cu valoare negati vă este adeseori 
lipsit de valoare informati vă. Persoanele fără mu-
 taţii patogenice ar putea prezenta riscul de a 
dez volta boala Alzheimer.

5. Testarea geneti că va fi  efectuată la subiecţii 
la care s-a obţinut consimţământul informat, să 
respecte confi denţialitatea şi să permită acor da-
rea unui sfat geneti c, atât înaintea, cât şi după 
efectuarea testului.

6. Testarea geneti că poate fi  folosită cu rele-
vanţă pentru diagnosti cul diferenţial al demen-
ţelor. Genele patogene, cum ar fi  proteinele pre-
cursoare ale amiloidului, genele presenilinelor, 
pot fi  uti lizate ca testare predicti vă la indivizi 
asimp tomati ci, cât şi pentru diagnosti cul dife-
renţial la pacienţii diagnosti caţi cu demenţă. 
Fac  torii de risc, cum ar fi  apolipoproteina E, au 
va loare probabilă, deci apolipoproteina E nu 
este uti lă ca test predicti v şi uti lizarea ei pentru 
diagnosti cul diferenţial urmează să fi e inves ti -
gată.
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