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Envelhecimento e síndrome de Down

 Físicos: enrugamento prematuro da pele, alopecia 
e branqueamento dos cabelos;

 Funcionais: menopausa precoce, catarata
presbiacusia, sarcopenia, osteopenia, 
diminuição da função imune;

 Histológicos: grânulos de lipofucsina 
(células cardíacas, nervosas, cutâneas e retinianas);

 Patológicos: doenças autoimunes, câncer, cardiopatias, 
d. cerebrovascular (angiopatia amilóide), demência

1Devenny et al. 2005; 2Patterson & Cabelof 2012; 3Moran 2013; 4Horvath et al. 2015; 5Covelli et al. 2016 

Adultos com SD apresentam sinais de envelhecimento precoce:



Demência associada à SD

 Grande relevância epidemiológica (WHO, 2017):

 Acomete ~70% dos indivíduos adultos/idosos com SD 

 Manifesta-se a partir da 5ª década de vida

 Aumento exponencial da prevalência com a idade:

 40-50 anos: 10-25% 
50-60 anos: 20-50% 
> 60 anos: 60-75%

 Aumento da expectativa de vida na SD: 
25 anos (década de 1980)  60 anos (atual)

 80% das pessoas com SD ultrapassam os 50 anos de idade

¹Hartley et al. 2015; 2Carfi et al 2014; 3Zigman et al. 2013; 4Royston et al. 1999; 5Handen et al. 2012; 6National DS Society 2015; 7Mann et al. 1989; 8Zigman & Lott 2007



 Aspectos patogênicos:

 Considerada uma forma de doença de Alzheimer
de início precoce e rápida evolução

 Geneticamente determinada (trissomia do Chr 21)

 Marcadores patológicos da DA presentes na SD*

 Perda neuronal, placas senis e emaranhados 
neurofibrilares

 Amiloidogênese cerebral a partir de 35-40 anos

¹Jervis 1948; 2Hartley et al. 2015; 3Zigman et al. 2013;  4Bush & Beai 2004; 5Handen et al. 2012; 6Lee et al. 2016; 7Mann et al. 2017; 8Annus et al. 2017

Demência associada à SD

*Jervis G.A. Early senile dementia in mongoloid idiocy. Am J Psychiatry 1948;105:102-6 



Mecanismos patogênicos da demência na SD

Hardy & Selkoe 2002;  Li et al.  2004;  McLean et al. 1999;  Selkoe 2001

Cascata do amilóide:

 Proteína precursora
do amilóide (APP)

 Peptídeo β-amilóide
(Aβ1-42, Aβ1-40, Aβx-4x)

 Peptídeos solúveis de 
APP (sAPPα e sAPPβ)

 APP-secretases:
- alfa (ADAM10)
- beta (BACE1)
- gama (PSEN1)

PLACA SENIL

disfunção sináptica

peptídeo  β-amilóide
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Envelhecimento prematuro na SD

 Desregulação dos mecanismos de estresse oxidativo

 Produção excessiva e crônica de espécies reativas de 
oxigênio (ROS)

 Dano ao DNA

 Disfunção mitocondrial

 Ativação da apoptose

1Gulesserian et al. 2001; 2Pagano et al. 2012; 3Busciglio & Yankner 1995; 4Perluigo & Butterfield 2012; 5Zigman 2013; 6Gulesserian et al. 2001

 Aceleração do processo patogênico relacionado à 
demência na SD



Associação entre SD e DA 
aceleração do processo patogênico?

1 Wisniewski et al. 1978 ; 2Wisniewski et al. 1985 ; 3Mann & Esiri 1989; 4Head et al. 2016

 Sobreposição de mecanismos fisiopatológicos:

 EOAD: mutações APP (Chr 21) e PSEN-1/2 (Chr 14/1)

 SD: trissomia Chr 21 (90-95% dos casos de SD):

• APP: superexpressão e alteração do metabolismo da APP
• BACE-2: homólogo de BACE-1
• SOD-1: estresse oxidativo

 Dificuldades inerentes ao diagnóstico clínico

 Carência e limitações dos instrumentos diagnósticos e 
marcadores das suas manifestações incipientes



Biomarcadores da DA
na síndrome de Down



 Biomarcadores no LCR:



 Imagem estrutural (RM): 


 Imagem funcional (18F-FDG-PET): 



 Imagem molecular do amilóide (PET):



Biomarcadores da DA na SD

1Portelius et al. 2014; 2Krasuski et al. 2003; 3Teipel et  al. 2003; 4Pietrini et al. 1997; 5Dani et al. 1996; 6Handen et al. 2012; 7Annus et al. 2017 ; 8Jennings et al. 2015; 9Lott & Heat 2019

 ↑ sAPPα, sAPPβ e formas truncadas de Aβ1-40
1

 Redução volumétrica temporal medial, frontal e cerebelar2,3,9

 Menor ativação cognitiva4; correlações: demência5 e carga Aβ6,7 

 Aβ+ e Aβ- têm diferentes perfis estruturais7.

 Aumento da carga de Aβ com a idade
(40-44 anos: 7% ; 45-49 anos: 53% ; >50 anos: 90% )8

 Acúmulo de Aβ em estriado e córtex cerebral9



Fig. 1  Amyloid plaques in Down syndrome
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Fig. 4  Cerebrovascular pathology in Down syndrome



Lott & Heat - Dementia in Down syndrome: unique insights for AD research - Nature Rev Neurol 2019;15:135-147 

Neuroimagem na SD

Fig. 3  Amyloid PET in Down syndrome
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Fig. 2  Brain structural changes in Down syndrome (left: DS; right: control)
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Lott & Heat - Dementia in Down syndrome: unique insights for AD research - Nature Rev Neurol 2019;15:135-147 

Fig. 6  Hypothetical progression of Alzheimer’s disease neuropathology in Down syndrome

Associação entre DA e SD
modelo hipotético



Bram et al. Alzheimer´s disease-related biomarkers in Aging adults with Down syndrome: a systematic review. Curr Alzh Res 2019 



Bram et al. Alzheimer´s disease-related biomarkers in Aging adults with Down syndrome: a systematic review. Curr Alzh Res 2019 

Marcadores patológicos



Bram et al. Alzheimer´s disease-related biomarkers in Aging adults with Down syndrome: a systematic review. Curr Alzh Res 2019 

Neuroimagem



Bram et al. Alzheimer´s disease-related biomarkers in Aging adults with Down syndrome: a systematic review. Curr Alzh Res 2019 

Marcadores periféricos→

Marcadores liquóricos



Bram et al. Alzheimer´s disease-related biomarkers in Aging adults with Down syndrome: a systematic review. Curr Alzh Res 2019 



Biomarcadores periféricos da DA na SD

 Biomarcadores plasmáticos:

 Corte transversal: 24 SD; 10 DI não-SD; 18 controles1

↑ 50% sAPPα e 6x Aβ1-42

 ↑ Aβ1-42  e ↑↑ Aβ1-40 em relação a controles e LOAD 2

 Biomarcadores em plaquetas2: 

 Corte transversal: 10 DA; 14 SD; 22 controles

 Redução de rAPP em indivíduos com SD 
(apenas no subgrupo de indivíduos mais velhos)

1Conti et al. 2010; 2Sartin et al.  2019; 3Di Luca et al. 1996

1. Desequilíbrio do metabolismo da APP na periferia
2. Idade de conversão das alterações em plaquetas?



Indicadores clínicos e biológicos 
do declínio cognitivo e da 

demência na SD

Biomarcadores do envelhecimento celular e doença de Alzheimer
em indivíduos adultos e idosos com Síndrome de Down

(CNPq 429079/2018-4; 301629/2018-8) 

InBion: Instituto Nacional de Biomarcadores em Neuropsiquiatria
INCT (CNPq/FAPESP)



Objetivo

Investigar a presença de biomarcadores periféricos da DA 

em indivíduos adultos e idosos com S. Down e sua 

correlação com marcadores do envelhecimento biológico 

e parâmetros de neuroimagem

Trissomia do 
cromossomo 21

SOD-1:
estresse 
oxidativo

Envelhecimento
prematuro

APP:
amiloidogênese

Patogenia DA

Demência pré-senil
(EOAD)

• fisiopatologia DA/SD
• subsídio ao diagnóstico



1. Determinar expressão de produtos da clivagem proteolítica
da APP em plaquetas, permitindo cálculo da ‘razão de APP
(rAPP), que corresponde à proporção entre os peptídeos 
secretados APPs 130:110kDa

 referência: diminuição da razão de APP na DA, indicativa 
do predomínio da clivagem amiloidogênica

2. Determinar expressão proteica das APP-secretases em 
plaquetas: alfa (ADAM-10), beta (BACE-1) e gama (PSEN-1)

 referência: redução de ADAM-10 e PSEN-1 na DA

Objetivos específicos (i)



Zainaghi et al. Psychopharmacology 2007; 192:547-53              



Zainaghi et al. J Neural Transm 2012; 119(7):815-9              



Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci

submitted Oct. 2017

Protein levels of ADAM10, BACE1 and PSEN1 in platelets and 

leukocytes of Alzheimer’s disease patients

Jessyka Maria de França Bram . Leda Leme Talib . Helena Passarelli Giroud Joaquim . Tamires Alves Sarno .

Wagner Farid Gattaz . Orestes Vicente Forlenza

DA vs. Ctrl: AUC – 0.90, sensitivity 88.9%, specificity 66.7%, p=0.003



3. Determinar conjunto de marcadores do envelhecimento 
biológico em leucócitos de indivíduos com SD:

• marcadores de estresse oxidativo

• comprimento de telômeros

• expressão de componentes de vias apoptóticas

• expressão de genes de conservação de genoma 

• perfil de metilação de DNA

4. Avaliar correlação entre marcadores biológicos em estudo 
(DA e envelhecimento celular) e a ocorrência de demência
em indivíduos com SD, em diferentes faixas etárias 

Objetivos específicos (ii)
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	peróxido	de	hidrogênio	Estresse	
oxida vo	

Peroxidação	
lipídica	

4-HNE	e	
MDA	

Proteínas	carboniladas	
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Hipóteses

 Indivíduos com SD apresentam sinais de envelhecimento 
biológico precoce

 Qual a relação entre o envelhecimento biológico e a patologia DA?

 Alterações da razão de APP e da expressão de ADAM-10 e PSEN-
1 em indivíduos com SD

 Quando essas alterações se manifestam? (relação com envelhecimento)

 Existe um ponto de conversão biológica? (idade de início do processo)

 Correlação entre marcadores plaquetários e cerebrais

 Biomarcadores periféricos predizem acúmulo de amilóide cerebral?



Métodos (i)

1. Desenho do estudo:

 corte transversal, caso-controle
 estudo piloto (preparatório para estudo longitudinal)

2. Casuística (n=90):

 grupo experimental (n=30): adultos e idosos com SD

 grupo comparativo 1 (n=30): saudáveis, cariótipo normal

 grupo comparativo 2 (n=30): DA, cariótipo normal

– estratificação por idade: 20-34; 35-49; ≥50 anos (10/subgr.) 

– emparelhamento (SD e controles)

– recrutamento: APAE-SP (SD), IPq-HCFMUSP e comunidade (DA; 
controles)



3. Avaliação cognitivo-funcional:

 CAMDEX-DS (GE); CAMDEX-Br (GC)

 Escala de Glasgow de Depressão Ansiedade em DI

4. Procedimentos laboratoriais:

 punção venosa (veia cubital)

 plaquetas: expressão proteica (Western blot)

– rAPP, BACE1, ADAM10, PSEN1

 plasma (enzimas regulatórias EO e peroxidação lipídica) : 

– SOD1, catalase e glutationa peroxidase

– malondialdeído, 4-hidroxinonenal, prot. carbonilada

 leucócitos: telômeros e marcadores de apoptose (RT-PCR): 

– comprimento de telômeros, atividade hTERT

– Bcl-2, BAX, Bad, p53, CDK 1, 2 e 5 e beta-catenina

Métodos (ii)

Ball et al., 2004; Fonseca et al., 2018; Bottino et al., 1999



5. Marcadores de imagem cerebral

 Imagem molecular do amilóide (PIB-PET)

 Neuroimagem estrutural (RM)

 Correlação entre biomarcadores centrais e periféricos

Métodos (iii)

6. Seguimento longitudinal (estudo de coorte)

 Avaliação das demandas clínicas

 Tratamento e reabilitação

 Diagnóstico precoce e predição de demência

 Estudo de intervenção (adiante)



Resultados preliminares



Casuística
SD e CG1, 04/2019

Casuística
n=76

SD
n=39

20-34 anos
n=11

Cogn. nl
n=9

CCL
n=2

35-49 anos
n=13

Cogn. nl
n=5

CCL
n=6 

Demência
n=2

≥ 𝟓𝟎 anos
n=13

Cogn. nl
n=5 

CCL
n=4

Demência
n=4

DA

n=1

Excluídos
n=2

Controles
n=37

20-34 anos
n=11

35-49 anos
n=13 

≥ 50anos

n=13

Participantes (SD):

• Perfil demográfico:
‒ idade: 21 a 62 anos

‒ 19 mulheres; 17 homens

‒ defic. intelectual leve/mod.

• Recrutamento: 
‒ residentes comunidade

(100% domic. SP)

‒ jun. a nov. 2017
APAE-SP (Depto. Evelhecimento) 

• Avaliações:
‒ T0: basal + sangue

(1 excluído: total T0, N=36)

‒ T-1: 2-3 anos antes (L.M.F.)

‒ T+1: reavaliações 2019 → 

GC1 (controles cariótipo normal):

• Recrutamento: 
‒ IPq-HCFMUSP

(grupos controles outros estudos)

‒ Início: mar. 2018 →



Participantes (G.E.) Idade (anos) Alfabetização CAMCOG-DS*

Classificação N média (DP) mín./máx. sim não média (SD) mín./máx.

Sem declínio 20 37,6 (11,7) 21-61 7 13 67 (16) 18-95

Declínio leve (CCL) 10 45,8 (11,2) 21-62 2 8 54 (15) 27-72

Demência 6 48,7 (4,6) 40-52 1 5 29 (21) 0-57

Total 36 44,0 (9,2) 21-62 10 26 57 (21) 0-95

Características da amostra
grupo experimental (SD)

*CAMCOG-DS: Avaliação cognitiva da entrevista estruturada CAMDEX-DS (Cambridge Examination for Mental Disorders of Older People
with Down’s Syndrome and Others with Intellectual Disabilities).



CAMCOG-DS
(sub-escores)

Orientação Linguagem Memória Atenção Praxia
Pensamento 

abstração
Percepção 

CAMCOG
total

Sem Declínio 9 19 15 7 12 2 5 67

CCL 8 15 10 5 11 2 5 54

Demência 4 11 4 3 5 0 2 29

CAMCOG-DS
grupo experimental (SD)

*CAMCOG-DS: Avaliação cognitiva da entrevista estruturada CAMDEX-DS (Cambridge Examination for Mental Disorders of Older People with
Down’s Syndrome and Others with Intellectual Disabilities).

* Mindham & Espie - Glasgow Anxiety Scale for people with intellectual disability. J Intellect Disabil Res 2003; 47:22-30 

 GAS-ID*: 53,8 (n=14)
 GDS-ID: 44,4% (n=12)

Alta prevalência de sintomas depressivos e ansiosos em indivíduos com SD



1. Peripheral markers of APP metabolism in aging adults with DS: preliminary findings (Bram et al.)

2. Neuropsychiatric symptoms in ageing adults with DS: clinical challenges and therapeutic
perspectives (Martirez et al.)

3. Depression and anxiety in adults and elders with DS: preliminary results from a prospective study
(Silva CN et al.)

4. Cognitive outcome in aging adults with DS: a three-year follow up study (Gurgel et al.)

5. Analysis of cognitive-linguistic profile in DS seniors using Arizona battery for communication
disorders of dementia (Ramos et al.)

6. Gait disturbances in aging adults with DS: correlation with cognitive state (Gonçalves et al.)

7. Assessment of functional state in older adults with DS with Lawton &Brody scale (Lopes et al.)

8. Assessment of aging adults with DS using Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Ribeiro et al.)

9. Cognitive reserve in aging adults with DS: development of a comprehensive assessment of life-
long experiences (Sant’Ana et al.)

10. Perception of family members and caregivers about cognitive decline in aging adults with DS
(Silva MF et al.)
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Biomarcadores APP em plaquetas
análise preliminar: 10 DS vs. 10 controles (GC1)

 APPs130kDa: tendência (N.S.) de aumento em SD
APPs110kDa: níveis idênticos em SD e controles

DS: ↑(25%) rAPP130:110

 ADAM10: tendência (N.S.) de aumento em SD
BACE-1: tendência (N.S.) de diminuição em SD

DS: ↑metabolismo secretor?





Conclusões



 Praticamente todas as pessoas com SD apresentarão patologia DA a 
partir dos ~40 anos de idade;

 A compreensão do papel da APP e do Aβ na SD contribuirá para o 
avanço do conhecimento da fisiopatologia e do tratamento da DA;

 Patologia cerebrovascular, com ênfase na angiopatia amilóide, 
desempenha importante papel na demência na SD;

 O estudo dos mecanismos de estresse oxidativo e neuroinflamação 
pode indicar novos alvos moleculares para a terapêutica;

 Importantes comorbidades neuropsiquiátricas (distúrbios do sono, 
convulsões, transtornos psiquiátricos) também se sobrepõem na 
fisiopatologia da demência da DA e SD.

Associação entre DS e DA
conclusões

Lott & Heat - Dementia in Down syndrome: unique insights for AD research - Nature Rev Neurol 2019;15:135-147 



Perspectivas futuras



Reserva cognitiva



Reserva cognitiva na SD



Doença periodontal:
fator de risco para demência 

na DA e SD?

• Ambulatório de Psicogeriatria LIM-27 – Orestes Forlenza
• Laboratório de Neurociências LIM-27 – Leda Talib
• Serviço de Odontologia Hospitalar IPq – Reynaldo Antequera
• Hospital AC Camargo - Emmanuel Dias Netto 



The role of oral and gut microbiome in 
neurocognitive resilience in aging

Orestes Forlenza & Joukje Oosterman
IPq-HCFMUSP; Radboud University



 Ambulatório de Envelhecimento e SD - Equipe multiprofissional:
médicos (psiquiatra, neurologista, geriatra) neuropsicológo, psicólogo,

fonoaudiológo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e gerontólogo



CNPq 429079/2018-4
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Instituto Nacional de Biomarcadores em Neuropsiquiatria
INCT: CNPq 465412/2014-9; FAPESP 14/50873-3


