
 
 
 
 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

 
 
 

MARINA RODRIGUES CHAGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENZIMA β-SECRETASE COMO ALVO TERAPÊUTICO NA DOENÇA 
DE ALZHEIMER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
São João Del Rei  

2021 

 



 
 
 
 

 

 
 

MARINA RODRIGUES CHAGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENZIMA β-SECRETASE COMO ALVO TERAPÊUTICO NA DOENÇA DE 
ALZHEIMER 

 
     Trabalho de conclusão de curso 
apresentado à Universidade Federal de 
São João Del Rei como requisito parcial a 
obtenção do título de Bacharel em 
Biotecnologia.  
 

Orientador: Prof. Dr. Gilcélio Amaral da Silveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

São João Del Rei 

2021 



 
 
 
 

 

 
 

Ficha catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

MARINA RODRIGUES CHAGAS 

 

 

 

ENZIMA β-SECRETASE COMO ALVO TERAPÊUTICO NA DOENÇA DE 
ALZHEIMER 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

apresentado a Universidade Federal de 

São João Del Rei com requisito à 

obtenção do título de Bacharel em 

Biotecnologia 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São João Del Rei 

2021 

 



 
 
 
 

 

 
 

Agradecimentos 

 
Primeiramente agradeço aos meus pais, Ilda e José, pelo apoio, força, paciência e amor 

incondicional. 

Ao meu orientador Gilcélio Amaral da Silveira pela oportunidade e contribuição na 

elaboração deste trabalho. 
A todos meus professores, desde do ensino básico a graduação, por todo aprendizado ao longo 

da vida.  

Aos meus amigos pela força e apoio. 

A Universidade Federal de São João Del Rei, por ter me dado a chance e todas ferramentas 

possíveis para meu crescimento como estudante e ser humano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

Resumo 

 
Afetando indivíduos idosos maiores de 65 anos, o Mal de Alzheimer, foi inicialmente 

apresentado pelo psiquiatra Alois Alzheimer em 1906 na Alemanha. Alois apresentou o 
primeiro caso clínico e as evidências da doença que era desconhecida pela comunidade 
científica. Permanecendo com poucas alterações desde sua descrição em 1906, a 
sintomatologia do Mal de Alzheimer é caracterizada por: a perda progressiva da memória e 
alterações cognitivas como a capacidade de comunicação, aprendizado e pensamentos 
abstratos, prostração e leva ao óbito. Além de que conhecer os aspectos fisiopatológicos do 
Alzheimer é de grande importância para entender os mecanismos de atuação da doença no 
cérebro do portador. A fisiopatologia é explicada pela formação de placas senis e 
emaranhados neurofibrilares. A formação de placas senis ocorre pela clivagem errônea da 
proteína precursora amiloide (APP), que resulta em fragmentos de proteínas β-amilóide e 
consequentemente acúmulo no córtex hipocampal e posteriormente por toda a massa cortical. 
O objetivo deste trabalho é descrever possíveis formas de tratamento para o Alzheimer usando 
a enzima β-secretase como um potencial alvo terapêutico. Para isso, serão descritos os 
inibidores dessa enzima, a eficácia desses inibidores e viabilidade para uso em pacientes 
descritos na literatura. Os inibidores mostrados neste trabalho são: Elenbecestat, 
Verubecestate Lanabecestat e CNP520, que foram testados em pacientes com Alzheimer leve, 
moderado e de risco. Porém esses inibidores tiveram resultados insatisfatórios como piora de 
funções cognitivas, perda de peso e mudanças na cor do cabelo. Sendo assim é essencial 
continuar a apostar na investigação científica na área da DA, assim como a desenvolver 
métodos de diagnóstico cada vez mais precisos e robustos, de forma a permitir uma detecção 
da doença mais precoce. 

 
 
Palavras-Chaves: Mal de Alzhemer, Fisiopatologia do Alzheimer, Placas senis, 

Enzima BACE 1, Inibidores da BACE 1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

Abstract 

 
 

Affecting elderly individuals over 65, Alzheimer's disease was first introduced by 
psychiatrist Alois Alzheimer in 1906 in Germany. Alois presented the first clinical case and 
evidence of the disease that was unknown to the scientific community. Remaining with few 
changes since its description in 1906, the symptoms of Alzheimer's Disease are characterized 
by: progressive loss of memory and cognitive changes such as the ability to communicate, 
learn and abstract thoughts, prostration and lead to death. In addition, knowing the 
pathophysiological aspects of Alzheimer's is of great importance to understand the 
mechanisms of action of the disease in the patient's brain. The pathophysiology is explained 
by the formation of senile plaques and neurofibrillary tangles. The formation of senile plaques 
erroneously cleaves the amyloid precursor protein (APP), which results in fragments of β-
amyloid proteins and, consequently, accumulation in the hippocampal cortex and later 
throughout the cortical mass. The aim of this work is to describe possible ways of treating 
Alzheimer's using the β-secretase enzyme as a potential therapeutic target. For this, inhibitors 
of this enzyme, the effectiveness of these inhibitors and feasibility for use in patients 
described in the literature will be described. The inhibitors shown in this work are: 
Elenbecestat, Verubecestate Lanabecestat and CNP520, which were tested in patients with 
mild, moderate and high-risk Alzheimer's. However, these inhibitors had unsatisfactory 
results such as worsening cognitive functions, weight loss and changes in hair color. 
Therefore, it is essential to continue to invest in scientific research in the area of AD, as well 
as to develop increasingly accurate and robust diagnostic methods, in order to allow for earlier 
detection of the disease. 
 
Keyword: Alzheimer's Disease, Alzheimer's Pathophysiology, Senile Plaques, BACE 1 

Enzyme, BACE 1 Inhibitors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

SUMÁRIO 
 
 
1       INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 9 

2       OBJETIVOS .................................................................................................................. 11 

2.1    Objetivos Gerais ............................................................................................................ 11 

2.2    Objetivos Específicos ..................................................................................................... 12 

3       METODOLOGIA .......................................................................................................... 12 

4       DESENVOLVIMENTO ................................................................................................ 12 

4.1    Primeiro Capítulo .......................................................................................................... 12 

4.1.1 Fisiopatologia do Mal De Alzheimer .............................................................................. 12 

4. 2   Segundo Capítulo ........................................................................................................... 16 

4.2.1 Enzima BACE 1 .............................................................................................................. 16 

4.3    Terceiro Capítulo ........................................................................................................... 18 

4.3.1 Inibidores da BACE 1 ..................................................................................................... 18 

5       CONCLUSÃO ................................................................................................................ 26 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 26 

 
 

 

 



 
 
 

9 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

No dia 3 de novembro de 1906 em Tübingen, por ocasião do 37o Encontro de 

Psiquiatras do Sudeste da Alemanha, no qual o psiquiatra Alois Alzheimer apresenta o caso 

clínico do Mal de Alzheimer que iria dar início a uma das maiores descobertas da medicina: 

Em novembro de 1901, houve o primeiro caso diagnosticado do Mal de Alzheimer, a primeira 

paciente diagnosticada era uma senhora chamada August D. de 51 anos de idade. As 

primeiras queixas de crises foram descritas pelo seu marido, como ciúmes e perda progressiva 

da memória. A paciente foi levada ao hospital de Frankfurt na Alemanha onde se mostrava 

completamente fora de si, desorientada e delirante.  Com o passar do tempo, outros 

comportamentos anormais foram surgindo sendo a personalidade a mais afetada de todos. A 

paciente tratava os médicos com desprezo, alegando que poderia sofrer algum tipo de 

violência dos mesmos. Além da memória, a habilidade cognitiva da paciente foi reduzindo 

com o passar do tempo, e apresentava uma fala conturbada e parafrasias. A paciente 

desenvolveu pneumonia e úlcera de decúbito. Em abril de 1906, após 5 anos da progressão da 

doença, a paciente foi a óbito (MÖLLER et al., 1998). 

O psiquiatra Alois Alzheimer, iniciou os estudos sobre nova patologia até então 

desconhecida pela comunidade cientifica e médica, fazendo autopsia de pacientes que 

sofreram com a doença, para estudar a fundo as peculiaridades e possíveis causas. Observou-

se a formação de grumos (placas senis), além de estreitamento nos giros dos lobos frontal, 

pariental e temporal, aumento dos sulcos, pequenas degenerações arterioscleróticas nos vasos 

cerebrais e a presença de manchas por todo o córtex cerebral. Porém, a pesquisa para 

caracterizar a histopatologia, a fisiopatologia e até mesmo os genes relacionados ao Mal de 

Alzheimer permanecem até os dias atuais (MÖLLER et al., 1998) 

A sintomatologia do Mal de Alzheimer permanece com poucas alterações desde sua 

descrição em 1906, sendo caracterizado por: a perda progressiva da memória e alterações 

cognitivas como a capacidade de comunicação, aprendizado e pensamentos abstratos, 

prostação e óbito. Essa neuropatologia está associada a regiões do cérebro como córtex 

entorrinal, hipocampo, giro parahipocampal, amígdala, córtex de associação frontal, temporal, 

parietal e occipital e núcleos subcorticais. Nessas regiões cerebrais ocorre morte neuronal e 

perda de sinapses, seguida de uma redução do volume cerebral. A demência do tipo 
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Alzheimer é uma das principais doenças que acomete indivíduos idosos acima de 65 anos, em 

todo o mundo (SELKOE, 2001).  

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), em 2019 

o número de idosos acometidos por demências no Brasil foram de 2 milhões e que cerca de 

50% delas são do tipo Alzheimer. Mundialmente, é uma doença que hoje afeta cerca 47 

milhões de pessoas e para 2050 estimam-se que uma em cada oitenta e cinco pessoas 

desenvolvam o Alzheimer. Por ser uma doença sem uma possível cura e de caráter 

progressivo, os métodos para o tratamento são através do uso de fármacos, a fim de reduzir os 

sintomas do Alzheimer (DELANOGARE et al., 2019). 

O tratamento farmacológico disponível hoje para a população são os inibidores 

acetilcolinesterase, os mais utilizados são o rivastigmina (Exelon®), donepezil (Aricept®) e 

tacrina (Cognex®). Porém esses medicamentos apresentam diversos efeitos colaterais como 

alterações colinérgicos, hepatoxicidade e distúrbios gastrointestinais adversos. Portanto, a 

necessidade de novos estudos clínicos e a utilização de outros alvos terapêuticos devem ser 

trabalhadas (SERENIKI et al., 2008). 

A fisiopatologia do Alzheimer é descrita por meio da formação da placa amiloide e 

emaranhados neurofibrilares. As placas amiloides são formadas progressivamente no cérebro 

pela clivagem errônea da proteína precursora amiloide, que resulta em fragmentos de 

proteínas β-amilóide e consequentemente acúmulo e formação das placas senis que tem 

início, normalmente no córtex hipocampal (perda da memória recente) e posteriormente por 

toda a massa cortical, com perda das demais capacidades neurofisiológicas. As placas senis 

também podem ser constituídas de emaranhados neurofibrilares que são formados pela 

proteína tau, que é causada, erroneamente pela hiperfosforilação do citoesqueleto dessa 

proteína (SERENIKI et al., 2008). 

A BACE 1 ou β-secretase, é uma enzima que está intimamente ligada a fisiopatologia 

do Alzheimer. Essa enzima é a chave inicial para a clivagem errônea da proteína beta 

amiloide, que formará a placa amiloide (placas senis) no cérebro de pacientes com Alzheimer. 

Sendo assim, a BACE 1 se torna um principal alvo terapêutico para a produção de inibidores, 

por ter esse caráter de inicializar uma das principais causas da doença (VASSAR, 2003). 

Como dito anteriormente, a BACE1 está ligada à formação das placas amiloides. 

Porém, antes de investigar as possíveis terapias farmacológicas, este estudo, propõe 

investigação de como a BACE 1 atua de forma específica na fisiopatologia da doença, suas 
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propriedades, como ela é identificada, os genes relacionados e possíveis inibidores 

(VASSAR, 2003). 

Como a BACE 1 atua na fisiopatologia do Mal de Alzheimer, existe uma necessidade 

de inibir essa enzima, e assim reduzindo as placas senis que está intimamente ligada à perda 

sináptica em pacientes com o Mal de Alzheimer. Nesse trabalho, será abortada cinco razões 

para necessidade da inibição da BACE 1, que são bastante atrativas, além das classes de 

inibidores da beta-secretase (YAN et al., 2019). 

Existem duas classes de inibidores de β-secretase peptidomimético e não 

peptidomimético e inibidores efetivos dentro dessas classes. Para a criação de inibidores, é 

levado em conta a díade aspártica catalítica, flexibilidade estrutural e o grande bolso de 

ligação, pois são propriedades importantes para garantir a seletividade. Porém, por muitas 

vezes, os inibidores podem possuir um caráter toxico e, às vezes, não seletivos, sendo assim 

deve-se buscar inibidores seletivos e reativos (COIMBRA et al., 2018). 

Os inibidores mostrados neste trabalho são: Elenbecestat, Verubecestate Lanabecestat 

e CNP520, que foram testados em pacientes com Alzheimer leve, moderado e de risco. Os 

estudos desses inibidores foram feitos por grandes empresas como a Novartis, AstraZeneca, 

Merck e Eisai, que fizeram os ensaios clínicos com a finalidade de observar nos pacientes os 

efeitos dos inibidores, os possíveis efeitos colaterais e se realmente são efetivos como 

possíveis fármacos.  

A metodologia para a pesquisa desse trabalho foi por revisão bibliográfica, trazendo 

como referencias artigos científicos voltados para o estudo da Doença de Alzheimer, a enzima 

BACE 1 e inibidores potenciais para essa enzima. Todos os artigos foram disponibilizados 

através de Revistas e Jornais de Neurociências. Diante dessas considerações e afim de avaliar 

os inibidores de β-secretase potenciais para a produção de fármacos, como terapia para a 

doença de Alzheimer, a proposta desse estudo consistiu em investigar, na literatura científica, 

se os inibidores serão ou não eficazes para o tratamento, reduzindo a produção de beta 

amiloide e os possíveis efeitos colaterais.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 
O objetivo deste trabalho é descrever possíveis formas de tratamento para o Alzheimer 

usando a enzima β-secretase como um potencial alvo terapêutico. Para isso, serão descritos os 
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inibidores dessa enzima, a eficácia desses inibidores e viabilidade para uso em pacientes 

descritos na literatura. 

2.2 Objetivos Específicos 
 Especificamente, pretende descrever a fisiopatologia da doença, quais são as 

mudanças fisiológicas que ocorrem no cérebro e como a placa amiloide e emaranhados 

neurofibrilares interferem na funcionalidade deste órgão. Outro objetivo é demonstrar a 

relação da β-secretase ou BACE 1 com a formação de placas amiloides, como essa enzima 

será patogênica, suas propriedades, os possíveis genes relacionados entre si. Por último, o 

ponto chave do estudo serão os inibidores. Pretendemos relacionar as classes de inibidores 

peptidomimético e não peptidomimético com sua possivel atuação na BACE 1 e tentar 

investigar se supostamente são efetivos como tratamento.  

3 METODOLOGIA 
 O trabalho apresentado foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica narrativa de 

trabalhos da área de Neurociências, especificamente na Doença de Alzheimer, que é o tema 

foco da pesquisa em questão. Os artigos científicos ofereceram bases de dados para a 

fisiopatologia da doença de Alzheimer, sobre a enzima BACE 1 e os inibidores utilizados 

como possíveis fármacos para o tratamento da doença descrita. As palavras-chaves utilizadas 

foram: Mal de Alzheimer, Fisiopatologia do Alzheimer, Placas senis, Enzima BACE 1, 

Inibidores da BACE 1. 

 A revisão bibliográfica é um método que permite a pesquisa avançada de um 

determinado assunto por meio de livros, artigos de jornais e revistas científicos e teses. Possui 

caráter exploratório, além de permitir uma familiaridade com o problema proposto e uma base 

cientifica maior. Portanto, a revisão bibliográfica, confere uma maior confiabilidade e dá ao 

trabalho proposto um caráter científico e de confiança (CONFORTO et al., 2011). 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 Primeiro Capítulo 
4.1.1 Fisiopatologia do Mal De Alzheimer 
 

Conhecer os aspectos fisiopatológicos do Alzheimer é de grande importância para 

entender os mecanismos de atuação da doença no cérebro do portador. O declínio neuronal 

progressivo é decorrente da apoptose e perdas sinápticas, sendo a principal causa de perda do 
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volume cerebral na DA. A principal região cerebral afetada são as células piramidais da 

lâmina II do córtex entorrinal e suas conexões com a região CA1 do hipocampo. Essas áreas 

estão ligadas à memória e cognição, por isso que, quando comprometidas, o paciente tem 

perda progressiva de memória e falhas cognitivas. Porém, para explicar essas características 

são levantadas duas hipóteses: a formação de emaranhados neurofibrilares e placa amiloide no 

cérebro (CAVALCANTI et al., 2012). 

Uma lesão característica da DA é a formação de emaranhados neurofibrilares, que 

ocorrem dependente da formação de placa amiloide no cérebro. Os emaranhados 

neurofibrilares são formados pela hiperfosforilação da proteína tau que está associada ao 

microtúbulo do axônio celular (CAVALCANTI et al., 2012). A proteína tau é uma 

fosfoprotéina que é produzida por splicing alternativo de mRNA de um único gene que reside 

no cromossomo 17. Nos neurônios, a tau tem o papel de ligar e estabilizar os microtúbulos e 

pode regular o transporte axonal, funções que são reguladas por eventos de fosforilação 

específicos do local (KAIHONG, 2006). Essa proteína possui seis isoformas no cérebro 

humano adulto (A-F), porém apenas a isoforma A é apresentada no cérebro fetal. O que difere 

as seis isoformas, são ausência ou presença de inserções, que podem conter 352 a 441 

aminoácidos, com variações de três ou quatro repetições no mesmo sentido de 31 ou 32 

aminoácidos localizadas na metade do terminal carboxi. Outras características da proteína tau 

é a existência um domínio de ligação entre o terminal carboxi e o microtúbulo celular, além 

de um domínio de projeção do terminal amino, que em algumas isoformas da tau contém 29 a 

58 inserções de aminoácidos perto desse terminal. A Tau sofre fosforilação no cérebro, tanto 

na fase imatura quanto adulta, porém, na fase imatura (fetal) essa fosforilação ocorre em mais 

locais cerebrais (GOEDERT, 1993). 

A fosforilação de uma proteína é descrita pelo equilíbrio entre atuação da proteína 

quinase e da proteína fosfatase. A quinase é responsável pela fosforilação, já a fosfatase é 

responsável pela desfosforilação da tau no cérebro. Em alguns casos, como em doenças 

neurodegenerativas, ocorre uma hiperfosforilação da proteína tau (GOEDERT, 1993). A 

hiperfosforilação da tau ainda é uma incógnita in vivo, porém in vitro ela ocorre de algumas 

maneiras, como na superexpressão da proteína tau GSK3 (Glicogênio Sintase quinase 3). A 

GSK3 é uma quinase, possui dois tipos de isoformas (GSK3α e GSK3β), que tem a 

codificação feita por genes diferentes, além de fosforalizar 40 tipos diferentes de proteínas, 

que a confere um grande potencial que pode afetar funções celulares. Quando a GSK3 é 

superexpressa no cérebro, a fosforilação da proteína tau aumenta, esse aumento é devido a 
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ação antagonista de placa amiloide no receptor de insulina que resulta na ativação da GSK3 e 

assim formando os emaranhados neurofibrilares (KAIHONG, 2006). 

Emaranhados neurofibrilares são compostos de filamentos helicoidais emparelhados e 

filamentos retos que são formados pela hiperfosforilação, são lesões neurofibrilares que 

ocorrem em decorrência dos agregados de proteína tau superexpressadas (KAIHONG, 2006 e 

CUMMINGS, 1998). Na doença de Alzheimer, depois que as células que carregam o 

emaranhado morrem, os filamentos de tau podem permanecer no espaço extracelular como os 

chamados emaranhados fantasmas, consistindo em grande parte na região de repetição de tau. 

Portanto, não é de surpreender que a formação de agregados de tau seja deletéria, e as 

experiências mostraram que os agregados feitos da região de repetição de tau podem induzir 

neurotoxicidade (SPILLANTINI et al., 2013). Apesar de não ser uma característica apenas do 

Alzheimer, a presença de emaranhados neurofibrilares está em outras doenças 

neurodegenerativas, como Parkinson. 

O Mal de Alzheimer, além de apresentar emaranhados neurofibrilares durante a 

evolução da doença, apresenta também a deposição de placas amiloide no cérebro. Acredita-

se que o acúmulo de placas amiloides no cérebro seja o evento inicial do processo de DA, 

começando no hipocampo e no córtex entorrinal. O conceito de que o acúmulo de proteína β-

amilóide é o evento central na patogênese do Alzheimer foi inicialmente proposto em 1991 

por três grupos independentes, um deles foram Hardy e Higgins. A hipótese que eles 

apresentaram afirmava que a deposição de proteína β-amilóide no cérebro conduz a 

fosforilação de tau, formação de emaranhados neurofibrilares, perda de sinapses, morte de 

neurônios e comprometimento cognitivo. A hipótese amiloide foi apoiada pela descoberta de 

que o Alzheimer poderia resultar de mutações autossômicas dominantes no gene APP, e que 

mutações autossômicas dominantes em PSEN1 (presenilina 1) e PSEN2 (presenilina 2) 

aumentaram a produção de β-amilóide, promovendo assim a agregação e deposição de β-

amilóide.  (PANZA et al., 2019).   

A β-amilóide é um peptídeo que é formado por clivagens sequenciais da proteína 

precursora de β-amilóide (APP), uma proteína transmembranar do tipo I, associada ao 

desenvolvimento neuronal, crescimento de neurites e transporte axonal. Essa proteína é 

produzida por neurônios, embora outros tipos de células, incluindo astrócitos e outras células 

da glia, também a gerem, especialmente sob condições de estresse que induzem ativação glial, 

como ocorre na doença de Alzheimer. Por ser formada pela APP, a beta amiloide pode ser 

clivada por três enzimas (α‐, β‐ e γ ‐ secretases) gerando dois tipos (βA40 e βA42) que 
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consistem em cerca de 40 a 42 aminoácidos, respectivamente (YAN et al., 2014 e MOUSSA-

PACHA et al., 2019). A clivagem da APP por cada uma dessas três enzimas resulta em 

produtos finais diferentes. Um desses produtos, que é a proteína β-amilóide de 42 

aminoácidos insolúvel, é considerado a principal causa de anormalidade do Mal de Alzheimer 

(MOUSSA-PACHA et al., 2019), pois induz a formação de fibrilas amiloides e que são 

acumuladas desenvolvendo em placa senil, causando neurotoxicidade e indução de patologia 

tau, levando à morte celular neuronal e neurodegeneração (KAMETANI et al., 2018). A 

clivagem de APP pode ser pela via não amiloidogênica e por via amiloidogênica 

(DELANOGARE et al., 2019). 

Na via não amiloidogênica, a APP é clivada pela α-secretase numa posição a 83 

aminoácidos do C-terminal, produzindo um ectodomínio N-terminal (sAPPα) que é secretado 

no meio extracelular. O fragmento resultante de um terminal C contendo 83 aminoácidos 

(C83) é retido na membrana e subsequentemente é clivado pela ɣ- secretase, produzindo um 

pequeno fragmento denominado p3. A clivagem pela α-secretase ocorre na região β-amilóide, 

impossibilitando assim a formação dessa proteína (LAFERNA et al., 2007). 

O que caracteriza a via amiloidogênica é a geração de β-amilóide. Para isso, a 

proteólise inicial, isto é, clivagem da APP é mediada pela β-secretase (BACE 1) em uma 

posição localizada a 99 aminoácidos do C-terminal. Este corte resulta na liberação de sAPPβ 

no espaço extracelular e deixa o fragmento C-terminal de 99 aminoácidos (conhecido como 

C99) dentro da membrana, com o terminal N recém-gerado correspondendo ao primeiro 

aminoácido de Aβ.  Entre os resíduos 38 e 43 do fragmento C99 ocorre uma clivagem pelo γ-

secretase liberando um peptídeo β-amilóide intacto, onde produz peptídeos de 40 aminoácidos 

(βA40) e uma pequena porção de 42 aminoácidos (βA42). Como dito anteriormente, a forma 

βA42 é mais hidrofóbica e mais propensa à formação de fibrilas do que βA40 e é esta forma 

mais longa que também é a isoforma predominante encontrada nas placas, assim sendo a 

forma patogênica desse aminoácido (LAFERNA et al., 2007). 
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Figura 1: Clivagem da proteína percursora amiloide pelas vias não amiloidogênicas e amiloidogênicas 

(DELANOGARE et al., 2019) 
 

Muitas mutações em PSEN1 ou PSEN2 parecem favorecer a produção de Aβ42 em 

relação às formas menores de β-amilóide, alterando a atividade da γ-secretase. Essas 

mutações aumentam a produção da isoforma tóxica de 42 aminoácidos (βA42). É importante 

ressaltar que as mutações da doença de Alzheimer familiar em APP agrupam-se perto dos 

locais de clivagem de β-secretase e γ-secretase e aumentam a proteólise de APP para gerar 

βA42 (YAN et al., 2019). 

 A proteína β-amilóide de 42 aminoácidos tem um papel crítico na patogênese do 

Alzheimer de acordo com as evidências, que intitulam esta etiologia como a “hipótese da 

cascata amilóide”. Os agregados de Aβ42 são responsáveis pela formação de placas senis, que 

podem uma cascata neurotóxica que termina com as manifestações clínicas da doença de 

Alzheimer, assim inibindo a produção de β-amilóide pode ser uma estratégia para combater a 

DA. A inibição da produção pode ser através da enzima BACE 1 que está intimamente ligada 

na geração da beta-amiloide pela clivagem da APP (MOUSSA-PACHA et al., 2019). 

4. 2 Segundo Capítulo 
4.2.1 Enzima BACE 1 

A enzima β-secretase ou BACE 1 está intimamente ligada a clivagem patogênica da 

APP, que gera o aminoácido βA42 que é a isoforma encontrada predominantemente nas 

placas amiloides, assim caracterizando a fisiopatologia do Alzheimer. A enzima BACE1 é 

expressa em níveis baixos na maioria das células do corpo, embora seja mais altamente 
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expresso em terminais pré-sinápticos de neurônios do sistema nervoso central, por possuir 

atividade sináptica (VASSAR et al., 2014). Para a formação dessa enzima, o pré-mRNA da 

enzima BACE 1 sofre splicing alternativo complexo, resultando em várias isoformas de 

proteínas que diferem na atividade enzimática, as variantes enzimáticas possuem 476, 457, 

432 e 501 aminoácidos. Esse splicing alternativo provavelmente contribui para a atividade 

diferencial de BACE 1 no cérebro e no pâncreas, a forma da BACE 1 com 501 aminoácidos é 

a mais encontrada no encéfalo (SATHYA et al., 2012). 

Essa enzima está localizada no cromossomo 11 e pertence à família das aspartil 

proteases transmembranares tipo I e consiste em 501 aminoácidos. Estruturalmente a enzima 

BACE 1 contém um N-terminal N e um C-terminal, além de um interdomínio que conecta aos 

domínios desses terminais (MOUSSA-PACHA et al., 2019). Essa enzima tem grande um 

ectodomínio de 434 aminoácidos, um prodomínio N-terminal de 21 aminoácidos, um domínio 

transmembranar de 21 aminoácidos e uma cauda citoplasmática de 24 aminoácidos (GHOSH, 

2016). A BACE 1 está presente em endossomos e em menor extensão na rede trans-Golgi, 

que são áreas compatível com sua atividade ótima em ambientes ácidos (pH de 4,5), e 

localiza-se em jangadas lipídicas, possivelmente implicadas na via amiloidogênica de 

processamento de APP, podendo podem aumentar a produção de β-amilóide, intimamente 

ligado ao Mal de Alzheimer (KANDALEPAS et al., 2012 e KOELSH, 2017).  

Por ser uma proteína transmembranar tipo 1, a BACE 1 é caracterizada por um 

domínio catalítico expansivo que é marcado pelos aspartatos catalíticos centralmente 

localizados Asp32 e Asp228 (GHOSH, 2016). Esse domínio catalítico da enzima BACE1 

contém a protease aspártica que formam o sítio ativo da enzima e que são orientados no 

lúmen de compartimentos intracelulares para clivar o sítio β-secretase de APP. Além disso, a 

estrutura da BACE 1 apresenta um dobramento bilobal e contém uma alça flexível β-hairpin. 

Esta região, comumente referida como "aba", controla o acesso do substrato ao sítio ativo 

(SATHYA et al., 2012). Os sítios ativos da enzima BACE 1 enzima são conhecidos como 

flap e 10S loop. O flap é protegido pela alça flexível β-hairpin, que é uma grande parte do 

sítio de ligação, no N-terminal, e é considerada a parte mais flexível do sítio ativo que se 

acredita controlar o acesso do substrato ao sítio ativo por meio de suas alterações 

conformacionais. A conformação flexível desempenha um papel fundamental na definição da 

confirmação BACE 1 como aberta ou fechada. Outro sítio ativo é o 10S loop que está 

posicionado próximo a serina, no bolso S3. O bolso S3 é revestido com o 10S loop, que torna 

a BACE 1 mais tolerante a terminais de substratos (HSIAO et al., 2019). Os bolsos (S1, S2, 
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S3, S4) e sub-bolsos (S1′, S2′, S3′, S4’) da enzima, são regiões próximas aos sítios ativos que 

os auxiliam na ligação dos substratos. Por exemplo, quando o 10S loop se adapta a uma 

conformação aberta, isso permite a ligação máxima de substrato ao bolso S3 (MOUSSA-

PACHA et al., 2019).  

A bolsa de ligação de BACE1 que possui três áreas importantes, como os resíduos de 

ácido aspártico catalítico que são cruciais para a atividade proteolítica da enzima, o flap que é 

a parte mais flexível do local de ligação e controla o acesso do substrato, e o 10S loop que 

está localizado perto do bolso S3, sendo áreas de grande importância para ligação de 

substratos e estudo de possíveis inibidores (MOUSSA-PACHA et al., 2019).  

 

4.3 Terceiro Capítulo 
4.3.1 Inibidores da BACE 1 

A necessidade de inibição da BACE 1 surge com a necessidade de redução da proteína 

beta-amiloide, que está intimamente ligada à perda sináptica em pacientes com o Mal de 

Alzheimer. Existem cinco razões para abordar a necessidade da inibição da BACE 1, que são 

bastante atrativas. A primeira razão é de acordo com um estudo que utilizou camundongos 

transgênicos com superexpressão de APP humana com mutações familiares de Alzheimer que 

tem mostrado que a deleção da linha germinativa de BACE1 anula a produção de proteína β-

amilóide e melhora as deficiências cognitivas e comportamentais indicando que a inibição de 

BACE1 tem um efeito direto. A segunda razão é decorrente de uma rara mutação no local que 

cliva a enzima BACE 1 de APP, resulta em uma diminuição de 40% na produção de β-

amilóide in vitro, sendo assim, uma menor chance de criar agregados de beta-amilóide. Em 

terceiro, as vesículas contendo a enzima BACE1 também foram identificadas perto de zonas 

ativas, e a inibição de BACE1 reduz diretamente as deficiências mediadas por proteína β-

amilóide na transmissão sináptica. Já a quarta razão para a inibição é a deleção de BACE1 em 

camundongos parece ter um impacto menor no crescimento do camundongo ou nas funções 

gerais, talvez relacionado ao fato de que a maioria dos substratos BACE1 também são 

eliminados pela α-secretase. E a última razão, a inibição direta da γ-secretase, outra estratégia 

para reduzir a geração de β-amilóide, é agora reconhecida como mais desafiadora devido aos 

papéis fisiológicos indispensáveis da γ-secretase, levando os investigadores e muitas empresas 

a se concentrarem nos inibidores da enzima BACE1, que atuam a montante de γ-secretase na 

geração da proteína β-amilóide. Assim, a BACE1 é reconhecida como um alvo melhor 

posicionado para o tratamento de pacientes com Alzheimer (YAN et al., 2019). 
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A inibição de BACE1 fornece múltiplas vantagens, entre as quais está a prevenção da 

formação de proteína β-amilóide em um estágio inicial do processamento da proteína 

percursora amiloide. Muitos estudos in vivo confirmaram que a β-secretase desempenha um 

papel vital na progressão da DA e o uso de inibidores BACE1 melhorou a função os sintomas 

típicos de Alzheimer. Portanto, esses estudos in vivo revelaram evidências sobre a implicação 

dos inibidores de BACE1 como uma abordagem válida para combater o Mal de Alzheimer e 

que os oligômeros da proteína β-amilóide estão tendo um efeito a jusante na progressão da 

DA (MOUSSA-PACHA et al., 2019). 

 Existem desafios na descoberta do inibidor de BACE1 como tamanho do sítio ativo de 

BACE 1, que consiste em resíduos de ácido aspártico catalítico, flap e 10S loop, que é 

conhecido por ser de um tamanho relativamente grande. Portanto, ter uma pequena molécula 

para ocupar este grande sítio ativo representa um grande desafio. Além disso, a questão da 

capacidade desses compostos de ultrapassar a barreira hematoencefálica é outro desafio. 

Desde a identificação do BACE 1, esforços intensos têm sido feitos para desenvolver 

inibidores de BACE 1 de pequenas moléculas como drogas para a DA. Para o estudo de 

inibidores efetivos, as características químicas e estruturais da BACE 1 devem ser levadas em 

conta.  (MOUSSA-PACHA et al., 2019).  

Por possuir protease de ácido aspártico, a BACE 1 possui sítio ativo para clivagem 

catalítica de seu substrato peptídico, essa característica pode ser importante para a criação de 

medicamentos inibidores que podem ser projetados com base em um conceito mimético de 

estado de transição (GHOSH, 2016). Outra característica para os que inibidores sejam 

clinicamente eficazes, é a alta lipofilicidade para atravessar a barreira hematoencefálica e as 

membranas neuronais. Os inibidores práticos de BACE1 devem ser pequenos em tamanho e 

cruzar a barreira hematoencefálica facilmente, pois BACE1 é ricamente expresso no cérebro, 

predominantemente em neurônios, e é prontamente detectado em terminais de fibra musgosa 

do hipocampo pré-sináptico (DAS et al., 2019). Em adição, os inibidores clinicamente 

relevantes devem exibir um perfil promissor de absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção semelhante ao de um fármaco (GHOSH, 2016). 

Para o estudo de inibidores, são feitas as modelagens moleculares através do Docking, 

mais precisamente, usando estruturas Cristalografia de raios X da enzima BACE1 validam 

que o sítio ativo é parte de uma fenda longa que serve como um modelo para potenciais 

interações com inibidores projetados. A estrutura de raios-X forneceu uma visão molecular 

crítica sobre as interações do sítio de ligação do ligante no sítio ativo (GHOSH, 2016). A 
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cristalografia de raios-X prevê o conhecimento da estrutura molecular e cristalina de um 

composto é importante para o entendimento das propriedades físico-químicas e estudos de 

aplicação. Também, estuda a estrutura da matéria   em   nível atômico, com a classificação e 

interpretação geométrica da estrutura dos cristais (ALMEIDA et al., 2014).   

Muitas classes de inibidores com potência e seletividade impressionantes evoluíram ao 

longo dos anos. Existem vários candidatos a medicamentos entraram em desenvolvimento 

clínico (GHOSH, 2016). As classes de inibidores da enzima BACE1 são os baseados em 

peptídeos (peptidomiméticos) e os não baseados em peptídeos (não peptidomiméticos) 

(VASSAR et al., 2011). 

 A classe de inibidores baseados em peptídeos, ou seja, peptidomiméticos, foram os 

primeiros inibidores BACE1 a serem relatados (PRATI et al., 2018). Estes inibidores de 

BACE1 foram projetados como polipeptídeos devido ao ácido aspártico, que é o substrato da 

enzima (GU et al., 2017). In vitro, essas moléculas peptidomiméticas de tamanho 

considerável são inibidores de BACE1 potentes, principalmente porque o grande sítio ativo 

dessa enzima aberto evoluiu para se ligar a substratos polipeptídicos. No entanto, os 

inibidores peptidomiméticos apresentam alto peso molecular e outras desvantagens com a 

penetração da barreira hematoencefálica (YAN et al., 2014). 

Inibidores não peptidomiméticos, que não são baseados em peptídeos, foram criados 

para serem mais eficientes que os peptidomiméticos. Essa classe de inibidores é grandes o 

suficiente para estabelecer interações de alta afinidade com o sítio ativo da BACE 1, mas 

pequenos o suficiente para apresentar farmacocinética satisfatória e alcançar adequada 

concentração cerebral. Por serem moléculas menores têm uma melhor capacidade de 

atravessar a barreira hematoencefálica. No entanto, apresentar problemas em estabelecer 

ligações com a BACE 1, deve-se aumentar a afinidade dos inibidores não peptídeos para o 

local ativo através do aumento de interações neste local (YAN et al., 2014). 

 Portanto, o foco tem sido a busca por inibidores que possam inibir BACE1 in vivo de 

forma eficaz e seletiva. Alguns deles mostraram benefícios, como Elenbecestat, Verubecestate 

Lanabecestat e CNP520, que foram e estão ainda sendo testados em ensaios clínicos humanos 

em diferentes tipos de populações, incluindo pacientes com Alzheimer leve, moderado e de 

risco. 

O inibidor E-2609 (Elenbecestat), da companhia farmacêutica Eisai Co., Ltda. em 

colaboração com a Biogen de Vancouver, Canadá, que foi apresentado pela primeira vez 

como um potente inibidor da BACE 1 na Conferência Internacional da Associação de 
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Alzheimer (AAIC), em 2012. Elenbecestat é um inibidor de molécula pequena da BACE1, 

também conhecido como a enzima β-secretase. Foi desenvolvido para de interferir na geração 

do peptídeo β-amilóide. A inibição de BACE é algumas vezes considerada como terapia de 

manutenção de longo prazo para limitar a produção de β-amilóide e assim, remover depósitos 

de amiloide existentes. Este inibidor foi desenvolvido através de uma série de 

aminodihidrotiazinas bicíclicas fundidas com anéis insaturados de seis e cinco membros (DA 

COSTA et al., 2019).  
 

 
Figura 2 : Estrutura química do Elenbecestat (GONZALEZ et al., 2019) 

 
Estudos pré-clínicos com o inibidor Elenbecestate, realizado pela Eisai, provou reduzir 

os níveis da proteína β-amilóide no cérebro de ratos e porquinhos-da-índia. Em estudos de 

Fase 1 com o Elenbecestaste, controlados por placebo, mostrou uma redução da proteína β-

amilóide de 56%, 71%, 83% e quase 90% foram relatadas nas respectivas doses de 25, 50, 

100 e 200 mg. A partir disso, em dezembro de 2014, a Eisai iniciou um estudo de fase 2 com 

700 pessoas inscritas no teste tem o Mal de Alzheimer. No início de junho de 2018, a 

Eisai/Biogen relataram que o estudo de fase 2 atingiu o necessário, sendo uma redução na β-

amiloide e tendências positivas. Dois grandes estudos de fase 3, conhecidos como MISSON 

AD1 e AD2, que foram lançados no final de 2016, que foram inscritos cerca 1.330 pessoas 

com idade entre 50 e 85 anos com Alzheimer (HSIAO et al., 2019).  

Em junho de 2018, houve um ensaio de Fase 2 com 70 pessoas, que após 18 meses de 

tratamento, o Elenbecestate continuou a ser seguro e tolerável, reduzindo a amilóide cerebral 

e mostrou um possível sinal cognitivo. Os dados deste ensaio foram apresentados, relatando 

uma queda da amilóide, um benefício cognitivo no grupo usou a dose 50 mg de Elenbecestate, 

mas também houve efeitos colaterais notáveis (LYNCH et al., 2018). 

Os testes com o Elenbecestate foram encerrados após descobertas de risco/benefício 

desfavorável, em setembro de 2019. Um ensaio de extensão de longo prazo de fase 2 também 

foi descartado. No entanto, não houve melhora significativa nas pontuações cognitivas após 
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dois anos de tratamento no pequeno número de pessoas que receberam o inibidor. As pessoas 

que tomaram a droga perderam mais peso e tiveram mais erupções cutâneas e eventos 

adversos neuropsiquiátricos (ALZFORUM, 2019). 

O Verubecestate (MK-8931) foi elaborado pelo laboratório farmacêutico alemão 

Merck (HSIAO et al., 2019).  A descoberta do Verubecestat foi através da triagem de 

fragmentos por ressonância magnética nuclear usada para identificar ligações não 

peptidomiméticas para identificar inibidores da BACE 1. O Verubecestat tem propriedades 

físico-químicas altamente favoráveis para uma droga penetrante no cérebro, absorvida 

oralmente, incluindo alta permeabilidade celular e alta solubilidade aquosa em pH neutro 

(THAISRIVONGS et al., 2016). 

 
Figura 3 : Estrutura química do Verubecestat (KENNEDY et al., 2016) 

 

 

Verubecestat foi por muito tempo o inibidor da enzima BACE1 mais avançado. Em 

2010, iniciaram um ensaio de fase 1, que foi executado com 88 pessoas, em 40 pessoas uma 

dose única de 100 ou 450 mg foi administrada e 48 pessoas para várias doses crescentes de 12 

a 150 mg. Os primeiros resultados, indicaram que o Verubecestate tem um perfil de segurança 

excelente, além de reduzir os níveis de β-amilóide no líquido cefalorraquidiano em pacientes 

com DA. Em ensaios clínicos randomizados de fase 1 que foram controlados por placebo, os 

pacientes com DA leve de a moderada receberam 12, 40 e 60 mg de Verubecestate uma vez 

ao dia por 7 dias, resultando em uma redução de β-amilóide no líquido cefalorraquidiano em 

57%, 79% e 84% ,respectivamente. Dois grandes estudos de fase 3, conhecidos como 

EPOCH31 e APECS, foram lançados para avaliar a eficácia do Verubecestate em pacientes 

em diferentes estágios de DA. No final de 2012, a Merck iniciou o ensaio EPOCH, de fase 2 e 

3 que envolveu 2.211 participantes com DA leve a moderada, a fim de para comparar várias 
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doses crescentes de 12 ou 40 mg uma vez ao dia com o controle feito com placebo. Já em 

novembro de 2013, o ensaio APECS recrutou cerca de 1.454 pacientes com DA prodrômica 

utilizando doses de 12 e 40mg uma vez ao dia com o controle com placebo (HSIAO et al., 

2019). 

No entanto, embora o inibidor BACE1 mais promissor, MK-8931, tenha efetivamente 

reduzido os níveis de proteína β-amilóide no líquido cefalorraquidiano e não tenha mostrado 

efeitos colaterais, houve uma falha nos ensaios clínicos de fase 3. O tratamento falhou em 

diminuir significativamente a progressão da doença em pacientes com DA leve a moderada e 

também não teve efeito positivo em pacientes com DA prodrômica. Essas observações 

sugerem que o tratamento com o inibidor BACE1 deve começar ainda mais cedo, de 

preferência em um estágio em que os indivíduos ainda são cognitivamente normais, para 

fornecer benefício clínico (BLUME et al., 2018). 

 Lanabecestat (AZD-3293 ou LY-3314814) é um inibidor BACE 1 criado pela 

AstraZeneca e Eli Lilly que reduziu os níveis de proteína beta-amiloide em mais de 55% no 

líquido cefalorraquidiano de pacientes com Alzheimer. Entre 2012 e 2014, a AstraZeneca 

realizou vários ensaios de fase 1 demonstraram que os níveis de β-amilóide no líquido 

cefalorraquidiano foram reduzidos (HSIAO et al., 2019).  

 
Figura 4: Estrutura química do Lanabecestat (HSIAO et al., 2019) 

 

 

Em 2014, o estudo de fase 2 de tamanho médio não foi feito, sendo pulado e iniciaram 

diretamente estudos de fase 2 e 3 grandes denominado AMARANTH. Esse primeiro estudo 

clínico foi em pacientes com DA precoce, com comprometimento cognitivo leve e com 

demência leve, a duração foi de 104 semanas, com o grupo controle tratado por placebo. Logo 
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após, houve estudo clínico, o DAYBREAK-ALZ, que era de fase 3. Esse estudo foi feito em 

pacientes com Alzheimer leve em um período de 78 semanas controlado por placebo, seguido 

por um período de 78 semanas aonde todos pacientes que foram tratados com placebo 

receberam a Lanabecestate. Ambos os estudos foram considerados fúteis em uma análise 

provisória e encerrados precocemente. Houve o aparecimento de eventos adversos 

psiquiátricos, perda de peso e mudanças na cor do cabelo foram relatados em uma 

porcentagem maior de pacientes que receberam Lanabecestat (WESSELS et al., 2019). 

Desenvolvido pela Novartis, CNP-520, que é inibidor de BACE1. Esse inibidor foi 

criado para evitar as limitações como: a seletividade limitada para BACE 1 sobre a catepsina 

D, elevação das enzimas hepáticas e outras características como a despigmentação do cabelo 

apresentada pelos inibidores Verubecestate e Lanabecestat (NEUMANN et al., 2018).  

 

 
Figura 5: Estrutura química do CNP520 (HSIAO et al., 2019) 

 
O CNP520 é um composto moderadamente lipofílico e é uma droga administrada por 

via oral e de penetração cerebral. Este inibidor tem seletividade, farmacodinâmica e perfil de 

distribuição adequados para estudos de prevenção da doença de Alzheimer e além de ter 

reduzido a produção de proteína β-amilóide do cérebro e do líquido cefalorraquidiano em 

ratos e cães, também a deposição de placa amilóide em camundongos transgênicos. Vários 

estudos em animais com o CNP520 demonstraram margens de segurança suficientes, sem 

sinais de despigmentação do cabelo, degeneração da retina, toxicidade hepática ou efeitos 

cardiovasculares. Em adultos saudáveis ≥ 60 anos de idade, o tratamento com CNP520 foi 

seguro e bem tolerado (NEUMANN et al., 2018).  

O uso de CNP520 apresentou uma redução dependente da dose da proteína β-amilóide 

no líquido cefalorraquidiano em mais de 90% em um período de 3 meses de teste nos 
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voluntários saudáveis. Em novembro de 2015, iniciou o estudo na fase 2 e 3, denominado 

GENERATION 1, com cerca de 1340 participantes portadores de ApoE4 homozigotos, que é 

um gene que confere ao portador alto risco de desenvolver o Mal de Alzheimer, que se 

apresentavam cognitivamente normais com idade entre 60 e 75 anos. Além disso, em 

novembro de 2017, iniciou outro ensaio de fase 2 e 3, que recrutou 2.000 participantes com 

idade entre 60 e 75 anos portadores de uma ou duas cópias do alelo ApoE4, conhecido como 

GENERATION 2 (HSIAO et al., 2019). 

 Em 13 julho de 2019 a Novartis, Amgen e Banner Alzheimer's Institute interromperam 

os ensaios clínicos do CNP520 em dois estudos de fase 2 e 3 após uma avaliação de dados 

durante uma revisão. Essa avaliação identificou piora em algumas medidas da função 

cognitiva. Diante dessas descobertas, os patrocinadores concluíram que deveriam parar com 

os ensaios clínicos (PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, 2019). 

 Como vários estudos clínicos de inibidores BACE 1, por muitas vezes, foram 

interrompidos devidos aos efeitos colaterais apresentados, porém para a criação de um 

inibidor deve-se levar em conta seu nível de inibição. No caso da BACE 1, é uma enzima que 

se encontra naturalmente no cérebro, porém pode ser a causadora do acúmulo patogênico da 

β-amilóide. Sendo assim, uma inibição de 50% de BACE1 pode fornecer redução de β-

amilóide suficiente, mas ainda preservar a atividade de BACE1 suficiente para evitar efeitos 

colaterais graves baseados no mecanismo. Outra característica é em qual estágio a inibição 

será mais eficaz, estudos histopatológicos de e imagem de amilóide sugerem que a deposição 

de amilóide pode começar mais de uma década antes do aparecimento de déficits cognitivos e 

diagnóstico da doença de Alzheimer. Os inibidores de BACE1 para redução de β-amilóide 

podem ser mais eficazes quando administrados no início do curso da doença de Alzheimer, 

antes do acúmulo de amiloide cerebral, seriam usados como um pré-tratamento da doença. 

Essa modelagem pode eventualmente levar a estratégias de prevenção primária e secundária 

da doença de Alzheimer em indivíduos pré-sintomáticos. Já a última característica, são os 

efeitos colaterais causados pela inibição da enzima, o risco de efeitos tóxicos baseados no 

mecanismo de BACE1 pode depender do nível de inibição terapêutica de BACE1. Como os 

estudos em sua maioria são feitos em animais adultos, as respostas deles ao tratamento, por 

sua vez, são satisfatórias. No entanto, a chance de eventos adversos causados pela inibição do 

BACE1 pode ser aumentada em pacientes idosos frágeis. Em última análise, os ensaios 

clínicos de inibidores BACE1 em andamento responderão a essas perguntas. A esperança é 

que uma janela terapêutica possa ser alcançada em que a faixa de dose do inibidor de BACE1 
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possa ser determinada empiricamente e equilibre os efeitos tóxicos baseados no mecanismo 

toleráveis com redução de proteína β-amilóide cerebral suficientemente eficaz (YAN et al., 

2014). 

5 CONCLUSÃO 
Sendo uma das principais causas de demência em idosos no mundo, o Mal de 

Alzheimer é uma doença neurológica que afeta, aproximadamente, 47 milhões de pessoas. A 

β-secretase ou BACE 1 inicia a produção de β-amilóide através da clivagem errônea da 

proteína percursora amiloide, caracterizando assim uma das maiores hipóteses da 

fisiopatologia do Mal de Alzheimer, a hipótese amilóide. Essa hipótese trouxe consigo a 

abordagem de se utilizar a enzima BACE 1 como alvo terapêutico, por ser principal enzima 

percursora da doença.  

Neste cenário, a criação de inibidores da enzima BACE 1 trouxe intensos estudos 

sobre a característica dessa enzima e seus substratos e estruturas. Várias empresas como a 

Novartis, AstraZeneca, Merck e Eisai, participam efetivamente na produção desses inibidores 

farmacológicos, porém muitos deles tiveram resultados não satisfatórios como piora de 

funções cognitivas, perda de peso e mudanças na cor do cabelo.  

O desenvolvimento de drogas inibidoras de BACE1 tem sido desafiador, mas as 

criações desses inibidores estão em constante evolução, não sendo totalmente invalidados pela 

comunidade cientifica. Talvez, as questões mais desafiadoras para o desenvolvimento clínico 

de inibidores de BACE1, digam respeito ao nível de inibição de BACE1 e ao estágio da 

doença de Alzheimer no qual tratar para eficácia ideal. 

Portanto, as pesquisas atuais abrangem cada vez mais a interdisciplinaridade, 

combinando estudos químicos, bioquímicos, biológicos, toxicológicos e de bioinformática, 

permitindo uma compreensão mais completa dos mecanismos subjacentes e a formulação de 

terapias mais eficazes para compor o arsenal químico contra a doença de Alzheimer, que 

desafia a comunidade científica há mais de um século. É essencial continuar a apostar na 

investigação científica na área do Mal de Alzheimer, assim como a desenvolver métodos de 

diagnóstico cada vez mais precisos e robustos, de forma a permitir uma detecção da doença 

mais precoce. 
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