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ABSTRACt
Apolipoprotein (Apo) E plasma is a key factor of lipid metabolism. It is a surface component of triglycer-ides-
rich lipoproteins, low-density lipoproteins (VLDL), chylomicron remnants and high-density lipoproteins (HDL). 
Most of the circulating ApoE is of hepatic origin, but can also be synthesized in the spleen, kidneys, lungs, 
muscle and central nervous system (6). The biological activity of ApoE depends on the polymorphism of the 
gene. ApoE is located on the long arm of chromosome 19, described as 3 alleles (ε2, ε3 and Ε4), which 
codifies 3 isoforms of ApoE: ε2, Ε3 and ε4 respectively. The clear, detailed definition of ApoE function in the 3 
target locations – the hypothalamus, adipose tissue and plasma – can lead to an effective screening meth-od 
based on the determination of the plasma lipid profile, ApoE becoming a readily detectable marker of 
metabolic disorder (11,12).
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REZUMAt
Apolipoproteina E (ApoE) plasmatică este un factor cheie al metabolismului lipidic. Ea reprezintă o 
componen-tă de suprafaţă a lipoproteinelor bogate în trigliceride, a lipoproteinelor cu densitate joasă 
(VLDL), a resturilor de chilomicroni şi a lipoproteinelor cu densitate înaltă (HDL). Cea mai mare parte a 
ApoE circulante este de provenienţă hepatică, dar poate fi sintetizată şi în splină, rinichi, plămân, muşchi şi 
sistem nervos central (6). Activitatea biologică a ApoE depinde de polimorfismul genei. ApoE este situată 
pe braţul lung al cromozomului 19, fiind descrise 3 alele (ε2, ε3 şi ε4), care codifică 3 izoforme ale ApoE: 
ε2, ε3 şi respectiv ε4. Definirea clară, detaliată a funcţiei ApoE în cele 3 locaţii ţintă – hipotalamus, ţesut 
adipos şi plasmă – poate conduce la elabo-rarea unei metode de screening eficace bazat pe determinarea 
profilului lipidic plasmatic, ApoE devenind un marker uşor detectabil al dereglării metabolice (1,11).

Cuvinte cheie: apolipoproteină E, dereglare metabolică, diabet zaharat, metabolism lipidic, 
polimorfism genetic

IntRoduCERE

Din datele estimate de către Organizaţia Mondi-
ală a Sănătăţii, la nivel global, numărul bolnavilor 
de diabet zaharat a crescut de la 108 milioane în 
1980 la 422 milioane în 2014. Prevalenţa în rândul 
populaţiei cu vârsta de peste 18 ani a crescut de la 
4,7 % în 1980 la 8,5% în 2014. Diabetul zaharat 
este un factor favorizant major pentru orbire, insu-
ficienţă renală, infarct miocardic, accident vascular 
cerebral şi amputare de membre inferioare (13,14). 

nefropatia este o boală renală cronică, progresi-
vă, care apare la 1/3 dintre pacienţii cu diabet zaha-
rat. Substratul histologic caracteristic este glomeru-
loscleroza diabetică. clinic, se manifestă prin 
proteinurie, hipertensiune arterială şi reducerea 
progresivă a funcţiei renale.

nefropatia diabetică este prima cauză de insufici-
enţă renală cronică terminală în ţările occidentale, 
constituind 30-40% dintre cazurile incluse în progra-
mele de terapie de supleere renală, iar dintre acestea, 
70-90% dintre cazuri au diabet zaharat de tip 2 (17,18).
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În ultimii ani, se constată o creştere rapidă, ca 
număr absolut şi ca procent, a pacienţilor diabetici 
în centrele de dializă (cu cca. 10-15% pe an), ceea 
ce se explică prin: creşterea globală a prevalenţei 
diabetului zaharat de tip 2, ca urmare a îmbătrânirii 
populaţiei globului şi a creşterii prevalenţei obezi-
tăţii, creşterea duratei de supravieţuire a pacienţilor 
cu diabet zaharat tip 2, datorită progreselor medici-
nei, şi creşterea capacităţii de dializă în ţările dez-
voltate (19).

Un studiu de caz şi cohortă care a examinat rela-
ţia dintre apoe şi progresia bolii renale la pacienţii 
diabetici a dat rezultate neconcludente (2), în timp 
ce alte studii (3,4,5,6,7) sugerează o corelaţie între 
apoe şi progresia bolii renale la pacienţii diabetici 
şi, totodată, cu o implicare cardiovasculară şi a sis-
temului nervos central. O explicaţie ar fi că ajustă-
rile au variat printre studiile incluse, în special pen-
tru factorii de risc cum ar fi: vârsta, sexul, rasa şi 
gradul de obezitate.

Variaţiile genetice ale apoe au fost implicate în 
nefropatia diabetică cu alele ε2 care cresc riscul şi 
alele ε4 care scad riscul afectării renale. asocierea 
genotipurilor apoe cu afectarea cronică renală în 
afară nefropatiei diabetice nu este cunoscută. Hi-
perlipemia este o complicaţie des întâlnită în sin-
dromul nefrotic şi insuficienţa renală. Pacienţii cu 
sindrom nefrotic au indirect valori crescute ale li-
poproteinei LDL colesterol. adesea, valorile trigli-
ceridelor sunt, de asemenea, crescute, iar valorile 
plasmatice ale lipoproteinei HDL colesterol sunt 
uneori scăzute. Pacienţii cu insuficienţă renală pro-
gresivă, dar fără proteinurie semnificativă, prezintă 
adesea tulburări în metabolismul lipoproteinelor. 
Hipertrigliceridemia, de exemplu, este evidentă 
când rata de filtrare glomerulară este mai mică de 
30 ml/min (20,21,22). 

CaRaCtERIStICIlE gEnotIpuRIloR apoE  
(alElE ε2, ε3, ε4) 

apoe are un rol dincolo de metabolismul lipo-
proteic. este cunoscută corelaţia alelei apo ε4 în 
bolile cardiovasculare, neurologice şi infecţioase 
comparativ cu apo ε2 şi apo ε3. Studiile asupra 
structurii apo ε2 ne arată că prezintă o deficienţă 
majoră în receptorii de legare a LDL, din cauza 
structurii ce alterează aceşti receptori, ceea ce ne 
ajută să descoperim mecanismul hiperlipoproteine-
miei de gradul iii. apo ε4 este factorul genetic ma-
jor pentru boala alzheimer şi stabileşte stadiul tul-
burărilor neuropatologice date de factori stresori 
genetici, metabolici şi de mediu. apoe influenţea-

ză, de asemenea, susceptibilitatea la infecţii parazi-
tare, bacteriene şi virale. La pacienţii HiV pozitiv, 
homozigozitatea apo ε4 ne arată progresia spre 
SiDa şi creşterea susceptibilitităţii la infecţii opor-
tuniste. apoe plasmatică apare în principal prin 
sinteză hepatică; la nivel cerebral, astrocitele pro-
duc o cantitate mare de lichid cefalorahidian ce 
conţine apoe (23,24,25).

aSoCIEREa apoE cu unElE afEcţiuni

apo ε4 aste asociată cu boala alzheimer famili-
ală cu debut tardiv. există o afinitate crescută şi o 
legare specifică între peptidul beta-amiloid şi 
apoe. Un studiu sugerează că legăturile nonlipidi-
ce, cum ar fi mecanismele celulare de remodelare a 
rinichilor, pot fi implicate în asocierea alelelor 
apoe şi progresia bolii renale cronice. Genotipuri-
le apoe modelează diferit metabolismul lipoprote-
ic, sunt exprimate în rinichi şi diferă ca frecvenţă în 
funcţie de rasă. De asemenea, izoformele apoe pot 
avea efecte specifice asupra musculaturii netede a 
vaselor şi în proliferarea celulelor mezangiale, care 
pot afecta progresia bolilor renale cronice. apoe 
prezice progresia bolii renale cronice, independent 
de diabet, rasă, valori plasmatice ale lipidelor şi 
factori de risc nonlipidici (26,27,28).

polImoRfISmul gEnEtIC al  
apolIpopRotEInEI E în afECtaREa 

cronică rEnală

Polimorfismul genetic al apoe a fost intens stu-
diat datorită efectelor lui asupra profilului lipidic şi 
a riscului de boli cardiovasculare. O serie de studii 
au examinat frecvenţa genotipurilor apoe şi bolile 
fatale cardiovasculare. Un proiect multinaţional  – 
the MOnica (Monitoring of trends and Determi-
nants in cardiovascular Disease), sponsorizat de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, sugerează că 
creşterea de 0,01 în frecvenţa relativă a apo ε4 
creşte rata mortalităţii din cauza bolilor cardiovas-
culare cu 24,5% la 100.000 persoane. aceiaşi au-
tori ai studiului sugerează că şi distribuţia geografi-
că a genotipurilor apoe poate fi folosită pentru a 
prezice rata mortalităţii cardiovasculare în cadrul 
populaţiei. numeroase studii au arătat interacţiuni 
între apoe şi factori ce pot modifica valorile izo-
formelor, cum ar fi vârsta, sexul şi obiceiurile ali-
mentare ale pacienţilor.

asocierea fenotipurilor apoe cu alte forme de 
hiperlipidemie sunt descrise într-un studiu din 
noua Zeelandă. frecvenţa crescută a alelei ε2 a 
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fost asociată cu hipertrigliceridemia, dar şi o preva-
lenţă crescută pentru celelalte alele, respectiv ε3 şi 
ε4. această frecvenţă a fost observată atât la paci-
enţii cu hipertrigliceridemie, hiperlipemie mixtă 
(valori crescute ale colesterolului şi trigliceridelor), 
cât şi la cei cu hipelipidemie asociată diabetului za-
harat. câteva studii au raportat o legătură între po-
limorfismul apoe şi apariţia hemoragiei cerebrale, 
dar concluziile rămân controversate. numeroase 
metaanalize au concluzionat că există o strânsă le-
gătură între etnicitate şi polimorfismul apoe. S-au 
comparat alele ε3 şi ε4 şi s-a găsit o creştere semni-
ficativă a genotipului ε4 la pacienţii cu hemoragie 
cerebrală. acestea indică că alela ε4 este un factor 
de risc pentru apariţia hemoragiei cerebrale, pentru 
populaţia albă, dar nu şi pentru cea neagră. apoe a 
fost raportată ca fiind asociată cu nenumărate boli 
ale sistemului nervos. Pe lângă bolile cerebrovas-
culare, dozarea ε4 este un factor de risc pentru in-
stalarea precoce a bolii alzheimer şi, în aceste fa-
milii, ε4 este suficient pentru a cauza această boală 
până la vârstă de 80 ani; totodată, s-a raportat şi că 
alelele ε2 au un efect protector în boala alzheimer 
sporadică. apoe are un impact asupra funcţiei cog-

nitive umane, ε4 având o frecvenţă semnificativ 
crescută la pacienţii cu accident vascular ischemic 
şi este un factor de risc independent pentru acciden-
tele vasculare ischemice şi bolile cardiovasculare 
(29,30).

ConCluzII

Studiile efectuate până în acest moment prezintă 
rezultate controversate, care sugerează că atât nive-
lurile scăzute, cât şi cele crescute ale apoe şi geno-
tipurile ei, respectiv alelele ε2, ε3, şi ε4, influenţea-
ză progresia nefropatiei renale la pacienţii diabetici, 
dar şi cu interesarea sistemului nervos şi cardiovas-
cular.

În ceea ce priveşte polimorfismul genetic, majo-
ritatea alelelor studiate au fost cele de tip ε2, ε3, ε4, 
acestea fiind şi cel mai frecvent prezente la loturile 
studiate. Sunt necesare, de asemenea, studii în ca-
zul pacienţilor adulţi cu diagnostic de diabet zaha-
rat, deoarece majoritatea pacienţilor ajung la sta-
diul de insuficienţă renală gradul iV şi dializă din 
cauza progresiei nefropatiei diabetice.
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