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Alopecia Androgênica Masculina
e Sensibilidade a Finasterida

ALOPECIA ANDROGÊNICA É
A PRINCIPAL CAUSA DE CALVÍCIE
EM HOMENS

REPETIÇÕES CAG NO GENE AR
DETERMINAM A SENSIBILIDADE
A FINASTERIDA

Alopecia androgênica é caracterizada pela perda contínua e
progressiva de cabelos, sendo a principal causa de calvície em
(1)
homens . A incidência da alopecia é de cerca de 30% em homens
com mais de 30 anos de idade e de 50% em homens acima dos 50
anos de idade (2). Apesar de não ser uma condição que traz prejuízos à
saúde, a perda de cabelos em homens pode afetar seu bem-estar
psicológico e comprometer relações sociais.

O medicamento finasterida é um inibidor sintético da enzima 5-alfaredutase tipo II utilizado para o tratamento da alopecia androgênica
feminina e masculina. Uma segunda região de variação genética no
gene AR é um indicador de seleção para tratamento com finasterida.
Essa variação é constituída por repetições CAG (citocina-adeninaguanina) localizadas no primeiro exon do gene AR. Estudos recentes
mostram correlação entre a resposta à finasterida e o número de
(8,9)
repetições CAG . Os resultados demonstram que há um melhor
efeito terapêutico da finasterida para a alopecia androgênica em
homens portadores de alelos AR que contém repetições CAG mais
curtas (entre 13 a 22 repetições) em comparação a homens
portadores de alelos AR que contém repetições mais longas (acima de
23 repetições). Portanto o número de repetições CAG no gene AR
determina a probabilidade dos pacientes responderem ou não ao
tratamento com finasterida.

A alopecia resulta da estimulação dos folículos pilosos pelo hormônio
dihidrotestosterona (DHT). O DHT atua sobre os folículos pilosos,
promovendo sua diminuição a cada ciclo de crescimento dos cabelos.
Os hormônios andrógenos, incluindo o DHT, exercem seus efeitos
através de receptores localizados nas células, chamados de
receptores de andrógeno.

A PRESENÇA DE UM
POLIMORFISMO NO GENE AR
AUMENTA O RISCO DE ALOPECIA
Um polimorfismo no exon 1 do gene que codifica o
receptor de andrógeno (androgen receptor, gene AR) foi
(3,4,5)
identificada como uma importante causa da alopecia em homens .
Polimorfismos são pequenas variações na sequência do nosso DNA.
Os polimorfismos são responsáveis por determinar características
que nos diferenciam uns dos outros como, por exemplo,
características físicas (peso, altura, cor dos olhos), suscetibilidade ao
desenvolvimento de doenças complexas, diferenças na resposta a
drogas, metabolização de nutrientes, entre outros.
O polimorfismo no gene AR, que recebeu a denominação
de rs6152, resulta da troca de um nucleotídeo guanina (G) por uma
adenina (A). Apesar dessa troca não resultar em mudança na proteína
codificada pelo gene AR, a presença desse polimorfismo está
associado com um risco 70% maior de desenvolvimento de alopecia
(3,4,5)
androgênica em homens portadores .
Esse polimorfismo de risco está presente em 17-23% da população
geral mostrando a importância de avaliar-se a presença dessa
(6;7)
variante para determinar o risco de alopecia em homens .

NOSSO TESTE
O Centro de Genomas® oferece os exames de risco de alopecia
masculina e de sensibilidade a finasterida. O nosso exame de risco de
alopecia masculina é um teste preditivo de Medicina Personalizada,
Individualizada e de Precisão que identifica a presença polimorfismo
rs6152 (troca C>A) no gene AR. Esse polimorfismo está presente em
até 25% dos homens e sua presença predispõe a um risco 70% maior
de desenvolvimento de alopecia androgênica. Assim nosso teste
permite identificar a pré-disposição da calvície masculina antes que
os primeiros sintomas possam ser vistos.
Em nosso exame de resposta a finasterida utilizamos técnicas
modernas de genética para determinar precisamente o número de
cópias das repetições CAG no gene AR. Ao avaliar o número de
repetições CAG, nosso teste determina a probabilidade do paciente
responder ao tratamento com finasterida. Apesar da alta eficiência
desse medicamento no tratamento da alopecia masculina, muitas
vezes são necessários alguns meses de utilização da droga antes que
os sinais visíveis de restauração do cabelo sejam observados. Dessa
forma nosso exame oferece um método preciso para prever a eficácia
da resposta à finasterida e consequentemente, alivia a frustação e
ansiedade do resultado do tratamento incerto. Além disso, aqueles
pacientes que não são suscetíveis de responder à terapia podem
buscar alternativas de tratamento.
Teste desenvolvido pelo Departamento de PD&I do
®
Centro de Genomas

Exame: Alopecia masculina e sensibilidade a finasterida
Prazo de entrega dos exames: 15 dias úteis
Gene Analisado: Presença do polimorfismo de risco no exon 1 do gene AR e avaliação do número de repetições CAG no exon 1 do gene AR
Localização Cromossômica:Xq12
Código OMIM do gene:313700
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