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APOE polymorphisms and cognitive functions in patients with brain 
tumors  

  والوظائف االدراكية عند المصابين بأورام الدماغ ) E(APOE  صميم البروتين الشحمي نوعتعدد أشكال 

صميم النوكليوتيد الوحيد ل ( و تعددAPOE ε4الهدف من هذه الدراسة هو تحديد اذا ما كان أليل ) :الغاية

عند المرضى  بية النفسية و نتائج تصوير الدماغؤثران على الفحوصات العصي Eتين الشحمي نوع والبر

  .المصابين باورام الدماغ

خضع   .( مريضا مصابين بأورام في الدماغ122شارك في هذه الدراسة مئتان و أحد عشر ) :البحث طريقة

ي لتحديد النمط الجيني لصميم البروتين الشحم ية نفسية و تمت دراسة عينات دملفحوصات عصب جميع المرضى

 الرنين المغناطيسي. تمالدماغية البيضاء عن طريق تصوير الدماغ ب المادة تم تحديد أذياتE (APOE .)نوع 

. المرضى (APOE ε4) واحد على األقل من او غياب أليل وعتين بناًء على تواجدتصنيف المرضى الى مجم

د النمط . تم تحديn=161و المرضى الذين لم يتوافر عندهم األليل عددهم  n=50المتوافر عندهم االليل عددهم 

ً  251عند مجموعة فرعية مكونة من  ني لظاهرة تعدد النوكليوتيد الوحيدالجي         .   مريضا

 احدأليل وكانت معدالت التعلم اللفظي و الذاكرة المتأخرة أقل عند المرضى الذين تواجد لديهم  الستنتاجات:ا

مقارنة و ذلك بالالتنفيذية  باإلضافة إلى معدالت أقل بشكل حدي بالنسبة للوظائف ، APOE ε4على األقل من 

 كانت معدالت التعلم اللفظي و الذاكرة العاملة أعلى بشكل ملحوظ عند. ε4بالمرضى الغير حاملين لألليل 

هر اضافية ظوا 9من تدخين السجائر. ارتبطت  تاريخ لديهم واحد و ε4المرضى الحاملين على االقل ألليل 

و قدرات الذاكرة. لم يلحظ فرق  وظ بالقدرة على التركيز و االنتباهبشكل ملح APOE جينلتعدد النوكليوتيد ل

           يسي.  الرنين المغناط على درجة أذية المادة البيضاء في تصويربين المرضى الحاملين لألليل و غير الحاملين 

اكثر  قد يكونون APOE ε4تشير النتائج الى أن المرضى المصابين بأورام الدماغ الحاملين لألليل : الملخص 

ين جظاهرة تعدد النوكليوتيد الوحيد ل أن عرضة لحدوث مشاكل في الذكرة و اختالالت في الوظائف التنفيذية و

APOE قد تكون ذات ارتباط بوظائف االدراك .   

Objective: The goal of this study was to assess whether the APOE ε4 allele and other APOE single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) influence neuropsychological and neuroimaging outcomes in patients with brain tumors. 

 

Methods: Two hundred eleven patients with brain tumors participated in the study. All patients completed 

standardized neuropsychological tests and provided a blood sample for APOE genotyping. Ratings of white 

matter abnormalities were performed on MRI scans. Patients were classified into 2 groups based on the presence 

(n = 50) or absence (n = 161) of at least one APOE ε4 allele. Additional APOE SNPs were genotyped in a subset 

of 150 patients.  



 

Results: Patients with at least one APOE ε4 allele had significantly lower scores in verbal learning and delayed 

recall, and marginally significant lower scores in executive function, in comparison to noncarriers of an ε4 allele. 

Patients with at least one ε4 allele and history of cigarette smoking had significantly higher scores in working 

memory and verbal learning than ε4 carriers who never smoked. Nine additional APOE SNPs were significantly 

associated with attention and executive and memory abilities. There were no significant differences between ε4 

carriers and noncarriers on the extent of white matter abnormalities on MRI.  

 

Conclusion: The findings suggest that patients with brain tumors who are carriers of the APOE ε4 allele may 

have increased vulnerability to developing memory and executive dysfunction, and that additional SNPs in the 

APOE gene may be associated with cognitive outcome.  
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