


� O Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) é uma
neurotrofina que regula funções importantes no sistema
nervoso central (SNC):
› Sobrevivência celular
› Diferenciação celular
› Crescimento axonal› Crescimento axonal
› Função e plasticidade das sinapses

� Os doentes com MDD (Major Depression Disease) não
medicados com antidepressivos apresentam níveis inferiores
de BDNF no sangue relativamente às MDD medicadas e aos
controlos (Aydemir et al., 2005; Karege et al., 2002). 

� Não é sabido até que ponto nos humanos o BDNF periférico 
está relacionado com a actividade do SNC.



� Na literatura também são referidas relações entre o BDNF, a 
actividade monoaminérgica (Garcia et al., 2003; Ivy et al., 
2003; Mattson et al., 2004) e o funcionamento do sistema
hipotálamo-hipófise-suprarenal. (Holsboer and Barden, 1996; hipotálamo-hipófise-suprarenal. (Holsboer and Barden, 1996; 
Schule et al., 2006).

� O BDNF pode ter um papel nos efeitos do exercício na MDD. 
Em modelos animais o exercício leva a um aumento  da 
transcrição do mRNA do BDNF sendo esse aumento superior 
quando se associam antidepressivos(Russo-Neustadt et al., 
2000; Russo-Neustadt et al., 2001)



� Hipótese deste estudo:
› “Nos doentes com MDD não-medicados encontram-se 

níveis plasmáticos de BDNF inferiores comparativamente
com os controlos após diferentes doses de exercício.”com os controlos após diferentes doses de exercício.”

� Também se pretende estudar associações entre os níveis
plasmáticos de BDNF e:
› O cortisol após teste com  dexametasona
› Cotações numa escala de depressão.



� Métodos
� Participantes 
› Serviço de urgência de uma clínica e enfermarias 

psiquiátricas.
› Critérios de inclusão: Depressão major moderada/grave › Critérios de inclusão: Depressão major moderada/grave 

de acordo com o DSM IV e mais de 21 pontos na 
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 

› Critérios de exclusão: Gravidez e doença cardiovascular
› O grupo controlo foi seleccionado de forma randomizada

na população municipal local sendo que tinham de ser 
saudáveis.  Os doentes e os controlos foram agrupados
por sexo e por idade.

› 8 doentes com MDD recorrentes e 13 com primeiro
episódio depressivo.



� Programa de exercício:
› Todos os participantes realizaram exercício num 

cicloergómetro computorizado.
› Começou-se com uma carga inicial de 30 W nas 

mulheres e 50W nos homens e aumentou-se lentamente 
5W/30s nas mulheres e 5W/20 s nos homens até se obter 
uma frequência cardíaca de 125±5 bpm.uma frequência cardíaca de 125±5 bpm.

› Durante um periodo de 6 minutos faziam um trabalho 
constante 'sub-maximal workload’ e depois aumentava-
se a carga de exercício até à exaustão “maximal 
workload”.
� Os doentes foram monitorizados continuamente por
ECG e a cada 2 minutos registavam-se as tensões
arteriais.



� O BDNF basal foi colhido às 14h, após 60 minutos de 
descanso e imediatamente antes da realização do 
exercício.

� Foram tiradas amostras de sangue durante o “sub-maximal � Foram tiradas amostras de sangue durante o “sub-maximal 
workload” e durante o “maximal workload”.

� Após o exercício os participantes descansavam em posição
supina e colhia-se sangue após 30 e após 60 minutos.



� Às 22h do dia da realização do exercício os doentes
tomavam 1mg de dexametasona
› Foram colhidas amostras de sangue para análise do 

cortisol 7h antes (baseline) e no dia seguinte às 8h e àscortisol 7h antes (baseline) e no dia seguinte às 8h e às
15h



� Este estudo não mostrou diferenças nos níveis de BDNF nos 
doentes  moderadamente deprimidos comparativamente 
com o grupo de controlo durante a prática do exercício.

� Não foram encontradas correlações entre os BDNF´s basais e 
as cotações na MADRS.as cotações na MADRS.

� Não se encontrou nenhuma correlação entre o BDNF e a 
libertação de cortisol nos vários grupos e nas várias etapas.



� Os doentes com MDD e 
normal funcionamento do 
eixo HPA não parecem ter
perturbação na libertação
periférica do BDNF emperiférica do BDNF em
resposta ao exercício.

� O BDNF aumenta após 60 
minutos do fim do 
exercício.

� O aumento inicial do BDNF 
diminui após 30 minutos do fim do 
exercício



� Estudar se este aumento do BDNF após os 60 minutos se 
mantém por periodos mais longos.

Este possível aumento do BDNF pode ser reforçado após� Este possível aumento do BDNF pode ser reforçado após
repetição do mesmo exercício durante periodos de tempo 
mais longos?



� Se o aumento do BDNF com o exercício regular contribui
para os efeitos terapêuticos do exercício na MDD.

� Os doentes com MDD grave ou com perturbação do eixo
HPA mostram os mesmos resultados após o exercícioHPA mostram os mesmos resultados após o exercício
comparativamente às MDD moderadas?

� Não se sabe que correlação existe entre os peptideos do 
SNC e a circulação periférica.



� A função do BDNF no sangue periférico necessita de ser 
melhor estudado para saber se pode ser estabelecido como
marcador de depressão.

� Determinar o mecanismo que relaciona o BDNF com a 
depressão.


