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Perspectivas Futuras

O estudo do eixo depressão-perfil genético-exercício físico poderá levar à

identificação e caracterização de novos genes de susceptibilidade e

eventuais interacções ambientais, conduzindo à aplicação da

farmacogenética e da ecogenética à depressão, como já acontece com

outras patologias. Mais ainda, poderá conduzir a uma terapia

individualizada, mais eficaz, e a uma prevenção primária atempada,

especificamente desenhada para cada caso.

Introdução

A depressão é a perturbação mental mais comum, afectando um grande

número de indivíduos em Portugal e uma vasta população a nível mundial.

Embora as causas sejam complexas e associadas a factores tanto ambientais

como biológicos, começam a surgir evidências de uma significativa

componente genética associada à depressão.

Por outro lado, o impacto do exercício físico para modificar a predisposição

genética do indivíduo para a depressão tem suscitado particular interesse.

Existem algumas evidências de que o exercício físico poderá ter efeitos

positivos na depressão, e foi demonstrado que este poderá influenciar

diferencialmente os indivíduos, consoante o seu perfil genético. Para além

disso, o perfil genético parece ter também valor prognóstico relativamente aos

efeitos na depressão, a médio e longo prazo, da prática de exercício físico

regular.

Genética e Depressão

Genética e Exercício Físico

Vários polimorfismos genéticos têm sido associados à ocorrência e resposta

ao tratamento de várias perturbações depressivas – Tabela 1. No entanto, e

tal como na maioria das doenças multifactoriais e poligénicas, apenas

indivíduos com certas combinações de polimorfismos apresentarão uma

maior susceptibilidade para patologias depressivas (Perlis et al, 2010). Por

outro lado, os factores ambientais parecem ter elevada influência no resultado

das interacções genéticas (Rice 2010). Nesta variabilidade de factores poderá

residir a justificação para os resultados contraditórios que têm sido reportados

Nos últimos anos tem sido sugerido que factores genéticos, nomeadamente

os polimorfismos ECA I/D (Alvarez et al, 2000), AGT M235T (Rankinen &

Bouchard, 2002), eNOS T786C (Negrão et al,2010) e COMT Val158Met

(Stroth et al, 2010), podem condicionar a resposta ao exercício físico, embora

os resultados obtidos até à data sejam contraditórios. Os mecanismos

fisiológicos ainda não estão totalmente esclarecidos, mas o aumento de shear

stress (força que o sangue exerce sobre a parede das artérias),que aumenta

não só a libertação de NO (oxido nítrico) pelas células endoteliais da árvore

vascular como também induz a expressão da eNOS (endothelial nitric oxide

synthase) (Fisher et al, 2001), e o aumento de angiogénese muscular

desencadeada pelo exercício (Amaral et al, 2001), que melhorará o transporte

de dioxigénio para o músculo, têm sido apontados como prováveis.

TEMPLATE DESIGN © 2008

www.PosterPresentations.com

Referências
Alvarez R et al 2000. Eur.J Appl.Physiol 82 (1-2):117-120.

Amaral SL et al 2001. Microcirculation. 8 (1):57-67.

Binder et al 2004. Nat Genet. 36(12):1319-25. 

Dao et al 2010. Biol Psychiatry. 68(9):801-10. 

Devlin et al 2010. PLoS One. 5(8):e12201.

Fisher AB et al 2001. Am.J Physiol Lung Cell Mol.Physiol 281 (3):L529-L533.

Greenwood et al 2001. Am. J. Med. Genet. 105: 145-151 

Hoefgen et al 2005. Biol. Psychiat. 57: 247-251 

Huang et al 2010. Am J Psychiatry. 167(10):1254-63. 

Knight et al 2009. Am. J. Hum. Genet. 85: 833-846 

Kremeyer et al 2010. Hum Hered. 70(4):255-268.

Liu et al 2010. Brain Behav Immun. Oct 30. [Epub ahead of print]

Lopez Leon et al 2005. Biol Psychiatry. 57(9):999-1003 

McQuillin et al 2006. Molec. Psychiat. 11: 134-142 

Nash et al 2005. Am. J. Med. Genet. (Neuropsychiat. Genet.) 135B: 33-37 

Negrao et al 2010. Physiol Genomics. 42(1):71-7.

Perlis et al 2010. Am J Psychiatry. Nov 1. [Epub ahead of print]

Rankinen T and Bouchard C 2002. Prev.Cardiol. 5 (3):138-144.

Rice F 2010. Genome Med. 2(9):68.

Rotondo et al 2002. Am. J. Psychiat. 159: 23-29 

Sim et al 2010. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 153B(6):1160-6.

Stroth et al 2010. Neurobiol Learn Mem. 94(3):364-72.

Suchanek et al 2010. J Mol Neurosci. Nov 20. [Epub ahead of print]

Wang et al 2010. PLoS One. 5(10):e13662

Wray et al 2010. Mol Psychiatry. Nov 2. [Epub ahead of print]

Zubenko et al 2003. Am. J. Med. Genet. (Neuropsychiat. Genet.) 123B: 1-18

VI Congresso Nacional de Psiquiatria, 6-8 Dezembro 2010, Estoril, Portugal

Gene/Polimorfismo ou

Cromossoma/Locus

Patologia associada Referência

SLC6A3 Depressão bipolar Greenwood et al, 2001

COMT V158M Pânico associado a depressão bipolar Rotondo et al, 2002

CREB1 Patologia depressiva major Zubenko et al, 2003

FKBP5 SNP rs1360780 Resposta à terapêutica Binder et al, 2004

SLC6A4 Patologia depressiva major Hoefgen et al, 2005

DRD4 Depressão unipolar e bipolar Lopez Leon et al, 2005

HTR2C, HTR1D, HTR1B, 

TPH1 e MAOB

Depressão e ansiedade Nash et al, 2005

TRPM2 SNP rs1556314 Depressão bipolar McQuillin et al, 2006

ABCA13 Esquizofrenia, depressão bipolar, 

pertrubação depressiva major

Knight et al, 2009

CACNA1C SNPs rs2370419 

e rs2470411

Perturbações de humor, apenas em

mulheres

Dao et al, 2010

MTHFR C677T Depressão durante a gravidez Devlin et al, 2010

ADM SNP rs6484218 Depressão bipolar Huang et al, 2010

NPAS3 Esquizofrenia, depressão bipolar, 

perturbação depressiva major

Huang et al, 2010

7p21.1-p22.2, 12ct-q14,

21q21-22

Depressão bipolar Kremeyer et al, 2010

2q24-31, 16p12-q12 Fenótipo de psicose Kremeyer et al, 2010

CTLA-4 SNP rs231779 Esquizofrenia, depressão bipolar, 

pertrubação depressiva major

Liu et al, 2010

CYP2C19 Resposta à terapêutica Sim et al, 2010

BDNF val66met Perturbação Depressiva Major recorrente Suchanek et al, 2010

MYT1L SNPs rs3748989, 

rs1617213 e rs6759709 

Perturbação Depressiva Major Wang et al, 2010

ADCY3, GAL Perturbação depressiva major Wray et al, 2010

CACNA1C SNP rs1006737 Depressão bipolar Wray et al, 2010

Tabela 1 – Polimorfismos genéticos associados a doenças depressivas
Depressão e Exercício Físico

residir a justificação para os resultados contraditórios que têm sido reportados

na literatura.

Das várias terapias não-farmacológicas utilizadas como adjuvantes da

farmacoterapia em perturbações depressivas, o exercício físico moderado

tem mostrado particularmente efeitos positivos na perturbação depressiva

major (Mather et al., 2002; Nabkasorn et al., 2006, Babyak et al., 2000; Dimeo

et al., 2001). As possíveis vantagens do exercício físico como terapia não-

farmacológica adjuvante são claramente atractivas: é económico, proporciona

vários benefícios para a saúde, melhora o bem-estar geral e pode preencher

o hiato de 3 a 4 semanas que os antidepressivos podem demorar a produzir

efeitos. No entanto, os estudos realizados até ao momento têm apresentado

resultados díspares, o que reforça a hipótese de interacções genéticas e

ambientais concorrerem para a sua eficácia diferencial.


