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RESUMO 
 

Nicola BV. Farmacogenética do lítio: marcadores de refratariedade em 

pacientes com transtorno bipolar [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Os sais de lítio são utilizados no tratamento dos transtornos do humor há mais 

de 50 anos. É a principal medicação prescrita para pacientes com diagnóstico 

de transtorno bipolar (TB), No entanto, aproximadamente 70% dos pacientes 

não respondem satisfatoriamente, ou seja, são refratários ao tratamento com 

lítio. Tendo em vista a importância do uso do lítio no tratamento de TB e a 

influência de fatores genéticos na variabilidade da biodisponibilidade do 

medicamento e em seus efeitos (95%), é de extrema importância esclarecer o 

papel da farmacogenética envolvida na resposta ao lítio. O objetivo deste 

trabalho foi detectar possíveis marcadores genéticos em pacientes com TB 

para melhor predição da resposta à terapia medicamentosa Para tanto, 

estudamos os polimorfismos dos genes relacionados ao mecanismo de ação 

do lítio: glicogênio- sintase quinase 3 – beta (GSK3β), fator neurotrófico 

derivado do cérebro (BDNF), Receptor neurotrófico de tirosina quinase tipo 2 

(NTRK2) e proteína ligada ao elemento de resposta cAMP (CREB) em 

pacientes bipolares respondedores e refratários ao tratamento com lítio com 

fenótipo determinado por escalas HDRS e YMRS, e análise dos prontuários, e 

escala ALDA. Na nossa amostra, os polimorfismos CREB1-1H (G>A), CREB1-

7H (C>T), BDNF (rs6265 - G>A) e NTRK2 (rs1387923 - T>C) não 

apresentaram associação significativa dos genótipos com a resposta à terapia 

com lítio. Para os resultados obtidos na análise genotípica correspondente ao 

polimorfismo rs334558 (C>T) do gene GSK3β, verificamos maior incidência do 

genótipo heterozigoto CT em pacientes respondedores e maior incidência do 

genótipo polimórfico homozigoto TT em pacientes refratários. Para a 

metodologia ALDA, não obtivemos diferenças que relacionassem os 



 
 

polimorfismos selecionados a refratariedade ao lítio. Acreditamos que o 

pequeno número amostral incluídos em nosso estudo pode ter prejudicado a  

determinação desses polimorfismos na resposta ao lítio. 

  



 
 

Descritores: transtorno bipolar; lítio; polimorfismo de nucleotídeo único; 

refratariedade, farmacogenética. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 

Nicola BV. Pharmacogenetics of lithium: markers of refractoriness in patients 

with bipolar disorder [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo;” 2019. 

 

 

Lithium salts have been used in the treatment of mood disorders for more than 

50 years. It is the main medication prescribed for patients diagnosed with 

bipolar disorder (BD). However, approximately 70% of the patients do not 

respond satisfactorily, that is, they are refractory to treatment with lithium. Given 

the importance of using lithium in the treatment of BD and the influence of 

genetic factors on the variability of the bioavailability of the drug and its effects 

(95%), it is extremely important to clarify the role of pharmacogenetics involved 

in the lithium response. The goal of this study was to detect possible genetic 

markers in BD patients to better predict the response to drug therapy. In order 

to do so, we studied the polymorphisms of genes related to the mechanism of 

action of lithium: glycogen synthase kinase 3 - beta (GSK3β), brain-derived 

neutrophic factor (BDNF) tyrosine kinase type 2 neurotrophic receptor (NTRK2) 

and cAMP response element-binding protein (CREB) in responders and 

refractory bipolar patients that used lithium in the treatment. The phenotype was 

determined by HDRS and YMRS scales, and analysis of charts, and ALDA 

scale. In our sample, the polymorphisms CREB1-1H (G> A), CREB1-7H (C> T), 

BDNF (rs6265 - G> A) and NTRK2 (rs1387923 - T> C) had no significant 

association of genotypes with the response to lithium therapy. For the results 

obtained in the genotype analysis corresponding to the polymorphism rs334558 

(C> T) of the GSK3β gene, we verified a higher incidence of the heterozygous 



 
 

CT genotype in responding patients and a higher incidence of the polymorphic 

homozygous TT genotype in refractory patients. For the ALDA methodology, we 

did not obtain differences that related the selected polymorphisms to 

refractoriness to lithium. We believe that the small sample size included in our 

study may have impaired the determination of these polymorphisms in lithium 

response. 

 

 

 

Descriptors: bipolar disorder; lithium; polymorphism, single nucleotide; 

refractoriness; pharmacogenetics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O transtorno bipolar (TB) é uma doença progressiva e crônica 

caracterizada por oscilacões de humor com episódios de mania ou hipomania e 

depressão (Kim et al., 2017). Conforme critérios do DSM-IV-TR (APA, 2002), 

os transtornos bipolares fazem parte dos transtornos do Eixo I e dividem-se em 

TB-I, caracterizado pelos episódios maníacos, depressivos ou mistos, TB-II 

caracterizado pelos episódios de hipomania e depressão e transtorno 

ciclotímico caracterizado pelos episódios de hipomania menores que 4 dias e 

episódios recorrentes de depressão, além dos transtornos do humor bipolar 

sem outra especificação (TB-SOE) (APA, 2002; Alcantara et al., 2003; Pereira 

et al., 2010). Segundo a DSM-V, o diagnóstico baseia-se na identificação de 

sintomas de mania ou hipomania e da avaliação do curso longitudinal da 

doença (APA, 2014). No entanto, o diagnóstico do TB é complexo uma vez que 

a doença é capaz de apresentar semelhanças clínicas e genéticas com outras 

doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, principalmente quando 

acompanhada de sintomas psicóticos (Davila et al., 2006), além dos episódios 

depressivos confundidos com a própria depressão (Brenner et al., 2014).  

A prevalência do TB na população é de 3 a 5% (Kessler et al., 2005; 

Pfennig et al., 2013; Manchia et al., 2013), apresentando um índice de 9% - 

15% de suicídio entre os pacientes (Johnson et al., 2012). Os custos diretos e 

indiretos do TB, nos Estados Unidos são estimados em 15 bilhões de dólares 

(Begley et al., 2001) representando-se como uma doença associada a altos 

custos, com elevados índices de morbidade e mortalidade, especialmente entre 

casos que se manifestam precocemente (Post et al., 2010). Além destas 

características, o TB por vezes é acompanhado de prejuízos no funcionamento 

cognitivo, comportamental, educacional, vocacional e interpessoal (Dilsaver et 

al., 2011; Faedda et al., 2014; Leverich et al., 2007).   

Além de apresentar-se como uma doença multifatorial, é sabido  que 

fatores genéticos estão envolvidos no TB e estima-se que a herdabilidade da 

doença seja de 60% a 85% (Doherty et al., 2014; Winham et al., 2014). O TB 

apresenta características poligênicas (ou seja, mais de um gene é responsável 
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por determinadas características) e podem ser causados por complexas 

alterações genômicas. Apesar da contínua busca de marcadores genéticos que 

predisponham ao TB e da descoberta de alguns genes associados à doença, 

mais estudos se fazem necessários para associá-los ao TB (Mcmahon et al., 

2005). 

 

1.1 Lítio 

 

Para o tratamento do transtorno bipolar, são utilizados fármacos 

chamados estabilizadores do humor, associados ou não a antidepressivos, 

anticonvulsivantes, antipsicóticos atípicos e terapia eletroconvulsiva (ECT). 

Essas intervenções são indicadas para tratamento em casos de mania e/ou 

depressão, com atuação profilática na inibição destes episódios (Rybakowsky, 

2014). Estes sintomas recorrentes do TB, geralmente são tratados com 

sucesso, mas a taxa de racaída ainda é alta. Portanto, a prevenção de recaída 

é importante para minimizar não só os danos causados pela doença, mas 

também o risco de suicídio (Geddes et al., 2004). 

O lítio ocupa a posição de estabilizador do humor de primeira linha, 

sendo utilizado como a principal abordagem terapêutica para prevenção de 

episódios reincidentes de mania aguda e de suicídio (Goodwin, 2003; Tondo e 

Baldessarini, 2009). 

Os sais de lítio são utilizados no tratamento dos transtornos do humor há 

mais de 50 anos. Seu efeito antimaníaco foi primeiramente observado pelo 

psiquiatra australiano, John Cade, há 67 anos, e seu sucesso foi constatado 

após tratamento de 10 pacientes em estado de mania com observação da 

melhora dos sintomas (Cade, 1949). Mais tarde, sua eficácia como 

estabilizador do humor pôde ser descrita e comprovada em inúmeros ensaios 

clínicos. O primeiro estudo randomizado  desenvolvido por Schou et al. (1954), 

revelou a eficiência do uso de lítio como tratamento do transtorno bipolar e uma 

alternativa para a eletroconvulsoterapia (ECT) no tratamento de mania. Em 

outro estudo, Geddes et al. (2004) publicaram uma meta-análise que 
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demonstrou a eficiência do lítio na reducão do risco de recaída para episódios 

de mania (38%) e episódios de depressão (28%). 

 

1.1.1 Efeitos neuroprotetores do lítio 

 

Como íon de proporções pequenas, o lítio penetra facilmente em 

neurônios, bem como em células do músculo esquelético e liso interagindo com 

diversas moléculas intracelulares (Li et al., 2012).Seu transporte através da 

membrana celular ocorre por diversas maneiras, sendo o principal meio por 

transporte passivo via canal de voltagem de sódio (Na+). A entrada por esta via 

(Na+/Li+) ocorre devido à mesma permeabilidade do canal para ambos os 

cátions (El-Mallakh, 2004; Komoroski e Pearce, 2008). Outra via de transporte 

do lítio, assim como sua acão no interior das células e membrana plasmática, 

se da por meio da competição com íons de magnésio ligados a diversas 

enzimas, transportadores e proteínas regulatórias. Isso ocorre devido a 

semelhança iónica do lítio ao magnésio (Komoroski e Pearce, 2008). 

Sabe-se que o lítio atua em uma série de sistemas de 

neurotransmissores, regulação hormonal e circadiana, transporte de íons, 

expressão gênica e de mecanismos de transdução de sinais, tais como a 

hidrólise de fosfoinositol (PI), adenilato ciclase (AC), proteínas G, glicogênio 

sintase quinase 3 β  (GSK3β),  proteína quinase C (PKC), entre outras. 

Acredita-se que tais efeitos sejam responsáveis por mudanças na modulação 

neural. Todavia, os mecanismos pelos quais o lítio exerce seus efeitos 

neurotróficos e neurorreparadores ainda não foram completamente elucidados 

(Williams e Harwood, 2000; Alda, 2015). O efeito mais descrito do lítio é a 

fosforilação da GSK3β e PKC, alterando a atividade dessas quinases que 

modificam proteínas do citoesqueleto, levando a alterações nos sistemas de 

neurotransmissão, neurocircuito e neurocognição associados à estabilização 

do humor (Lenox e Hahn, 2000). Além disso, levam  a ativação de vias 

neurotróficas e neuroprotetoras, conforme demonstrado em estudos humanos 

pré-clínicos com  lítio (Chiu e Chuang, 2010). 
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Os estudos identificam como principais alvos moleculares do lítio (Figura 

1): 

 

 

 
FONTE: Adaptado de Chiu e Chuang (2010). 

Figura 1 – Mecanismo de ação intracelular do lítio.  O lítio tem como primeira ação a inibição 
direta e indireta da atividade de GSK3β via ação PI3K-dependente de PKC e cAMP-
dependente de ativação de PKA. Estas inibições levam a ativação de vários fatores de 
transcrição, incluindo CREB, HSF-1 eβ-catenina e subsequente de proteínas citoprotetoras tais 
como BDNF, VEGF, HSP70 e Bcl-2. GSK3β é regulada negativamente pela ativação do 
receptor inativo Wnt, causando a diminuição da atividade da GSK3β e redução da atividade da 
proteína pró-apoptótica p53 e seu efeito de subativação em Bcl-2. A inibição de GSK3β permite 
a ativação de fatores neurotróficos induzidos por lítio, como BDNF, ativado por seu receptor 
NTRK2 na superfície celular, e as vias PI3K / Akt e MEK / ERK. Ambos os caminhos estão 
fortemente associados aos efeitos neuroprotetores, que estimulam CREB e inibe GSK3β. A 
indução de BDNF é um passo essencial para a neuroproteção contra a excitotoxicidade do 
glutamato e pode contribuir para a neurogênese induzida por lítio. Em terceiro lugar, o lítio inibe 

β 
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o receptor de NMDA mediado pelo influxo de cálcio, consequentemente inibindo a ativação de 
JNK (proteina responsável por regular a apoptose), p38 quinase e fator de transcrição AP-1. A 
atividade de JNK (proteína envolvida no controle apoptótico) também é inibida pela super-
expressão do HSP70 (proteína com propriedade anti-inflamatória). Além disso, por meio da 
depleção de inositol, o lítio reduz o IP3 e, consequentemente, a liberação de cálcio. A inibição 
intracelular de cálcio suprime o estresse celular. 

 

- Regulação da bomba Na+/K+ATPase e fluxo de íons 

Desponta a hipótese de que o lítio seja capaz de diminuir a 

concentração irregular de sódio intracelular, levando à sua normalização em 

pacientes em mania aguda, sendo assim possível a renovação do gradiente 

eletroquímico de sódio através da membrana plasmática e do potencial de 

membrana em repouso (El-Mallakh, 2004). O lítio atua ainda na regulação da 

bomba Na+/K+ATPase que em casos de mania e depressão bipolar apresenta 

atividade diminuída (Keltner e Steele, 2015).  

Episódios de mania possivelmente estão associados a um aumento das 

concentrações intracelulares de cálcio (Ca2+), aumento de neurotransmissores 

na célula e aumento da estimulação da membrana pós-sináptica. Já nos 

episódios depressivos ocorrem a diminuição da atividade da bomba 

Na+/K+ATPase em razão da redução das concentrações intracelulares de Ca2+, 

IP2 (inositolbifosfato) e aumento da produção de IP3 (inositol trifosfato) 

(Vosahlikova e Svoboda, 2016). 

 

- Depleção do Inositol 

A via de sinalização do inositol ocorre por meio de receptores acoplados 

à proteína G. Uma vez ativada, esta via leva à hidrólise de PIP2 

(fosfatidilinotisol 4, 5-bifosfato) via enzima fosfolipase C (PLC) produzindo 

IP3(inositol trifosfato), usado na produção de inositol e DAG (diacilglicerol) 

(Toker e Agam, 2014). 

A hipótese de depleção do inositol foi introduzida por Berridge et al. 

(1989). Em seu trabalho, foi sugerido que o efeito do lítio como estabilizador do 

humor é mediado pelo seu efeito inibitório sobre várias enzimas no ciclo do  

fosfoinositol (PI), principalmente por uma inibição não competitiva da 

monofosfatase de inositol (IMPase) e polifosfatase de inositol (IPPase). Estas 
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moléculas têm papel importante no que diz respeito à transmissão de sinal 

intracelular, via receptores acoplados à proteína G. Esta ação impede que o 

inositol seja reciclado e, por conseguinte, acarretando na diminuição da 

concentração de inositol livre, interferindo na sinalização celular mediada por 

IP3 e subsequentemente em moléculas responsáveis por transmissões de 

sinais (Ca2+ e PKC) mediadas por este componente (Berridge, Downes e 

Hanley, 1982). 

O lítio, por ser inibidor não competitivo de IMPase, tem sua ação 

diretamente mediada pela concentração de inositol, ou seja,  o grau de inibição 

depende tanto do inibidor quanto do substrato: quanto mais substrado 

disponível, maior é a acão operada pelo inibidor. Isso explicaria um dos efeitos 

do lítio como estabilizador do humor (Williams e Harwood, 2000). 

 

- Inibição da sinalização do glutamato mediada pelo receptor NMDA (Nmethyl- 

D- aspartate) 

É sabido que em condições normais o neurotransmissor glutamato 

exerce papel importante na plasticidade sináptica, aprendizado e memória. Em 

pacientes com TB, este neurotransmissor encontra-se aumentado durante 

fases de mania, levando a excitotoxicidade nos neurônios (Vosahlikova e 

Svoboda, 2016; Nikolaus et al., 2003). 

Também se tem descrito que a ativação do receptor NMDA de glutamato 

é impedida pelo magnésio que se liga a ele, sendo este receptor ativado 

quando da ligação simultânea de glutamato e glicina e a consequente 

substituição do magnésio (Tsapakis e Travis, 2002). A administração crônica 

de lítio incorre numa competição com o magnésio o que leva à inibição do 

receptor NMDA de modo que a excitotoxicidade induzida pelo glutamato seja 

suprimida e impedindo assim a atrofia dos neurônios e sua degradação. Parte 

desta inibição advém da inibição do influxo de cálcio mediado pelo receptor 

NMDA (Hashimoto et al., 2002). 

 

- Alterações de segundos mensageiros responsáveis pela neurotransmissão da 

dopamina 
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Dopamina é um importante neurotransmissor excitatório de vias 

responsáveis pela estimulação das funções cerebrais. A ação pós-sinaptica 

desta substância é mediada por receptores acoplados à proteína G, levando à 

estimulação do sistema de segundos mensageiros como adenilatociclase (AC), 

monofosfato de adenosina cíclico (cAMP) que, posteriormente, modulam a 

neurotransmissão (Manji e Lenox, 2000). Há hipóteses de que este 

neurotransmissor esteja desregulado no TB, apresentando-se elevado em 

fases de mania, o que resulta em alterações na via de sinalização (Ashok et al., 

2017). Nesse sentido, estudos sugerem que a administração crônica de lítio 

altera o funcionamento destes segundos mensageiros, mas sem alterações nas 

concentrações dopaminérgicas (Manji e  Lenox, 2000). 

 

- Inibição da proteína Gi e estimulação de adenilato ciclase (AC) 

A adenilato ciclase está acoplada à região da membrana e intimamente 

associada a proteína G que, a depender de seu subtipo pode estimular (Gs) ou 

inibir (Gi) a produção de cAMP e então ativar PKA (proteína quinase A), que, 

por sua vez, regula canais iônicos fosforilados, citoesqueleto e fatores de 

transcrição, tais como proteína de ligação ao elemento de resposta cAMP 

(CREB) (Quiroz et al., 2010). 

Atuando nessa via de transdução de sinal, o lítio, em concentrações de 2 

mmol/L, é capaz de aumentar os níveis basais de AC e cAMP, em parte pela 

inibição da proteína Gi, além de equilibrar o superestímulo celular reduzindo 

atividade de Gs, conferindo estabilidade ao sistema de segundo mensageiro 

(Marmol, 2008; Brunello e Tascedda, 2003). 

Com uso prolongado de lítio, estes efeitos eventualmente acarretam 

modificações transcricionais em genes relacionados à AC (Mann et al., 2009) 

 

- Diminuição de PKC (proteína quinase C) 

Proteínas quinase C são isoenzimas abundantemente expressas no 

cérebro e influenciam a sinalização neuronal a curto prazo (liberação de 

neurotransmissores e fluxos iônicos), a médio prazo (regulação de receptor), e 

a longo prazo (proliferação celular, remodelação sináptica e expressão gênica) 
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(Saxena et al., 2017). A ativação da PKC ocorre por mediação de 

neurotransmissores regulados por PI3K (fosfoinositol 3-quinase). Já foi descrito 

um aumento da atividade de PKC durante intensa neurotransmissão, como em 

episódio de mania. Em estudo post-mortem, foram encontrados elevados níveis 

de PKC no cortex préfrontal de pacientes com transtorno bipolar, prejudicando 

o funcionamento neuronal. O lítio diminui a atividade desta quinase, permitindo 

um reajuste no desempenho dos neurônios (Manji et al., 1996). 

 

- Inibição de glicogênio-sintase quinase – 3β (glycogen-synthase kinase – 3 - 

GSK3β) 

GSK3β é uma importante enzima envolvida em múltiplas vias de 

sinalização. Foi primeiramente associada à regulação da enzima glicogênio 

sintase e posteriormente descobriu-se sua ação na regulação da expressão 

gênica, desenvolvimento embrionário, ritmo circadiano, desenvolvimento e 

sobrevivência neuronal, entre outras funções (Embi et al., 1980; O’Brien e 

Klein, 2009). Tem como alvos inibitórios fatores de transcrição, moléculas 

envolvidas na sinalização do glutamato e vias Wnt (Wingless-related integration 

site).  

A via Wnt de sinalização está envolvida em muitas funções celulares 

(Clevers, 2006). Nesta via, o principal substrato da GSK3β é a proteína β-

catenina, proteína responsável, juntamente com Akt (proteína quinase B) pela 

inibição de GSK3β (Jope, 2003). GSK3β ativada tem por finalidade fosforilar β-

catenina levando à sua degradação. A ativação da via Wnt inibe a GSK3β, 

bloqueando a degradação da β-catenina e resultando em aumento da 

expressão de genes dependentes da ativação de β-catenina (Can, Schulze e 

Gould, 2014). 

Em concentrações terapêuticas, o lítio tem capacidade de inibir a 

atividade de GSK3β pela fosforilação da serina na porção N-terminal da 

molécula (inibição indireta). Em níveis terapêuticos, o lítio atua inibindo GSK3β 

pela competição com íons magnésio acarretando o bloqueio da atividade 

catalítica de GSK3β (inibição direta) (Grimes e Jopes, 2001). Esta ação 

inibitória promove o aumento de fosforilação e ativação de Akt resultando na 
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redução de moléculas pró-apoptóticas, mecanismo este mediado pela 

estimulação da proteína β-catenina (Beualieu, 2012). 

 

 

- Diminuição de fatores pró-apoptóticos 

Estudos demonstraram que o lítio é capaz de previnir apoptose 

(processo de morte celular) em hipocampo por meio de ativação de vias 

neuroprotetoras e anti-inflamatórias (aumento da expressão de HSP70). Este 

processo ocorre pela inibição de quinases como JNK (quinase N-terminal de c-

Jun) e p38 ativada por mitógeno (Shaulian e Karin, 2002). Estas proteínas tem 

sua ativação por fosforilação em resposta a estímulos apoptóticos, induzindo 

aumento da transcrição de AP-1 (proteína ativadora – 1), proteína responsável 

pelo controle da proliferação celular, diferenciação e apoptose. Em tratamento 

a longo prazo, o lítio atua na inibição destas quinases e, por conseguinte, 

inativação do processo de morte celular (Chen et al., 2003) 

Assim como quinases, células B de linfoma 2 (Bcl-2) sõ importantes na 

regulação da apoptose. A Bcl-2 desempenha um importante papel anti-

apoptótico por meio da inibição da liberação de Bax (fator pró-apoptótico) das 

mitocôndrias (Chen e Chuang, 1999). Este efeito neuroprotetor ocorre devido à 

regulação positiva de Bcl-2 por lítio que atua contra a excitotoxicidade do 

glutamato, impedindo que a expressão de fatores pró-apoptóticos como p53 e 

Bax induzidos por glutamato ocorra (Malhi e Outhred, 2016; Chen e Chuang, 

1999). 

 

- Regulação da atividade do fator de transcrição CREB (cAMP response 

element-bindingprotein) 

CREB é uma proteína de ligação ao elemento de resposta cAMP 

(conhecido como CRE), importante fator de transcrição regulado por GSK3 e 

PKA/cAMP (Salloum et al., 2014). Sua ativação ocorre por intermédio de 

fatores de crescimento, influxo de cálcio, adenilato ciclase e pela via MEK/ERK 

importante na regulação da função neuronal, plasticidade sináptica e 

sobrevivência. CREB fosforilado e ativado atuará em funções de expressão 
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gênica e sobrevivência celular, além de destacar-se por ser importante no 

aumento da expressão de BDNF (brain-derived neurotrophicfactor – fator 

neurotrófico derivado do cérebro), fatores anti-apoptóticos e redução de fatores 

pró-apoptóticos (p-53 e Bax) (Boer et al., 2008; Chen e Chuang, 1999; Walton 

e Dragunow ,2000; Grewal, York e Stork, 1999). 

O tratamento com lítio aumenta a fosforilação de CREB permitindo maior 

ativação e aumento da atividade de transcrição gênica. Além disso, a inibição 

de GSK3β induzida por lítio também leva a ativação de CREB (Grimes e Jope, 

2001). 

 

- Aumento da expressão de BDNF  

BDNF (brain-derived neurotrophic factor) é a principal neurotrofina do 

cérebro responsável pela regulação das atividades neuronais, diferenciação e 

sobrevivência. Para exercer suas funções é necessário que esta proteína se 

ligue ao seu receptor NTRK2 (neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2). 

Quando ligada, é responsável por iniciar inúmeras cascatas de sinalização 

como via PI3K/Akt e a via ERK1/2, ambas envolvidas na regulação do fator de 

transcrição para controle da expressão gênica (Mai, Jope e Li, 2002).  

Monteleone et al. (2008) mostrou que baixas concentrações séricas de 

BDNF, está associada à diversas desordens psiquiátricas, principalmente 

depressão unipolar e transtorno depressivo maior. 

Diversos estudos têm demonstrado a ação do lítio em aumentar as 

concentrações de BDNF intracelular (Manji e Quiroz, 2003).  

 

1.1.2 Efeitos colaterais do lítio 

 

O lítio, apesar de sua eficácia, possui uma faixa terapêutica estreita, 

elevando-se os riscos de intoxicação. Logo, sua adiministração deve ser 

cautelosa e monitorada, principalmente durante os três primeiros meses de 

administração (Machado-Vieira, 2017). Deste modo, para que se obtenha 

evolução no tratamento, é necessário acompanhamento não somente do perfil 

clínico clássico, mas também da resposta à terapia farmacológica, identificando 
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assim pacientes respondedores e não respondedores (refratários) (Salloum et 

al., 2014). 

Adicionalmente a este controle, é fundamental o acompanhamento da 

litemia. Níveis séricos abaixo do limite podem aumentar os riscos de episódios 

maníacos e/ou depressivos, já níveis elevados podem provocar efeitos 

colaterais (Lima et al., 2005) que, na maioria das vezes, levam ao abandono do 

tratamento (Goodwin, 2003).  

Para maior segurança, a administração do lítio deve ser feita dentro da 

faixa terapêtica recomendada, mantendo níveis séricos entre 0,6 a 1,2 mmol/L. 

Sintomas como: tremor, náuseas, diarréia, vertigem e confusão, geralmente 

estão associados a níveis séricos acima de 1,5 mmol/L (American Psychiatric 

Association, 2002). 

Embora a maioria das diretrizes recomende a prescrição de lítio como 

um fármaco de primeira linha para o tratamento do TB, seu uso tem diminuído, 

principalmente por razões acerca de sua segurança clínica (Young et al., 

2007). Na verdade, além da janela terapêutica estreita existem outras 

preocupações relacionadas com a prescrição do medicamento, tais como a 

exigência de coletas frequentes para verificação dos níveis séricos, a avaliação 

da incidência de efeitos adversos potencialmente incapacitantes (ex. sede, 

alteração gustativa, tremor, poliúria, ganho de peso), o risco de 

teratogenicidade, e a possibilidade de surgimento de lesões orgânicas (ex. 

insuficiência renal, disfunção tubular renal, hipotireoidismo, 

hiperparatireoidismo) particularmente com o uso em longo prazo. Na realidade, 

a disfunção renal tem sido apontada como uma das principais preocupações 

dos médicos que prescrevem derivados de lítio (Young et al., 2007; Grandjean 

et al., 2009).  

 

1.2 Refratariedade 

 

 A maioria dos pacientes em tratamento com litio tedem a apresentar 

recaídas dos sintomas de mania e depressão além de efeitos adversos 

(Geoffroy et al., 2014). Apenas 30% dos pacientes em tratamento crônico com 
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lítio, apresentam resposta clínica adequada e total remissão dos sintomas 

associados ao TB. (Pisani, Melis e Squassina, 2016). A variabilidade na 

resposta ao medicamento pode ser atribuída a múltiplos fatores genéticos e 

ambientais (Clayton et al., 2006). 

Estima-se que a genética pode ser a razão de 20% a 90% da 

variabilidade na biodisponibilidade do medicamento e em seus efeitos (Kerb et 

al., 2006). De acordo com Zhou et al. (2008), diferenças funcionais em genes 

que codificam enzimas metabolizadoras, transportadores e receptores 

celulares de medicamentos estão associados à variação na depuração 

(clearance) do medicamento e na reposta terapêutica. Essas diferenças são 

frequentemente relevantes entre membros de uma mesma população (Kerb et 

al., 2006). Assim sendo, medicamentos que são eficazes ou bem tolerados por 

algumas pessoas podem ser ineficazes ou tóxicos a outras (Wolf et al., 2000). 

Com relação a pacientes tratados com lítio, já foi relatado que pacientes 

com TB respondedores têm maior probabilidade de ter familiares com TB 

também respondedores ao tratamento com lítio (Mendlewicz et al., 1973; Grof 

et al., 2002). Por outro lado, os não respondedores (refratários) são mais 

propensos a apresentar início precoce dos sintomas do TB, muitas vezes na 

infância (Strober et al., 1988), e seus familiares apresentarem maior incidência 

de esquizofrenia (Grof et al., 1994). Esses achados sugerem que a resposta 

terapêutica ao lítio entre os indivíduos com TB parece ser influenciada por 

características genéticas (Smeraldi et al., 1984; Smoller, 2003; Alda et al., 

2005; Grof, 2010; Mccarthy et al., 2010). 

A refratariedade ao lítio no TB é difícil de ser definida devido à 

complexidade da doença com ciclos imprevisíveis de sintomas clínicos 

(Fountoulakis, 2011). O início da resposta pode demorar de 10 a 12 semanas, 

até que concentrações de lítio atinjam os níveis terapêuticos no plasma. Antes 

disso, o paciente não pode ser considerado refratário. Alguns autores sugerem 

que, para que o lítio tenha seu efeito terapêutico, é necessário que o paciente 

em mania aguda espere pelo menos de 3 a 4 semanas e apresente 

concentrações plasmáticas de 0,6 mmol/L até no máximo 1,2 mmol/L. Em 

ciclos de depressão o paciente deverá apresentar concentrações plasmáticas 
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de 0,4 mmol/L a 0,8mmol/L. Se neste período de tempo e nestas 

concentrações não houver resposta, pode significar um caso de refratariedade 

(Fountoulakis, 2011).  

Diferentes escalas de avaliação auxiliam na definição da refratariedade 

no TB, sendo que, em casos de mania, pontuações para escalas desenvolvidas 

para avaliação de depressão como: HDRS (Hamilton Depression Rating 

Scale)e MADRS (Montgomery-Asberg Depression Scale) não deverão sofrer 

mudanças significativas e, para escala YMRS (Young Mania Rating Scale) 

desenvolvida para avaliação de mania no TB e escala MRS (Modified Rankin 

Scale) desenvolvida para medir o grau de incapacidade de pessoas que 

sofreram algum tipo de comprometimento neurológico (Hamilton, 1960; 

Motgomery; Asberg, 1979; Young et al., 1978, Rankin, 1957), terá que ser 

maior que 6 em período de 8 a 10 semanas. Em casos de depressão bipolar 

aguda, não deverá haver mudanças significativas de acordo com YMRS e 

MRS. Para as escalas MADRS e HDRS, há necessidade da pontuação ser 

maior que 5 em período de 10 a 12 semanas. Com base em HDRS e MADRS, 

YMRS e MRS, as pontuações deverão ser maior que 7 entre os episódios de 

mania e depressão em período de um ano para constatação de refratariedade 

(Fountoulakis, 2011). 

Em estudo de Keidienst et al. (2005), os autores descreveram 42 

potenciais fatores relacionados a resposta terapêutica ao lítio, entre eles: 

número de episódios prévios do humor, número de episódios maníacos 

prévios, número de episódios depressivos prévios, número de hospitalizações 

prévias, frequência dos episódios e ciclagens rápidas, duração do intervalo 

entre o primeiro e o segundo episódio, duração total do transtorno, idade de 

início dos sintomas, padrão do intervalo entre mania e depressão, entre outros 

fatores. Este trabalho apontou que o intervalo de mania e depressão e baixo 

número de hospitalizações prévias estavam claramente relacionados à 

resposta terapêutica ao lítio. 

 

 



14 
 

1.2.1 Escala ALDA 

 

Como visto, um dos maiores desafios encontrado no tratamento do TB é 

definir o fenótipo de resposta ao lítio para uma terapia eficaz capaz de reduzir a 

frequência dos sintomas e possíveis recaídas. Foi tomando este ponto de 

partida que Martin Alda e  ConLiGen, consórcio internacional que visa facilitar a 

análise dos dados de alta qualidade relacionados à resposta ao tratamento de 

lítio, desenvolveram a escala ALDA (anexo 1). Esta escala utiliza-se de uma 

abordagem analítica longitudinal onde são analisados o tempo de recorrência 

ou a quantidade de sintomas apresentados durante o curso do tratamento (Grof 

et al., 2002). 

A escala é constituída por dois critérios, denominados “A” e “B”. A 

pontuação “A” da escala é uma medida generalizada da gravidade dos 

sintomas ou melhora apresentada durante todo o tratamento em com lítio. 

Pelas pontuações da escala “B” (B1 – B5), o fenótipo apresentado em “A” é 

ponderado levando-se em consideração o grau em que a alteração clínica 

observada pelo paciente está relacionada ao lítio. Com a escala respondida, as 

pontuações obtidas em “B” serão subtraídas de “A”. Pontuações maiores que 7 

serão caracterizados com fenótipo “respondedor” e, pontuações menores que 7 

com fenótipo “refratário” (Schulze et al., 2010).  

 

1.3 Farmacogenética 

 

A farmacogenética originou-se há mais de 50 anos quando o geneticista 

Arno Motulsky, em 1957, publicou um artigo sobre evidências da 

hereditariedade das reações adversas à droga antimalárica primaquina, e 

argumentou dizendo que estariam ligadas a déficits nas atividades de enzimas 

específicas envolvidas no funcionamento da droga. Dois anos depois Vogel, na 

Alemanha, cunhou o termo “farmacogenética” (Ozdemir et al., 2012)  

O princípio da farmacogenética é estudar variações genéticas que 

possam influenciar na eficácia do medicamento, comprometimento da resposta 

medicamentosa e causar toxicidade (Mroziewicz e Tyndale, 2010). 
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As variações genéticas são frequentemente encontradas em sequências 

de nucleotídeos do DNA. Ou seja, apesar do DNA de cada indivíduo ser 99,9% 

idêntico, a quantidade de nucleotídeos de cada par de genes herdados de cada 

genitor, é muito grande – aproximadamente três bilhões – aumentando a 

margem de erro para variações nas sequências de nucleotídeos. Variações 

encontradas em mais de 1% da população são chamadas “polimorfismos” 

(Kruglyak e Nickerson, 2001). 

Um tipo de variação genética bem definida e bastante associada à 

resposta terapêutica são os polimorfismos de um único nucleotídeo (single 

nucleotide polymorphism - SNPs) que são alterações ocorridas no DNA onde 

uma base nitrogenada é substituída por outra qualquer (A/T, A/G, A/C, G/C, 

G/T). (Pennisi, 1998). Estes SNPs podem ser considerados como marcadores 

moleculares de predisposição do indivíduo a certos tipos de doenças, alvos 

terapêuticos no desenvolvimento de novas drogas ou ainda como marcadores 

de interferências no metabolismo e resposta às drogas (Figura 2). 

 

 
FONTE: http://genetics.thetech.org/ask-a-geneticist/how-gwas-works 

Figura 2 – Single Nucleotide Polymorphism – SNPs. SNP inserido em uma das fitas de DNA 
havendo substituição de um alelo por outro.  A atividade da proteína expressa por este gene 
contendo a variação pode ser alterada. 
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Desta maneira, para esse estudo, selecionamos polimorfismos em 

genes envolvidos com o mecanismo de ação do lítio, como: neuroproteção 

(GSK3β - glicogênio sintase quinase 3β; BDNF - fator neurotrófico derivado do 

cérebro e NTRK2 - receptor neurotrófico de tirosina quinase tipo 2) e genes que 

codificam enzimas envolvidas em atividades de segundos mensageiros (CREB 

- proteína ligada ao elemento de resposta cAMP)) (Lin et al., 2013).  
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1.3.1 GSK3β (glycogen synthase kinase 3 beta) 

 

O gene GSK3β é responsável por codificar a proteína GSK3β, que atua 

no metabolismo energético e desenvolvimento de células neuronais. O lítio 

inibe a proteína GSK3β de mamíferos pela competição com íons de magnésio 

aumentando a fosforilação desta substância e, consequentemente, a inativando 

(Lin et al., 2013). O gene de GSK3β contém o polimorfismo rs334558 (-50C/T) 

situado no cromossomo 3, posição 13.33, exon 13, região promotora, 

relacionada ao início da transcrição gênica (Lee e Kim, 2011). Em estudo de 

Benedetti et al. (2004), este polimorfismo foi descrito por interferir no 

mecanismo transcricional, no qual o alelo T possui uma atividade elevada 

conferindo aumento da transcrição do gene GSK3β, e de estar presente com 

maior frequência em pacientes com TB mais jovens, além disso, no mesmo 

estudo, o genótipo TT deste polimorfismo foi relacionado à respota ineficaz ao 

tratamento com lítio quando comparados aos genótipos heterozigoto TC e 

homozigoto CC. Estes relatos também foram encontrados em estudo de Lin et 

al. (2013) no qual o genótipo TT foi relacionado à resposta insuficiente ao 

tratamento com lítio  

 

1.3.2 BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 

 

Em humanos, o gene BDNF está situado no cromossomo 11 posição 

14.1 (Sears et al., 2011). O polimorfismo mais relatado é o rs6265 (Val66Met), 

havendo substituição de guanina por adenosina no nucleotídeo 196, resultando 

em troca do aminoácido valina por metionina na proteína traduzida, relacionado 

à ausência de resposta ao tratamento com lítio. Este polimorfismo foi 

inicialmente descrito em pacientes chineses diagnosticados com TB tratados 

com lítio (Wang et al., 2012).  

Testes em animais comprovam a interação entre os diferentes alelos do 

gene BDNF com estabilizadores de humor, entre eles o lítio, alguns 

antidepressivos e anticonvulsivantes (como o valproato), terapia 

eletroconvulsiva e estimulação magnética transcraniana repetitiva (Matsuo et 
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al., 2009). O efeito destes tratamentos pode influenciar na expressão do gene 

BDNF ou diretamente na proteína BDNF na região do hipocampo e lobo frontal 

(Matsuo et al., 2009). 

 

1.3.3 NTRK2 (neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2) 

 

A proteína NTRK2 é produzida pelo gene NTRK2, que possui 24 éxons e 

está localizado na posição 9q22.1. O polimorfismo de maior incidência já 

descrito é o rs1387923 (T/C). O alelo T foi associado a uma melhor resposta ao 

tratamento com lítio (Salloum et al., 2014).  

A NTRK2 tem papel de receptor importante na transdução de sinal para 

a neutrofina BDNF e na modulação da diferenciação neural e sobrevivência em 

regiões do córtex pré-frontal (Salloum et al., 2014).Há evidências de que o lítio 

ativa o receptor NTRK2 in vivo e induz cascatas de sinalização para a 

autofosforilação do receptor NTRK2 em culturas celulares de hipocampo e 

córtex frontal de roedores (Rantamaki et al., 2006). 

 

1.3.4 CREB (cAMP response element-binding protein) 

 

Lítio é responsável por inibir GSK3β o qual é responsável pela regulação da 

atividade de CREB. A inativação de GSK3β acarreta no aumento da atividade 

de CREB, possibilitando o aumento da transcrição de proteínas citoprotetoras e 

neutrofinas como Bcl-2 e BDNF (Kapczinski et al., 2008).  Estudo de Alda et al 

(2013) também apontam que a fosforilação e a atividade transcricional de 

CREB é modulada pelo lítio. Existem evidências  de que o envolvimento dos 

polimorfismos CREB1-1H (G/A) e CREB1-7H (C/T) situados  no gene CREB1, 

2q33.3, exon 14, especificamente os genótipos GA (CREB1-1H) e o genótipo 

TT (CREB1-7H) relacionados à resposta ineficaz ao lítio (Mamdani et al., 

2013).   
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2 OBJETIVOS 

 

i) Avaliar polimorfismos de DNA nos genes: GSK3β, CREB, BDNF e 

NTRK2 em pacientes diagnosticados com transtorno bipolar, respondedores e 

refratários ao tratamento com lítio.  

ii) Identificar potenciais polimorfismos marcadores de refratariedade ao 

tratamento com lítio. 

iii) Analisar a aplicabilidade da escala ALDA para determinação de 

refratariedade ao lítio na sub-amostra em estudo 
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3 DESENHO 

 

Estudo transversal e retrospectivo em dois grupos de pacientes com 

transtorno bipolar: a) respondedores ao lítio; e b) refratários ao lítio. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Casuística 

 

Foram recrutados 178 indivíduos com TB em tratamento com lítio 

(Figura 3), sendo 51 do sexo masculino e 127 do sexo feminino (entre 50 e 65 

anos).  

 

 
Figura 3 – Processo de recrutamento dos pacientes com TB em tratamento com lítio. 

Dentre todos os pacientes do Instituto de Psiquaitria – HCFMUSP que fazem 
tratamento com lítio foram selecionados apenas aqueles com transtorno bipolar. 
Destes, foram recrutados pacientes para coleta de sangue de grupos de pesquisa 
como: GRUDA (ambulatório de transtornos afetivos) e ambulatório do LIM-27 
(laboratório de neurociências). 

 

Destes 178 pacientes recrutados, foram recontactados 56 pacientes, nos 

quais foi aplicada a Escala ALDA. 

Foram excluídos aqueles pacientes com comorbidades 

neuropsiquiátricas. 

 

 

706 

Pacientes TB 

 IPq  

Pacientes GRUDA, 
LIM-27 e outros 

178 
amostras 
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4.2 Preparo de amostra 

 

O DNA foi obtido a partir de 5-10 ml do sangue periférico total em tubo 

de coleta EDTA e extraídos por método salino (salting out) desenvolvido por 

Miller et al. (1988) que conciste na salinização das proteínas celulares por 

desidratação e precipitação com uma solução de NaCl saturada permitindo a 

separação do DNA pelo aumento da força iônica da fase aquosa o qual 

acarreta na diminuição da sua solubilidade. Os ácidos nucléicos extraídos 

foram analisados e quantificados em espectrofotômetro Nanodrop ND-1000 

(para que o DNA estivesse em condições aceitáveis, a razão de absorbância 

de260/280 nm deveria ser ~ 1,8 e para razão 260/230 nm a razão deveria ser ~ 

2,0) (Desjardins e Conklin, 2010). 

Os polimorfismos de DNA foram avaliados por discriminação alélica por 

meio de ensaios de genotipagem de SNPs previamente fabricados utilizando o 

sistema TaqMan® (Applied Biosystems, Foster City, CA), no equipamento de 

PCR em tempo real. 

 

4.3 Análises das amostras - PCR em tempo real - sistema TaqMan® 

 

PCR em tempo real tem por finalidade analisar quantitativamente ácidos 

nucléicos em tempo real (Kubista et al., 2006). PCR (Polymerase Chain 

Reaction- Reação em Cadeia de Polimerase) em tempo real necessita de um 

termociclador com capacidade para capturar fluorescência e transmitir a um 

computador com software adequado para análise final da reação. Quanto maior 

for a emissão da fluorescência maior será o número de fragmentos gerados de 

produtos da PCR (Valones et al., 2009). 

Inicialmente a técnica segue os mesmos princípios de uma reação de 

PCR convencional, ou seja, faz uso de soluções contendo Taq DNA polimerase 

(enzima bacteriana com capacidade de suportar altas temperaturas) com 

atividade 5' exonuclease 3', oligonucleotídeos e iniciadores e terminadores 

(primers) complementares ao alvo da sequência de DNA que deseja analisar. 

O processo ocorre em três etapas: desnaturação, anelamento e elongação. 
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Estes passos consistem na separação da fita dupla de DNA por meio de altas 

temperaturas, em seguida, com o resfriamento da solução, os primers anelam-

se a sequência alvo de DNA. O Taq DNA polimerase será responsável pela 

detecção da sequência e pela elongação por oligonucleotídeos criando uma 

cópia complementar a sequência de DNA alvo (Kariyazono et al., 2001).  

O PCR em tempo real com sistema TaqMan®   consiste na utilização de 

sondas acopladas a Taq DNA polimerase (sondas TaqMan) (Figura 4). Esta 

sonda contém a fluorescência “repórter” em sua extremidade 5´, e a 

fluorescência “quencher” na extremidade 3´. Enquanto a sonda está intacta, 

não há emissão de fluorescência pelo “repórter” (Arya et al., 2005). Quando a 

sonda detecta a sequência alvo e anela-se, ao final da elongação ela é clivada 

pela enzima Taq polimerase com atividade de exonuclease, transferindo 

energia ressonante de fluorescência FRET para o repórter que será absorvida 

pelo quencher (Lee et al., 1993). A clivagem da sonda pela Taq polimerase 

separa os fluorófilos repórter e quencher, aumentando a emissão de 

fluorescência a qual será detectada em tempo real pelo software, onde será 

possível identificar e quantificar a sequência alvo de DNA de interesse que será 

proporcional à quantidade de fragmentos amplificados pelo processo da PCR 

(Heid et al., 1996). 
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Fonte: Adaptado de Shaad et al., 2003. 

Figura 4 – PCR em tempo real – sistema  TaqMan®. PCR em tempo real com sistema 
TaqMan® com sondas acopladas a Taq DNA polimerase (sondas TaqMan) contendo 
fluorencência “repórter” e “quencher” nas extremidades 5’ e 3’ da fita de DNA respectivamente. 
A emissão de fluorencência “repórter” ocorre com a clivagem da sonda, anelada a sequência 
alvo, pela enzima Taq DNA polimerase transferindo energia ressonante de fluorescência FRET 
para o “repórter” que será absorvida pelo “quencher”. Esta energia atuará com o intuito de 
aumentar a emissão da fluorencencia pelo “repórter”. Esta fluorescência será então detectada 
em tempo real pelo software onde será possível analisar a sequência alvo de interesse e 
quantifica-la de acordo com a quantidade de fragmentos amplificados gerados pela reação de 
PCR. 

 

 

4.4 Genes e polimorfismos investigados 

 

A seleção dos genes candidatos foi feita de acordo com duas 

abordagens principais: (A) dados da literatura e (B) estar presente em vias 

metabólicas envolvidas com mecanismo moleculares do lítio e com processos 

suscetíveis ao transtorno bipolar. Assim, selecionamos polimorfismos dos 

genes candidatos de acordo com seu papel na farmacodinâmica e a 

refratariedade ao tratamento com lítio (Tabela 3). 
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Tabela 1 - Genes e polimorfismos relacionados à farmacodinâmica do lítio 

Fármaco Genes Polimorfismos Genótipos Referências 

Lítio 

GSK3β rs334558 C>T 
Lin et al., 2013; 

Kwok et al. 2005 

CREB 
CREB1-1H (rs1050641) 

CREB1-7H (rs2551919) 

G>A 

C>T 

Mamdani et al., 2013; 

Wang et al. 2013 

BDNF rs6265 G>A (Val66Met) 
Wang et al., 2012; 

Matsuo et al., 2009 

NTRK2 rs1387923 T>C 
Dmitrzak-Weglarz et al., 

2008 

GSK3β: glycogen synthase kinase 3 beta; CREB: cAMP response element-binding protein; 
BDNF: brain-derived neurotrophic factor; NTRK2: neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2; 
C: Citosina; T: Tirosina; G: Guanina; A: Adenina 
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4.5 Análises estatísticas 

 

Foram realizados testes Chi-quadrado de Pearson e Teste exato de 

Fisher, para as comparações genéticas de controle de casos, as diferenças no 

genótipo e na distribuição de alelos entre respondedores e refratários, Teste – 

T para análise dos resultados entre os dois grupos, refratários e 

respondedores, Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE), usado para verificar o 

equilíbrio nas distribuições genotípicas entre pacientes respondedores e 

refratários com TB, e V de Cramér para análise de associação entre duas 

variáveis. Análise realizada por meio do programa estatístico Statistical 

package for Social Science (SPSS) versão 14, para Windows e Excel do 

Microsoft Office. A significância estatística para todas as análises foi 

estabelecida para valores de p<0,05 (α = 95%). 

 

5 RESULTADOS 

 

Dos 178 pacientes recrutados, definimos, pelos critérios estabelecidos, 

143 respondedores e 35 refratários (Tabela 1). Foram incluídos pacientes com 

TB avaliados pela aplicação da HDRS e YMRS e pela análise do prontuário 

dos pacientes. 

 

Tabela 2 – Dados sóciodemográficos da casuística estudada com aplicação das escalas HDRS 
e YMRS 

 
M: Masculino; F: Feminino; dp: desvio padrão 
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Com base nas escalas HDRS e MADRS, YMRS e MRS, os pacientes 

teriam que ter uma pontuação maior que 7 entre os episódios de mania e 

depressão em período de um ano para constatação de refratariedade. 

Dos 178 pacientes recrutados, foi possível recontactar 56 pacientes, nos 

quais foi aplicada a Escala ALDA resultando em 12 pacientes classificados 

como respondedores e 44 como refratários (tabela 2). De acordo com a escala 

ALDA, os pacientes refratários teriam que apresentar pontuação final inferior à 

7. 

Foram excluídos aqueles com comorbidades neuropsiquiátricas. 

Para melhor compreensão, denominamos pacientes classificados pela 

metodologia de escalas HDRS e YMRS principalmente, e prontuários por: 

“Amostra total”, e pacientes classificados pela escala ALDA por: “Sub-amostra 

ALDA”. 

 

Tabela 3– Dados sóciodemográficos da casuística estudada com aplicação da escala ALDA 

 
M: Masculino; F: Feminino; dp: desvio padrão 

 

 

5.1 Padronização 

 

Para a padronização do método de identificação dos polimorfismos dos 

genes GSK3β, BDNF, NTRK2 e CREB foram utilizadas amostras de sangue de 

indivíduos saudáveis, seguindo o mesmo protocolo de preparo de amostras, 

um com adição de betaína (proteína com ação otimizadorada para amplificação 



28 
 

do DNA na PCR) (figuras 5A, 6A e 7A) e outro sem betaína (figuras 5B, 6B e 

7B) As reações foram realizadas com sondas repórter VIC (para alelos 

normais) e FAM (para alelos polimórficos), além da utilização da sonda 

quencher MGB com alta especificidade. Ao final optou-se pela reação sem 

betaína que apresentou melhor desempenho de tempo com início da 

amplificação do baseline no ciclo 3 e linear de detecção de fluorescência na 

fase exponencial (threshold) entre 22 e 25 ciclos, além da alta quantidade de 

sequências-alvo amplificadas pela metodologia de PCR em tempo real. 

 

A)  B)  

Figura 5 – Amplificação de fragmentos heterozigotos em PCR em tempo real. A) Com adição 
de betaína. Baixa quantidade de fragmentos amplificados representados como heterozigoto no 
gráfico pelas fluorescências em verde (VIC) e em vermelho (FAM); B) Sem adição de betaína. 
Alta quantidade de fragmentos amplificados representados como heterozigoto no gráfico pelas 
fluorescências em verde (VIC) e em vermelho (FAM). 

 

A) B)  

Figura 6 – Amplificação de fragmentos homozigotos em PCR em tempo real. A) Com adição 
de betaína. Alta quantidade de fragmentos amplificados representados como homozigoto no 
gráfico pela fluorescência em vermelho (FAM) em maior espaço de tempo; B) Sem adição de 
betaína. Alta quantidade de fragmentos amplificados representados como homozigoto no 
gráfico pela fluorescência em vermelho (FAM) em menor espaço de tempo. 
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A) B)  

Figura 7 – Amplificação de fragmentos homozigotos em PCR em tempo real. A) Com adição 
de betaína. Alta quantidade de fragmentos amplificados representados como homozigoto no 
gráfico pela fluorescência em verde (VIC) em maior espaço de tempo;  B) Sem adição de 
betaína. Alta quantidade de fragmentos amplificados representados como homozigoto no 
gráfico pela fluorescência em verde (VIC) em menor espaço de tempo. 

 

5.2 Análise das amostras totais e submostra ALDA 

 

5.2.1 GSK3β (rs334558)  

 

Foram analisados os polimorfismos selecionados de 178 indivíduos da 

amostra total, sendo 35 refratários e 143 respondedores e 56 individuos da 

subamostra Alda, destes, 44 refratários e 12 respondedores.  

Ao comparar os resultados obtidos relacionados ao polimorfismo do 

gene GSK3β em pacientes da amostra total, observamos que indivíduos 

respondedores apresentaram maior incidência de genótipo heterozigoto CT 

enquanto que refratários apresentaram a incidência maior para genótipo 

homozigoto polimórfico TT comparado aos respondedores (p=0,0480). Para 

frequência alélica, pacientes respondedores apresentaram maior número de 

alelos C normal e pacientes refratários, maior incidência do alelo T polimórfico.  

Pacientes da subamostra ALDA, tanto refratários quanto respondedores 

não apresentaram quaisquer diferenças genotípicas e alélicas conclusivas. 

Esses resultados quando comparamos aos resultados da amostra total, foram 

opostos (Figura 8). 
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GSK3β 
 (C>T)  

Refratário Respondedor 
X² (Refr. vs. 

Resp.) 

 
  N (%) N (%)   

  TT 10 (31,2) 20 (14,4) p = 0,0480 

Genótipo CC 11 (34,3) 44 (31,8) 
   CT 11 (34,3) 74 (53,6)   

 
 

 
 

GSK3β 
 (C>T)  

Refratário Respondedor 
X² (Refr. vs. 

Resp.) 

 
  N (%) N (%)   

  TT 5 (11,6) 2 (18,1) p = 0,8392 

Genótipo CC 18 (41,8) 4 (36,6) 
   CT 20 (46,5) 5 (45,4)   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CC CT TT

%
 g

en
o

tí
p

ic
a

 

Amostra total 
Frequência genotípica GSK3β 

 
*p=0,0480 

Refratários

Respondedores

A) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CC CT TT

%
 g

en
o

tí
p

ic
a

 

Subamostra ALDA 
Frequência genotípica GSK3β 

Refratários

Respondedores

B) 



31 
 

 
 

 
 

 
GSK3β 

 (C>T) 
 

Refratário  
Amostra total 

Respondedor 
Amostra total 

Refratário 

Subamostra ALDA 

Respondedor 
Subamostra ALDA 

HWE 

  

N(%) N(%) N(%) N(%) 
 Alelo C 33 (51,6)  162 (58,7) 56 (65,1) 13 (59,1) p = 0,8756 

  T 31 (48,4) 114 (41,3) 30 (34,9) 9 (40,9)   

 
Figura 8 – Incidência de genótipo em grupos refratários e respondedores em relação ao 
polimorfismo analisado de GSK3β. A) Frequência genotípica da amostra total; B) Frequência 
genotípica da subamostra ALDA; C) Frequência alélica da amostra total; D) Frequência alélica 
da subamostra ALDA. Os resultados referentes a subamostra ALDA não apresentaram 
conclusões e disparidade entre resultados comparados às análises da amostra total. Análise 
Qui-quadrado de Pearson e Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) (p=0,0480; p=0,839, p=0,875). 
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5.2.2 CREB1-1H (rs1050641) 

 

Já com relação ao polimorfismo CREB1-1H, não foi possível coletar 

dados a respeito do genótipo e frequência alélica em ambas as metodologias 

em razão das amostras se mostrarem 100% homozigotas GG (genótipo não 

polimórfico) e frequência alélica G nos dois grupos, refratários e 

respondedores, excluindo-se a possibilidade de alterações polimórficas nesta 

população de pacientes com TB.  

 

5.2.3 CREB1-7H (rs2551919) 

 

Para o polimorfismo CREB1-7H, não encontramos diferenças 

genotípicas ou alélicas significativas entre refratários e respondedores nos dois 

grupos. Entretanto notamos que na amostra total, pacientes refratários 

apresentaram maior índice do genótipo heretozigoto CT, e pacientes 

respondedores uma maior porcentagem do genótipo normal CC. Para 

frequência alélica, pacientes respondedores apresentaram maior índice de 

alelo polimórfico T comparado a pacientes respondedores. Com relação à 

subamostra ALDA, os resultados mostraram-se opostos aos da amostra total, 

nos chamando atenção apenas pela maior frequência do genótipo polimórfico 

TT em pacientes refrários comparado a respondedores (Figura 9).  
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CREB1-7H 
(C>T)  

Refratário Respondedor 
X² (Refr. vs. 

Resp.) 

  
N (%) N (%) 

 

 
CC 21 (61,7) 101 (71,6) p = 0,4993 

Genótipo CT 12 (35,2) 36 (25,5) 
 

 
TT 1 (2,94) 4 (2,84) 

  

 

CREB1-7H 
 (C>T)  

Refratário Respondedor 
X² (Refr. vs. 

Resp.) 

 
  N (%) N (%)   

  CC 33 (75) 7 (53,8) p = 0,4298 

Genótipo CT 10 (22,7) 5 (41,6) 
 

  TT 1 (2,27) 0 (0)   
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CREB1-7H 

 (C>T) 
 

Refratário  
Amostra total 

Respondedor 
Amostra total 

Refratário 
Subamostra ALDA 

Respondedor 
Subamostra ALDA 

HWE 

  
N(%) N(%) N(%) N(%) 

 
Alelo C 54 (79,4)  238 (84,4) 76 (86,4) 19 (79,2) p = 1 

  T 14 (20,6) 44 (15,6) 12 (13,6) 5 (20,8)   

 
Figura 9 – Incidência de genótipo em grupos refratários e respondedores em relação ao 
polimorfismo analisado de CREB1-7H. A) Frequência genotípica da amostra total; B) 
Frequência genotípica da subamostra ALDA; C) Frequência alélica da amostra total; D) 
Frequência alélica da subamostra ALDA.Os resultados da análise genotípica nos mostraram 
maior incidência do genótipo heterozigoto CT em pacientes da amostra total refratários 
comparados aos respondedores, estes com maior incidência do genótipo homozigoto CC, 
maior incidência do alelo polimórfico T em pacientes refratários, corroborando ao esperado. As 
análises obtidas para a subamostra Alda não mostraram nenhuma semelhança de resultados 
quando comparados a amostra total. Nenhuma das análises apresentou significância 
estatísica. Análise de Fisher e Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) (p=0,4993; p=0,4928, p=1). 

 

 

5.2.4 BDNF (rs6265) 

 

Na análise dos resultados para o polimorfismo do gene BDNF, também 

não encontramos diferenças estatísticas significativas. Todavia o genótipo foi 

encontrado com maior incidêncianos respondedores da amostra total já na 

subamostra ALDA o genótipo polimórfico AA apresentou-se aumentado nos 

refratários (Figura 10). 
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BDNF 

 (G>A)  
Refratário Respondedor 

X² (Refr. vs. 

Resp.) 

 

  N (%) N (%)   

  GG 24 (70,5) 94 (66,6) p = 0,1798 

Genótipo GA 8 (23,5) 45 (31,9) 

   AA 2 (5,8) 2 (1,42)   
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BDNF 

 (G>A)  
Refratário Respondedor 

X² (Refr. vs. 

Resp.) 

 

  N (%) N (%)   

  GG 28 (63,6) 9 (75) p = 0,3032 

Genótipo GA 15 (34) 2 (16,6) 

   AA 1 (2,27) 1 (8,3)   

 

 

 

 

BDNF 

 (G>A) 

 

Refratário  

Amostra total 

Respondedor 

Amostra total 

Refratário 

Subamostra ALDA 

Respondedor 

Subamostra ALDA 
HWE 

  

N(%) N(%) N(%) N(%) 

 Alelo G 56 (82,4)  233 (82,6) 71 (80,7) 20 (83,3) p = 0,607 

  A 12 (17,6) 49 (17,4) 17 (19,3) 4 (16,7)   
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Figura 10 – Incidência de genótipo em grupos refratários e respondedores em relação ao 
polimorfismo analisado do gene BDNF. A) Frequência genotípica da amostra total; B) 
Frequência genotípica da subamostra ALDA; C) Frequência alélica da amostra total; D) 
Frequência alélica da subamostra ALDA. Os resultados obtidos nas análises das frequências 
genotípicas e alélicas não apresentaram diferenças significativas entre ambos os grupos 
(refratários e respondedores) para a amostra total e subamostra ALDA. Análise de Fisher e 
Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) (p=0,1798; p=0,3032; p=0,607). 

 

 

5.2.5 NTRK2 (rs1387923) 

 

As análises do polimorfismo do gene NTRK2 não apresentaram 

resultados significativos entre os grupos respondedores e refratários e 

similaridade de resultados na amostra total e subamostra ALDA. 

Apesar da significância estatística para a análise da frequência alélica na 

subamostra ALDA, não há equilíbrio com os resultados da frequência 

genotípica da subamostra ALDA obtidos por conta das amostras, em sua 

maioria, mostrarem-se heterozigotas CT em ambos os grupos respondedores e 

refratários, não polimórfico CC (Figura 11). 
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NTRK2 
(T>C)  

Refratário Respondedor 
X² (Refr. vs. 

Resp.) 

  
N (%) N (%) 

 

 
CC 6 (17,6) 24 (17) p = 0,7882 

Genótipo CT 18 (52,9) 83 (58,8) 
 

 
TT 10 (29,4) 34 (24,1) 

 
 
 

 

NTRK2 

 (T>C)  
Refratário Respondedor X² (Refr. vs. Resp.) 

 

  N (%) N (%)   

  CC 6 (13,6) 1 (8,3) p = 0,5126 

Genótipo CT 30 (68,1) 7 (58,3) 

   TT 8 (18,1) 4 (33,3)   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TT TC CC

%
 g

en
o

tí
p

ic
a

 

Amostra total 
Frequência genotípica NTRK2 

Refratários

Respondedores

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TT TC CC

%
 g

en
o

tí
p

ic
a

 

Subamostra ALDA 
Frequência genotípica NTRK2 

Refratários

Respondedores

B) 

A) 



39 
 

 

 

NTRK2 

 (T>C) 

 

Refratário  

Amostra total 

Respondedor 

Amostra total 

Refratário 

Subamostra ALDA 

Respondedor 

Subamostra ALDA 
HWE 

  

N(%) N(%) N(%) N(%) 

 Alelo C 38 (55,9) 151(53,5) 46 (52,3) 15 (62,5) p = 0,0473 

  T 30 (44,1) 131 (46,5) 42 (47,7) 9 (37,5)   

 

Figura 11 – Incidência de genótipo em grupos refratários e respondedores em relação ao 
polimorfismo analisado de NTRK2. A) Frequência genotípica da amostra total; B) Frequência 
genotípica da subamostra ALDA; C) Frequência alélica da amostra total; D) Frequência alélica 
da subamostra ALDA. Os resultados obtidos nas análises de frequência genotípica e alélica em 
ambas as amostras (total e subamostra ALDA) não foram substanciais. Análise Qui-Quadrado 
de Pearsone Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) (p=0,7882; p=0,5126, p=0,0473). 
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6  Análise de associação entre os polimorfismos 

 

A análise de associação entre os polimorfismos investigados com a 

utilização da ferramenta estatística V de Cramér não demonstrou associação 

visto que, para que haja associação é necessário que os resultados devam ser 

o mais próximo de 1, o que não ocorreu com os polimorfismos investigados 

neste estudo. 

 
Tabela 4 – Análise de associação entre os polimorfismos investigados 

SNPs associados V 

GSK3β + CREB1-7H 0,103 

GSK3β + BDNF 0,091 

GSK3β +NTRK2 0,114 

CREB1-7H +BDNF 0,064 

CREB1-7H + NTRK2 0,074 

BDNF + NTRK2 0,080 
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7 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo propusemos identificar polimorfismos genéticos preditores 

de resposta ao tratamento com lítio que possam ser utilizados como 

biomarcadores. Para isso, analisamos os polimorfismos de quatro genes com 

envolvimento na resposta ao lítio e seu possível mecanismo de ação: GSK3β, 

CREB, BDNF e NTRK2. Na nossa amostra, os polimorfismos dos genes 

CREB1-1H (rs1050641), CREB1-7H (rs2551919), BDNF (rs6265) e NTRK2 

(rs1387923) não apresentam associação significativa dos genótipos com a 

resposta à terapia com lítio. Nossos resultados relacionados ao polimorfismo 

CREB1-1H (rs1050641) mostraram-se 100% homozigotos GG, genótipo não 

polimórfico, em todas as amostras. Este resultado não corrobora estudo prévio, 

no qual Mamdani et al. (2008) encontraram o polimorfismo G/A no gene 

CREB1-H (rs1050641) como possível marcador de refratariedade ao lítio.   

O CREB1-7H compõe a família de genes responsáveis pela transcrição 

da proteína CREB importante por sua função na regulação da transcrição de 

neutrofinas, fatores pró-apoptóticos e anti-apoptóticos (Wang et al. 2013). O 

polimorfismo C/T (rs2551919) do gene CREB1-7H se manifestou, em nossas 

amostras, com maior incidência do genótipo heterozigoto CT e com maior 

expressão do alelo polimórfico T em pacientes refratários. Nossos achados 

relacionados a este polimorfismo, embora sem significância, corroboram 

achados da literatura, como em estudo desenvolvido com pacientes 

diagnosticados com TB, no qual foi demonstrada a relação do genótipo 

polimórfico TT do gene CREB1-7H (rs2551919) e a refratariedade ao lítio 

Mamdani et al., 2008. 

Com relação ao polimorfismo Val66Met G/A (rs6265) do gene BDNF 

nossos resultados, apesar de discretos, apresentaram maior incidência do 

genótipo polimórfico AA em pacientes refratários ao tratamento com lítio. De 

acordo com estudos de Dmitrzak-Weglarz et al. (2008) e  Matsuo et al. (2009), 

o polimorfismo Val66Met (genótipo AA) é mais incidente entre os refratários e 

está relacionado ao prejuízo na resposta medicamentosa. O alelo Met de 

BDNF está relacionado a uma melhor resposta ao tratamento com lítio (Matsuo 
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et al., 2009). Esta associação supostamente se dá por conta dos mecanismos 

compensatórios do lítio em aumentar os níveis de BDNF que se encontram 

reduzidos em pacientes com TB devido à descompensação de proteínas como 

CREB e GSK3β, prejudicando a transcrição de BDNF (de Cid Ret al., 2008; 

Rybawoski et al., 2007). Acredita-se que são estas vias as responsáveis pela 

atividade neuroprotetora do lítio e reestabelecimento da função cerebral (Tseng 

et al., 2008). Este mecanismo desregulado corrobora a teoria do efeito 

neurotóxico em pacientes refratários ao tratamento sendo a causa dos piores 

prognósticos (Rybawosky et al., 2007). 

Com relação ao gene NTRK2 não observamos diferença que 

comprovasse a relação do alelo polimórfico C do polimorfismo analisado 

rs1387923 (T/C) com a refratariedade, já que os grupos (respondedores e 

refratários) apresentaram frequência genotípica similar. Este achado diverge do 

estudo de Dmitrzak-Weglarz et al. (2008) no qual foi possível constatar a 

relação do polimorfismo C com a resposta insuficiente ao lítio em pacientes 

bipolares.  

GSK3β é um elemento da via Wnt/β-catenina envolvido no controle da 

expressão gênica, sobrevivência e adesão celular. Esta quinase tem por 

finalidade, além da modulação da homeostase glicolítica, regular a plasticidade 

neuronal, neurodesenvolvimento e sobrevivência celular. Sua desregulação 

está envolvida em comorbidades psiquiátricas e doenças neurodegenerativas 

(Benetti et al. 2004). Em nosso estudo, os resultados obtidos na análise 

genotípica correspondente ao polimorfismo rs334558 (C/T) do gene GSK3β, 

verificamos maior incidência do genótipo heterozigoto CT em pacientes 

respondedores e um aumento do genótipo polimórfico homozigoto TT em 

pacientes refratários. O polimorfismo rs334558 está localizado na região 

promotora do gene GSK3β e o genótipo TT já foi descrito como responsável 

pelo aumento da transcrição deste gene in vitro (Kwok et al. 2005). Em estudos 

de Benetti et al. (2004a, 2004b, 2005) com pacientes bipolares tipo I, foram 

reportadas evidências da associação deste polimorfismo com a resposta ao 

lítio sugerindo que, pacientes com genótipo polimórfico TT não apresentam 

resposta ou apresentam resposta insuficiente ao lítio, diferente de pacientes 
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com genótipos TC e CC. Além disso, o alelo polimórfico T foi relacionado a 

pacientes que tiveram o desenvolvimento precoce da doença, de acordo com o 

Estudo da Área de Captação Epidemiologica do Instituto Nacional de Saúde 

Mental (Epidemiological Catchment Area - ECA), sendo a idade de início para o 

transtorno bipolar I 18 anos e para bipolar II, 22 anos (Lima et al, 2005). Esta 

associação do polimorfismo TT também foi observada em um estudo mais 

recente de Lin et al. (2013) desenvolvido com pacientes taiwaneses 

diagnosticados com transtorno bipolar I, confirmando que o genótipo TT do 

polimorfismo rs334558 leva a uma resposta insuficiente ao tratamento com lítio.  

Em pacientes com transtorno bipolar, a proteína GSK3β encontra-se 

desregulada e super expressa. O lítio é um íon que possui ação inibitória da 

GSK3β de modo direto e indireto. A GSK3β, por sua vez, confere atividade a 

outras moléculas quando está inativada: BDNF, NTRK2 e CREB. Baseado 

nesse mecanismo, propusemos neste estudo avaliar se a refratariedade ao lítio 

de pacientes com transtorno bipolar correlaciona-se com polimorfismos nos 

genes que expressam essas moléculas. Encontramos correlação entre o 

fenótipo refratário com polimorfismo de GSK3β, mas não para os demais alvos 

avaliados. Essa diferença poderia ser explicada pelo mecanismo com que o 

lítio atua: o lítio tem ação direta em GSK3β, o que não acontece com BDNF, 

NTRK2 e CREB. Deste modo, polimorfismos nestes alvos podem não ser 

suficientes para modificar a resposta ao lítio. 

Quando realizada a análise de associação utilizando a ferramenta 

estatística V de Cramér, observamos baixa relação entre os polimorfismos 

investigados visto que o valor obtido na avaliação foram menores que 1. De 

acordo com V de Cramér, valores mais próximos de 1 demonstram maior 

associação. 

Para a metodologia ALDA empregada para classificação dos fenótipos 

na Subamostra ALDA, não obtivemos diferenças que relacionassem os 

polimorfismos selecionados a refratariedade ao lítio. A escala ALDA se baseia 

em dados clínicos retrospectivos, divididos em dois critérios: a) análise da 

melhora clínica do paciente (critério A) e b) análise de fatores de confusão 

mental e a possível relação entre melhora clínica e tratamento (critério B) 
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(Manchia et al., 2013; Schulze et al., 2010). A escala Alda foi aplicada em um 

estudo brasileiro (Lima e Silva et al. 2016) demonstrando êxito na distinção dos 

grupos de pacientes com transtorno bipolar respondedores e refratários ao 

tratamento com lítio, no entanto, para que ela seja eficaz, é necessário a 

aplicação em pacientes preferencialmente em monoterapia com lítio ou 

utilizando-se de medicações que nao interfiram no efeito do lítio em período de 

pelo menos um ano ou mais próximo do ideal (Grof et al. 2002). Em 

contrapartida, em nosso estudo a maioria dos pacientes avaliados pela escala 

ALDA, não aderiram à medicação pelo período esperado e/ou não se 

encontravam em monoterapia, utilizando também antidepressivos, hipnóticos e 

antipsicóticos; drogas estas que poderiam interferir na ação do lítio e mascarar 

seus efeitos terapêuticos. 

O consórcio ConLiGen realizou anteriormente um estudo de 

confiabilidade  em múltiplos estágios com o objetivo de encontrar a melhor 

maneira pela qual os valores da escala ALDA podem ser combinados para 

avaliação da resposta. Avaliaram dois fenótipos principais para resposta ao 

lítio: um fenótipo dicotômico (resposta ao lítio bom/ ruim), e fenótipo contínuo 

(faixa de 0 a 10). Foi encontradoo fenótipo dicotômico mais confiável que 

designou todos os sujeitos com uma pontuação total ≥ 7 como 

“respondedores”. Para determinação do fenótipo contínuo confiável utilizou-se 

o escore A, mas excluíram-se todos os sujeitos com um escore B total > 4 

(Heilbronner et al, 2016). 

Na intenção da separação dos grupos respondedores e refratários, 

assemelharem-se a metodologia de escalas e prontuários empregada; optamos 

por fazer uso também do fenótipo contínuo. No entando, de todos os pacientes 

refratários determinados pela escala ALDA (53), apenas 5 pacientes 

converteram para “respondedores”. Este resultado obtido pela aplicação do 

fenótipo contínuo não foi suficiente para que a metodologia ALDA apresentasse 

semelhanças estatísticas com os resultados da metodologia de aplicação de 

escalas e análise dos prontuários. 

Apesar de ser cada vez mais utilizada para determinação do fenótipo de 

resposta ao lítio, a escala ALDA ainda não foi adaptada ou traduzida para seu 
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uso em português no Brasil, além disso, a aplicação da escala ALDA exige um 

conhecimento prévio dos critérios do transtorno bipolar, julgamento clínico e 

análise do curso da doença. O preenchimento da escala requer que seja 

selecionado o maior período no qual o uso de lítio é bem documentado, e 

preferencialmente usado em monoterapia (Lima e Silva et al, 2016). É possível 

que o número reduzido de pacientes avaliados pela escala ALDA neste estudo, 

tenha comprometido o sucesso no envolvimento desta metodologia para 

descriminação correta dos grupos respondedores e refratários ao lítio. 

A comparação dos nossos achados aos estudos disponíveis na literatura 

com associação destes polimorfismos é complexa uma vez que os métodos de 

análise não são os mesmos, assim como o tipo de população (Dmitrzak-

Weglarz et al. 2008; Wang et al. 2013). A definição correta do fenótipo e a 

classificação dos pacientes bipolares é um grande desafio enfrentado não só 

na clínica, mas especialmente na genética da resposta ao lítio (Mamdani et al., 

2008; Serreti e Drago, 2010). 

O pequeno número de indivíduos incluídos em nosso estudo pode ter 

prejudicado a análise da frequência e consequentemente a determinação 

desses polimorfismos na resposta ao lítio. De acordo com o exposto por 

Mamdani et al. (2008), o número de amostras analisadas, a alta miscigenação, 

a epigenética e comorbidades clínicas interferem no baixo envolvimento destes 

SNPs na população. Para a investigação de padrões genéticos alterados, é 

necessária compreensão total das interferências que podem se 

tornarpreditores de resposta, como: variações do número de cópias (CNVs) 

juntamente com variações de um único nucleotídeo (SNPs) e fatores 

epigenéticos, tal como a metilação (Mandani et al., 2007). Além disso, deve se 

considerar que apresença de populações de etnias diferentes na amostra, as 

quais diferem na composição de seu DNA e nas alterações polimórficas, 

podem nos levar a falsos positivos na separação dos grupos (respondedores e 

refratários). Outro problema enfrentado é a escassez de estudos relacionados 

à associação dos alvos escolhidos neste trabalho, salientando a necessidade 

da replicação deste estudo com um número maior de participantes e 

determinação de refratariedade por metodologias previamente estabelecidas e 
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comprovadas. Além disso, analisamos somente de 1 a 2 polimorfismos por 

gene, o qual não representa todas as variações genéticas em cada gene 

estudado. 

Apesar de discretos, nossos resultados contribuem para o estudo de 

marcadores genéticos para a refratariedade ao lítio. Em especial, nossos 

resultados mostraram-se positivos para análise individual dos polimorfismos do 

gene GSK3β (rs334558), resultados estes que corroboram aos estudos de 

Iwahashi et al. (2014); Benedetti et al. (2005); Rybakowski et al. (2012), entre 

outros importantes estudos. De todos os nossos alvos estudados, apenas um 

alvo, CREB1-1H, se mostrou divergente aos dados previamente publicados na 

literatura.  
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8 CONCLUSÕES 

 GSK3β (rs334558) mostrou-se um bom biomarcador para refratariedade 

ao lítio na população estudada, apesar da necessidade de estudos com 

um maior número amostral. 

 Ainda são necessários mais estudos para os demais alvos selecionados 

(CREB1-1H (rs1050641), CREB1-7H (rs2551919), BDNF (rs6265) e 

NTRK2 (rs1387923)) e suas possíveis relações à resposta ao lítio. 

 O estudo reforça a necessidade do desenvolvimento de metodologias 

mais apuradas para determinação de refratariedade ao lítio. 

 

Entendemos que para seguimento e posteriores estudos relacionados a 

resposta ao litio, se fazem necessárias ferramentas de bioinformática para 

análises de enriquecimento, Webgestalt (Figura 12) e String-db (Figura 13), 

para que possamos avaliar novos alvos de interação entre os genes 

relacionados ao TB e genes envolvidos à refratariedade ao lítio. 

 

 
FONTE: Adaptado de 

http://bioinfo.vanderbilt.edu/webgestalt/htdocs/final_drug_geneset_file_1440776131.html#lithium 

 
Figura 12 – Análise de enriquecimento TB e lítio. Principais genes de relevância clínica 
relacionados ao transtorno bipolar e ao lítio. 
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FONTE: Adaptado de https://string-db.org/cgi/network.pl?taskId=EVi5U5jGt6gB 
 

Figura 13 – Rede complexa de proteínas envolvidas no TB e lítio. Principais proteínas já 
descritas envolvidas com o transtorno bipolar e lítio. Os hubs ou “nós” evidenciam maior 
intereção entre uma proteína e outra. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo A. Escala Hamilton (HAM-D) 
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Anexo B. Escala Montgomery-Asberg Depression (MADRS) 
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Anexo C. Escala Young (YMRS) 
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Anexo D. Escala Montgomery-Asberg Depression (MRS) 
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Anexo A. Escala ALDA 
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Anexo B. Aprovação do Comitê de Ética 
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