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RESUMO 

 

PEREIRA, S.C. Metaloproteinases de matriz e depressão: influência genética e impacto clínico. 

2021. 169 f. Tese (Doutorado)- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto.  

 

A depressão é uma doença de grande prevalência mundial e que gera grandes prejuízos ao 

indivíduo e sociedade. Muito tem sido estudado em relação à inflamação tendo um papel 

importante na gênese da depressão. Nesses modelos se observa um aumento das 

metaloproteinases de matriz (MMPs), que são responsáveis por degradar diversar proteínas 

presente na barreira hematoencefálica (BHE), levando a sua desagregação. O objetivo do nosso 

estudo foi buscar marcadores bioquímicos e genéticos de predisposição à depressão. Foram 

incluídos 114 controles e 158 casos, avaliados através de questionários psicométricos e 

avaliação clínica.  Foram avaliados os marcadores bioquímicos no plasma pelas técnicas de 

zimografia em gel e ELISA. Ademais, foram avaliados os polimorfismos genéticos por reação 

em cadeia da polimerase. No nosso estudo observamos redução nos níveis de MMP-2 (p= 

0,022*); TIMP-1 (p= 0,002*); TIMP-2 (p= 0,001*) e de BDNF (p= 0,000*) no grupo pacientes 

versus controles. Também foi observado aumento nos níveis da razão MMP-9/TIMP-1 (p= 

0,000*) e da MMP-9/TIMP-1 x A2M (p=0,001*) no grupo pacientes versus controles. Além 

disto, houve associação entre MMP-9 e HAMD21 (β= + 3,71, p= 0,028*); MMP-9 e BSI (β= 

+ 4,07, p= 0,017*); MMP-9 e BDNF (β= + 0,19, p= 0,021*); complexo MMP-9/TIMP-1 e 

BDNF (r= + 0,22, p= 0,029); TIMP-1 e BDNF (β= + 0,00, p= 0,017*); TIMP-1 e S100β (β= + 

0,00, p= 0,028*); IL-10 e MMP-2 (β= - 0,10, p= 0,012*); TNF-α e MMP-2 (β= + 0,07, p= 

0,032*);  IL-6 e A2M (β= + 14602,26, p= 0,026*);  IL-6 e a razão MMP-9/TIMP-1 x A2M (β= 

- 4,71 x 10+09, p= 0,006*); IL-6 e BSI (β= - 4,17, p= 0,024*); TNF e BDNF (β= + 0,21, p= 

0,032*); e TNF-α e S100β (β= + 79,25, p= 0,002*). Observamos também que pacientes 

depressivos em remissão de sintomas tiveram níveis mais altos de IL-10. Houve associação dos 

genótipos HL+HH no modelo dominante do polimorfismo rs2234681 do gene da MMP-9 com 

menor risco de pelo ao menos uma tentativa de suicídio (OR= 0,07, p= 0,007*) e do genótipo 

DD no modelo recessivo do polimorfismo rs3832852 do gene A2M com redução do risco de 

ideação suicida (β= - 7,91, p= 0,033*). Podemos concluir que os biomarcadores bioquímicos e 

genéticos são relevantes para detectar indivíduos geneticamente susceptíveis a desenvolver 

depressão e a cometer suicídio. Palavras chave: metaloproteinases de matriz, depressão, 

barreira hematoencefálica.  

 



ABSTRACT 

PEREIRA, S.C. Matrix metalloproteinases and depression: genetic influence and clinical 

impact. 2021. 169 f. Tese (Doutorado)- Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of 

São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

Depression is a disease of great prevalence worldwide and that causes great prejudice to the 

individual and society. Much has been studied in relation to inflammation playing an important 

role in genesis of depression. In these models, an increase in matrix metalloproteinases (MMPs) 

was observed which are responsible for degrading several proteins present in the blood-brain 

barrier (BHE), leading to their breakdown. The aim of our study was to search for biochemical 

and genetic markers of predisposition to depression. 114 controls and 158 cases were included, 

evaluated through psychometric questionnaires and clinical evaluation. Biochemical markers 

in plasma were evaluated by gel zymography and ELISA techniques. Furthermore, genetic 

polymorphisms were evaluated by polymerase chain reaction. In our study, we observed a 

reduction in MMP-2 levels (p= 0.022*); TIMP-1 (p= 0.002*); TIMP-2 (p= 0.001*) and BDNF 

(p= 0.000*) in patients versus controls group. As well as increased levels of MMP-9/TIMP-1 

ratio (p= 0.000*) and MMP-9/TIMP-1 x A2M (p= 0.001*) in patients versus controls group. 

Furthermore, there was an association between MMP-9 and HAMD21 (β= + 3.71, p= 0.028*); 

MMP-9 and BSI (β= + 4.07, p= 0.017*); MMP-9 and BDNF (β= + 0.19, p= 0.021*); MMP-

9/TIMP-1 and BDNF complex (r= + 0.22, p= 0.029); TIMP-1 and BDNF (β= + 0.00, p= 

0.017*); TIMP-1 and S100β (β= + 0.00, p= 0.028*); IL-10 and MMP-2 (β= - 0.10, p= 0.012*); 

TNF-α and MMP-2 (β= + 0.07, p= 0.032*); IL-6 and A2M (β= + 14602.26, p= 0.026*); IL-6 

and the MMP-9/TIMP-1 x A2M ratio (β= - 4.71 x 10+09, p= 0.006*); IL-6 and BSI (β= - 4.17, 

p= 0.024*); TNF and BDNF (β= + 0.21, p= 0.032*); and TNF-α and S100β (β= + 79.25, p= 

0.002*).We also observed that patients in remission of depressive symptoms had higher levels 

of IL-10. There was an association of HL+HH genotypes in dominant model of rs2234681 

polymorphism of MMP-9 gene with a lower risk of at least one suicide attempt (OD= 0.07, p= 

0.007*) and of the DD genotype in recessive model of rs3832852 polymorphism of A2M gene 

with reduced risk of suicidal ideation (β= - 7.91, p= 0.033*). We can conclude that biochemical 

and genetic biomarkers are relevant to detect individuals genetically susceptible to developing 

depression and committing suicide. Key words: matrix metalloproteinases, depression, blood-

brain barrier.  
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1.INTRODUÇÃO 

1.1.Depressão: características e suas consequências  

A depressão é um transtorno mental que culmina em sintomas afetivos, 

físicos e cognitivos [1]. De acordo com dados epidemiológicos, a depressão é um 

grande desafio para a saúde pública afetando milhões de pessoas em todo o mundo 

[2].  Essa doença está associada a altos índices de incapacitação, elevados custos 

socioeconômicos, aumento da probabilidade de desenvolver outras doenças 

crônicas (como por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes e câncer) e 

elevado risco de suicídio [3-5]. A depressão atinge todas as faixas etárias e sexo, 

sendo mais prevalente em mulheres entre 25 a 30 anos [6, 7]. Estudos sugerem que 

a prevalência maior em mulheres possa ser decorrente de fatores sociais como 

aumento da pressão para ter sucesso na vida profissional e na construção familiar; 

de fatores biológicos como hiperatividade do sistema límbico e responsividade ao 

estresse; devido ao estilo de personalidade/temperamento [7], dentre outros fatores.   

Os tipos e subtipos de depressão são baseados no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais 5 (DSM-5) [8]. Os tipos mais comuns de 

depressão são o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e Transtorno Depressivo Maior 

(TDM)  [9]. De acordo com o DSM-5 a diferença primordial entre as duas é a 

presença de sintomas maníacos no TAB [10]. O TDM apresenta uma prevalência 

maior correspondente a 16,2% enquanto o TAB é de 4,5% [9]. 

  A depressão é caracterizada por diversos sintomas como humor deprimido, 

fadiga ou perda de energia, insônia ou hipersonia, perda ou ganho de peso, perda 

de interesse e prazer, redução da concentração/pensamento, agitação ou retardo 

psicomotor, sentimento de inutilidade/ou culpa excessiva [10]. Para o paciente ser 

dignosticado com TDM deve apresentar os critérios de A até o C. Critério A:  cinco 
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ou mais sintomas durante duas semanas; apresentar mudança em relação ao 

funcionamento anterior e pelo menos um dos sintomas precisa ser o humor 

deprimido ou perda de interesse/ prazer. Critério B: Os sintomas causam sofrimento 

clinicamente significativo, prejuízo social ou ocupacional. Critério C: O episódio 

não é decorrente de efeitos fisiológicos de alguma substância ou condição médica 

[11]. O diagnóstico e o tratamento precoce da depressão são fundamentais para 

reduzir as suas consequências [12]. Justamente neste ponto, há carência de 

biomarcadores objetivos para auxiliar o diagnóstico clínico [13]. O mesmo se 

baseia em instrumentos psicométricos com intepretação subjetiva [14]. São comuns 

divergências de diagnósticos por diferentes profissionais [14]. Além disto, durante 

a entrevista clínica, o paciente pode negar a sintomatologia resultando em 

diagnósticos incorretos [14]. É de enorme relevância, portanto, a investigação de 

biomarcadores, pois facilitaria o diagnóstico precoce, reduziria a taxa de erros de 

diagnóstico, melhoraria a precisão diagnóstica e ajudaria a estratificar os pacientes 

para regimes de tratamento [12, 14].   

1.2.Fisiopatologia da depressão 

A depressão é multifatorial podendo ser decorrente de fatores genéticos e/ou 

ambientais; alterações nos níveis de monoaminas; neurogênese (alteração do Fator 

Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF)); mudança no eixo Hipotalâmico-

Pituitário-Adrenal (HPA); alterações morfológicas da barreira hematoencefálica 

(BHE); metaloproteinases de matriz (MMPs); e inflamação [15-17].  

1.2.1. Fatores genéticos e ambientais 

Vários estudos relatam que a depressão é um transtorno hereditário [18], 

onde é demonstrado que gêmeos apresentam um risco aproximado de 50% para o 

seu desenvolvimento [19]. Além disto, tem sido demonstrado que os fatores 
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ambientais também podem contribuir para o desenvolvimento desse transtorno, de 

tal forma que a vulnerabilidade genética não é determinante para o aparecimento 

do fenótipo, sendo assim um grande obstáculo para o entendimento dos 

mecanismos genéticos [20]. Dos fatores ambientais, o estresse precoce tem uma 

participação fundamental no desenvolvimento da depressão, pois os indivíduos ao 

serem submetidos a abusos emocionais, sexuais ou físicos e/ou negligências 

emocionais e físicas no período de desenvolvimento [21], tem maiores riscos de 

desenvolver depressão quando adultos [22-24]. Estudos de associações genéticas 

são utilizados para identificação de determinantes genéticos envolvidos na 

fisiopatologia da depressão. Diversos polimorfimos foram identificados como 

fatores de risco para depressão [11, 25]. Além disso, até o momento, vários estudos 

revelaram uma correlação entre as interações gene-ambiente com a depressão [26].  

Polimorfismos e mutações são dois tipos de alterações genéticas que podem 

ser utilizadas como marcador genético. Os polimorfismos são diferenciados de 

mutações por critério de frequência populacional [27]. Os polimorfismos  tem  

frequência  alélica  em uma populacão maior que 1% [27], ao passo que as mutações 

tem frequência alélica menor que esse valor. Atualmente existem diversos tipos de 

polimorfismos que são estudados como o polimorfismo de nucleotídeo único, mais 

conhecido como SNP (do inglês, single nucleotide polymorphism) que representa a 

substituição de uma base por outra (por exemplo, C por T ou A por G) [27]; e os 

satélites que são sequências repetidas de nucleotídeos no DNA genômico. Os 

satélites podem ser classificados em satélites maiores, minissatélites e 

microssatélites, sendo a distinção decorrente do tamanho da sequência repetida e 

do número de repetições [28, 29]; inserção/deleção que é o ganho (inserção) e a 
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perda (deleção) de um segmento de DNA [30]. A interação (cis) entre diferentes 

polimorfismos podem dar origem aos haplótipos [27].    

1.2.2. Hipótese das monoaminas 

A hipótese das monoaminas foi a primeira a ser elucidada como sendo fator 

de risco para depressão. Os estudos postulam que a depressão possa ser decorrente 

de alterações nos níveis de uma ou mais monoaminas, incluindo serotonina, 

noradrenalina e dopamina [31]. Uma revisão mostra diversos estudos realizados em 

modelos animais de comportamento tipo depressivo e estudos em humanos que 

mostraram que há redução de serotonina e que os antidepressivos inibidores 

seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) e inibidores da recaptação da 

serotonina-norepinefrina (ISRSN) e antidepressivos tricíclicos foram capazes de 

aumentar os seus níveis no cérebro [32]. A noradrenalina também está alterada em 

quadros depressivos, como evidenciado pelos estudos que mostram que os 

antidepressivos que inibem a sua recaptação foram capazes de aumentar os seus 

níveis no cérebro [33]. A noradrenalina também pode interagir com o sistema 

endócrino (eixo HPA) e imunológico. Os níveis aumentados de noradrenalina 

levam ao aumento de citocinas que apresentam efeito de ativação do eixo HPA. Da 

mesma forma, essas citocinas podem levar a ativação direta do eixo HPA [33, 34]. 

A hiperatividade do eixo HPA pode levar a liberação exacerbada do cortisol 

culminando em alterações pesiquiátricas [35]. Além da serotonina e noradrenalina, 

há diversos estudos experimentais com modelos animais de comportamento tipo 

depressivo e estudos em humanos que implicam na participação do sistema 

dopaminérgico na fisiopatologia da depressão.  A relação da dopamina com 

depressão foi confirmada pelo fato dos antidepressivos aumentarem a 

neurotransmissão dopaminérgica [36].  
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Além disso, existe uma ligação entre o sistema dopaminérgico e 

noradrenérgico com o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). Um estudo 

mostrou que a redução de noradrenalina leva a um declínio na neurogênese [37], é 

provável que a elevação de noradrenalina por antidepressivos tenha um papel 

indireto na regulação do BDNF. Além disto,  o BDNF leva a superexpressão de  

receptores dopaminérgico [38]. Através dos estudos supracitados, mostramos a 

importância das monoaminas na fisiopatologia da depressão. 

1.2.3. A participação do BDNF na patogênese da depressão 

  O fator neutrófico derivado do cérebro (BDNF) é uma proteína responsável 

pela sobrevivência neuronal, formação de sinapses, plasticidade sináptica, 

regulação de neurotransmissores, dentre outras funções [39]. O BDNF é sintetizado 

nas células neuronais e gliais [40]. O BDNF é primeiro sintetizado no retículo 

endoplasmático como pré-pró-BDNF, que é posteriormente translocado para o 

complexo de golgi e clivado em pró-BDNF, que é finalmente clivado para gerar o 

BDNF maduro (mBDNF). A clivagem proteolítica intracelular de pró-BDNF pode 

ocorrer por endoproteases, como furina, ou em vesículas intracelulares por 

convertases. A clivagem extracelular de pró-BDNF pode ocorrer por proteases, 

como plasmina ou metaloproteinases 2 e 9 (MMP-2 e MMP-9) [41, 42]. 

Originalmente, pensava-se que apenas o BDNF maduro secretado possuía atividade 

biológica, porém evidências atuais sugerem que o pró-BDNF também pode ser 

biologicamente ativo [43]. Nesse contexto, podemos observar que o BDNF pode 

ser regulado pelas metaloproteinas de matriz. Diversos estudos realizados em 

modelos tipo depressivo em animais e em humanos depressivos observa-se redução 

dos níveis de BDNF tanto no cérebro quanto no plasma [44]. Também, há vários 

estudos mostrando a redução de BDNF em animais e humanos que foram 
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submetidos ao estresse precoce, mostrando a influência do estresse sobre a 

regulação dessa proteína [45]. Um estudo clínico observou uma correlação negativa 

entre BDNF e o score HAMD21 que avalia a intensidade de sintomas depressivos 

[46]. Ademais, um estudo realizado in vitro mostrou que o BDNF induziu 

angiogênese, aumentou a expressão de MMP-2 e MMP-9, porém sem causar efeito 

sobre os inibidores TIMP-1 e TIMP-2 [47]. Além dos fatores supracitados, há 

diversos estudos que apoiam uma relação bem próxima das citocinas pró- 

inflamatórias com o BDNF. Em caso de patologias cerebrais, há indução de 

ativação de citocinas pró-inflamatórias que podem levar a interrupção da 

sinalização das sinapses e este efeito pode ser mediado pela redução do BDNF [39]. 

Um estudo realizado em animais mostra que o isolamento social, que pode provocar 

comportamentos semelhantes a depressão, diminui o BDNF, e que esse efeito foi 

bloqueado ao utilizar um antagonista do receptor de IL-1 [48]. Outro estudo 

realizado em animais mostrou que após a indução da inflamação cerebral com 

Escherichia coli lipopolissacarídeo (LPS) houve aumento de IL-6, TIMP-3 e TNF-

α e redução de IL-10 e de BDNF e que o tratamento com doxicilina em monoterapia 

ou associado com meloxicam foi capaz de reverter [49].  Em estudo realizado em 

humanos depressivos foi observado redução de BDNF e aumento de IL-6 no plasma 

[50]. Partindo desse panorama, podemos inferir que existe uma relação do BDNF 

com as MMPs e sistema inflamatório e que o BDNF seria um grande preditor de 

depressão. 

1.2.4. A relação do estresse precoce com o eixo HPA como fator de risco para 

depressão na fase adulta. 

Diversos trabalhos apresentados na literatura mostram o importante papel 

das experiências vividas na infância (estresse precoce) predispondo ao risco para 
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depressão na fase adulta [35]. Entre os fatores de estresse precoce iremos destacar 

o abuso emocional, físico ou sexual e negligências [35]. É importante salientar que 

durante a infância e adolescência diversas estruturas cerebrais estão sendo 

formadas, e a ocorrência de estresse precoce pode acarretar em prejuízo no 

desenvolvimento neurológico, tornando estes indivíduos mais predispostos a 

desenvolver depressão [51]. Há estudos mostrando em pacientes depressivos a 

hiperatividade do eixo HPA que é ativado pelo estresse excessivo, portanto é 

importante destacarmos que eventos de estresse precoce tem um importante papel 

sobre o eixo HPA [52].  

O eixo HPA é um sistema neuroendócrino que constitui de três estruturas 

principais o núcleo paraventricular do hipotálamo, a glândula pituitária anterior e a 

glândula adrenal, permitindo-lhe responder a eventos estressores [53]. O cortisol, 

que é o produto final do eixo HPA, atravessa facilmente a BHE para causar efeitos 

cerebrais. Um mecanismo proposto para a desregulação do eixo HPA seria uma 

redução na capacidade do cortisol em exercer retroalimentação negativa do eixo 

HPA culminando em níveis aumentados de cortisol. A liberação exacerbada do 

cortisol decorrente da exposição ao estresse extremo ou crônico pode culminar em 

alterações psiquiátricas, dentre elas a depressão [35].  

De fato, estudos realizados tanto em animais como em humanos sugerem 

que o estresse precoce pode induzir alterações persistentes do eixo HPA e que esse 

mecanismo pode favorecer o desenvolvimento da depressão [52].  

1.2.5. Barreira hematoencefálica:  

1.2.5.1. Características  

A barreira hematoencefálica (BHE) está localizada entre os capilares 

sanguíneos e o tecido cerebral e tem como funções manter o metabolismo normal 
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do cérebro e impedir a difusão de compostos neurotóxicos para o cérebro [54]. A 

BHE é constituída principalmente por células endoteliais as quais estão unidas por 

junções endoteliais aderentes (JEA) e junções apertadas. Além disto, a membrana 

basal e os astrócitos são considerados componentes importantes da BHE [55, 56]. 

As junções que unem as células endoteliais são constituídas por proteínas como 

claudina, ocludina e caderina [57]; e a membrana basal de colágeno tipo IV, 

fibronectina, laminina e proteoglicanos [55, 57]. Essas proteínas são substratos de 

MMPs [56, 58, 59]. Os astrócitos ficam próximos á superfície externa do endotélio 

e da membrana basal e são as células mais abundantes do sistema nervoso central 

(SNC) [57]. Estudos mostram que a remoção seletiva de astrócitos na BHE de ratos 

foi seguida por alteração microvascular e neuronal do cérebro, além de induzir 

edema vasogênico [60]. Essas alterações fornecem informações sobre o papel dos 

astrócitos na manutenção da integridade da BHE e na função neuronal.  

1.2.5.2. Proteína S100β como marcador de integridade da barreira 

hematoencefálica 

A proteína S100β está inserida na família de proteínas de ligação ao Ca2+ e 

é altamente abundante no SNC [61, 62]. Essa proteína é produzida e expressa 

constitutivamente em diversos tipos celulares presentes no cérebro, em especial, 

astrócitos [61]. A S100β localiza-se no citoplasma, onde é encontrada em uma 

forma solúvel, bem como associada a membranas intracelulares, centrosomas, 

microtúbulos e filamentos intermediários tipo III [61]. Devido a sua alta expressão 

no tecido cerebral, vários estudos relacionam a neurodegeneração com alterações 

nos níveis de S100β [63].  Há relatos de que quando ocorre a desagregação da BHE, 

a S100β é liberada rapidamente no sangue [64, 65]. Um estudo mostrou o aumento 

de S100β no plasma de pacientes caucasianos que apresentavam transtorno 
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depressivo maior em comparação aos pacientes controles [62]. Além disto, esse 

estudo mostra que o tratamento dos pacientes com antidepressivos apresentou uma 

ligeira redução da S100β, sugerindo que S100β pode ser usada como um marcador 

dessa doença [62]. Ademais, pacientes que apresentaram episódios depressivos 

recorrentes apresentaram níveis maiores de S100β no plasma em comparação aos 

pacientes que apresentaram somente um episódio [66]. O aumento da S100β no 

plasma foi observada também em outras doenças psiquiátricas [67]. 

Interessantemente, um estudo em humanos investigou se a S100β seria um 

marcador de integridade da BHE independente de lesão cerebral [64]. Para isto, os 

participantes foram submetidos á infusão intra-arterial de manitol. Foi observado 

um aumento de S100β no plasma [64]. Através desse estudo, podemos sugerir que 

a S100β pode ser usada como marcador de integridade da BHE. Além dos estudos 

supracitados, há diversos estudos que apoiam uma relação bem próxima das 

citocinas pró- inflamatórias na modulação da S100β. A S100β, dependendo da 

concentração extracelular, pode promover respostas inflamatórias ao se ligar ao 

receptor transmembrana RAGE expresso em neurônios e células gliais. A interação 

S100β-RAGE resulta na sinalização de proteínas quinases ativadas por mitogênio 

(MAPK) e fator nuclear kappa β (NF-kappaB) e aumenta a produção de citocinas 

pró-inflamatórias, incluindo IL6, TNF-α e IL-1β [68]. Estudo realizado em animais 

mostra que as IL-6, TNF-α IL-1β, IL-8 foram capazes de aumentar a secreção de 

S100β no hipocampo de ratos. Além disto, nesse estudo foi observado o aumento 

da secreção de S100β por IL-6 em células de glioma C6 e que foi prevenido com o 

uso de antipsicóticos haloperidol, risperidona e clozapina [69].  

1.2.6.Metaloproteinases de matriz: características e sua influência na 

patogênese da depressão 
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As metaloproteinases de matriz (MMPs) são um grupo de enzimas 

proteolíticas zinco dependentes que participam da proteólise de diversas proteínas 

da matriz extracelular, do meio intracelular e intercelular [56, 58, 59]. Atualmente 

existem mais de 26 tipos de MMPs, mas apenas algumas foram identificadas no 

cérebro humano, em especial, a MMP-2 e MMP-9 [70]. Dentre as MMPs 

encontradas no cérebro [71], a MMP-2 é uma protease produzida constitutivamente 

e pode ser induzida em casos patológicos, além de ser encontrada em diversos tipos 

celulares [58, 72]. Já a MMP-9 é induzida por citocinas e é mais comumente 

expressa em leucócitos [58]. No SNC as MMPs são sintetizadas por astroglia, 

micróglia e neurônios [73]. As MMPs são sintetizadas e expressas na sua forma 

latente (pro-MMPs), e precisam ser ativadas por proteases como plasmina, tripsina, 

elastase e MMPs de membrana, ou por mudança conformacional ocasionado pelo 

estresse oxidativo [58, 72, 74]. Uma vez ativadas, as MMPs são capazes de degradar 

diversas proteínas participando de uma variedade de processos fisiopatológicos 

como na desagregação da barreira hematoencefálica, doenças inflamatórias e 

remodelamento cardíaco [75, 76]. As MMPs podem ser reguladas pelo estresse 

oxidativo, inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs), inibidor plasmático 

α2 macroglobulina (A2M) e por inibidores sintéticos como ONO-4817, GM-6001, 

PD–166793, doxiciclina [58]. Os TIMPs são classificados em quatro tipos 

diferentes: TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e TIMP-4. A classificação se deve a sua 

expressão em diferentes tecidos e, principalmente, afinidade pelos substratos, sendo 

que o TIMP-2 apresenta maior afinidade para MMP-2, enquanto o TIMP-1 para 

MMP-9. Eles formam um complexo com as MMPs em uma relação estequiométrica 

1:1, inibindo suas atividades [58]. Além da atividade inibitória dos TIMPs, já foi 

demonstrado que eles são capazes de ativar as MMPs [77]. Apesar da terminologia, 
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os TIMPs também estão presentes no plasma [78]. A α2-macroglobulina humana 

(A2M) é o principal inibidor plasmático de MMPs e apresenta um amplo espectro 

[79]. A A2M é sintetizada no fígado pelos hepatócitos e outros tipos celulares, 

dentre eles os macrófagos [80]. Ademais, dos inibidores sintéticos, iremos dar 

ênfase a doxiciclina. A doxiciclina é um antibiótico de amplo espectro, que é 

distribuída rapidamente ao cérebro [58, 81]. Ademais, é usada como inibidor não 

seletivo de MMPs, apresenta ação anti-inflamatória, dentre outras funções [82]. A 

doxiciclina inibe as MMPs quelando os cofatores (Ca2+ e Zn) responsáveis pela sua 

ativação [81, 83]. Além disto, é o único inibidor de MMPs aprovado para uso 

clínico pelo FDA (US Food and Drug Administration) [58]. Recentemente foi 

relatado que após administração de lipopolissacarídeo (LPS) em camundongos na 

dose de 0,5 mg/kg, i,p, os animais apresentaram mudanças comportamentais 

semelhantes aos sintomas da depressão e que o tratamento com doxiciclina na dose 

de 25 ou 50 mg/kg intraperiparaneal (i,p,) foi capaz de reduzir esses sintomas [84]. 

Existem estudos correlacionando o aumento das MMP-2 e MMP-9 com o 

desenvolvimento da depressão [85, 86], que poderia ser decorrente da desagregação 

da barreira hematoencefálica. Adiciona-se que a abertura da BHE de ratos Wistar 

decorrente da reperfusão após a oclusão da artéria cerebral se correlacionou com o 

aumento da MMP-2 e MMP-9 e que o inibidor de MMPs (BB-1101) foi capaz de 

bloquear essa abertura [87]. Além disto, existem estudos clínicos e em animais que 

demonstram que a MMP-2 e MMP-9 são responsáveis pelas alterações 

morfofuncionais dos vasos sanguíneos e do coração e que os animais tratados com 

doxiciclina na dose de 30mg/kg/dia apresentam menores alterações [88-91]. 

Também, em humanos, os polimorfismos em genes da MMP-2 (C-735T) e MMP-

9 (T-1702A, C1562T), que alteram as funções dessas enzimas [92-94] estão 
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associados á predisposição no desenvolvimento da depressão [85]. Contudo, fica 

evidente a importância de investigar melhor a participação das MMPs no 

desenvolvimento da depressão. 

1.2.7.Neuroinflamação e a participação das MMPs nesse contexto 

A neuroinflamação é responsável por contribuir para o desenvolvimento de 

diversas doenças psiquiátricas, dentre elas a depressão. Embora a inflamação seja 

um mecanismo de defesa fisiologicamente, o seu aumento exacerbado pode ser 

maléfico [95].  

As citocinas são pequenas proteínas que tem efeitos pró-inflamatórios ou 

anti-inflamatórios. As citocinas são produzidas no SNC majoritariamente pelos 

neurônios, micróglia e astrócitos [96]. No contexto psiquiátrico, as citocinas pró-

inflamatórias mais estudadas são IL-6 e TNF-α e anti-inflamatória a IL-10 [96]. 

Contudo, há evidências mostrando a IL-6 também apresenta ação anti-inflamatória 

[97, 98]. Um estudo in vitro mostra que essa ação bimodal da IL-6 parece ser 

dependente de seus níveis de concentração e da presença concomitante de outras 

citocinas pró-inflamatórias [99]. Um estudo mostrou aumento de IL-6 e o fator de 

necrose tumoral- α (TNF-α) em pacientes depressivos versus controles [100]. Além 

disto, foi observado em animais que a IL-10 antagonizou comportamentos tipo 

depressivo induzido por LPS [101]. 

Complementando, estudo realizado em humanos mostra que induzir 

inflamação causa depressão. Nesse estudo foi observado que os sintomas 

depressivos foram proporcionais ao aumento dos níveis de IL-6 [102]. Através 

desses estudos citados podemos inferir que a depressão com a inflamação apresenta 

uma relação bidirecional. Porém não é claro qual vem primeiro, o processo 

inflamatório ou alterações psiquiátricas? Há evidências mostrando que o estresse 
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precoce está associado a indução inflamatória anterior ao desenvolvimento de 

alterações psiquiátricas [103], porém mais estudos são necessários para responder 

essa questão.  

Há evidências mostrando que as MMPs podem contribuir para 

neuroinflamação por diversos mecanismos: por ativação direta das vias 

neuroinflamatória; ativação indireta pela ativação de citocinas; pelas próprias 

MMPs agindo como moléculas de sinalização neuroinflamatórias; e por proteólise 

de proteínas presentes na constituição da BHE, que faz com que ocorra 

extravasamento de células imunes para o parênquima cerebral [16, 104]. Além das 

MMPs atuarem de maneira importante na inflamação, elas também podem ser 

reguladas pela inflamação [105]. Estudos in vitro mostram que o TNF-α [106] e a 

IL-6 [107] regulam a expressão de MMP-9. Outro estudo mostra que o TNF-α 

injetado no interior do cérebro de ratos induziu a síntese de MMP-9 e levou a 

ruptura da BHE e que o inibidor de MMPs (batimastat) foi capaz de bloquear essa 

abertura [108]. Também, outro estudo in vitro realizado em astrócitos de cérebro de 

ratos mostra que interleucina-1 β aumenta significamente a expressão de MMP-9 e 

MMP-2 [109]. Além dos efeitos das citocinas sobre as MMPs foi observado os seus 

efeitos sobre os inibidores de MMPs. Estudos mostram que a interleucina 6 

desencadeia a produção de inibidores de metaloproteinase de matriz, como a A2M 

[110, 111] e TIMP-1 [112]. De forma consistente, foi demonstrado in vitro que a 

IL-10 foi capaz de induzir a síntese de TIMP-1 e reduzir a síntese de MMP-9 [113]. 

Ainda, um estudo in vitro mostrou que o TNF-α foi capaz de aumentar de forma 

dose dependente os níveis de MMP-9 e reduzir os de TIMP-1 [114].  

Apartir do exposto, observamos um efeito recíproco entre as MMPs e 

citocinas inflamatórias.  
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1.3. Tratamento para depressão 

As intervenções para a melhora do quadro depressivo, incluem terapia 

psicológica e medicamentos antidepressivos, sabendo que a associação de ambos 

os tratamentos é a abordagem mais efetiva [115]. Os pacientes deste estudo durante 

o tratamento farmacológico foram expostos às classes de medicamentos descritas a 

seguir:  

Antidepressivos tricíclicos (ADTs) 

Os ADTs foram os primeiros medicamentos a serem utilizados para 

depressão [116]. Essa classe de medicamento inibe a recaptação de noradrenalina e 

serotonina na terminação pré-sináptica aumentando os seus níveis na fenda 

sináptica, consequentemente aumentando a sinalização pós-sináptica. Ademais, 

esses medicamentos inibem os receptores α-adrenérgico, colinérgico e histamínico 

resultando em muitos efeitos colaterais como boca seca, constipação, taquicardia, 

sedação, ganho de peso, dentre outros. Os medicamentos referentes a essa classe 

são: Amitriptilina, Amoxapina, Clomipramina, Imipramina e Nortriptilina [117, 

118].   

Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina– ISRS 

Os ISRS inibem a recaptação da serotonina na terminação pré-sináptica 

aumentando os seus níveis na fenda sináptica. Essa classe de medicamento 

apresenta pouco efeito na recaptação de noradrenalina, na função colinérgica e 

histamínica, sendo mais segura e tolerável do que os ADTs. Os efeitos colaterais 

são decorrentes da ação serotonérgica como desconforto gastrointestinal (náusea, 

diarréia, constipação), insônia, nervosismo, agitação e disfunção sexual. Os 

medicamentos referentes a essa classe são: Escitalopram, Fluoxetina Paroxetina e 

Sertralina [117, 118].  
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 Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina – ISRSN 

Os ISRSN inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina na terminação 

pré-sináptica aumentando os seus níveis na fenda. Os medicamentos referentes a 

essa classe são: Duloxetina e Venlafaxina [117]. Problemas de tolerabilidade 

podem limitar drasticamente o resultado terapêutico do tratamento à base de 

Venlafaxina [119]. As reações adversas mais comuns são náusea e tontura [117]. 

Como a Venlafaxina é um potente inibidor da recaptação da serotonina como os 

ISRSs, ela tem o mesmo potencial para causar a síndrome serotoninérgica, 

caracterizada por agitação, confusão, inquietação, mioclonia e instabilidade 

autonômica [120].  

Antipsicóticos 

Os antipsicóticos estão entre as drogas mais eficazes usadas no tratamento 

da esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar [121, 122]. 

Os antipsicóticos são divididos em típicos (primeira geração) ou atípicos 

(segunda geração). Os medicamentos típicos bloqueiam os receptores 

dopaminérgicos D2, impedindo a ligação da dopamina. As reações adversas são: 

neurolepsia, sintomas extrapiramidais, elevação da prolactina, efeitos 

anticolinérgicos, ganho de peso, dentre outros. Os medicamentos referentes a essa 

classe são: Haloperidol, clorpromazina e flufenazina [123]. 

 Os antipsicóticos atípicos bloqueiam os receptores dopaminérgicos D2 e 

serotoninérgicos, impedindo a ligação da dopamina e serotonina. Esses 

medicamentos apresentam menos efeitos adversos do que os típicos, principalmente 

em relação a redução de sintomas extrapiramidais, mas apresenta alto risco 

cardiometabólico (diabetes, dislipidemia, arritmia etc,). Os medicamentos 

referentes a essa classe são: clozapina, risperidona e olanzapina [121].  
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Estabilizadores do Humor 

O lítio, o ácido valpróico e a carbamazepina são estabilizantes de humor 

comumente utilizados para o transtorno afetivo bipolar. O mecanismo terapêutico 

dos estabilizadores de humor ainda não é completamente compreendido, mas há 

evidências mostrando que esses medicamentos podem regular os sistemas de 

transdução de sinal celular, especialmente o AMP cíclico; as vias do segundo 

mensageiro fosfoinositídeo; e o transporte de íons sódio-potássio [124, 125]. Esses 

medicamentos apresentam diversos efeitos adversos como queda de cabelo, ganho 

de peso, sedação, alterações hematológicas, dentre outros [126]. 

                Benzodiazepínicos 

Os benzodiazepínicos são os medicamentos mais prescritos para o 

tratamento de transtorno afetivo bipolar [127]. Os principais efeitos dos 

benzodiazepínicos são sedação, hipnose, diminuição da ansiedade, relaxamento 

muscular e atividade anticonvulsivante  [128]. O mecanismo dos benzodiazepínicos 

se deve a potencialização da inibição neural do ácido gama-aminobutírico (GABA). 

Os medicamentos referentes a essa classe são: Midazolan, Diazepan, Lorazepan, 

dentre outros [129].  

2.HIPÓTESE: Nossa hipótese é que os níveis de marcadores bioquímicos 

relacionados à atividade das MMPs, marcador de integridade da BHE S100β, 

fatores neurotróficos como o BDNF e marcadores inflamatórios, bem como fatores 

genéticos associados a estes alvos podem predizer risco de desenvolvimento de 

depressão, intensidade de sintomas e ideação suicida.  

3.OBJETIVOS  

3.1. Objetivo geral 

 Buscar marcadores bioquímicos e genéticos de predisposição à depressão. 
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3.2. Objetivos específicos 

1) Avaliar os níveis de MMP-2 e MMP-9 e de seus inibidores (TIMP-1, TIMP-

2 e A2M); IL-6 e TNF-α (marcadores pró- inflamatórios); IL-10 (marcador 

anti-inflamatório); S100β e BDNF no plasma de indivíduos depressivos 

versus controles.  

2) Avaliar a associação das MMPs e de seus inibidores (TIMP-1, TIMP-2 e 

A2M) com S100β, BDNF, escala GRID-HAM-D21, BSI e tentativas de 

suicídio em indivíduos depressivos.  

3) Avaliar a associação dos marcadores inflamatórios (IL-6 e TNFα) e anti-

inflamatório (IL-10) com as MMPs e seus inibidores (TIMP-1, TIMP-2 e 

A2M), GRID-HAM-D21, BSI, tentativas de suicídio, S100β e BDNF em 

indivíduos depressivos.  

4) Avaliar os níveis de MMP-2 e MMP-9 e de seus inibidores (TIMP-1, TIMP-

2 e A2M); IL-6 e TNF-α (marcadores pró- inflamatórios); IL-10 (marcador 

anti-inflamatório); S100β e BDNF no plasma de pacientes sintomáticos 

versus não sintomáticos. 

5) Avaliar a associação de genótipos e haplótipos de polimorfismos nos genes 

da MMP2, MMP9, TIMP-1, TIMP-2 e A2M com risco para depressão, 

intensidade de sintomas e ideação suicida. 

6) Avaliar a associação de genótipos de polimorfismos nos genes da MMP2, 

MMP9, TIMP-1, TIMP-2 e A2M com os níveis de MMP2, MMP9, TIMP-

1, TIMP-2 e A2M.  

 4.MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1.Seleção de participantes e coleta de amostras 
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Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto sob os números CAAE: 

33001414.1.0000.5393 (biorrepositório) e 02819018.0.0000.5393 (a presente tese). 

O termo de consentimento foi assinado pelos participantes ou seus responsáveis 

para participar da pesquisa. Este estudo é classificado como observacional, 

transversal e de caso-controle. O estudo foi realizado com participantes controles 

(n=114), oriundos da comunidade frequentadora do campus da USP de Ribeirão 

Preto e com pacientes depressivos (n=158) que foram acompanhados pelo serviço 

de saúde mental do hospital das clínicas e do Hospital Dia, ambos da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da USP. O diagnóstico dos participantes depressivos 

foi feito de acordo com os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais V (DSM-V) [130]. Os critérios de inclusão dos participantes 

controles foram: idade de 18 a 80 anos e ausência de episódio e histórico de 

depressão por autorelato e para o critério de exclusão foi a pontuação no 

questionário Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (M.I.N.I-Plus) [131]. 

Os critérios de inclusão dos participantes depressivos foram: idade entre 18 a 80 

anos e diagnóstico médico de depressão. Os critérios de exclusão foram: uso de 

esteróides, doenças físicas significativas, etilismo, abuso de drogas, consumo 

obsessivo de tabaco, atraso mental, lactação, gravidez, sintomas psicóticos sem 

comorbidade com transtorno depressivo maior ou depressão secundária a causas 

orgânicas. Os dados clínicos dos participantes foram retirados de entrevistas 

clínicas, prontuários, familiares, exames físicos e escalas psicométricas para 

classificar os pacientes em grupos com ou sem depressão, e subdividir os pacientes 

com ou sem estresse precoce. Os parâmetros psicométricos foram avaliados pela 

Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (Mini International 
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Neuropsychiatric Interview– MINI-Plus), a Escala GRID-Hamilton (GRID-

HAMD21), a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) e o Questionário Sobre 

Traumas na Infância (Childhood Trauma Questionnaire – CTQ). O MINI-Plus é 

usado para definir o diagnóstico de episódios depressivos [131].  A Escala GRID-

HAMD21 para avaliar a intensidade dos sintomas depressivos [130]. O CTQ é 

usado para avaliar em adultos os maltratos ocorrido na infância adulta como 

negligências emocionais, abusos sexuais e físicos [132]. A Escala BSI avalia a 

presença e a intensidade de pensamentos suicidas [133]. 

As amostras de sangue foram coletadas em tubos contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) para a extração de DNA e em tubos contendo 

heparina para realização de técnicas bioquímicas. A extração do DNA foi realizada 

usando o método salting out seguido da purificação por fenol-clorofórmio [134]. 

Após à extração, o DNA foi quantificado no espectrofotômetro ultravioleta e 

diluído para concentração de trabalho (5 ng/uL). O plasma dos tubos contendo 

heparina foi separado por centrifugação e em seguida foi armazenado em freezer -

80 até os experimentos de Elisa e zimografia em gel.  

4.2.Detecção dos níveis de proteínas no plasma de humanos 

As proteínas TIMP-1, TIMP-2, α2-macroglobulina, IL-6, IL-10, TNF-α, 

complexo MMP-9/TIMP-1, S100β e BDNF, foram avaliadas usando kits de Elisa 

da marca R&D Systems. Para isto, foram utilizados 100µL de plasma seguindo as 

instruções do fabricante. Foi realizada a leitura da absorbância a 450 nm e 540 nm 

(usando o comprimento de onda de 540 nm como controle interno) em um 

espectrofotômetro de placas Multiskan Sky (ThermoFischer Scientific, EUA). A 

curva padrão foi preparada com uma curva de diluições de um padrão seguindo as 

instruções do fabricante, e utilizando o algoritmo de 4 parâmetros. 
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4.3.Avaliação dos níveis da MMP-2 e MMP-9 por zimografia em gel em 

plasma de humanos 

As amostras foram aplicadas em géis de poliacrilamida a 12% com dodecil 

sulfato de sódio (SDS) contendo 1% gelatina para serem submetidas a eletroforese. 

Concluída a eletroforese, os géis foram submetidos a dois banhos de Triton X-100 

a 2% para remover o SDS e colocados em uma solução Tris-HCl a 50 mM (pH 7,4) 

contendo CaCl2 a 10 mM por 16 horas, a 37ºC. Posteriormente, foram fixados e 

corados em solução Coommassie Blue (metanol 30%, ácido acético 10% e 

Commassie Blue G-250 a 0,05%) por 2 horas e em seguida descorados com metanol 

a 25% e ácido acético a 7% até a visualização das bandas características da MMP-

2 e MMP-9 (bandas claras contra o fundo azul do corante Coomassie). Para cada 

gel, foi utilizado um padrão interno (soro fetal bovino (SFB) a 2%). O SFB foi 

aplicado duas vezes em cada gel para normalização. Essa normalização é 

fundamental para comparar resultados obtidos de diferentes géis.  A quantificação 

das bandas da MMP-2 e MMP-9 foi determinada por densitometria pelo programa 

ImageJ (National Institutes of Health, NIH). O valor quantificado de cada amostra 

foi dividido pela média da quantificação do SFB.   

Figura 1: Zimografia em gel representando as bandas de MMP-2 e MMP-9. 

 

PPM: padrão de peso molecular, SFB: soro fetal bovino, C: controle, P: paciente. 

A MMP-2 ativa corresponde a banda de 64 kDa. A MMP-9 total corresponde as 

bandas de 85kDa + 92kDa. 

4.4.Análise dos polimorfismos dos genes da MMP-2, MMP-9, TIMP1, TIMP2 

e A2M em plasma de humanos 
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Polimorfismo rs3918242 do gene da MMP-9. A genotipagem foi realizada pela 

técnica do polimorfismo de comprimento do fragmento de restrição (restriction 

fragment lenght polymorphism - RFLP). Primeiramente foi realizada a reação em 

cadeia da polimerase (PCR) para avaliar a amplificação do segmento do gene de 

DNA em que se encontra o sítio polimórfico de restrição. Foi preparada uma 

solução para a PCR com volume final de 25 μL por amostra, contendo: tampão 1X; 

0,8 mM de cloreto de magnésio; 0,2 mM de cada de desoxirribonucleotídeo 

(dNTP); 0,5 μM de cada primers forward e reverse; 0,1unidade de enzima Taq 

polimerase; e 30 ng de DNA genômico. A temperatura e o ciclo no termociclador 

foram: 1 ciclo a 94ºC por 4 minutos para desnaturação do DNA; 30 ciclos a 94ºC 

por 30 segundos e 65ºC por 30 segundos para o anelamento dos primers; 74º C por 

30 segundos para extensão do produto e 1 ciclo de 74ºC por 4 minutos para garantir 

a extensão. Os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 

a 1,5% (peso/volume) usando o corante Diamond (2 microlitros para 100 mL de 

volume final de gel; Promega, USA) por 30 minutos a 180 mA. Para a digestão 

enzimática foi preparada uma solução com volume final de 15 μL por amostra, 

contendo: tampão 1X; 1U da enzima de restrição SPH 1 (BioLabs Inc,) e 20 ng do 

produto da PCR. As digestões foram feitas com incubação a 37 °C por 2 horas, com 

posterior aquecimento a 65°C por 20 minutos para inativação da enzima. A digestão 

deu origem a fragmentos de 247 e 188pb correspondente ao alelo T, ou uma banda 

não digerida de 435pb correspondente ao alelo C. Os produtos digeridos foram 

submetidos à eletroforese gel poliacrilamida a 12% por 2 horas e 30 minutos a 

26mA de corrente. As imagens foram obtidas de um sistema de imagem 

customizado. Os Oligonucleotídeos usados foram: Forward: 5’- 
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GCCTGGCACATAGTAGGCCC-3’. Reverse: 5’- CTTCCT AGCCAGCCGGCA 

TC-3’.  

Figura 2:   Imagem representativa da genotipagem do polimorfismo rs3918242. 

 

Eletroforese dos produtos da digestão enzimática. As setas presentes ao lado direito 

da imagem mostram os tamanhos dos fragmentos de restrição. Na parte superior 

mostra o Ladder que é o marcador de peso molecular de 100 pb; os genótipos 

heterozigo para (CT) e o ancestral (CC) de diferentes participantes e o controle 

negativo (B) para certificar que não teve contaminação. Não encontramos o 

genótipo TT nos nossos participantes. pb: pares de base. 

Polimorfismo rs2234681 microssatélite do gene da MMP-9. A genotipagem foi 

realizada pela técnica de PCR. Foi preparada uma solução para a PCR com volume 

final de 15 μL por amostra, contendo: tampão 1X; 1,2 mM de cloreto de magnésio; 

0,2 mM de desoxirribonucleotídeo (dNTP); 1,5 μM cada primers forward e reverse; 

0,06 U de enzima Taq polimerase e 30 ng de DNA genômico. A temperatura e o 

ciclo no termociclador foram: 1 ciclo a 95ºC por 5 minutos para desnaturação do 

DNA; 30 ciclos a 95ºC por 1 minuto e 65ºC por 1 minuto para o anelamento dos 

primers; 72º C por 1 minuto para extensão dos produtos e 1 ciclo de 72ºC por 7 
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minutos para garantir a extensão. Os produtos amplificados foram separados em gel 

de poliacrilamida a 8% por 30 minutos a 26 mA de corrente.  As imagens foram 

obtidas de um sistema de imagem customizado. Os alelos foram classificados de 

acordo com a distribuição bialélica desse polimorfismo: os alelos foram agrupados 

como “baixo” (L) quando o número de repetições de CA foi menor que 21, e 

como“Alto” (H) quando o número de repetições de CA foi ≥21. Os 

Oligonucleotideos usados foram: Forward: 5’- GACTTGGCAGTG 

GAGACTGCGGGCA- 3’ e Reverse: 5’- GAC CCC ACC CCT CCT TGA CAG 

GCA A- 3’. Todos os primers foram projetados por nós, usando a ferramenta Primer 

Blast (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/), complementada por 

análise de dímeros e cálculos ΔG usando Gene Runner v6.1.01. 

Figura 3: Imagem representativa da genotipagem do polimorfismo rs2234681. 

 

Imagem da eletroforese em poliacrilamida dos produtos do PCR. As setas presentes 

ao lado direito da imagem mostram os tamanhos das bandas de interesse. Na parte 

superior mostra o controle negativo (B) para certificar que não houve contaminação 

e os respectivos genótipos de diferentes participantes. pb: pares de base. 

Polimorfismos rs17576 e rs17577 do gene da MMP-9; rs243865 e rs2285053 do 

gene da MMP-2; rs2070584 do gene TIMP-1; rs4789936 do gene TIMP-2; 

rs669, rs3832852 do gene α2-macroglobulina. 



41 

 

 A genotipagem dos polimorfismos foi realizada através da técnica de reação 

em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR). Os iniciadores e sondas foram 

desenhados pela ThermoFischer Scientific. A reação foi realizada em 10 µL (5 ng 

de DNA, Taqman Master Mix 1x, Taqman genotyping assay 1x). O ensaio da qPCR 

foi realizado utilizando o equipamento StepOne Plus (ThermoFischer Scientific, 

EUA). A fluorescência foi quantificada e analisada de acordo com o software do 

fabricante. 

Figura 4: Imagens representativas da discriminação alélica dos polimorfismos 

rs243865, rs2285053, rs17576, rs17577, rs2070584, rs4789936, rs669, rs3832852, 

respectivamente. 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

Tabela 1: Polimorfismos que foram estudados 

 

 

 

 

 

Gene Polimorfismo Gene Polimorfismo 

MMP-9 C-1562-T rs3918242 MMP-2 C-735-T rs2285053 

MMP-9 -90(CA)14,24 rs2234681 TIMP-1 T-9830-G rs2070584 

MMP-9 Q279R rs17576 TIMP-2 C-119-T rs4789936 

MMP-9 A-855-G rs17577 A2M Deleção 5 pb rs3832852 

MMP-2 C-1306-T rs243865 A2M A-1000-G rs669 
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5. FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  As características clínicas dos participantes foram comparadas pelo teste t 

não pareado (dados paramétricos) ou teste Mann-Whitney (dados não paramétricos) 

para variáveis contínuas e teste qui-quadrado para variáveis categóricas. As análises 

bioquímicas comparando dois grupos foram feitas pelo teste t não pareado (dados 

paramétricos) ou teste Mann-Whitney (dados não paramétricos), exceto a IL-10 que 

foi por teste qui-quadrado, pois foi transformada em uma variável categórica 

(participantes que ficaram abaixo do limite de detecção= 0 e acima do limite de 

detecção= 1). Essa transformação foi realizada devido aos vários participantes 

terem ficado abaixo do limite de detecção que foi de 0,98 pg/mL. As análises 

comparando médias de três grupos (portadores de diferentes genótipos em modelos 

aditivos) foram feitas por ANOVA seguida pelo teste de Tukey (dados 

paramétricos) ou Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn’s (dados não 

paramétricos). 

As análises de correlação foram realizadas calculando o r de Pearson (dados 

paramétricos) ou r de Spearman (dados não paramétricos), exceto para a IL-10 que 

foi realizado o teste t não pareado (dados paramétricos) ou teste Mann-Whitney 

(dados não paramétricos), pois a variável categórica com dois níveis foi comparada 

a varíaveis quantitativas.  Todas as análises supracitadas foram feitas no software 

GraphPad Prism 4. 

As proteínas IL-6, TNFα e o BDNF foram normalizadas utilizando a 

fórmula Log10+1.   

O desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg e a frequência de genótipos entre 

os grupos foram avaliados pelo teste do qui-quadrado. Os testes foram feitos no 

software GraphPad Prism 4. 



45 

 

A análise de haplótipos de cada gene foi realizada pelo programa PHASE 

2.1. Os possíveis haplótipos para os polimorfismos estudados da MMP-2 foram: 

CC, TC e CT. Para a MMP-9 foram: CGLA, CGHA, CGHG e TAHG. Para a A2M 

foram: TI, CI e TD. Os haplótipos com frequência < 5% nos dois grupos foram 

excluídos das análises estatísticas. Os efeitos dos genótipos e haplótipos sobre os 

escores dos diversos instrumentos psicométricos usados neste estudo foram 

avaliados utilizando regressão linear ou logística multivariada, corrigindo pelos 

fatores de confusão. Os fatores de confusão foram: idade, sexo, presença de estresse 

precoce e anos de escolaridade. Os modelos que avaliaram apenas participantes 

depressivos também foi incluído o tratamento farmacológico como fatores de 

confusão: 1) inibidores seletivos da captação de seroparanina ou inibidores 

seletivos da captação de serotonina e noradrenalina ou antidepressivos atípicos; 2) 

benzodiazepínicos ou ansiolíticos não benzodiazepínicos; 3) antidepressivos 

tricíclicos; 4) antipsicóticos (típicos ou atípicos); 5) estabilizadores de humor; 6) 

hormônio tireoidiano. As análises foram feitas no software JMP 5,0,1a (SAS 

institute). Os genótipos foram analisados nos três tipos de modelos de herança 

(aditivo, dominate e recessivo). Observação: A diferença no n amostral dos 

resultados apresentados é decorrente do esgotamento do volume disponível de 

amostras para a realização de experimentos bioquímicos e genotipagem.  

 

 

 

 

 

 



46 

 

6. RESULTADOS 

A tabela 2 sumariza as características clínicas dos grupos controles e pacientes e o 

grupo de medicamentos utilizados pelo grupo de pacientes. Foram observadas 

características clínicas similares entre os dois grupos, porém houve diferença no 

sexo, idade, escolaridade, fumante, história familiar de depressão, pontuação 

GRID-HAM-D21 e estresse precoce (CTQ). A diferença encontrada na pontuação 

de HAMD21 é esperada, visto que, se trata de uma escala que avalia a intensidade 

dos sintomas depressivos. A diferença de idade encontrada foi resultante da 

dificuldade que tivemos em selecionar indivíduos saudáveis em relação à saúde 

mental e que não tivessem parentes de primeiro grau com essa doença. Em relação 

à diferença na escolaridade, isto foi semelhante a outros trabalhos feitos na nossa e 

em outras regiões [6, 135]. O estresse precoce e histórico familiar de depressão já 

era um resultado previsto. Os parâmetros idade, gênero, escolaridade, CTQ e grupos 

de drogas foram incluídos no modelo de regressão multivariada como fatores de 

confusão, pois podem influenciar na associação entre fenótipos de depressão e 

genótipos.  
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Tabela 2 – Características clínicas dos grupos envolvidos no estudo. 

Características Controles (n= 114) Pacientes (n=158) P 

Gênero (feminino) n (%) 80 (70%) 128 (81%) 0,038* 

Idade (anos) 38,11 ± 16,30 41,65 ± 12,29 0,018* 

Etnia (brancos/não brancos) 69/41 92/61 0,670 

IMC (Kg/m2) 27,18 ± 5,11 28,64± 8,27 0,136 

Escolaridade (anos) 15,10 ± 3,72 10,68 ± 4,83 0,000* 

Fumante (sim) n (%) 7 (6%) 21 (13%) 0,050* 

Consumo de álcool (sim) 6 (5%) 2 (1%) 0,062 

Abuso de drogas ilícitas (sim) n (%) 0 (0%) 0 (0%) 1,000 

Histórico familiar de depressão (sim) n (%) 36 (32%) 90 (57%) 0,000* 

Pontuação GRID-HAM-D21 0,57 ± 0,93 18,20 ± 9,79 0,000* 

Estresse precoce (sim) n (%) 9 (7,9%) 86 (54%) 0,000* 

BSI - 7,54 ± 9,84 - 

Tentativas de suicídio - 1,56 ± 2,25 - 

 

 

Tratamento Farmacológico    

ISRS ou ISRSN ou antidepressivos 

atípicos (sim) 

 113 (72%)  

Ansiolíticos (sim)  75 (47%)  

Antidepressivos tricíclicos (sim)  30 (19%)  

Antipsicóticos (sim)  54 (34%)  

Estabilizante do humor (sim)  50 (32%)  

Hormônio da tireoide (sim)  20 (13%)  
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P: nível de significância na comparação entre os grupos. IMC: índice de massa 

corporal. ISRS: Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina. ISRSN: 

Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. GRID-HAM-

D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton 21. BSI: Escala de 

Ideação Suicida de Beck. Os valores foram representados como média ± desvio 

padrão e como número absoluto (n) sequido da frequência relativa (%). * 

estatisticamente significativo. 

 

1º CAPÍTULO 

 

A INFLUÊNCIA DOS MARCADORES BIOQUÍMICOS NA DEPRESSÃO. 

Nesta primeira parte dos resultados, avaliaremos a associação dos 

marcadores relacionado às vias das MMPs, S100B e BDNF com depressão. 

Conforme mostra a figura 5, observamos um aumento significativo dos níveis de 

MMP-2 (UA) (p= 0,022*) no grupo controles em comparação aos pacientes. 

Também, encontramos um aumento nos níveis de MMP-9 (UA)/TIMP-1 (pg/mL) 

(p= 0,000*; Figura 6) e uma redução significativa dos níveis de TIMP-1 (pg/mL) 

(p= 0,002*; Figura 5) e TIMP-2 (pg/mL) (p= 0,001*; Figura 5) no grupo pacientes 

em comparação aos controles. O TIMP-1 é o principal inibidor tecidual da MMP-

9; o TIMP-2 é inibidor da MMP-2 e a A2M é um inibidor plasmático de ambas 

MMPs, com isto, fizemos a razão dos níveis de MMPs pelos seus inibidores para 

avaliar a fração das MMPs que estaria livre para ação. Ao fazermos a razão, 

observamos um aumento dos níveis de MMP-9 (UA)/ TIMP-1 (pg/mL) (p= 0,000*; 

Figura 6); MMP-9 (UA)/ A2M (ng/mL) (p= 0,052; Figura 6); e MMP-9 (pg/mL)/ 

TIMP-1 (pg/mL) x A2M (ng/mL) (p= 0,001*; Figura 6) no grupo pacientes versus 

controles, mostrando que possivelmente a atividade das MMPs seja maior nos 

pacientes já que essa enzima se encontra menos inibida. Complementando, a figura 

7 mostra uma redução significativa dos níveis de BDNF (p= 0,000*) no grupo 
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pacientes em comparação aos controles. Porém, todas as outras análises realizadas 

não foram significativas (todas P >0,05; Figura 5, 6 e 7). 

Figura 5- Avaliação dos marcadores bioquímicos MMP-2, MMP-9, complexo 

MMP-9/TIMP-1, TIMP-1, TIMP-2 e A2M nos grupos pacientes versus controles. 

Os dados estão representados como média ± desvio padrão. * estatisticamente 

significativo.  
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Figura 6- Avaliação dos marcadores bioquímicos MMP-2/ TIMP-2, MMP-2/ 

A2M, MMP-2/ TIMP-2 x A2M, MMP-9/ TIMP-1, MMP-9/ A2M e MMP-9/  

TIMP-1 x A2M no grupo pacientes versus controles. 

 

Os dados estão representados como média ± desvio padrão. UA (unidades 

arbitrárias). Os dados das razões MMP-2/ TIMP-2 x A2M e MMP-9/ TIMP-1 x 

A2M foram multiplicados por 1x10+9 para a origem aos gráficos. * estatisticamente 

significativo.  

Figura 7- Avaliação dos marcadores bioquímicos S100β e BDNF nos grupos 

pacientes versus controles.  

Os dados estão representados como média ± desvio padrão. * estatisticamente 

significativo. 
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2º CAPÍTULO 

Primeira parte: ASSOCIAÇÃO DAS MMPs E DE SEUS INIBIDORES 

(TIMP-1, TIMP-2 e A2M) COM MUDANÇAS NOS PARÂMETROS 

PSICOMÉTRICOS NO GRUPO PACIENTES.  

 Após realizar as quantificações das MMPs e de seus inibidores TIMP-1, 

TIMP-2 e A2M, verificou-se se haveria correlação entre esses marcadores e os 

parâmetros psicométricos. Na figura 8, observamos uma tendência à correlação 

positiva entre a MMP-9 (UA) e HAMD21 (r= + 0,18, p= 0,059), porém 

encontramos associação significativa após a correção por regressão linear 

multivariada (β= + 3,71, p= 0,028*; Tabela 3). Ademais, observamos uma 

tendência à correlação do complexo MMP-9/TIMP-1 (pg/mL) com HAMD21 (r= 

+ 0,18, p= 0,060; Figura 8) e BSI (r= + 0,16, p= 0,088; Figura 8). Também, 

encontramos associação entre MMP-9 (UA) e BSI (β= + 4,07, p= 0,017*; Tabela 

3) após a correção por regressão linear multivariada. Na figura 9 observamos uma 

tendência à correlação positiva entre A2M (ng/mL) e BSI (r= + 0,18, p= 0,065), 

porém esses dados não mantiveram após a correção por regressão linear 

multivariada (β= + 0,00, p= 0,636; Tabela 3). Bem como, observamos uma 

tendência à associação entre o TIMP-1 e HAMD21 (β= + 0,00, p= 0,061) após a 

correção por regressão linear multivariada (Tabela 3). Na figura 10 observamos 

uma correlação negativa entre a razão MMP-2 (UA)/ TIMP-2 (pg/mL) x A2M 

(ng/mL) e BSI (r= - 0,23, p= 0,018*), porém esses dados não foram reproduzidos 

após a correção por regressão linear multivariada (β= - 4,20 x 10+08, p= 0,214; 

Tabela 4). Entretanto, todas as outras correlações não foram significativas (todas P 

>0,05; Figura 8, 9 e 10), mesmo após a correção pela regressão linear multivariada 

(todas P >0,05; Tabela 3, 4 e 5).  
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Figura 8- Análise de correlação entre MMP-2 e HAMD21; MMP-9 e HAMD21; 

complexo MMP-9/ TIMP-1 e HAMD21; MMP-2 e BSI; MMP-9 e BSI; complexo 

MMP-9/ TIMP-1 e BSI; MMP-2 e tentativas de suicídio; MMP-9 e tentativas de 

suicídio; e complexo MMP-9/ TIMP-1 e tentativas de suicídio no grupo pacientes. 

 

Dados foram analisados por Pearson ou Spearman. A linha contínua representa a 

regressão linear. * estatisticamente significativo. 
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Figura 9- Análise de correlação entre TIMP-1 e HAMD21; TIMP-2 e HAMD21; 

A2M e HAMD21; TIMP-1 e BSI; TIMP-2 e BSI; A2M e BSI; TIMP-1 e tentativas 

de suicídio; TIMP-2 e tentativas de suicídio; e A2M e tentativas de suicídio no 

grupo pacientes. 

 

Os dados foram analisados por Pearson ou Spearman. A linha contínua representa 

a regressão linear. * estatisticamente significativo.  

Tabela 3: Regressão linear multivariada mostrando a influência da MMP-2, MMP-

9, TIMP-1, TIMP-2 e A2M sobre o score de GRID-HAM-D21, BSI e no número de 

tentativas de suicídio no grupo pacientes. 

 

 Variáveis dependentes 

 GRID-HAM-D21 score BSI score Número de tentativas 

de suicídio 

 R²: 0,29 

 

RMSE: 9,12 

 

R²: 0,34 

 

 

RMSE: 8,64 

 

 

R²: 0,31 

 

RMSE: 1,92 
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Variáveis 

independentes 

      

 β P β P β P 

Idade (anos) -0,11 0,239 -0,24 0,008* -0,04 0,052 

Gênero 

(Feminino) 

-0,09 

 

0,946 

 

+0,43 

 

0,722 

 

-0,19 

 

0,494 

 

Educação (anos) -0,54 0,015* -0,67 0,002* -0,16 0,001* 

Estresse precoce 

(sim) 

+0,22 

 

0,820 

 

+1,86 

 

0,053 

 

+0,38 

 

0,080 

 

Tratamento 

farmacológico 

      

ISRS ou ISRSN 

ou atípicos (sim) 

+1,43 

 

0,200 

 

+0,99 

 

0,357 

 

+0,19 

 

0,441 

 

Ansiolíticos (sim) +2,62 0,011 +0,22 0,823 -0,11 0,617 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+1,14 

 

0,348 

 

+1,65 

 

0,156 

 

+0,61 

 
0,022* 

 

Antipsicóticos 

(sim) 

+0,77 

 

0,452 

 

+1,59 

 

0,107 

 

+0,37 

 

0,100 

 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

+0,78 

 

0,469 

 

+0,50 

 

0,630 

 

-0,07 

 

0,774 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

-2,07 

 

0,193 

 

-1,58 

 

0,300 

 

-0,17 

 

0,628 

 

MMP-2 (UA) -2,98 0,699 -7,75 0,303 +0,85 0,623 

MMP-9 (UA) +3,71 0,028* +4,07 0,017* +0,52 0,225 

TIMP-1 (pg/mL) +0,00 0,061 +0,00 0,834 +0,00 0,496 

TIMP-2 (pg/mL) +0,00 0,154 +0,00 0,312 +0,00 0,396 

A2M (pg/mL) +0,00 0,349 +0,00 0,636 +0,00 0,336 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; GRID-HAMD-21: Escala de sintomas de depressão 

GRID-Hamilton; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; ISRS: Inibidor Seletivo 

da Recaptação da Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de 

Serotonina e Noradrenalina; UA: Unidades arbitrárias.  * estatisticamente 

significativo.  
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Figura 10- Análise de correlação entre MMP-2/ TIMP-2 x A2M e HAMD21; 

MMP-9/ TIMP-1 x A2M e HAMD21; MMP-2/ TIMP-2 x A2M e BSI; MMP-9/ 

TIMP-1 x A2M e BSI; MMP-2/ TIMP-2 x A2M e tentativas de suicídio; e MMP-

9/ TIMP-1 x A2M e tentativas de suicídio no grupo pacientes. 

 

Dados foram analisados por Pearson ou Spearman. A linha contínua representa a 

regressão linear. UA (unidades arbitrárias). Os dados das razões MMP-2/ TIMP-2 

x A2M e MMP-9/ TIMP-1 x A2M foram multiplicados por 1x10+9 para a origem 

aos gráficos. * estatisticamente significativo.  
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Tabela 4: Regressão linear multivariada mostrando a influência da razão MMP-2 

(UA)/ TIMP-2 x A2M sobre o score de GRID-HAM-D21, BSI e no número de 

tentativas de suicídio no grupo pacientes. 

 

 Variáveis dependentes 

 GRID-HAM-D21   score BSI score Número de tentativas de 

suicídio 

 R²: 0,21 RMSE: 9,46 

 

R²: 0,29 

 

RMSE: 8,74 R²: 0,28 

 

RMSE: 1,92 

 

Variáveis 

independentes 

      

 β P β P β P 

Idade (anos) -0,08 0,416 -0,23 0,008* -0,04 0,059 

Gênero (feminino) -0,29 0,827 +0,60 0,626 -0,14 0,600 

Educação (anos) -0,44 0,045* -0,63 0,003* -0,14 0,002* 

Estresse precoce 

(sim) 

+1,05 

 

0,280 

 

+2,24 

 
0,015* 

 

+0,37 

 

0,077 

 

Tratamento 

farmacológico 

      

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

+1,21 

 

0,273 

 

+0,41 

 

0,701 

 

+0,20 

 

0,406 

 

Ansiolíticos (sim) +2,58 0,014* +0,39 0,691 -0,09 0,683 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+0,45 

 

0,703 

 

+1,23 

 

0,267 

 

+0,66 

 
0,009* 

 

Antipsicóticos (sim) +0,84 0,428 +1,82 0,067 +0,37 

 

0,097 

 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

+0,40 

 

0,710 

 

+0,42 

 

0,685 

 

-0,03 

 

0,912 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

-1,93 

 

0,232 

 

-1,82 

 

0,227 

 

-0,24 

 

0,470 

 

MMP-2 (UA)/TIMP-

2 (pg/mL) x A2M 

(ng/mL) 

+4,33 x 10+07  

 

0,904 

 

- 4,20 x 10+08 

 

0,214 

 

- 3,01 x 10+07 

 

0,697 

 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; GRID-HAMD-21: Escala de sintomas de depressão 
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GRID-Hamilton; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; ISRS: Inibidor Seletivo 

da Recaptação da Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de 

Serotonina e Noradrenalina; UA: Unidades arbitrárias. * estatisticamente 

significativo.  

Tabela 5: Regressão linear multivariada mostrando a influência da razão MMP-9/ 

TIMP-1 x A2M sobre o score de GRID-HAM-D21, BSI e no número de tentativas 

de suicídio no grupo pacientes. 

 

 Variáveis dependentes 

 GRID-HAM-D21 score BSI  score Número de tentativas de 

suicídio 

 R²: 0,23 

 

RMSE: 9,41 

 

R²: 0,29 

 

RMSE: 8,80 

 

R²: 0,29 RMSE: 1,89 

Variáveis 

independentes 

      

 β P β P β P 

Idade (anos) -0,08 0,377 -0,25 0,004* -0,04 0,017* 

Gênero (feminino) -0,34 0,796 +0,45 0,714 -0,14 0,610 

Educação (anos) -0,52 0,016* -0,67 0,001* -0,15 0,001* 

Estresse precoce (sim) +1,45 0,124 +2,53 0,006* +0,41 0,040* 

Tratamento 

farmacológico 

      

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

+1,25 

 

0,251 

 

+0,33 

 

0,751 

 

+0,21 

 

0,377 

 

Ansiolíticos (sim) +2,28 0,028* +0,19 0,843 -0,11 0,620 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+0,24 

 

0,840 

 

+1,21 

 

0,284 

 

+0,62 

 
0,014* 

 

Antipsicóticos (sim) +0,79 0,435 +2,01 0,039 +0,38 0,078 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

+0,42 

 

0,696 

 

+0,28 

 

0,787 

 

-0,02 

 

0,918 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

-2,13 

 

0,150 

 

-2,10 

 

0,145 

 

-0,31 

 

0,309 

 

MMP-9 (UA)/TIMP-

1 (pg/mL) x A2M 

(ng/mL) 

+7,16 x 10+07 

 

0,190 

 

-1,55 x 10+07 

 

0,781 

 

+8,21 x 10+06 

 

0,493 
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R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; GRID-HAMD-21: Escala de sintomas de depressão 

GRID-Hamilton; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; ISRS: Inibidor Seletivo 

da Recaptação da Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de 

Serotonina e Noradrenalina; UA: Unidades arbitrárias. * estatisticamente 

significativo.  

Segunda parte: ASSOCIAÇÃO DAS MMPs E OS SEUS INIBIDORES TIMPs 

E A2M COM MUDANÇAS NOS NÍVEIS DE S100β E BDNF NO GRUPO 

PACIENTES. 

  Após realizar as quantificações das MMPs e de seus inibidores TIMP-1, 

TIMP-2 e A2M, verificou-se se haveria correlação entre esses marcadores com os 

níveis de S100β e BDNF. Na figura 11 observamos uma correlação positiva entre 

MMP-9 (UA) e BDNF (pg/mL) (r= + 0,27, p= 0,008*). Esses dados mantiveram ao 

fazermos a correção por regressão linear multivariada (β= + 0,19, p= 0,021*; 

Tabela 6). Além disto, observamos uma correlação positiva entre complexo MMP-

9/TIMP-1 (pg/mL) e BDNF (r= + 0,22, p= 0,029*; Figura 11). Essa análise não foi 

corrigida por regressão linear multivariada. Na figura 12 observamos correlação 

positiva do TIMP-1 (pg/mL) e BDNF (pg/mL) (r= + 0,29, p= 0,005*). Esses dados 

mantiveram após a correção por regressão linear multivariada (β= + 0,00, p= 

0,017*; Tabela 6). Como também, observamos uma associação positiva entre 

TIMP-1 e S100β (β= +0,00, p= 0,028*, Tabela 6) após a correção por regressão 

multivariada. Também, observamos uma tendência a correlação positiva entre A2M 

(ng/mL) e S100β (r= - 0,16, p= 0,081; Figura 12), porém não mateve após a 

correção por regressão linear multivariada (β= + 0,00, p= 0,348; Tabela 6). Na 

figura 13 não observamos correlações significativas entre as razões MMP-2 (UA)/ 

TIMP-2 (pg/mL) x A2M (ng/mL) e  MMP-9 (UA)/ TIMP-1 (pg/mL) x A2M 

(ng/mL) com S100β e BDNF e nem após a correção por regressão linear 

multivariada (Tabela 7 e 8). Finalizando, todas as outras correlações não foram 
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significativas (todas P >0,05; Figura 11, 12 e 13), mesmo após a correção por 

regressão linear multivariada (todas P >0,05; Tabela 6, 7 e 8). 

Figura 11- Análise de correlação entre MMP-2 e S100β; MMP-9 e S100β; 

complexo MMP-9/TIMP-1 e S100β; MMP-2 e BDNF; MMP-9 e BDNF; e 

complexo MMP-9/TIMP-1 e BDNF no grupo pacientes.  

 
 

Dados foram analisados por Pearson ou Spearman. A linha contínua representa a 

regressão linear. * estatisticamente significativo. 
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Figura 12: Análise de correlação entre TIMP-1 e S100β; TIMP-2 e S100β; A2M e 

S100β; TIMP-1 e BDNF; TIMP-2 e BDNF; e A2M e BDNF no grupo pacientes. 

 

Dados foram analisados por Pearson ou Spearman. A linha contínua representa a 

regressão linear. * estatisticamente significativo. 

Tabela 6: Regressão linear multivariada mostrando a influência da MMP-2, MMP-

9, A2M, TIMP-1 e TIMP-2 nos níveis de S100β e BDNF no grupo pacientes.  

 

 Variáveis dependentes 

 S100β BDNF 

 R²: 0,18 

 

RMSE: 241,71 

 

R²: 0,32 

 

 

RMSE: 0,35 

 

Variáveis 

independentes 

    

 β P β P 

Idade (anos) -4,77 0,052 -0,01 0,004* 

Gênero 

(Feminino) 

-30,35 

 

0,371 

 

+0,07 

 

0,180 

 

Educação (anos) +0,53 0,927 +0,00 0,696 

Estresse precoce 

(sim) 

+28,29 

 

0,277 

 

-0,04 

 

0,341 
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Tratamento 

farmacológico 

    

ISRS ou ISRSN 

ou atípicos (sim) 

+42,91 

 

0,146 

 

+0,00 

 

0,934 

 

Ansiolíticos (sim) -22,93 0,386 -0,02 0,723 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+37,70 

 

0,243 

 

-0,06 

 

0,217 

 

Antipsicóticos 

(sim) 

+34,86 

 

0,199 

 

+0,08 

 

0,085 

 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

-2,85 

 

0,919 

 

+0,02 

 

0,602 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

-33,60 

 

0,422 

 

-0,01 

 

0,847 

 

MMP-2 (UA) -65,43 0,745 -0,09 0,782 

MMP-9 (UA) +37,96 0,390 +0,19 0,021* 

TIMP-1 (pg/mL) +0,00 0,028* +0,00 0,017* 

TIMP-2 (pg/mL) +0,00 0,393 +0,00 0,108 

A2M (pg/mL) +0,00 0,348 +0,00 0,779 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; GRID-HAMD-21: Escala de sintomas de depressão 

GRID-Hamilton; BSI: Escala de Ideação Suicidad de Beck; ISRS: Inibidor Seletivo 

da Recaptação de Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo da Recaptação de 

Serotonina e Noradrenalina; UA: unidades arbitrárias. * estatisticamente 

significativo. 
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Figura 13- Análise de correlação entre MMP-2/ TIMP-2 x A2M e S100β; MMP-

9/ TIMP-1 x A2M e S100β; MMP-2/ TIMP-2 x A2M e BDNF; e MMP-9/ TIMP-1 

x A2M e BDNF no grupo pacientes. 

 

 

Dados foram analisados por Pearson ou Spearman. A linha contínua representa a 

regressão linear. UA (unidades arbitrárias). Os dados das razões MMP-2/ TIMP-2 

x A2M e MMP-9/ TIMP-1 x A2M foram multiplicados por 1x10+9 para a origem 

aos gráficos. * estatisticamente significativo. 

Tabela 7: Regressão linear multivariada mostrando a influência da razão MMP-2/ 

TIMP-2 x A2M nos níveis de S100β e BDNF no grupo pacientes.  

 

 Variáveis dependentes 

 S100β BDNF 

 R²: 0,12 

 

RMSE: 244,82 

 

R²: 0,18 

 

RMSE: 0,38 

 

Variáveis 

independentes 
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 β P β P 

Idade (anos) -4,74 0,050 -0,01 0,023* 

Gênero (feminino) -34,13 0,319 +0,06 0,261 

Educação (anos) -1,50 0,790 +0,00 0,972 

Estresse precoce 

(sim) 

+22,90 

 

0,360 

 

-0,05 

 

0,243 

 

Tratamento 

farmacológico 

    

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

+26,19 

 

0,358 

 

-0,06 

 

0,208 

 

Ansiolíticos (sim) -20,95 0,432 +0,00 0,922 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+18,99 

 

0,537 

 

-0,08 

 

0,125 

 

Antipsicóticos (sim) +52,27 0,055 +0,09 0,066 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

-4,60 

 

0,869 

 

+0,03 

 

0,544 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

-30,82 

 

0,460 

 

-0,05 

 

0,442 

 

MMP-2 (UA)/TIMP-

2 (pg/mL) x A2M 

(ng/mL) 

+2,73 x 10+09 

 

0,770 

 

-2,38 x 10+06 

 

0,877 

 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; GRID-HAMD-21: Escala de sintomas de depressão 

GRID-Hamilton; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; ISRS: Inibidor Seletivo 

da Recaptação da Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de 

Serotonina e Noradrenalina; UA: Unidades arbitrárias. * estatisticamente 

significativo. 

Tabela 8: Regressão linear multivariada mostrando a influência da razão MMP-9/ 

TIMP-1 x A2M nos níveis de S100β e BDNF no grupo pacientes.  

 

 Variáveis dependentes  

 S100β BDNF 

 R²: 0,12 RMSE: 240,97 

 

R²: 0,16 

 

RMSE: 0,38 
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Variáveis 

independentes 

    

 β P β P 

Idade (anos) -4,20 0,064 -0,01 0,061 

Gênero (feminino) -34,80 0,298 +0,05 0,357 

Educação (anos) -1,30 0,810 +0,00 0,898 

Estresse precoce (sim) +24,27 0,312 -0,04 0,373 

Tratamento 

farmacológico 

    

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

+29,49 

 

0,288 

 

-0,06 

 

0,259 

 

Ansiolíticos (sim) -22,64 0,386 +0,00 0,924 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+17,88 

 

0,556 

 

-0,08 

 

0,132 

 

Antipsicóticos (sim) +50,72 0,051 +0,09 0,058 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

-3,67 

 

0,893 

 

+0,04 

 

0,460 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

-27,97 

 

0,456 

 

-0,08 

 

0,195 

 

MMP-9 (UA)/TIMP-

1 (pg/mL) x A2M 

(ng/mL) 

+5,92 x 10+08 

 

0,671 

 

+5,14 x 10+05 

 

0,841 

 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; GRID-HAMD-21: Escala de sintomas de depressão 

GRID-Hamilton; BSI: Escala de Beck para Ideação Suicida; ISRS: Inibidor 

Seletivo da Recaptação da Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de 

Serotonina e Noradrenalina; UA: Unidades arbitrárias.  * estatisticamente 

significativo. 

3º CAPÍTULO 

Primeira parte: A INFLUÊNCIA DOS MARCADORES INFLAMATÓRIOS 

NA DEPRESSÃO. 

Conforme mostra a figura 14, não observamos diferenças significativas dos 

marcadores inflamatórios entre os grupos controles versus pacientes.   
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Figura 14-  Análise dos marcadores bioquímicos IL-6, IL-10 e TNF-α no grupo 

pacientes versus controles.  

 

Os dados estão representados como média ± desvio padrão, exceto a IL-10 que é 

representada como frequência relativa. * estatisticamente significativo.  

 Complementando o nosso estudo, verificamos também se há correlação 

entre os marcadores inflamatórios e parâmetros psicométricos no grupo pacientes. 

Não observamos nenhuma associação significativa entre os marcadores e os 

parâmetros psicométicos na análise não corrigida (Figura 15). Porém, observamos 

associação entre a IL-6 e BSI (β= - 4,17, p= 0,024*) após a correção por regressão 

linear multivariada (Tabela 9).  
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Figura 15- Análise de correlação entre IL-6 e HAMD21; IL-10 e HAMD21; TNF-

α e HAMD21; IL-6 e BSI;  IL-10 e BSI;  TNF-α e BSI; IL-6 e tentativas de suicídio; 

IL-10 e tentativas de suicídio; e TNF-α e tentativas de suicídio no grupo pacientes. 

 

Dados foram analisados por Pearson ou Spearman, exceto a IL-10 que foi analisada 

por teste T de Student ou Mann-Whitney. A linha contínua representa a regressão 

linear. * estatisticamente significativo.  

Tabela 9: Regressão linear multivariada mostrando a influência da IL-6, IL-10, 

TNF-α no score de GRID-HAM-D21, BSI e no número de tentativas de suicídio no 

grupo pacientes. 

 Variáveis dependentes 

 GRID-HAM-D21 score BSI score Número de tentativas 

de suicídio 

 R²: 0,29 RMSE: 9,31 R2: 0,41 

 

RMSE: 8,41 R2: 0,27 RMSE: 2,18 

 

Variáveis 

independentes 

      

 β P β P β P 
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Idade (anos) -0,15 0,113 -0,30 0,001* -0,05 0,038* 

Gênero (Feminino) +0,07 0,964 +0,70 0,608 -0,03 0,926 

Educação (anos) -0,56 0,020* -0,84 0,000* -0,15 0,009* 

Estresse precoce 

(sim) 

+1,58 

 

0,134 

 

+2,99 

 
0,002* 

 

+0,37 

 

0,143 

 

Tratamento 

farmacológico 

      

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

+0,98 

 

0,433 

 

+0,12 

 

0,919 

 

+0,05 

 

0,872 

 

Ansiolíticos (sim) +1,85 0,107 -0,21 0,840 -0,32 0,249 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

-0,91 

 

0,498 

 

-0,63 

 

0,603 

 

+0,61 

 

0,060 

 

Antipsicóticos (sim) +2,49 0,031* +2,30 0,027* +0,50 0,071 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

-0,33 

 

0,786 

 

+0,49 

 

0,654 

 

+0,15 

 

0,623 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

-2,59 

 

0,112 

 

-2,51 

 

0,089 

 

-0,45 

 

0,257 

 

IL-6 (pg/mL) -2,92 0,146 -4,17 0,024* -0,49 0,305 

Baixo e altos níveis 

de IL-10 (pg/mL) 

-0,89 0,762 +1,65 0,535 +0,03 0,967 

TNF-α (pg/mL) +0,27 0,910 +0,58 0,787 -0,14 0,811 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; GRID-HAMD-21: Escala de sintomas de depressão 

GRID-Hamilton; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; ISRS: Inibidor Seletivo 

da Recaptação da Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de 

Serotonina e Noradrenalina; UA: Unidades arbitrárias. * estatisticamente 

significativo. 

Segunda parte: A INFLUÊNCIA DOS MARCADORES INFLAMATÓRIOS 

SOBRE A VIA DAS METALOPROTEINASES DE MATRIZ.  

 Após realizar as quantificações dos marcadores inflamatórios, verificou-se 

se haveria correlação entre esses marcadores com os níveis MMP-2, MMP-9 e de 

seus inibidores TIMP-1, TIMP-2 e A2M. Na figura 16 observamos associação do 
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alto nível de IL-10 com o complexo MMP-9 (UA)/ TIMP-1 (pg/mL) (p= 0,044*), 

porém não manteve após a correção por regressão linear multivariada (β= - 211,47, 

p= 0,477; Tabela 10). Além disto, foi observada uma correlação positiva entre 

TNF-α e complexo MMP-9 (UA)/ TIMP-1 (pg/mL) (r= + 0,27, p= 0,004*; Figura 

16), mas resistiu após a correção por regressão linear multivariada (β= + 275,03, p= 

0,249; Tabela 10). Também, observamos associação significativa entre IL-10 

(pg/mL) e MMP-2 (UA) (β= - 0,10, p= 0,012*; Tabela 10) e entre TNF-α e MMP-

2 (UA) (β= + 0,07, p= 0,032*; Tabela 10) após a correção por regressão linear 

multivariada. Houve uma tendência à correlação positiva entre IL-6 e TIMP-1 (r= 

+ 0,20, p= 0,053; Figura 17), porém não manteve após a correção por regressão 

linear multivariada (β= + 3403,96, p= 0,299; Tabela 11). Ademais, houve 

correlação positiva entre IL-6 e TIMP-2 (r= + 0,29, p= 0,004*; Figura 17), porém 

não manteve após a correção por regressão linear multivariada (β= + 4215,82, p= 

0,115; Tabela 11). Houve correlação positiva entre IL-6 e A2M (r= + 0,35, p= 

0,000*; Figura 17). Esse dado foi mantido após a correção por regressão linear 

multivariada (β= + 14602,26, p= 0,026*, Tabela 11). Complementando, 

observamos correlação negativa entre IL-6 e a razão MMP-2 (UA)/ TIMP-2 x A2M 

(ng/mL) (r= - 0,33, p= 0,001*; Figura 18), porém não manteve após a correção por 

regressão linear multivariada (β= - 8,70-10, p= 0,148; Tabela 12). Houve 

correlação negativa IL-6 e MMP-9 (UA)/ TIMP-1 x A2M (ng/mL) (r= - 0,42, p= 

0,000*; Figura 18). Esse dado foi mantido após a correção por regressão linear 

multivariada (β= - 4,71 x 10+09, p= 0,006*; Tabela 12). Finalizando, todas as outras 

correlações não foram significativas (todas P >0,05; Figura 16, 17 e 18), mesmo 

após a correção pela regressão linear multivariada (todas P >0,05; Tabela 10, 11 e 

12). 
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Figura 16- Análise de correlação entre IL-6 e MMP-2; IL-6 e MMP-9; IL-6 e 

complexo MMP-9/TIMP-1; IL-10 e MMP-2; IL-10 e MMP-9; IL-10 e complexo 

MMP-9/TIMP-1; TNF-α e MMP-2; TNF-α e MMP-9; e TNF-α e complexo MMP-

9/TIMP-1 no grupo pacientes.  

 

 

Os dados foram analisados por Pearson ou Spearman, exceto a IL-10 que foi 

analisada por teste T de Student ou Mann-Whitney. A linha contínua representa a 

regressão linear. * estatisticamente significativo.  

Tabela 10: Regressão linear multivariada mostrando a influência da IL-6, IL-10 e 

TNF-α nos níveis de MMP-2, MMP-9 e do complexo MMP-9/TIMP-1 no grupo 

pacientes.  

 

 Variáveis dependentes 

 MMP-2 (UA) MMP-9 (UA) Complexo MMP-9/TIMP-1 

(pg/mL) 

 R²: 0,30 RMSE: 0,12 R2: 0,14 RMSE: 0,51 R2: 0,11 RMSE: 939,02 
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Variáveis 

independentes 

      

 β P β P β P 

Idade (anos) +0,00 0,237 +0,00 0,755 +1,38 0,886 

Gênero (Feminino) +0,00 

 

0,921 

 

-0,05 

 

0,581 

 

-82,06 

 

0,594 

 

Educação (anos) +0,00 

 

0,703 

 

+0,01 

 

0,313 

 

+11,78 

 

0,620 

 

Estresse precoce 

(sim) 

-0,03 

 
0,027* 

 

+0,06 

 

0,317 

 

+133,33 

 

0,212 

 

Tratamento 

farmacológico 

      

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

+0,02 

 

0,343 

 

-0,10 

 

0,161 

 

-94,50 

 

0,453 

 

Ansiolíticos (sim) +0,02 

 

0,204 

 

+0,03 

 

0,679 

 

+115,63 

 

0,322 

 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+0,01 

 

0,586 

 

-0,10 

 

0,180 

 

-218,33 

 

0,113 

 

Antipsicóticos (sim) +0,01 

 

0,722 

 

+0,07 

 

0,242 

 

+129,52 

 

0,263 

 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

+0,04 

 

0,017* 

 

+0,05 

 

0,455 

 

-74,27 

 

0,543 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

+0,03 

 

0,127 

 

+0,00 

 

0,979 

 

+7,91 

 

0,961 

 

IL-6 (pg/mL) +0,04 0,102 -0,06 

 

0,589 

 

+3,99 

 

0,984 

 

Baixo e alto níveis 

de IL-10 (pg/mL)   

-0,10 0,012* -0,12 0,469 -211,47 

 

0,477 

 

TNF-α (pg/mL) +0,07 

 
0,032* 

 

+0,10 

 

0,442 

 

+275,03 

 

0,249 

 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina; 

ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina; UA: 

Unidades arbitrárias. * estatisticamente significativo.  
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Figura 17: Análise de correlação entre  IL-6 e TIMP-1; IL-10 e TIMP-1; TNF-α  e 

TIMP-1;  IL-6 e TIMP-2;  IL-10 e TIMP-2;  TNF-α e TIMP-2;  IL-6  e A2M; IL-

10 e A2M; e TNF-α e A2M no grupo pacientes. 

 

Dados foram analisados por Pearson ou Spearman, exceto a IL-10 que foi analisada 

por teste T de Student ou Mann-Whitney. A linha contínua representa a regressão 

linear. * estatisticamente significativo.
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Tabela 11- Regressão linear multivariada mostrando a influência da IL-6, IL-10 e TNF-α nos níveis de TIMP-1, TIMP-2 e A2M no grupo pacientes.                     

 Variáveis dependentes 

 TIMP-1 (pg/mL) TIMP-2 (pg/mL) A2M (ng/mL) 

 R²: 0,20 

 

RMSE: 15269,09 

 

R2: 0,19 

 

RMSE: 12401,8 R2: 0,16 

 

RMSE: 30233,27 

 

Variáveis 

independentes 

      

 β P β P β P 

Idade (anos) +22,99 0,883 +6,20 0,961 -435,46 0,161 

Gênero 

(Feminino) 

+754,86 

 

0,762 

 

+1261,97 

 

0,533 

 

+4390,67 

 

0,375 

 

Educação (anos) -543,14 

 

0,161 

 

-695,37 

 

0,029 

 

-689,11 

 

0,367 

 

Estresse precoce 

(sim) 

-3912,88 

 
0,025* 

 

-21,69 

 

0,988 

 

-758,48 

 

0,823 

 

Tratamento 

farmacológico 

      

ISRS ou ISRSN 

ou atípicos (sim) 

-3285,82 

 

0,110 

 

+743,55 

 

0,654 

 

+2672,23 

 

0,509 
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R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; β: Estimativa do parâmetro; ISRS: Inibidor Seletivo da 

Recaptação da Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e noradrenalina. * estatisticamente significativo. 

Ansiolíticos 

(sim) 

+1118,83 0,550 -367,04 

 

0,809 

 

+1421,39 

 

0,701 

 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

-1654,70 

 

0,451 

 

-1624,26 

 

0,363 

 

+7712,65 

 

0,078 

 

Antipsicóticos 

(sim) 

+1632,42 

 

0,381 

 

+2142,12 

 

0,159 

 

+1242,60 

 

0,736 

 

Estabilizadores 

de humor (sim) 

+1887,74 

 

0,339 

 

-272,18 

 

0,865 

 

+4322,01 

 

0,270 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

+472,90 

 

0,859 

 

+2662,88 

 

0,219 

 

-2770,23 

 

0,598 

 

IL-6 (pg/mL) +3403,96 0,299 +4215,82 

 

0,115 

 

+ 14602,26 

 
0,026* 

 

Baixo e alto 

níveis de IL-10 

(pg/mL) 

-271,89 0,955 +572,35 

 

0,883 

 

-1711,36 

 

0,857 

 

TNF-α (pg/mL) +3048,83 0,429 +999,74 

 

0,749 

 

-3651,20 

 

0,632 
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Figura 18- Análise de correlação entre IL-6 e MMP-2/TIMP-2 x A2M; IL-6 e 

MMP-9/ TIMP-1 x A2M; IL-10 e MMP-2 /TIMP-2 x A2M; IL-10 e MMP-9/ 

TIMP-1 x A2M; TNF-α e MMP-2/ TIMP-1 x A2M; e TNF-α e MMP-2/ TIMP-1 x 

A2M no grupo pacientes. 

 
Dados foram analisados por Pearson ou Spearman, exceto a IL-10 que foi analisada 

por teste T de Student ou Mann-Whitney. A linha contínua representa a regressão 

linear. Os dados das razões MMP-2/ TIMP-2 x A2M e MMP-9/ TIMP-1 x A2M 

foram multiplicados por 1x10+9 para a origem aos gráficos. * estatisticamente 

significativo. 
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Tabela 12: Regressão linear multivariada mostrando a influência da IL-6, IL-10 e 

TNF-α nos níveis da razão de MMP-2/ TIMP-2 x A2M (ng/mL) e MMP-9 (UA)/ 

TIMP-1 (pg/mL) x A2M (ng/mL) no grupo pacientes.  

 

 Variáveis dependentes 

 MMP-2 (UA)/TIMP-2 (pg/mL) x 

A2M (ng/mL) 

MMP-9 (UA)/TIMP-1 (pg/mL) x 

A2M (ng/mL) 

 R²: 0,18 RMSE: 2,7 x 10 +09 R2: 0,15 

 

RMSE: 7,71 x 10+09 

Variáveis independentes     

 β P β P 

Idade (anos) +2,62 x 10+11 0,368 +1,74 x 10+11 0,825 

Gênero (Feminino) -1,52 x 10+10 

 

0,731 

 

-7,89 x 10+10 

 

0,532 

 

Educação (anos) -3,07 x 10+12 0,965 +1,32 x 10+10 0,499 

Estresse precoce (sim) -3,29 x 10+10 

 

0,292 

 

+1,10 x 10+10 

 

0,900 

 

Tratamento farmacológico     

ISRS ou ISRSN ou atípicos 

(sim) 

-4,92 x 10+10  

 

0,185 

 

-1,32 x 10+09 

 

0,203 

 

Ansiolíticos (sim) +3,50 x 10+10 0,292 -4,05 x 10+10 0,669 

Antidepressivos tricíclicos 

(sim) 

+1,11 x 10+10 

 

 

0,775 

 

+8,02 x 10+10 

 

0,469 

 

Antipsicóticos (sim) -5,80 x 10+10 

 

0,086 

 

+4,21 x 10+11 

 

0,965 

 

Estabilizadores de humor 

(sim) 

+2,65 x 10+10 

 

 

0,456 

 

+7,73 x 10+11 

 

0,939 

 

Hormônio para tireóide (sim) -1,54 x 10+11 

 

0,975 

 

-1,08 x 10+09 

 

0,422 

 

IL-6 (pg/mL) -8,70 x 10+10 0,148 -4,71 x 10+09 0,006* 

Baixo e alto níveis de IL-10 

(pg/mL) 

-2,68 x 10+10 0,757 +1,01 x 10+10 0,967 

TNF-α (pg/mL) +1,16 x 10+09 0,094 +6,28 x 10+10 0,747 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina; 
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ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina; UA: 

Unidades arbitrárias. * estatisticamente significativo. 

Terceira Parte: ASSOCIAÇÃO DOS MARCADORES INFLAMATÓRIOS 

COM MUDANÇAS NOS NÍVEIS DE S100β E BDNF NO GRUPO 

PACIENTES. 

 Também, verificamos se há correlação entre os marcadores inflamatórios e 

S100β e BDNF. Houve associação significativa entre IL-10 e BDNF (p= 0,042*; 

Figura 19), porém não manteve após corrigir por regressão linear multivariada (β= 

- 0,04, p= 0,755; Tabela 13). Ademais, houve correlação positiva entre TNF-α e 

BDNF (r= + 0,28, p= 0,006*; Figura 19). Esses dados foram mantidos após corrigir 

por regressão linear multivariada (β= + 0,21, p= 0,032*; Tabela 13). 

Complementando, houve associação significativa entre TNF-α e S100β (β= + 

79,25, p= 0,002*; Tabela 13) após a correção por regressão linear multivariada. 

Finalizando, todas as outras correlações não foram significativas (todas P >0,05; 

Figura 19), mesmo após a correção por regressão linear multivariada (todas P 

>0,05; Tabela 13).  
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Figura 19- Análise de correlação entre IL-6 e S100β;  IL-10 e S100β; TNF-α e 

S100β;  IL-6 e BDNF; IL-10 e BDNF; e TNF-α e BDNF no grupo pacientes. 

 

 

 

Os dados foram analisados por Pearson ou Spearman, exceto a IL-10 que foi 

analisada usado o teste T de Student ou Mann-Whitney. A linha contínua representa 

a regressão linear. * estatisticamente significativo. 

Tabela 13: Regressão linear multivariada mostrando a influência da IL-6, IL-10, 

TNF-α nos níveis de S100β e BDNF no grupo pacientes.    

 

 Variáveis dependentes 

 S100β  BDNF 

 R²: 0,27 

 

RMSE: 98,43 

 

R²: 0,29 

 

RMSE: 0,36 

 

Variáveis 

independentes 

    

 β P β P 

Idade (anos) -0,84 0,403 -0,01 0,099 

Gênero (Feminino) +0,32 0,984 +0,04 0,478 

Educação (anos) +0,31 0,899 +0,00 0,964 

Estresse precoce 

(sim) 

+14,38 

 

0,196 

 

-0,04 

 

0,343 
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Tratamento 

farmacológico 

    

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

+11,63 

 

0,378 

 

-0,04 

 

0,456 

 

Ansiolíticos (sim) +6,30 0,601 +0,02 0,634 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+13,34 

 

0,346 

 

-0,12 

 

0,029* 

 

Antipsicóticos (sim) +13,52 0,261 +0,08 0,082 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

-20,97 

 

0,102 

 

+0,06 

 

0,233 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

+1,28 

 

0,940 

 

-0,06 

 

0,347 

 

IL-6 (pg/mL) -37,98 0,074 -0,08 0,308 

Baixo e altos níveis 

de IL-10 (pg/mL) 

-3,10 0,920 -0,04 0,755 

TNF-α (pg/mL) +79,25 0,002* +0,21 0,032* 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; 

β: Estimativa do parâmetro; ISRS: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e 

Noradrenalina. ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e 

Noradrenalina. * estatisticamente significativo. 

4º CAPÍTULO 

AVALIAÇÃO DOS MARCADORES BIOQUÍMICOS EM REMISSÃO E NA 

PRESENÇA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS.  

Nesta sessão avaliamos se haveriam alterações dos níveis dos marcadores 

bioquímicos em pacientes sintomáticos ou eutímicos. Observamos que os pacientes 

em remissão de sintomas depressivos obtiveram níveis aumentados de IL-10 (OR= 

1,88, p= 0,037*; Figura 23). Porém, todas as outras análises não foram 

significativas (todas P >0,05; Figura 20, 21, 22 e 23). 
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Figura 20- Avaliação dos marcadores bioquímicos MMP-2, MMP-9, complexo 

MMP-9/ TIMP-1, TIMP-1, TIMP-2 e A2M no grupo pacientes com e sem sintomas 

depressivos.  

 

  

Os dados estão representados como média ± desvio padrão. * estatisticamente 

significativo. 
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Figura 21-  Avaliação dos marcadores bioquímicos MMP-2/ TIMP-2, MMP-2/ 

A2M, MMP-2/ TIMP-2 x A2M, MMP-9/ TIMP-1, MMP-9/ A2M e MMP-9 / 

TIMP-1 x A2M no grupo pacientes com e sem sintomas depressivos. 

 

 
 

Os dados estão representados como média ± desvio padrão. UA (unidades 

arbitrárias). Os dados das razões MMP-2/ TIMP-2 x A2M e MMP-9/ TIMP-1 x 

A2M foram multiplicados por 1x10+9 para a origem aos gráficos. * estatisticamente 

significativo.   

Figura 22- Avaliação dos marcadores bioquímicos S100β e BDNF no grupo 

pacientes com e sem sintomas depressivos. 
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Os dados estão representados como média ± desvio padrão. * estatisticamente 

significativo.  

Figura 23- Avaliação dos marcadores bioquímicos IL-6, IL-10 e TNF-α no grupo 

pacientes com e sem sintomas depressivos. 

 

 

Os dados estão representados como média ± desvio padrão, exceto a IL-10 que foi 

representada como frequência relativa. * estatisticamente significativo.  

5º CAPÍTULO 

ASSOCIAÇÃO DOS MARCADORES GENÉTICOS COM A DEPRESSÃO 

E SUICÍDIO. 

Nesse contexto, resolvemos avaliar a influência de polimorfismos dos genes 

da MMP-2 (rs243865 e rs2285053); MMP-9 (rs2234681, rs3918242, rs17576 e 

rs17577); TIMP-1 (rs2070584); TIMP-2 (rs4789936); e A2M (rs669, rs3832852) 

sobre os parâmetros psicométricos.  

A tabela 14 mostra a distribuição de genótipos nos grupos controles e 

pacientes. Não houve associações significativas entre os diferentes genótipos.  O 

equilíbrio de Hardy-Weinberg foi calculado independentemente para os grupos 

controles e pacientes. As frequências observadas dos genótipos de cada 

polimorfismo nos grupos controles e pacientes não apresentaram desvios em 

relação ao equilíbrio Hardy-Weinberg. A tabela 15 apresenta genótipos em grupos 

controles e pacientes no modelo dominante. No grupo pacientes, encontramos uma 
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tendência à associação dos genótipos CT+CC no modelo dominante do 

polimorfismo rs4789936 do gene TIMP-2 com risco reduzido para depressão após 

a correção por regressão logística multivariada (OR: 0,50, p= 0,117). No grupo 

pacientes, nossos resultados mostram uma associação significativa dos genótipos 

GT+GG no modelo dominante do polimorfismo rs2070584 do gene TIMP-1 com o 

risco aumentado de episódio depressivo concomitante ao tratamento farmacológico 

otimizado (OR: 2,34, p= 0,048*; Tabela 16), porém os dados não foram 

reproduzidos quando realizamos a correção por regressão logística multivariada 

(OR: 2,05, p = 0,339; Tabela 16). Também, no grupo pacientes, houve tendência à 

associação dos genótipos CT+TT no modelo dominante do polimorfismo 

rs2285053 do gene da MMP-2 com maior risco de pelo menos uma tentativa de 

suicídio após a correção por regressão logística multivariada (OR= 3,63, P= 0,099; 

Tabela 17). Ademais, houve associação significativa dos genótipos HL+HH no 

modelo dominante do polimorfismo rs2234681 do gene MMP-9 com menor risco 

de pelo menos uma tentativa de suicídio no modelo dominante pela análise 

regressão logística multivariada (OR= 0,07, P= 0,007*; Tabela 17). 

Complementando, houve uma tendência à associação dos genótipos AG+GG no 

modelo dominante do polimorfismo rs17576 do gene MMP-9 com maior risco de 

pelo menos uma tentativa de suicídio após a correção por regressão logística 

multivariada (OR= 4,56, P= 0,111; Tabela 17). No grupo pacientes, não 

observamos associações significativas dos polimorfismos estudados com alteração 

no score de GRID-HAM-D21 após a correção por regressão linear multivariada 

(Tabela 18). Ademais, no grupo pacientes, observamos associação significativa do 

genótipo DD no modelo recessivo do polimorfismo rs3832852 no gene A2M com 

a redução do risco de ideação suicida no modelo recessivo (β= -7,91, p= 0,033*; 
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Tabela 19) e um efeito bordelaine no modelo aditivo. Em adição, houve uma 

tendência à associação do genótipo HH no modelo recessivo (β= - 0,54, p= 0,095) 

e no aditivo (β= - 1,10, p= 0,033 e p global= 0,100; Tabela 20) do polimorfismo 

rs2234681 no gene MMP-9 com redução do risco de tentativas de suicídio.   

Complementando, foram analisados os polimorfismos estudados como 

haplótipos. Foi considerada a interação entre os polimorfismos rs243865 e 

rs2285053 da MMP-2; interação entre rs3918242, rs2234681, rs17576, rs17577 da 

MMP-9; e a interação entre rs3832853 e rs669 da A2M. No grupo pacientes, houve 

tendência à associação do haplótipo CGLA com o risco aumentado de tentativas de 

suicídio (β= +0,45, p= 0,041 e p global= 0,123, Tabela 24). Finalizando, todas as 

outras associações realizadas não foram significativas (todas P >0,05; Tabela 21, 

22, 23 e 24).  

Tabela 14 – Frequências dos genótipos nos grupos controles e pacientes.  

SNP Genótipo Controles 

(n=114) 

Pacientes  

(n=158) 

Teste χ2 P 

MMP-2      

rs243865 CC 

CT 

TT 

64 (0,62) 

33 (0,32) 

7 (0,06) 

94 (0,64) 

46 (0,31) 

7 (0,05) 

 

0,785 

 

0,659 

 PHW 0,814 0,921   

rs2285053 

 

CC 

CT 

TT 

78 (0,75) 

26 (0,25) 

0 (0,00) 

105 (0,72) 

37 (0,25) 

4 (0,03) 

 

0,231 

 

0,728 

 PHW 0,358 0,990   

MMP-9      

rs2234681 LL 

HL 

31 (0,27) 

61 (0,54) 

46 (0,30) 

77 (0,50) 

 

0,813 

 

0,492 
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HH 21 (0,19) 31 (0,20) 

 PHW 0,834 0,998   

rs3918242 CC 

CT 

TT 

93 (0,84) 

18 (0,16) 

0 (0,00) 

120 (0,78) 

33 (0,22) 

0 (0,00) 

 

0,277 

 

 

0,750 

 

 PHW 0,597 0,338   

rs17576 AA 

AG 

GG 

61 (0,59) 

33 (0,32) 

10 (0,09) 

78 (0,53) 

55 (0,37) 

15 (0,10) 

 

0,630 

 

0,568 

 PHW 0,471 0,753   

rs17577 GG 

AG 

AA 

85 (0,83) 

17 (0,16) 

1 (0,01) 

115 (0,78) 

30 (0,20) 

3 (0,02) 

0,588 0,742 

 PHW 0,996 0,864   

TIMP-1      

rs2070584 

 

TT 

GT 

GG 

44 (0,42) 

35 (0,34) 

25 (0,24) 

48 (0,32) 

63 (0,43) 

37 (0,25) 

 

0,234 

 

 0,191 

 PHW 0,082 0,431   

TIMP-2      

rs4789936 

 

TT 

CT 

CC 

20 (0,20) 

58 (0,58) 

22 (0,22) 

30 (0,28) 

56 (0,52) 

21 (0,20) 

 

0,402 

 

0,893 

 PHW 0,506 0,914   

A2M      

rs669 TT 

CT 

CC 

53 (0,53) 

41 (0,41) 

6 (0,06) 

49 (0,46) 

51 (0,48) 

7 (0,06) 

 

0,581 

 

0,913 

 PHW 0,923 0,593   

rs3832852 II 

ID 

DD 

72 (0,72) 

28 (0,28) 

0 (0,00) 

75 (0,71) 

28 (0,26) 

3 (0,03) 

 

0,236 

 

0,950 

 PHW 0,340 0,993   
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SNP: Single nucleotide polymorphism; P: comparação entre os dois grupos; Teste 

χ2: qui-quadrado; PHW: valor de P referente ao equilíbrio de Hardy-Weinberg 

calculado independentemente para os grupos controles e pacientes. Os dados são 

expressos como valor absoluto (n) seguido pela frequência relativa. 
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Tabela 15: Distribuição de genótipos nos grupos controles e pacientes. 

  

 

Gene (Polimorfismo) Genótipos 
Controles 

(n= 114) 

Pacientes 

 (n= 158) 
 P não ajustado 

OR não ajustado 

(95% CI) 
P ajustado 

OR ajustado 

 (95% CI) 

      R2= 0,32  

MMP-2 (rs243865)        

 CC 64 (0,62) 94 (0,64) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 40 (0,38) 53 (0,36) 0,697 0,90 (0,54 para 1,52) 0,596 0,81 (0,36 para 1,77) 

        

MMP-2 (rs2285053) CC 78 (0,75) 105 (0,72) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 26 (0,25) 41 (0,28) 0,588 1,17 (0,66 para 2,08) 0,348 0,66 (0,27 para 1,56) 

        

MMP-9 (rs2234681) LL 31 (0,27) 46 (0,30) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 HL+HH 82 (0,73) 108 (0,70) 0,664 0,89 (0,52 para 1,52) 0,511 0,72 (0,27 para 1,90) 

        

MMP-9 (rs3918242) CC 93 (0,84) 120 (0,78) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 18 (0,16) 33 (0,22) 0,277 1,42 (0,75 para 2,68) 0,546 1,77 (0,28 para 13,21) 

        

MMP-9 (rs17576) AA 61 (0,59) 78 (0,53) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 AG+GG 43 (0,41) 70 (0,47) 0,350 1,27 (0,77 para 2,11) 0,730 1,20 (0,43 para 3,33) 
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MMP-9 (rs17577) GG 85 (0,83) 115 (0,78) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 AG+AA 18 (0,17) 33 (0,22) 0,350 1,36 (0,72 para 2,57) 0,565 0,57 (0,07 para 3,77) 

        

TIMP-1 (rs2070584) TT 44 (0,42) 48 (0,32) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 GT+GG 60 (0,58) 100 (0,68) 0,109 1,53 (0,91 para 2,57) 0,589 1,25 (0,55 para 2,85) 

        

TIMP-2 (rs4789936) TT 20 (0,20) 30 (0,28) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+CC 80 (0,80) 77 (0,72) 0,177 0,64 (0,34 para 1,23) 0,117 0,50 (0,20 para 1,18) 

        

A2M (rs669) TT 53 (0,53) 49 (0,46) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+CC 47 (0,47) 58 (0,54) 0,300 1,34 (0,77 para 2,31) 0,964 0,98 (0,45 para 2,11) 

        

A2M (rs3832852) II 72 (0,72) 75 (0,71) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 ID+DD 28 (0,28) 31 (0,29) 0,843 1,06 (0,58 para 1,95) 0,903 0,95 (0,41 para 2,19) 

 

OR (razão de chances); 95% Cl (intervalo de confiança de 95%); R2= parte da variabilidade explicada pelo modelo. Os dados são expressos como 

valor absoluto (n) seguido pela frequência relativa (%). O valor P e o Odds foram corrigidos na análise logística multivariada pelos fatores de 

confusão: idade, sexo, presença de estresse precoce e anos de escolaridade. O primeiro genótipo de cada polimorfismo é o homozigoto ancestral. 

Para esta análise, foi utilizado o modelo dominante, que é a adição de heterozigoto e homozigoto variante no mesmo grupo. Não colocamos o 

modelo aditivo e recessivo, pois os modelos não passaram no controle de qualidade. * estatisticamente significativo. 
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Tabela 16: Distribuição de genótipos de acordo com a presença de sintomas depressivos sobre tratamento otimizado no grupo pacientes. 

 

Gene (Polimorfismo) Genótipos 
Humor 

eutímico 

(n=27) 

Sintomas 

depressivos 

(n=126) 

P não 

ajustado 

OR não ajustado 

(95% CI) P ajustado 
OR ajustado 

(95% CI) 

      R2= 0,26  

MMP-2 (rs243865) CC 20 (0,77) 71 (0,61) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 6 (0,23) 45 (0,39) 0,131 2,11 (0,79 para 5,66) 0,210 2,53 (0,62 para 12,21) 

        

MMP-2 (rs2285053) CC 21 (0,81) 81 (0,70) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 5 (0,19) 34 (0,30) 0,287 1,76 (0,61 para 5,06) 0,203 3,11 (0,60 para 21,67) 

        

MMP-9 (rs2234681) LL 7 (0,26) 39 (0,32) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 HL+HH 20 (0,74) 83 (0,68) 0,539 0,74 (0,29 para 1,91) 0,329 0,42 (0,07 para 2,32) 

        

MMP-9 (rs3918242) CC 22 (0,81) 95 (0,79) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 5 (0,19) 26 (0,21) 0,990  0,321 7,14 (0,11 para 369,79) 

        

MMP-9 (rs17576) AA 15 (0,56) 61 (0,53) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 AG+GG 12 (0,44) 55 (0,47) 0,781 1,13 (0,49 para 2,62) 0,195 3,24 (0,57 para 21,33) 
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MMP-9 (rs17577) GG 22 (0,81) 90 (0,78) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 AG+AA 5 (0,19) 26 (0,22) 0,658 1,27 (0,44 para 3,69) 0,513 0,27 (0,00 para 21,15) 

        

TIMP-1 (rs2070584) TT 13 (0,48) 33 (0,28) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 GT+GG 14 (0,52) 83 (0,72) 0,048* 2,34 (0,99 para 5,50) 0,339 2,05 (0,47 para 9,42) 

        

TIMP-2 (rs4789936) TT 4 (0,17) 26 (0,32) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+CC 19 (0,83) 54 (0,68) 0,160 0,44 (0,13 para 1,42) 0,133 0,25 (0,03 para 1,31) 

        

A2M (rs669) TT 14 (0,61) 34 (0,42) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+CC 9 (0,39) 46 (0,58) 0,120 2,11 (0,82 para 5,43) 0,133 3,19 (0,74 para 16,16) 

        

A2M (rs3832852) II 15 (0,65) 58 (0,73) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 ID+DD 8 (0,35) 21 (0,27) 0,443 0,68 (0,25 para 1,83) 0,670 0,72 (0,15 para 3,43) 

 

OR (razão de chances); 95% Cl (intervalo de confiança de 95%); R2 = parte da variabilidade explicada pelo modelo. Os dados são expressos como 

valor absoluto (n) seguido pela frequência relativa (%). O valor P e o Odds foram corrigidos na análise logística multivariada pelos fatores de 

confusão: idade, sexo, presença de estresse precoce e anos de escolaridade e para os grupos de medicamentos: 1) inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina ou inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina ou antidepressivos atípicos; 2) benzodiazepínicos ou ansiolíticos 

não benzodiazepínicos; 3) antidepressivos tricíclicos; 4) antipsicóticos (típicos ou atípicos); 5) estabilizadores de humor e 6) hormônio tireoidiano. 

O primeiro genótipo de cada polimorfismo é o homozigoto ancestral. Para esta análise, foi utilizado o modelo dominante, que é a adição de 
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heterozigoto e homozigoto variante no mesmo grupo. Não colocamos o modelo aditivo e recessivo, pois os modelos não passaram no controle de 

qualidade. * estatisticamente significativo. 

Tabela 17: Distribuição de genótipos de acordo com tentativas de suicídio no grupo pacientes.  

 

Gene (Polimorfismo) Genótipos 
Nenhuma 

tentativa de 

suicídio (n= 67) 

Uma ou mais 

tentativas de suicídio 

(n= 80) 

 P não 

ajustado 

OR não ajustado 

(95% CI) 
P ajustado 

OR ajustado 

 (95% CI) 

      R2= 0,43  

MMP-2 (rs243865) CC 44 (0,67) 43 (0,61) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 22 (0,33) 27 (0,39) 0,525 1,26 (0,62 para 2,54) 0,104 3,74 (0,82 para 20,99) 

        

MMP-2 (rs2285053) CC 45 (0,70) 51 (0,72) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 19 (0,30) 20 (0,28) 0,846 0,93 (0,44 para 1,96) 0,099 3,63 (0,82 para 18,37) 

        

MMP-9 (rs2234681) LL 21 (0,31) 23 (0,30) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 HL+HH 46 (0,69) 53 (0,70) 0,889 1,05 (0,52 para 2,14) 0,007* 0,07 (0,01 para 0,43) 

        

MMP-9 (rs3918242) CC 54 (0,81) 59 (0,79) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+TT 13 (0,19) 16 (0,21) 0,994 - 0,485 3,74 (0,06 para 157,08) 
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MMP-9 (rs17576) AA 40 (0,61) 33 (0,46) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 AG+GG 26 (0,39) 38 (0,54) 0,098 1,77 (0,90 para 3,50) 0,111 4,56 (0,74 para 32,86) 

        

MMP-9 (rs17577) GG 53 (0,80) 55 (0,77) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 AG+AA 13 (0,20) 16 (0,23) 0,685 1,19 (0,52 para 2,70) 0,357 0,17 (0,00 para 9,68) 

        

TIMP-1 (rs2070584) TT 23 (0,35) 22 (0,31) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 GT+GG 43 (0,65) 49 (0,69) 0,631 1,19 (0,58 para 2,43) 0,806 0,83 (0,17 para 3,77) 

        

TIMP-2 (rs4789936) TT 15 (0,31) 13 (0,27) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+CC 34 (0,69) 35 (0,73) 0,701 1,19 (0,49 para 2,86) 0,625 1,48 (0,32 para 7,61) 

        

A2M (rs669) TT 26 (0,53) 19 (0,40) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 CT+CC 23 (0,47) 29 (0,60) 0,183 1,73 (0,77 para 3,86) 0,366 1,99 (0,45 para 9,52) 

        

A2M (rs3832852) II 34 (0,71) 35 (0,73) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

 ID+DD 14 (0,29) 13 (0,27) 0,820 0,90 (0,37 para 2,20) 0,557 0,61 (0,11 para 3,11) 

 

OR (razão de chances); 95% Cl (intervalo de confiança de 95%); R2 = parte da variabilidade explicada pelo modelo. Os dados são expressos como 

valor absoluto (n) seguido pela frequência relativa (%). O valor P e o Odds foram corrigidos na análise logística multivariada pelos fatores de 

confusão: idade, sexo, presença de estresse precoce e anos de escolaridade e para os grupos de medicamentos: 1) inibidores seletivos da recaptação 
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da serotonina ou inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina ou antidepressivos atípicos; 2) benzodiazepínicos ou ansiolíticos 

não benzodiazepínicos; 3) antidepressivos tricíclicos; 4) antipsicóticos (típicos ou atípicos); 5) estabilizadores de humor e 6) hormônio tireoidiano. 

O primeiro genótipo de cada polimorfismo é o homozigoto ancestral. Para esta análise, foi utilizado o modelo dominante, que é a adição de 

heterozigoto e homozigoto variante no mesmo grupo. Não colocamos o modelo aditivo e recessivo, pois os modelos não passaram no controle de 

qualidade. * estatisticamente significativo. 

Tabela 18:  Análise de regressão linear multivariada mostrando a influência dos polimorfismos nos genes da MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 

e A2M na pontuação GRID-HAM-D21 no grupo pacientes. 

 

Gene (polimorfismo) Genótipo Aditivo  Dominante  Recessivo  

  R2: 0,32 RMSE: 9,50 R2: 0,30 RMSE: 9,06 R2: 0,25 RMSE: 9,29 

  β P β P β P 

MMP-2 rs243865 CC -1,95 0,357 -1,48 0,161  

-0,74 

 

0,774 
 CT +1,13 0,620  

+1,48 

 

 

0,161 

 
 TT +0,82 0,822 +0,74 0,774 

  Global P= 0,418      

MMP-2 rs2285053 CC +1,61 0,672 -1,10 0,372 
+4,53 

 

0,373 

  CT +3,92 0,311  

+1,10 

 

 

0,372 

 
 TT -5,52 0,441 -4,53 0,373 

  Global P= 0,522      

MMP-9 rs2234681 LL +0,84 0,706 +0,89 0,520 
+0,21 

 

0,896 

 
 HL -0,86 0,606 

-0,89 

 

0,520 

  HH 0,02 0,992 -0,21 0,896 
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  Global P= 0,848      

MMP-9 rs3918242 CC - 0,84 0,820 - 1,30 0,682 
- - 

 CT +0,84 0,820 
+ 1,30 

 

0,682 

  TT - - - - 

  Global P= 0,820      

MMP-9 rs17576 AA -1,22 0,647 -1,06 0,453 
-0,84 

 

0,713 

  AG +0,42 0,845 
+1,06 

 

0,453 

  GG +0,80 0,833 +0,84 0,713 

  Global P= 0,861      

MMP-9 rs17577 GG -1,50 0,803 +0,43 0,894 
-1,77 

 

0,655 

  AG -1,98 0,589 
-0,43 

 

0,894 

  AA +3,49 0,603 +1,77 0,655 

  Global P= 0,822      

TIMP-1 rs2070584 TT -2,06 0,253 -1,60 0,164 
-0,76 

 

0,552 

  GT +1,06 0,528 
+1,60 

 

0,164 

  GG +1,00 0,579 +0,76 0,552 

  Global P= 0,514      

TIMP-2 rs4789936 TT +0,75 0,664 +0,87 0,433 
+0,67 

 

0,614 

  CT -0,27 0,851 
-0,87 

 

0,433 

  CC -0,47 0,801 
-0,67 0,614 
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  Global P= 0,908      

A2M rs669 TT -1,95 0,336 -1,46 0,177 
+0,13 

 

0,953 

  CT +1,36 0,501 
+1,46 

 

0,177 

  CC +0,59 0,854 -0,13 0,953 

  Global P= 0,395      

A2M rs3832852 II -1,85 0,640 +0,61 0,608 -2,85 

 

0,580 

 
 ID -3,95 0,322 

-0,61 

 

0,608 

  DD +5,80 0,440 +2,85 0,580 

  Global P= 0,538      

 

 

R2 = parte da variabilidade explicada pelo modelo; β: estimativa do parâmetro. O primeiro genótipo de cada polimorfismo é o homozigoto ancestral, 

seguido pelo heterozigoto e homozigoto variante. O modelo dominante é o heterozigoto e homozigoto variante no mesmo grupo. O modelo 

recessivo é o heterozigoto e homozigoto ancestral no mesmo grupo. O modelo foi ajustado pelos fatores de confusão: idade, sexo, presença de 

estresse escolar precoce e para os grupos de medicamentos: 1) inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina e noradrenalina ou antidepressivos atípicos; 2) benzodiazepínicos ou ansiolíticos não benzodiazepínicos; 3) antidepressivos 

tricíclicos; 4) antipsicóticos (típicos ou atípicos); 5) estabilizadores de humor e 6) hormônio tireoidiano. n= 96. * estatisticamente significativo.  
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Tabela 19: Análise de regressão linear multivariada mostrando a influência dos polimorfismos nos genes da MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 

e A2M na escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) no grupo pacientes. 

 

Gene (polimorfismo) Genótipo Aditivo  Dominante  Recessivo  

  R2: 0,47 RMSE: 6,85 

 

R2: 0,38 RMSE: 6,94 R2: 0,43 RMSE: 6,59 

  β P β P β P 

MMP-2 rs243865 CC +1,56 0,308 +0,83 0,324 
+1,43 

 

0,438 

  CT +0,49 0,773 
-0,83 

 

0,324 

  TT -2,06 0,444 -1,43 0,438 

  Global P= 0,590      

MMP-2 rs2285053 CC +1,54 0,575 +0,69 0,475 
+0,28 

 

0,939 

  CT -0,38 0,891 
-0,69 

 

0,475 

  TT -1,16 0,823 -0,28 0,939 

  Global P= 0,611      

MMP-9 rs2234681 LL +0,94 0,571 -0,03 0,976 
+1,22 

 

0,280 

  HL +0,79 0,527 
+0,03 

 

0,976 

  HH -1,73 0,324 -1,22 0,280 

  Global P= 0,595      

MMP-9 rs3918242 CC +0,78 0,771 +2,43 0,322 
- - 

 CT -0,78 0,771 -2,43 0,322 
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 TT - -   - - 

  Global P= 0,771      

MMP-9 rs17576 AA +1,64 0,409 +0,50 0,660 
+0,64 

 

0,696 

  AG +0,82 0,607 
-0,50 

 

0,660 

  GG -2,47 0,370 -0,64 0,696 

  Global P= 0,658      

MMP-9 rs17577 GG -2,73 0,539 -2,45 0,331 
+1,32 

 

0,638 

  AG +1,65 0,539 
+2,45 

 

0,331 

  AA +1,07 0,826 -1,32 0,638 

  Global P= 0,713      

TIMP-1 rs2070584 TT +1,01 0,442 +0,56 0,533 
+0,50 

 

0,583 

  GT +0,07 0,953 
-0,56 

 

0,533 

  GG -1,09 0,406 -0,50 0,583 

  Global P=  0,659      

TIMP-2 rs4789936 TT -0,10 0,940 +0,02 0,985 
+0,01 

 

0,996 

  CT +0,06 0,958 
-0,02 

 

0,985 

  CC +0,04 0,976 -0,01 0,996 

  Global P= 0,997      

A2M rs669 TT -1,46 0,327 -0,25 0,761 
-2,14 

 

0,162 

  CT -1,22 0,407 
+0,25 0,761 
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 CC +2,68 0,253 
  

+2,14 0,162 

  Global P= 0,514      

A2M rs3832852 II -5,30 0,069 +0,61 0,524 
-7,91 

 

0,033* 

  ID -6,71 0,025 
-0,61 

 

0,524 

  DD +12,00 0,031 +7,91 0,033* 

  Global P=  0,078      

 

 

Tabela 20: Regressão linear multivariada mostrando a influência dos polimorfismos nos genes da MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 e A2M no 

número de tentativas de suicídio no grupo pacientes. 

 

Gene (polimorfismo) Genótipo Aditivo  Dominante  Recessivo  

  R2: 0,44 RMSE: 1,92 R2: 0,37 RMSE: 1,91 R2: 0,38 RMSE: 1,88 

  β               P β               P β             P 

MMP-2 rs243865 CC +0,39 0,383 +0,14 0,553 
+0,16 0,758 

  CT -0,19 0,686 

-0,14 0,553 
 TT -0,19 0,796 -0,16 0,758 

  Global P= 0,507      

MMP-2 rs2285053 CC +0,48 0,539 -0,03 0,905 +0,59 

 

0,571 

 
 CT +0,63 0,421 

+0,03 0,905 

  TT -1,11 0,448 -0,59 0,571 
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  Global P= 0,721      

MMP-9 rs2234681 LL +0,83 0,087 +0,41 0,180 

+0,54 0,095 
 HL +0,27 0,444 

-0,41 0,180 
 HH -1,10 0,033 -0,54 0,095 

  Global P= 0,100    - - 

MMP-9 rs3918242 CC -0,69 0,375 -0,58 0,396 
- - 

 CT +0,69 0,375 

+0,58 0,396 
 TT - -   

  Global P= 0,375      

MMP-9 rs17576 AA +0,45 0,419 +0,10 0,737 
+0,24 0,599 

 AG +0,30 0,500 
-0,10 0,737 

 GG -0,75 0,329 -0,24 0,599 

  Global P= 0,619      

MMP-9 rs17577 GG -0,25 0,838 +0,33 0,629 

-0,22 0,783 
 AG -0,56 0,468 

-0,33 0,629 
 AA +0,81 0,554 +0,22 0,783 

  Global P= 0,732      

TIMP-1 rs2070584 TT +0,30 0,412 +0,14 0,564 
+0,20 0,482 

  GT -0,08 0,816 
-0,14 

 

0,564 

  GG -0,22 0,572 -0,20 

 

0,482 
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  Global P= 0,707      

TIMP-2 rs4789936 TT +0,04 0,915 -0,13 0,578 
+0,00 

 

0,996 

  CT -0,02 0,943 
+0,13 

 

0,578 

  CC -0,02 0,969 +0,00 0,996 

  Global P= 0,993      

A2M rs669 TT 0,14 0,746 -0,02 0,947 
+0,36 

 

0,418 

  CT 0,21 0,620 
+0,02 

 

0,947 

  CC -0,34 0,602 -0,36 0,418 

  Global P= 0,863      

A2M rs3832852 II +0,89 0,277 +0,27 0,299 
+0,84 

 

0,428 

  ID +0,30 0,713 
-0,27 0,299 

  DD -1,20 0,442 -0,84 0,428 

  Global P= 0,408      

 

R2= parte da variabilidade explicada pelo modelo; β: estimativa do parâmetro. O primeiro genótipo de cada polimorfismo é o homozigoto ancestral, 

seguido pelo heterozigoto e homozigoto variante. O modelo dominante é o heterozigoto e homozigoto variante no mesmo grupo. O modelo 

recessivo é o heterozigoto e homozigoto ancestral no mesmo grupo. O modelo foi ajustado pelos fatores de confusão: idade, sexo, presença de 

estresse escolar precoce e para os grupos de medicamentos: 1) inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina e noradrenalina ou antidepressivos atípicos; 2) benzodiazepínicos ou ansiolíticos não benzodiazepínicos; 3) antidepressivos 

tricíclicos; 4) antipsicóticos (típicos ou atípicos); 5) estabilizadores de humor e 6) hormônio tireoidiano. n=90. * estatisticamente significativo. 
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Tabela 21: A distribuição de haplótipos em grupos controles e pacientes. 

 

Haplótipos  

 

 

Controle (n= 228) Depressivo (n= 316 ) Valor de P 

não ajustado 

OR não ajustado  

(95% CI) 

Valor de P 

ajustado (95% CI) 

 OR ajustado  

(95% CI) 

     R2= 0,33  

MMP-2       

CC 135 (0,65) 185 (0,64) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

TC 46 (0,22) 60 (0,21) 0,827 0,95 (0,61 para 1,48) 0,978 0,99 (0,39 para 2,50) 

CT 27 (0,13) 45 (0,15) 0,466 1,22 (0,72 para 2,06) 0,593 0,75 (0,26 para 2,14) 

       

   Valor global de P não ajustado: 0,713 Valor global de P ajustado: 0,728 

MMP-9       

CGLA 109 (0,56) 151 (0,54)  1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

CGHA 42 (0,21) 55 (0,20) 0,815 0,95 (0,59 para 1,51) 0,687 0,81 (0,29 para 2,25 

CGHG 30 (0,15) 46 (0,16) 0,703 1,11 (0,66 para 1,87) 0,946 0,96 (0,30 para 3,10) 

TAHG 15 (0,08) 28 (0,10) 0,385 1,35 (0,69 para 2,64) 0,948 1,05 (0,25 para 4,36) 

       

   Valor global de P não ajustado:  0,793 Valor global de P ajustado: 0,940 

A2M       
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OR (razão de chances); 95% Cl (intervalo de confiança de 95%); R2 = parte da variabilidade explicada pelo modelo. Os dados são expressos como 

valor absoluto seguido pela  frequência relativa. O P e o Odds Ratio foram ajustados pelos seguintes fatores de confusão: idade, sexo, presença de 

estresse precoce e anos de estudo. * estatisticamente significativo. 

Tabela 22: A distribuição de haplótipos de acordo com a presença de sintomas depressivos sobre tratamento farmacológico otimizado no grupo 

pacientes. 

TI 119 (0,60) 114 (0,54)  1,00 (Referência)  1,00 (Referência) 

CI 53 (0,26) 64 (0,30) 0,308 1,26 (0,81 para 1,97) 0,987 1,01 (0,43 para 2,37) 

TD 28 (0,14) 34 (0,16) 0,408 1,27 (0,72 para 2,22) 0,897 1,07 (0,39 para 2,91) 

       

   Valor global de P não ajustado: 0,503 Valor global de P ajustado: 0,981 

Haplótipos  

 

 

Humor eutímico 

(n= 54) 

Sintomas depressivos 

(n= 252) 

Valor de P 

não ajustado 

OR não ajustado  

(95% CI) 

Valor de P 

ajustado (95% CI) 

 OR ajustado  

(95% CI) 

     R2= 0,18  

MMP-2       

CC 36 (0,72) 143 (0,62) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

TC 8 (0,16) 50 (0,22) 0,282 1,57 (0,69 para 3,61) 0,774 1,27 (0,25 para 6,83) 

CT 6 (0,12) 37 (0,16) 0,355 1,55 (0,61 para 3,96) 0,663 1,56 (0,24 para 

14,38) 
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OR (razão de chances); 95% Cl (intervalo de confiança de 95%); R2= parte da variabilidade explicada pelo modelo. A OR e a razão de chances 

foram ajustadas pelos seguintes fatores de confusão: idade, sexo, presença de estresse precoce e anos de educação e por grupos de medicamentos: 

1) inibidores seletivos da captação de serotonina ou inibidores seletivos da captação de serotonina e norepinefrina ou antidepressivos atípicos; 2) 

benzodiazepínicos ou ansiolíticos não benzodiazepínicos; 3) antidepressivos tricíclicos; 4) antipsicóticos (típicos ou atípicos); 5) estabilizadores 

de humor e 6) hormônio tireoidiano. * estatisticamente significativo. 

   Valor global de P não ajustado: 0,423 Valor global de P ajustado: 0,572 

MMP-9       

CGLA 30 (0,56) 119 (0,55) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

CGHA 12 (0,22) 38 (0,18) 0,562 0,80 (0,37 para 1,71) 0,418 0,50 (0,09 para 2,77) 

CGHG 7 (0,13) 38 (0,17) 0,493 1,37 (0,56 para 3,37) 0,550 1,76 (0,29 para 

12,50) 

TAHG 5 (0,09) 21 (0,10) 0,915 1,06 (0,37 para 3,04) 0,648 1,71 (0,19 para 

21,76) 

       

   Valor global de P não ajustado:  0,785 Valor global de P ajustado: 0,771 

A2M       

TI 27 (0,59) 85 (0,54) - 1,00 (Referência)  1,00 (Referência) 

CI 10 (0,22) 50 (0,32) 0,258 1,59 (0,71 para 3,55) 0,299 2,09 (0,53 para 8,85) 

TD 9 (0,19) 23 (0,14) 0,643 0,81 (0,34 para 1,97) 0,726 0,76 (0,17 para 3,77) 

       

   Valor global de P não ajustado: 0,384 Valor global de P ajustado: 0,528 
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Tabela 23: A distribuição de haplótipos de acordo com tentativas de suicídio no grupo pacientes. 

Haplótipos  

 

 

Nenhuma 

tentativas de 

suicídio (n= 134) 

Uma ou mais 

tentativas de suicídio 

(n= 158) 

Valor de P 

não ajustado 

OR não ajustado  

(95% CI) 

Valor de P 

ajustado (95% CI) 

 OR ajustado  

(95% CI) 

     R2= 0,35  

MMP-2       

CC 83 (0,65) 85 (0,62) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

TC 24 (0,19) 31 (0,22) 0,457 1,26 (0,68 para 2,33) 0,174 3,04 (0,62 para 

15,73) 

CT 21 (0,16) 22 (0,16) 0,947 1,02 (0,52 para 2,00) 0,851 0,85 (0,15 para 4,56) 

       

   Valor global de P não ajustado: 0,755 Valor global de P ajustado: 0,195 

MMP-9       

CGLA 72 (0,55) 68 (0,54) - 1,00 (Referência) - 1,00 (Referência) 

CGHA 29 (0,22) 19 (0,15) 0,281 0,69 (0,36 para 1,35) 0,121 0,26 (0,04 para 1,37) 

CGHG 16 (0,12) 28 (0,22) 0,081 1,85 (0,92 para 3,72) 0,923 1,09 (0,18 para 6,52) 

TAHG 13 (0,10) 12 (0,09) 0,958 0,98 (0,42 para 2,29) 0,957 0,94 (0,09 para 9,22) 

       

   Valor global de P não ajustado:  0,140 Valor global de P ajustado: 0,131 

A2M       

TI 55 (0,57) 50 (0,52) - 1,00 (Referência)  1,00 (Referência) 
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OR (razão de chances); 95% Cl (intervalo de confiança de 95%); R2 = parte da variabilidade explicada pelo modelo. A OR e a razão de chances 

foram ajustadas pelos seguintes fatores de confusão: idade, sexo, presença de estresse precoce e anos de educação e por grupos de medicamentos: 

1) inibidores seletivos da captação de serotonina ou inibidores seletivos da captação de serotonina e norepinefrina ou antidepressivos atípicos; 2) 

benzodiazepínicos ou ansiolíticos não benzodiazepínicos; 3) antidepressivos tricíclicos; 4) antipsicóticos (típicos ou atípicos); 5) estabilizadores 

de humor e 6) hormônio tireoidiano. * estatisticamente significativo. 

 

 

CI 26 (0,27) 31 (0,32) 0,411 1,31 (0,69 para 2,51) 0,981 1,02 (0,26 para 3,88) 

TD 15 (0,16) 15 (0,16) 0,818 1,10 (0,49 para 2,48) 0,781 0,80 (0,16 para 3,75) 

       

   Valor global de P não ajustado: 0,713 Valor global de P ajustado: 0,944 
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Tabela 24: Análise de regressão linear multivariada mostrando a associação dos 

haplótipos com o score de GRID-HAM-D21, BSI e número de tentativas de suicídio no 

grupo de pacientes.  

 

 Variáveis dependentes 

 GRID-HAM-D21 score BSI score Número de tentativas 

de suicídio 

 R²: 0,26 RMSE: 8,76 R²: 0,38 RMSE: 6,49 R²: 0,35 RMSE: 1,80 

       

Modelo       

 β P β P β P 

Idade (anos) -0,04 0,612 -0,23 <0001 -0,04 0,019* 

Gênero (feminino) -1,29 0,176 -0,46 0,516 -0,25 0,209 

Educação (anos) -0,49 0,002* -0,76 <0001 -0,15 <0001 

Estresse precoce 

(sim) 

+0,65 0,348 +2,06 0,000 0,53 0,000* 

Tratamento 

farmacológico 

      

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

+1,30 

 

0,105 

 

+0,57 

 

0,363 

 

+0,21 0,242 

 

Ansiolíticos (sim) +2,23 0,003* -0,43 0,452 -0,24 0,141 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

+1,44 

 

0,104 

 

+2,10 

 

0,002* 

 

+0,77 

 

<0001 

 

Antipsicóticos 

(sim) 

-0,37 0,634 +0,91 0,116 +0,32 0,056 

Estabilizadores de 

humor (sim) 

+0,30 0,710 

 

-0,08 0,901 

 

+0,13 

 

0,462 

 

Hormônio para 

tireóide (sim) 

-1,30 

 

0,225 

 

-0,92 

 

0,273 

 

-0,28 

 

0,220 

 

MMP-2       

CC -0,66 0,498 +0,93 0,213 +0,12 0,565 

TC +1,34 0,288 -0,39 0,685 -0,07 0,787 

CT -0,68 0,643 -0,54 0,625 -0,05 0,876 

 Valor Global de P: 0,497 Valor Global de P: 0,451 Valor Global de P: 0,835 
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MMP-9       

CGLA +0,15 0,883 +0,86 0,270 +0,45 0,041 

CGHA -1,91 0,184 -0,14 0,896 -0,27 0,382 

CGHG +0,74 0,605 -0,14 0,899 -0,39 0,190 

TAHG +1,02 0,568 -0,58 0,664 +0,21 0,587 

 Valor Global de P: 0,611 Valor Global de P: 0,745 Valor Global de P: 0,123 

A2M       

TI -0,68 0,497 0,05 0,948 +0,35 0,105 

CI +1,17 0,290 0,59 0,480 -0,04 0,863 

TD -0,49 0,700 -0,64 0,513 -0,31 0,259 

 Valor Global de P: 0,527 Valor Global de P: 0,755 Valor Global de P: 0,256 

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; β: 

Estimativa do parâmetro; GRID-HAMD-21: Escala de sintomas de depressão GRID-

Hamilton; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; ISRS: Inibidor Seletivo da 

Recaptação da Serotonina; ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e 

Noradrenalina. * estatisticamente significativo. 

7º CAPÍTULO 

ASSOCIAÇÃO DOS MARCADORES GENÉTICOS COM OS NÍVEIS DE 

MARCADORES BIOQUÍMICOS NO GRUPO PACIENTES 

No nosso trabalho, no grupo pacientes, resolvemos avaliar a influência dos 

genótipos dos SNPs dos genes sobre os níveis plasmáticos de seus produtos diretos: 

MMP-2 (Figura 24 e Tabela 25), MMP-9 (Figura 25 e Tabela 26), TIMP-1 (Figura 26 

e Tabela 27), TIMP-2 (Figura 27 e Tabela 28), A2M (Figura 28 e Tabela 29). Houve 

associação significativa do polimorfismo rs17577 no modelo dominante da MMP-9 com 

a concentração plasmática de MMP-9 (UA) (p= 0,021*; Figura 25) na análise não 

corrigida, porém o resultado não manteve após a correção por regressão linear 

multivariada (Tabela 26).  Nas outras análises realizadas não foi observada nenhuma 

significância.  
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Figura 24- Níveis de MMP-2 versus os genótipos dos polimorfismos rs2285053 e 

rs243865 no gene MMP-2 no modelo aditivo, dominante e recessivo no grupo pacientes. 

 

 

Valores de concentrações plasmáticas de MMP-2 (UA) expressos como média ± desvio 

padrão. * foi considerado estatisticamente diferentes.
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Tabela 25: Regressão linear multivariada mostrando a associação de polimorfismos rs243865 e rs228505 com mudanças nos níveis de MMP-2 

no grupo pacientes. 

 

 Genótipo Aditivo  Dominante  Recessivo  

Modelo  R2: 0,18 

 

RMSE: 0,14 

 

R2: 0,15 RMSE: 0,14 

 

R2: 0,17 

 

RMSE: 0,14 

 

Variáveis independentes        

  β P β P β P 

Idade  +0,00 0,061 +0,00 0,084 +0,00 0,054 

Gênero (feminino)  +0,02 0,303 +0,02 0,294 +0,02 0,364 

Educação (anos)  +0,00 0,393 +0,00 0,614 +0,00 0,418 

Estresse precoce (sim)  -0,03 0,033* -0,03 0,042* -0,03 0,026* 

Tratamento 

farmacológico 

       

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

 +0,01 

 

0,476 

 

+0,01 

 

0,383 

 

+0,01 

 

0,532 

 

Ansiolíticos (sim)  +0,01 0,709 +0,00 0,973 +0,01 0,584 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

 +0,01 

 

0,685 

 

+0,01 

 

0,536 

 

+0,01 

 

0,691 

 

Antipsicóticos (sim)  +0,01 0,507 +0,01 0,722 +0,01 0,599 

Estabilizadores de humor 

(sim) 

 +0,03 

 

0,112 

 

+0,03 

 

0,124 

 

+0,03 

 

0,112 
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Hormônio para tireóide 

(sim) 

 +0,01 

 

0,566 

 

+0,02 

 

0,467 

 

+0,02 

 

0,460 

 

        

MMP-2 rs243865 CC +0,02 0,470 +0,00 0,841 
+0,03 

 

0,558 

  CT +0,01 0,682 
+0,00 

 

0,841 

  TT -0,04 0,515 -0,03 0,558 

  Global P= 0,768      

MMP-2 rs2285053 CC +0,08 0,046 +0,02 0,191 +0,10 

 

0,075 

  CT +0,05 0,283 
-0,02 

 

0,191 

  TT -0,13 0,090 -0,10 0,075 

  Global P= 0,132 

 

     

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; β: Estimativa do parâmetro; ISRS: Inibidor Seletivo de 

Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. * estatisticamente significativo.
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Figura 25- Níveis de MMP-9 versus os genótipos dos polimorfismos rs223468, 

rs3918242, rs17576 e rs17577 no gene da MMP-9 no modelo aditivo, dominante e 

recessivo no grupo pacientes. 

 

 

 
 

Valores de concentrações plasmáticas de MMP-9 (UA) expressos como média ± desvio 

padrão. Devido à frequência do genótipo TT do rs3918242 ser 0% não foi possível 

calcular o modelo dominante e recessivo. * foi considerado estatisticamente diferentes. 
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Tabela 26: Regressão linear multivariada mostrando a associação de polimorfismos rs223468, rs3918242, rs17576 e rs17577 no gene da MMP-9   

com mudanças nos níveis de MMP-9 no grupo de pacientes. 

 

 Genótipo Aditivo  Dominante  Recessivo  

  R2: 0,13 

 

RMSE: 0,58 

 

R2: 0,12 

 

RMSE: 0,58 

 

R2: 0,12 

 

RMSE: 0,57 

 

Variáveis independentes        

  β P β P β P 

Idade  +0,00 0,399 +0,00 0,461 +0,01 0,335 

Gênero (feminino)  -0,01 0,868 -0,01 0,867 +0,00 0,961 

Educação (anos)  +0,01 0,396 +0,01 0,384 +0,01 0,303 

Estresse precoce (sim)  +0,09 0,137 +0,09 0,148 +0,08 0,168 

Tratamento 

farmacológico 

       

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

 -0,14 

 

0,042* 

 

-0,13 

 

0,048* 

 

-0,14 

 

0,036* 

 

Ansiolíticos (sim)  +0,04 0,523 +0,05 0,393 +0,05 0,477 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

 -0,13 

 

0,091 

 

-0,13 

 

0,075 

 

-0,12 

 

0,102 

 

Antipsicóticos (sim)  +0,07 0,283 +0,06 0,367 +0,06 0,309 

Estabilizadores de humor 

(sim) 

 -0,01 

 

0,828 

 

-0,02 

 

0,812 

 

-0,01 

 

0,893 
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Hormônio para tireóide 

(sim) 

 +0,01 

 

0,950 

 

+0,00 

 

0,957 

 

+0,00 

 

0,964 

 

        

MMP-9 rs2234681 LL -0,03 0,805 -0,04 0,595 
+0,07 

 

0,425 

  HL +0,08 0,349 
+0,04 

 

0,595 

  HH -0,05 0,669 -0,07 0,425 

  Global P=0,643      

MMP-9 rs3918242 CC +0,08 0,644 0,05 0,744 
- - 

 CT -0,08 0,644 
-0,05 

 

0,744 

  TT - - - - 

  Global P=0,644      

MMP-9 rs17576 AA +0,15 0,296 +0,09 0,303 
+0,04 

 

0,740 

  AG -0,01 0,910 
-0,09 

 

0,303 

  GG -0,14 0,443 -0,04 0,740 

  Global P=0,568      

        

MMP-9 rs17577 GG -0,31 0,310 -0,09 0,598 
-0,19 

 

0,416 

  AG -0,05 0,797 
+0,09 

 

0,598 

  AA +0,35 0,314 +0,19 0,416 

  Global P=0,574      
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R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; β: Estimativa do parâmetro; ISRS: Inibidor Seletivo de 

Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. * estatisticamente significativo. 

 

Figura 26- Avaliação dos níveis de TIMP-1 versus os genótipos do polimorfismo rs2070584 no modelo aditivo, dominante e recessivo no grupo 

pacientes.  
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Valores de concentrações plasmáticas de TIMP-1 (pg/mL) expressos como média ± desvio padrão. * foi considerado estatisticamente diferentes. 

 

Tabela 27: Regressão linear multivariada mostrando a associação do polimorfismo rs2070584 com mudanças nos níveis de TIMP-1 no grupo de 

pacientes. 

 

 Genótipo Aditivo  Dominante  Recessivo  

  R2: 0,17 

 

RMSE: 15836,33 

 

R2: 0,15 

 

RMSE: 15905,47 

 

R2: 0,17 

 

RMSE: 15759,11 

Variáveis independentes        

  β P β P β P 

Idade  -38,44 0,796 

 

-44,53 

 

0,765 

 

-38,85 

 

0,793 

 

Gênero (feminino)  +1259,89 0,606 -43,49 0,985 +1103,50 0,634 

Educação (anos)  -715,99 0,044* -693,57 0,051 -715,71 0,043* 

Estresse precoce (sim)  -3883,04 0,016* -3685,44 0,022* -3862,29 0,016* 

Tratamento 

farmacológico 

       

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

 -3383,39 

 

0,062 

 

-3436,08 

 

0,059 

 

-3448,35 

 

0,053 

 

Ansiolíticos (sim)  +1009,87 0,559 +880,72 0,611 +979,73 0,568 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

 -1313,96 

 

0,522 

 

-1027,57 

 

0,616 

 

-1225,21 

 

0,540 

 

Antipsicóticos (sim)  +2779,12 0,105 +2794,31 0,105 +2754,36 0,106 
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Estabilizadores de humor 

(sim) 

 +1699,80 

 

0,347 

 

+1505,69 

 

0,405 

 

+1668,11 

 

0,352 

 

Hormônio para tireóide 

(sim) 

 -664,40 

 

0,789 

 

-868,02 

 

0,727 

 

-713,49 

 

0,772 

 

        

TIMP-1 rs2070584 TT -1309,45 0,572 -816,64 0,639 
-2601,23 

 

0,155 

  GT -2153,51 0,350 
+816,64 

 

0,639 

  GG +3462,96 0,158 +2601,23 0,155 

  Global P= 0,357      

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; β: Estimativa do parâmetro; ISRS: Inibidor Seletivo de 

Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. * estatisticamente significativo. 
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Figura 27- Avaliação dos níveis de TIMP-2 versus os genótipos do polimorfismo rs4789936 no modelo aditivo, dominante e recessivo no grupo 

pacientes.  

 

 
 

 

Valores de concentrações plasmáticas de TIMP-2 (pg/mL) expressos como média ± desvio padrão. * foi considerado estatisticamente diferentes. 
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Tabela 28: Regressão linear multivariada mostrando a associação do polimorfismo rs4789936 com mudanças nos níveis de TIMP-2 por no grupo 

pacientes. 

 

 Genótipo Aditivo  Dominante  Recessivo  

Modelo  R2: 0,22 

 

RMSE: 12192,88 

 

R2: 0,22 RMSE: 12126,89 

 

R2: 0,22 

 

RMSE: 12128,99 

Variáveis independentes        

  β P β P β P 

Idade  -238,45 

 

0,069 

 

-236,88 

 

0,069 

 

-237,06 

 

0,069 

 

Gênero (feminino)  +1248,35 0,500 +1246,18 0,499 +1348,62 0,459 

Educação (anos)  -821,68 0,006 -824,36 0,006 -814,96 0,006 

Estresse precoce (sim)  -636,59 0,626 -645,18 0,620 -668,15 0,606 

Tratamento 

farmacológico 

       

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos (sim) 

 +2459,75 

 

0,109 

 

+2454,56 

 

0,108 

 

+2500,47 

 

0,100 

 

Ansiolíticos (sim)  -333,70 0,816 -379,99 0,789 -371,67 0,794 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

 -2430,17 

 

0,148 

 

-2363,66 

 

0,154 

 

-2368,01 

 

0,154 

 

Antipsicóticos (sim)  +2877,08 0,055 +2849,28 0,056 +2931,72 0,048 

Estabilizadores de humor 

(sim) 

 +864,35 

 

0,570 

 

+814,91 

 

0,588 

 

+906,28 

 

0,548 
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Hormônio para tireóide 

(sim) 

 +2720,90 

 

0,180 

 

+2799,61 

 

0,162 

 

+2698,68 

 

0,181 

 

        

TIMP-2 rs4789936 TT 1037,95 0,599 +645,41 0,647 
+703,26 

 

0,670 

  CT 8,79 0,996 
-645,41 

 

0,647 

  CC -1046,74 0,640 -703,26 0,670 

  Global P= 0,860      

 

R2= Parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE: Erro quadrático médio; β: Estimativa do parâmetro; ISRS: Inibidor Seletivo de 

Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. ISRSN: Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina. * estatisticamente significativo. 
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Figura 28- Avaliação dos níveis de A2M versus os genótipos dos polimorfismos rs669 e rs3832852 no modelo aditivo, dominante e recessivo no 

grupo pacientes.  

 

 
 

Valores de concentrações plasmáticas de A2M (ng/mL) expressos como média ± desvio padrão. * foi considerado estatisticamente diferentes. 
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Tabela 29: Regressão linear multivariada mostrando a associação de polimorfismos rs669 e rs3832852 com mudanças nos níveis de alfa 2-

macroglobulina no grupo pacientes. 

 

 Genótipo Aditivo  Dominante  Recessivo  

Modelo  R2: 0,12 RMSE: 27681,53 R2: 0,12 

 

RMSE: 27443,04 

 

R2: 0,12 

 

RMSE: 27438,09 

 

Variáveis independentes        

  β P β P β P 

Idade  -306,34 0,310 -291,78 0,327 -328,09 0,267 

Gênero (feminino)  +4710,01 0,292 +4569,14 0,301 +3660,54 0,376 

Educação (anos)  -731,79 0,290 -618,19 0,355 -716,56 0,295 

Estresse precoce (sim)  -1982,02 0,510 -2184,03 0,461 -2145,69 0,471 

Tratamento 

farmacológico 

       

ISRS ou ISRSN ou 

atípicos  (sim) 

 +3449,75 

 

0,322 

 

+3294,28 

 

0,338 

 

+3324,45 

 

0,335 

 

Ansiolíticos (sim)  -308,50 0,925 +24,68 0,994 -517,29 0,873 

Antidepressivos 

tricíclicos (sim) 

 +6793,28 

 

0,075 

 

+7208,60 

 

0,054 

 

+6922,61 

 

0,066 

 

Antipsicóticos (sim)  +1488,48 0,662 +1285,96 0,700 +1498,16 0,656 

Estabilizadores de humor 

(sim) 

 +5838,21 

 

0,100 

 

+5607,71 

 

0,104 

 

+5690,75 

 

0,104 
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Hormônio para tireóide 

(sim) 

 -3055,70 

 

0,505 

 

-2740,04 

 

0,545 

 

-3189,13 

 

0,481 

 

        

A2M rs669 TT +5297,39 0,337 +2486,54 0,437 
+4243,59 

 

0,486 

  CT +546,72 0,915 
-2486,54 

 

0,437 

  CC -5844,11 0,482 -4243,59 0,486 

  Global P= 0,624      

A2M rs3832852 II +5471,56 0,600 -169,49 0,960 

+7064,43 0,629 
 ID +5963,38 0,574 +169,49 0,960 

 DD -11434,95 0,565 -7064,43 0,629 

  Global P= 0,845      
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RESUMO DOS RESULTADOS 

 

Controles versus pacientes 

Aumento nos níveis de MMP-2 nos indivíduos controles 

Aumento nos níveis de MMP-9/TIMP-1 nos pacientes 

Aumento nos níveis de MMP-9/TIMP-1 x A2M nos pacientes 

Redução nos níveis de TIMP-1 e TIMP-2 nos pacientes 

Redução nos níveis de BDNF nos pacientes 

Associação entre as variáveis de interesse 

 HAMD BSI BDNF S100β MMP-2 MMP-9/TIMP-

1 x A2M 

A2M 

MMP-9 β= +3,71 β= +4,07 β= +0,19     

MMP-

9/TIMP-1 

  β= +0,22     

TIMP-1   β= +0,00 β= +0,00    

IL-6  β= -4,17    β= -4,71x10+09 β= 

+14602,26 

IL-10     β= -0,10   

TNF-α   β= +0,21 β= +79,25 β= +0,07   

Associações genéticas  

Associação dos genótipos HL+HH no modelo dominante do polimorfismo rs2234681 do gene da MMP-9 

com menor risco de pelo menos uma tentativa de suicídio (OD= 0,07) no grupo pacientes. 

Associação do genótipo DD no modelo recessivo do polimorfismo rs3832852 no gene A2M com redução 

do risco de ideação suicida no modelo recessivo (β=-7,91) no grupo pacientes.  
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7. DISCUSSÃO 

1) A influência dos marcadores bioquímicos na depressão  

No nosso estudo encontramos redução dos níveis de MMP-2, TIMP-1, TIMP-2 e BDNF 

no grupo pacientes versus controles. Além disto, observamos aumento nos níveis das razões 

MMP-9/TIMP-1 e MMP-9/TIMP-1 x A2M no grupo pacientes versus controles;  

 Os resultados obtidos nas análises nos mostram aumento dos níveis de MMP-2 no 

grupo controle em relação aos pacientes. Estudo realizado em indivíduos com depressão 

recorrente corrobora os nossos dados [136]. Outro estudo também mostra que os níveis de 

MMP-2 foram menores em indivíduos depressivos antes da terapia eletroconvulsiva do que 

os controles saudáveis [137]. Por outro lado, estudo mostrou aumento de MMP-2 nos 

indivíduos depressivos em comparação aos controles [85]. É possível que essa divergência 

de resultados seja decorrente de mecanismos subjacentes como estresse oxidativo [138], 

noradrenalina [139], inflamação, [105] dentre outros fatores que possam levar a ativação de 

MMP-2. Partindo desse pressuposto, no nosso estudo encontramos um aumento quase 

significativo de IL-6 no grupo controles em comparação aos pacientes. Esse dado nos mostra 

que o aumento da MMP-2 nos controles possa ser decorrente de um processo anti-

inflamatório ou de redução de estresse oxidativo nos pacientes por causa do tratamento 

farmacológico. Não foram estudados aqui pacientes depressivos sem tratamento, e não seria 

possível realizar um washout do tratamento devido a razões éticas.  

Além disto, não observamos diferenças nos níveis de MMP-9 nos indivíduos depressivos 

versus controles. Isso é diferente de resultados publicados na literatura que mostra aumento 

dos níveis de MMP-9 em pacientes jovens durante episódios agudos de depressão bipolar 

[140] e em outras doenças neurológicas como em indivíduos esquizofrênicos [141], com 

síndrome do X frágil [142] e em convulsões febris prolongadas com sequelas neurológicas 

[143]. As diferenças podem ser explicadas pelo fato de os pacientes do nosso estudo terem 
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sido coletados tanto em remissão de sintomas como em quadro depressivo. Também temos 

que levar em consideração um possível efeito farmacológico do tratamento antidepressivo 

reduzindo a liberação de MMP-9. Além da MMP-9, avaliamos os inibidores de MMPs 

(TIMP-1, TIMP-2 e A2M).  O TIMP-1 é o principal inibidor tecidual da MMP-9 e o TIMP-

2 da MMP-2 [58]. A A2M é um inibidor plasmático de MMPs [79]. Nosso estudo mostrou 

uma redução dos níveis de TIMP-1 e TIMP-2 nos indivíduos depressivos versus controles, 

porém não observamos diferenças nos níveis de A2M entre os grupos. Um estudo não 

observou alteração nos níveis de TIMP-1 em indivíduos com transtorno de humor e 

esquizofrenia em comparação aos controles  [144]. Porém, foi observado redução do TIMP-

1 em outras doenças como em indivíduos com convulsões febris prolongadas com sequelas 

neurológicas [143]; indivíduos com enxaqueca sem aura [145] e em crianças e jovens obesos 

[146] em comparação aos controles. Complementando, foi observado em indivíduos 

depressivos redução de TIMP-2 em comparação aos controles [86]. Após avaliar as MMPs 

e os TIMP-s, resolvemos fazer a razão MMP-9/TIMP-1 nos indivíduos depressivos 

utilizando para saber os níveis de MMPs parcialmente livres. Ao fazermos a razão 

observamos um aumento dos níveis da razão MMP-9/TIMP-1 nos indivíduos depressivos 

versus controles. Nossa busca na literatura não encontrou nenhum estudo que avaliasse a 

razão da MMP-9/TIMP-1 em indivíduos depressivos, porém foi encontrado em outras 

doenças. O aumento dos níveis da razão MMP-9/TIMP-1 foi observado em indivíduos 

obesos [147], com hipertensão gestacional [148] e com síndrome de ovários policísticos 

[149] em comparação aos controles. Complementando, para avaliar a fração da MMP-9 

totalmente livre para ação, fizemos a razão MMP-9/TIMP-1 x A2M e observamos aumento 

dos níveis totais de MMP-9 livre nos indivíduos depressivos versus controles. Nossa busca 

na literatura não encontrou nenhum estudo que avaliasse a razão  MMP-9/TIMP-1 x A2M 

pelos indivíduos depressivos e nem em outras doenças. Através dos resultados 
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suprarelatados podemos inferir que os níveis circulantes de MMP-9 podem ser usados como 

um marcador bioquímico para depressão. Entretanto, o valor prognóstico das razões MMP-

9/ TIMP-1 e MMP-9/TIMP-1 x A2M precisam de avaliações adicionais. Além das MMPs e 

de seus inibidores, encontramos redução significativa do BDNF em depressivos. É bem 

sabido que o BDNF apresenta um efeito neuroprotetor [39]. Uma vez que a produção do 

BDNF é alterada, pode levar a uma neuroproteção menos eficiente e, consequentemente, a 

danos cerebrais relevantes. A redução dos níveis de BDNF em indivíduos depressivos é 

consistente com outros estudos realizados em modelos animais [150, 151], e em humanos 

com depressão [152-154]. Seguindo os estudos anteriores realizados em indivíduos 

depressivos, nossos dados corroboram com o possível papel de BDNF na fisiopatologia da 

depressão. 

2) Associações das MMPs e de seus inibidores (TIMP-1, TIMP-2 e A2M) com 

mudanças nos parâmetros psicométricos em indivíduos depressivos. 

 No nosso estudo observamos associações da MMP-9 com HAMD21 e BSI. Além 

disto, observamos tendência à associação entre MMP-9/TIMP-1 e HAMD21; MMP-

9/TIMP-1 e BSI; TIMP-1 e HAMD21 e A2M e BSI. Ainda, observamos correlação negativa 

entre MMP-2/TIMP-2 x A2M e BSI, porém essa não resistiu após a correção pelos fatores 

de confusão.   

 Os resultados obtidos pelas análises nos mostram uma associação positiva da MMP-

9 com HAMD21 e BSI nos indivíduos depressivos, sendo assim quanto maior os níveis de 

MMP-9 maior a intensidade de sintomas depressivos e pensamento de ideação suicida. Essa 

associação positiva entre MMP-9 e HAMD17 foi encontrada em indivíduos com depressão 

maior [144]. Também foi encontrada associação positiva entre MMP-9 e HAMD21 em 

indivíduos com depressão após acidente vascular cerebral [155]. Além disto, estudo mostrou 

que os níveis de MMP-9 foi maior em indivíduos com depressão bipolar em remissão clínica 
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com história de tentativas de suicídio em comparação com aqueles que não tinha história de 

tentativas de suicídio [156]. Através desses resultados suprarelatados podemos inferir que a 

MMP-9 está associada positivamente com depressão e tentativas de suicídio. Seguindo 

adiante, nos indivíduos depressivos, observamos uma tendência à correlação positiva do 

complexo MMP-9/TIMP-1 com HAMD e BSI, sendo assim quanto maior os níveis da razão 

MMP-9/TIMP-1 maior a intensidade de sintomas depressivos e pensamento de ideação 

suicida. Nossa busca na literatura não encontrou nenhum estudo que avaliasse à associação 

da razão MMP-9/TIMP-1 com HAMD21 e BSI em indivíduos depressivos. Ainda, 

observamos uma tendência à associação positiva entre o TIMP-1 e HAMD21. Nossa busca 

na literatura não encontrou nenhum estudo que avaliasse à associação entre TIMP-1 e 

HAMD21 em indivíduos depressivos. Porém,  foi observado em indivíduos dependentes de 

àlcool uma associação positiva do TIMP-1 com depressão, ansiedade e memória [157]. Além 

disto, observamos correlação entre MMP-2/TIMP-2 x A2M e BSI, porém esta não resistiu 

após a correção pelos fatores de confusão, portanto esses dados não serão discutidos e devem 

ser vistos com cautela.   

3) Associações das MMPs e os seus inibidores TIMPs e A2M com mudanças nos níveis 

de S100β e BDNF em indivíduos depressivos. 

No nosso estudo observamos associações entre MMP-9 e BDNF; complexo MMP-9/TIMP-

1 e BNDF; TIMP-1 e BDNF; e TIMP-1 e S100β.   

 Os resultados obtidos através das análises nos mostram uma associação positiva entre 

MMP-9 e BDNF, sendo assim quanto maior a concentração plasmática de MMP-9 maior 

será a concentração de BDNF. Esse resultado sugere que a MMP-9 desempenha um papel 

na conversão de pró-BDNF em BDNF maduro nas amostras desse estudo. Foi relatado em 

indivíduos com depressão bipolar [158] e em indivíduos esquizofrênicos [159] correlação 

positiva entre MMP-9 e BDNF, corroborando os nossos dados. Também, observamos 
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correlação positiva entre o complexo MMP-9/TIMP-1 e BDNF. Nossa busca na literatura 

não encontrou à associação entre esses dois analitos em indivíduos depressivos. No entanto, 

um estudo in vitro realizado com células humanas do músculo liso das vias aéreas mostrou 

um aumento significativo dos níveis da razão MMP-9/TIMP-1 após o tratamento com 

BDNF. Através desse estudo podemos sugerir que possa ter uma associação positiva entre a 

razão MMP-9/TIMP-1 e BDNF. Também, observamos uma associação positiva entre TIMP-

1 e BDNF. No nosso estudo encontramos redução de TIMP-1 e de BDNF nos indivíduos 

depressivos correspondendo a correlação apresentada. Esse é o primeiro trabalho a mostrar 

à associação entre TIMP-1 e BDNF em indivíduos depressivos. Porém, foi relatado em 

indivíduos dependentes de álcool um aumento dos níveis de TIMP-1 e BDNF em 

comparação aos controles [157]. Diversos estudos mostram redução de BDNF em indivíduos 

depressivos [50, 153, 154] e redução de TIMP-1 em indivíduos com convulsões febris 

prolongadas com sequelas neurológicas [143]. Esses resultados supracitados sugerem que 

possa apresentar associação positiva entre esses dois analitos.  Ademais, no nosso estudo 

observamos uma associação positiva entre TIMP-1 e S100β, sendo assim quanto maior a 

concentração de TIMP-1 maior a concentração de S100β. Nossa busca na literatura não 

encontrou associação entre esses dois analitos em indivíduos depressivos e nem em outras 

doenças. Porém, há estudos que mostram aumento de S100β em indivíduos depressivos [160, 

161] e do TIMP-1 em indivíduos dependentes de álcool [157] e com parkinson e Alzheimer 

[162]. Através desses estudos podemos especular que haja associação positiva entre esses 

dois analitos.  

4) A influência dos marcadores inflamatórios na depressão. 

Os resultados obtidos no nosso estudo não mostram diferença entre os grupos 

depressivos versus controles nos níveis de IL-6, IL-10 e TNF-α. Vários estudos corroboram 

o nosso trabalho [163, 164].  Porém nosso estudo contrasta com outros estudos que 
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observaram aumento dessas citocinas em indivíduos depressivos [163, 165, 166]. 

Complementando, estudos mostram níveis reduzidos de IL-10 em modelos de animais com 

comportamento tipo depressivo [167, 168] e em humanos [169] . Essas divergências de 

resultados podem ser explicadas pelo tamanho de amostras, duração da doença, uso de 

fármacos, medição das citocinas por técnicas diferentes, dentre outros fatores.  

5) Associação dos marcadores inflamatórios com mudanças nos níveis de MMPs e de 

seus inibidores TIMPs e A2M em indivíduos depressivos. 

No nosso estudo observamos associação entre IL-10 e MMP-2; TNF-α e MMP-2; IL-6 

e A2M; IL-6 e MMP-9/TIMP-1 x A2M. Além disto, observamos associação entre IL-10 e 

complexo MMP-9/TIMP-1; TNF-α e o complexo MMP-9/TIMP-1; IL-6 e TIMP-2; e IL-6 e 

MMP-2/TIMP-2 e A2M, porém esta não resistiu a correção pelos fatores de confusão. 

Também observamos tendência à correlação entre IL-6 e TIMP-1, porém esta não se 

confirmou após correção pelos fatores de confusão.  

Os resultados obtidos através das análises nos mostram uma associação negativa nos 

indivíduos depressivos, sendo assim quanto maiores os níveis de IL-10 menores serão os 

níveis circulantes de MMP-2. Esse foi o primeiro trabalho a mostrar à associação entre IL-

10 e MMP-2 em indivíduos depressivos. A redução de MMP-2 pela IL-10 foi mostrada em 

um estudo in vitro realizado em células primárias de próstata humana [170]. Além disto, 

outro estudo in vitro mostra que a IL-10 foi capaz também de reduzir os níveis de MMP-9 

em aproximadamente 50% em um sistema de cocultura [171]. Estudos realizados em 

modelos de animais tipo depressivo [167, 168] e em humanos [169, 172] mostram redução 

de IL-10 em comparação aos controles, bem como aumento de MMP-2 em indivíduos 

depressivos em comparação aos controles [86]. Através dos estudos supracitados, é possível 

que haja associação negativa entre IL-10 e MMP-2.  



129 

 

Também, no nosso estudo encontramos em indivíduos depressivos uma correlação 

positiva entre TNF-α e MMP-2, sendo assim quanto maior a concentração de TNF-α maior 

será os níveis de MMP-2. Esse foi o primeiro trabalho a mostrar à associação entre TNF-α e 

MMP-2 em indivíduos depressivos. O TNF-α é reponsável pelo aumento da ativação e 

expressão de MMP-2 de forma dose dependente [173]. Diversos estudos realizados em 

humanos depressivos observaram separadamente um aumento dos níveis de TNF-α [174] e 

de MMP-2 [85, 175]. Através desses resultados é possível que haja correlação positiva entre 

TNF-α e MMP-2. Nesse contexto, foi observado em indivíduos com síndrome de Guillain-

Barré correlação positiva entre MMP-2 e IL-1β. Nesse estudo também foi observado 

correlação positiva entre MMP-9 e TNF-α [176].  

Ainda, observamos em indivíduos depressivos correlação positiva entre IL-6 e A2M, 

sendo assim quanto maiores os níveis de IL-6 maiores serão os níveis de A2M. A A2M é 

capaz de ligar a IL-6 e levar à sua ativação [177]. Estudos mostram que a interleucina 6 

desencadeia a produção de A2M [110, 111]. Uma metanálise mostra diversos estudos que 

demonstraram aumento dos níveis de IL-6 em indivíduos depressivos em comparação aos 

controles [163]. Também, foi relatado aumento de A2M em indivíduos com depressão não 

melancólica [178] e em indivíduos que foram submetidos a gastrectomia, que é uma cirurgia 

que predispõe o desenvolvimento de depressão [179]. Estudo mostra em indivíduos com 

anemia falciforme uma correlação positiva entre A2M e IL-6 [180]. Através desse estudos 

supracitados, podemos inferir que a A2M pode ser responsável por regular reações 

inflamatórias em situações patológicos e ser usada como estratégia terapêutica para prevenir 

o excesso de citocinas inflamatórias. Ademais, nosso estudo observou associação positiva 

entre IL-6 e MMP-9/TIMP-1 x A2M nos indivíduos depressivos, sendo assim quanto maior 

a concentração de IL-6 maior será a concentração da razão MMP-9/TIMP-1 x A2M. Este é 

o primeiro trabalho a mostrar à associação entre IL-6 e MMP-9/TIMP-1 x A2M em 
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indivíduos depressivos. Em tese, essa razão nos dá a fração livre e potencialmente ativável 

da MMP-9.  Um estudo in vitro mostra que a IL-6 é capaz de induzir a expressão de MMP-

9 em macrófagos de roedor [107]. Estudos mostram aumento de IL-6 [163, 165, 166] e de 

MMP-9 [140] em pacientes depressivos. Através desses estudos é possível que haja 

associação positiva entre IL-6 e MMP-9 em indivíduos depressivos. Seguindo esse 

panorama, foi encontrada associação positiva entre IL-6 e MMP-9 em outras doenças como 

malformação arteriovenosa cerebral [181] e hepatite B crônica [182]. As correlações entre 

IL-10 e MMP-9/TIMP-1; TNF-α e o complexo MMP-9/TIMP-1; IL-6 e TIMP-1; IL-6 e 

TIMP-2; e IL-6 e MMP-2/TIMP-2 e A2M não serão discutidas, pois não se confirmaram 

após a correção pelos fatores de confusão, portanto esses dados devem ser vistos com 

cautela. Contudo, todos os resultados supracitados mostram que os marcadores inflamatórios 

podem estar associados com as MMPs e seus inibidores.  

6) Associação dos marcadores inflamatórios com mudanças nos parâmetros 

psicométricos em indivíduos depressivos. 

  Os resultados obtidos através das análises nos mostram uma associação negativa 

entre IL-6 e BSI nos indivíduos depressivos, sendo assim quanto maior a concentração de 

IL-6 menor será a chance de ideação suicida. Porém, outros estudos realizados em indivíduos 

depressivos observou uma associação positiva entre a IL-6 e BSI [183, 184]. Sabendo que a 

IL-6 apresenta ação tanto ação inflamatória [97] quanto anti-inflamatória [98] dependendo 

do contexto, é possível que haja divergências entre os estudos.   

7) Associação dos marcadores inflamatórios com mudanças nos níveis de S100β e 

BDNF em indivíduos depressivos. 

 O presente estudo explora a inter-relação entre BDNF e citocinas em indivíduos 

depressivos. O nosso estudo mostra associação positiva entre TNF-α e BDNF em indivíduos 

depressivos, sendo que quanto maior a concentração de TNF-α maior será a concentração de 
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BDNF. Porém isto é contrário a estudo na literatura que mostra associação negativa entre 

TNF-α e BDNF em indivíduos com depressão refratária [185]. Por outro lado, foi observada 

correlação positiva entre TNF-α e BDNF em indivíduos com transtorno por uso do álcool. 

O mecanismo exato dessa correlação positiva não é bem compreendido. Mais estudos são 

necessários para melhor investigar a relação entre TNF-α e BDNF. 

 Observamos no nosso estudo associação positiva entre TNF-α e S100β, sendo assim 

quanto maior a concentração de TNF-α maior será a concentração de S100β. Nossa busca 

na literatura não encontrou associação entre esse dois analitos. Porém, um estudo in vitro 

mostra que a S100β é capaz de estimular a secreção de TNF-α de forma dose dependente 

[186], bem como há diversos estudos mostrando aumento de TNF-α [163] e S100β [62, 66] 

em indivíduos depressivos. Através desses estudos supracitados podemos especular que haja 

associação positiva entre esses dois analitos. Partindo desse panorama, foi observado 

correlação positiva entre TNF-α e S100β em crianças com autismo [187] e em indivíduos 

com astrocitopatia por proteína glial fibrilar ácida [188]. Essas associações mostram 

indiretamente que a S100β aumenta com a gravidade do processo inflamatório. 

 8) Avaliação dos marcadores dos marcadores bioquímicos em remissão e na presença 

de sintomas depressivos. 

Os resultados obtidos através das análises nos mostram que pacientes em remissão 

de sintomas apresentaram níveis aumentados de IL-10 em comparação aos pacientes com 

sintomas depressivos. Um estudo mostrou em indivíduos com depressão bipolar em 

remissão imediata após mania o aumento de IL-10 em comparação aos controles [189]. 

Outro estudo não mostrou alteração dos níveis de IL-10 entre indivíduos em remissão de 

transtorno depressivo e ansiedade em comparação aos controles [190]. Nossos dados 

mostram que a ação anti-inflamatória pode estar associada com a remissão de sintomas 

depressivos.  



132 

 

9) Associação dos marcadores genéticos com depressão e suicídio. 

O presente estudo teve como um dos objetivos, avaliar se os marcadores genéticos 

estão associados ao risco para depressão. Sabendo que a via das MMPs são potenciais 

marcadores bioquímicos para depressão, é tentador especular e avançar nos estudos sobre a 

genética da via das MMPs em indivíduos depressivos, pois há poucos estudos explorando 

isto. No nosso estudo observamos associação do polimorfismo rs2234681 do gene MMP-9 

com menor risco de pelo menos uma tentativa de suicídio e com redução do risco do número 

de tentativas de suicídio; do polimorfismo rs3832852 do gene A2M com a redução do risco 

de ideação suicida. Além disto, observamos tendências à associação do polimorfismo 

rs17576 no gene da MMP-9 com maior risco de pelo menos uma tentativa de suicídio; 

haplótipo do gene da MMP-9 com o risco aumentado de tentativas de suicídio; polimorfismo 

rs2285053 do gene da MMP-2 com maior risco de pelo menos uma tentativa de suicídio; 

polimorfismo rs4789936 do gene TIMP-2 com risco reduzido para depressão, bem como 

associação do polimorfismo rs2070584 do TIMP-1 com o risco aumentado de episódio 

depressivo concomitante ao tratamento farmacológico otimizado na análise não corrigida, 

porém os dados não foram reproduzidos quando realizamos a correção por regressão 

logística multivariada.  

Uma associação significativa foi encontrada entre os genótipos HL+HH no modelo 

dominante do polimorfismo rs2234681 do gene MMP-9 com menor risco de pelo menos 

uma tentativa de suicídio em indivíduos depressivos. Além disto, houve tendência à 

associação do genótipo HH no modelo recessivo e aditivo do mesmo polimorfismo com 

menor risco de tentativas de suicídio. Este estudo foi o primeiro a avaliar a associação desse 

polimorfismo com tentativas de suicídio e depressão, porém já foi associado com outras 

doenças. O genótipo HH do polimorfismo rs2234681 foi associado com maior risco de 

hipertensão [191] e esclerose múltipla [192] na população brasileira. Além disto, foi 
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observado em pacientes italianos com aneurisma aótica torácica, que os portadores do 

genótipo HH apresentaram maior risco de dilatação torácica [193]. Diferente do nosso estudo 

que observou que esse genótipo foi associado com menor risco para doença. Se 

considerarmos que a MMP-9 se correlacionou com BDNF em nossa amostra, esta associação 

poderia indicar um efeito benéfico ao ganho de função deste gene. Também houve tendência 

à associação dos genótipos GG+AG no modelo dominante do polimorfismo rs17576 do gene 

MMP-9 com maior risco de pelo menos uma tentativa de suicídio nos indivíduos 

depressivos. Este estudo foi o primeiro a avaliar a associação desse polimorfismo com 

tentativas de suicídio e depressão, porém já foi associado com outras doenças. O genótipo 

GG do polimorfismo rs17576 foi associada ao maior risco de câncer de mama em mulheres 

na pré-menopausa na população brasileira [194] e ao aumento da intensidade de dor na 

região lombar durante a gravidez na população norueguesa [195]. Outro estudo mostra que 

indivíduos que carregam os genótipos GG+AG apresentam maior risco de hemorragia 

subaracnóide na população chinesa [196]. De acordo com os estudos supracitados podemos 

imaginar que o genótipo GG está associado com maior risco para doença.  A análise de 

haplótipo tem sido avaliada como uma abordagem mais rigorosa do que a análise de 

polimorfismos único, pois podem trazer mais informações do que quando se avalia os 

polimorfismos individualmente [27]. No entanto, o presente trabalho encontrou uma 

tendência à associação do haplótipo CGLA com o risco aumentado de tentativas de suicídio 

do gene da MMP-9 em indivíduos depressivos. A origem dos haplótipos foi decorrente da 

interação dos polimorfismos rs3918242, rs2234681, rs17576 e rs17577 do gene MMP-9. Os 

haplótipos da MMP-9 foram CGLA, CGHA, CGHG e TAHG.  Nossa busca na literatura 

não encontrou nenhum estudo mostrando haplótipos decorrente da interação desses quatro 

polimorfismos juntos do gene da MMP-9 em indivíduos depressivos e nem com outras 

doenças. Porém, os haplótipos TC e AC decorrente da interação dos polimorfismos T-1702-
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A e C-1562-T do gene MMP-9 foram associados com maior risco de depressão recorrente 

em indivíduos poloneses [85]. Outro estudo mostra que o haplótipo TGA decorrente da 

interação dos polimorfismos rs3918242, rs17576 e rs17577 foram associados com maior 

risco para obesidade na população brasileira [147]. Também, foi observado que o haplótipo 

THQ decorrente da interação dos polimorfismos rs3918242, rs2234681 e rs17576 foram 

associados com maior risco para hipertensão na população brasileira [191]. Através de dos 

estudos de haplótipos podemos inferir a importância dos polimorfismos da MMP-9 como 

fator de risco para doença. Ainda, observamos uma tendência à associação dos genótipos 

CT+TT no modelo dominante do polimorfismo rs2285053 do gene da MMP-2 com maior 

risco de pelo menos uma tentativa de suicídio nos indivíduos depressivos. Nossa busca na 

literatura não encontrou associação desse polimorfismo com tentativas de suicídio, mas um 

estudo avaliou à associação desse polimorfismo com depressão maior recorrente, entretanto 

não encontrou associação significativa [85]. Porém, esse polimorfismo foi associado com 

outras doenças. O alelo T desse polimorfismo foi associado com proteção contra a obesidade 

em crianças e adolescentes na população brasileira [197]. Portanto, em outros estudos 

mostram que o genótipo CC desse polimorfismo foi associado com maior risco de câncer de 

pulmão na população chinesa [198] e maior risco de hipertensão resistente na população 

brasileira  [199]. Os estudos descritos acima apresentam resultados conflitantes quanto a 

associação do polimorfismo rs2285053 com doenças o que pode dificultar a interpretação 

dos nossos dados. Esses conflitos podem ser decorrentes do tamanho da amostra, diferentes 

doenças e o a forma de conduzir as análises estatísticas. Também, nos indivíduos 

depressivos, encontramos associação dos genótipos GT+GG no modelo dominante do 

polimorfismo rs2070584 no gene TIMP-1 com o risco aumentado de episódio depressivo 

concomitante ao tratamento farmacológico otimizado na análise não corrigida, porém os 

dados não foram reproduzidos quando realizamos a correção por regressão logística 
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multivariada, por isto esses dados não serão discutidos. Prosseguindo, encontramos uma 

tendência à associação dos genótipos CT+CC no modelo dominante do polimorfismo 

rs4789936 no gene TIMP-2 com risco reduzido para depressão. Até o presente momento, 

não existem estudos mostrando à associação desse polimorfismo com o risco para depressão, 

porém esse polimorfismo já foi associado com outras doenças. Essse polimorfismo foi 

associado com a redução do risco de osteosarcoma na população chinesa [200] e em acidente 

vascular cerebral aterosclerótico de grande artéria na população chinesa [201]. Outro 

polimorfismo rs8179090 no gene TIMP-2 foi associado com menor risco de depressão maior 

recorrente [85]. Complementando, nos indivíduos depressivos observamos uma associação 

do genótipo DD no modelo recessivo do polimorfismo rs3832852 no gene A2M com a 

redução do risco de ideação suicida e no modelo aditivo um resultado borderline. Nossa 

busca na literatura não encontrou associação desse polimorfirmo com tentativas de suicídio 

e depressão, porém foi associado com outras doenças. Estudos mostram que o alelo D 

apresenta efeito protetor contra doença de Alzheimer na população chinesa [202]. Outro 

estudo mostra que o mesmo alelo D é fator de risco para doença de Alzheimer na população 

americana [203]. Além disto, uma meta-análise mostra diversos estudos que não 

apresentaram associação do polimorfismo rs3832852 com doença de alzheimer na 

população caucasiana e asiática [204]. Uma meta-análise mostra diversos estudos que 

mostram que não houve associação do polimorfismo rs3832852 com doença de Parkinson 

na população caucasiana  e asiática [205]. Portanto mesmo em outros contextos, há 

divergência na literatura em relação à associação clínica deste SNP. Todos os estudos 

supracitados são de origem caucasiana e asiática. Portanto, mais estudos são necessários a 

serem realizados na nossa população ou de origem africana, sabendo que a nossa população 

apresenta um importante componente nessa etnia. Por fim, observamos associação do 

polimorfismo rs2070584 do TIMP-1 com o risco aumentado de episódio depressivo 
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concomitante ao tratamento farmacológico otimizado na análise não corrigida, porém os 

dados não foram reproduzidos quando realizamos a correção por regressão logística 

multivariada, portanto esse dado não será discutivo e deve ser visto com cautela.  

10) Associação dos marcadores genéticos com mudanças nos níveis de marcadores 

bioquímicos.  

Este foi o primeiro estudo a investigar em indivíduos depressivos a influência dos 

genótipos dos SNPs da MMP-2 sobre as concentrações plasmáticas de MMP-2; SNPs da 

MMP-9 sobre as concentrações plasmáticas da MMP-9; SNP do TIMP-1 sobre as 

concentrações plasmáticas do TIMP-1; SNP do TIMP-2 sobre as concentrações plasmáticas 

do TIMP-2; e SNPs da A2M sobre as concentrações plasmáticas da A2M. Foi encontrada 

associação significativa do polimorfismo rs17577 no modelo dominante da MMP-9 com a 

concentração plasmática de MMP-9 na análise não corrigida, porém não resistiu após a 

correção pelos fatores de confusão, portanto esses dados não serão discutidos. Nas outras 

análises não foram observadas nenhuma significância. Através dos resultados relatados 

podemos concluir que os polimorfismos do nosso estudo não foram capazes de alterar os 

níveis circulantes dos marcadores bioquímicos. 

Limitações e fortalezas 

Nosso estudo se adiciona à literatura trazendo limitações e fortalezas. Como 

fortalezas do nosso estudo devemos citar o fato de termos aplicado o questionário MINI e 

excluído os participantes com pontuação no grupo controle. Isso é importante, pois temos 

um maior grau de confiança de que os indivíduos controles de fato não têm transtornos 

mentais que poderiam ser subdiagnosticados. Ainda, devemos citar o estudo do estresse 

precoce como uma fortaleza, já que em nossos modelos estatísticos é um dos fatores de 

confusão que praticamente sempre está associado a depressão. Sendo este um fator clínico 

de grande relevância, ele facilmente poderia ocultar os efeitos de polimorfismos genéticos, 
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que tendem a ser sutis. Finalmente temos que citar que temos um número muito robusto de 

participantes para as análises bioquímicas trazidas nesta tese.   

Como limitações do nosso estudo devemos citar que o número de participantes é 

relativamente baixo para a avaliação dos fatores genéticos, o que poderia atrapalhar a análise 

adequada de polimorfismos mais raros. Devemos citar ainda que todos os pacientes estavam 

em tratamento farmacológico otimizado, e que isto pode ter levado a alterações em relação 

a pacientes depressivos não tratados. Finalmente, não separamos subtipos de depressão, o 

que pode ter ocultado efeitos importantes para o discernimento dessas categorias.  

8. CONCLUSÃO:  

A partir dos resultados apresentados, podemos concluir que: 

 As razões MMP-9/TIMP-1, MMP-9/TIMP-1 x A2M e o BDNF podem ser 

marcadores importantes para o diagnóstico da depressão. 

  A MMP-9 está associada com os parâmetros psicométricos HAMD21 e BSI.   

 A MMP-9 e o TIMP-1 estão associados com S100β e BDNF. 

 Os marcadores inflamatórios (TNF-α e IL-6) e anti-inflamatório (IL-10) estão 

associados com MMP-2 e a razão MMP-9/TIMP-1 x A2M.  

 O TNF-α está associado com S100β e BDNF. 

 Houve aumento nos níveis de IL-10 nos indivíduos em remissão de sintomas 

depressivos. 

  Os genótipos HL+HH do polimorfismo rs2234681 da MMP9 e o genótipo DD do 

polimorfismo rs3832852 da A2M estão associados com suicídio.   

 

 

 

 



138 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Fiorillo, A., et al., Assessment and Management of Cognitive and Psychosocial 

Dysfunctions in Patients With Major Depressive Disorder: A Clinical Review. Front 

Psychiatry, 2018. 9: p. 493. 

2. WHO, Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. 

In. Geneva, Switzerland: WHO, 2017. 

3. Moussavi, S., et al., Depression, chronic diseases, and decrements in health: results 

from the World Health Surveys. Lancet, 2007. 370(9590): p. 851-8. 

4. Prince, M., et al., No health without mental health. Lancet, 2007. 370(9590): p. 859-

77. 

5. Sartorius, N., The economic and social burden of depression. J Clin Psychiatry, 2001. 

62 Suppl 15: p. 8-11. 

6. Van de Velde, S., P. Bracke, and K. Levecque, Gender differences in depression in 

23 European countries. Cross-national variation in the gender gap in depression. 

Soc Sci Med, 2010. 71(2): p. 305-13. 

7. Parker, G. and H. Brotchie, Gender differences in depression. Int Rev Psychiatry, 

2010. 22(5): p. 429-36. 

8. Allsopp, K., et al., Heterogeneity in psychiatric diagnostic classification. Psychiatry 

Res, 2019. 279: p. 15-22. 

9. Hirschfeld, R.M., Differential diagnosis of bipolar disorder and major depressive 

disorder. J Affect Disord, 2014. 169 Suppl 1: p. S12-6. 

10. Malhi, G.S. and J.J. Mann, Depression. Lancet, 2018. 392(10161): p. 2299-2312. 

11. Gonda, X., et al., Genetic variants in major depressive disorder: From 

pathophysiology to therapy. Pharmacol Ther, 2019. 194: p. 22-43. 

12. Gadad, B.S., et al., Peripheral biomarkers of major depression and antidepressant 

treatment response: Current knowledge and future outlooks. J Affect Disord, 2018. 

233: p. 3-14. 

13. Busch, Y. and A. Menke, Blood-based biomarkers predicting response to 

antidepressants. J Neural Transm (Vienna), 2018. 

14. Chan, M.K., et al., Applications of blood-based protein biomarker strategies in the 

study of psychiatric disorders. Prog Neurobiol, 2014. 122: p. 45-72. 

15. Dean, J. and M. Keshavan, The neurobiology of depression: An integrated view. 

Asian J Psychiatr, 2017. 27: p. 101-111. 



139 

 

16. Rempe, R.G., A.M.S. Hartz, and B. Bauer, Matrix metalloproteinases in the brain 

and blood-brain barrier: Versatile breakers and makers. J Cereb Blood Flow Metab, 

2016. 36(9): p. 1481-507. 

17. Chirita, A.L., et al., Current understanding of the neurobiology of major depressive 

disorder. Rom J Morphol Embryol, 2015. 56(2 Suppl): p. 651-8. 

18. Flint, J. and K.S. Kendler, The genetics of major depression. Neuron, 2014. 81(3): p. 

484-503. 

19. Rice, F., G. Harold, and A. Thapar, The genetic aetiology of childhood depression: 

a review. J Child Psychol Psychiatry, 2002. 43(1): p. 65-79. 

20. Lopizzo, N., et al., Gene-environment interaction in major depression: focus on 

experience-dependent biological systems. Front Psychiatry, 2015. 6: p. 68. 

21. Carr, C.P., et al., The role of early life stress in adult psychiatric disorders: a 

systematic review according to childhood trauma subtypes. J Nerv Ment Dis, 2013. 

201(12): p. 1007-20. 

22. Heim, C., et al., Pituitary-adrenal and autonomic responses to stress in women after 

sexual and physical abuse in childhood. JAMA, 2000. 284(5): p. 592-7. 

23. Fergusson, D.M., N.R. Swain-Campbell, and L.J. Horwood, Does sexual violence 

contribute to elevated rates of anxiety and depression in females? Psychol Med, 

2002. 32(6): p. 991-6. 

24. Cohen, P., J. Brown, and E. Smaile, Child abuse and neglect and the development of 

mental disorders in the general population. Dev Psychopathol, 2001. 13(4): p. 981-

99. 

25. Menezes, I.C., et al., Genetic biomarkers for differential diagnosis of major 

depressive disorder and bipolar disorder: A systematic and critical review. Behav 

Brain Res, 2019. 357-358: p. 29-38. 

26. Assary, E., et al., Gene-environment interaction and psychiatric disorders: Review 

and future directions. Semin Cell Dev Biol, 2018. 77: p. 133-143. 

27. Crawford, D.C. and D.A. Nickerson, Definition and clinical importance of 

haplotypes. Annu Rev Med, 2005. 56: p. 303-20. 

28. Cullis, C.A., The use of DNA polymorphisms in genetic mapping. Genet Eng (N Y), 

2002. 24: p. 179-89. 

29. Edwards, A. and C.T. Caskey, Genetic marker technology. Curr Opin Biotechnol, 

1991. 2(6): p. 818-22. 



140 

 

30. Wang, X. and S. Byers, Copy Number Variation in Chickens: A Review and Future 

Prospects. Microarrays (Basel), 2014. 3(1): p. 24-38. 

31. Lima-Ojeda, J.M., R. Rupprecht, and T.C. Baghai, Neurobiology of depression: A 

neurodevelopmental approach. World J Biol Psychiatry, 2018. 19(5): p. 349-359. 

32. Fakhoury, M., Revisiting the Serotonin Hypothesis: Implications for Major 

Depressive Disorders. Mol Neurobiol, 2016. 53(5): p. 2778-2786. 

33. Leonard, B.E., Stress, norepinephrine and depression. Acta Neuropsychiatr, 2002. 

14(4): p. 173-80. 

34. Goddard, A.W., et al., Current perspectives of the roles of the central norepinephrine 

system in anxiety and depression. Depress Anxiety, 2010. 27(4): p. 339-50. 

35. van Bodegom, M., J.R. Homberg, and M. Henckens, Modulation of the 

Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis by Early Life Stress Exposure. Front Cell 

Neurosci, 2017. 11: p. 87. 

36. Dailly, E., et al., Dopamine, depression and antidepressants. Fundam Clin 

Pharmacol, 2004. 18(6): p. 601-7. 

37. Kulkarni, V.A., S. Jha, and V.A. Vaidya, Depletion of norepinephrine decreases the 

proliferation, but does not influence the survival and differentiation, of granule cell 

progenitors in the adult rat hippocampus. Eur J Neurosci, 2002. 16(10): p. 2008-12. 

38. Sokoloff, P., et al., Brain-derived neurotrophic factor controls dopamine D3 

receptor expression: implications for neurodevelopmental psychiatric disorders. 

Neurotox Res, 2002. 4(7-8): p. 671-678. 

39. Lima Giacobbo, B., et al., Brain-Derived Neurotrophic Factor in Brain Disorders: 

Focus on Neuroinflammation. Mol Neurobiol, 2019. 56(5): p. 3295-3312. 

40. Lessmann, V. and T. Brigadski, Mechanisms, locations, and kinetics of synaptic 

BDNF secretion: an update. Neurosci Res, 2009. 65(1): p. 11-22. 

41. Frazzini, V., et al., The pharmacological perturbation of brain zinc impairs BDNF-

related signaling and the cognitive performances of young mice. Sci Rep, 2018. 8(1): 

p. 9768. 

42. Colucci-D'Amato, L., L. Speranza, and F. Volpicelli, Neurotrophic Factor BDNF, 

Physiological Functions and Therapeutic Potential in Depression, 

Neurodegeneration and Brain Cancer. Int J Mol Sci, 2020. 21(20). 

43. Zhang, J.C., W. Yao, and K. Hashimoto, Brain-derived Neurotrophic Factor 

(BDNF)-TrkB Signaling in Inflammation-related Depression and Potential 

Therapeutic Targets. Curr Neuropharmacol, 2016. 14(7): p. 721-31. 



141 

 

44. Phillips, C., Brain-Derived Neurotrophic Factor, Depression, and Physical Activity: 

Making the Neuroplastic Connection. Neural Plast, 2017. 2017: p. 7260130. 

45. Bondar, N.P. and T.I. Merkulova, Brain-derived neurotrophic factor and early-life 

stress: Multifaceted interplay. J Biosci, 2016. 41(4): p. 751-758. 

46. Dell'Osso, L., et al., Associations between brain-derived neurotrophic factor plasma 

levels and severity of the illness, recurrence and symptoms in depressed patients. 

Neuropsychobiology, 2010. 62(4): p. 207-12. 

47. Sun, C.Y., et al., Brain-derived neurotrophic factor inducing angiogenesis through 

modulation of matrix-degrading proteases. Chin Med J (Engl), 2006. 119(7): p. 589-

95. 

48. Barrientos, R.M., et al., Brain-derived neurotrophic factor mRNA downregulation 

produced by social isolation is blocked by intrahippocampal interleukin-1 receptor 

antagonist. Neuroscience, 2003. 121(4): p. 847-53. 

49. Er, A., et al., Effect of doxycycline and meloxicam on cytokines, brain-derived 

neurotrophic factor, matrix metalloproteinase-3, tissue inhibitor of 

metalloproteinase-3 and cyclooxygenase-2 in brain. Iran J Basic Med Sci, 2020. 

23(10): p. 1328-1334. 

50. Yoshimura, R., et al., Plasma levels of brain-derived neurotrophic factor and 

interleukin-6 in patients with dysthymic disorder: comparison with age- and sex-

matched major depressed patients and healthy controls. Hum Psychopharmacol, 

2010. 25(7-8): p. 566-9. 

51. McEwen, B.S., Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role 

of the brain. Physiol Rev, 2007. 87(3): p. 873-904. 

52. Juruena, M.F., Early-life stress and HPA axis trigger recurrent adulthood 

depression. Epilepsy Behav, 2014. 38: p. 148-59. 

53. Oyola, M.G. and R.J. Handa, Hypothalamic-pituitary-adrenal and hypothalamic-

pituitary-gonadal axes: sex differences in regulation of stress responsivity. Stress, 

2017. 20(5): p. 476-494. 

54. Persidsky, Y., et al., Blood-brain barrier: structural components and function under 

physiologic and pathologic conditions. J Neuroimmune Pharmacol, 2006. 1(3): p. 

223-36. 

55. Cardoso, F.L., D. Brites, and M.A. Brito, Looking at the blood-brain barrier: 

molecular anatomy and possible investigation approaches. Brain Res Rev, 2010. 

64(2): p. 328-63. 



142 

 

56. Conant, K., et al., Matrix metalloproteinase activity stimulates N-cadherin shedding 

and the soluble N-cadherin ectodomain promotes classical microglial activation. J 

Neuroinflammation, 2017. 14(1): p. 56. 

57. Ballabh, P., A. Braun, and M. Nedergaard, The blood-brain barrier: an overview: 

structure, regulation, and clinical implications. Neurobiol Dis, 2004. 16(1): p. 1-13. 

58. Schulz, R., Intracellular targets of matrix metalloproteinase-2 in cardiac disease: 

rationale and therapeutic approaches. Annu Rev Pharmacol Toxicol, 2007. 47: p. 

211-42. 

59. Reijerkerk, A., et al., Diapedesis of monocytes is associated with MMP-mediated 

occludin disappearance in brain endothelial cells. FASEB J, 2006. 20(14): p. 2550-

2. 

60. Najjar, S., et al., Neurovascular unit dysfunction with blood-brain barrier 

hyperpermeability contributes to major depressive disorder: a review of clinical and 

experimental evidence. J Neuroinflammation, 2013. 10: p. 142. 

61. Donato, R., et al., S100B's double life: intracellular regulator and extracellular 

signal. Biochim Biophys Acta, 2009. 1793(6): p. 1008-22. 

62. Schroeter, M.L., et al., Serum markers support disease-specific glial pathology in 

major depression. J Affect Disord, 2008. 111(2-3): p. 271-80. 

63. Steiner, J., et al., S100B protein in neurodegenerative disorders. Clin Chem Lab 

Med, 2011. 49(3): p. 409-24. 

64. Kanner, A.A., et al., Serum S100beta: a noninvasive marker of blood-brain barrier 

function and brain lesions. Cancer, 2003. 97(11): p. 2806-13. 

65. Marchi, N., et al., Peripheral markers of blood-brain barrier damage. Clin Chim 

Acta, 2004. 342(1-2): p. 1-12. 

66. Yang, K., et al., The effects of gender and numbers of depressive episodes on serum 

S100B levels in patients with major depression. J Neural Transm (Vienna), 2008. 

115(12): p. 1687-94. 

67. Wiesmann, M., et al., Elevated plasma levels of S-100b protein in schizophrenic 

patients. Biol Psychiatry, 1999. 45(11): p. 1508-11. 

68. Franklin, T.C., C. Xu, and R.S. Duman, Depression and sterile inflammation: 

Essential role of danger associated molecular patterns. Brain Behav Immun, 2018. 

72: p. 2-13. 



143 

 

69. de Souza, D.F., et al., Interleukin-6-induced S100B secretion is inhibited by 

haloperidol and risperidone. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2013. 

43: p. 14-22. 

70. Gasche, Y., et al., Matrix metalloproteinase inhibition prevents oxidative stress-

associated blood-brain barrier disruption after transient focal cerebral ischemia. J 

Cereb Blood Flow Metab, 2001. 21(12): p. 1393-400. 

71. Rosenberg, G.A., Matrix metalloproteinases and their multiple roles in 

neurodegenerative diseases. Lancet Neurol, 2009. 8(2): p. 205-16. 

72. Azevedo, A., et al., Matrix metalloproteinases are involved in cardiovascular 

diseases. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2014. 115(4): p. 301-14. 

73. Beroun, A., et al., MMPs in learning and memory and neuropsychiatric disorders. 

Cell Mol Life Sci, 2019. 76(16): p. 3207-3228. 

74. Ali, M.A. and R. Schulz, Activation of MMP-2 as a key event in oxidative stress 

injury to the heart. Front Biosci (Landmark Ed), 2009. 14: p. 699-716. 

75. Weiss, N., et al., The blood-brain barrier in brain homeostasis and neurological 

diseases. Biochim Biophys Acta, 2009. 1788(4): p. 842-57. 

76. Spinale, F.G., Myocardial matrix remodeling and the matrix metalloproteinases: 

influence on cardiac form and function. Physiol Rev, 2007. 87(4): p. 1285-342. 

77. Brew, K. and H. Nagase, The tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs): an 

ancient family with structural and functional diversity. Biochim Biophys Acta, 2010. 

1803(1): p. 55-71. 

78. Zucker, S., et al., Measurement of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of 

metalloproteinases in blood and tissues. Clinical and experimental applications. 

Ann N Y Acad Sci, 1999. 878: p. 212-27. 

79. Cuellar, J.M., V.G. Cuellar, and G.J. Scuderi, alpha2-Macroglobulin: Autologous 

Protease Inhibition Technology. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2016. 27(4): p. 909-

918. 

80. Baker, A.H., D.R. Edwards, and G. Murphy, Metalloproteinase inhibitors: 

biological actions and therapeutic opportunities. J Cell Sci, 2002. 115(Pt 19): p. 

3719-27. 

81. Yim, C.W., N.M. Flynn, and F.T. Fitzgerald, Penetration of oral doxycycline into 

the cerebrospinal fluid of patients with latent or neurosyphilis. Antimicrob Agents 

Chemother, 1985. 28(2): p. 347-8. 



144 

 

82. Griffin, M.O., G. Ceballos, and F.J. Villarreal, Tetracycline compounds with non-

antimicrobial organ protective properties: possible mechanisms of action. 

Pharmacol Res, 2011. 63(2): p. 102-7. 

83. Castro, M.M. and J.E. Tanus-Santos, Inhibition of matrix metalloproteinases 

(MMPs) as a potential strategy to ameliorate hypertension-induced cardiovascular 

alterations. Curr Drug Targets, 2013. 14(3): p. 335-43. 

84. Mello, B.S., et al., Effects of doxycycline on depressive-like behavior in mice after 

lipopolysaccharide (LPS) administration. J Psychiatr Res, 2013. 47(10): p. 1521-9. 

85. Bobinska, K., et al., Role of MMP-2, MMP-7, MMP-9 and TIMP-2 in the 

development of recurrent depressive disorder. J Affect Disord, 2016. 205: p. 119-

129. 

86. Bobinska, K., et al., Expression and Activity of Metalloproteinases in Depression. 

Med Sci Monit, 2016. 22: p. 1334-41. 

87. Rosenberg, G.A., E.Y. Estrada, and J.E. Dencoff, Matrix metalloproteinases and 

TIMPs are associated with blood-brain barrier opening after reperfusion in rat 

brain. Stroke, 1998. 29(10): p. 2189-95. 

88. Rizzi, E., et al., Matrix metalloproteinase inhibition improves cardiac dysfunction 

and remodeling in 2-kidney, 1-clip hypertension. J Card Fail, 2010. 16(7): p. 599-

608. 

89. Yasmin, et al., Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), MMP-2, and serum elastase 

activity are associated with systolic hypertension and arterial stiffness. Arterioscler 

Thromb Vasc Biol, 2005. 25(2): p. 372. 

90. Vasku, A., et al., Central pulse pressure and variability in matrix metalloproteinases 

genes and their inhibitors in patients with ischemic heart disease. Physiol Res, 2014. 

63 Suppl 4: p. S497-507. 

91. Raffetto, J.D. and R.A. Khalil, Matrix metalloproteinases and their inhibitors in 

vascular remodeling and vascular disease. Biochem Pharmacol, 2008. 75(2): p. 346-

59. 

92. Zhang, B., et al., Functional polymorphism in the regulatory region of gelatinase B 

gene in relation to severity of coronary atherosclerosis. Circulation, 1999. 99(14): p. 

1788-94. 

93. Rahimi, Z., et al., Functional Promoter Polymorphisms of MMP-2 C-735T and 

MMP-9 C-1562T and Their Synergism with MMP-7 A-181G in Multiple Sclerosis. 

Immunol Invest, 2016. 45(6): p. 543-52. 



145 

 

94. Piotrowski, W.J., et al., The selected genetic polymorphisms of metalloproteinases 

MMP2, 7, 9 and MMP inhibitor TIMP2 in sarcoidosis. Med Sci Monit, 2011. 17(10): 

p. CR598-607. 

95. Wee Yong, V., Inflammation in neurological disorders: a help or a hindrance? 

Neuroscientist, 2010. 16(4): p. 408-20. 

96. Beurel, E., M. Toups, and C.B. Nemeroff, The Bidirectional Relationship of 

Depression and Inflammation: Double Trouble. Neuron, 2020. 107(2): p. 234-256. 

97. Rose-John, S., Interleukin-6 Family Cytokines. Cold Spring Harb Perspect Biol, 

2018. 10(2). 

98. Scheller, J., et al., The pro- and anti-inflammatory properties of the cytokine 

interleukin-6. Biochim Biophys Acta, 2011. 1813(5): p. 878-88. 

99. Borsini, A., et al., Pro- and anti-inflammatory properties of interleukin (IL6) in vitro: 

relevance for major depression and for human hippocampal neurogenesis. Int J 

Neuropsychopharmacol, 2020. 

100. Fan, N., et al., Altered serum levels of TNF-alpha, IL-6, and IL-18 in depressive 

disorder patients. Hum Psychopharmacol, 2017. 32(4). 

101. Bluthe, R.M., et al., Central injection of IL-10 antagonizes the behavioural effects of 

lipopolysaccharide in rats. Psychoneuroendocrinology, 1999. 24(3): p. 301-11. 

102. Wright, C.E., et al., Acute inflammation and negative mood: mediation by cytokine 

activation. Brain Behav Immun, 2005. 19(4): p. 345-50. 

103. Bauer, M.E. and A.L. Teixeira, Inflammation in psychiatric disorders: what comes 

first? Ann N Y Acad Sci, 2019. 1437(1): p. 57-67. 

104. Fingleton, B., Matrix metalloproteinases as regulators of inflammatory processes. 

Biochim Biophys Acta Mol Cell Res, 2017. 1864(11 Pt A): p. 2036-2042. 

105. Konnecke, H. and I. Bechmann, The role of microglia and matrix metalloproteinases 

involvement in neuroinflammation and gliomas. Clin Dev Immunol, 2013. 2013: p. 

914104. 

106. Lehmann, W., et al., Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) coordinately 

regulates the expression of specific matrix metalloproteinases (MMPS) and 

angiogenic factors during fracture healing. Bone, 2005. 36(2): p. 300-10. 

107. Kothari, P., et al., IL-6-mediated induction of matrix metalloproteinase-9 is 

modulated by JAK-dependent IL-10 expression in macrophages. J Immunol, 2014. 

192(1): p. 349-57. 



146 

 

108. Rosenberg, G.A., Matrix metalloproteinases in brain injury. J Neurotrauma, 1995. 

12(5): p. 833-42. 

109. Gottschall, P.E. and S. Deb, Regulation of matrix metalloproteinase expressions in 

astrocytes, microglia and neurons. Neuroimmunomodulation, 1996. 3(2-3): p. 69-

75. 

110. Cucullo, L., et al., Blood-brain barrier damage induces release of alpha2-

macroglobulin. Mol Cell Proteomics, 2003. 2(4): p. 234-41. 

111. Bode, J.G., et al., The inhibitory effect of IL-1 beta on IL-6-induced alpha 2-

macroglobulin expression is due to activation of NF-kappa B. J Immunol, 2001. 

167(3): p. 1469-81. 

112. Alfonso-Garcia, A., et al., Biological imaging with coherent Raman scattering 

microscopy: a tutorial. J Biomed Opt, 2014. 19(7): p. 71407. 

113. Lacraz, S., et al., IL-10 inhibits metalloproteinase and stimulates TIMP-1 production 

in human mononuclear phagocytes. J Clin Invest, 1995. 96(5): p. 2304-10. 

114. Nee, L., et al., TNF-alpha and IL-1 beta-mediated regulation of MMP-9 and TIMP-

1 in human glomerular mesangial cells. Nephron Exp Nephrol, 2007. 107(2): p. e73-

86. 

115. Cuijpers, P., et al., Psychological Treatment of Depression in Primary Care: Recent 

Developments. Curr Psychiatry Rep, 2019. 21(12): p. 129. 

116. Lopez-Munoz, F. and C. Alamo, Monoaminergic neurotransmission: the history of 

the discovery of antidepressants from 1950s until today. Curr Pharm Des, 2009. 

15(14): p. 1563-86. 

117. Holtzheimer, P.E., 3rd and C.B. Nemeroff, Advances in the treatment of depression. 

NeuroRx, 2006. 3(1): p. 42-56. 

118. Horst, W.D. and S.H. Preskorn, Mechanisms of action and clinical characteristics of 

three atypical antidepressants: venlafaxine, nefazodone, bupropion. J Affect Disord, 

1998. 51(3): p. 237-54. 

119. Cipriani, A., et al., Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant 

drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic 

review and network meta-analysis. Lancet, 2018. 391(10128): p. 1357-1366. 

120. Gutierrez, M.A., G.L. Stimmel, and J.Y. Aiso, Venlafaxine: a 2003 update. Clin 

Ther, 2003. 25(8): p. 2138-54. 

121. Gareri, P., et al., Use of atypical antipsychotics in the elderly: a clinical review. Clin 

Interv Aging, 2014. 9: p. 1363-73. 



147 

 

122. Post, R.M., Treatment of Bipolar Depression: Evolving Recommendations. Psychiatr 

Clin North Am, 2016. 39(1): p. 11-33. 

123. Tandon, R., Antipsychotics in the treatment of schizophrenia: an overview. J Clin 

Psychiatry, 2011. 72 Suppl 1: p. 4-8. 

124. Harwood, A.J. and G. Agam, Search for a common mechanism of mood stabilizers. 

Biochem Pharmacol, 2003. 66(2): p. 179-89. 

125. Brunello, N., Mood stabilizers: protecting the mood...protecting the brain. J Affect 

Disord, 2004. 79 Suppl 1: p. S15-20. 

126. Givens, C.J., Adverse Drug Reactions Associated with Antipsychotics, 

Antidepressants, Mood Stabilizers, and Stimulants. Nurs Clin North Am, 2016. 

51(2): p. 309-21. 

127. Wingard, L., et al., Initiation and long-term use of benzodiazepines and Z-drugs in 

bipolar disorder. Bipolar Disord, 2018. 20(7): p. 634-646. 

128. Lim, B., et al., Understanding the effects of chronic benzodiazepine use in 

depression: a focus on neuropharmacology. Int Clin Psychopharmacol, 2020. 35(5): 

p. 243-253. 

129. Olkkola, K.T. and J. Ahonen, Midazolam and other benzodiazepines. Handb Exp 

Pharmacol, 2008(182): p. 335-60. 

130. Vahia, V.N., Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick 

glance. Indian J Psychiatry, 2013. 55(3): p. 220-3. 

131. Sheehan, D.V., et al., The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): 

the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for 

DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry, 1998. 59 Suppl 20: p. 22-33;quiz 34-57. 

132. Aloba, O., T. Opakunle, and O. Ogunrinu, Childhood Trauma Questionnaire-Short 

Form (CTQ-SF): Dimensionality, validity, reliability and gender invariance among 

Nigerian adolescents. Child Abuse Negl, 2020. 101: p. 104357. 

133. Esfahani, M., Y. Hashemi, and K. Alavi, Psychometric assessment of beck scale for 

suicidal ideation (BSSI) in general population in Tehran. Med J Islam Repub Iran, 

2015. 29: p. 268. 

134. Nasiri, H., et al., Modified salting-out method: high-yield, high-quality genomic DNA 

extraction from whole blood using laundry detergent. J Clin Lab Anal, 2005. 19(6): 

p. 229-32. 

135. Comijs, H.C., et al., The two-year course of late-life depression; results from the 

Netherlands study of depression in older persons. BMC Psychiatry, 2015. 15: p. 20. 



148 

 

136. Bobinska, K., et al., The role of MMP genes in recurrent depressive disorders and 

cognitive functions. Acta Neuropsychiatr, 2016. 28(4): p. 221-31. 

137. Shibasaki, C., et al., Possible Association between Serum Matrix Metalloproteinase-

9 (MMP-9) Levels and Relapse in Depressed Patients following Electroconvulsive 

Therapy (ECT). Int J Neuropsychopharmacol, 2018. 21(3): p. 236-241. 

138. Jacob-Ferreira, A.L. and R. Schulz, Activation of intracellular matrix 

metalloproteinase-2 by reactive oxygen-nitrogen species: Consequences and 

therapeutic strategies in the heart. Arch Biochem Biophys, 2013. 540(1-2): p. 82-

93. 

139. Yang, E.V., et al., Norepinephrine up-regulates the expression of vascular 

endothelial growth factor, matrix metalloproteinase (MMP)-2, and MMP-9 in 

nasopharyngeal carcinoma tumor cells. Cancer Res, 2006. 66(21): p. 10357-64. 

140. Rybakowski, J.K., et al., Increased serum matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) 

levels in young patients during bipolar depression. J Affect Disord, 2013. 146(2): p. 

286-9. 

141. Devanarayanan, S., et al., Relationship between matrix metalloproteinase-9 and 

oxidative stress in drug-free male schizophrenia: a case control study. Clin Chem 

Lab Med, 2016. 54(3): p. 447-52. 

142. Dziembowska, M., et al., High MMP-9 activity levels in fragile X syndrome are 

lowered by minocycline. Am J Med Genet A, 2013. 161A(8): p. 1897-903. 

143. Suenaga, N., et al., Roles of matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitors of 

metalloproteinases 1 in acute encephalopathy following prolonged febrile seizures. 

J Neurol Sci, 2008. 266(1-2): p. 126-30. 

144. Shibasaki, C., et al., Altered Serum Levels of Matrix Metalloproteinase-2, -9 in 

Response to Electroconvulsive Therapy for Mood Disorders. Int J 

Neuropsychopharmacol, 2016. 19(9). 

145. Martins-Oliveira, A., et al., Different circulating metalloproteinases profiles in 

women with migraine with and without aura. Clin Chim Acta, 2009. 408(1-2): p. 60-

4. 

146. Belo, V.A., et al., Assessment of matrix metalloproteinase (MMP)-2, MMP-8, MMP-

9, and their inhibitors, the tissue inhibitors of metalloproteinase (TIMP)-1 and 

TIMP-2 in obese children and adolescents. Clin Biochem, 2009. 42(10-11): p. 984-

90. 



149 

 

147. Luizon, M.R., et al., Plasma matrix metalloproteinase-9 levels, MMP-9 gene 

haplotypes, and cardiovascular risk in obese subjects. Mol Biol Rep, 2016. 43(6): p. 

463-71. 

148. Palei, A.C., et al., Comparative assessment of matrix metalloproteinase (MMP)-2 

and MMP-9, and their inhibitors, tissue inhibitors of metalloproteinase (TIMP)-1 

and TIMP-2 in preeclampsia and gestational hypertension. Clin Biochem, 2008. 

41(10-11): p. 875-80. 

149. Gomes, V.A., et al., Imbalanced circulating matrix metalloproteinases in polycystic 

ovary syndrome. Mol Cell Biochem, 2011. 353(1-2): p. 251-7. 

150. Hazra, S., et al., Reversion of BDNF, Akt and CREB in Hippocampus of Chronic 

Unpredictable Stress Induced Rats: Effects of Phytochemical, Bacopa Monnieri. 

Psychiatry Investig, 2017. 14(1): p. 74-80. 

151. Aznar, S., et al., Aging and depression vulnerability interaction results in decreased 

serotonin innervation associated with reduced BDNF levels in hippocampus of rats 

bred for learned helplessness. Synapse, 2010. 64(7): p. 561-5. 

152. Yoshimura, R., et al., Adding a low dose atypical antipsychotic drug to an 

antidepressant induced a rapid increase of plasma brain-derived neurotrophic factor 

levels in patients with treatment-resistant depression. Prog Neuropsychopharmacol 

Biol Psychiatry, 2010. 34(2): p. 308-12. 

153. Ball, S., et al., Brain-derived neurotrophic factor in generalized anxiety disorder: 

results from a duloxetine clinical trial. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 

2013. 43: p. 217-21. 

154. Karege, F., et al., Decreased serum brain-derived neurotrophic factor levels in major 

depressed patients. Psychiatry Res, 2002. 109(2): p. 143-8. 

155. Che, B., et al., Serum Matrix Metalloproteinase-9 Is Associated With Depression 

After Acute Ischemic Stroke. Circ J, 2019. 83(11): p. 2303-2311. 

156. Chandrasekaran, V., et al., Relationship between Matrix Metalloproteinase-9 and 

Lifetime History of Suicidal Behavior in Remitted Patients with Bipolar I Disorder: 

A Cross-Sectional Pilot Study. Indian J Psychol Med, 2020. 42(2): p. 200-202. 

157. Wilhelm, C.J., et al., Peripheral immune factors are elevated in women with current 

or recent alcohol dependence and associated with altered mood and memory. Drug 

Alcohol Depend, 2017. 176: p. 71-78. 

158. Sodersten, K., et al., Abnormality in serum levels of mature brain-derived 

neurotrophic factor (BDNF) and its precursor proBDNF in mood-stabilized patients 



150 

 

with bipolar disorder: a study of two independent cohorts. J Affect Disord, 2014. 

160: p. 1-9. 

159. Yamamori, H., et al., Plasma levels of mature brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF) and matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in treatment-resistant 

schizophrenia treated with clozapine. Neurosci Lett, 2013. 556: p. 37-41. 

160. Arora, P., et al., Serum S100B levels in patients with depression. Indian J Psychiatry, 

2019. 61(1): p. 70-76. 

161. Schroeter, M.L., et al., Serum S100B represents a new biomarker for mood disorders. 

Curr Drug Targets, 2013. 14(11): p. 1237-48. 

162. Lorenzl, S., et al., Tissue inhibitors of matrix metalloproteinases are elevated in 

cerebrospinal fluid of neurodegenerative diseases. J Neurol Sci, 2003. 207(1-2): p. 

71-6. 

163. Goldsmith, D.R., M.H. Rapaport, and B.J. Miller, A meta-analysis of blood cytokine 

network alterations in psychiatric patients: comparisons between schizophrenia, 

bipolar disorder and depression. Mol Psychiatry, 2016. 21(12): p. 1696-1709. 

164. O'Brien, S.M., et al., Cytokine profiles in bipolar affective disorder: focus on acutely 

ill patients. J Affect Disord, 2006. 90(2-3): p. 263-7. 

165. Lindqvist, D., et al., Oxidative stress, inflammation and treatment response in major 

depression. Psychoneuroendocrinology, 2017. 76: p. 197-205. 

166. Jin, K., et al., Linking peripheral IL-6, IL-1beta and hypocretin-1 with cognitive 

impairment from major depression. J Affect Disord, 2020. 277: p. 204-211. 

167. Worthen, R.J., et al., Anti-inflammatory IL-10 administration rescues depression-

associated learning and memory deficits in mice. J Neuroinflammation, 2020. 17(1): 

p. 246. 

168. Manikowska, K., et al., The influence of mianserin on TNF-alpha, IL-6 and IL-10 

serum levels in rats under chronic mild stress. Pharmacol Rep, 2014. 66(1): p. 22-7. 

169. Dhabhar, F.S., et al., Low serum IL-10 concentrations and loss of regulatory 

association between IL-6 and IL-10 in adults with major depression. J Psychiatr Res, 

2009. 43(11): p. 962-9. 

170. Stearns, M.E., et al., Interleukin 10 blocks matrix metalloproteinase-2 and membrane 

type 1-matrix metalloproteinase synthesis in primary human prostate tumor lines. 

Clin Cancer Res, 2003. 9(3): p. 1191-9. 

171. Mostafa Mtairag, E., et al., Effects of interleukin-10 on monocyte/endothelial cell 

adhesion and MMP-9/TIMP-1 secretion. Cardiovasc Res, 2001. 49(4): p. 882-90. 



151 

 

172. Chi, C.H., et al., Interleukin-10 level is associated with post-stroke depression in 

acute ischaemic stroke patients. J Affect Disord, 2021. 293: p. 254-260. 

173. Yang, Y.N., et al., TNF-alpha stimulates MMP-2 and MMP-9 activities in human 

corneal epithelial cells via the activation of FAK/ERK signaling. Ophthalmic Res, 

2012. 48(4): p. 165-70. 

174. Ma, K., H. Zhang, and Z. Baloch, Pathogenetic and Therapeutic Applications of 

Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) in Major Depressive Disorder: A 

Systematic Review. Int J Mol Sci, 2016. 17(5). 

175. Gaspersz, R., et al., The role of anxious distress in immune dysregulation in patients 

with major depressive disorder. Transl Psychiatry, 2017. 7(12): p. 1268. 

176. Nyati, K.K., et al., Correlation of matrix metalloproteinases-2 and -9 with 

proinflammatory cytokines in Guillain-Barre syndrome. J Neurosci Res, 2010. 

88(16): p. 3540-6. 

177. Rehman, A.A., H. Ahsan, and F.H. Khan, alpha-2-Macroglobulin: a physiological 

guardian. J Cell Physiol, 2013. 228(8): p. 1665-75. 

178. Rothermundt, M., et al., Inflammatory markers in major depression and 

melancholia. J Affect Disord, 2001. 63(1-3): p. 93-102. 

179. Fujita, T., A. Nagayama, and S. Anazawa, Circulating alpha-2-macroglobulin levels 

and depression scores in patients who underwent abdominal cancer surgery. J Surg 

Res, 2003. 114(1): p. 90-4. 

180. Makis, A.C., et al., Alpha-2-macroglobulin and interleukin-6 levels in steady-state 

sickle cell disease patients. Acta Haematol, 2000. 104(4): p. 164-8. 

181. Li, X., et al., Relevance of IL-6 and MMP-9 to cerebral arteriovenous malformation 

and hemorrhage. Mol Med Rep, 2013. 7(4): p. 1261-6. 

182. Li, Y., H. Liu, and L. Xu, Expression of MMP-9 in different degrees of chronic 

hepatitis B and its correlation with inflammation. Exp Ther Med, 2018. 16(5): p. 

4136-4140. 

183. Dolsen, M.R., et al., Suicidal ideation and suicide attempts: associations with sleep 

duration, insomnia, and inflammation. Psychol Med, 2020: p. 1-10. 

184. Black, C. and B.J. Miller, Meta-Analysis of Cytokines and Chemokines in Suicidality: 

Distinguishing Suicidal Versus Nonsuicidal Patients. Biol Psychiatry, 2015. 78(1): 

p. 28-37. 

185. Zhao, X., et al., Repetitive transcranial magnetic stimulation increases serum brain-

derived neurotrophic factor and decreases interleukin-1beta and tumor necrosis 



152 

 

factor-alpha in elderly patients with refractory depression. J Int Med Res, 2019. 

47(5): p. 1848-1855. 

186. Piazza, O., et al., S100B induces the release of pro-inflammatory cytokines in 

alveolar type I-like cells. Int J Immunopathol Pharmacol, 2013. 26(2): p. 383-91. 

187. Guloksuz, S.A., et al., Elevated plasma concentrations of S100 calcium-binding 

protein B and tumor necrosis factor alpha in children with autism spectrum 

disorders. Braz J Psychiatry, 2017. 39(3): p. 195-200. 

188. Kimura, A., et al., Cytokines and biological markers in autoimmune GFAP 

astrocytopathy: The potential role for pathogenesis and therapeutic implications. J 

Neuroimmunol, 2019. 334: p. 576999. 

189. Remlinger-Molenda, A., et al., Selected cytokine profiles during remission in bipolar 

patients. Neuropsychobiology, 2012. 66(3): p. 193-8. 

190. Vogelzangs, N., et al., Cytokine production capacity in depression and anxiety. 

Transl Psychiatry, 2016. 6(5): p. e825. 

191. Lacchini, R., et al., Matrix metalloproteinase 9 gene haplotypes affect left ventricular 

hypertrophy in hypertensive patients. Clin Chim Acta, 2010. 411(23-24): p. 1940-4. 

192. Fernandes, K.S., et al., Matrix metalloproteinase-9 genotypes and haplotypes are 

associated with multiple sclerosis and with the degree of disability of the disease. J 

Neuroimmunol, 2009. 214(1-2): p. 128-31. 

193. Fiotti, N., et al., Multiple sites of vascular dilation or aneurysmal disease and matrix 

metalloproteinase genetic variants in patients with abdominal aortic aneurysm. J 

Vasc Surg, 2018. 67(6): p. 1727-1735. 

194. Oliveira, V.A., et al., Association between matrix metalloproteinase-9 gene 

polymorphism and breast cancer in Brazilian women. Clinics (Sao Paulo), 2020. 75: 

p. e1762. 

195. Mahmood, A.K., et al., The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with 

increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women. Scand J Pain, 2018. 18(1): 

p. 93-98. 

196. Wang, T., et al., Matrix metalloproteinase-9 gene polymorphisms and their 

interaction with environment on subarachnoid hemorrhage risk. Exp Biol Med 

(Maywood), 2018. 243(9): p. 749-753. 

197. Belo, V.A., et al., Effect of metabolic syndrome risk factors and MMP-2 genetic 

variations on circulating MMP-2 levels in childhood obesity. Mol Biol Rep, 2013. 

40(3): p. 2697-704. 



153 

 

198. Yu, C., et al., Correlation between a single nucleotide polymorphism in the matrix 

metalloproteinase-2 promoter and risk of lung cancer. Cancer Res, 2002. 62(22): p. 

6430-3. 

199. Sabbatini, A.R., et al., Matrix metalloproteinase-2 -735C/T polymorphism is 

associated with resistant hypertension in a specialized outpatient clinic in Brazil. 

Gene, 2017. 620: p. 23-29. 

200. Wu, Z., et al., Effect of TIMP2/TIMP3 genes on the risk of osteosarcoma in Zhejiang 

population. Medicine (Baltimore), 2021. 100(11): p. e24818. 

201. Guo, T., et al., Association of SNPs in the TIMP-2 gene and large artery 

atherosclerotic stroke in southern Chinese Han population. Oncotarget, 2018. 9(4): 

p. 4698-4706. 

202. Chen, D., et al., Association of alpha 2-macroglobulin polymorphisms and Alzheimer 

disease in Mainland Han Chinese. J Neurol Sci, 2004. 217(1): p. 13-5. 

203. Blacker, D., et al., Alpha-2 macroglobulin is genetically associated with Alzheimer 

disease. Nat Genet, 1998. 19(4): p. 357-60. 

204. Chen, H., et al., Influence of Alpha-2-Macroglobulin 5 bp I/D and Ile1000Val 

polymorphisms on the susceptibility of Alzheimer's disease: a systematic review and 

meta-analysis of 52 studies. Cell Biochem Biophys, 2014. 70(1): p. 511-9. 

205. Guo, X., et al., Association between two alpha-2-macroglobulin gene polymorphisms 

and Parkinson's disease: a meta-analysis. Int J Neurosci, 2016. 126(3): p. 193-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

10.ANEXOS 

10.1.ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – CONTROLE  

“Efeito de polimorfismos genéticos sobre o risco para desenvolvimento de depressão 

maior na população brasileira”  

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo cujos detalhes são:  

1) Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que tem como finalidade 

proteger eticamente os participantes de pesquisas. Este projeto pretende estudar algumas 

variações comuns de alguns dos seus genes (que transmitem características hereditárias) que 

podem estar associadas a uma vulnerabilidade natural à depressão. Além disso, pretendemos 

estudar como estas variações podem modificar as quantidades de algumas substâncias 

produzidas pelo seu organismo presentes no seu sangue. Isto poderá nos auxiliar no 

entendimento da depressão.   

2) Sua participação neste estudo será: Serão retirados, em dois momentos, 30 Ml do seu 

sangue, por punção venosa utilizando técnica adequada. Este volume de sangue é cerca de 

20 (vinte) vezes menor do que o volume de sangue habitualmente doado quando um 

indivíduo doa sangue para bancos de sangue, e equivale a duas colheres de sopa. Este sangue 

será usado para todos os estudos laboratoriais mencionados acima. Serão feitas entrevistas 

de até duas horas de duração abordando assuntos relativos ao seu humor, episódios 

estressantes de seu passado, histórico familiar, entre outros assuntos pertinentes ao projeto. 

Você entrará no grupo de indivíduos saudáveis. Seus dados obtidos durante a coleta ou em 

algum momento posterior serão usados para comparação com o grupo de indivíduos 

depressivos.   

3) Seu material genético (DNA) será coletado, depositado, armazenado em um 

biorrepositório por até dez anos sob responsabilidade do coordenador do projeto. Após este 

período seu material genético poderá ser destruído. A qualquer momento você pode solicitar 

que suas amostras biológicas sejam devolvidas ou destruídas. O uso deste material será com 

fins unicamente de pesquisa relacionada à análise das informações genéticas contidas na 

amostra.   

4) Você tem garantido o conhecimento dos resultados obtidos com a utilização do seu 

material biológico e às orientações quanto as suas implicações, incluindo aconselhamento 

genético quando aplicável, a qualquer tempo.  
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5) Você tem direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua participação na 

pesquisa por parte do pesquisador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da 

pesquisa. Além disso, você terá direito a ressarcimento financeiro caso ocorram gastos 

gerados exclusivamente pela sua participação como voluntário desta pesquisa, tendo como 

exemplo o transporte e alimentação, estendendo-se ao paciente e acompanhante, conforme 

as leis vigentes no país.  

6) Os riscos físicos decorrentes da pesquisa são apenas os causados pela coleta de 

sangue por punção intravenosa. Pode ocorrer dor e formação de hematoma no local da 

punção. Se isto ocorrer, a equipe está orientada a aguardar sua absorção espontânea e utilizar 

compressas frias para amenizar a dor local. Além disto, há o risco de gerar tristeza e/ou 

ansiedade devido a perguntas de caráter pessoal contidas nos Folha 2/2 instrumentos de 

avaliações usados. Asseguramos, no entanto, que você pode retirar seu consentimento e 

interromper sua participação no estudo sem qualquer prejuízo. Além disso, se você 

apresentar ansiedade ou tristeza ao responder as perguntas, será oferecido apoio pela equipe 

envolvida na coleta, e se isto não for suficiente, entraremos em contato com a equipe médica. 

O paciente que venha participar dessa pesquisa, caso tenha algum dano decorrente da 

pesquisa, não abre mão dos seus direitos de indenização de acordo com as leis vigentes no 

país.   

7) NÓS NÃO PODEMOS E NÃO GARANTIREMOS QUE VOCÊ RECEBERÁ 

QUALQUER BENEFÍCIO DIRETO DESTE ESTUDO.   

8) Indiretamente, acreditamos que este estudo trará como benefício um entendimento 

dos aspectos hereditários da depressão.  

9) Qualquer dado que possa ser publicado posteriormente em revistas científicas, não 

revelará a sua identidade. Entretanto, órgãos governamentais ligados à saúde podem solicitar 

informações a respeito da pesquisa e identidade dos voluntários nela envolvidos.  

10) Você pode retirar o seu consentimento para participar deste estudo a qualquer 

momento, inclusive sem justificativas e sem qualquer prejuízo para você.   

11) Você terá a garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações 

relacionadas com a pesquisa e o procedimento a que será submetido.  Qualquer questão a 

respeito do estudo ou de sua saúde deve ser dirigida ao Prof. Dr. Riccardo Lacchini do 

Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas (EERP) e ao Prof. Dr. 

Mário Francisco Pereira Juruena do Departamento de Psiquiatria (FMRP). O telefone do 

Comitê de Ética em Pesquisa da EERP é 16-3315-3386 (horário de funcionamento de 
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segunda à sexta, das 8h às 17h) e o endereço é: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Avenida dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário – Bairro Monte Alegre, Ribeirão 

Preto – SP – Brasil, CEP: 14040-902.  

Eu, ___________________________________________________________, abaixo 

assinado, declaro que em ____/____/____ fui informado em detalhes pelo pesquisador 

responsável sobre os objetivos da pesquisa, aos procedimentos que serei submetido, 

aos riscos e benefícios, à forma de ressarcimento no caso de eventuais despesas, bem 

como à indenização quanto por danos decorrentes da pesquisa. Declaro que tenho 

pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram asseguradas e acima 

relacionadas.    

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 

que, livremente, manifesto a minha vontade de participar do referido projeto. 

Ribeirão Preto, __________ de ______________ de ______. 

_____________________________     _______________________________ 

Assinatura do voluntário                    Assinatura do investigador/testemunha 

Responsáveis: Prof. Dr. Riccardo Lacchini (FMRP-USP) (0xx16 3315 3329) e Prof. Dr. 

Mário Francisco 

Pereira Juruena (FMRP-USP) (0xx16 3630 7961) 

 

10.2.ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PACIENTE  

“Efeito de polimorfismos genéticos sobre o risco para desenvolvimento de depressão 

maior na população brasileira”  

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo cujos detalhes são:  

1) Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que tem como finalidade 

proteger eticamente os participantes de pesquisas. Este projeto pretende estudar algumas 

variações comuns de alguns dos seus genes (que transmitem características hereditárias) que 

podem estar associadas a uma vulnerabilidade natural à depressão. Além disso, pretendemos 

estudar como estas variações podem modificar as quantidades de algumas substâncias 

produzidas pelo seu organismo presentes no seu sangue. Isto poderá nos auxiliar no 

entendimento da depressão.   

2) Sua participação neste estudo será: Serão retirados, em dois momentos, 30 mL do 

seu sangue, por punção venosa utilizando técnica adequada. Este volume de sangue é cerca 
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de 20 (vinte) vezes menor do que o volume de sangue habitualmente doado quando um 

indivíduo doa sangue para bancos de sangue, e equivale a duas colheres de sopa. Este sangue 

será usado para todos os estudos laboratoriais mencionados acima. Serão feitas entrevistas 

de até duas horas de duração abordando assuntos relativos ao seu humor, episódios 

estressantes de seu passado, histórico familiar, entre outros assuntos pertinentes ao projeto e 

dados do seu prontuário do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto ou do Hospital Dia serão 

obtidos citando, por exemplo, nível de glicose sanguínea, medicamentos em uso, ou outras 

informações clínicas relevantes.   

3) Seu material genético (DNA) será coletado, depositado, armazenado em um 

biorrepositório por até dez anos sob responsabilidade do coordenador do projeto. Após este 

período seu material genético poderá ser destruído. A qualquer momento você pode solicitar 

que suas amostras biológicas sejam devolvidas ou destruídas. O uso deste material será com 

fins unicamente de pesquisa relacionada à análise das informações genéticas contidas na 

amostra.   

4) Você tem garantido o conhecimento dos resultados obtidos com a utilização do seu 

material biológico e às orientações quanto as suas implicações, incluindo aconselhamento 

genético quando aplicável, a qualquer tempo.  

5) Você tem direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua participação na 

pesquisa por parte do pesquisador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da 

pesquisa. Além disso, você terá direito a ressarcimento financeiro caso ocorram gastos 

gerados exclusivamente pela sua participação como voluntário desta pesquisa, tendo como 

exemplo o transporte e alimentação, estendendo-se ao paciente e acompanhante, conforme 

as leis vigentes no país.  

6) Os riscos físicos decorrentes da pesquisa são apenas os causados pela coleta de 

sangue por punção intravenosa. Pode ocorrer dor e formação de hematoma no local da 

punção. Se isto ocorrer, a equipe está orientada a aguardar sua absorção espontânea e utilizar 

compressas frias para amenizar a dor local. Além disto, há o risco de gerar tristeza e/ou 

ansiedade devido a perguntas de caráter pessoal contidas nos Folha 2/2 instrumentos de 

avaliações usados. Asseguramos, no entanto, que você pode retirar seu consentimento e 

interromper sua participação no estudo sem qualquer prejuízo. Além disso, se você 

apresentar ansiedade ou tristeza ao responder as perguntas, será oferecido apoio pela equipe 

envolvida na coleta, e se isto não for suficiente, entraremos em contato com a equipe médica. 

O paciente que venha participar dessa pesquisa, caso tenha algum dano decorrente da 
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pesquisa, não abre mão dos seus direitos de indenização de acordo com as leis vigentes no 

país.   

7) NÓS NÃO PODEMOS E NÃO GARANTIREMOS QUE VOCÊ RECEBERÁ 

QUALQUER BENEFÍCIO DIRETO DESTE ESTUDO.   

8) Indiretamente, acreditamos que este estudo trará como benefício um entendimento 

dos aspectos hereditários da depressão.  

9) Qualquer dado que possa ser publicado posteriormente em revistas científicas, não 

revelará a sua identidade. Entretanto, órgãos governamentais ligados à saúde podem solicitar 

informações a respeito da pesquisa e identidade dos voluntários nela envolvidos.  

10) Você pode retirar o seu consentimento para participar deste estudo a qualquer 

momento, inclusive sem justificativas e sem qualquer prejuízo para você.   

11) Você terá a garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações 

relacionadas com a pesquisa e o procedimento a que será submetido.  Qualquer questão a 

respeito do estudo ou de sua saúde deve ser dirigida ao Prof. Dr. Riccardo Lacchini do 

Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas (EERP) e ao Prof. Dr. 

Mário Francisco Pereira Juruena do Departamento de Psiquiatria (FMRP). O telefone do 

Comitê de Ética em Pesquisa da EERP é 16-3315-3386 (horário de funcionamento de 

segunda à sexta, das 8h às 17h) e o endereço é: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Avenida dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário – Bairro Monte Alegre, Ribeirão 

Preto – SP – Brasil, CEP: 14040-902.  

Eu, ___________________________________________________________, abaixo 

assinado, declaro que em ____/____/____ fui informado em detalhes pelo pesquisador 

responsável sobre os objetivos da pesquisa, aos procedimentos que serei submetido, 

aos riscos e benefícios, à forma de ressarcimento no caso de eventuais despesas, bem 

como à indenização quanto por danos decorrentes da pesquisa. Declaro que tenho 

pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram asseguradas e acima 

relacionadas.    

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 

que, livremente, manifesto a minha vontade de participar do referido projeto. 

Ribeirão Preto, __________ de ______________ de ______. 

_____________________________     _______________________________ 

Assinatura do voluntário                    Assinatura do investigador/testemunha 
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Responsáveis: Prof. Dr. Riccardo Lacchini (FMRP-USP) (0xx16 3315 3447) e Prof. Dr. 

Mário Francisco  

Pereira Juruena (FMRP-USP) (0xx16 3630 7961)  
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10.3.ANEXO C
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10.4. ANEXO D 
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10.5. ANEXO E 
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10.7.ANEXO G 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Associação das metaloproteinases de matriz 2 e 9 com parâmetros psicométricos e 
marcadores de integridade da barreira hematoencefálica em pacientes depressivos. 

 

Pesquisador: SHERLIANE CARLA PEREIRA 

Área Temática: Genética Humana: 

(Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de análise 
ética por parte da CONEP;); 

Versão: 1 

CAAE: 02819018.0.0000.5393 

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.034.818 
 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se da avaliação inicial de um projeto de pesquisa de doutorado, bem elaborado e baseado em 

referências bibliográficas pertinentes e recentes. O projeto tem abordagem quantitativa, observacional 

descritivo e transversal em humanos. Serão avaliados 125 indivíduos com idade entre 18 e 65 anos e 

diagnóstico médico de depressão em seguimento no hospital das clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto e no hospital dia. Serão incluídos também 125 indivíduos controles pareados por idade, gênero 

e etnia. Os critérios de exclusão são: uso exacerbado de tabaco (acima de 25 cigarros por dia), doenças virais 

durante as duas últimas semanas, gravidez ou lactação, alcoolismo, doença física significativa (alergia grave, 

doença autoimune, hipertensão, câncer ou doenças hematológicas, endócrinas, pulmonares, renais, 

hepáticas, gastrointestinais, neurológicas ou psiquiátricas de causa orgânica).Todos os dados e amostras 

biológicas já estão coletados e depositados em um biorrepositório referente a um projeto maior no qual a 

presente proposta se insere. Nenhum paciente sofrerá qualquer novo contato, coleta de dados ou amostras 

de sangue. Com os dados e amostras acessados exclusivamente via biorrepositório serão feitas avaliações 

clínicas e avaliados scores de diversos instrumentos de avaliação psiquiátrica. Os dados clínicos obtidos do 

biorrepositório serão tabulados e analisados junto a demais informações oriundas de experimentos 

bioquímicos e genéticos. 
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Objetivo da Pesquisa: 

O Objetivo da pesquisa é buscar biomarcadores genéticos e bioquímicos de predisposição á depressão. 

Objetivos específicos: 1) Verificar se há alterações nos níveis da MMP-2, MMP-9, -2 macroglobulina (A2M), 

TIMP-1, TIMP-2, IL-6 e IL-10 no plasma de indivíduos depressivos ou controles. Correlacionar estes 

marcadores com o marcador de desagregação da BHE (S100) e com a gravidade dos sintomas (escala 

HAMD-21); 2) Verificar a associação de genótipos e haplótipos de polimorfismos nos genes da MMP2, 

MMP9 e A2M com risco para depressão, intensidade de sintomas, ideação suicida e com os níveis 

plasmáticos de MMP-9, MMP-2 e 2 macroglobulina; 3) Correlacionar os níveis de MMP-2 e MMP-9 com 

A2M, TIMP-1 e TIMP-2, IL-6 e IL-10. 4) Avaliar o efeito da interação gene-gene (epistasia) entre os 

polimorfismos estudados; 5) Explorar a interação dos polimorfismos do estudo com o estresse precoce. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

RISCOS: O risco ao qual os participantes estarão submetidos se refere única e exclusivamente à possibilidade 

de extravio dos dados e amostras, ou exposição criminosa dos dados clínicos, situações contra as quais 

os pesquisadores assumem responsabilidade e tomarão todas as medidas cabíveis para evitar (citamos como 

medidas o uso de amostras em código, planilhas protegidas por senha, procedimentos experimentais cegos 

às identidades e aos grupos dos participantes, entre outros). Não serão feitas novas coletas, nem será feito 

nenhum novo contato com os participantes, portanto não há outros riscos além dos descritos 

BENEFICIOS: Os benefícios para os participantes são indiretos. Não podemos garantir nenhum benefício 

direto, porém o melhor entendimento das bases genéticas da depressão pode auxiliar no melhor entendimento 

da doença. Além disso, permitirá triar um subgrupo geneticamente exposto a maior risco, o qual pode se 

beneficiar de intervenções médicas e de enfermagem personalizadas, podendo futuramente vir a representar 

um benefício direto a outras pessoas 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O Projeto aborda tema pertinente e utilizará amostras biológicas e dados já coletados de projeto maior 

aprovado por esse CEP (CAAE: 33001414.1.0000.5393), sendo solicitada e aceita a dispensa de assinatura 

de novo TCLE. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os seguintes documentos: ofício de encaminhamento, folha de rosto assinada pela 

diretoria da EERP-USP, projeto de pesquisa, Justificativa do pedido de dispensa do TCLE, declaração de 

manuseio de material biológico de biorrepositório, orçamento e cronograma. Foram apresentados também o 

projeto maior e seus respectivos TCLEs. 

Recomendações: 

Não há recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há óbices éticos. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

PARECER APRECIADO NA 251 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP-EERP/USP. 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 13/11/2018  Aceito 
do Projeto ROJETO_1113889.pdf 16:31:21  

Projeto Detalhado / brochura.pdf 13/11/2018 SHERLIANE CARLA Aceito 
Brochura  16:28:17 PEREIRA  

Investigador     

Outros encaminhamentocepshernovo.pdf 13/11/2018 SHERLIANE CARLA Aceito 
  15:56:36 PEREIRA  

Declaração de biorrepositorio.pdf 13/11/2018 SHERLIANE CARLA Aceito 
Manuseio Material  15:55:27 PEREIRA  

Biológico /     

Biorepositório /     

Biobanco     

Cronograma CRONOGRAMA.pdf 07/11/2018 SHERLIANE CARLA Aceito 
  09:15:07 PEREIRA  

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 07/11/2018 SHERLIANE CARLA Aceito 
  09:14:32 PEREIRA  

Outros PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_ 29/10/2018 Riccardo Lacchini Aceito 
 CEP_876097prgrandeaprovado.pdf 14:55:13   

Outros projetogrande.pdf 29/10/2018 SHERLIANE CARLA Aceito 
  13:56:06 PEREIRA  

Outros TCLEcontroleprgrande.pdf 29/10/2018 SHERLIANE CARLA Aceito 
  13:54:49 PEREIRA  
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Outros TCLEpacienteprgrande.pdf 29/10/2018 
13:27:40 

SHERLIANE CARLA 
PEREIRA 

Aceito 

TCLE / Termos de dispensatcle.pdf 29/10/2018 SHERLIANE CARLA Aceito 
Assentimento /  12:30:22 PEREIRA  

Justificativa de     

Ausência     

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

RIBEIRAO PRETO, 23 de Novembro de 
2018 

Assinado por:  

RONILDO ALVES DOS SANTOS 
(Coordenador(a)) 
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10.8.ANEXO H 

 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Efeito de polimorfismos genéticos sobre o risco para desenvolvimento de depressão 

maior na população brasileira 

Pesquisador: Riccardo Lacchini 

Área Temática: Genética Humana: 

(Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de análise 
ética por parte da CONEP;); 

Versão: 3 

CAAE: 33001414.1.0000.5393 

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 876.097 

Data da Relatoria: 04/11/2014 

 

Apresentação do Projeto: 

Análise de pendência. 

Objetivo da Pesquisa: 

Análise de pendência. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Análise de pendência. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O pesquisador atendeu as pendência solicitadas no projeto e no TCLE, bem como encaminhou carta de 

resposta ao CEP: 

- descreve que a equipe médica do ambulatório utiliza rotineiramente os instrumentos no ambulatório; 

- informa que a instituição co-participante não utilizará o material biológico; 

- incluiu no TCLE as informações sobre as questões a serem abordadas, o tempo estimado de duração da entrevista e 

os dados a serem retirados dos prontuários; 

- faz a adequação em relação ao ressarcimento dos participantes em caso de ônus gerados pela 
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Continuação do Parecer: 876.097 

 

 
pesquisa; 

- faz as alterações necessárias em relação ao biorrepositório, retirando do TCLE as referências a 

autorizações para uso futuro. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os documentos já foram analisados e estão de acordo com as orientações do CEP. 

Recomendações: 

Nenhuma. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Pesquisador atendeu as sugestões do CEP, sugiro aprovação do projeto. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Parecer apreciado "ad referendum". 
 
 

 

RIBEIRAO PRETO, 18 de 
Novembro de 2014  

Assinado por:  

Claudia Benedita dos 
Santos (Coordenador) 

 


