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RESUMO 
 

ANDRADE, SB. Tractografia de substância branca em portadores de transtorno 

afetivo bipolar e relação com biomarcadores de sangue periférico.  

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo, 2019. 

 

INTRODUÇÃO: O transtorno afetivo bipolar (TAB) é um transtorno que tem como 

característica alteração na regulação da emoção e tem uma prevalência de 

2.4%. Pesquisas em Neuroimagem forneceu informações sobre a circuitaria 

responsável para a expressão e regulação cognitiva da emoção, abrangendo as 

subregiões do córtex pré-frontal (PFC), ventromedial (vmPFC) e dorsolateral 

(dlPFC), e também o sistema límbico. Estudos com DTI demonstram baixa 

integridade de substância branca (SB) na circuitaria PFC-límbica nos pacientes 

TAB. Nas últimas décadas, cresceu o interesse de pesquisar o papel de 

biomarcadores no sangue periférico. Dentre os biomarcadores estudados, as 

neurotrofinas tal como o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e fator 

neurotrófico derivado de células da glia (GDNF) foram avaliados, bem como a 

enzima glicogênio-sintase quinase 3-β (GSK3-β). OBJETIVO: No presente 

estudo, nosso objetivo foi fornecer informações sobre a integridade de SB nos 

tratos que interligam o PFC à regiões do sistema límbico, em sujeitos com TAB 

e investigar possível correlação entre alteração de microestrutura de SB e 

biomarcadores encontrados no sangue periférico. MÉTODO: Dados de DTI de 

30 sujeitos com TAB, sem tratamento prévio, e 42 controles saudáveis (CS) 

foram processados utilizando um método automatizado TRACULA para analizar 
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diferenças na média de anisotropia fracional (FA) dos tratos pertencentes à 

circuitaria PFC-límbica (ex. fascículo uncinado (UNC), cíngulo (CCG) e 

radiações talâmicas anterior (ATR)). Concentrações de BDNF e GDNF, além da 

expressão de GSK3-β em plaquetas, foram obtidos no sangue periférico, a 

amostra foi processada e comparada entre os grupos de análise (TAB vs CS). 

Finalmente, nós investigamos uma possível correlaçãoo entre alterações de FA 

nos tratos de SB que compõem a circuitaria PFC-límbica e biomarcadores do 

sangue periférico. RESULTADOS: Nós achamos valores baixos significantes 

para o grupo TAB em dois tratos, chamados de UNC esquerdo (p = 0.03) e ATR 

esquerdo (p = 0.004). Não houve diferença significante entre grupos para os 

valores de BDNF (p = 0.168) e GDNF (p = 0.457). Houve diferença significante 

entre grupo para GSK3-β total, GSK3-β fosforilada e razão - GSK3-β (p = 0.008; 

p = 0.006; p = 0.001), respectivamente. Correlações positivas entre BDNF e FA 

alterado dos tratos esquerdo UNC e esquerdo ATR (r = 0.73, p = 0.01; r = 0.46, 

p = 0.05), respectivamente. Não houve correlação significante entre os dados de 

FA com alteração de SB e GDNF, GSK3-β total, GSK3-β fosforilada e razão - 

GSK3-β. CONCLUSÃO: Nosso estudo indica que em uma amostra jovem de 

TAB, sem tratamento prévio, há uma alteração na integridade dos tratos de SB 

para a circuitaria PFC-límbica esquerda. Embora níveis de GDNF e atividade de 

GSK3-β não se correlacionaram de forma significante com as alterações de 

integridade dos tratos de SB que compõem a circuitaria PFC-límbica, nós fomos 

capazes de demonstrar pela primeira vez uma correlação significante entre 

dados com alteração de DTI e níveis de BDNF no sangue periférico, numa 

amostra TAB, sem tratamento prévio. Se confirmado em outros estudos, esses 
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achados poderiam aumentar o entendimento do papel biológico do BDNF em 

transtornos do humor e seus mecanismos neuroprotetores de tratos de SB. 

 

Descritores: Transtorno bipolar; Substância branca; Imagem de tensor de 

difusão; Biomarcadores; Neurotrofinas; Glicogênio sintase quinase 3 beta. 
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ABSTRACT 
 

ANDRADE, SB. White matter tractography in a bipolar disorder sample and 

relationship with biomarkers in peripheral blood. [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2019. 

 

Introduction: Bipolar disorder (BD) is a mental disorder that features 

disturbance in emotion regulation and has a prevalence of 2.4%. Neuroimaging 

research have provided invaluable information on the brain circuitry responsible 

for the expression and cognitive regulation of emotion, encompassing the 

ventromedial (vmPFC) and dorsolateral (dlPFC) subregions of the prefrontal 

cortex (PFC) and the limbic system. DTI studies have demonstrated low integrity 

of white matter (WM) in the PFC-limbic circuitry in BD patients. In recent years, 

interest in the role of peripheral biomarkers in BD increased. Among the 

biomarkers investigated, neurothrophin such as brain-derived neurothrophic 

factor (BDNF) and glial cell-derived neurothrophic factor have been evaluated, as 

well as the enzime glial cell-derived neurotrophic factor 3-β (GSK3β). Objective: 

In the present study, we aimed to provide information about white matter (WM) 

integrity in prefrontal cortex (PFC) and limbic tract pathways in drug-naïve BD 

patients and to investigate relationship between altered WM PFC-limbic tracts 

with peripheral blood biomarkers. Method: DTI datasets from thirty drug-naïve BD 

patients and 42 healthy controls were processed using the automated TRACULA 

method in order to analyze mean fractional anisotropy (FA) differences in PFC-

limbic tracts (i.e. uncinate fasciculus (UNC), cingulum (CCG) and anterior 

thalamic radiation (ATR)). BDNF, GDNF concentrations and expression of 
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GSK3β in platelets in the peripheral blood were measured and compared for both 

groups. Finally, we investigated significant correlations between FA alterations in 

PFC-limbic WM tracts and peripheral blood biomarkers. Results: We found 

significantly lower FA values in the BD group in two tracts, namely the left UNC 

(p = 0.03) and left ATR (p = 0.004). There were no significant between-group 

differences in BDNF levels (p = 0.168) and GDNF levels (p = 0.457). There was 

a significant between-group diferences in GSK3-β total, GSK3-β phosphorylated 

and GSK3-β – ratio (p = 0.008; p = 0.006; p = 0.001) respectively. Positive 

correlations between peripheral blood BDNF and altered mean FA were detected 

for both the left UNC (r = 0.73, p = 0.01) and left ATR (r = 0.46, p = 0.05). No 

correlation was found between altered mean FA and GDNF, T-GSK3β, P-GSK3-

β or GSK3-β – ratio, for TAB group. Conclusion: Our study indicates that drug-

naïve BD patients have altered WM tract integrity in the left PFC-limbic circuitry. 

Although GDNF levels and GSK3-β activity did not correlate to altered WM, we 

demonstrated for the first time, to the best of our knowledge, a significant 

correlation between DTI abnormalities and BDNF levels in a drug-naïve BD 

sample. If confirmed in further studies, these findings may increase 

understanding of the biological role of BDNF in affective disorders and its 

neuroprotective mechanisms onto WM tracts. 

 

Descriptors: Mood disorders, bipolar disorder, drug-naïve, white matter, 

diffusion tensor imaging, tractography, biomarkers, neurotrophins. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. Transtorno Afetivo Bipolar 

 

O transtorno afetivo bipolar (TAB) é um transtorno do humor caracterizado 

pela presença de alterações na regulação da emoção (Radaelli et al., 2015). 

Segundo os critérios do Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-V), o TAB é classificado como parte dos transtornos do Eixo I e 

caracterizado por episódios de mania e hipomania para TAB tipo-I (TAB-I) e 

somente hipomania para o TAB tipo-II (TAB-II), bem como episódios 

proeminentes de depressão para os dois tipos (APA, 2014). O TAB tem idade de 

início mais comumente na adolescência (com pico entre as idades de 15 e 25 

anos) e apresenta, frequentemente, comorbidade com abuso de substâncias, 

transtornos de ansiedade e transtornos de personalidade, entre outros (Faedda 

et al., 2015). Trata-se de um transtorno psiquiátrico de curso tipicamente crônico, 

que em geral compromete de forma significativa o funcionamento social e 

ocupacional dos indivíduos afetados, além de estar associado a altas taxas de 

suicídio e mortalidade (Faedda et al., 2015). Dados de diferentes países mostram 

uma média na prevalência do TAB de 2.4% (Marangoni, Faedda e Baldessarini, 

2018), sendo este transtorno classificado em sexto lugar na lista de Carga Global 

de Morbidade (Global Burden of Disease) (Whiteford et al., 2010).  

Segundo o DSM-V, o diagnóstico se baseia na identificação de sintomas 

de mania ou hipomania e da avaliação do curso da doença, ao longo do tempo 

(APA, 2014). Contudo, o diagnóstico do TAB é complexo uma vez que o 
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transtorno é capaz de apresentar similaridades clínicas com outros transtornos 

psiquiátricos como a esquizofrenia, principalmente quando acompanhada de 

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

confundidos com o transtorno depressivo maior (Brenner et al., 2014).  

 

1.2. Neuroimagem – Imagem por tensor de difusão 

 

Dentre os métodos de aquisição de ressonância magnética (RM), 

recentemente a técnica de imagem ponderada por difusão (diffusion-weighted 

imaging – DWI) vem se destacando por ampliar os conhecimentos da 

comunidade científica sobre a anatomia dos tratos de fibras de substância 

branca (SB) no cérebro humano (Kurumaji et al., 2017). Esse método é capaz 

de inferir a orientação local das vias de SB em cada voxel (unidade tridimensional 

das imagens) no encéfalo, que podem estar correlacionadas com a estrutura 

local dos tratos e sua integridade. O método de difusão pode ser empregado no 

estudo de transtornos psiquiátricos e outras condições neurológicas incluindo 

doença de Alzheimer, doença de Huntington, doença de Parkinson, esclerose 

múltipla, esquizofrenia, autismo, TAB, entre outros (Yendiki, 2011). 

A DWI detecta primordialmente a difusão das moléculas de água, a partir 

do sinal de prótons contido nestas moléculas. O processo de difusão é um reflexo 

do movimento browniano térmico. Esse processo pode ser explicado utilizando 

o exemplo de uma gota de tinta de caneta que cai sobre um pedaço de papel e 

se difunde. Normalmente essa gota se difunde em forma de círculo (distribuição 

gaussiana) que se expande conforme o tempo. Quanto mais rápido for o 

processo de difusão, maior será o diâmetro do círculo, e a extensão da difusão 



   25 

 

pode então ser estimada por esses parâmetros (Oishi et al., 2008; Mori, Wakana, 

Nagae-Poetscher e Van Zijl, 2005). No caso em que a extensão da gota é 

equivalente em todas as direções, a difusão é chamada de isotrópica. Porém, 

quando o papel possui uma propriedade especial de tecido denso em fibras 

verticais e escasso em fibras horizontais a gota irá ganhar uma forma de 

elipsoide, ao longo do eixo vertical. Neste caso, a difusão é chamada de 

anisotrópica (Jeurissen et al., 2019; Oishi et al., 2008). Essa mesma analogia 

pode ser aplicada para a difusão que ocorre no encéfalo, em que as moléculas 

de água possuem uma tendência a se difundir ao longo das fibras axonais. Esse 

comportamento poderia ser visto se injetássemos tinta na SB. O formato que a 

distribuição tomaria seria ovalar e alongado, ao longo dos tratos axonais. Porém, 

na substância cinzenta o processo de difusão se daria de forma mais 

randomizado, pela falta de estruturas com fibras alinhadas, dando à tinta uma 

forma mais esférica (Oishi et al., 2008). 

O termo imagem por tensor de difusão (diffusion tensor imaging – DTI) é 

atribuído a uma técnica em que a difusão, em DWI, é medida em diversas séries 

de direções espaciais diferentes usando um equipamento de RM, de forma que 

a orientação das elipsoides de difusão são determinadas a cada voxel de 

imagem, ajustando a medida dos resultados obtidos no quadro de referência do 

aparelho para a elipsoide que descreve a média da arquitetura celular local. 

Durante os processos de mensuração e de ajuste é utilizado um tensor (uma 

matriz) de 3 x 3, portanto com 9 elementos e que justifica assim o nome imagem 

por tensor de difusão. Tais elementos são necessários para descrever tanto a 

magnitude como a orientação de uma elipsoide 3D por meio dos vetores 
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conhecidos como autovalor (Eigenvalue) e autovetor (Eigenvector), 

respectivamente. (Figura 1) (Mori et al., 2005; Oishi et al., 2008).  

 

 

Adaptado de: Mori e Tournier. (2014). 

 

Figura 1 – Parâmetros descritivos de magnitude e orientação da elipsoide 3D. (A) demonstra 

uma elipsoide com os Autovalores (Eigenvalues) 1, ,2 e 3 que são responsáveis por definirem 

a forma, enquanto (B) é uma elipsoide que demonstra os três autovetores (Eigenvectors) ν1, ν2 

e ν3, definem são responsáveis por definirem a orientação da elipsoide.  

 

O modelo de tensor de difusão assume que a direção do autovetor 

principal (ν1) em cada voxel está alinhado com a direção da fibra predominante 

local (Winston, 2012). Portanto, é correto dizer que o perfil de difusão é regido 

pela microestrutura tecidual (Pierpaoli e Basser, 1996). Os autovetores podem 

ser representados pelo campo vetorial ou pela codificação por cores. A 

(A) (B) 
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representação feita por meio de um mapa codificado direcionalmente por cor em 

x (látero-lateral), y (anteroposteriores) e z (supero-inferiores), são demostrados 

respectivamente em vermelho, verde e azul (Figura 2) (Oishi et al., 2008; 

Winston, 2012). 

As informações obtidas, tanto dos autovetores como dos autovalores, 

proporcionam o cálculo de índices que incluem anisotropia fracional (fractional 

anisotropy; FA) e as difusividades radial (radial diffusivity; RD), axial (axial 

diffusivity; AD) e média (mean diffusivity; MD). FA representa a proporção de 

difusão de moléculas de água paralelas aos axônios e perpendiculares aos 

axônios, indicando o índice de conectividade e integridade dos tratos de SB. Este 

índice é o mais comumente utilizado nos estudos que vislumbram pesquisar 

mudanças na microestrutura de SB, sendo ele considerado um biomarcador 

sensível (Kurumaji et al., 2017; Bauer et al., 2015). RD e o AD estimam a 

difusividade das moléculas de água através e ao longo do axônio, 

respectivamente. O MD é a combinação linear de AD e RD (Bauer et al., 2015).  

 

1.3. Tractografia 

 

Diversos métodos de processamento de imagens de DTI, sendo um deles 

a tractografia, foram desenvolvidos (Fitzsimmons, Kubicki e Shenton, 2013), e 

cada vez mais o estudo dos tratos de SB cerebral tem sido aplicado para a 

investigação de transtornos mentais (Yoshida, Oishi, Faria, e Mori, 2013; Catani 

e Thiebaut de Schotten, 2008; Ciccarelli, Catani, Johansen-Berg, Clark, e 

Thompson, 2008; Smith et al., 2006). 
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A tractografia é um processamento de imagem pelo qual as conexões de 

SB são traçadas por meio do campo vetorial (Figura 2) (Jeurissen et al., 2019; 

Winston, 2012). Os tratos resultantes podem ser usados qualitativamente para 

planejamentos cirúrgicos ou parâmetros quantitativos podem ser extraídos, tais 

como número de fibras e avaliação do grau de conectividade entre diferentes 

regiões do encéfalo (Jeurissen et al., 2019; Winston, 2012). Tal método permite 

os estudos da anatomia cerebral, desenvolvimento, função e, até mesmo, 

estudos de conectividade e continuidade dos trajetos das fibras neurais de SB 

(Jeurissen et al., 2019). A fim de entender como o cérebro opera como um todo, 

entender apenas quais regiões cerebrais estão ativas não é o suficiente, é 

necessário também traçar um mapa das conexões físicas que mediam 

informações entre tais regiões (Jeurissen et al., 2019). Quando se pretende 

comparar grupos ou realizar correlações entre a integridade de tratos de SB e 

variáveis clínicas, frequentemente se usa o método de região de interesse 

(region of interest – ROI) para circunscrever as análises a uma região para a qual 

há uma hipótese a priori de envolvimento em um determinado transtorno 

psiquiátrico ou neurológico, determinando vias anatômicas de construção de 

tratos a partir dos vetores de cada voxel na ROI escolhida. 
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Fonte: Winston (2012). 

Figura 2 – Princípio de tractografia. Campo vetorial (codificado por cor) contemplando a área do 

corpo caloso posterior a partir do autovetor principal (ν1). As linhas brancas indicam como os 

algoritmos da tractografia seguem o campo vetorial. Este campo vetorial está codificado 

direcionalmente por cores em x (látero-lateral), y (anteroposterior) e z (supero-inferior), são 

demostrados respectivamente em vermelho, verde e azul.  

 

1.4. Método de análise de DTI: TRACULA  

 

Tratos Restritos pela Anatomia Subjacente (Tracts Constrained by 

Underlying Anatomy – TRACULA) é um método de tractografia por difusão, 

proposto recentemente para a reconstrução dos tratos de SB. Este método está 

incluído num dos pacotes de programas computacionais mais utilizados para 
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processamento de imagens cerebrais, o FreeSurfer (http://freesurfer.net). O 

TRACULA é capaz de reconstruir automaticamente os principais tratos, 

bilateralmente, de SB (trato córtico-espinhal, fascículo longitudinal inferior, 

fascículo uncinado (uncinate fasciculus - UNC), radiação talâmica anterior 

(anterior thalamic radiantion - ATR), cíngulo (cingulum bundle - CCG), fascículo 

longitudinal superior – regiões parietal e temporal, corpo caloso – regiões do 

fórceps maior e menor) baseado numa abordagem probabilística e global. A 

distribuição probabilística é a soma das direções na amostra de todos os voxels, 

onde a distribuição das orientações, dada a incerteza da estimativa, demonstra 

voxel a voxel uma direção múltipla. A abordagem global define as duas regiões, 

de começo e término da via, e procura entre esse espaço todas as possibilidades 

de conexões que melhor se encaixam no modelo. Este método, probabilístico 

global, foi sugerido como uma alternativa para identificar tratos de SB 

específicos, tendo em vista que o algoritmo do TRACULA irá buscar um melhor 

ajuste dos pontos início e fim do trato de SB a ser estudado. Embora a estratégia 

probabilística global traga este benefício, acima citado, existe também uma 

limitação descrita quando tratos de SB, que se cruzam numa mesma região 

(região de grande incerteza), são estimados. Por haver baixa sensibilidade 

nestas regiões, o algoritmo possui baixa acurácia na estimativa destas fibras 

locais (Yendiki, 2011).    

Utilizando informações anatômicas de via de tratos previamente obtidas 

de um grupo de sujeitos teste (cujas vias de SB foram manualmente delimitadas 

pelos desenvolvedores do software) (Figura 3), o TRACULA combina estas 

informações com uma segmentação anatômica do mesmo sujeito, com o 

propósito de derivar a descrição das vias em termos de estruturas que se cruzam 
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e estruturas que ficam próximas umas das outras. O conhecimento da via 

anatômica, que é extraído dos sujeitos teste, é usado para iniciar o algoritmo da 

tractografia probabilística global e também para restringir seu espaço de busca, 

penalizando conexões que não combinam com o conhecimento anatômico 

prévio. Isso permite que o algoritmo reconstrua o trato fielmente em um novo 

sujeito sem intervenção manual, facilitando o processo de análises de grandes 

amostras e replicação de estudos de portadores de transtornos psiquiátricos e 

neurológicos (Yendiki, 2011). 

 

 

Fonte: Yendiki (2011). 

Figura 3 – Delimitação manual de 18 tratos. (A) imagem em plano axial e (B) em plano sagital, 

expondo a delimitação manual de sujeitos teste realizado usando TRACULA. Algumas ROIs 

foram omitidas, para facilitar a visualização.  

 

1.5. Achados de DTI em pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar 
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Avanços contemporâneos em pesquisa de neuroimagem forneceram 

informações inestimáveis sobre a circuitaria cerebral responsável pela 

expressão e regulação cognitiva da emoção, abrangendo as sub-regiões 

ventromedial e dorsolateral do córtex pré-frontal (CPF) e sistema límbico (Pinto, 

Moulin e Amaral, 2017; Strakowski et al., 2012; Adler, DeBello e Strakowski, 

2006). Modelos patofisiológicos do TAB, que implicam na alteração de 

conectividade entre as estruturas CPF-límbico, foram diretamente estimados 

com a utilização do método de DTI, que permite a avaliação da integridade da 

microestrutura de SB dos tratos que interconectam tais regiões cerebrais (Bellani 

et al., 2016). Embora o grande número de publicações de estudos sobre DTI em 

TAB, até o presente momento, os resultados são heterogêneos, com valores 

baixo, alto ou mesmo similar de FA em amostra TAB versus controle saudável 

(Sutcubasi et al., 2019; Bellani et al., 2016; Vederine, Wessa, Leboyer e Houenou 

et al., 2011). Inconsistências nos resultados de estudos de DTI em TAB podem 

estar relacionados com grande heterogeneidade das amostras (quando levado 

em consideração os diferentes estados de humor e tipo de TAB) (Brooks et al., 

2009), protocolo de aquisição de RM ou protocolo de pós processamento (Bellani 

e Brombilla, 2011), efeitos de confusão gerados por medicamento (Phillips et al., 

2008) ou efeitos provenientes da cronicidade do transtorno em si (Melloni et al., 

2019).  

Em estudos de tractografia, em amostra com TAB, um grande número de 

pesquisas têm observado perda de integridade na rede de tratos de SB que 

conectam ambas as regiões, medial e lateral, do CPF com regiões do sistema 

límbico, como amídala e tálamo, sendo esses tratos o UNC, CCG e ATR (Acuff 

et al., 2019; Ji et al., 2017; Bellani et al., 2016; Benedetti et al., 2011) (Figura 4). 
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O UNC é um trato de fibras associativas de longo alcance, e suas porções dorsal 

e temporal conectam as regiões do córtex órbitofrontal e região anterior do lobo 

temporal, com a amídala. O CCG, é também um trato de fibras associativas de 

longo alcance, onde as porções subgenual, rostro-dorsal e temporal (com 

exceção da porção dorso-caudal) são responsáveis pela conexão das regiões 

subgenual e dorsal do córtex cingulado anterior, dorsomedial do córtex frontal e 

lobo medial temporal com a amídala (Ho et al., 2019). As ATR são tratos de fibras 

de projeção, que conectam regiões talâmicas ao CPF (Ji et al., 2019).  

Apesar do aumento de estudos de DTI em TAB, nos últimos anos, nenhum 

estudo investigou a microestrutura de SB em sujeitos com TAB sem tratamento 

prévio utilizando-se um método automatizado de tractografia, até o presente 

momento. 
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Figura 4 – Reconstrução tractográfica dos tratos de substância branca que conectam a região 

do córtex pré-frontal às regiões do sistema límbico. (A), (B) e (C) demonstram os três tratos 

reconstruídos: radiação talâmica anterior, cíngulo e fascículo uncinado nas cores amarelo, verde 

e azul, respectivamente. (A) imagem no plano coronal, (B) imagem no plano axial e (C) imagem 

no plano sagital – lado esquerdo. 

 

1.6. BIOMARCADORES DE TAB NO SANGUE PERIFÉRICO 

 

O acúmulo de conhecimento atual frente ao TAB possibilitou a formulação 

de possíveis hipóteses biológicas para a identificação de possíveis 
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biomarcadores para vulnerabilidade, manifestação e curso do transtorno, bem 

como resposta ao tratamento. Estudos sobre biomarcadores para o TAB estão 

em constante desenvolvimento e ocorrem em diferentes áreas do conhecimento, 

como na utilização de diferentes métodos de neuroimagem para estudar 

mudanças na estrutura e função cerebral e, principalmente, em pesquisas de 

biomarcadores neuroquímicos no sangue periférico, que têm ganhado interesse 

na comunidade cientifica (Sigitova el al., 2017). 

 

1.6.1. Fatores Neurotróficos  

 

Dentre os biomarcadores mais estudados está um grupo de fatores de 

crescimento chamado de fatores neurotróficos. Esse grupo de fatores são 

responsáveis por promover a neuroplasticidade, neurogêneses, sobrevivência, 

diferenciação e por manter a homeostase de grupos celulares cerebral. Neste 

grupo estão contidos o fator de crescimento nervoso, neurotrofina 3 e 4, fator 

neurotrófico ciliar, fator neurotrófico derivado do cérebro (brain-derived 

neurotrophic factor – BDNF) e fator neurotrófico derivado da glia (glial cell derived 

neurotrophic factor – GDNF). Os receptores neurotróficos são organizados em 

duas classes: receptor de crescimento nervoso de baixa afinidade (LNGFR, 

receptor de neurotrofina p75) e a família de receptores quinase de tropomiosina 

de alta afinidade (receptor de tirosina quinase [Trk]). A cascata de sinalização 

que ocorre quando o receptor LNGFR é ativado pode culminar na indução de 

apoptose celular. Já quando os receptores de Trk são ativados ocorre uma 

sinalização que está correlacionado com o crescimento celular e também com 

sinais anti-apoptóticos (Sigitova el al., 2017). 
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As principais vias de sinalização intracelular dos fatores de crescimento 

incluem: (i) cascata Ras/proteína quinase ativadas por mitógenos (MAPK); (ii) 

fosfatidilinusitol-4,5-bifosfato 3-quinase (PI-3K)/proteína quinase B (Akt)/cascata 

glicogênio-sintase quinase-3 (GSK3); e (iii) cascata dos fosfoinositídeos 

(fosfolipase Cy [PLCy]/proteína quinase C [PKC]) ligada à MAPK, Akt, e/ou 

Ca2+/proteína quinase dependente de calmodulina (CaMK) (Sigitova el al., 2017; 

Scola e Andreazza, 2015). 

Distúrbios na atividade dos fatores neurotróficos, bem como danos nos 

mecanismos de regulação da plasticidade e resiliência das células cerebrais já 

foram reportados no TAB. Grande atenção foi voltada ao BDNF e GDNF por 

serem neurotrofina encontradas em grande quantidade no cérebro, participarem 

de importantes cascatas de sinalização e por serem moduladas em resposta ao 

estresse e à progressão de transtornos afetivos (Scola e Andreazza, 2015). Einat 

e Manji (2006), chamam a atenção para a atividade da enzima glicogênio-sintase 

quinase-3 (GSK3) no curso do TAB. Essa enzima foi descrita como sendo um 

dos principais alvos do mecanismo de ação da droga lítio (uma das drogas 

utilizada no tratamento de TAB) (Beaulieu et al., 2004) e possui participação nas 

cascatas de sinalização do sistema mono-aminérgico e dos fatores de 

crescimento, cascatas estas que estão associadas à inúmeros processos 

regulatórios cerebral. Por tanto, a GSK3 é vista por muitos pesquisadores como 

importante na patofisiologia dos transtornos afetivos (Sigitova el al., 2017; Einat 

e Manji, 2006; Beaulieu et al., 2004). 

 

1.6.1.1. Fator neurotrófico derivado do cérebro 
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O BDNF é uma neurotrofina que ganhou destaque como um biomarcador 

de interesse psiquiátrico por conta de estudos post mortem de cérebros de 

indivíduos com TAB, que indicaram diminuição nos níveis de proteína e ácido 

ribonucleico mensageiro (mRNA) de BDNF na região do córtex frontal. Este 

achado pode indicar que a diminuição dos níveis de BDNF possam estar 

correlacionados com parte da patofisiologia do TAB (Fernandes et al., 2014; Kim, 

Rapoport e Rao, 2010). Estudos sugerem o potencial do BDNF como um 

biomarcador de episódios de humor no TAB, demonstrando que pacientes 

sofrendo de episódios de mania, hipomania ou depressão poderiam ter o nível 

baixo de concentração de BDNF no sangue periférico, quando comparados aos 

sujeitos eutímicos (Cunha et al., 2006; Fernandes et al., 2011). É importante 

lembrar que concentrações de BDNF no sangue periférico refletem 

concentrações desta proteína no tecido cerebral. O BDNF é capaz de atravessar 

a barreira hematoencefálica por um sistema de transporte (Sigitova el al., 2017; 

Fujimura et al., 2002) Em um dos estudos pioneiros nesta área, Cunha et al. 

(2006) demonstraram que em pacientes com TAB existe um decréscimo 

significativo de BDNF durante as fases de mania e depressão em relação ao 

grupo controle. Isto sugere que o BDNF é mais relacionado a um estado-

dependente e não a um traço. (D’Addario et al., 2012; Wang et al., 2012).  

Dados clínicos de uma meta-análise sugere que os níveis de BDNF 

periférico estão significativamente baixos nos estados de mania, hipomania e 

depressão, mas normais durante estado eutímico do TAB (Polyakova et al., 

2015). Foi visto também que os níveis aumentados de BDNF periférico, após 

tratamento medicamentoso, está correlacionado a uma melhora clínica de um 

estado de mania e depressão. Esses dados sugerem o BDNF periférico como 
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um potencial biomarcador para episódios de mania e depressão (Piccinni et al., 

2015).  

 

1.6.1.2. Fator neurotrófico derivado da glia 

 

O GDNF é uma neurotrofina importante na regulação da 

neuroplasticidade, sinalização do neurotransmissor ácido aminobutírico (GABA) 

e monoaminas e ativador de micróglia (Maletic e Raison, 2014). Nos últimos 

anos, alguns poucos estudos avaliaram níveis plasmáticos de GDNF em 

pacientes com TAB, sugerindo haver uma correlação negativa entre intensidade 

de sintomas afetivos e níveis de GDNF (Barbosa et al., 2011; Zhang et al., 2010). 

No entanto, achados de GDNF no sangue periférico em TAB são menos 

consistentes do que os achados de BDNF (Maletic e Raison, 2014). Em estudos 

avaliando GDNF em pacientes com TAB em fase de mania, depressão e eutimia, 

os resultados são conflitantes com relatos tanto de elevação (Barbosa et al., 

2011; Rosa et al., 2006) como de diminuição (Takebayashi et al., 2006; Zhang 

et al., 2010) desta neurotrofina no sangue periférico. Em estudos mais recentes, 

há relatos de associação entre depressão unipolar e níveis de GDNF diminuídos 

no sangue periférico, enquanto nos casos de depressão bipolar o GDNF pode 

não apresenta alterações significantes (Maletic e Raison, 2014). 

Apesar da GDNF ser produzida por toda a extensão cerebral, esta 

neurotrofina se demonstra incapaz de atravessar a barreira hematoencefálica e 

acredita-se que sua produção no sangue periférico é proveniente de uma 

variedade de tecidos periféricos. Embora muitos estudos pesquisem a 

correlação dos níveis periféricos de GDNF com o nível desta proteína no sistema 
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nervoso central, resultados ainda se mostram pouco claros acerca desta questão 

(Scola e Andreazza, 2015). 

 

1.6.2. Glicogênio-sintase quinase – 3 – β 

 

Acreditava-se que esta enzima estaria apenas envolvida no metabolismo 

energético, por meio da homeostasia da atividade da enzima glicogênio sintase – 

enzima importante no metabolismo do glicogênio intracelular (Embi, Rylatt e 

Cohen, 1980). Outros estudos demonstraram que a GSK3-β também estaria 

atrelada a outras vias de sinalização intracelular, além do glicogênio sintase, 

participando de funções celulares e regulação do metabolismo energético (Jia et 

al., 2018; Alabed et al., 2010).  

Nos neurônios, as principais vias de sinalização regulatórias da GSK3-β 

são a via canônica da Wnt-1 (Winglass-type MMTV integration site family, member 

1)/β-catenina e PI-3k/Akt (Jia et al., 2018; Alabed et al., 2010; Inesterosa e Arenas, 

2009). Logo, a atividade da GSK3-β influencia diversas vias de sinalização 

intracelular que controla aspectos essenciais do funcionamento neural como 

neuroplasticidade, neurotransmissão, crescimento neural e morte neural (Jia et 

al., 2018), bem como regulando a diferenciação de oligodendrócitos e 

mielinização (Bartzokis, 2012). Entretanto, foi visto que a atividade da GSK3-β 

poderia estar inversamente relacionada à viabilidade neuronal, comprometendo a 

homeostasia neural, levando a degeneração e morte neuronal (Matsuda et al., 

2019; Ryves e Hardwood, 2003). Estudos mostraram que a forma ativa da GSK3-

β retarda a reparação de axônios desmielinizados, enquanto sua inibição (ou 
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fosforilação) promove reparo ao neurônio e mielinização, fazendo assim com que 

a enzima GSK3-β seja associada à parte da patofisiologia do TAB (Scola e 

Andreazza, 2015; Alabed et al., 2010; Bartzokis, 2012). Um estudo avaliando 

pacientes com depressão bipolar, utilizando DTI, mostrou que pacientes contendo 

variantes do gene que codifica a GSK3-β estariam associados a menor atividade 

enzimática e uso mais prolongado de lítio associaram-se a maiores medidas de 

mielinização em diversos tratos de SB cerebral (Benedetti et al, 2013). Poucos 

estudos até o momento avaliaram a atividade da GSK3-β no sangue periférico de 

pacientes com TAB, geralmente relatando redução da fração fosforilada (inativa) 

da enzima em pacientes comparado a controles saudáveis (CS) (Jope, 2011).  

Tendo em vista a relevância desta enzima na participação de diversas vias 

de sinalização, cresce o interesse em estudos sobre a alteração da atividade desta 

enzima em tratamento de doenças cerebrais degenerativas (ex. doença de 

Alzheimer) e nos transtornos psiquiátricos, como o TAB (Alabed et al., 2010). 

Os estudos mencionados no item 1.6 demonstram o importante potencial 

das neurotrofinas (BDNF e GDNF) e da enzima GSK3β em transtornos 

psiquiátricos como o TAB. No entanto, não há relatos de estudos que integrem 

informações sobre estes biomarcadores com dados de DTI em TAB sem 

tratamento prévio, utilizando um método automatizado de tractografia 

(TRACULA). 
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2. OBJETIVO  
 

 

O presente projeto utilizou dados de RM, para avaliar alterações nos tratos 

de SB que conectam as regiões do CPF e regiões do sistema límbico em sujeitos 

com TAB sem tratamento prévio e CS. Para esta investigação foi utilizado o 

método automatizado TRACULA para a reconstrução dos tratos (ex. UNC, CCG 

e ATR). Ainda, pesquisamos por possível correlação entre alterações na 

integridade de SB e biomarcadores encontrados no sangue periférico (BDNF, 

GDNF e GSK3-β) em sujeitos com TAB sem tratamento prévio. 

Desta forma os objetivos do presente estudo compreendem: 

 

1. Comparar a integridade dos tratos de SB UNC, CCG e ATR entre 

sujeitos com TAB sem tratamento prévio e CS. 

2. Comparar concentrações dos biomarcadores neurotróficos (BDNF e 

GDNF) e enzima GSK3-β (na sua forma ativa, fosforilada e 

quantidade total) entre sujeitos TAB sem tratamento prévio e CS. 

3. Correlacionar índice de FA de SB alterado com os biomarcadores 

BDNF, GDNF e GSK3-β entre os sujeitos com TAB sem tratamento 

prévio. 
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3. HIPOTESES  
 

Nossas principais hipóteses são: 

 

1. O grupo de sujeitos com TAB sem tratamento prévio terá baixa 

integridade nos tratos de SB UNC, CCG e ATR, comparado ao CS. 

2. Haverá diminuição na concentração das neurotrofinas BDNF e GDNF, 

no sangue periférico, em comparação ao CS. 

3. Haverá aumento na expressão plaquetária da enzima GSK3-β (forma 

ativa) em sujeitos TAB sem tratamento prévio em comparação ao CS. 

4. Haverá diminuição na expressão plaquetária da enzima GSK3-β 

(forma fosforilada) em sujeitos TAB sem tratamento prévio em 

comparação ao CS. 

5. Haverá correlação direta entre anormalidades nos tratos de SB e 

reduções nas dosagens de neurotrofinas em sujeitos TAB sem 

tratamento prévio. 

6. Haverá correlação direta entre anormalidades nos tratos de SB e 

aumento de GSK3- β (forma ativa) em sujeitos TAB sem tratamento 

prévio. 
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4. MÉTODOS 
 

  

4.1. Amostra 

 

O presente projeto foi desenvolvido com uma amostra de indivíduos com 

TAB e CS, coletados durante a realização dos projetos “Discriminação 

Diagnóstica e Avaliação Longitudinal de Alterações Cerebrais, Imunológicas e 

Moleculares Estado-Dependentes em Indivíduos com Primeiro Episódio 

Psicótico” (Edital Universal MCT/CNPq No. 14/2009, No. do Processo: 

480370/2009-5) e “Acurácia diagnóstica e predição de resposta a tratamento em 

sujeitos adultos com TDAH e transtorno bipolar: classificação individual de 

imagens de Ressonância Nuclear Magnética de crânio combinadas com 

genotipagem” (financiado através do NARSAD Independent Investigaro Award 

2010, Brain & Behavior Research Foundation), ambos de responsabilidade do 

Prof. Dr. Geraldo Busatto Filho. 

.  

4.1.1. Triagem 

 

Os participantes com TAB foram encaminhados ao Instituto de Psiquiatria 

do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (IPq/HCFMUSP), após 

divulgação do estudo em rádio, jornal, internet e em nossa instituição do Hospital 

das Clínicas (HC).  Foi realizado também contato ativo com serviços de saúde 

da região metropolitana da cidade de São Paulo para divulgação de nosso 

estudo. Voluntários saudáveis foram recrutados através de divulgação em nossa 
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instituição, comunidade próxima ou via internet. O material utilizado para 

divulgação continha as características dos voluntários procurados assim como a 

natureza geral do estudo. 

Pacientes e CS referenciados para nosso estudo foram inicialmente 

avaliados por psiquiatras treinados para o levantamento de critérios de inclusão 

e exclusão, empregando-se para isto entrevista clínica geral (incluindo tempo de 

início de doença, histórico de trauma crânio-encefálico, histórico de 

desenvolvimento neuropsicomotor e desempenho escolar, e dados sobre o uso 

de medicações psicotrópicas) e estruturada, esta através do instrumento 

Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) (First et al, 1995). Os pacientes 

foram avaliados pela Escala de Mania de Young (Young et al., 1978) e Escala 

de depressão de Hamilton (Hamilton, 1960). Tanto os pacientes quanto os CS 

tiveram a lateralidade avaliada utilizando o Teste de Lateralidade Manual – 

Inventário de Edimburgo (Oldfield, 1971). Além disto, tanto pacientes como 

controles preencheram os questionários de auto-aplicação Alcohol Use 

Disorders Identification Test (Saunders et al, 1993) e SouthWestminster 

Questionnaire (Menezes et al, 1996) visando rastreamento para uso de 

substâncias; o diagnóstico de transtorno de uso de substâncias foi feito 

utilizando-se o SCID.  

 

4.1.2. Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão de pacientes para o estudo foram: 

a) Idade entre 16 e 50 anos na época da avaliação; 
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b) Diagnóstico de TAB-I ou TAB-II, sem comorbidade, de acordo com os 

critérios de diagnóstico do DSM-IV; 

c) Pacientes preenchendo critérios diagnósticos de acordo com DSM-IV 

para o TAB; 

Controles saudáveis, sem história psiquiátrica pessoal, obtida pela 

entrevista diagnóstica do SCID, e sem parentes de primeiro grau com história de 

transtornos do Eixo I, exceto fobias específicas, também foram recrutados 

 

4.1.3. Critérios de exclusão 

 

Critérios de exclusão utilizados tanto para pacientes quanto para 

controles, foram: 

a) Tratamentos prévios com medicações psicotrópicas; 

b) Diagnóstico atual ou passado, ao longo de toda a vida, de abuso ou 

dependência de substâncias, exceto nicotina, pelo SCID;  

c) História de trauma crânio-encefálico com perda de consciência; 

d) Transtorno neurológico ou qualquer condição que pudesse afetar o 

sistema nervoso central; 

e) Retardo mental leve, moderado ou grave; 

f) Contraindicações para exame de RM, como presença de objetos 

metálicos no corpo, marca-passo, claustrofobia, entre outros; 

g) Gestação. 

 

Usou-se como critério adicional de exclusão a presença de história atual 

ou pregressa de qualquer outro transtorno psiquiátrico maior.  
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A seleção do CS foi feita de modo que fosse possível um pareamento 

individual para gênero e idade, dentro de uma faixa de 3 anos. 

 

4.2. Desenho do Estudo 

 

Este foi um estudo controlado de base populacional, transversal, que 

pretendeu caracterizar alterações na integridade de tratos de SB investigadas 

por meio da RM e correlacionando seus resultados com concentrações dos 

biomarcadores BDNF, GDNF e GSK3-β, em uma amostra sujeitos contendo 

grupo de pacientes com TAB e grupo CS, da comunidade.  

 

4.3. Aquisição das imagens de Ressonância Magnética 

 

Todas as imagens foram coletadas utilizando o aparelho de RM Espree 

Siemens 1,5T (Siemens, Erlangen, Alemanha) localizado no Instituto de 

Psiquiatria do HC-FMUSP.  

A sequência de DTI foi adquirida com uma bobina de 12 canais, além de 

ser ajustada ao ritmo cardíaco. As imagens de difusão foram baseadas em uma 

aquisição de imagem eco-planar (echo-planar image – EPI) e consistiu em uma 

imagem sem gradiente de difusão (b=0s/mm2) e imagens de difusão coletadas 

em 64 direções não-colineares (b=1,000s/mm2). Os seguintes parâmetros foram 

utilizados: TR = 8.000 ms, TE = 110 ms, NEX = 2, FOV = 240 x 240 mm, 

espessura do corte = 2,7 mm (sem espaço entre os cortes), 50 cortes, matriz = 

120 x 120 pixels, tamanho do voxel = 2,0 x 2,0 x 2,7mm.  
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O protocolo de coleta também incluiu uma sequência sagital ponderada 

em T1 (Magnetization-Prepared Rapid Gradient Echo Sequence – MPRAGE). 

Os seguintes parâmetros foram utilizados: TR = 2,400 ms, TE = 3.65 ms, NEX = 

1, FOV = 240 mm, flip angle = 80, matriz = 192 x 192 pixels, espessura de corte 

= 1.2 mm (sem espaço entre os cortes), tamanho de voxel = 1.3 x 1.3 x 1.2 mm, 

resultando em 160 cortes abrangendo todo o encéfalo, uma sequência transaxial 

ponderada em T2 (turbo spin-echo) (24 cortes, espessura do corte = 5mm, 1mm 

entre os cortes), e uma sequência axial inversão-recuperação com atenuação de 

líquido (fluid attenuated inversion recovery – FLAIR) (24 cortes, do corte = 5mm, 

1mm de espaçamento). Em média, o protocolo completo foi coletado em 25 

minutos.  

As imagens de todos os sujeitos foram inspecionadas visualmente por 

neurorradiologista experiente, à procura de lesões grosseiras, silenciosas e 

artefatos que poderiam interferir na análise da imagem e no pós processamento. 

 

4.4. Processamento das imagens cerebrais de Ressonância Magnética: 

 

A análise e o processamento de imagens estruturais e de DTI foram 

realizados no Laboratório de Neuroimagem em Psiquiatria (LIM-21) do 

HCFMUSP. 
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4.4.1. Processamento das imagens T1 

 

As imagens estruturais, coletadas em formato DICOM, foram convertidas 

para NIfTI utilizando o software “dcm2nii” disponível no pacote MRICron 

(www.mccauslandcenter.sc.edu/mricro/mricron). A seguir, foi realizado nova 

inspeção visual de controle de qualidade, sendo excluídas imagens com 

artefatos que potencialmente influenciariam o processamento e análise dos 

dados. 

As imagens T1 foram pré-processadas para remoção acurada do tecido 

não cerebral (skull-stripping) e correção de não homogeneidade de sinal. O skull-

stripping foi realizado utilizando o método automatizado, baseado na técnica do 

MAS, conhecido como Multi-Atlas Skull-Stripping (MASS version 1.1) (Doshi et 

al., 2013). Cada imagem resultante foi inspecionada à procura de imperfeições 

do processo (ex. erosões corticais ou restos de tecido extra cerebral) e correções 

foram feitas manualmente usando o programa MRIcon (http://www.mricro.com). 

Em seguida, as imagens foram segmentadas segundo a pipeline “autorecon” 

disponível no FreeSurfer (http://surfer.mmr.mgh.harvard.edu). 

 

4.4.2. Reconstrução automatizada cortical e subcortical das 

imagens T1 

 

A reconstrução automatizada cortical e subcortical das imagens 

ponderadas em T1 incluem o protocolo padrão de reconstrução automatizada 

(automatic reconstruction – autorecon) do FreeSurfer (Quadro 1). Tendo em vista 

que as imagens já haviam sido processadas para remoção de tecido extra 
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cerebral e corrigidas para não homogeneidade de sinal, estes passos não foram 

realizados, na descrição do quadro abaixo: 

 

 

 

Quadro 1 – Protocolo padrão de reconstrução automatizada (autorecon). Composto por três etapas 

autorecon 1, 2 e 3. Para cada etapa do processamento diversas ações são realizadas, ações estas 

listadas na coluna ao lado direito. 

 

 

 

 

Etapa Descrição

Correção de movimentação de cabeça

Normalização intensidade não uniforme

Transformação computacional em tailarach

Normalização de intensidade 1

Skull strip

Registro volumétrico linear

Normalização de intensidade

Registro volumétrico não linear

Segmentação de pescoço 1

Segmentação de pescoço 2 - registro

Parcelamento volumétrico e estatística

Ponto de controle 1 - Normalização de intensidade 2

Segmentação de subtância branca

Ponto de controle 2- edição de subtância branca

Preenchimento (início da edição de substância branca)

Tecelamento cortical

Suavização 1

Inflamento cortical 1

Ajuste topológico automatizado (Qsphere) 1

Ajuste topológico automatizado (Qsphere) 2

Estágio final das superfícies (pial, branca, expessura e curvatura

Ponto de controle 3 - superficies

Suavização 2

Inflamento cortical 2

Mapeamento esférico

Registro esférico

Registro esférico, hemisfério contralateral

mapear curvatura média do sujeito

Parcelamento cortical - Desikan_Killiany e Christophe (marcação)

Estatística do parcelamento cortical

Mascara cortical (limite cortical)

Mapeamento do parcelamento cortical para Aseg"

autorecon1

autorecon2

autorecon3
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4.4.3. Processamento de imagens DWI – TRACULA 

 

As imagens DWI foram submetidas ao processamento utilizando o método 

do TRACULA para a reconstrução automática dos tratos de SB de todos os 

sujeitos (TAB e CS), utilizando como premissa a anatomia segmentada obtida 

pelo processamento das imagens ponderadas em T1 (descrito no subitem 4.4.2), 

conforme descrito anteriormente (Yendiki, 2011). O processamento TRACULA 

envolve os seguintes passos: 

• Pré-processamento - abrange sete passos, sendo eles: 

a) Correções de imagem - Conversão dos arquivos DICOM de DWI para NIfTI. 

Corrige as heterogeneidades do campo magnético (B0) e a delimitação de 

bordas e movimentos simples de crânio. Por último, esse passo cria uma 

máscara craniana, com base nas difusões de baixo valor de b (b-zero); 

b) Avaliação de Qualidade da Imagem – Computa quatro medidas de 

movimentação de cabeça, baseado nas imagens DTI e nos arquivos de 

delimitação de bordas gerados da etapa de Correções de imagem; 

c) Registro Intra Sujeito – Realiza um registro individual entre as imagens de 

difusão de baixo valor de b (b-zero) e as de T1 de cada sujeito; 

d) Registro Inter Sujeito – Registra a imagem T1 do sujeito com a de um 

modelo, MNI ou CVS; 

e) Criação de Máscaras – Esse passo permite criar máscara para SB, 

extraindo-a das regiões cerebral, cerebelar, diencéfalo ventral e tronco 

encefálico utilizando o parcelamento cortical do FreeSurfer 
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(http://freesurfer.net/fswiki/CorticalParcellation) e a segmentação subcortical 

(http://freesurfer.net/fswiki/SubcorticalSegmentation). Este passo transforma 

todas as máscaras já criadas de espaço individual T1 para espaço individual 

de difusão e em espaço molde (template). Isso é realizado usando os 

registros que foram computados nos passos de “Registro intra sujeito” e 

“Registro inter sujeito”; 

f) Ajuste do Tensor – Esse passo realiza a estimativa de tensor. Mapeia-se 

todas as escalas volumétricas geradas a partir dos tensores e do espaço de 

difusão para o espaço de molde (template). Isto é realizado usando os 

registros que foram computados nos passos “Registro intra sujeito” e 

“Registro inter sujeito”; 

g) Estimação das Vias – Computar as vias no espaço de molde (template) 

combinando as informações do atlas (sujeitos testes com vias e 

segmentações anatômica manualmente marcadas) com as máscaras de 

cada indivíduo, que foram geradas no passo de “Criação de Máscaras”. As 

informações providas dos sujeitos testes são usadas para estimar 

probabilidades a priori de que cada trato passa próximo ou cruza com cada 

indicação do parcelamento cortical e segmentação subcortical a cada ponto 

ao longo da trajetória do trato. Os sujeitos testes também são utilizados para 

obter as regiões de início e fim de cada trato, que posteriormente serão 

usados para reconstruir a tractografia no passo “Reconstrução dos Tratos. 

 

• Modelo ball-and-stick – O algoritmo  bedpostX, disponível no FMRIB Software 

Library (FSL) (http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fdt/fdt_bedpostx.html), é 
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responsável por reconstruir as vias de trato de SB provenientes dos dados da 

DWI.  

 

• Reconstrução dos Tratos – Esse passo estima a distribuição de uma 

probabilidade sobre a localização de cada trato no sujeito. Essa distribuição 

consiste na probabilidade, voxel-a-voxel, da orientação dos tratos e em um 

termo a priori (computado no passo ‘Estimação das Vias”). Esse passo também 

utiliza a estimativa de distribuição dos tratos para extrair dados quantitativos de 

medidas de difusividade (ex. FA) para cada trato, disponibilizando-os para a 

análise estatística. 

Para acessar informações sobre a microestrutura de SB dos tratos que 

conectam a região PFC e regiões do sistema límbico nós selecionamos três tratos: 

UNC, CCG e ATR (Figura 4). 

 

4.5. Controle de Qualidade 

 

O controle de qualidade foi realizado após o término do processamento 

das imagens T1 e após o processamento do TRACULA. Os procedimentos 

utilizados para este controle de qualidade foram baseados no protocolo do 

(ENIGMA: The Enhancing Neuro Imaging Genetics Through Meta-Analysis) 

(http://enigma.usc.edu/), que inclui a avaliação de histogramas e analise de 

outliers, inspeções visuais das imagens segmentadas de T1 e dos mapas de FA 

contendo a sobreposição dos autovetores principais (ν1) voxel a voxel – sendo 

então possível a visualização do ν1 alinhado com a direção da fibra predominante 
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da região. Adicionalmente ao protocolo de controle de qualidade do ENIGMA nós 

inspecionamos visualmente os tratos de SB reconstruídos ao longo do mapa de 

FA. Plotamos um histograma utilizando as médias de FA dos tratos ATR, CCG 

e UNC para detectar possíveis outliers. Por fim, inspeções visuais incluindo 

avaliação de sub/superestimação de segmentação cortical e contornos 

anatômicos foram realizados utilizando figuras, disponibilizadas pelo ENIGMA, 

contendo bons e maus exemplos de segmentação de imagens T1. A figura 5 

exemplifica a inspeção visual conduzida para checar a reconstrução anatômica 

do trato de SB e o alinhamento do ν1 ao longo do mapa de FA. Nos casos em 

que o trato falhava na inspeção visual do controle de qualidade, o mesmo era 

excluído, bilateralmente, de futuras análises. A tabela 1 representa a quantidade 

de tratos excluídos dos grupos TAB e CS. 
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Figura 5 – Controle de Qualidade. (A) mapa de direção vetorial, (B) região ampliada do corpo 

caloso, e (C) mapa de FA com trato de substância branca reconstruído. (A) demonstra a direção 

preferencial do vetor principal (ν1) ao longo das fibras de substância branca. (B) durante o 

controle de qualidade é realizado inspeção visual da direção vetorial do ν1, averiguando se o ν1 

segue perpendicularmente às fibras de substância branca. (C) demonstra um trato de substância 

branca (radiação talâmica anterior) que passou, satisfatoriamente, no controle de qualidade. 

 

 

Tabela 1: Controle de Qualidade – tratos excluídos 

 TAB CS 

Fascículo uncinado (UNC) 1 1 

Radiação talâmica anterior (ATR) 1 1 

Cíngulo (CCG) 3 6 

 

 

  

A C 

 

B 
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4.6. Dosagem dos biomarcadores no Sangue Periférico 

 

A dosagem das neurotrofinas BDNF e GDNF no sangue periférico foi 

realizada no Laboratório de Imunofarmacologia da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), sob orientação do Prof. Dr. Antônio Lucio Teixeira Junior. 

Já o isolamento das plaquetas do sangue total e a determinação de expressão 

e atividade da enzima GSK3-β em plaquetas foram realizados no Laboratório de 

Neurociências (LIM-27) do HCFMUSP. 

 

4.6.1. Coleta do sangue periférico e preparo de plaquetas 

 

No dia da avaliação psiquiátrica, amostras de sangue foram coletadas em 

tubos contendo EDTA, para cada participante do estudo (casos e controle), no 

período matutino (de 8 a 10 horas). Todos os sujeitos estavam em jejum de 8 a 

10 horas. Imediatamente após a coleta, as amostras de sangue foram 

centrifugadas a 515xG por 15 minutos a 20oC em uma solução de dextrose e 

citrato ácido. O plasma foi separado e estocado a -70°C. Para o preparo das 

plaquetas, alíquotas de plasma rico em plaquetas (PRP) foram resuspensas 

em solução de lavagem (citrato de sódio 30 nM pH 6.5, cloreto de potássio 5 

nM, cloreto de cálcio 2 nM, cloreto de magnésio 1 nM, glicose 5 nM, albumina 

500 μg/mL e apirase 50 μg/mL), centrifugadas a 1159xG por 8 minutos a 20oC. 

O sobrenadante foi resuspenso em solução de tris-sucrose e as alíquotas 

de plaquetas foram armazenadas imediatamente em freezer a -70oC até 

as análises.  
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4.6.2. Análise dos fatores neurotróficos (BDNF e GDNF) 

 

 As concentrações de BDNF e GDNF dos pacientes com TAB e CS foram 

mensuradas pela técnica ELISA sanduíche, seguindo-se as orientações do 

fabricante (DuoSet, R&D Systems, Mineapolis, MN, EUA). A cada poço da placa 

de ELISA foram adicionados 100 µL de solução contendo anticorpo monoclonal 

contra o fator neurotrófico que se pretendia mensurar (BDNF ou GDNF) diluído 

em tampão fostato (PBS). As placas foram incubadas por pelo menos 12 horas 

à 4°C. Os anticorpos não aderidos nas placas foram descartados por inversão e 

lavagem em PBS-Tween. Em seguida, as placas foram bloqueadas com 200 

µL/poço de uma solução contendo PBS-albumina bovina 1% durante 2 horas à 

temperatura ambiente. Depois de uma lavagem das placas, em cada poço, foi 

adicionado 100 µL da amostra ou o padrão. Para a dosagem de BDNF, as 

amostras foram diluídas em uma proporção 1:3 em PBS-albumina bovina 0.1%. 

Já para a dosagem do GDNF, as amostras não foram diluídas.  

Após lavagem, anticorpos conjugados com biotina e diluídos em PBS-

albumina bovina 0.1% foram adicionados, sendo as placas incubadas por duas 

horas à temperatura ambiente. Logo após a lavagem, estreptoavidina conjugada 

com peroxidase foi acrescentada nas placas, que foram incubadas por 30 

minutos à temperatura ambiente. Finalmente, após nova lavagem, o cromógeno 

0-fenileno-diamina foi aplicado às placas que foram incubadas na ausência de 

luz. A reação foi interrompida com H2SO4 1M. A leitura da intensidade de 

marcação foi realizada em leitor de ELISA utilizando-se o comprimento de onda 
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de 492 nM (Emax, Aparelhos Moleculares, Mineapolis, MN, EUA). O coeficiente 

inter e intra ensaio foi < 5% e as concentrações estão expressas em pg/mL.  

 

 

4.6.3. Expressão de GSK3-β em plaquetas e determinação indireta 

da atividade enzimática  

 

Antes das análises bioquímicas, a concentração proteica de cada 

amostra de plaqueta foi determinada através do método de Lowry modificado, 

sendo normalizada para 0,1 mg/mL com tampão apropriado e solução de 

inibidores de protease fornecido pelo fabricante do ensaio. As plaquetas 

foram rompidas com o tampão celular RIPA modificado pela adição do inibidor 

de protease PIC (Sigma P8340) e PMSF (Sigma P7626). Os níveis plaquetários 

da GSK3-β total (T-GSK3-β) e da Ser-9 fosfo-GSK3-β (P-GSK3-β) foram 

determinados por um Ensaio Imunométrico Enzimático (EIA - Enzyme 

Immunometric Assay) (TiterZyme EIA - Assay Designs, Inc). TiterZyme EIA é um 

ensaio que utiliza anticorpos monoclonais imobilizados na parede da placa de 

ensaio que se ligam a GSK3-β humana presente nas amostras experimentais. 

Os pontos da curva de padronização do ensaio foram geradas a partir de 

diluições seriadas das amostras (P- GSK3-β: 2000; 1000; 500; 250; 125; 62.5; 0 

pg/mL; T-GSK3-β: 5000; 2500; 1250; 625; 312.5; 156.3; 78.1; 0 pg/mL).  

Cem microlitros de solução padrão ou amostra foram pipetados em 

cada poço da placa de ensaio. A placa de ensaio foi vedada e incubada 

em temperatura ambiente, sob agitação, por 1 hora. Após a incubação, 

cada poço foi esvaziado e a placa de ensaio foi lavada com 400 μL de solução 
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de lavagem. Este procedimento foi repetido por 5 vezes. Após a última lavagem, 

100 μL de anticorpos policlonais anti-T-GSK3-β e anti-P- GSK3-β foi adicionado 

a cada poço da placa de ensaio, exceto nos poços vazios (“blanks”). A placa de 

ensaio foi vedada e incubada em temperatura ambiente, sob agitação, por mais 

1 hora. Novamente, as placas foram esvaziadas e lavadas por 5 vezes. Cem 

microlitros de anticorpos monoclonais anti-T-GSK3-β e anti-P-GSK3-β 

conjugados com horseradish peroxidase, que se ligam aos anticorpos policlonais 

anti-T-GSK3-β e anti-P-GSK3-β, foram adicionados a cada poço da placa de 

ensaio. A placa de ensaio foi vedada e incubada em temperatura ambiente, sob 

agitação, por 30 minutos. A placa de ensaio foi esvaziada e lavada por 5 vezes. 

Cem 44 μL de solução substrato foi adicionado a cada poço da placa de ensaio 

e a reação enzimática foi interrompida após incubação por 30 minutos em 

temperatura ambiente. A cor gerada pela reação enzimática foi lida na 

frequência de 450 nm.  

A atividade da GSK3-β, para cada amostra, foi inferida 

indiretamente através da razão da GSK3-β, como descrito anteriormente 

(Forlenza et al., 2011) (equação 1).  

 

(1)  

 

 

A razão da GSK3-β nos informa sobre a proporção entre a concentração 

da forma inativa da proteína (ex. P-GSK3-β) e a sua concentração total em uma 
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amostra. Portanto, quanto menor a razão da GSK3-β, maior a 

atividade enzimática, e vice-versa.  

 

4.7.  Análise Estatística 

 

Para as comparações de dados demográficos, BDNF, GDNF e GSK3-β 

(suas frações e razão) foram empregados o teste t de Student e os testes de 

Qui-Quadrado ou teste exato de Fischer para variáveis categoriais, utilizando o 

pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social Science, Chicago, IL), em 

sua versão 22.0. A significância estatística para todas as análises realizadas 

foram estabelecidas para valores de p < 0,05. 

Para os dados de neuroimagem, utilizamos os valores da média de FA de 

cada trato para comparar as médias entre os grupos (TAB vs CS). Foi utilizado 

o mri_glmfit do FreeSurfer, que utiliza o R 3.0.2 (http://cran.r-project.org) para 

iniciar o Modelo Linear Generalizado (General Linear Model – GLM). A 

significância estatística para para esta análise realizada foi estabelecida para 

valores de p < 0,05. 

Por último, foi utilizado o pacote estatístico SPSS para calcular o 

coeficiente de correlação de Pearson entre a média dos valores de FA e a média 

de valores dos biomarcadores (BDNF, GDNF e GSK3-β (suas frações e razão). 

A significância estatística para esta análise de correlação foi estabelecida para 

valores de p < 0,05. 
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4.8. Aspectos Éticos 

 

Os estudos que geraram o banco de dados para o presente projeto foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq). Todos os 

participantes assinaram termo de consentimento após terem sido 

adequadamente informados sobre o estudo.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Descrição da Amostra: Dados Demográficos e Clínicos 

 

Trinta indivíduos com TAB sem e 42 CS compõem a amostra final para as 

análises de neuroimagem.  

Com relação às coletas de sangue, obtivemos a amostra de 26 sujeitos 

do grupo TAB e 38 CS para as análises de BDNF, GDNF e GSK3-β. Problemas 

técnicos impossibilitaram a avaliação de quatro sujeitos do grupo TAB e quatro 

do CS.  

Os dados clínicos e demográficos dos sujeitos participantes estão 

descritos na Tabela 2. Não houve diferenças estatísticas significantes entre o 

grupo TAB e os CS para as variáveis demográficas de idade, gênero, lateralidade 

e anos de educação. 
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Tabela 2: Informações demográficas e clínicas para pacientes com transtorno 

afetivo bipolar (TAB) e controles saudáveis (CS). 

  TAB  CS Teste Estatístico 
  (N=30) (N=42) (TAB vs CS) 

Idade (±DP) 28,87 (±6.22) 27,19 (±5.64) t=-1,190, df=70, p=0,528 

Gênero - masculino (%) 12 (40.0%) 26 (61.9%) x2=3,369, df=1, p=0,066 

Lateralidade - destro (%) 29 (96.7%) 40 (95.2%) Teste exato de    Fischer, 
p=1 

Anos de educação (±DP) 12.70 (±2.39) 12,86 (±3.79) t=1,894, df=70, p=0,173 

Duração de psicose não 
tratada (±DP; min; máx.) 60±78 (1;360)   

Psicose (%) 7 (23.3%)   

HDRS (±DP) 15 (±7)   

YMRS (±DP) 11 (±11)   

TAB tipo I/II 15/15    

Episódio de Humor (%)    

 - Depressão  14(46.7%)   
 - Mania/Episódios mistos 10 (33.3%)   

 - Hipomania 2 (6.7%)   

 - Eutímia 4 (13.3%)   

       
Legenda: DP: desvio patrão; HDRS: Escala de depressão de Hamilton; YMRS: 

Escala de mania de Young; TAB: Transtorno afetivo bipolar. 

 

 

5.2. Comparação dos tratos de SB entre grupos  

 

A tabela 3 apresenta as médias de FA dos tratos de SB UNC, CCG e ATR 

dos grupos TAB e CS e o resultado da comparação entre os grupos. Dois tratos 

do hemisfério esquerdo, correspondendo aos tratos UNC e ATR, mostraram 

resultado estatisticamente significante, com diminuição na média de FA no grupo 

TAB. 
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Tabela 3: Valores médios de FA e diferenças entre pacientes com transtorno 

afetivo bipolar (TAB) e controles saudáveis (CS). 

  
Valor médio de FA   

(média±DP) 

Teste estatístico 

 (TAB vs CS) 
  

  

  TAB CS F df p 

UNC-D 0,3658±0,028 0,3714±0,027 0,91 68 0,34 

UNC-E 0,3655±0,039 0,3824±0,030 4,42 68 0,03 

CCG-D 0,4388±0,49 0,4421±0,050 0,49 61 0,48 

CCG-E 0,4807±0,063 0,4834±0,047 0,32 61 0,57 

ATR-D 0,3957±0,025 0,4054±0,029 3,34 66 0,07 

ATR-E 0,3954±0,029 0,4165±0,030 8,54 66 0,004 

Legenda: UNC: fascículo uncinado; CCG: cíngulo; ATR: radiação talâmica 

anterior; D: direito; E: esquerdo; TAB: transtorno afetivo bipolar; CS: controle 

saudável; DP: desvio patrão. 
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5.3. Comparação entre Grupos de Biomarcadores no Sangue Periférico 

 

A tabela 4 apresenta as médias de concentração de neurotrofinas (BDNF 

e GDNF) no plasma, além da expressão plaquetária da GSK3-β total, sua fração 

fosforilada e a razão GSK3-β. As neurotrofinas BDNF e GDNF não apresentaram 

diferença significante entre os grupos. Apenas a enzima GSK3-β total, sua fração 

fosforilada e a razão de GSK3-β apresentaram diferença significante entre os 

grupos. 
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Tabela 4: Valores médios de concentração de neurotrofinas (BDNF e GDNF), 

expressão plaquetária da GSK3-β e diferenças entre pacientes com 

transtorno afetivo bipolar (TAB) e controles saudáveis (CS). 

  
Valor médio  

(média±DP; pg/mL) 

Teste estatístico 

(TAB vs CS) 
  

  

  TAB CS t df p 

BDNF 8840±6530 6961±4440 - 1,39 64 0,168 

GDNF 186±250 240±314 0,74 64 0,457 

GSK3-β total 2979±1307 2294±701 - 2,75 64 0,008 

GSK3-β 

fosforilada 
710±549 1135±624 2,84 64 0,006 

Razão 

GSK3-β 
0,292±0,292 0,561±0,512 2,45 64 0,017 

BDNF: fator neurotrófico derivado do cérebro; GDNF: fator neurotrófico 

derivado da glia; GSK3-β: glicogênio sintase quinase 3-β; TAB: transtorno 

afetivo bipolar; CS: controle saudável; DP: desvio patrão. 
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5.4. Correlação entre alteração de Substância Branca e Biomarcadores 

do Sangue Periférico 

 

Tendo em vista que a diferença da média de FA entre os grupos foi restrita 

ao UNC esquerdo e ATR esquerdo, as análises de correlação com a 

concentração de biomarcadores do sangue periférico (BDNF, GDNF e GSK3-β) 

foram restritos entre esses  dois tratos de SB, a fim de reduzir o número de 

testagens estatísticas e o risco de resultados falso-positivos. Estas análises 

foram conduzidas separadamente no grupo de sujeitos TAB (Tabela 5) e no 

grupo controle (Tabela 6).  

Como mostra a Tabela 5, no grupo de pacientes com TAB, a neurotrofina 

BDNF apresentou correlação positiva significante com ambos os tratos de SB no 

hemisfério esquerdo (UNC e ATR). A neurotrofina GDNF não teve correlação 

significante com os tratos UNC ou ATR. Também não foram detectadas 

correlações significantes entre os índices relacionados à enzima GSK3-β (T-

GSK3-β, P-GSK3-β e razão - GSK3-β) e os tratos com alteração de SB no grupo 

TAB (UNC e ATR). 

Já a Tabela 6 mostra que, no grupo de controles saudáveis, a enzima P-

GSK3-β apresentou correlação positiva significante com o trato UNC, no 

hemisfério esquerdo. A neurotrofina GDNF não teve correlação significante com 

os tratos UNC ou ATR. Também não foram detectadas correlações significantes 

entre os índices da enzima GSK3-β (T-GSK3-β e razão - GSK3-β) e os tratos de 

SB (UNC e ATR)., no grupo CS. 
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Tabela 5: Análise de correlação de Pearson entre valores médios de FA   dos 

tratos UNC e ATR e biomarcadores do sangue periférico - em pacientes com 

TAB. 

 

  

Fascículo Uncinado 

 
Radiação Talâmica 

Anterior 
  

  

  N r p N r p 

BDNF 26   0,73 0,01 26 0,46 0,05 

GDNF 26 - 0,19 0,33 26 - 0,22 0,26 

GSK3-β total 26 0,03 0,88 26 0,31 0,12 

GSK3-β 

fosforilada 
26 0,03 0,85 26 - 0,05 0,80 

Razão GSK3-β 26 - 0,19 0,33 26 0,12 0,53 

BDNF: fator neurotrófico derivado do cérebro; GDNF: fator neurotrófico 

derivado da glia; GSK3-β: glicogênio sintase quinase 3-β; TAB: transtorno 

afetivo bipolar. 
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Tabela 6: Análise de correlação de Pearson entre valores médios de FA   dos 

tratos UNC e ATR e biomarcadores do sangue periférico - em controles 

saudáveis. 

 

  

Fascículo Uncinado 

 
Radiação Talâmica 

Anterior 
  

  

  N r p N r p 

BDNF 38   0,10 0,53 38 - 0,46 0,78 

GDNF 38 - 0,85 0,61 38 0,45 0,12 

GSK3-β total 38 - 0,83 0,61 38 0,76 0,64 

GSK3-β 

fosforilada 
38 0,97 0,05 38 0,21 0,20 

Razão GSK3-β 38 - 0,16 0,31 38 - 0,17 0,29 

BDNF: fator neurotrófico derivado do cérebro; GDNF: fator neurotrófico 

derivado da glia; GSK3-β: glicogênio sintase quinase 3-β; TAB: transtorno 

afetivo bipolar. 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

O presente estudo de DTI buscou avaliar a integridade dos tratos de SB 

numa amostra de sujeitos TAB sem tratamento prévio comparado com CS, além 

de correlacionar dados quantitativos de tratos com alterações na integridade de 

SB e biomarcadores (BDNF, GDNF e GSK3-β) presentes no sangue periférico, 

no grupo TAB. Utilizando um método de tractografia automatizado (TRACULA) 

nós encontramos valores significantes baixo de FA no grupo TAB para dois tratos 

críticos na regulação da emoção, sendo eles o UNC esquerdo e ATR esquerdo. 

Apesar de termos visto diferença significante entre grupos para a expressão 

plaquetária da T-GSK3-β, P-GSK3-β e a razão-GSK3-β, elas não se 

correlacionaram de forma significante com os tratos de SB que tiveram 

alterações em sua integridade, dentre os sujeitos TAB. Embora não tenhamos 

achado diferença entre grupos para a concentração de neurotrofinas (BDNF e 

GDNF) no sangue periférico, nós fomos o primeiro estudo a demonstrar uma 

correlação positiva significante entre  os valores médios de FA e concentrações 

no sangue periférico de BDNF para os dois tratos (UNC e ATR) com alterações 

em sua integridade, para o grupo TAB. 

 

6.1. Alterações de DTI 

 

Os achados tractográficos do nosso estudo são consistentes com 

achados de estudos de DTI anteriores, que reportaram diminuição no nível de 

FA em sujeitos TAB sem tratamento prévio comparados a grupos de CS (Niida 
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et al., 2018; Sprooten et al., 2016; Vederine, Wessa, Leboyer e Houenou et al., 

2011), incluindo os tratos UNC e ATR. É importante também dizer que outros 

estudos de DTI não acharam alterações na circuitaria de tratos que ligam a 

região CPF às regiões do sistema límbico (Benedetti et al., 2011). Tais diferenças 

nos achados destes estudos prévios podem estar associados aos fatores de 

confusão como o próprio tratamento farmacológico para as amostras TAB, que 

podem influenciar no aumento de variância dos valores de FA (Phillips, Travis, 

Fagiolini e Kupfer, 2008).  

Assim como nos achados da literatura de estudos de DTI em sujeitos TAB, 

nossos achados de alteração de FA foram restritos ao hemisfério cerebral 

esquerdo (Almeida et al., 2009; McIntosh et al., 2008). Estes estudos 

demonstram baixo valor da média de FA, em sujeitos com TAB, no hemisfério 

cerebral esquerdo para os tratos que conectam as subregiões do CPF 

(dorsolateral e ventromedial) quando comparados com CS. Estudos que 

avaliaram lesões cerebrais reportaram que lesões envolvendo a circuitaria CPF 

esquerdo estavam relacionadas com o desenvolvimento de sintomas 

depressivos, em sujeitos sadios (Davidson e Irwin, 1999). Hipóteses foram feitas 

de que o lobo pré-frontal estaria então correlacionado como um mediador de 

processos comportamentais bem como afetos positivos (Davidson e Irwin, 1999). 

Os estudos de volumetria cerebral por RM, em sujeitos com transtornos do 

humor, demonstraram que a presença de lesões cerebrais era mais frequente 

no hemisfério cerebral esquerdo (Hajek et al., 2008). 

Estudos anteriores de DTI também demonstram alterações em 

subregiões do cíngulo (Benedetti et al., 2011; Wang et al., 2008). O cíngulo é um 

componente central da circuitaria límbica e alterações estruturais bem como 
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funcionais, em distintas subregiões do cíngulo, são frequentemente associados 

nos diferentes transtornos psiquiátricos (Emsell et al., 2013; Li et al., Schuff et 

al., 2014). Por questões de limitação metodológica, descritas no subitem 6.6, não 

pudemos detectar alterações em subregiões do cíngulo. 

Ainda não se é totalmente compreendido o mecanismo que está por trás 

da diminuição de valores de FA ao longo dos tratos de SB em sujeitos com TAB. 

Diversos fatores relacionados à SB podem estar relacionados com a 

patofisiologia do TAB, incluindo déficit na integridade axonal e na mielinização 

(Benedetti et al., 2011). Como já descrito anteriormente por Le Bihan (2006), a 

densidade axonal da SB e o grau de mielinização axonal são tidos também como 

fatores que influenciam as medidas de difusividade no DTI (Le Bihan, 2006). 

 

6.2. Neurotrofinas no Transtorno Afetivo Bipolar 

 

Dentre os processos e os mensageiros, que participam nas sinalizações 

que envolvem a dinâmica de homeostasia celular, alguns estudos avaliaram os 

fatores neurotróficos, como o BDNF e o GDNF, em pacientes com TAB. Estes 

estudos reportaram uma possível correlação entre os fatores neurotróficos 

(BDNF e GDNF) e alguns dos mecanismos de reparo de lesões axonais 

(Barbosa et al., 2011; Husson et al., 2004). No nosso estudo, relatamos 

concentrações destas duas neurotrofinas com uma grande variabilidade Inter 

sujeito, também vista em outro estudo com amostra semelhante (Cunha et al., 

2008; Machado-Vieira et al., 2007; Palomino et al., 2006). Esta alta variabilidade 

interindividual pode estar relacionada a variabilidade dos episódios de humor e 

subtipo de TAB na nossa amostra (Barbosa et al., 2011; de Oliveira et al., 2009). 
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A média de concentração plasmática do BDNF em nossa amostra é comparável 

à outras amostras de TAB na literatura que recrutaram pacientes sem tratamento 

prévio e com idade, duração de doença, semelhantes à nossa amostra (Cunha 

et al., 2008; Machado-Vieira et al., 2007; Palomino et al., 2006;).  

No nosso estudo, não houve diferenças significantes entre TAB e CS para 

BDNF ou GDNF, indo em direção contrária à nossa hipótese inicial. Estes 

resultados negativos estão em contraste com os achados da literatura anterior, 

para o BDNF, tendo em vista que os achados reportados por diversos estudos 

são de uma diminuição na concentração de BDNF nos sujeitos TAB, durante os 

episódios de mania ou depressão (Fernandes et al., 2015). No caso do GDNF, 

há relato de aumento de concentração de GDNF em TAB eutímico comparado a 

TAB com episódio de mania e a CS (Tunca et al., 2014). No entanto, o estudo 

de Barbosa et al. (2011) não encontrou diferença significante entre grupos. Foi 

sugerido que a concentração de BDNF e GDNF, nos sujeitos TAB, poderia variar 

de acordo com seu estado clínico (Barbosa et al., 2011; de Oliveira et al., 2009), 

especialmente na área do CPF (de Oliveira et al., 2009).  

Em adição, é notado que em outros estudos que comparam 

concentrações de GDNF, os pacientes com TAB já haviam realizado algum tipo 

de tratamento medicamentoso, em algum momento da vida. Logo, é sugestível 

que as alterações na concentração de GDNF, encontradas em estudos 

anteriores, possam ser efeitos de confusão provocado pelo uso de medicamento 

e não somente pelo traço do TAB (Tunca et al., 2014; Takebayashi et al., 2006; 

Rosa et al., 2006).  

Por fim, estudos demonstram que neurotrofinas, tais como o BDNF, 

possui um mecanismo regulatório da enzima GSK3-β. Na presença do BDNF 
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ocorre uma inativação da enzima, promovendo então efeitos neuroprotetores 

(Benedetti et al, 2013) Embora em nosso estudo não tenhamos demonstrado 

diferença significante do BDNF entre grupos, é provável que este mecanismo 

regulatório da enzima GSK3-β esteja, de alguma forma, comprometido em 

sujeitos com TAB, implicando no mecanismo de reparo de mielina.  

 

 

6.3. Correlação entre Neurotrofinas e alteração de DTI 

 

Nós conseguimos tirar vantagem da grande variabilidade dos valores de 

BDNF em nossa amostra TAB para investigar a presença de correlações 

significantes entre os níveis desta neurotrofina e os valores de FA dos tratos de 

SB no grupo TAB, em que alterações na integridade de SB foram detectadas 

para os tratos UNC esquerdo e ATR esquerdo (Fernandes et al., 2014).  

O fato de uma correlação direta entre os níveis de BDNF e medida de FA 

ter sido encontrada para ambos os tratos, UNC e ATR, está de acordo com nossa 

hipótese inicial de estudo e sugere que alteração na integridade de SB nestes 

tratos seja presente nas proporções de baixos valores de BDNF. No melhor do 

nosso conhecimento, esta é a primeira demonstração de uma correlação entre 

os biomarcadores de DTI e de BDNF numa amostra de TAB sem tratamento 

prévio. Tal correlação poderia, por exemplo, refletir as propriedades benéficas 

do BDNF, no que diz respeito à neuroplasticidade e regeneração de axônios 

danificados, nos sujeitos TAB (Pfaffenseller, Kapezinski, Gallitano e Klamt, 2018; 

Husson et al., 2004).  
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Apesar de estudos post-mortem associarem o GDNF a alterações na 

região CPF (Schloesser, Huang, Klein e Manji, 2008), em nossa amostra, não foi 

visto correlação significante com os tratos de SB que demonstraram alterações 

de FA. É possível que o mecanismo que circunda as alterações vistas nos tratos 

de SB (UNC e ATR), esteja pouco associado à concentração de GDNF no 

sangue periférico. Pouco pode ser especulado sobre este achado, tendo em vista 

a falta de estudos que correlacionam o GDNF com dados de DTI, ao contrário 

do BDNF. Lembrando que existe inconsistência sobre a informação de que os 

valores de concentração do GDNF no sangue periférico se correlacionem com 

os valores de concentração do GDNF no sistema nervoso central (Scola e 

Andreazza, 2015; Barbosa et al., 2011).  

 

6.4. Enzima GSK3-β no Transtorno Afetivo Bipolar 

 

Estudos propõem que o aumento da atividade da enzima GSK3-β 

contribua para a patofisiologia de transtornos do humor, como o TAB. Foi visto 

que o aumento na atividade da enzima GSK3-β está relacionada à diminuição 

da concentração da fração fosforilada desta enzima, sendo assim, diminuindo 

também a razão entre as concentrações da fração fosforilada e a T-GSK3-β (Jia 

et al., 2018).  

A média da expressão plaquetária de T-GSK3-β em nossa amostra é 

semelhante às amostras de estudos anteriores (Souza et al., 2015). Em nosso 

estudo, houve diferença significante entre grupos para a T-GSK3-β, onde o 

grupo TAB obtivera maior valor médio plasmático em relação ao grupo CS. No 

entanto, a T-GSK3-β é reflexo da expressão de suas frações ativa e fosforilada 
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(Alabed et al., 2010). Há escassez na literatura para comparação de expressão 

plaquetária de T-GSK3-β em TAB.   

A fração P-GSK3-β teve diferença significante entre os grupos, 

demonstrando menor expressão no grupo TAB e maior no grupo CS. Este 

achado está de acordo com estudos anteriores (Jope, 2011) e com nossa 

hipótese inicial, tendo em vista que a fosforilação da GSK3-β está associada com 

a atividade dos mecanismos de mielinização axonal (Muneer, 2017; Scola e 

Andreazza, 2015; Alabed et al., 2010; Bartzokis, 2012; Jope, 2011; Manji e 

Lenox, 2000), sendo a baixa integridade dos tratos de SB no TAB um das 

principais características do TAB (Niida et al., 2018; Sprooten et al., 2016; 

Vederine, Wessa, Leboyer e Houenou et al., 2011).  

Houve também diferença significativa na atividade da enzima GSK3-β 

entre grupos. O grupo TAB apresenta maior atividade da enzima GSK3-β em 

relação ao grupo CS, indo de acordo com nossa hipótese inicial. Estudos 

anteriores relatam que a atividade da enzima GSK3-β está relacionado ao 

retardo na reparação de axônios desmielinizados (Bartzokis, 2012; Alabed et al., 

2010), podendo esta diminuição no mecanismo de reparo dos tratos de SB estar 

relacionado com parte da patofisiologia do TAB (Scola e Andreazza, 2015). Há 

escassez na literatura para comparação na expressão plaquetária de atividade 

de GSK3-β em TAB.   

 

6.5. Correlação entre GSK3-β e Alteração de DTI 

 

Mediante o importante papel da enzima GSK3-β nas vias responsáveis 

pelos mecanismos neuroprotetivos e de mielinização (fração enzimática 
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fosforilada), e nas via de inibição destes mecanismos de reparação celular 

(fração enzimática ativa) (Alabed et al., 2010), correlacionamos a enzima GSK3-

β e suas frações com os tratos alterados de SB (UNC e ATR). No grupo TAB, 

não houve correlações significantes entre a expressão plaquetária da T-GSK3-

β, P-GSK3-β e a forma ativa da GSK3-β. Embora estudos demonstrem que uma 

das características da fisiopatologia do TAB é a alteração na integridade de SB, 

principalmente na circuitaria CPF-límbico (Bellani et al., 2016), não é visto 

correlação do mecanismo biológico de atividade da GSK3-β em nossa amostra.  

Já no grupo CS, obtivemos correlação positiva significante entre GSK3-β 

fosforilada e o trato UNC do hemisfério esquerdo. Estudos anteriores 

correlacionam o papel biológico da enzima fosforilada na atuação dos 

mecanismos de neuroproteção conferindo mielinização às estruturas axonais 

(Muneer, 2017).  

Contudo, há escassez na literatura para estudos de correlação de 

expressão plaquetária de GSK3-β e dados de DTI, em TAB.   

 

6.6. Considerações Metodológicas 

 

Algumas limitações do nosso estudo devem ser destacadas. Em primeiro 

lugar, um dos achados reportados em estudos de DTI em TAB, é alterações em 

subregiões do cíngulo (Benedetti et al., 2011; Wang et al., 2008). Em nosso 

estudo utilizamos o método do TRACULA, que por sua vez, realiza uma média 

ponderada de valores de FA para todos os voxels contidos no trato, gerando um 

valor médio de FA para dado trato. Este processo pode ter dificultado uma 
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possível detecção de alterações de SB relacionado ao TAB nas subregiões do 

cíngulo em nosso grupo TAB. 

A grande variabilidade inter sujeitos das medidas de BDNF e GDNF no 

nosso estudo, em conjunto com o tamanho modesto de nossa amostra de 

sujeitos TAB e CS, pode ter colaborado com o baixo poder estatístico e 

influenciado na falta de resultado significante na comparação de concentrações 

de BDNF e GDNF entre grupos (TAB vs CS).  

Apesar de conseguirmos correlacionar biomarcador de DTI com o BDNF 

numa amostra de TAB, não podemos fazer inferências casuais sobre como estas 

duas variáveis se correlacionam, mediante à natureza deste estudo ser 

transversal, estudos longitudinais de DTI são necessários para preencher esta 

lacuna. 

A utilização do método TRACULA como forma de análise da 

microestrutura de SB é um ponto positivo para este estudo. Pois, o método se 

demonstra robusto, replicativo e não necessita de intervenção por parte do 

pesquisador durante as etapas de processamento das imagens de RM.  

Embora o tamanho da amostra seja modesto é necessário reconhecer 

que os participantes do grupo TAB deste estudo são livres de tratamento prévio. 

Este fato garante uma melhor confiabilidade de dados, evitando que estratégias 

metodológicas, como covariação, sejam utilizadas para controlar o efeito do 

medicamento na amostra. 
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7. CONCLUSÃO 
 

 

Em conclusão, o presente estudo foi capaz de reproduzir achados de 

estudos prévios, evidenciando uma disconectividade à esquerda da circuitaria 

CPF-límbica numa amostra com TAB e sem tratamento prévio (Bellani et al., 

2016). Nosso estudo não foi capaz de detectar diferenças significantes para os 

biomarcadores do sangue periférico BDNF e GDNF entre grupos, provavelmente 

pela variabilidade inter sujeitos e pelo tamanho modesto da amostra. Apesar 

disto, fomos capazes de demonstrar pela primeira vez uma correlação positiva 

entre os dados de DTI e BDNF numa amostra com TAB e sem tratamento prévio.  

Vimos também como a enzima GSK3-β, bem como suas frações ativa e 

fosforilada, possuem expressão plaquetária significantemente diferentes entre 

os grupos. Embora o mecanismo de ação desta enzima esteja relacionado com 

o reparo da mielinização (fração fosforilada) ou diminuição do mecanismo deste 

reparo axonal (fração ativa), somente a fração fosforilada obteve correlação 

positiva com o trato UNC do hemisfério esquerdo cerebral, no grupo CS. 

No entanto, novos estudos com amostragem maior e estado do humor 

homogêneo entre os pacientes são necessários para confirmar estes achados, 

que podem levar a uma melhor compreensão do papel biológico do BDNF, 

GDNF e a GSK3-β em transtornos afetivos e seu mecanismo de neuroproteção 

na SB.  
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