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Introdução 

O Lupus Eritematoso Sistémico (LES) é uma doença inflamatória, crónica, multissistémica, com uma 

sintomatologia complexa, podendo envolver vários órgãos, até mesmo o Sistema Nervoso Central (SNC). 

A depressão tem sido apontada como um dos sintomas neuropsiquiátricos mais comum em doentes 

com LES. A etiologia precisa da depressão está longe de ser conhecida mas sabe-se que resulta da 

expressão de um conjunto de factores biológicos, psicológicos e sócio-culturais. No âmbito dos factores 

biológicos, o défice de neurotransmissores como a serotonina, dopamina e noradrenalina, tem sido um 

dos aspectos mais estudados, com implicação no desenvolvimento da depressão. O decréscimo destas 

aminas em doentes deprimidos, pode estar na origem de um conjunto de alterações ao nível da síntese, 

transporte, metabolismo e acção destes neurotransmissores. Vários estudos têm identificado alguns 

SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) em genes implicados na sinalização monoaminérgica, que 

aumentam o risco para a depressão.   

A apolipoproteína E é uma glicoproteína determinante no transporte e metabolismo de lípidos, 

desempenhando uma importante função ao nível do SNC, nomeadamente nos processos de 

desenvolvimento, regeneração e protecção neuronal. O gene da apoE é caracterizado por 3 alelos 

distintos (2, 3 e 4) que dão origem a 3 isoformas diferentes de proteína. Nos últimos anos, vários 

estudos têm evidenciado a relação do alelo 4 com uma maior susceptibilidade para o desenvolvimento 

de algumas patologias que afectam o cérebro, nomeadamente a Doença de Alzheimer.  

  

Objectivos 

O principal objectivo deste trabalho foi avaliar o papel da variabilidade genética do sistema 

monoaminérgico na depressão e no atingimento do SNC em doentes com LES. Foram estudados 5 SNPs 

de genes do sistema serotoninérgico nomeadamente, HTR1A, HTR2A, TPH1 e TPH2 e 1 SNP do gene 

COMT, do sistema dopaminérgico. Paralelamente, foram também estudados os polimorfismos da ApoE, 

na coorte de doentes.  

 

Métodos 

Este estudo incidiu  sobre uma população controlo de 187 indivíduos saudáveis e 355 doentes com LES, 

diagnosticados de acordo com os critérios do ACR, provenientes das regiões Norte e Sul do país. Da 

população de doentes com LES recrutados da consulta da Unidade de Imunologia Clínica do Hospital 

Santo António, 67 foram encaminhados para a consulta de Neurologia para avaliação Neuropsicológica. 

A esta população foi aplicada a escala de HADS, para rastreio da depressão e ansiedade e o MMSE, para 

avaliação das competências cognitivas básicas. Uma vez caracterizada, esta coorte de doentes foi 

dividida em grupos: doentes LES com depressão (HADS8, n=30) e sem depressão (HADS<8, n=37), e 
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doentes Neurolupus (n=30) e doentes não Neurolupus (n=37). O diagnóstico de Neurolupus foi 

estabelecido de acordo com os critérios ACR e através da experiência dos clínicos responsáveis. 

A genotipagem dos polimorfismos dos genes do sistema monoaminérgico foi feita por Espectometria de 

Massa (MassARRAY iPLEX - Sequenom) para a população total de doentes LES e população controlo. A 

apolipoproteina E, foi genotipada apenas para os doentes Lúpus com avaliação neuropsicológica, 

através da técnica de PCR-RFLP.   

 

Resultados 

Os polimorfismos estudados nos genes do sistema monoaminérgico, não apresentaram diferenças 

estatisticamente relevantes quando comparadas as frequências alélicas e genotípicas entre doentes 

com LES, com e sem depressão e doentes Neurolupus e Não Neurolupus. O alelo G do polimorfismo 

rs1386494, presente no gene TPH2 foi, tal como descrito em estudos prévios, mais frequente nos casos 

de depressão (0.85 vs 0.72, p=0.051). Relativamente ao gene HTR1A, o aumento da frequência do alelo 

G na população LES com depressão vs população de doentes sem depressão (0.50 vs 0.42, p=0.349), 

corrobora algumas observações reportadas por outros grupos de trabalho. Quando a análise das 

frequências alélicas dos vários polimorfismos em estudo é alargada à população total de doentes com 

LES, observa-se associação entre o polimorfismo rs6311, localizado no gene HTR2A, e o LES. A 

frequência do alelo A é significativamnte superior nesta coorte de doentes, quando comparados com a 

população controlo (50% vs 41%, p=0.012, OR=1.38 (IC: 1.07-1.78)). 

No que respeita à apolipoproteina E, a frequência do alelo e4 é semelhante entre doentes com LES 

deprimidos e não deprimidos e doentes Neurolupus e não Neurolupus (13.0% vs 12.1%).  

 

Conclusão 

Dos polimorfismos estudados, nenhum foi associado a uma maior susceptibilidade para o 

desenvolvimento de depressão ou Neurolupus. Contrariamente ao sugerido em estudos prévios, os 

resultados obtidos não suportam a associação entre a ApoE e o Neurolupus. O aumento do tamanho da 

amostra pode permitir retirar conclusões mais precisas.   

Este é o primeiro estudo que reporta associação entre o gene HTR2A e o desenvolvimento do LES. 

Perante os resultados obtidos neste trabalho, surge uma questão: “Será que existe algum paralelismo 

entre os mecanismos da depressão e os mecanismos associados ao desenvolvimento do Lúpus?” 

Embora esta questão permaneça em aberto, o crescente reconhecimento da serotonina como amina 

imunomodeladora, poderá ser um ponto de partida para investigações futuras nesta área. 

 


