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ABREVIATURES TESI 
 
BDNF (Brain derived neurotrophic factor) : factor neurotròfic derivat cervell.  

ISRS: Inhibidor selectiu de la recaptació de serotonina 

DSM-IV-TR: Manual de Diagnòstic en Psiquiatria IV 

GABA: àcid gamma-aminobutíric 

Receptor CB1: Receptor cannabinoide de tipus I 

CP: caudat-putamen 

DMT: tàlem dorsomedial 

SC: superior colliculus 

IC: inferior colliculus 

VP: ventral pàl·lidum 

SNr:  substància negra 

PAG:  substància gris periaqüeductal 

DR: rafe dorsal 

LC: locus coeruleus. 

NGF: Factor de creixement neural 

SNC: Sistema Nerviós Central. 

LTP (Long term potentiation): Potenciació a llarg termini.  

TrKB (Neurotrophic tyrosine kinase receptor, type 2): Receptor de tirosina quinasa tipus 2.  

preproBDNF: Pre proproteïna del factor neurotròfic derivat cervell 

proBDNF: Pro proteïna del factor neurotròfic derivat del cervell, la seva proteïna immadura. 

mBDNF: Factor neurotròfic derivat del cervell, la seva proteïna madura. 

P75NTR: Receptor de neurotrofina p75 

CPE: Carboxipeptidasa E.  

PC1: Proteïnes convertases.  

ER: Reticle endoplàsmic.  

PI3K: Fosfatidilinositol 4,5 bifosfat 3 quinases. 

MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases): Proteïnes quinases activades per mitògens  

PLC-γ: Fosfolipasa C -γ. 

CREB (cAMP response element-binding protein): Proteïna d'unió al element de resposta al 

AMPc  

Ca
2
: Calci 

NMDA: N-metil-D-aspartat 

LTD (Long Term Depression): Depressió a llarg termini.  

NT3: Neurotrofina 3 

NT4: Neurotrofina 4 

Neurones CA3: Neurones piramidals CA3 

VTA: àrea tegmental ventral 

SERT: Transportador de la serotonina 
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5-HT: Serotonina 

5-HTTLPR: Polimorfisme del transportador de la serotonina 

FVW:  Factor von Willebrand 

PAI: inhibidor de l’activador del plasminogen.  

ADP: Adenosina difosfonat 

ATP: Adenosina trifosfonat 

PF4: Factor 4 de les plaquetes  

GP IIb-IIIa: glicoproteïna IIb-IIIa 

FT: Factor Tissular 

βTG: β-Tromboglobulina 

COX: Enzim ciclooxigenasa. 

NO: òxid nítric 

P- Sel: P- selectina.  

TXA2: Tromboxà A2. 

AA: Àcid araquidònic. 

tPA: Activador tissular del plasminogen. 

α-2-AP: α-2-Antiplasmina 

TAFI: Inhibidor de la fibrinòlisi activat per trombina.  

P2Y12: Receptor purinèrgic P2Y acoplat a proteïna G, 12 

Plt-BDNF: BDNF plaquetari 

ppp-BDNF: BDNF en plasma pobre en plaquetes 

ANV: Anexina V 

PAR1-AP: Agonista del receptor específic de trombina 1. 

PAR4-AP: Agonista del receptor específic de trombina 4. 

IL-6: Interleuquina 6 

TNF-α (Tumor necrosis factor alpha):  Factor de necrosis tumoral alfa. 

ISRN: Inhibidor de la recaptació de noradrenalina. 

HDL:  Lipoproteïnes d’alta densitat 
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La malaltia depressiva és un dels trastorns psiquiàtrics més comuns amb una prevalença al 

llarg de la vida del 15-20%. Comporta un elevat cost econòmic i social, alhora que una 

disminució de la qualitat de vida de les persones que la pateixen.
 
 El diagnòstic de depressió és 

clínic i es base en valoracions subjectives, comportant desavantatges com la inexactitud del 

diagnòstic o la influència de l’estat del pacient en la valoració. La malaltia depressiva presenta 

alteracions en paràmetres biològics que s’han estudiat buscant marcadors de malaltia i de 

resposta al tractament. La troballa d’un marcador biològic objectiu permetria millorar el procés 

diagnòstic, reduir l’heterogeneïtat en la classificació delimitant un nombre determinat de 

subtipus i  ajudar a elegir un tractament específic per cada pacient.  

 

Un altre factor a considerar és que la presència de símptomes depressius complica el 

tractament d’altres malalties mèdiques cròniques com la diabetis i s’associa a taxes de suïcidi 

altes, major morbimortalitat i pitjor qualitat de vida. Una patologia relacionada amb la depressió 

és la cardiovascular, observant-se que la clínica depressiva posteriorment a una síndrome 

coronària aguda afecta 2 de cada 5 pacients i és un dels predictors més importants de pobre 

pronòstic cardiovascular. Però la depressió també és un factor de risc independent de malaltia 

cardiovascular, mostrant que els malalts depressius tenen més risc de patir malalties 

cardiovasculars. Una possible via de relació entre la depressió i la malaltia cardiovascular és 

l’alteració en els paràmetres de l’hemostàsia i la coagulació. En els darrers anys també s’ha 

iniciat l’estudi dels canvis observats en les neurotrofines en aquestes malalties, substàncies 

molt relacionades amb la malaltia depressiva.  Tot i la relació entre aquestes dues malalties, hi 

ha pocs estudis sobre eficàcia i resposta al tractament antidepressiu respecte als paràmetres 

vasculars i cardíacs. També manquen marcadors que connectin les dues malalties i que puguin 

ser utilitzats pel diagnòstic, tractament i tinguin una indicació pronòstica. També seria útil trobar 

alteracions biològiques que ens indiquessin en quins pacients hi ha risc de presentar la 

comorbiditat i opcions de tractament prèvies a què es presentin.  
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La molècula més estudiada en la depressió és la serotonina, però a finals del segle XX es va 

qüestionar la hipòtesi monoaminèrgica de la depressió i es va orientar com a alteracions en la 

neuroplasticitat, essent un dels principals components el factor neurotròfic derivat del cervell 

(BDNF). En els darrers anys s’ha vist que aquestes teories són complementàries i no excloents 

i que no hi ha una teoria única per explicar la depressió.  Els articles presentats en aquesta tesi 

han estudiat els efectes de la depressió en dos aspectes molt relacionats amb aquestes teories 

i amb la serotonina com són el BDNF i l’alteració en l’agregació plaquetària i en la coagulació. 

També s’han avaluat els canvis que es produeixen amb un inhibidor de la recaptació de 

serotonina (ISRS), l’escitalopram, que intervé principalment a través de la serotonina i que 

pertany al grup dels antidepressius més utilitzats en l’actualitat.   

 

 

En els estudis s’ha avaluat els paràmetres d’hemostàsia i coagulació dels pacients en fase 

basal i durant el tractament, essent les troballes més representatives que els estudis in vitro. 

Les alteracions observades en aquests paràmetres poden ser un punt de connexió entre la 

malaltia cardiovascular i la depressió, alhora que el tractament antidepressiu pot modificar 

aquesta relació. L’avaluació de la neurotrofina, el BDNF, s’ha realitzat a nivell plasmàtic  i 

plaquetari, cercant les relacions que s’observen entre les dues mostres perifèriques i a causa 

de les dificultats per estudiar els nivells de BDNF cerebral directament.  En aquest sentit cal 

destacar que les plaquetes presenten múltiples similituds amb les neurones respecte al sistema 

serotoninèrgic pel que han estat àmpliament utilitzades com a model neuronal i són el 

magatzem principal de BDNF.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

DEPRESSIÓ 
 

La malaltia depressiva és un dels trastorns psiquiàtrics més comuns amb una incidència de 4% 

i una prevalença al llarg de la vida del 15-20%. Comporten un elevat cost econòmic i social, 

alhora que una disminució de la qualitat de vida de les persones que la pateixen (1).
 
 Aquest 

trastorn  tendeix a la recurrència i a la cronicitat, mostrant xifres de cronicitat del 20% i taxes de 

recurrència del 50% en el primer episodi i superior al 70% en més d’un episodi (2). Les 

evidències fisiològiques i bioquímiques de l’existència d’un episodi depressiu són escasses i 

falten marcadors biològics vàlids que avaluïn la resposta al tractament i la necessitat de 

mantenir tractament preventiu de forma prolongada.  Respecte al sexe, la prevalença de la 

depressió és aproximadament dues vegades més gran en dones que en homes. Els 

tractaments actuals tenen limitacions importants (taxes de resposta baixes, alta incidència de 

recaigudes i temps de latència de resposta de setmanes a mesos), el que dificulta el tractament 

de la malaltia i els seus trastorns comòrbids. La presència de símptomes depressius complica 

el tractament d’altres malalties mèdiques cròniques com la diabetis i s’associa a taxes de 

suïcidi altes, major morbimortalitat i pitjor qualitat de vida.  

 

En la taula 1 es presenten els criteris que cal complir per rebre el diagnòstic de depressió 

major segons el DSM-IV-TR que és l’utilitzat durant els nostres estudis (3). Els símptomes que 

conformen la depressió major són descriptius i no estan destinats a proporcionar un model 

etiològic de la malaltia. Això es deu en gran part perquè l'etiologia exacta de la depressió és 

desconeguda, encara que es reconeix que la predisposició genètica i l'exposició a l'estrès 

tenen un paper important (4). Un dels principals objectius de la investigació psiquiàtrica actual 

és anar més enllà de la simple descripció i passar a un model mèdic on es té en compte els 

mecanismes etiològics de la malaltia (4). 
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TAULA 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS DSM-IV-TR PEL DIAGNÒSTIC D’EPISODI DEPRESSIU MAJOR  

A. Presència de cinc (o més) dels següents símptomes durant un període de 2 setmanes, que 

representen un canvi respecte a l’activitat prèvia. Un dels símptomes ha de ser (1) estat 

d’ànim depressiu o (2) pèrdua d’interès o plaer.   

 

(1) Estat d’ànim depressiu la major part del dia, quasi  cada dia, indicat per la pròpia persona o 

observat per altres. 

(2) Marcada disminució de l’interès o el plaer en totes, o gairebé totes, les activitats durant la major 

part del dia, gairebé cada dia.  

(3) Pèrdua o augment significatiu de pes sense estar fent dieta o disminució o augment de la gana 

quasi cada dia.  

(4) Insomni o hipersòmnia gairebé cada dia.  

(5) Agitació o retard psicomotor gairebé cada dia.  

(6) Astènia o pèrdua d’energia quasi cada dia .  

(7) Sentiments d’inutilitat o de culpa excessius o inapropiats gairebé  tots els dies.  

(8) Menor capacitat de pensar o concentrar-se o indecisió gairebé cada dia (indicada per la persona 

o per observació dels altres).  

(9) Pensaments recurrents de mort (no solament por a morir), ideació suïcida recurrent sense 

planificació específica, intent de suïcidi o un pla de suïcidi específic 

B. Els símptomes no compleixen els criteris d’un episodi mixta.  

C. Els símptomes provoquen malestar clínicament significatiu o deteriorament social, laboral o 

d’altres àrees importants de l’activitat de l’individu.  

D. Els símptomes no són deguts als efectes fisiològics directes d’una substància o d’una 

malaltia mèdica.  

E. Els símptomes no s’expliquen millor per la presència d’un dol, els símptomes persisteixen 

més de 2 mesos o es caracteritzen per una marcada incapacitat funcional, preocupacions 

mòrbides d’inutilitat, ideació suïcida, símptomes psicòtics o alentiment psicomotor.  
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NEUROBIOLOGIA 

 
Múltiples línies d'evidència demostren que el trastorn depressiu mostra alteracions en 

l’estructura i en la funció cerebral en certes regions del cervell, explicant-se la depressió 

bàsicament a través de dues teories, la teoria de la deficiència monoaminèrgica i la teoria de la 

neuroplasticitat. No obstant això, no està clar si els canvis observats són etiològic i condueixen 

a la depressió, o si són la conseqüència de la depressió (5). A continuació s’intenta fer un 

resum general de la neurobiologia de la depressió per centrar-nos posteriorment en els dos 

temes tractats en els articles de la tesi, la serotonina i el BDNF.   

 

La plasticitat neuronal o neuroplasticitat es considera com la capacitat que té el teixit neuronal 

de reorganitzar-se, assimilar i modificar els mecanismes biològics, bioquímics i fisiològics 

implicats en la comunicació intercel·lular i fer les respostes als estímuls apropiades i 

adaptatives. Això implica la formació de noves connexions nervioses al llarg de tota la vida en 

resposta a la informació nova, l’estimulació sensorial, el desenvolupament,  la disfunció o el 

dany. Les manifestacions de la neuroplasticitat en el sistema nerviós de l’adult inclouen 

alteracions en la funció dendrítica, remodelació sinàptica, potenciació a llarg terme, esporga 

axonal, extensió neuronal, sinaptogènesi i neurogènesi (6). Això permet que les neurones de 

cervell puguin compensar les lesions i les malalties i ajustin les seves activitats en resposta a 

les noves situacions o als canvis del seu entorn, alhora que explica la capacitat d’aprenentatge 

i de memòria. Les alteracions en la plasticitat neuronal han estat la base pel desenvolupament 

de la teoria neurotròfica de la depressió. Un component important de la neuroplasticitat és el 

factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF). Un factor molt relacionat amb la depressió és 

l’estrès i estudis preclínics mostren que una exposició repetida a l’estrès causa inhibició sobre 

les ramificacions dendrítiques, atròfia de les neurones en l’hipocamp i en el còrtex prefrontal, 

alhora que pèrdua de glia (7–9).  

 

Els estudis de neuroimatge estructural en pacients depressius mostren una reducció del volum 

de les regions límbiques implicades en la depressió, principalment de l’hipocamp i del còrtex 

prefrontal que controlen l’emoció, l’humor i la cognició. La reducció del volum de l'hipocamp 
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observada en imatges cerebrals i en estudis post-mortem es relaciona amb la durada de la 

malaltia però també pot precedir l'inici de la depressió en alguns pacients (10–12). Respecte a  

aquestes alteracions, cal tenir en compte que les reduccions en el volum regional del cervell 

observades en la depressió no han de ser necessàriament permanents i poden ser revertides 

de manera efectiva amb un tractament antidepressiu que assoleixi la remissió  (13,14), el que 

subratlla la importància de la intervenció primerenca per evitar el dany cerebral permanent. Els 

canvis volumètrics de la substància grisa o blanca general també proporcionen un biomarcador 

útil per l’estat estructural del cervell, la durada de la malaltia depressiva  i el risc de recaigudes, 

ja que les reduccions volumètriques podrien donar lloc a una elaboració deficient dels estímuls 

emocionals indicant la necessitat de tractament continuat (13,15).  

 

El model de circuits cerebrals que intervenen en la depressió es basa en els estudis d'imatges 

estructurals i funcionals i  els estudis cerebrals post-mortem (16) (Figura 1). En aquest model, 

el circuit que es veu afectat en la depressió implica projeccions bidireccionals de  l'escorça 

prefrontal orbital i medial, dorsolateral i cingulat anterior (inclosa l'escorça subgenual), a 

l'amígdala, el nucli accumbens i els nuclis del tronc cerebral. S’observa una connexió reduïda 

entre l’hipocamp i el còrtex prefrontal, però també un increment de la connectivitat en altres 

regions, el que indica més una desregulació dels circuïts que no un  increment o una reducció 

global de la connectivitat. S’ha especulat una neuroplasticitat defectuosa en la comunicació 

entre l’escorça cingulada anterior, la prefrontal, hipocamp i amígdala, donant així origen a un 

processament alterat de la informació emocional (17,18).  

 

No solament una disminució de la neuroplasticitat dóna alteracions, un augment  de la 

neuroplasticitat pot contribuir a la simptomatologia depressiva i la presentació de nous episodis. 

L’amígdala mostra un augment de l’arborització dendrítica en resposta a factors d'estrès en lloc 

de les reduccions observades en l’escorça prefrontal i l'hipocamp (19). Un increment de la 

plasticitat dels nuclis de l'amígdala podria augmentar la vulnerabilitat a la depressió degut a un 

increment en la por o en el processament de l’amenaça. Això seria especialment important en 

el context de la recaiguda atès que els individus deprimits en remissió sovint mostren una major 

vigilància, el que provoca que fins i tot estressos modests provoquin recaigudes. 
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Un altre factor a considerar és la neurogènesi que es defineix com la generació de noves 

neurones en certes regions del cervell adult (20). Un dels nínxols neurogènics és la zona 

subgranular del gir dentat que es troba dins de l'hipocamp. Les reduccions de la neurogènesi i 

la seva correcció amb el tractament antidepressiu podria ser un mecanisme per explicar les 

variacions en el volum de l’hipocamp (21,22), tot i que estudis posteriors mostren que l’ablació 

de la neurogènesi no sempre causa depressió, l’estrès no sempre disminueix la neurogènesi i 

hi ha efectes dels antidepressius independents d’aquest fenomen (20). També es va suposar 

que el nombre relativament baix de noves cèl·lules neurogèniques produïdes normalment en 

l’edat adulta seria una limitació, però un estudi de Spalding et al. 2013 mostra que un terç de 

les neurones de l’hipocamp està subjecta a canvi i hi ha un turn-over de l’1,75% de les 

neurones anualment, amb un lleuger descens durant  la vellesa (23).  

 

L’altra model teòric de la depressió postula que la depressió es deu a una disminució de la 

neurotransmissió de monoamines, especialment la serotonina i la norepinefrina. La depressió 

implica un funcionament anormal de molts neurotransmissors, entre ells les monoamines 

(serotonina, norepinefrina i dopamina), l'àcid gamma-aminobutíric (GABA) i el glutamat. 

Actualment es postula unes dinàmiques més complexes, incloses cascades intracel·lulars 

activades per les monoamines, que són les implicades en l'aparició de la depressió i de la 

resposta als medicaments antidepressius, alhora que altres factors en un context de 

vulnerabilitat individual (24). El sistema serotoninèrgic s'ha relacionat amb la neurobiologia de 

la depressió i serà tractat posteriorment de forma més àmplia. La disminució de la transmissió 

de dopamina i norepinefrina en la depressió s’ha observat en estudis animals, genètics, 

neuroquímics, de neuroimatge i post-mortem (25). Nombrosos estudis impliquen canvis del 

GABA i el glutamat, mostrant nivells elevats de glutamat, menors nivells de GABA en l'escorça 

occipital i reduccions anormals en les concentracions de glutamat/glutamina i GABA en 

l'escorça prefrontal dels pacients deprimits (26,27).  Altres neurotransmissors i 

neuromoduladors com els endocannabinoides, el receptor CB1, l'acetilcolina, proteïna p11, i la 

substància P intervenen en la depressió (28,29).  
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L’atròfia neuronal, la disminució de la neurogènesi i l’alteració en la regulació de les 

monoamines produïdes per l’estrès poden ajudar a entendre la patofisiologia de la depressió 

(30,31). Una hipòtesi sobre el tractament de la depressió és que els antidepressius, que actuen 

a través de les monoamines, indueixen gradualment plasticitat en xarxes neuronals corticals i 

remodelació, produint-se un increment en l’expressió de factors neurotròfics, principalment del 

BDNF. La recuperació clínica estaria associada a la inducció d’una apropiada plasticitat i a la 

recuperació dels circuits que funcionen malament (32). El BDNF sembla estar implicat en la 

depressió mitjançant la vinculació d'estrès, neurogènesi, i atròfia de l'hipocamp (33,34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructures cerebrals implicades en la depressió Tipus de neurones i vies 
cerebrals: glutamatèrgiques (vermelles), GABAèrgiques (liles), pèptits (negres) i 
dopaminèrgiques blaves). 
Llegenda: CP, caudate-putamen; DMT: tàlem dorsomedial; SC: superior colliculus; IC, inferior 
colliculus; VP, ventral pallidum; SNr, substantia negra; PAG substància gris periaqueductal; DR: rafe 
dorsal; LC: locus coeruleus. Adaptació Scott J Russo 2012. 
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FACTOR NEUROTRÒFIC DERIVAT DEL CERVELL (BDNF) 

 

El factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF),  és una proteïna dimèrica bàsica que forma part 

de la família de les neutrofines i està relacionada estructuralment amb el factor de creixement 

neural (NGF), conservant la seva estructura i funció durant l’evolució. És la neurotrofina més 

abundant i àmpliament distribuïda en el sistema nerviós central (SNC) dels mamífers, estant 

present en el SNC central i en el perifèric i és expressada en grans quantitats en estructures 

límbiques. També és sintetitzat i alliberat pels astròcits (35). És essencial pel desenvolupament 

del SNC i per la plasticitat neuronal. El BDNF és  secretat per les neurones en resposta a 

l’activitat neuronal, principalment a través de la via regulada o constitutiva i pot modular 

l’activitat neuronal espotània i l’estimulada (36). L'acció del BDNF en la senyalització de la 

sinapsi es produeix als segons de l’estimulació o alliberament del factor (37) i pot donar suport 

a processos de potenciació a llarg termini (LTP) a través de l'activació sostinguda de TrkB com 

a resultat de la traducció de proteïnes dendrítiques o la transcripció de BDNF.  El BDNF facilita 

la LTP mitjançant la conversió LTP inicial a LTP final i potenciant l’activació subllindar per 

provocar la LTP (38,39). La LTP és la millora de la fortalesa sinàptica entre neurones que és 

iniciada mitjançant despolarització sincronitzada i aquest fenomen és considerat un model 

cel·lular dels processos d'aprenentatge i memòria associativa.  

 

El gen de BDNF codifica un precursor de la proteïna (preproBDNF) que és escindit en el reticle 

endoplasmàtic a la proteïna precursora (ProBDNF) i posteriorment és processada 

proteolíticament per generar una proteïna madura més petita (mBDNF) (Figura 2). La pro-

BDNF (35 kDa) és secretada de forma depenent de l'activitat juntament amb l'enzim activador 

del plasminogen tissular que escindeix pro-BDNF en BDNF madur (14 kDa) (40) però, pro-

BDNF no és un precursor inactiu i ha demostrat tenir efectes en el sistema nerviós central que 

són independents del BDNF madur. Ambdues substàncies són actives via dos sistemes de 

receptors diferents: els receptors selectius Trk que contenen un domini citoplasmàtic per 

activitat tirosina kinasa i els receptors p75NTR que no són selectius i no discriminen entre les 

diferents neurotrofines (41). L’acció biològica de les neurotrofines pot ser regulada per l’acció 

proteolítica, amb les proformes activant preferentment p75NTR per intervenir en l’apoptosi i les 
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formes madures activant selectivament receptors Trk per promoure la supervivència. Si la 

neurotrofina no pot activar els receptors Trk, hi ha eliminació cel·lular a través del procés de 

mort activa per p75NTR (41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els efectes més estudiats del BDNF són els intervinguts a través de la unió del mBDNF a TrkB. 

Ambdós són altament expressats en el cervell adult.  Quan el BDNF s’uneix a TrkB, hi ha 

almenys tres vies de transducció de senyals que es poden activar (Figura 3) (42,43). En estadis 

prenatals intervenen en la supervivència i diferenciació de subpoblacions neuronals. En 

neurones immadures el BDNF està implicat en el creixement, diferenciació, maduració i 

supervivència de neurones dopaminèrgiques, GABAèrgiques, colinèrgiques i serotoninèrgiques 

(44). En les neurones madures, el BDNF juga un paper important en la plasticitat sinàptica, 

mitjançant el creixement i remodelació axonal i dendrítica, la formació i funció de les sinapsis 

(45), l’increment de la neurotransmissió i la regulació de la sensibilitat del receptor (35). La 

pèrdua experimental de la senyalització de BDNF a través de models genètics o la manipulació 

Figura 2: Síntesi i emmagatzematge del BDNF en una neurona. 
Inicialment es sintetitza en el reticle endoplàsmic (ER) (1), el proBDNF s’uneix a la sortilina 
intracel·lular del Golgi per facilitat el futur plegament de la proteïna madura (2). Un motiu en 
el domini madur de BDNF s'uneix a la carboxipeptidasa E (CPE), una interacció que 
emmagatzema el BDNF en grans vesícules denses, que són un component de la via 
secretora regulada. En absència d'aquest motiu, el BDNF es classifica en la via constitutiva. 
Després de la decisió respecte emmagatzematge, el BDNF és transportat cap al lloc 
apropiat per l’alliberació, siguin dendrites o axons.  En alguns casos, el prodomini no és 
escindit intracel·lularment mitjançant les furines o proteïnes convertases (PC1) (3), pel que 
el proBDNF pot ser alliberat per les neurones. Proteïnes extracel·lular, tals com la 
metaloproteïnes o la plasmina, poden escindir la pro regió per formar BDNF madur. Lu et al., 

2005  



 

27 

 

farmacològica condueix a l'alteració de la LTP (46) i a la disminució d'aprenentatge i de la 

memòria (47). El BDNF intervé en l’adaptació de les xarxes neural que són responsables de 

diferents aspectes de la regulació emocional (48,49) mitjançant modificacions estructurals i 

funcionals que permeten la seva reorganització en resposta a estímuls de l’entorn (45,50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els altres efectes del BDNF són via ProBDNF, la qual s’uneix preferentment a p75NTR, que 

activa diferents cascades de senyalització intracel·lular que estan relacionades amb l’activació 

del senyal apoptòsic i la iniciació de la depressió a llarg termini de la transmissió sinàptica 

depenent del receptor NMDA a l’hipocamp (51), fent una disminució de la complexitat 

dendrítica i de la densitat d’espines en les neurones de l’hipocamp. Les neurotrofines utilitzen el 

receptor mortal per podar les neurones eficientment durant els períodes de mort cel·lular que 

Figura 3:  Activació TrkB pel BDNF i cascades de senyalització activades.  
(I)P13K/AKT (regula l’inici de la transcripció I la supervivència neuronal); (II) MAPK 
(Fosforilació CREB); (III)PLC-y (Fosforilació CREB).  
Adapted from: Green and Craddock (2005) and Nagahara and Tuszynski (2011). 
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es produeixen durant el desenvolupament. La  mort provocada per efecte proapoptòsic de 

p75NTR s’ha observat durant l’estrès, la inflamació i les lesions(52) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els períodes crítics de la plasticitat cerebral que es produeixen durant el desenvolupament, 

el cervell presenta elevada sensibilitat als efectes ambientals provocant modificacions a llarg 

termini que impliquen aspectes estructurals i funcionals de l'activitat cerebral. L'expressió de 

BDNF es veu afectada tant per estrès agut com crònic. S'ha proposat que els canvis cerebrals 

poden resultar de les modificacions epigenètiques causades per les condicions de vida 

adverses en fases inicials de la vida (53). Aquestes modificacions dels gens clau són un 

mecanisme mitjançant el qual les primeres experiències poden tenir un efecte a llarg termini- 

potencialment tota la vida- sobre l'expressió gènica i, en conseqüència, sobre la funció cerebral 

i el comportament. Respecte als canvis provocats per experiències adverses inicials de la vida 

s’ha observat metilació del gen BDNF  i alteracions en l’expressió del gen BDNF cortical amb 

efectes al llarg de la vida però també transgeneracionals (54). L’acció farmacològica que 

impedeix aquesta metilació modifica aquestes alteracions.  

Figura 4: Funcions i receptors de les neurotrofines. 
Les accions de les neurotrofines són vehiculades per dos sistemes de receptors de 
senyal transmembrana. Hi ha dos tipus classes de receptors, els Trk que s’uneixen 
a la proteïna madura i el p75 receptor de neurotrofina (p75NTR) que s’uneix a les 
proneurotrofines, presentant respostes biològiques oposades. LTD: depressió llarg 
termini; LTP, potenciació a llarg termini. Lu et al., 2005.  
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S’ha trobat un polimorfisme del BDNF localitzat en el nucleòtid de la posició 196 que implica el 

canvi d’una valina per metionina. El polimorfisme Val66Met s’ha associat  amb una reducció en 

el processament i secreció de la proteïna BDNF a través de les vies de secreció regulades i 

amb alteracions en el trànsit intracel·lular del BDNF en neurones de l’hipocamp (55). Aquest 

polimorfisme està associat a alteracions en l’anatomia cerebral i en la memòria i pot jugar un 

paper important en la resposta individual a la teràpia antidepressiva. Els individus amb l’al·lel 

met tenen una activació hipocampal anormal, pitjor memòria episòdica i de reconeixement 

verbal, volums hipocampals més petits, però també de tàlem, gir parahipocampal i amígdala, 

encara que hi ha estudis que no mostren aquesta correlació (56). En els darrers anys s’ha 

relacionat aquests individus amb major susceptibilitat als efectes ambientals negatius i als 

diversos estressos al llarg de la vida, presentant un major risc de depressió en aquestes 

situacions (57).  Els individus amb l’al·lel met mostren uns nivells de BDNF en sèrum reduïts, 

independentment del sexe i clínica depressiva (58). L’al·lel Met incrementa el risc de depressió 

en homes però no en dones, tot i que estan distribuïts de la mateixa manera entre sexes i que 

no s’observen  diferències en el BDNF plasmàtic ni sèric entre dones i homes (59).   

 

El BDNF no solament es produeix a nivell cerebral i hi ha diverses fonts cel·lulars potencials de 

BDNF incloent les cèl·lules endotelials vasculars, les del múscul llis, els macròfags i els 

limfòcits activats (60–62). Les taxes de BDNF sèriques són 100 més elevades que els valors 

plasmàtics suggerint un emmagatzematge tissular d’aquest marcador (63).  El BDNF és 

emmagatzemat en grans qualitats dins dels grànuls alfa de les plaquetes sanguínies a través 

d’un procés d’internalització del BDNF plasmàtic i alliberats posteriorment a l’activació 

plaquetària induïda per diferents agonistes (Trombina i col·lagen) (64). S’ha demostrat que la 

quantitat de BDNF en sèrum és quasi idèntic a la quantitat de BDNF trobat en plaquetes lisades 

(64) i la diferència entre els nivells en plasma i en sèrum semblen reflectir les quantitats de 

BDNF emmagatzemades en les plaquetes circulants. Una part substancial del BDNF circulants 

podria originar-se a les neurones i a les cèl·lules glials del sistema nerviós central (65,66).  

L’explicació podria ser l’existència d’un transport bidireccional de BDNF que creua la barrera 

hematoencefàlica, consistent en un sistema de transport actiu saturable d’alta capacitat de 
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BDNF que passa de la sang al cervell i que es reabsorbeix des del líquid cefaloraquidi a la sang 

(66,67) i la quantitat de BDNF plasmàtic podria ser considerada un reflex parcial de la secreció 

de BDNF pel sistema nerviós central (68). També cal tenir em compte que hi ha factors 

endògens i exògens susceptibles de modificar les taxes de neurotrofines circulants i tissulars, 

alhora que hi ha una variació circadiana dels nivells circulants en sang de neurotrofines. S’ha 

considerat com a factors que influeixen en la dinàmica de formació i alliberació de neurotrofines 

la llum, l’activitat física, la glucosa en sang, l’edat, l’obesitat i alguns tractaments (68).  

 

La seva presència i abundància en el cor, la melsa, la pell, l’endoteli vascular, les plaquetes i el 

plasma suggereixen un paper fisiològic en la biologia dels teixits no cerebrals. 

L’emmagatzematge de BDNF plaquetàriament pot jugar un paper durant el traumatisme tissular 

o lesió del nervi mitjançant l’alliberació del seu contingut en el lloc de la lesió. El BDNF també 

podria actuar com un enllaç entre el sistema nerviós i l’immunològic, ja que la neurotrofina 

biològicament activa és produïda per les cèl·lules immunes en diversos processos inflamatoris 

(69). A més d'això, una regulació a l'alça de l'expressió de BDNF de forma aguda s'ha 

demostrat en un model experimental de lesió nerviosa (70), juntament amb un paper funcional 

en l'autoimmunitat neuroprotectora (71). Una altra funció en la qual està implicat el BDNF és en 

el creixement de les cèl·lules tumorals (72). En l’àmbit cardiovascular, la participació del BDNF 

es discutirà més endavant  

  

 

BDNF EN LA DEPRESSIÓ 

 
Hi ha evidències sòlides de la importància de les neurotrofines en la regulació de l’humor 

(73,74). L’etiologia de la depressió seria causada per una alteració en el balanç entre la mort 

neuronal i la neurogènesi (75). L’estrès, que és un factor de risc per depressió major, s’ha 

relacionat repetidament amb baixos nivells d’expressió de BDNF en models animals i reducció 

en la llargada i nombre de branques de les neurones CA3 de l’hipocamp (56). En estudis 

postmortem de pacients depressius i víctimes de suïcidi s’observa una disminució del BDNF a 

l’hipocamp (8,76). Aquesta  zona és on es produeix el procés de neurogènesi adulta, el que 

implica una relació entre el BDNF i la neurogènesi. Però no tots els estudis han trobat una 
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reducció del BDNF en l’hipocamp i  una possible explicació per aquest fet és que els estudis 

utilitzen diferents protocols d’estrès i es conclou que els efectes de l’estrès en el BDNFmRNA 

de l’hipocamp són dependents de diversos factors: a) el tipus d’estressor: la seva intensitat, 

duració, freqüència, nombre d’exposicions, ...; b) el procediment utilitzat per mesurar els nivells 

de BDNF i c) les isoformes mesurades en cada estudi (56). Altres àrees com el còrtex 

prefrontal també mostren canvis en l’expressió del BDNF enfront de l’estrès (56).  

 

Els estudis clínics han trobat nivells de BDNF més baixos en pacients depressius que en 

subjectes sans mentre que els tractaments antidepressius promouen un increment d’aquests 

nivells (77). En alguns estudis aquests nivells de BDNF disminuïts s’han correlacionat amb 

puntuacions superiors en les escales d’avaluació de la depressió (78), encara que hi ha estudis 

que no han trobat aquesta correlació (79,80). Cal destacar que alguns estudis han suggerit una 

especificitat de gènere respecte als nivells de BDNF durant la depressió, mostrant que els 

homes mostren nivells en sèrum superiors als de les dones (58).  

 

La darrera metanàlisi publicada (81) conclou que hi ha concentracions de BDNF en sèrum 

baixes en els pacients depressius sense tractament respecte als controls sans i als pacients en 

depressió tractats. No obstant això, quan es tenen en compte els biaixos de publicació, la mida 

de l’efecte esdevé substancialment més petit que en els estudis anteriors (78,82,83), alhora 

que no troba associacions consistents entre les concentracions de BDNF sèric i la gravetat de 

la simptomatologia depressiva. Aquestes diferències respecte a estudis anteriors es poden 

deure a característiques no avaluades en els  estudis com el consum d’alcohol, consum de 

tabac, problemes d’insomni, estacionalitat  o exposició al trauma, ... a l’heterogeneïtat de la 

malaltia depressiva o al fet que els dissenys  tenen baixa potència i hi ha biaixos de publicació 

que fan que calgui fer una interpretació crítica dels resultats. Els autors finalitzen l’article 

destacant que les menors concentracions perifèriques de BDNF en la depressió i la regulació a 

l'alça en el curs del tractament antidepressiu poden ser un epifenomen resultant de l'expressió 

alterada del BDNF o del seu metabolisme en els òrgans perifèrics.  
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Hi ha pocs estudis  que avaluen els nivells de BDNF intraplaquetaris. Els dos estudis que 

avaluen els nivells de BDNF en plaquetes de forma directa mostren reduccions en els nivells de 

BDNF en plaquetes, però aquests dos estudis no han avaluat els efectes del tractament 

(84,85). La resta d’estudis avaluen els nivells en plaquetes a partir de la diferència entre sèrum 

i plasma, ja que les plaquetes és el principal magatzem de BDNF. 

 

 

 

EFECTE DELS ANTIDEPRESSIUS SOBRE EL BDNF 

 

La infusió de BDNF a regions de l’hipocamp i del cervell mitjà mostren un efecte similar als 

antidepressius en models animals en situacions d’estrès. També s’ha demostrat que la infusió 

del BDNF promou la funció, poda i creixement de neurones serotoninèrgiques en el cervell 

adult de rates i incrementa els nivells de noradrenalina a l’hipocamp (63,86–88). No obstant 

això, aquest efecte és específic de certes àrees cerebrals, ja que la infusió de BDNF en l’àrea 

tegmental ventral (VTA) o en nucli acumbent incrementa els comportaments depressius i 

aquests efectes són contrarestats per inhibidors del BDNF que fan una funció antidepressiva 

(89).  

 

L’administració de fàrmacs antidepressius ha demostrat un augment en els nivells de BDNF en 

models animals (7), tant a escala circulant com un augment de l’expressió de BDNF en 

l’hipocamp (48). El bloqueig del SERT pels ISRSs incrementen els nivells de BDNF mitjançant 

l’increment de la serotonina extracel·lular i la fosforilació de CREB (cAMP response element-

binding), un factor de transcripció nuclear que regula la transcripció de BDNF (90) (Figura 5). 

De la mateixa manera, els entorns d'exercicis aeròbics i enriquits solen augmentar el BDNF 

hipocampal  i els seus efectes de tipus antidepressiu depenen d’una neurogènesi intacta 

(91,92). Aquests canvis s’observen durant els tractaments prolongats i no en fase aguda i la 

durada del tractament antidepressiu que porta als efectes terapèutics inicials presenta una 

bona correlació amb els dies de tractament repetit que es requereixen per observar un augment 

en l'expressió de BDNF i TrkB (93). El BDNF és necessari per a una resposta al tractament 
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antidepressiu però una deleció parcial del BDNF no és suficient per provocar un fenotip 

depressiu (56). Per tant, es pot considerar que la neuroplasticitat, la neurogènesi i la 

sinaptogènesi induïda per la teràpia antidepressiva poden ser realitzades, almenys en part però 

no totalment, a través de BDNF (94).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els ratolins amb mutacions del BDNF amb la variació met del gen del BDNF exhibeixen nivells 

d'ansietat superiors que no poden revertir-se amb l'antidepressiu fluoxetina, implicant que es 

requereix el BDNF en l'eficàcia terapèutica de l’antidepressiu (95). Els ratolins amb receptors 

TrkB sobreexpressats i una millor senyalització de BDNF i els ratolins salvatges que se'ls va 

administrar fluoxetina van mostrar resistència en models animals de depressió (96). Els efectes 

Figura 5: Vies de senyalització regulades pel tractament crònic amb antidepressius. 
Els antidepressius inhibidors de la recaptació de la 5-HT (SSRI), inhibeixen la recaptació de 5-HT pel 
bloqueig del transportador de 5-HT (SERT).  Això provoca la regulació dels receptors postsinàptics 
acomplats a protein G, els quals s’uneixen a una serie de sistemes de segons missatge, incloent la 
protein quinasa A-cAMP i la via CREB.  Aquests efectes requereixen el tractament crònic amb SSRI, 

provocant la desensibilització dels autoreceptors 5-HT. Contrariament, el glutamat produeix una ràpida 

excitació de les neurons via estimulació dels receptors ionotròfics, incloent receptors AMPA i NMDA, 
resultant en una ràpida despolarització i de senyalització intracel·lular, com la inducció de proteïna 
quinasa depenent de Ca2+-calmodulin (CAMK).  Aquests dos neurotransmissors provoquen la 
regulació de multiples respostes fisiològiques, incloent la regulació de la plasticitat sinàptica i 
l’expressió génica.  Una de les substàncies regulades per aquestes vies és el BDNF. El polimorfisme 
genètic Val66Met evita el transport dins de la dendrita, empitjorant l’alliberació de BDNF. 

SNP, single nucleotide polymorphism.Sternberg, 2012 
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antidepressius de la ketamina estan bloquejats en rates BDNF-knockout (95,97). Per tant, el 

BDNF també regula la funció de receptors NMDA i la maduració sinàptica (98) i l’efecte de la 

ketamina pot ser més ràpid perquè actua sobre l’alliberació de BDNF depenent d’activitat, 

mentre els altres antidepressius no actuen sobre l’alliberació. En resum, els antidepressius 

provoquen un increment i un manteniment adequat de la connectivitat sinàptica, permetent que 

es reinstauri el funcionament òptim dels circuits implicats en l’afecte (30).  

 

Malgrat que hi ha prou evidència de la resposta del BDNF al tractament antidepressiu, altres 

treballs han descobert diverses excepcions notables (99,100). Algunes de les discrepàncies 

entre els resultats dels estudis de BDNF podria estar relacionat amb el fet que la proteïna es 

processa enzimàticament de manera complexa. La proteïna BDNF madura sembla ser induïda 

més ràpidament que mRNA, el que pot tenir diverses explicacions: estar elevades per 

mecanismes posttranscripcionals o per canvis en el processament de pro-BDNF mitjançant els 

enzims proteolítics (101) o altres mecanismes no descoberts. En última instància, les 

diferències en el moment de l'exposició i la naturalesa dels antidepressius o estímul 

probablement influeixen de forma única en el processament posttraduccional de BDNF, així 

com la maquinària transcripcional del promotor de BDNF i altres regions reguladores. 

 

Els estudis en humans, una metanàlisi de 8 estudis clínics va estudiar la concentració mitjana 

de BDNF en sèrum abans i després del tractament antidepressiu, mostrant un increment del 

BDNF durant el tractament antidepressiu, assolint-se nivells de BDNF similars als del grup 

control sa  (82). Una segona metaanàlisi (78) va confirmar aquests resultats i va reportar una 

correlació significativa entre els canvis en la concentració de BDNF sèric i els canvis en la 

gravetat de la depressió.  

 

Hi ha menys estudis sobre la relació entre BDNF plasmàtic i resposta al tractament 

antidepressiu en la depressió. La concentració mitjana de BDNF plasmàtic és significativament 

inferior en els pacients depressius en fase aguda comparat amb els controls sans i 

s’incrementa durant la teràpia antidepressiva eficaç (80,102,103), mentre que no s’observaven 

canvis estadísticament significatius en els nivells de BDNF plasmàtic en el grup de no 
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responedors (103). Els estudis que han investigat el BDNF en sèrum i en plasma suggereixen 

que aquestes molècules són marcadors de resposta al tractament independents i que el 

plasma podria ser un marcador d’estat de depressió, el qual s’incrementa amb el tractament 

antidepressiu efectiu (83,104). Dell’Osso et al. 2010 mostra que el BDNF plasmàtic està 

associat amb la gravetat de la malaltia, la recurrència i els símptomes en pacients depressius 

(102). L’estudi de Dreimüller 2012 troba que hi ha un increment del BDNF plasmàtic que pot 

produir-se ràpidament després d’iniciar-se el tractament antidepressiu, en 7 dies (105).  

 

 

 

SEROTONINA 
 
 

La serotonina (5-HT) és derivada de l’aminoàcid essencial L-triptòfan. El sistema serotoninèrgic 

és filogenèticament antic i està implicat en múltiples funcions que inclouen el control de l’humor, 

el son, la ingesta, funcions cognitives com l’aprenentatge i la memòria i els comportaments 

relacionats amb la recompensa i la predicció de càstig. Respecte a la localització, la trobem en 

un 90% en el tracte gastrointestinal amb la funció de contracció del múscul llis, en un 8% en els 

grànuls densos de les plaquetes i en el plasma, implicada en l’agregació plaquetària i exercint 

un efecte vasoconstrictor, i al voltant de l’1% en les terminacions nervioses actuant com a 

neurotransmissor (106). Aquest sistema ha de respondre ràpidament als senyals, mentre 

assegura l’homeòstasi. Una visió més recent indica que la serotonina incrementa la sensibilitat 

als estímuls ambientals, fent de mediadora de les respostes adaptatives als canvis ambientals i 

assenyalant la disponibilitat de recursos o la presència d’amenaça (107).  

 

El sistema serotoninèrgic consta de 14 receptors de 5-HT, agrupats en 7 subfamílies, que 

posseeixen una estructura heptahelicoïdal i estan units a proteïnes G, excepte els receptors 5-

HT3A i 5-HT3B que s’uneixen a canals d’ions i un transportador de la recaptació de serotonina. 

Els receptors de serotonina estan presents en múltiples localitzacions i amb funcions 

pleiotròpiques (108).  De tots els receptors, el 5-HT2A és d’especial interès en la clínica perquè 
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intervé en diverses de les funcions fisiològiques de la 5-HT. Aquests receptors s’han trobat en 

diferents parts del sistema nerviós central i perifèric, inclosos el còrtex cerebral, ganglis basals, 

hipocamp, tàlem, cerebel i hipotàlem (Figura 6). En la perifèria es localitza en les plaquetes i en  

el múscul llis (108). S’ha implicat en la contracció del múscul llis vascular i extravascular i en 

l’agregació plaquetària (109). El receptor 5-HT2A s’ha vist implicat en l’activació de la fosfolipasa 

C (mobilització de calci intracel·lular) i de la fosfolipasa A2 (alliberació d’àcid araquidònic). 

 

La disponibilitat de 5-HT està estrictament limitada per un mecanisme selectiu i actiu de 

recaptació que actua a través d’una proteïna específica, el transportador de 5-HT.  S’ha trobat 

un únic transportador de la recaptació de la serotonina (SERT), que és el mecanisme principal 

de regulació dels nivells de serotonina a la sinapsi i de finalitzar l’activitat del neurotransmissor. 

L’activitat del SERT està regulada pels receptors 5-HT2B (110) que operen en les neurones 

primàries del nucli de rafe i controlen el sistema de transport de la serotonina global. En 

absència de serotonina externa, el receptor 5-HT2B s’acobla a la producció d’òxid nitrós que 

assegura la fosforilació del transportador de serotonina a nivells basals i la recaptació màxima 

de serotonina. Si hi ha presència de 5-HT, el receptor 5-HT2B s’acobla a proteïna kinasa C per 

promoure fosforilacions addicionals del transportador de serotonina i de la subunitat Na+, K+-

ATPase, empitjorant el gradient electroquímic necessari per a la recaptació de serotonina. 

Aquest mecanisme està inhibit per diferents substàncies (antidepressius, cocaïna, 

amfetamines, …). El SERT es troba a les terminals presinàptiques i en els axons i cossos 

cel·lulars serotoninèrgiques del nucli del rafe, seguit per hipotàlem, amígdala, putamen, caudat, 

hipocamp, ínsula i còrtex prefrontal i cerebel·lós (111) i a nivell perifèric també s’ha trobat en 

les cèl·lules epitelials de l’intestí (112), en el cor, en la glàndula suprarenal, en els vasos 

sanguinis, en plaquetes (113) i en limfòcits (114).  

 

Existeix una variació genètica del transportador de serotonina en el cromosoma 17q11.2-q12 

que inclou un polimorfisme del promotor d’aquest gen (5-HTTLPR). És un polimorfisme per  

inserció/deleció, on un segment del parell de bases 44 és present (L al·lel) o absent (S al·lel). 

Aquest gen afecta la velocitat de recaptació de serotonina, disminuint l’expressió de SERT i la 

seva activitat de recaptació. Les dades de funcionalitat indiquen que l’al·lel S redueix la 
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transcripció (115) i aquest al·lel s’ha associat amb susceptibilitat amb la depressió major, tot i 

que aquesta troballa no és universal (116,117) i està relacionada amb la presència d’estrès o 

estímuls negatius perquè es presenti aquesta associació. L’al·lel S també s’ha relacionat amb 

un fenotip d’ansietat incrementada i major resposta a estímuls de por, alhora que a una menor 

resposta a ISRS (118). 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICACIÓ SEROTONINA EN LA DEPRESSIÓ  

 

No hi ha una anomalia única en el sistema serotoninèrgic que sigui comú a la majoria de 

pacients amb depressió major i cal destacar que hi ha molts factors de control neuronal sobre 

la concentració sinàptica de 5-HT i sobre la resposta postsinàptica d’aquesta com serien: la 

disponibilitat de triptòfan, les variants genètiques de la hidroxilasa 2 triptòfans, els receptors 5-

HT1A del cos neuronal, els autorreceptors 5-HT1B terminals, el SERT, les monoamines oxidases 

Figura 6: Representació esquemàtica dels sistema serotoninèrgic central humà.  

Adaptació de Feltenand and Shetty, 2010 
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que inactiven 5-HT i els polimorfismes dels diferents receptors 5-HT postsinàptics. Si hi ha una 

anomalia única, aquesta pot conferir solament un lleuger increment del risc de desenvolupar 

depressió. És possible que examinant diversos factors que controlen la transmissió 

serotoninèrgica s’enfortiria el vincle directe entre la deficiència del sistema 5-HT i la depressió 

major (119).  

 

Algunes de les troballes en pacients deprimits són una disminució de la concentració del 

metabòlit de la serotonina, baixa densitat de receptors SERT principalment en el còrtex 

prefrontal ventral (120), increment del nombre de receptors postsinàptics 5-HT1A (121) i una 

baixa concentració de triptòfan que s’utilitza per a la síntesi de serotonina. Un model 

experimental de depleció de triptòfan, l'aminoàcid precursor requerit per a la síntesi central de 

la serotonina, provoca una recaiguda greu aguda en els pacients en remissió de la depressió 

major tractament amb inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (122). 

 

 

SEROTONINA I FÀRMACS:  

 

La recaptació de serotonina per la sinapsi es pot manipular mitjançant fàrmacs i les vies de la 

serotonina (5-HT) continuen essent una diana important dels fàrmacs psicotròpics. Els 

antidepressius ISRSs i alguns tricíclics incrementen la neurotransmissió serotoninèrgica, 

almenys en part, per bloqueig dels llocs d’unió de la serotonina amb el SERT. Els diferents 

ISRSs s’uneixen al transportador de serotonina amb una taxa d’ocupació similar però diferent 

durada i potència. Aquesta inhibició prevé la recaptació de la 5-HT dintre de la neurona (123) i 

incrementa la quantitat de serotonina en l’escletxa sinàptica, on està lliure per viatjar a 

receptors més distants i continuar reaccionant amb receptors propers. L’ increment inicial en la 

serotonina es produeix sobretot en el cos cel·lular i en les dendrites localitzades en el rafe 

mesencefàlic a causa del bloqueig del SERT en aquella regió però no tant en l’axó terminal. 

Quan els nivells de serotonina s’incrementen en l’àrea somatodendrítica, estimulen els 

autorreceptors 5-HT1A d’aquesta regió i la freqüència d’alliberació de les neurones 

serotoninèrgiques està inhibida. Aquests efectes farmacològics immediats no expliquen les 
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accions terapèutiquess però si els efectes secundaris inicials. L’estimulació prolongada dels 

autoreceptors 5-HT1A somatodendrítics produeix una regulació a la baixa d’aquests 

autoreceptors i la seva desensibilització, provocant una desinhibició de l’alliberació de 

serotonina als axons terminals i un increment del flux d’impuls neuronal,  que correspondria a 

l’inici de l’acció terapèutica. L’increment d’alliberació de la serotonina als terminals, en 

presència d’una bomba de recaptació de serotonina inhibida, incrementa la disponibilitat de 

serotonina en la sinapsi  i provoca que els receptors postsinàptics serotoninèrgics també es 

desensibilitzin. Per tant, la millora clínica amb ISRS no es deu a la mera inhibició de la 

recaptació, perquè la injecció aguda d’antidepressiu no produeix aquest efecte, sinó que cal 

que l’autorreceptores del terminal que controla l’alliberament de 5-HT a la sinapsi es 

desensibilitzi igual que el seu company del cos cel·lular que controla l'activitat d’alliberació 

(119,124).  

 

Respecte a altres tractaments no selectius de la serotonina, l’administració a llarg termini dels 

antidepressius tricíclics (ADT) sensibilitzen la resposta dels receptors 5-HT postsinàptics en les 

estructures del cervell anterior (125) i la teràpia electroconvulsiva de forma repetida causa una 

millora de la neurotransmissió serotoninèrgic. Altres fàrmacs que inicialment no actuen sobre la 

serotonina però que són efectius per la depressió, com el pramiprexol, l’agomelatina i alguns 

antipsicòtics, també mostren un increment de la transmissió de serotonina (119).  

 

 

SEROTONINA I BDNF 

 

La serotonina i el BDNF modulen les respostes conductuals a l’estrès i intervenen en l’eficàcia 

terapèutica dels antidepressius a través de mecanismes neuroplàstics i epigenètics. La 

comunicació entre aquests dos sistemes és bidireccional i pot ser crucial per controlar la funció 

cerebral, el manteniment de la neuroplasticitat i la seva resposta a estímuls ambientals (Figura 

7). Modificacions negatives en aquestes dues substàncies durant els períodes crítics del 

desenvolupament poden afectar el desenvolupament cerebral, reduir la resiliència als canvis 

ambientals i provocar alteracions fenotípiques que s’observen tota la vida. Conèixer les 
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relacions entre 5-HT i BDNF pot incrementar el coneixement de l’etiologia de les malalties 

mentals i portar a la identificació de noves dianes moleculars útils pel tractament (126). Una 

regió en què els dos sistemes convergeixen és l’hipocamp, també implicat en la depressió i en 

el tractament antidepressiu.  

 

El BDNF influeix en el fenotip, la maduració, la plasticitat estructural i la funció de les neurones 

serotoninèrgiques. El BDNF i el seu receptor TrkB  estan expressats en les neurones 

serotoninèrgiques en el nucli del rafe (90,127) i el  BDNF de l’hipocamp és transportat 

retrògradament a les neurones del nucli del rafe (128). L’exposició prolongada de BDNF en 

l’hipocamp disminueix els nivells de receptors 5-HT2A, però no s’observen canvis en els nivells 

del receptor  5-HT1A (129). La regulació del fenotip serotoninèrgic s’observa a través d’un bucle 

auto/paracrí en què l’activació dels autoreceptors 5-HT1A per la 5-HT provoca una regulació a 

l’alça de BDNF i una activació de TrkB que, al seu torn, promou la maduració del fenotip 

serotoninèrgic. El tractament antidepressiu pot engegar el circuit de feedback positiu que porta 

a un increment en el BDNF, millorant el funcionament del sistema serotoninèrgic que condueix 

a més BDNF (126).  El BDNF també pot influir indirectament el desenvolupament del sistema 

serotoninèrgic a través de les cèl·lules glials. La infusió local de BDNF en rates mostra un 

efecte protector per l’increment de brotació regenerativa dels axons 5-HT, alhora que 

s’incrementen els nivells del metabòlit de la serotonina en l’hipocamp, estriat, còrtex i 

substància negra i  un increment del turn-over de 5-HT. L’activació de TrkB incrementa la funció 

del receptor 5-HT1A en hipocamp (130). La injecció de BDNF a l’hipocamp mostra una reducció 

del comportament de desesperació, però un increment de l’ansietat aguda i el bloqueig dels 

receptors 5-HT1A reverteix els efectes ansiogènics del BDNF (126,131,132).  

 

La disminució de l’expressió de BDNF comporta canvis funcionals en el sistema serotoninèrgic, 

expressats com una reducció de la funció dels receptors 5-HT1A i del SERT en l’hipocamp i un 

dèficit greu del receptor 5-HT2A en el còrtex prefrontal i en el nucli dorsal del rafe (126).  Estudis 

en animals BDNF
+/-

 no mostren lesions estructurals dels axons serotoninèrgics i mostren nivells 

normals de 5-HT, però s’observa una alteració dels nivells de SERT i una insensibilitat a ISRS. 

En mutacions Val66Met del BDNF s’observa una reducció del 30% en l’alliberació de BDNF 
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depenent d’activitat des de les neurones el que provoca un empitjorament de la resposta als 

ISRS  (133,134).  

 

En la relació inversa, els increments dels nivells de la serotonina indueixen increments o 

reduccions en els nivells de BDNF depenent de la regió o dosis. L’exposició crònica (135) a 

ISRS s’ha associat a una regulació a l’alça de la transcripció de BDNF en el còrtex prefrontal i 

hipocamp, però la magnitud i l’especificitat anatòmica d’aquests canvis depenen de variables 

com la durada del tractament, la dosis i el tipus de drogues, i és dependent de la regió cerebral 

i del context ambiental, requerint la presència d’ambients enriquits (136). Aquests canvis 

suggereixen que una millora dels nivells sinàptics de 5-HT provoquen una regulació a l’alça de 

la transcripció de BDNF que contribueix o manté l’activitat antidepressiva (31,137,138). 

L’administració prolongada de ISRS pot reinstaurar una forma juvenil de plasticitat en 

estructures cerebrals seleccionades a través de la modulació dels circuits relacionats amb 

BDNF, ja que la inhibició del senyal de BDNF via bloqueig del TrkB porta a un retrocés dels 

efectes de millora de la fluoxetina en la plasticitat neuronal.  

 

La relació entre els receptors de 5-HT i els nivells d’expressió de BDNF són complexos.  

L’estimulació dels receptors 5-HT1A regula a l’alça els nivells de mRNA BDNF i estimula la 

neurogènesi en l’hipocamp (90), però els canvis en l’expressió de BDNF provocats per 

fluoxetina no poden ser bloquejats per inhibidors específics del receptor 5-HT1A, indicant que 

altres receptors 5-HT podent estar involucrats en la regulació de l’expressió de BDNF (139).  

L’estimulació dels receptors 5-HT2A/C regula a l’alça els nivells de mRNA de BDNF i 

l’antagonisme de 5-HT2A mitjançant ketanserina bloqueja parcialment l’efecte de l’estrès sobre 

l’expressió de BDNF i  indicant que l’activitat d’aquest receptor també està involucrat en els 

canvis en l’expressió de BDNF en situacions d’estrès. 

 

Respecte al transportador de serotonina, s’observa que delecions genètiques del SERT 

provoquen fenotips d’ansietat i depressió. Delecions parcials de SERT, que  simulen la situació 

que es dóna en els portadors de la variant curta del transportador de serotonina (5-HTTLPR), 

mostren una reducció de l’expressió de BDNF en l’hipocamp i en el còrtex prefrontal, nivells 
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reduïts de BNDF en sèrum (140,141), alteracions en el sistema gabaèrgic (142) i provoquen 

que el cervell sigui més vulnerable a les situacions difícils. L’al·lel S de 5-HTTLPR i l’al·lel Met 

de BDNF s’influeixen sinèrgicament en  els fenotips relacionats amb depressió, exhibint major 

ansietat, nivell superiors de glucocorticoides i major reducció en el nombre de dendrites i 

d’espines dendrítiques en l’hipocamp quan s’exposen a l’estrès. El SERT també influeix en els 

canvis epigenètics del BDNF que poden produir-se durant el desenvolupament però manifestar-

se en fases més tardanes quan altres factors contribueixen a canvis en la transcripció (143). 

Una reducció de la funció de SERT i un increment dels nivells de 5-HT en fases inicials del 

desenvolupament, porta a una disminució de l’expressió gènica de BDNF que es manté per un 

increment de la metilació del DNA i una reducció en l’expressió dels factors de transcripció. La 

serotonina pot desenvolupar els seus mecanismes epigenètics via el receptor 5-HT1A i aquest 

receptor està unit positivament amb l’expressió gènica de BDNF i està regulat a la baixa en 

rates SERT
-/-

 (144). Com el BDNF és protector de l’estrès en fases inicials de la vida, els 

efectes adversos o condicions ambientals negatives que es produeixen durant el període crític 

del desenvolupament poden portar gradualment a alteracions fenotípiques que perdurin al llarg 

de la vida per metilació del BDNF.  Un bloqueig del SERT en l’adult incrementa els nivells de 5-

HT que té efectes oposats provocant un augment de l’expressió de BDNF el que normalitza els 

defectes associats amb les condicions patològiques (126).  
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SEROTONINA I HEMOSTÀSIA 

 

L’hemostàsia és el conjunt de processos que té l’organisme que permet que la sang circuli en 

estat fluid pels vasos. L’hemostàsia també actua quan es produeix un dany vascular provocant 

la formació d’un tap hemostàtic  que deté l’hemorràgia i posteriorment repara la lesió. Si hi ha 

un defecte en l’hemostàsia es poden donar complicacions de tipus hemorràgic i si hi ha un 

excés, les complicacions són de tipus trombòtic. Les plaquetes estan implicades en el 

manteniment de l’hemostàsia fisiològica a través de la formació d’un tap plaquetari, en el 

procés conegut com a hemostàsia primària. Les plaquetes no contenen nucli, però posseeixen 

en el seu interior grànuls alfa on s’emmagatzema factor von Willebrand (FVW), factor V de la 

Figura 7: Relació entre el BDNF i 5-HT en les fases de desenvolupament i en l’adult.  
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coagulació, factor XIII, fibrinogen i inhibidor de l’activador del plasminògen (PAI). També s’hi 

troben grànuls densos en els quals s’emmagatzema ADP, calci i 5-HT (145). Les plaquetes 

posseeixen diversos receptors de serotonina, el 5-HT2A, el 5-HT3 i el SERT, en les seves 

membranes equivalents als que es troben en les neurones serotoninèrgiques (108,146) i la 

serotonina és incorporada ràpidament dintre de les plaquetes, emmagatzemada en els grànuls 

densos i secretada durant l’estimulació (147). La 5-HT no és un agonista dèbil per les plaquetes 

humanes i actua accentuant l’activació plaquetària, potenciant les respostes procoagulants i 

incrementant la trombogènesi sobre les superfícies vasculars danyades (148,149).  

 

L’activació de les plaquetes provoca canvis en la forma, assemblatge del citosquelet, fusió de 

grànuls plaquetaris amb el sistema canalicular obert, contracció interna i alliberació del 

contingut dels grànuls a la circulació (150) (Figura 8). També es produeix àcid araquidònic dins 

de la plaqueta que és transformat en tromboxà A2 a través de la ciclooxigenasa (151).  El 

tromboxà A2 és un vasoconstrictor, a l’igual que la 5-HT i estimula l’alliberació d’ADP promovent 

l’agregació plaquetària. Durant l’activació plaquetària també s’exposen fosfolípids aniònics en la 

superficie plaquetària que faran de catalitzadors de la coagulació, ja que proporcionen la 

superficie adequada sobre la que s’uneixen els complexos enzimàtics de la coagulació. 

L’exposició d’aquests fosfolípids és coneguda com a expressió d’activitat procoagulant (152). 

Les plaquetes activades utilitzen la 5-HT per incrementar l’expressió i la retenció de proteïnes 

procoagulants a la seva superfície tals com el fibrinogen i el factor de coagulació V, que 

juntament amb fosfolípids actius poden incrementar els mecanismes de la coagulació (153). 

Aquestes plaquetes interaccionen amb les cèl·lules endotelials provocant l’alliberació de factors 

solubles, inclosos β-thromboglobulin (βTG) i factor plaquetari  4 (PF4), a la circulació general.  

Posteriorment a la reacció d’alliberació s’expressa en la superfície de la plaqueta activada 

glicoproteïna (GP) IIb-IIIa activa que permet l’agregació de les plaquetes entre si, utilitzant  com a 

pont molecular fibrinogen i FVW. Quan es produeix una lesió en la paret vascular queden exposats 

a la circulació elements del subendoteli com el factor tissular (FT), el col·lagen i el FVW, 

responsables de l’activació de les plaquetes i dels mecanismes de la coagulació. Aquesta 

interacció permet a les plaquetes circulants detectar les zones lesionar-se, activar-se i adherir-

se per cobrir el màxim de superfície. El resultat és la formació d’un tap hemostàtic primari que 
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posteriorment, després de l’activació dels mecanismes de la coagulació, es consolidarà per una 

malla de fibrina que es coneix com hemostàsia secundària (Figura 9).  

 

L’exposició de factor tissular (FT) en les zones lesionades és el principal iniciador de la coagulació i 

juga un paper crític en l’hemostàsia (154). En un primer pas el FT forma un complex amb el FVII 

que requereix calci i posteriorment s’inicia una cascada d’activacions successives de diferents 

factors. Aquesta cascada de la coagulació té com a catalitzador els fosfolípids aniònics de la 

superfície de les plaquetes activades. L’objectiu és la generació de trombina (155) que permet 

formar una malla de fibrina que estabilitza el tap hemostàtic i l’activació de noves plaquetes. 

També es coneix que l’exposició de FT en els llocs de disrupció de les plaques arterioscleròtiques 

juga un paper crític en les complicacions isquèmiques causades per les plaquetes, encara que no 

s’ha mostrat una interacció directa del FT amb les plaquetes. 
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Figura 8: Activació plaquetària i funció de la serotonina. 
El col·lagen exposat després del dany de l’endoteli, entre altres factors, estimua l’activació plaquetària i 
l’adhesió a la paret vascular. Després de l’activació s’observa un canvi en la forma de les plaquetes i el 
contingut dels grànuls intraplaquetaris s’allibera, incloent serotonina (5-HT) a partir dels grànuls densos i 
tromboxà A2  (TXA2) produïts a partir d’àcid araquidònic (AA). Tots aquests fenòmens són calci-dependents 
i amplifiquen l’activació plaquetària. Els receptors de GP IIb/IIIa s’expressen en la membrana de les 
plaquetes i s’uneixen a fibrinogen, la via comú per a l’agregació plaquetària. La serotonina actua sobre els 
receptors 5-HT2A localitzats a la paret vacular i a les plaquetes i és capturada per un transportador 
específic de la recaptació de la serotonina (5-HTT o SERT) de la membrana cel·lular. Els inhibidors 
selectius de la recaptació de serotonina (ISRS) bloquegen SERT el què condueix a un esgotament del 
contingut de la serotonina de les plaquetes amb el temps, perjudicant parcialment la seva funcionalitat. La 
GP Ib és el receptor de plaquetari per al factor de von Willebrand (vWF). GP VI és el receptor per al 
col·lagen de les plaquetes. El P2Y12 és el receptor plaquetari de difosfat d’adenosina (ADP).  
De Abajo, 2011 
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S’ha descrit una subpoblació de plaquetes anomenades plaquetes coated (156) les 

característiques principals de les quals són: 1) la presència de proteïnes procoagulants dels 

grànuls alfa intraplaquetaris units a la membrana externa de les plaquetes activades, 2) 

exposició de fosfolípids aniònics i 3) presentar permeabilitat a la calceïna (157). Les proteïnes 

implicades, el factor V, el fibrinogen i la trombospondina posseeixen zones d’unió a  5-HT 

(158). El mecanisme pel qual proteïnes amb caràcter procoagulant queden unides a la 

membrana plaquetària implica un procés de derivatització de les proteïnes amb 5-HT, conegut 

com a serotonilació. La importància d’aquestes plaquetes es deu a què poden intensificar els 

mecanismes de la coagulació. A més, solament es formen sota condicions especials 

d’activació. Aquest mecanisme a través de la 5-HT podria representar un factor de risc 

Figura 9: Resum de les cascades de la coagulació i la fibrinòlisi.  
(A) La cascada de la coagulació,  que afavoreix la formació de coàguls, s'inicia in vivo pel factor 
tissular i el factor VIIa (FVIIa) i condueix a la conversió de protrombina en trombina pel complex de 
protrombinasa (FXa i FVA). L'escissió posterior de fibrinogen per la trombina, juntament amb 
l'agregació de plaquetes, pot resultar en la formació d'un trombus. El coàgul de fibrina s'estabilitza 
addicionalment per FXIII, que també és activat per la trombina, i el procés de coagulació es veu 
magnificat per altres bucles de retroalimentació positiva. 
 (B) La fibrinòlisi mediada per la plasmina, resultant en productes de degradació de fibrina i la lisi del 
coàgul, es produeix després de la conversió de plasminogen en plasmina per l'activador de 
plasminogen de tipus tissular (tPA). L’inhibidor de l’activador del plasminogen 1 (PAI-1) inhibeix 
ràpidament tPA. α-2-antiplasmina (α-2-AP) inactiva la plasmina mitjançant la formació d'un complex 
1:1 inhibitori amb la plasmina circulant. L’inhibidor de la fibrinòlisi activat per trombina (TAFI)Thrombin-
activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI)cleaves the C-terminal lysine residues of fibrin, preventing the co-
activation of plasminogen by fibrin Thrombin (TAFI) escindeix els residus de lisina C-terminals de la 
fibrina, prevenint  la co-activació de plasminogen per fibrina. Bodary et al., 2002 
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protrombòtic en pacients amb depressió. La majoria dels vasos sanguinis presenta un flux 

sanguini que pot ser considerat un flux laminar, en el que les capes circulants del centre ho fan a 

una velocitat major que les capes de la perifèria més propera a la paret vascular. La majoria de les 

plaquetes circulen per la zona externa, prop de la paret vascular que és on hauran de realitzar la 

seva funció. Un paràmetre clau en el flux laminar que té un impacte important en la trombosi és 

l’índex de cisallament (159) i es defineix com l’índex de canvi de la velocitat a la qual una capa 

de fluid passa sobra una altra cada adjacent paral·lela. En l’arbre vascular, l’índex de 

cisallament és variable en funció del diàmetre del vas i de la seva localització. Aquesta variable 

té la seva repercussió en el tipus de fenòmens que es poden observar en cada zona (160). En 

el recorregut arterial, on es troben els majors índexs de cisallament, predominen els 

esdeveniments influïts per les plaquetes, provocant complicacions de tipus isquèmic. En el 

territori venós, on es troben els índexs de cisallament menors, predominaran els mecanismes 

de la coagulació, afavorint la deposició i formació de la malla de fibrina i provocant 

complicacions en forma de trombes (161). En condicions patològiques on hi ha una disminució 

del lumen del vas, com en presència d’una placa d’ateroma, l’índex de cisallament és molt 

elevat i podria donar lloc a una síndrome coronària aguda (160). 

 
 

 

RELACIÓ ENTRE SEROTONINA PLAQUETÀRIA I CEREBRAL. LA 

PLAQUETA COM MODEL NEURONAL 

 

Les plaquetes han estat usades experimentalment com a models neuronals en la recerca dels 

mecanismes de la depressió. La serotonina es troba en les neurones i en les plaquetes però la 

seva formació, regulació presenta semblances i diferències que seran analitzades a continuació 

(162) (Figura 10). 

 

L’expressió de la proteïna SERT en plaquetes es considera idèntica a la trobada en neurones, 

mostrant en els dos casos una afinitat alta per 5-HT i essent inhibida pels mateixos components 

(163). El gen humà del SERT i el polimorfisme que afecta la seva expressió influencien la 
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funció en plaquetes i en cervell d’igual manera, mostrant que la variant al·lèlica llarga mostra un 

increment de la densitat de SERT  i una major capacitat de recaptació de serotonina. En els 

pacients deprimits s’ha observat una disminució de la densitat de SERT en diferents àrees 

cerebrals (164) i una disminució significativa en la unió de les plaquetes a imipramina i 

paroxetina i una disminució de la densitat de SERT en pacients deprimits (165). La membrana 

de la plaqueta humana conté receptors 5-HT2A similars als que es troben en les neurones 

serotoninèrgiques centrals (166). S’ha observat un increment en la unió a receptor plaquetari 5-

HT2A en pacients deprimits (167,168).   Respecte a la densitat i a l’índex de funcionalitat dels 

receptors 5-HT2A de les plaquetes després del tractament antidepressiu en pacients 

depressius, estudis preliminars del nostre grup no van mostrar canvis significatius en la 

resposta agregant de les plaquetes a la 5-HT en pacients amb depressió (169). No obstant 

això, en estudis més recents s’ha observat una disminució de la resposta plaquetària 

provocada per receptors 5-HT2A després del tractament amb imipramina (170). Aquestes dades 

confirmarien que l’efecte terapèutic d’alguns antidepressius podria estar relacionat amb la 

desensibilització dels receptors 5-HT2A o amb una disminució de l’expressió dels mateixos. Hi 

ha estudis que comparen els mecanismes de secreció de les plaquetes amb el trànsit de 

vesícules en les neurones (171). La 5-HT no travessa la barrera hematoencefàlica, però sí 

alguns dels seus metabòlits o precursors, el que provoca un cert grau de correlació entre els 

nivells perifèrics i centrals de 5-HT (172). Estudis recents mostren la correlació entre el 

transport de serotonina plaquetària i cerebral (173).  

 

Respecte a les diferències cal destacar que les neurones sintetitzen la 5-HT, mentre que les 

plaquetes no sintetitzen 5-HT i aquesta és recaptada del plasma per SERT i produïda 

principalment per les cèl·lules enterocromafines. També cal tenir en compte que  les plaquetes 

emmagatzemen el 99 % de la 5-HT circulant. La regulació del magatzem i degradació de la 5-

HT  presenta components comuns en plaquetes i neurones, però les neurones presenten 

mecanismes que no estan present en les plaquetes. L’intercanvi fisiològic de 5-HT de les 

plaquetes és bastant baix i és alliberada per exocitosis a través de l’activació amb la trombina, 

ADP, col·lagen i adrenalina o en resposta a  senyals que inclouen el contacte amb l’endoteli 

lesionat, isquèmia o agonistes dels receptors 5-HT2 i 5-HT3. En les neurones, la 5-HT és 



 

50 

 

alliberada a les terminals sinàptiques per un potencial d’acció que despolaritza la cèl·lula, i 

allibera el neurotransmissor a l’esquerda sinàptica (174). També cal considerar que el cervell 

conté diversos receptors pre i postsinàptics  i les plaquetes solament expressen 5-HT2A, 5-HT3 i 

SERT. Les plaquetes tampoc presenten els elements reguladors presents en la neurona el que 

pot ser una limitació pel seu ús com a model d’estudi de la transmissió serotoninèrgica central. 

No es coneix si els mecanismes i els estímuls implicats en la internalització i el reciclatge de la 

SERT són els mateixos en els dos teixits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: El sistema serotoninèrgic en neurones (A) i en plaquetes (B). 
Es pot apreciar l’homologia en quan al receptor de la 5-HT (5-HT2A) i el transportador de la 5-HT 
(SERT) entre neurones i plaquetes.  
Escolar G. Et al. Drugs Today 2005 
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RELACIÓ ENTRE PATOLOGIA CARDIOVASCULAR I DEPRESSIÓ.  

 

La malaltia cardiovascular i la depressió major són malalties molt prevalents en la nostra 

societat. S’han trobat evidències clíniques que confirmen una relació recíproca entre els 

mecanismes de la depressió i els de la patologia cardiovascular (175–177),  principalment en 

fases agudes (178). Els esdeveniments vitals adversos juguen un paper causal en les 

depressions i en precipitar episodis cardiovasculars, associant-se al primer episodi d’infart de 

miocardi. El 20 % dels pacients ingressats per una síndrome coronària aguda compleixen 

criteris DSM per trastorn depressiu major i un percentatge superior mostra símptomes 

subclínics de depressió (179,180). La depressió major és aproximadament tres vegades més 

freqüent en pacients després d’un infart agut de miocardi (181). S’ha descrit que el fet de 

desenvolupar una depressió greu en les setmanes següents a un ingrés hospitalari per una 

síndrome coronària aguda o una inadequada resposta al tractament de la depressió, pot 

duplicar la mortalitat cardíaca durant el seguiment als 6-7 anys (182) i s’ha associat a una 

major limitació física, presència de símptomes i a una disminució de la qualitat de vida i de la 

salut en general (183). Estudis que examinen la depressió i l'ansietat com a predictors 

d’esdeveniments cardíacs al cap de 2 anys en pacients amb malaltia coronària estable han 

mostrat una alta probabilitat d'esdeveniments cardíacs adversos majors en aquells amb 

depressió (184). Una revisió d’aquest any conclou que la depressió posteriorment a una 

síndrome coronària aguda està associada a major risc de mortalitat general i cardíaca, pel que 

la depressió s’hauria d’elevar al nivell de factor de risc de pitjor pronòstic i ser avaluada de 

forma rutinària després d’una síndrome coronària aguda (185).  

 

La depressió major també s’ha considerat un factor de risc independent per complicacions 

cardiovasculars (176,186). En els pacients amb trastorn depressiu no tractat, el risc de 

desenvolupar malaltia cardiovascular és significativament més alt que en els pacients amb 

depressió que són tractament amb antidepressius. Els símptomes depressius prediuen una 

major incidència de malaltia coronària o de mortalitat cardíaca en subjectes sense evidència de 

malaltia cardiovascular quan la depressió es va iniciar  (187,188). S’han indicat diversos 

mecanismes per explicar aquesta associació: desregulació neuroendocrina, alteracions en el 
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control cardíac produït pel sistema autonòmic, inflamació i alteració de la funció immune, 

disminució en cèl·lules progenitores endotelials circulants, fatiga, inactivitat física, alteració de 

la funció plaquetària i conductes de risc com el sedentarisme, el no compliment de la 

medicació, el retard en buscar assistència (187,189,190) (Figura 10). 

 

Els mecanismes serotoninèrgics podrien ser l’enllaç potencial entre els trastorns afectius i el 

risc cardiovascular (149). Les plaquetes juguen un rol crític en el desenvolupament de 

complicacions isquèmiques en la malaltia cardiovascular. Les plaquetes poden contribuir a la 

remodelació arterial i a la formació d’ateroma mitjançant el reclutament de cèl·lules 

inflamatòries que indueixen l’apoptosi de cèl·lules arterials i mitjançant la producció de factors 

de creixement que promouen la proliferació de cèl·lules del múscul en l’ateroma. La 5-HT 

segregada per les plaquetes indueix l’agregació plaquetària i la vasoconstricció coronària. La 5-

HT per si mateixa és un agonista plaquetari dèbil en estudis d’agregometria estàndards (145) 

però incrementa la reacció plaquetària de forma important si s’associa a altres agonistes i no es 

pot considerar agonista dèbil. També actua accentuant l’activació plaquetària, potenciant les 

respostes procoagulants i incrementant la trombogènesi sobre les superfícies vasculars 

danyades (148,149). La serotonina afavoreix l’expressió de CD62-P i de molècules 

procoagulants en la membrana de la plaqueta. La resposta agregant d’agonistes dèbils depèn 

de la concentració d’ions de calci, pel que la potenciació de l'agregació plaquetària induïda per 

5HT és més evident quan s'utilitza heparina de baix pes molecular com anticoagulant. 

  

La depressió s’ha associat a alteracions en múltiples esglaons de l’activació plaquetària, 

l’agregació plaquetària i la cascada de coagulació.  Els pacients amb depressió major tenen un 

increment significatiu en l’activació del complex αIIb–β3 integrina del receptor de fibrinogen 

plaquetari (final comú de l’activació plaquetària) comparat amb controls sans (191,192). 

Addicionalment, l’expressió de P-selectina en la superfície, un marcador de l’activació 

plaquetària, estava significativament incrementat en els pacients depressius i també mostren 

més agregats circulants de leucòcits-plaquetes (P <0.001). Estudis in vitro mostren una millora 

de la reactivitat plaquetària a ADP en pacients deprimits (193,194). La proteïna anexina V unida 

a plaquetes està incrementada  (191,195). Un increment en la  sensibilitat dels receptors 5-
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HT2A i una regulació a la baixa dels receptors SERT en la perifèria podria explicar la relació 

entre tromboembolisme i depressió (196). Per contra, altres estudis no han mostrat un 

increment o una disminució en els nivells d’activació plaquetària en pacients amb depressió 

(197). Aquestes troballes discordants podrien ser explicades per diferències en els mètodes per 

detectar l’activació plaquetària o en diferents poblacions de pacients respecte gravetat clínica o 

edat.  

 

En els darrers anys hi ha estudis que la depressió i la patologia cardíaca poden ser, almenys 

en part, expressions de fenotips diferents del mateix substrat genètic. Els gens relacionats amb 

la inflamació, l’agregació plaquetària i el sistema serotoninèrgic poden ser predictors 

d’ambdues patologies (178,198).  Respecte al polimorfisme de SERT, el genotip ll s’ha associat 

a un major risc d’infart de miocardi pel fet que afecta l’activació plaquetària provocada per 5-HT 

i la proliferació de les cèl·lules del múscul llis que es produeix durant l’aterosclerosi (199) i el 

genotip ss s’ha relacionat amb símptomes depressius, provocant un increment del risc 

cardiovascular en pacients amb símptomes depressius posteriorment a patir un infart agut de 

miocardi (200).  L’ús d’estratègies antiplaquetàries va disminuir els infarts de miocardi en els 

pacients amb l’al·lel ll, mentre que en els pacients amb l’al·lel ss l’efecte es relacionava més 

amb els símptomes depressius.  
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Figura 11: Mecanismes mitjançants els quals la depressió afecta en el pronòstic de la 
malaltia cardíaca.  HPA: Hipotàlam-hipofisi-adrenal; BDNF: Factor de creixement derivat del cervell.  

Adaptat de Huffmann et al., 2013.  
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HIPÒTESIS:  
 

La depressió s’ha associat a múltiples alteracions biològiques. En el nostre estudi volem 

analitzar les alteracions que es presenten en els pacients depressius respecte a subjectes 

controls i els canvis que s’observen durant el tractament amb un antidepressiu inhibidor de la 

recaptació de la serotonina. Les neurotrofines s’han relacionat amb la regulació de l’humor i la 

neurotrofina més estudiada ha estat el BDNF. S’ha suposat que els pacients amb clínica 

depressiva presentarien uns nivells de neurotrofines inferiors als subjectes sans que implicaria 

una disminució de la neuroplasticitat cerebral i que el tractament corregiria aquestes 

alteracions. Una altra alteració que s’observa en pacients depressius és una major activació 

plaquetària i alteracions en els paràmetres hemostàtics. Aquestes alteracions poden 

predisposar a la presència d’esdeveniments cardiovasculars en pacients depressius.  Les 

nostres hipòtesis són:  

 

1. Els pacients depressius en fase aguda presentaran uns nivells de BDNF inferiors als 

subjectes sans tant en plasma com en plaquetes. 

2. La millora clínica associada al tractament amb ISRS normalitzaran aquests nivells, 

assolint valors similars als controls tant en plasma com en plaquetes. 

3. Els pacients amb depressiu major presenten unes funcions adhesives, cohesives i 

procoagulants de les plaquetes que indiquen un fenotip protrombòtic respecte als 

subjectes sans. 

 

4. Els antidepressius inhibidors selectius de la recaptació de serotonina modifiquen l’estat 

protrombòtic observat en els pacients depressius, assolint uns nivells d’activació 

plaquetaris i de coagulació similar als subjectes sans.  
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OBJECTIUS:  
 

Avaluar el BDNF i els paràmetres d'hemostàsia i coagulació en fase depressiva sense 

tractament i en diferents fases del tractament amb ISRS i comparar-los amb controls sans:  

 

1. Comparar els nivells de BDNF en plasma pobre en plaquetes i en plaquetes en 

pacients amb episodis depressius major i en controls sans.  

 

2. Observar els canvis en els nivells de BDNF en plasma i en plaquetes en relació amb la 

millora clínica produïda pel tractament crònic amb escitalopram en diferents fases del 

tractament. Estudiar si existeix una relació temporal entre la resposta terapèutica al 

tractament i els canvis neuroquímics detectats. Valorar correlacions entre BDNF i 

gravetat clínica. 

 

3. Valorar la relació entre els nivells de BDNF plasmàtic i el plaquetaris i estudiar la seva 

correlació. 

 

4. Avaluar el perfil trombòtic en pacients amb depressió major posant especial èmfasi en 

els biomarcadors plaquetaris i d’activació de la coagulació.  

 

5. Avaluar les modificacions en els símptomes depressius i els efectes sobre les funcions 

adhesives, cohesives i procoagulants de les plaquetes en pacients sotmesos a 

tractament amb fàrmacs inhibidors de la recaptació de serotonina (escitalopram durant 

24 setmanes). Avaluar les propietats antitrombòtiques de l’escitalopram sobre l’acció 

procoagulant de les plaquetes en experiments sota condicions de flux, utilitzant models 

de perfusió a diferents índexs de cisallament 
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RESPOSTA CLÍNICA: 

 Les puntuacions de l’Escala de Hamilton per Depressió (HDRS) utilitzades com a 

mesura de la clínica depressiva van mostrar una diferència estadística significativa 

entre les puntuacions en pacients en fase inicial respecte als controls (24 ± 4,35 vs 

0,62  ± 1,19; p<0.001). 

 

 A partir de la quarta setmana de tractament es va detectar una millora significativa en 

les puntuacions mitjanes de HDRS. Al cap de vuit setmanes, tots els pacients van 

respondre al tractament i al cap de 12 setmanes estaven en remissió, considerada com 

a HDRS inferior a 8 punts. No obstant això, s’observa una diferència significativa entre 

les puntuacions de HDRS dels pacients al final de l’estudi i les puntuacions dels 

controls (3,93 ± 3,95 vs 0,62 ± 1,19, respectivament; p < 0,01 ).  

 

 S’observa una diferència significativa en la HDRS al final de l’estudi entre els pacients 

amb un primer episodi i els pacients recurrents  (p < 0,05), no observant-se diferències 

significatives entre els subjectes control i els pacients amb un primer episodi 24 

setmanes després d’iniciar el tractament. En les mesures HDRS, els pacients 

recurrents mostraven puntuacions superiors als pacients amb un primer episodi 

excepte en la fase inicial. No es van observar diferències entre homes i dones respecte 

a la simptomatologia.  

 

 

RESULTATS BDNF 
 

 Pel que fa a l’objectiu 1 que era comparar els nivells de BDNF en plasma pobre en 

plaquetes i en plaquetes en pacients amb episodis depressius major i en controls sans, 

els resultats obtinguts indiquen que els nivells de BDNF en plasma pobre en plaquetes 

(PPP-BDNF) en pacient no tractats mostraven un augment significatiu en comparació 
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amb els subjectes sans (496,8 ± 132,3 vs 311,5 ± 90,6 pg / ml; p < 0,01). Respecte als 

nivells de BDNF en plaquetes (Plt-BDNF) dels pacients en fase inicial eren 

significativament menors als subjectes sans (458,5 ± 163,9 vs 793,8 ± 232,7 pg/ml; p < 

0,05 ). Aquests resultats van en contra de la nostra hipòtesi inicial en què esperàvem 

una disminució dels nivells de BDNF plasmàtics dels pacients respecte als controls, 

però va a favor d’una disminució en els nivells de BDNF plaquetari.  

 

 

 Pel que fa a l’objectiu 2 d’observar els canvis en els nivells de BDNF en plasma i en 

plaquetes en relació amb la millora clínica produïda pel tractament crònic amb 

escitalopram en diferents fases del tractament els resultats indiquen que el tractament 

disminueix  de forma significativa els nivells de PPP-BDNF, observant-se a partir de la 

8º setmana  (454,39 ± 167,65 vs 311,5 ± 90,6 pg / ml; p < 0,05)  i es van assolir nivells 

similars als subjectes controls després de 24 setmanes de tractament (369,9 ± 151,5 

pg/ml) i també es va observar una normalització dels nivells de Plt-BDNF a valors 

similars als controls. Aquests resultats semblen anar a favor de la nostra hipòtesi inicial 

en què indicàvem una normalització dels valors amb el tractament. També es mostra 

una correlació entre la millora de la clínica i els nivells de BDNF en plasma i en 

plaquetes.  

 

 

 L’objectiu 3 d’avaluar la relació entre els nivells de BDNF plasmàtic i el plaquetar 

mostra un paral·lelisme invers entre els nivells de BDNF plaquetari i plasmàtic. Aquests 

resultats van en contra de la hipòtesi segons la qual hi hauria una correlació positiva 

entre els nivells en plasma i en plaquetes.  
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ALTRES RESULTATS DEL BDNF:  

 

 No s’observa diferències en els nivells de BDNF en plaquetes ni en plasma entre els 

pacients amb un primer episodi o en pacients recurrents, alhora que no es van trobar 

diferències significatives respecte a l’edat.  

 

 Es van analitzar els nivells de BDNF de forma separada segons sexe. En els nivells de 

Plt-BDNF en fase inicial s’observa uns nivells disminuïts en plaquetes tant en homes 

com en dones  (homes 213 ± 56 vs 640 ± 13,2 pg / ml , p < 0,05 ; dones 540,3 ± 12 vs 

788,1 ± 261,7 pg / ml , p < 0,05), però els nivells de PPP-BDNF estaven augmentats 

significativament a l’inici de l’estudi en dones però no en homes (dones 486,6 ± 145,2 

pg/ml, p <0,01). Al cap de 24 setmanes no s’observaven diferències entre pacients i 

controls. 

 

 

Figura 12: Relació entre el BDNF en plasma i en plaquetes i respecte a la clínica depressiva  

Llegenda: PPP-BDNF: BDNF plasmàtic; Plt-BDNF: BDNF en plaquetes; HDRS: Escala de Hamilton 

per la depressió 
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RESULTATS PARÀMETRES DE COAGULACIÓ 
 
 

Respecte a l’objectiu 4 que avalua el perfil trombòtic en pacients amb depressió major 

s’observa un increment en els paràmetres d’activació plaquetària i una tendència a la 

coagulació incrementada i alterada respecte als controls sans. Aquests resultats van a favor de 

la nostra hipòtesi de què els pacients amb depressiu major presenten unes funcions adhesives, 

cohesives i procoagulants de les plaquetes que indiquen un estat protrombòtic respecte als 

subjectes sans.  

 

Pel que fa a l’objectiu 5 que avalua els efectes del tractament amb ISRS sobre aquests 

paràmetres, s’observa una normalització de tots els paràmetres excepte una persistència de la 

fermesa del coàgul màxima incrementada i una disminució del temps de formació del coàgul. 

Aquests resultats van a favor de la nostra hipòtesi segons la qual el tractament amb ISRS 

retorna els paràmetres de l’hemostàsia a nivells similars als dels subjectes sans, excepte 

respecte als paràmetres tromboelastromètrics que es mantenen alterats o empitjoren.  

 
Mostrant les dades més concretes obtenim:  

 

 Increment del volum plaquetari mitjà en els pacients depressius en el moment del 

diagnòstic (P0) (P0 = 10.0 ± 0.1 fL vs. controls = 8.3 ± 0.2 fL; p < 0.01) i disminueix 

durant el tractament amb ISRS, tot i que continua significativament incrementat després 

de 24 setmanes de tractament (P24 = 9.4 ± 0.3 fL vs. controls = 8.3 ± 0.2 fL; p < 0.01). 

No s’observen canvis significatius respecte als recomptes plaquetaris en les diferents 

determinacions.  

 

 ESTUDIS D’AGREGACIÓ: Les plaquetes dels pacients en el moment del diagnòstic 

mostren un major resposta a l’àcid araquidònic (p< 0.05 vs controls), acompanyat d’una 

disminució de l’agregació a  5-HT + ADP (p < 0.01 vs controls). El tractament amb 

escitalopram durant 24 setmanes restableix la resposta a àcid araquidònic i 5-HT + 
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ADP als nivells observats en els controls sang, però presenten una disminució de 

l’agregació plaquetària a epinefrina respecte als controls (p < 0.05).  

 

 ESTUDIS DE CITOMETRIA DE FLUX: Les plaquetes dels pacients amb depressió 

major sense tractament mostren signes d'activació lleu i un endofenotip procoagulant 

quan es comparen amb les plaquetes dels controls sans. Els nivells de GPIb estaven 

augmentats en P0 respecte controls (69,7 ± 6,6 vs 51,2 ± 4,9; p <0,05), acompanyat 

per una major expressió de marcadors procoagulants, Annexin V unida a plaquetes 

(ANV-binding) (8.5 ± 2.6 en P0 vs . 3,2 ± 0,3 en controls, p <0,05), i Factor V (FV / Va) 

(8,8 ± 2,2 en P0 vs 4,0 ± 0,5% en els controls, p <0,05). El tractament amb ISRSs 

durant 24 setmanes va restaurar aquestes diferències a valors similars als trobats en 

controls sans, però les plaquetes dels pacients al cap de 24 setmanes de tractament 

encara mostraven un increment en l'expressió de GPIIb-IIIa respecte als controls 

(105,3 ± 6,0 vs 87,4 ± 2,5, respectivament, p <0,05).  

 

 L'ACTIVITAT PROCOAGULANT DEL FACTOR TISSULAR (TF) EN SANG 

SENCERA I EN PLAQUETES: L'activitat procoagulant del TF- va ser major en les 

plaquetes dels pacients en fase inicial (P0) respecte als controls (14.0 ± 3.3 vs 61.4 ± 

23.5; p <0,05), encara que no es van observar diferències en la sang sencera. El 

tractament amb l'escitalopram va reduir els nivells d’activitat procoagulant del factor 

tissular en ambdós, en les mostres de plaquetes i les de sang sencera, mostrant-se 

una disminució significativa en els pacients després del tractament respecte als 

controls (27.0 ± 3.9 vs 42.2 ± 5.9; p < 0.05). 

 

 MODIFICACIONS EN LES PROPIETATS VISCOELÀSTIQUES DELS COÀGULS: Els 

estudis de tromboelastometria mitjançant EXTEM no va mostrar canvis significatius en 

la dinàmica de la formació de coàguls entre els pacients en fase inicials i els controls. 

Tot i això, el temps de formació de coàgul es va reduir durant el tractament aconseguint 

significació estadística al cap de 24 setmanes de tractament (72,1 ± 3,9 en P24 vs 88,3 

± s 6,4 s en P0, p <0,05). També es va observar un augment significatiu mantingut en 



 

68 

 

la fermesa de coàgul màxima (MCF) en pacients en fase inicial (65,1 ± 1,2 mm en P0 

vs 60,8 ± 6,4 en controls; p< 0.05) que en es mantenir significativament elevat durant el 

tractament amb escitalopram, persistint valors superiors en els pacients a les 24 

setmanes respecte als controls (65,3 ± 1,1 mm en P24 vs 60,8 ± 6,4 en controls; p< 

0.05). 

 

 ESTUDIS DE PERFUSIÓ: Els estudis de perfusió van revelar un fenotip procoagulant 

incrementat en la sang dels pacients en fase inicial com es confirma per un augment 

estadísticament significatiu en la cobertura de fibrina en els pacients  P0 vs controls (% 

Fibrina:  58,8 ± 8,6 vs 38,0 ± 5,1, p <0,05). Per contra, la cobertura de plaquetes va 

aparèixer lleugerament disminuïda respecte als controls (% Plaquetes: 25,2 ± 1,3 vs 

29,5 ± 2,9; respectivament). Després del tractament continuat amb escitalopram durant 

24 setmanes es va observar una important reducció de la formació de fibrina en el 

subendoteli respecte a la situació inicial P0 (26,0 ± 6,2% enfront de 58,8 ± 8,6%, 

respectivament, p <0,01) i una disminució en la grandària dels agregats en comparació 

amb controls. 

 

 L'ACTIVACIÓ DELS MECANISMES DE LA COAGULACIÓ DURANT ELS ESTUDIS 

DE PERFUSIÓ: La generació de trombina durant la perfusió es va mesurar 

indirectament amb els fragments de protrombina F1 + 2 que es van obtenir de forma 

paral·lela a les dades obtingudes en els experiments de perfusió. Els nivells de F1 + 2 

nivells es van incrementar en els experiments realitzats en P0 revelant un estat més 

protrombòtic vs controls (1,1 ± 0,4 nM vs 0,7 ± 0,2 nM, respectivament). Es va observar 

una disminució progressiva dels nivells de F1 + 2 generats durant els experiments de 

perfusió a través del tractament amb escitalopram (0,9 ± 0,2 nM en P8), aconseguint 

una significació estadística en P24 com s'indica per una marcada reducció de nivells de 

F1 +2 (0,4 ± 0,1 nM a P24, p <0,05).  
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Diaz-Ricart M, Gasto C, Escolar G, Galan AM. Prothrombotic platelet phenotype in 

major depression: Downregulation by antidepressant treatment.  Journal of Affective 

Disorders 2014; 159:30-45. 
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Es dóna les gràcies a les editorials dels articles el permís per poder incloure l’article 

complet en la publicació de la tesi. 

http://rd.springer.com/article/10.1007/s00213-011-2180-0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032714000603
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La malaltia depressiva presenta alteracions en paràmetres biològics que s’han estudiat buscant 

marcadors de malaltia i de resposta al tractament. La molècula més estudiada en la depressió 

és la serotonina, però a finals del segle XX es va qüestionar la hipòtesi monoaminèrgica de la 

depressió i es va orientar com a alteracions en la neuroplasticitat. En els darrers anys s’ha vist 

que aquestes teories són complementàries i no excloents i que no hi ha una teoria única per 

explicar la depressió.  Els articles presentats en aquesta tesi han estudiat els efectes de la 

depressió en dos aspectes molt relacionats amb la serotonina com són el BDNF, molt implicat 

en la neuroplasticitat, i l’alteració en l’agregació plaquetària i en la coagulació. També s’han 

avaluat els canvis que es produeixen amb un inhibidor de la recaptació de serotonina (ISRS), 

l’escitalopram, que intervé principalment a través de la serotonina i que pertany al grup dels 

antidepressius més utilitzats en l’actualitat.  

 
 
ALTERACIONS AGREGACIÓ I COAGULACIÓ EN LA DEPRESSIÓ I 
EFECTES DELS ISRS 
 

En el segon article hem investigat les modificacions en l'hemostàsia dels pacients amb 

depressió major en el moment del diagnòstic (P0) i durant el tractament amb ISRS i també els 

hem comparat amb els controls sans. S’observa l’existència d’un endofenotip protrombòtic en 

les plaquetes dels pacients depressius abans del tractament caracteritzat per un augment 

estadísticament significatiu del volum mitjà de les plaquetes, una elevada expressió de GPIb, 

així com d’antígens procoagulants i marcadors d'activació plaquetària i increment de la fermesa 

del coàgul. L’activitat procoagulant del factor tissular associat a plaquetes es mostra 

incrementat i també s’observa un augment de la formació de fibrina i de la generació de 

trombina respecte a la sang de donants sans quan s'exposa a una superfície trombogènica en 

condicions de flux, el que pot contribuir a un augment del perfil protrombòtic de les plaquetes i a 

la precipitació d’esdeveniments isquèmics en els llocs de lesió vascular (201). Respecte als 

estudis d’agregació s’observa un increment moderat de l’agregació de les plaquetes en 

resposta a àcid araquidònic, acompanyat per una reducció en les respostes induïdes per 

combinacions de 5-HT i baixes concentracions d'ADP. La resposta inicialment reduïda a la 5- 
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HT observada en el nostre estudi podria indicar una alteració en la presència i l'afinitat del 

receptor 5- HT2A (202), receptors que ha estat associat a la depressió en diversos estudis. 

 

En el nostre estudi s’avalua les variacions en pacients tractats amb ISRS de forma contínua i a 

les dosis utilitzades pel tractament, essent un model més exacte dels canvis observats en els 

pacients depressius. El tractament continuat amb l'ISRS pot modular els nivells de 5-HT 

circulant i la presència i reactivitat dels mecanismes serotoninèrgics en les plaquetes (202,203). 

El tractament amb escitalopram durant 24 setmanes regula la majoria d'aquests paràmetres, 

normalitzant la resposta d’agregació a àcid araquidònic i a 5-HT+ADP, no obstant això, no 

disminueix la força del coàgul i accentua l'expressió de GPIIbIIIa i les propietats viscoelàstiques 

dels trombes formats en condicions de velocitat de cisalla reduïda. En general, el tractament 

amb ISRS en els pacients deprimits regula a la baixa el fenotip trombogènic, contraresta amb 

rapidesa i eficàcia l'estat protrombòtic i procoagulant observat sota condicions de flux  i donen 

suport a què el control farmacològic dels mecanismes serotoninèrgics en les plaquetes, com el 

provocat pels ISRS, poden oferir un potencial terapèutic per regular a la baixa l'estat 

protrombòtic dels pacients deprimits com ja s’ha suggerit en altres estudis (177). No obstant 

això, els paràmetres tromboelastromètrics mostren resultats contradictoris, però aquests 

resultats es fan en condicions quasi estàtiques i no indica una situació fisiològica perquè la 

sang està en circulació. Altres estudis recents relacionen un major risc de malaltia coronària i 

mort sobtada cardíaca en pacients tractats amb antidepressius o medicaments psicòtrops 

204,205), el que podria relacionar-se amb les troballes tromboelastromètriques. No és 

improbable que el tractament continuat amb ISRS pugui induir una desequilibri en els pools de 

5-HT en el plasma i les plaquetes que podria afectar negativament a altres mecanismes de la 

coagulació i la fibrinòlisi (206,207).  

 

Un estudi anterior del nostre grup va estudiar com els ISRS interfereixen amb l'hemostàsia 

(148). Els  ISRSs redueixen la concentració de serotonina en sang total i en plaquetes 

posteriorment a l’administració repetida, atenuant els efectes de 5-HT en l’activació plaquetària 

(208) i provoca uns efectes que serien els esperables inicialment a partir d’antagonistes 

específics de 5-HT2A. Respecte paràmetres d’hemostàsia primària, la presència de ISRS a 
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dosis clíniques redueix el percentatge d’agregació  de plaquetes (solament està totalment 

inhibida si s’incuba a dosis deu vegades superiors a les dosis clíniques més altes) i inhibeix la 

potenciació causada per l’exposició combinada a 5-HT i ADP, observant-se reduccions 

significatives de fins al 40% de l’activació plaquetària mesurada per l'expressió de CD62-P i 

annexin V (ANV) en plaquetes tractades amb citalopram (p <0,05), però l'alliberament de factor 

V/Va a partir dels grànuls alfa quasi no s’afectava. Els ISRS regulen a la baixa la tendència 

protrombòtica observada en condicions experimentals, mostrant-se reduccions in vitro en els 

marcadors plaquetaris d’activació, agregació o ambdós després del tractament (148,177,209–

211). També hi ha troballes negatives respecte a la reducció dels marcadors d’activació 

plaquetària posteriorment a tractaments amb ISRSs, indicant una millora dels paràmetres de la 

coagulació per un increment d’òxid nítric total, però no associat a una reducció en altres 

marcadors d’activació plaquetària com els nivells de P-selectina, β-tromboglobulina (212). 

 

En paràmetres d’hemostàsia secundària, la incubació amb ISRS disminueix el pic de generació 

de trombina a causa de serotonina però no afecta la generació de trombina si s’associa 5-HT+ 

ADP. Els ISRS també mostren un efecte neutralitzant moderat de la serotonina respecte als 

paràmetres dinàmics de formació de coàguls, observant-se que el temps de coagulació i el de 

formació de coàgul estaven lleugerament incrementats respecte a serotonina, mentre que 

l’amplitud del coàgul al cap de 10 minuts estava disminuït. En estudis de perfusió, la incubació 

amb ISRS mostra una reducció significativa de la superfície coberta per grans agregats a alta 

velocitat de cisalla i  s’observa una disminució en el percentatge de superfície coberta per 

fibrina a baixa velocitat de cisalla. En general, la reducció dels patrons trombogènics observats 

amb els ISRS eren més evidents en condicions d’alta velocitat de cisalla (sistemes d’agregació 

i perfusió) i menys evidents sota condicions estables (tromboelastrometria i assajos de 

generació de trombina).  

 

Aquestes alteracions poden contribuir a incrementar la susceptibilitat per la coagulació 

sanguínia en pacients amb depressió i l’increment en el risc de trastorn coronari agut en 

pacients amb depressió podria ser, almenys en part, el resultat de defectes en l’activació i 

agregació plaquetària. Això ha obert el debat de si els pacients amb depressió i patologia 
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cardiovascular podrien ser tractats de forma segura amb antidepressius que actuen sobre la 

inhibició de la recaptació de serotonina (213). L’ús de ISRSs pot conferir un efecte protector 

contra l’infart de miocardi (214–217). Un polimorfisme genètic del SERT causa un increment de 

la recaptació de serotonina i està associat amb un increment en el risc d’infart de miocardi 

(199). L’odds ràtio per infart miocardi en persones que prenen antidepressius serotoninèrgics 

comparat amb els qui no en prenen s’ha mostrat del 0.59 i  incrementar l’afinitat per SERT s’ha 

associat amb odds ràtios reduïts per infart. Aquesta tendència no s’observa en antidepressius 

tricíclics ni en atípics (216). Respecte a l’activació plaquetària/endotelial, els pacients 

depressius postsíndrome coronària aguda mostraven elevacions superiors en sèrum de 

β-thromboglobulin i PF4 respecte a pacients amb síndrome coronària aguda sense depressió i 

en subjectes sans i el tractament antidepressiu mostrava reduccions en paràmetres d’activació 

plaquetària/endotelial (218,219). Aquests canvis observats fan plantejar-nos l’efecte dels 

antidepressius serotoninèrgiques en els pacients amb patologia cardíaca i si actuen sobre 

l’evolució de la malaltia cardíaca.  

 

Els estudis que han avaluat el tractament de la depressió en pacients amb depressió major i 

malaltia coronària aguda mostren resultats a favor del tractament amb ISRSs, principalment 

respecte a la millora en la clínica depressiva. Però si l'ús de medicació antidepressiva redueix 

el risc d'esdeveniments cardiovasculars en pacients amb malaltia cardiovascular, ha estat poc 

estudiat. Una avaluació retrospectiva a més de 1.000 pacients amb síndrome coronària aguda i 

tractament amb ISRS s’associa a major risc de sagnat, però eren menys propensos a patir 

infart de miocardi, insuficiència cardíaca o elevació asimptomàtica d'enzims cardíacs (220). En 

l’estudi ENRICHD, el grup tractat amb teràpia cognitiva conductuals ± sertralina va mostrar una 

disminució marcada en la morbimortalitat cardiovascular (221) i en l’estudi MIND-IT els pacients 

que no van respondre a mirtazapina presentaven un increment important dels esdeveniments 

cardíacs comparat amb els qui van respondre (222,223). Els estudis randomitzats CREATE i 

SADHART han mostrat que els pacients deprimits tractats amb ISRS (citalopram i sertralina 

respectivament) reduïen el risc de mort o d’infart de miocardi entre un 20 i un 40% en 

comparació amb pacients que no van rebre la teràpia antidepressiva (224,225). En els pacients 

depressius i amb síndrome coronària aguda tractat amb psicoteràpia ± antidepressiu (estudi 
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COPES) el percentatge de pacient que presentaven esdeveniments cardíacs adversos era d’un 

4%  versus el 13% dels pacients que no rebien la intervenció (p = 0,047) i es va associar amb 

una major satisfacció, una reducció dels símptomes depressius i una millora en el pronòstic 

(226). Una anàlisi posterior va determinar que la intervenció presentava una bona relació cost-

efectivitat (227). En població superior a 80 anys que van respondre al tractament amb sertralina 

o citalopram es va mostrar una reducció del 60% en els esdeveniments cardiovasculars al cap 

de 12 mesos i la recuperació de la depressió s’associava a una reducció dels marcadors de risc 

cardíac (228). En pacients amb depressió i patologia cardíaca després de 20 setmanes de 

tractament amb sertralina (229) s’observa reduccions significatives en els nivells de proteïna C- 

reactiva i IL-6 i millores en la dilatació vinculada a endoteli. No tots els estudis mostren aquest 

efecte dels antidepressius sobre el risc cardiovascular (230).  

 

No tots els efectes dels ISRSs sobre l’hemostàsia han estat positius. L’acció antitrombòtica dels 

ISRSs pot interferir amb la funció hemostàtica plaquetària i incrementar el risc de sagnat (231–

233).  L’ús de ISRSs s’ha associat a un increment del risc de sagnat gastrointestinal, sent 

aquest potenciat per ús d’AINEs. Els fàrmacs amb major grau d’inhibició de la recaptació de 

serotonina - fluoxetina, paroxetina i sertralina- estan associats més freqüentment  amb els 

sagnats anormals i amb les modificacions dels marcadors hemostàtics. En pacients amb 

història de trastorns de la coagulació (trombocitopènia o trastorn plaquetari) s’ha de 

monitoritzar la prescripció d’un ISRS. Si hi ha sagnat durant l’ús de ISRS cal pensar en 

disfuncions plaquetàries, trastorn de la coagulació o malaltia von Willebrand. En aquest context 

caldria valorar l’ús d’un antidepressiu no serotoninèrgic (234)  

 

L'habilitat dels ISRS per modular l'acció protrombòtica de la 5- HT pot explicar-se per la seva 

acció a diversos nivells. El bloqueig de SERT podria prevenir directament la fosforilació de 

SERT i la seva exposició en la membrana (235,236) i aquest bloqueig podria evitar 

l'amplificació de la resposta plaquetària provocada per contingut dels grànuls alliberats (237). 

Una exposició prolongada dels pacients als ISRS és probable que interfereixi amb el transport 

de 5- HT dintre dels grànuls de les plaquetes impedint així el desenvolupament de plaquetes 

altament procoagulants. Seria esperable que la inhibició crònica de SERT pels ISRS induïssin 
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la resposta adaptativa secundària amb una regulació a la baixa del nombre o afinitat dels 

receptors serotoninèrgics.També s’ha descrit que les característiques de recaptació de 5-HT 

plaquetària basal poden estar relacionades amb la resposta al tractament, mostrant que els 

pacients amb millor resposta als antidepressius són els que presentat una afinitat pel SERT 

superior abans el tractament (238,239). Abdelmalik et al. 2008 van observar diferències 

significatives en l'acció dels ISRS en les plaquetes, depenent de polimorfismes del gen de 

SERT i el seu promotor (5-HTTLPR) (240).  

 

Els ISRS actuen sobre el SERT però també actuen sobre altres receptors com el receptor 

sigma-1. Una hipòtesi que podríem fer per explicar l’increment del trombus que s’observa en 

les proves de tromboelastrometria en els pacients tractats amb ISRS seria que aquest efecte es 

produís per l’estimulació del receptor sigma-1 en lloc del bloqueig del SERT. L’efecte de 

l’escitalopram sobre aquest receptor podria regular l’excreció de proteïnes del reticle 

endoplasmàtic que afavorissin la formació del trombus com per exemple la proteïna disulfida 

isomerasa.   

 

 

BDNF 
 

El BDNF ha estat molt estudiat en sèrum, menys en plasma, i no ha estat fins als darrers anys 

que s’ha estudiat a nivell plaquetari. Una troballa del primer estudi, contrària a la hipòtesi inicial, 

és que els nivells de BDNF en plasma apareixen significativament més alts en  pacients 

depressius respecte als controls sans, essent equivalents en els dos grups quan remet la 

clínica. Altres estudis mostren nivells plasmàtics inferiors en pacients depressius en fase aguda 

(104,241–243) o no observen canvis (83,103). Respecte a les plaquetes, dos estudis han 

mostrat una disminució del BDNF plaquetari abans del tractament i donat que les plaquetes 

emmagatzemen el BDNF, la disminució del BDNF plaquetari podria estar associada amb un 

menor nivell de BDNF sèric en pacients amb depressió major (84,85). El BDNF plaquetari en 

pacients remesos van ser similar al dels controls sans, el que podria indicar una relació entre la 

normalització a un nivell bioquímic i la millora clínica deguda al tractament. Una de les 
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qüestions menys estudies és l’alliberació del BDNF per les plaquetes que tractarem a 

continuació.  

 

BDNF I ACTIVACIÓ PLAQUETÀRIA:  

 

El primer aspecte a considerar si relacionem els dos estudis és la implicació de l’estat de major 

reactivitat plaquetària observada en els pacients depressius en l’alliberació de BDNF per les 

plaquetes. Caldrà valorar si l’increment en els nivells de BDNF plasmàtics  i la reducció en els 

nivells intraplaquetaris podrien ser explicat per l’activació plaquetària que s’observa en els 

pacients depressius, provocant que el BDNF s’excreti de la plaqueta cap al plasma. 

Tradicionalment s’ha considerat que el BDNF intraplaquetari és originat en altres cèl·lules i 

internalitzat a partir de la via exògena, perquè els megacariòcits no produeixen BDNF per si 

mateixos (64), tot i que un estudi recent troba BDNF en els megacariòcits que podrien intervenir 

en la maduració d’aquesta línia cel·lular (244). L’estudi de Fujimura del 2002 va trobar que 

l’alliberament de BDNF a partir de plaquetes estava augmentat pels activadors de plaquetes 

com la trombina, el col·lagen i l’ió calci (64). L’estudi de Laske en pacients amb malaltia 

d’Alzheimer també refereix una associació entre les concentracions de BDNF en sèrum i el 

grau d’activació plaquetària mesurada pels nivells plasmàtics de β-TG (245). No obstant això, 

un altre estudi va trobar que l’alliberament de BDNF de les plaquetes en pacients deprimits era 

independent de la reactivitat/activació plaquetària (242), indicant que les alteracions en BDNF 

plasmàtic i sèric dels depressius no estan relacionades amb canvis ni en els nivells de BDNF 

en sang completa ni en l’alliberació plaquetària d’un marcador d’activació, el PF4. El fet que no 

hi hagi canvis en sang total però si en sèrum i en plasma suggereix una regulació diferent en 

els dos compartiments sanguinis, però la mateixa disminució en plasma i sèrum indica que els 

mecanismes d’alliberació de BDNF són probablement els mateixos. Aquest estudi refereix 

regulacions independents entre l’alliberació de BDNF i PF4 plaquetaris i indica que hi pot haver 

dos mecanismes aparentment independents d’alliberació de dues proteïnes que 

s’emmagatzemen als mateixos grànuls alfa o dues localitzacions subcel·lulars diferents.  En el 

nostre estudi  nosaltres trobem uns resultats contraris, ja que s’observa un increment dels 

nivells de BDNF plasmàtic en depressius i més similars a les troballes de PF4. També s’ha 
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trobat que l’alliberament de BDNF pot dependre d’un bucle autocrí BDNF-TrkB de les plaquetes 

que alhora estaria implicat en l’activació plaquetària (72), però hi ha resultats inconsistents 

respecte a si existeix TrkB en la superfície de les plaquetes (64,244,246).  

 

L’estudi de Tamura 2011 (247) estudia com s’allibera el BDNF plaquetari a través de 

l’estimulació  plaquetària amb diversos agonistes específics dels receptors de trombina. 

L'activació de les plaquetes es va avaluar per l’expressió en la superfície de les plaquetes de 

CD62P (P-selectina). Aquest estudi mostra que l’alliberació de BDNF és dosi dependent de les 

concentracions d’agonista del receptor específic de trombina 1 (PAR1-AP), mostrant un patró 

de dues fases amb un alliberament dràstic a baixes concentracions de PAR1-AP i  una 

alliberació més lenta a altes concentracions de PAR1-AP. L'alliberament màxim de  BDNF va 

ser d'aproximadament 37%. No va mostrar diferències estadísticament significatives en 

l’alliberament de BDNF entre la no estimulació i les estimulacions amb PAR4 – AP. En l’estudi 

de la localització del BDNF es va detectar no només en α-grànuls, sinó també en el citoplasma 

de les plaquetes en repòs. Quan es va activar la plaqueta amb PAR-1A, el BDNF dels α-

grànuls es van fusionar al sistema canalicular i es van alliberar, mentre el BDNF del citoplasma 

( que pot representar el 70%) es va mantenir sense canvis al llarg de l'activació plaquetària. 

Aquests resultats indiquen que l'activació de PAR1 és la senyalització predominant per a 

l'alliberament de BDNF en les plaquetes activades amb trombina, mostrant que s’allibera 

juntament amb el VEGF i que les plaquetes humanes tindrien dos magatzems de BDNF, els α-

grànuls i el citalopram.  L’estudi de Tamura també va comparar l'alliberament de BDNF als de 

PF4 i la serotonina, mostrant que la corba de resposta a BDNF era similar a la de PF4 però no 

a serotonina. Posteriorment es va analitzar l’efecte del pretractament amb un inhibidor de 

l'activació de les plaquetes, i s’observa una inhibició completa de l'alliberament de BDNF a 

baixes concentracions PAR1-AP, però no a altes concentracions de PAR1-AP. Altres estudis 

han avaluat l’alliberació de BDNF de les plaquetes si aquestes són pretractades amb inhibidors 

de l’activitat plaquetària, mostrant-se en un estudi una reducció en l'alliberament de BDNF de 

les plaquetes (248,249), mentre que un estudi posterior nega aquesta reducció (250). 
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En l’àmbit clínic, solament dos estudis en pacients posteriorment a cirurgia major abdominal i a 

situacions de bypass cardiovascular estudien les concentracions de BDNF en sèrum i plasma i 

marcadors d’activació plaquetària. El primer estudi conclou que  les concentracions de BDNF 

en sèrum i en plasma podrien estar relacionats amb l'activació de les plaquetes (β-TG)  i la 

resposta inflamatòria (IL -6 i TNF–α), respectivament (251) i el segon estudi mostra un 

increment en els nivells de BDNF plasmàtics associats amb paràmetres inflamatoris, 

modificacions redox i activació plaquetària (p-selectina) (252).  

 

Un primer estudi en rates va avaluar l’efecte de l’antidepressiu in vitro en l’alliberació de BDNF 

plaquetari i l’efecte del tractament antidepressiu endovenós en els nivells de BDNF en sèrum 

(253). Els antidepressius provoquen canvis relativament ràpids en els nivells de BDNF sèric, al 

voltant d’1 o 2 hores i s’incrementen gradualment, mitjançant la promoció de l’alliberació de 

BDNF des de les plaquetes, essent  la sertralina l’antidepressiu més efectiu en l’alliberació de 

BDNF plaquetari. Respecte a l’alliberació de BDNF provocat pels antidepressius, aquest 

representava almenys un 20% del total de BDNF plaquetari. No es va mostrar diferències en 

l’efecte entre ISRN i ISRS i l’alliberació va ser dosis depenent. Aquests resultats serien 

contraris als esperats a partir del nostre estudi, però cal considerar que solament estudien els 

efectes aguts dels antidepressius i no l’efecte a llarg termini i que és una troballa en rates i amb 

una mostra petita. L’estudi de Hochstrasser 2013 valora els efectes de diversos ISRSs sobre 

l'alliberament de BDNF a partir de plaquetes de rata, mostrant que no hi ha efecte sobre 

l'alliberament de BDNF amb citalopram, paroxetina, sertralina o indometacina (249).  

 

En global, cal destacar que hi ha resultats molt contradictoris respecte a la síntesi, absorció, 

distribució (possibilitat de dos compartiments intraplaquetaris) i alliberació del BDNF plaquetari, 

així com dificultats per establir la importància de l’activació plaquetària per l’alliberament de 

BDNF el que fa que sigui necessari estudiar més aquests factors per comprendre el 

comportament del BDNF en la  sang circulant. 
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BDNF I ALTRES PARÀMETRES DE LA COAGULACIÓ 
 

Un segon aspecte a considerar és si el processament del BDNF, independentment de 

l’alliberació plaquetària d’aquest, depèn de paràmetres de la coagulació.  Durant l’activació 

plaquetària, l’estimulació de la serotonina també accelera l’exocitosi dels α-grànuls de les 

plaquetes, que secreten molècules procoagulants en el plasma. Una d'aquestes molècules és 

l’inhibidor de l’activador del plasminogen-1 (PAI-1), que s'allibera en el lloc de la formació de 

trombes. Els nivells de PAI-1 en els coàguls arterials són 2-3 vegades més grans que els 

observats en els coàguls venosos i el contingut relatiu de PAI-1 determina la seva resistència a 

la trombòlisi. La PAI-1 inhibeix la biodisponibilitat de l’activador tissular del plasminogen (tPA) i 

la plasmina, que són les proteases que realitzen l’escissió del precursor de BDNF (proBDNF) a 

la seva forma madura (mBDNF), pel que l’elevada síntesi de PAI-1 redueix la producció de 

mBDNF. Múltiples línies d'evidència han demostrat que l'escissió de proBDNF és fonamental 

per a la fisiopatologia del trastorn depressiu major i pels mecanismes d’acció dels 

antidepressius (254). L'escissió inadequada del proBDNF pot augmentar el risc de trastorns de 

l'estat d'ànim (255). De fet, els pacients amb depressió major mostren uns nivells augmentats 

de proBDNF i uns nivells de  mBDNF (256) disminuït.  

 

Alhora, la PAI-1, inhibint la producció de plasmina, impedeix la dissolució dels coàguls de sang 

formats en la placa ateroscleròtica trencada i seria d'esperar que els pacients amb trastorns 

depressius presentessis un major risc d'esdeveniments cardiovasculars. Aquestes troballes 

suggereixen que els trastorns cardiovasculars i la depressió podrien tenir un denominador 

comú, que probablement es deriva de metabolisme anormal d'insulina. L’estat proinflamatori 

indueix un estat de resistència a la insulina i una hiperinsulinèmia que promou la síntesis i 

alliberació de PAI-1 i inhibeix la síntesi de plasmina. Les conseqüències d’aquestes alteracions 

serien l’escissió inadequada de proBDNF en mBDNF,  la dissolució anormal de trombes 

coronaris intraluminal, la falta d’activació de les metal·loproteïnes dependent de plasmina 

responsables de l'angiogènesi i la neurogènesi (257) i la disminució de la remodelació del 

miocardi i de la regeneració del sistema límbic associada a nivells elevats de PAI-1.  
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Els pacients en tractament amb antidepressius serotoninèrgics semblen tenir els nivells de 

fibrinogen i PAI-1 en plasma similars a les dels controls sans, i més baix que en els pacients 

deprimits que no reben antidepressius serotoninèrgics (258).  Això fa suposar que la 

restauració dels circuits de l'hipocamp en els trastorns depressius requeriria les següents 

etapes: (1) la inhibició de la serotonina; (2) disminució de la síntesi i alliberament d'insulina; (3) 

la disminució de la síntesi i alliberament de PAI-1; (4) l'augment de la producció de plasmina; 

(5) l'escissió de proBDNF en mBDNF; (6) la neurogènesi. Aquestes accions seqüencials que 

caldria realitzar podrien proporcionar en part una explicació per al retard en l'aparició de la 

resposta del pacient als ISRS (259).  

 

 

 

EL BDNF ESTÀ RELACIONAT AMB LA PATOLOGIA CARDIOVASCULAR?  

 

Un tercer aspecte a considerar en la relació entre paràmetres d’hemostàsia, serotonina i BDNF, 

seria si el BDNF també estaria implicat en la patologia cardíaca i podria ser un altre mecanisme 

de relació entre depressió i malaltia cardiovascular. Es coneix poc sobre el paper de les 

neutrofines en l’homeòstasi vascular de l’adult en condicions normals o en patològiques. El 

BDNF i el seu receptor TrkB són expressats en cèl·lules endotelials, cèl·lules múscul llis  

vascular i vasos arterioscleròtics (60,61). Les cèl·lules endotelials són vitals per la salut 

vascular i les funcions endotelials estant independentment associades amb el pronòstic 

cardíac. El BDNF està involucrat en el desenvolupament del sistema cardiovascular  i una 

expressió de BDNF deficient empitjora la supervivència de les cèl·lules endotelials en les 

arteries intramiocàrdiques i capil·lars en períodes postnatals inicials. A més a més, les 

deficiències de BDNF resulten en una reducció dels contactes endotelials cèl·lula-cèl·lula i en 

apoptosis de les cèl·lules endotelials que causen hemorràgia en la paret intraventricular, 

contractilitat cardíaca disminuïda i mort postnatal (260). L’activació transcripcional de TrkB és 

crucial en el desenvolupament de les venes coronàries (261).  

 

La relació del BDNF amb la patologia cardiovascular pot tenir diversos punts de confluència. 

Les malalties inflamatòries cròniques i l’arterosclerosi poden provocar una modificació en 
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l’expressió i en la producció de neurotrofines (262,263). A nivell cardiovascular, la participació 

del BDNF no es pot dissociar del procés inflamatori que acompanya la instal·lació i el 

desenvolupament de les disfuncions cardíaques i vasculars. Els macròfags i les cèl·lules del  

múscul llis de l’íntima ateromatosa i l’adventícia són fonts alternatives de BDNF i la seva 

expressió està incrementada en les lesions arterioscleròtiques (264), però la seva contribució 

és marginal comparada amb l’alliberament des de les plaquetes. S’ha observat unes 

concentracions de receptors TrkB i BDNF en el miocardi d’animals d’edat avançada 10 

vegades superiors a les dels animals joves i aquest augment està associat a una infiltració 

majoritària de cèl·lules mononucleades (265). L’administració intramiocàrdica de BDNF 

s’acompanya, a curt termini, d’un augment dels paràmetres inflamatoris tissulars i 

particularment de macròfags activats. El BDNF provoca un estrès oxidatiu en les cèl·lules del 

múscul llis que podria induir la inestabilitat de les plaques d’arterosclerosis i ser un factor 

pronecròtic (266) i l’expressió de Trk pot contribuir al desenvolupament de lesions i a 

l’alliberació de factors proinflamatoris (267). L’expressió alterada de neurotrofines poden 

provocar una desregulació de l’emmagatzematge i alliberació de norepinefrina pels terminals 

nerviosos simpàtics que s’observa durant el desenvolupament de la insuficiència cardíaca 

(268). També cal tenir en compte que el BDNF és alliberat per l’estimulació plaquetària i pot ser 

el causant de l’associació entre BDNF i patologia cardiovascular i cal  destacar que s’ha trobat 

BDNF prop de la placa d’aterosclerosi però no hi ha proves del fet que sigui la causant de l’inici 

o el desenvolupament de l’aterosclerosi coronària. Per contra, la seva participació en fenòmens 

de neoangiogènesi via receptors de TrkB al nivell de teixits que han sofert una isquèmia de 

llarga durada està ben establert (269). El BDNF podria reclutar i mobilitzar progenitors 

endotelials, facilitant la reparació del teixit vascular o induint neoangiogènesi (270).  

 

En pacients amb angina inestable, els nivells de BDNF estan modificats en la circulació 

coronària quan es comparen amb pacients estables (264,271). En els pacients amb infart agut 

de miocardi es va observar nivells sèrics de BDNF superiors i estaven correlacionats 

significativament amb p-selectina, però no es va mostrar correlació significativa entre el BDNF i 

sCD40.  En pacients amb angina estable no es va observar aquestes correlacions. L’estudi 

conclou que el BDNF en sèrum en pacients amb infart agut de miocardi pot estar relacionat 
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amb l’activació plaquetària i amb la resposta inflamatòria (272), però expliquen que les 

diferències respecte a altres estudis es poden deure a diferències metodològiques. Aquests 

autors indiquen que la manca d’associació entre el BDNF i l’extensió o complexitat de la 

malaltia coronaria suggereix que la relació entre BDNF i aterosclerosis podria incloure 

l’activació plaquetària en lloc de la progressió de la malaltia. Okada et al 2012 descriu que 

posteriorment a un infart, els nivells plasmàtics de BDNF estan marcadament elevats i aquest 

increment està associat a una regulació a l’alça de l’expressió de BDNF en el cervell, però no 

en cor, pel que suposa que  els mecanismes del sistema nerviós central dependents de BDNF 

protegeixen del remodelatge cardíac posterior a un infart de miocardi a través d’evitar la mort 

de cardiomiòcits i millorar la funció sistòlica. La deleció de TrkB dels teixits cardíacs també 

incrementen la disfunció cardíaca posterior a l’infart de miocardi i l’administració de BDNF 

perifèrica en rates amb deficiència de BDNF neuronal restableix el fenotip cardíac (273).  

 

Altres autors descriuen disminucions dels nivells plasmàtics de BDNF en pacients amb 

síndrome coronària aguda (271). Els nivells plasmàtics de BDNF en pacients amb angina 

estaven inversament associats amb els nivells de triglicèrids i colesterol LDL, la presència de 

diabetis mellitus, els nivells de fibrinogen, el sexe masculí i l’edat i correlacionats de forma 

positiva amb el colesterol HDL  i el recompte plaquetari (274). També s’ha descrit que els 

nivells de BDNF en sèrum en el grup amb risc de malaltia cardíaca isquèmica eren 

significativament més baixos que en el grup control (275), suggerint que els nivells baixos de 

BDNF estarien associats amb esdeveniments futurs coronaris i mortalitat i la mesura del BDNF 

en sang seria útil com a marcador biològic de malaltia isquèmica en el grup de risc.  

 

En cap d’aquests estudis es correlaciona el canvi en els nivells de BDNF amb la presència o 

absència de clínica depressiva, sent un factor independent de risc cardiovascular. Una qüestió 

a respondre seria si la relació entre el BDNF i el risc cardiovascular està influenciat o 

condicionat per la presència o no de clínica depressiva.  

 

Altres receptors que mostren unes connexions entre el cervell i el cor similar a les del BDNF 

són els receptors sigma-1. Aquests receptors estant associat amb la depressió, mostrant que 
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els ratolins knockout per sigma-1 mostren fenotips depressius i els agonistes d’aquest receptor 

milloren la clínica depressiva. Un model de ratolí amb insuficiència cardíaca induïda es va 

associar amb una reducció d’aquest receptor en el cervell. Però el BDNF i el receptor sigma-1 

estant molt relacionats, regulant la secreció de BDNF (276). L’activació del receptor sigma-1 

promou l’activitat de la proteïna chaperona, que al seu torn, regula la secreció de BDNF, 

inhibeix l’agregació de proteïnes induïdes per estrès i regula el plegament erroni de les 

proteïnes en el reticle endoplasmàtic, el que juga un paper en la patogènesi de les malalties 

cardiovasculars i psiquiàtriques. Una sobreexpressió del receptor sigma-1 potencia la conversió 

del precursors de proBDNF a BDNF madur i millora la secreció de BDNF madur. L’estimulació 

de receptors sigma-1 mitjançant agonistes i la secreció posterior de BDNF podrien tenir efectes 

beneficiosos en els patients amb malalties cardiovasculars (277), però cal més estudi sobre la 

relació entre els receptors sigma-1 i la senyalització BDNF-TrkB. Els antidepressius mostren 

una afinitat entre moderada i alta amb els receptors sigma-1 cerebrals. Donat que tots els 

ISRSs actuen mitjançant el bloqueig del transportador de serotonina i que s’ha observat un  

efecte variable d’aquests fàrmacs sobre la malaltia cardiovascular (278), és probable que 

l’acció heterogènia d’aquests fàrmacs sobre els receptors sigma-1 expliquin aquestes troballes, 

ja que alguns fàrmacs com la paroxetina no actua  i la sertralina té una funció antagonista 

(278). Caldria examinar individualment els efectes dels ISRSs sobre els receptors sigma-1 en 

relació al seu efecte cardiovascular (277).  

 

Un altre punt de confluència a destacar és que el BDNF pot ser un mediador important en els 

efectes de l’eix hipotàlem-hipòfisi-adrenal (HPA) sobre la depressió i la malaltia cardiovascular. 

El receptor de glucocorticoides interactua amb el receptor específic de BDNF, el TrkB, i la 

secreció excessiva de glucocorticoides interfereix amb la senyalització de BDNF. L’excés de 

glucocorticoides pot provocar efectes adversos a través dels efectes que el BDNF realitza 

sobre les cèl·lules endotelials i els cardiomiòcits (276).  
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EL BDNF ÉS UN BON MARCADOR BIOLÒGIC? 

 

Els estudis sobre el BDNF perifèric han intentat aclarir si aquesta proteïna seria un bon 

marcador de la depressió. Un biomarcador ha de tenir tres característiques fonamentals: (1) ser 

un indicador de processos biològics normals, (2) ser un indicador de processos patogènics i 

permetre un diagnòstic precoç  en població vulnerable i un diagnòstic específic de depressió, i 

(3) ser un marcador de resposta a les intervencions terapèutiques. La troballa d’un marcador 

biològic objectiu permetria millorar el procés diagnòstic, reduir l’heterogeneïtat en la 

classificació, delimitar subtipus, ajudar a elegir un tractament específic per cada pacient (279) i 

determinar la seva sensibilitat als efectes secundaris, permetent reduir la incertesa del procés 

d'assaig i error. Respecte al BDNF, quan es compara amb altres alteracions biològiques 

observades en la depressió com la desregulació immunològica o l’activitat de l’eix hipotàlem-

hipofiso-adrenal, la magnitud de la diferència continua sent superior en el BDNF (81), però no 

es  pot considerar un bon marcador de depressió com s’intentarà explicar a continuació. 

 

La primera pregunta a realitzar-nos seria si el BDNF perifèric és un indicador del BDNF central.  

La suposició d’un transport actiu de BDNF a través de la barrera hematoencefàlica (280) 

provenen d’estudis en animals i no en humans. Hi ha estudis que mostren correlació positiva 

entre el BDNF sèric i el BDNF en teixits cerebrals (65,281), però altres troben una correlació 

negativa entre el BDNF en sang i en hipocamp (282). Respecte a la mostra utilitzada, hi ha 

estudis animals que observen una correlació superior entre BDNF plasmàtic i cerebral que 

entre BDNF sèric i cerebral (283) i això podria ser explicat perquè el BDNF plasmàtic està 

mínimament afectat per la quantitat de BDNF emmagatzemat a les plaquetes i ser un marcador  

de BDNF més sensible de les variacions en el cervell i a nivell perifèric. Altres estudis no 

mostren aquesta correlació entre el sistema perifèric i central i indiquen que l’expressió de 

BDNF cerebral és dependent de temps i de localització (284) i els antidepressius incrementen 

el BDNF en algunes localitzacions però no en altres (285). Una segona consideració és que el 

BDNF s’obté de fonts diverses i no prové al 100 % del sistema nerviós central. Les 

concentracions de BDNF en sèrum són molt superiors a les obtingudes del líquid cefaloraquidi 

(x1000), el que indica que poden reflectir principalment la síntesi perifèrica (286). Com a 
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conseqüència, les alteracions en el BDNF perifèric poden no reflexar les alteracions en les vies 

centrals sinò ser un epifenomen d’altres processos fisiològics o conductuals perifèrics que no 

estan necessàriament relacionats amb el funcionament del BDNF cerebral.  

 

Els primers metaanàlisis indicaven que el BDNF en sèrum podria ser un marcador de trastorn 

depressiu (82), però els estudis més recents ho posen en dubte, ja que la probabilitat d’una 

classificació correcta és del 0.59 (81). Altres malalties com l’esquizofrènia, el trastorn bipolar o 

l’anorèxia, entre altres, han mostrat disminucions en les concentracions perifèriques de BDNF, 

pel que aquesta troballa no és suficientment específica per diferenciar entre diagnòstics. 

 

Una altra troballa destacable és l’elevada variabilitat en els valors de les concentracions de 

BDNF en sèrum entre els diferents estudis. Aquestes diferències es poden deure a 

procediments de laboratori diferents que fa que no es pugui extrapolar els resultats però sí que 

permet fer diferències dintre d’un estudi (287). Una conseqüència negativa d’aquesta variabilitat 

és que no hi ha un valor de referència acceptat que defineixi si un valor individual de BDNF és 

alt o baix i caldria estandarditzar les mesures. Una altra consideració és que la majoria dels 

estudis comparen els valors entre diferents grups i no de forma individual, alhora que hi ha 

molts factors que influencien els nivells de BDNF. Variables dels pacients tals com edat, sexe, 

ús de medicació, cicle menstrual, tabaquisme, índex de massa corporal, canvis en el pes, ... 

poden influir en els nivells de BDNF i la majoria dels estudis no ho tenen en compte. En aquest 

sentit, el segon article ens planteja la qüestió de si caldria considerar l’estat de reactivitat 

plaquetària en les mesures del BDNF en els pacients deprimits.  

 

Inicialment es va descriure que un increment superior del BDNF sèric durant el tractament amb 

antidepressius estava associat a una disminució superior en la gravetat de la clínica 

depressiva. Aquesta darrera troballa indicaria una relació dinàmica temporal entre l’expressió 

de BDNF i l’eficàcia del tractament, observant-se canvis ja en fases inicials del tractament 

(288,289). Altres estudis longitudinals i el metaanàlisi més recent no mostren l’associació entre 

la gravetat de la clínica depressiva i les concentracions de BDNF en sèrum, destacant que els 

estudis que han trobat aquesta associació solen ser els que tenen menys poder estadístic 
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(81,290). Això ha provocat que alguns autors indiquin que l’increment en el BDNF no és 

necessari per induir una resposta antidepressiva, ja que molt pacients milloren sense observar-

se canvis en els nivells de la neutrofina (290). 

 

El BDNF en sèrum és solament una de les mesures perifèriques de la neurotrofina. Altres 

opcions no invasives inclouen la concentració de BDNF en sang total, plasma i plaquetes. Hi ha 

estudis que mostren una associació estadísticament significativa, encara que modesta, entre 

aquestes mesures (291–293), però altres estudis mostraven un significat biològic diferent del 

BDNF en sèrum i en plasma (104,294). Els nostres resultats mostren una correlació inversa 

entre el BDNF en plasma i en plaquetes. Cal considerar que hi ha evidència sobre l’estabilitat 

dels nivells de BDNF en plaquetes o en sèrum (287), però no en plasma, ja que la molècula 

circula menys d’una hora (67). En general, cal considerar que les troballes en els diferents 

compartiments no es poden generalitzar directament a altres paràmetres perifèrics.  

 

Un metaanàlisi va mostrar una reducció del BDNF plasmàtic en la depressió (83), però cal tenir 

en compte que aquestes  mesures són altament dependent de la metodologia utilitzada (78) i 

aquestes diferències metodològiques podrien explicar la variabilitat de resultats. Un altre factor 

que incrementa la variabilitat és que els nivells plasmàtics de BDNF poden disminuir de forma 

significativa amb l'edat, el pes o el colesterol i molts estudis no ho registren.  

 

Respecte als nivells de BDNF en plaquetes no van mostrar aquesta variació, però s’alteren 

amb el cicle menstrual (68). La quantitat de BDNF en sèrum és gairebé idèntica a la quantitat 

de BDNF en plaquetes lisades, per tant, la diferència entre el BDNF en sèrum i en plasma 

sembla reflectir la quantitat de BDNF emmagatzemat en les plaquetes circulants. El nostre 

estudi coincidiria amb els estudis de nivells sèrics que també mostren una reducció dels nivells 

(65,77,82,295).  

 

Queden diferents qüestions a respondre respecte al BDNF com a marcador: 

 

1. Determinar el paràmetre que millor representa el BDNF a nivell cerebral.  
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a. Alguns autors han indicat que el contingut de RNAm del BDNF en els leucòcits 

podria reflectir de forma més estreta la dinàmica del BDNF central per la seva 

vida mitjana curta i poca afectació de factors de confusió perifèrics  (296).  

b. El turnover de BDNF en plasma es completa en aproximadament 6 minuts (67). 

Per tant, el BDNF plasmàtic és probable que sigui un índex més adequat dels 

nivells de BDNF cerebrals (297) a causa de la mínima influència deguda a la 

quantitat emmagatzemada en les plaquetes. Però la mesura del BDNF 

plasmàtic depèn de l’anticoagulant utilitzat, el temps d’emmagatzematge i la 

temperatura.  

 

c. El BDNF plaquetari  podria representar un marcador a llarg termini de la 

variació dels nivells de BDNF en un període de diversos dies.   

d. També s’ha destacat que la combinació de diferents mostres perifèriques 

podria tenir avantatges respecte a un de sol.  

  

2. Saber és si el BDNF que estudiem a nivell perifèric és la proteïna madura o la 

immadura (pro-BDNF). Els kits d’ELISA utilitzats en la majoria d’estudis no permeten 

fer la diferència entre la proteïna madura i la immadura (40), encara que recentment 

s’ha desenvolupat un kit que permet diferenciar les dues proteïnes. L’estudi de Burnouf 

et al 2012 no va detectar la presència de pro-BDNF en els extractes de plaquetes, el 

que suggereix que en les plaquetes la neurotrofina es troba exclusivament en la seva 

forma madura (246). Respecte al plasma no podem saber quina de les dues variants 

estem analitzant i donat la seva funció contrària caldrà millorar els estudis per detectar 

aquesta diferència i les possibles ràtios diferents de les dues variants en diferents 

patologies.  

 

3. Relacionar el BDNF amb paràmetres d’activació plaquetària, ja que diferències en 

l’activació poden provocar diferències en els nivells de BDNF en plasma o en sèrum 

(298). 
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4. Determinar quins factors afecten les mesures de BDNF i incloure’ls en els estudis o 

protocols relatius al BDNF. 

 

5. Estandardització de la metodologia per evitar la variabilitat en la investigació sobre el 

BDNF. 

 

6. Determinar les ràtios de concentracions de BDNF en el líquid cefaloraquidi, en sèrum i 

en plasma, tant en pacients amb malaltia aguda, en remesos i en controls i mirar les 

seves correlacions.  

 

7. Valorar les alteracions en el BDNF a través de fenòmens transdiagnòstics, ja que 

moltes condicions psicopatològiques s’associen a alteracions en el BDNF. 

 

En global es pot considerar que les mesures de BDNF perifèric no han de ser la base per 

entendre les alteracions neurotròfiques en la depressió i que la falta de troballes uniformes en 

aquests valors fa considerar que la importància del BDNF en els darrers anys ha estat 

sobredimensionada. Aquestes consideracions ens fa que calgui revalorar la mesura del BDNF 

respecte a com l’hem entès fins ara. Per contra, recentment s’ha ampliat el nombre de malalties 

relacionades amb aquesta neurotrofina i s’ha postulat com una molècula implicada en les vies 

que relacionen diferents malalties, com la depressió i la malaltia cardiovascular, entre altres.  
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LIMITACIONS:  
 

 La mida de la mostra és petita i això pot limitar la nostra capacitat per determinar 

diferències significatives.  

 

 L’avaluació dels símptomes s’ha realitzat solament amb HDRS i es poden haver omès 

altres components de la síndrome depressiva.  

 

 Haver tingut en compte variables que intervenen en la variabilitat plasmàtica o en la 

plaquetària podria haver reduït determinats biaixos i treure conclusions més concretes. 

Moltes d’aquestes variables s’han descobert en els darrers anys, posteriorment a la 

realització de gran part de les determinacions.  

 
 Realització de les proves amb un kit que no diferencia BDNF i proBDNF, ja que el kit 

que permet analitzar aquesta diferència no estava disponible en el moment de les 

anàlisis. 

 
 La metodologia utilitzada en els estudis de BDNF no ha estat estandarditzada i pot 

provocar elevada variabilitat entre els nostres resultats respecte als obtinguts amb 

altres estudis.  

 
 Seguiment de sis mesos i estudi dels efectes dels antidepressius durant aquest temps, 

però no s’avalua que provoca el tractament a llarg termini tot i que molts pacients 

depressius requereix tractaments prolongats o de tota la vida.  

 
 No s’ha relacionat el BDNF amb els marcadors d’activació plaquetària.  
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Les conclusions que es deriven dels treballs exposats a la present tesi doctoral són les següents: 

 

1. Els pacients amb depressió sense tractament presenten alteracions en els paràmetres 

de BDNF respecte als subjectes sans mostrant nivells inferiors de BDNF plaquetari i 

nivells superiors de BDNF en plasma pobre en plaquetes.  

 

2. El tractament amb ISRS (escitalopram) modifica els nivells de BDNF tendint a 

normalitzar-los.  

a) Al cap de 8 setmanes de tractament, els nivells de BDNF en plasma han disminuït 

de forma significativa, però el canvi més important s’observa amb l’increment del BDNF 

plaquetari que ja no mostra diferències respecte als subjectes controls. 

b) Al cap de 24 setmanes de tractament, els nivells de BDNF en plasma van 

disminuir i els nivells de BDNF en plasma van augmentar, assolint nivells similars als 

subjectes controls. 

c) El BDNF plaquetari es modifica en fases més inicials del tractament, pel que 

podria ser utilitzat com un marcador de resposta al tractament, predint la resposta al 

tractament en fases inicials. 

 
 

3. Es va observar una correlació negativa entre els nivells de BDNF plaquetari i plasmàtic. 

 

4. Els pacients en fase depressiva presenten un endofenotip protrombòtic respecte als 

subjectes controls, observant-se canvis estadísticament significatius en : 

 

a) Augment volum mitjà de les plaquetes 

b) Elevada expressió de GPIb, d’antígens procoagulants i de marcadors d'activació 

plaquetària 
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c) Increment de la fermesa del coàgul 

d) Increment de l’activitat procoagulant del factor tissular associat a plaquetes 

e) Augment de la formació de fibrina i de la generació de trombina quan s'exposa a 

una superfície trombògena en condicions de flux 

f) Increment moderat de l’agregació de les plaquetes en resposta a àcid araquidònic. 

 

5. El tractament amb ISRS en els pacients deprimits regula a la baixa el fenotip 

trombogen i contraresta amb rapidesa i eficàcia l'estat protrombòtic i procoagulant 

observat sota condicions de flux. 

 

6. Alguns paràmetres de la coagulació no es modifiquen durant el tractament amb ISRS. No 

s'observa una disminució de la força del coàgul, l'expressió de GPIIbIIIa es manté 

elevada i les propietats viscoelàstiques dels trombes formats en condicions de velocitat 

de cisalla reduïda no es modifiquen. 

 

7. Els efectes dels ISRS sobre les plaquetes pot explicar el risc més gran de sagnat en els 

pacients que reben aquest tractament. 
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