
// por John I. Nurnberger, Jr. e Laura Jean Bierut á muito se sabe que a tendência para se tornar 
dependente de álcool é mais acentuada em al
gumas famílias. M uitas vezes, esse fato reforça 
o estigma social ligado ao alcoolismo. Para 
muitos cientistas, essa suposta hereditariedade 

sugeria que algum componente genético subjacente à vulne
rabilidade à doença fosse transmitido de geração em geração. 

Com os rápidos avanços tecnológicos ocorridos nos 
últimos dez anos, já é possível descobrir e analisar genes 
com relativa facilidade e determinar as raízes biológicas de 
transtornos complexos, como o abuso e a dependência de 
substâncias químicas. O exame de padrões de herança em 
grandes populações e o levantamento de minúsculas varia
ções nogenomadecada indivíduo permitem identificar genes 
específicos que exercem influência forte ou sutil sobre sua 
fisiologia e sobre a predisposição a determinadas doenças. 
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Como acontece com vários transtornos hu
manos, as causas do alcoolismo são múltiplas 
e sua origem não é inteiramente genética. Os 
genes, porém, desempenham papel importante, 
já que interferem em processos físicos e mentais 
que interagem de maneira complexa uns com 
os outros e com as experiências de vida, geran
do proteção ou suscetibilidade. Cerca de uma 
dezena de genes que influenciam a propensão 
ao alcoolismo já foram identificados, embora 
certamente existam outros. 

Variantes de cada um dos genes conhecidos 
aumentam apenas moderadamente a vulnera
bilidade ao problema, mas muitas delas são 
comuns na população e podem ter efeitos mais 
amplos sobre hábitos de consumo de álcool e 
sobre transtornos psiquiátricos, como depres
são e ansiedade. 

ENZIMA MAIS LENTA 
Os genes influenciam decisivamente a fisiologia 
humana porque dão origem a cerca de 100 mil 
tipos de proteínas, cada qual com papel direto 
no funcionamento diário do organismo. A forte 

conexão entre variações na fisiologia e susceti
bilidade individual a problemas relacionados ao 
álcool é bem ilustrada pelo primeiro gene iden
tificado como fator de risco para o desenvolvi
mento de dependência alcoólica. Décadas atrás, 
pesquisadores começaram a investigar uma 
tendência comumente observada em asiáticos, 
que costumam ficar corados ao ingerir bebidas 
alcoólicas. Seu exame de sangue mostrou níveis 
aumentados de acetaldeído, produto da metabo-
lização do álcool, o que resulta em desconfortável 
sensação de calor na pele, palpitações e fraqueza. 
Na década de 80, essa reação foi relacionada 
a uma enzima envolvida no metabolismo do 
álcool, a acetaldeído-desidrogenase, e o gene que 
a codifica, o ALD H1, foi identificado. Essa enzima 
realiza a quebra do acetaldeído, mas pequenas 
variações no gene ALDH1 faziam com que ela 
trabalhasse de forma mais lenta. Quando inge
riam álcool, o acetaldeído - que pode ser tóxico 
em altas doses - se acumulava no organismo. 

Desde então, descobriu-se que essa variante 
do gene ALDH1 é comum em populações asi
áticas - 44% dos japoneses, 53% dos vietna
mitas, 27% dos coreanos e 30% dos chineses 
a possuem. Como esperado, essas pessoas 
são seis vezes menos propensas a desenvolver 
alcoolismo. Portanto, ela é um exemplo de 
variação genética que pode proteger contra o 
desenvolvimento do transtorno. 

O alcoolismo é geneticamente complexo: 
muitos genes estão envolvidos no transtorno 
e suas interações entre si e com o ambiente 
devem ser examinadas para obter um quadro 
completo dos processos que podem levar 
ao transtorno. O ser humano é igualmente 
complexo, e os problemas com álcool se ma
nifestam de diversas maneiras, especialmente 
nos estágios iniciais da doença, embora os 
casos se tornem clinicamente parecidos em 
fases agudas e avançadas. Portanto, quando 
investigam a biologia do alcoolismo, os pes
quisadores costumam definir o problema de 
forma cuidadosa -distinguindo, por exemplo, 
dependência real do abuso de álcool, síndrome 
menos grave do ponto de vista médico. 

Um padrão psiquiátrico amplamente utiliza
do para o diagnóstico de dependência, seja de 
álcool, seja de outra substância química, exige 
pelo menos 3 dos seguintes sintomas nos 12 
meses anteriores: tolerância a altas doses, rea-
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ções de abstinência, perda de controle no uso 
da substância, esforços para parar ou diminuir 
o consumo, muito tempo gasto com o hábito, 
desistência da realização de outras atividades e 
continuação do uso apesar de distúrbios físicos 
ou psicológicos resultantes. Quem preenche 
esse critérios também tem com frequência vários 
casos de alcoolismo na família. Com a partici
pação voluntária dessas pessoas, nós e outros 
pesquisadores começamos a conectar determi
nados sintomas às suas origens fisiológicas e, 
finalmente, aos genes responsáveis. 

De fato, uma estratégia importante na bus
ca de genes que afetam o risco de dependência 
de álcool tem sido a análise de endofenótipos: 
características (fenótipos) que, embora invi
síveis externamente, podem ser mensuradas. 
Assim, o estudo dos endofenótipos permite 
avaliar se certos padrões são mais comuns em 
pessoas com um transtorno complexo e qual 
o risco de desenvolver determinada doença. 
Essa ideia é baseada no pressuposto de que 
os endofenótipos revelam melhor as bases 

biológicas de um transtorno que os sintomas 
comportamentais, por representarem um 
traço físico fundamental mais proximamente 
ligado à sua fonte em um gene variante. 

Os padrões de atividade elétrica do cérebro, 
por exemplo, representam uma forma de endo-
fenótipo. Utilizando a eletroencefalografia (EEC), 
pesquisadores registram padrões de disparo neu
ronal. Algoritmos computacionais sofisticados 
podem analisar os dados e identificar as regiões 
cerebrais de onde os sinais provavelmente se 
originaram, oferecendo pistas adicionais ao tipo 
de processamento cognitivo que está ocorrendo. 
O padrão geral de ondas cerebrais e picos de 
atividade neuronal em resposta a estímulos espe
cíficos, vistos nas leituras de EEC, é distinto para 
diferentes indivíduos e serve como uma espécie 
de impressão digital neurológica. Esses padrões 
podem refletir o equilíbrio geral entre processos 
cerebrais excitatórios, que tornam os neurônios 
mais preparados para responder à sinalização 
vinda de outros neurônios, e inibitórios, que os 
deixam menos preparados. 
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É bastante alta a possibilidade de trans
missão hereditária de tais padrões eletrofi-
siológicos, cujas características diferem entre 
alcoolistas e pessoas sem o problema. Nos pri
meiros, as excitações excedem e sobrepujam as 
inibições. Esse desequilíbrio, ou "desinibição", 
pode ser visto também nos filhos de pais alco
olistas e prediz com alto grau de acerto se uma 
pessoa desenvolverá dependência, sugerindo 
que esses padrões cerebrais são um marcador 
que indica predisposição ao alcoolismo biolo

gicamente herdada. Além disso, esses padrões 
de atividade característicos podem apontar a 
causa da vulnerabilidade herdada: acredita-se 
que a desinibição provém de uma ausência 
generalizada de funcionamento de neurônios 
inibitórios nas áreas cerebrais responsáveis 
pelo julgamento e tomada de decisões. As 
pessoas sem esses circuitos inibitórios em 
geral são mais suscetíveis a impulsos que 
se originam nas regiões cerebrais primitivas, 
como a amígdala. 
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Na década de 80, algumas evidências mostra
ram que a atividade elétrica cerebral era capaz de 
revelar o risco de uma pessoa desenvolver depen
dência de álcool. Isso ajudou a promover a ideia 
de que identificar os genes por trás dos fenótipos 
associados ao alcoolismo era algo útil e exequível. 
Com o apoio do Instituto Nacional de Abuso de 
Álcool e Alcoolismo, teve início em 1989 o Estudo 
colaborativo da genética do alcoolismo (Coga, na 
sigla em inglês), do qual ambos participamos. 
Atualmente o estudo envolve oito centros de 
pesquisa espalhados pelos Estados Unidos, além 
de milhares de pacientes e familiares. 

LAÇOS DE FAMÍL IA 
No início do Coga, pesquisadores tentaram 
identificar famílias gravemente afetadas pela 
dependência de álcool. Mais de 50% do risco 
total de alcoolismo é atribuível a fatores he
reditários, o que torna os grupos familiares 
um importante recurso para rastrear traços 
específicos e ligá-los aos genes relevantes (veja 
quadro na pág. ao lado). 

Cerca de 1.200 pessoas que buscavam tra
tamento para dependência alcoólica e seus pa
rentes - mais de 11 mil pessoas no total - foram 
entrevistados. Descobriu-se que 262 famílias eram 
"profundamente afetadas", o que significa que três 
ou mais parentes de primeiro grau do paciente 
tinham sido diagnosticados com o mesmo proble
ma. Os endofenótipos eletrofisiológicos cerebrais 
dos pacientes e de parentes não afetados foram 
avaliados, e os indivíduos foram submetidos a 

entrevistas adicionais para avaliar características 
adicionais associadas ao risco de alcoolismo. 

Os participantes forneceram amostras de 
sangue para avaliação do material genético, 
buscando marcadores moleculares peculiares. 
Por meio desse método, elos significativos 
foram encontrados nos cromossomos 1, 2, 4 
e 7, e o mapeamento genético subsequente
mente identificou diversos genes específicos 
nessas regiões, incluindo ADH4 e GABRA2, no 
cromossomo 4, e CHRM2, no cromossomo 7. 
Outros grupos de pesquisa que estudam popu
lações separadas documentaram associações 
entre o risco de alcoolismo e os mesmos genes 
dos mesmos cromossomos. 

Diversas pesquisas têm mostrado que algu
mas variantes dos genes que codificam proteínas 
associadas aos receptores do neurotrasmissor 
inibitório GABA aumentam a vulnerabilidade ao 
alcoolismo. Uma classe desses receptores, conhe
cida como GABAA, é feita de subunidades protei
cas dispostas ao redor de um canal que permite 
a entrada de íons cloreto na célula. Descobriu-se 
que variações no gene GABRA2, que codifica uma 
das subunidades do receptor GABAA, influenciam 
fortemente um endofenótipo da EEG. 

Neurônios que contêm receptores de GABA 
são abundantes no córtex frontal, onde a perda 
generalizada de inibição pode levar a convul
sões. Em geral, transtornos convulsivos são 
tratados com medicamentos que aumentam 
a atividade gabaérgica, promovendo, assim, 
uma inibição. Acredita-se, no entanto, que 
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uma perda menos generalizada de inibição 
induzida pelo GABA esteja envolvida no baixo 
controle comportamental ou aumento da im
pulsividade, característica de vários transtornos 
psiquiátricos, incluindo transtorno afetivo bi
polar e dependência química. Outros estudos 
demonstraram que variantes do gene GABRA2 
estão relacionadas ao alcoolismo. 

Outro neurotransmissor que se destaca na 
progressão ao alcoolismo, segundo o estudo 
de endofenótipos, é a acetilcolina. Neurônios 
colinérgicostêm papel importante na modulação 
do equilíbrio geral entre excitação e inibição no 
cérebro. Nossos experimentos revelaram uma 
conexão com a região cromossômica que contém 
ogeneCHRM2, que codifica um tipo particular de 
receptor de acetilcolina, conhecido como receptor 
colinérgico muscarínico M2 (CHRM2). 

A ativação do receptor CHRM2 altera a sinali
zação neural nas faixas de frequência lenta delta 
e teta, que reconhecidamente exercem um papel 
em funções cognitivas como tomada de decisões 
e atenção (veja quadro na pág. 26). Nós também 
conseguimos ligar as variantes do gene CHRM2 
às condições clínicas de dependência de álcool 
e depressão maior. As variantes do CHRM2 que 
aparentemente influenciam a atividade elétrica do 
cérebro no alcoolismo e na depressão parecem 
não alterara estrutura do receptor de acetilcolina, 
mas sim sua fabricação. 

Essa associação confirma parte de uma 
hipótese formulada em 1976 pelo psiquiatra 
David Janowsky, da Universidade de Vanderbilt 
em Nashville, segundo a qual o cérebro necessita 
manter um equilíbrio preciso entre diferentes 
processos regulatórios para preservar sua 
atividade normal. Janowsky propôs que a hiper
sensibilidade muscarínica (efeito aumentado 
da acetilcolina sobre os receptores colinérgicos 
muscarínicos) em pessoas com tendência a 
depressão e condições relacionadas era uma das 
causas do desequilíbrio cerebral. 

C O N E X Ã O DIRETA 
As relações recentemente descobertas entre 
CHRM2, alcoolismo e depressão são as primei
ras a mostrar uma conexão direta entre um gene 
específico e essa hipersensibilidade, e os achados 
relativos ao sistema colinérgico representam no
vos alvos para o desenvolvimento de tratamentos 
para alcoolismo e depressão. 

Um teste importante para confirmar e 
aprimorar todos esses achados genéticos seria 
avaliar como eles influenciam as pessoas no 
início de sua vida, mesmo antes do início da 
ingestão intensa de álcool, e se as variantes de 
genes podem predizer o desenvolvimento do 
alcoolismo. O Coga adicionou essa questão ao 
estudo, acompanhando membros jovens das 
famílias de alto risco. Os resultados iniciais 
mostraram que, em adolescentes, as variantes 
de risco do gene ADH estão, de fato, associa
das a uma introdução precoce à bebida e ao 
desenvolvimento subsequente de problemas 
com álcool. Quando adolescentes, porém, 
portadores das variantes de risco do CHRM2 
estão mais propensos a sintomas precoces 
de depressão, e não a distúrbios com álcool. 
Jovens com a variante de risco do GABRA2 
mais frequentemente apresentam problemas 
de conduta, tais como complicações com a 
polícia, envolvimento em brigas e expulsão da 
escola, em vez de início precoce de ingestão al
coólica. Em adultos jovens, as variantes de risco 
do gene do receptor GABA estão associadas à 
dependência de álcool. 

Esses achados reforçam a ideia de que há vá
rios caminhos para o alcoolismo e diferentes vias 
psicológicas que levam a ele. Talvez as variantes 
de risco do ADH contribuam para o desenvol
vimento do alcoolismo por meio da promoção 
direta de ingestão alcoólica pesada, enquanto as 
variantes do gene do receptor GABRA2 predis
põem as pessoas a problemas de conduta, que 
são, por si sós, um fator de risco para o alcoolis
mo. Por sua vez, o CHRM2 pode agir por meio 
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da depressão e outros sintomas internalizantes 
para estimular o uso da bebida. 

A identificação de um maior número de 
genes envolvidos com a dependência de ál
cool possibilitará uma avaliação mais precisa 
do risco para alcoolismo e a prescrição de 
tratamentos mais específicos a indivíduos 
com transtornos relacionados ao consumo de 
álcool. Em geral, os médicos analisam o perfil 
genético de uma pessoa e outros fatores de 
risco familiares e ambientais quando fazem 
prescrições medicamentosas e comportamen
tais para doenças como hipertensão, câncer 
e transtorno afetivo bipolar. A identificação 
de variantes genéticas nos pacientes para 
adequar decisões de tratamento ainda está 
no estágio inicial. Esperamos ter, no futuro, 
diretrizes para ajudar no desenvolvimento de 
tais estratégias individualizadas. 

Os recentes achados genéticos relacionados 
ao alcoolismo podem também sugerir meios 
para melhorar a prevenção e o tratamento do 
tabagismo e de outras formas de dependência 
de substâncias. Os transtornos de humor e 
ansiedade entram nessa categoria. E a associa
ção entre variações do CHRM2, alcoolismo e 
depressão ilustra como esses distúrbios podem 
vir, em parte, de uma fonte comum. 

POSSIBILIDADES DE ESCOLHA 
Entretanto, genética não é destino. Os genes 
podem interagir com situações específicas, 
como abuso de substâncias, e causar dis
túrbios em alguns portadores, mas não em 
outros. Se metade do risco de alcoolismo é 
herdada, a outra metade deve se originar em 
outras fontes. Ninguém se torna dependente 

de álcool sem fazer más escolhas, mas é cla
ro que algumas pessoas são mais sensíveis 
à bebida que outras expostas a um mesmo 
conjunto de circunstâncias. 

Críticos argumentam que a pesquisa ge
nética sobre a dependência de álcool e outros 
problemas, como o tabagismo, não oferece 
uma boa relação custo-benefício do ponto 
de vista da saúde pública. Alguns dizem, por 
exemplo, que seria melhor direcionar recursos 
para reduzir o consumo de substâncias com 
potencial de abuso do que identificar - e es
tigmatizar - os indivíduos com maior propen
são a ser afetados por elas. Sem dúvida essa 
abordagem é válida. Mas também é essencial 
oferecer meios de as pessoas conhecerem 
melhor seus riscos para que, bem informadas, 
possam fazer escolhas. 

Testes genéticos já oferecem oportunidades 
de autoavaliação impossíveis no passado, e a 
demanda para a realização de perfis genéticos 
irá crescer nos próximos anos. Os chamados 
chips de DNA poderiam ser utilizados para 
detectar as variantes gênicas de uma pessoa 
bem como variações na atividade gênica, e para 
produzir uma série de recomendações médicas, 
psiquiátricas e comportamentais que o indiví
duo, segundo sua vontade, pode ou não seguir. 

Os riscos de tabagismo foram amplamente 
divulgados pela primeira vez em 1964 num 
relatório do Surgeon General, autoridade 
máxima de saúde pública da época. Com essa 
informação médica e pressão social, o número 
de fumantes nas décadas posteriores diminuiu. 
O conhecimento de um indivíduo sobre os ris
cos aos quais está vulnerável pode de maneira 
semelhante favorecer a prevenção. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Mente&Cérebro Especial: Como as drogas agem no cérebro, São Paulo, n. 31, p. 22-29, 2012.




