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RESUMO 

 

BENEVENUTO, SGM. Efeitos da fumaça da Cannabis sativa e de compostos 
canabinóides: uma avaliação in vivo e in vitro. 2020. 198 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2020. 
 

Os efeitos do uso materno da maconha sobre o desenvolvimento do sistema nervoso 

central da prole não são bem esclarecidos. Neste estudo foram investigados os efeitos 

da inalação materna da fumaça da Cannabis sativa sobre o desenvolvimento cerebral 

e os efeitos de exo e endocanabinóides e do extrato da fumaça da maconha sobre a 

função mitocondrial em cultura celular. Camundongas grávidas (n=20) foram expostas 

diariamente durante 5 minutos à fumaça decorrente da queima de maconha (0,2 g de 

Cannabis), ou ao ar filtrado, a partir do 5,5° dia gestacional (DG) ao 17,5° DG. No 

18,5° DG metade dos fetos foram eutanasiados e a outra metade foi eutanasiada com 

20 e 60 dias pós-natal (DPN) para análises estereológicas, imunohistoquímicas e de 

Western blotting. Cultura de neurônios primários corticais de ratos e células PC12 

diferenciadas foram tratados com AEA, THC e CBD para avaliação da viabilidade 

celular e da função mitocondrial (produção de estresse oxidativo, potencial de 

membrana e dinâmica mitocondrial). A caracterização de HPAs, da composição 

elementar e de canabinóides foram realizados no material particulado e na droga, 

respectivamente. Animais expostos à fumaça da maconha no período gestacional 

tiveram alteração no volume encefálico, no tálamo, no hipotálamo e cerebelo com 

60DPN. Houve alteração do volume do bulbo olfatório e do diencéfalo em fetos. A 

espessura das camadas corticais foi alterada em animais com 20 e 60DPN. Houve 

aumento de BDNF no córtex de animais adultos e alteração na expressão das 

proteínas BDNF (18DPC e 60DPN), CB1 e NeuN (60DPN). Além disso, diferenças 

específicas ligadas ao sexo foram observadas. Diminuição da viabilidade celular e no 

potencial de membrana, aumento na produção de EROs e inibição da dinâmica 

mitocondrial foram observadas nas culturas celulares. Os resultados desse estudo 

demonstram que a exposição in vivo e in vitro à fumaça da Cannabis causa alterações 

morfológicas cerebrais em camundongos e na função da mitocondrial neuronal. 

Palavras-chave: Canabinóides. Gestação. Desenvolvimento cerebral. Função 

mitocondrial.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

BENEVENUTO, SGM. Effects of Cannabis sativa smoke and cannabinoid 
compounds: an in vivo and in vitro evaluation. 2020. 198 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2020. 
 

The effects of maternal marijuana use on the development of central nervous system 

in offsprings are not completely understood. In this study, we have investigated the 

effects of maternal Cannabis smoke inhalation on the brain development and the 

effects of cannabinoids and Cannabis smoke extracts on in vitro mitochondrial 

function. Pregnant mice (n = 20) were exposed daily for 5 minutes to marijuana smoke 

(0.2 g of Cannabis), or filtered air from gestational day (GD) 5.5 to 17.5 GD. On GD 

18.5 half of the dams (n=10) were euthanized and the other half (n=10) were 

euthanized at postnatal day (PND) 20 and 60 for stereological, immunohistochemical, 

and Western blotting analysis. Neurons culture from rats and differentiated PC12 cells 

were treated with AEA, THC, and CBD to assess cell viability and mitochondrial 

function (reactive oxygen species production i.e. ROS), membrane potential, and 

mitochondrial dynamic). PHAs, elemental composition, and cannabinoids 

characterization were carried out by using the particulate material and the drug, 

respectively. The animals exposed to marijuana smoke during gestation presented 

changes in encephalon total volume, thalamus, hypothalamus, and cerebellum at PND 

60. There was an alteration in the volume of the olfactory bulb and the diencephalon 

in fetuses. The thickness of the cortical layers changed in animals with PND 20 and 

60. There was an increase in BDNF in the cortex of adult animals and a change in the 

expression of BDNF proteins (GD18 and PND60), CB1, and NeuN (PND60). Also, sex-

specific differences were found. Cell viability and membrane potential were decreased. 

On the other hand, increased ROS production was found, and inhibition of 

mitochondrial dynamics was observed in cell cultures. In summary, this study points 

out that smoke Cannabis exposure in vivo and in vitro may cause brain damage in 

mice and in neuronal mitochondrial function. 

 

Keywords: Cannabinoids. Gestation. Brain development. Mitochondrial function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, é a droga ilícita 

mais consumida entre gestantes e seu uso durante este período tem sido associado 

com diversas consequências negativas para o desenvolvimento fetal, uma vez que 

alguns compostos presentes na planta atingem diretamente o feto via placenta (KO et 

al., 2015).  

 O período pré-natal é marcado pela vulnerabilidade do organismo em 

desenvolvimento, especialmente quando exposto a agentes tóxicos como fumaça de 

cigarro ou maconha proveniente do uso materno (UNODC, 2017). O consumo dessas 

e de outras drogas podem acarretar efeitos como alterações no desenvolvimento do 

sistema nervoso central (SNC), que são particularmente negativos devido à extensão 

dos seus efeitos durante a infância e a vida adulta do organismo exposto no período 

gestacional (CAMPOLONGO et al., 2011). 

 Estudos experimentais e epidemiológicos têm demonstrado o impacto 

teratogênico e neurocomportamental dos canabinóides. Há evidências de que podem 

afetar a proliferação celular, apoptose e necrose em experimentos in vitro e in vivo 

(CAMPOLONGO et al., 2011; FRIEDRICH et al., 2016; de OLIVEIRA et al., 2019). 

Entretanto, vários estudos apresentam resultados conflituosos, o que dificulta a 

unificação de hipóteses sobre a ação dos canabinóides (ATHANASIOU et al., 2007). 

 Os efeitos desencadeados pela Cannabis são mediados pelos receptores de 

canabinóides CB1 (CB1r) e CB2 (CB2r), que tem como ligantes os diversos 

canabinóides presentes na droga. Os endocanabinóides (ECBs) (naturalmente 

encontrados nos organismos vertebrados), sendo os principais a anandamida (AEA) 

e o acarcdonoil-glicerol (2-AG), estão presentes nos organismos vertebrados e 

formam juntamente com os receptores (CB1 e CB2), enzimas e proteínas, o sistema 

endocanabinóide (SEC) (BÉNARD et al., 2012). 

  O sistema endocanabinóide é um sistema neuromodulatório que está presente 

nos estágios embrionários iniciais. Ao longo do desenvolvimento pré e pós- natal, o 

SEC excerce um papel na regulação de importantes funções, uma vez que os 

receptores de canabinóides tem uma função fundamental na proliferação, 

diferenciação neuronal e especificação piramidal, entre outros eventos do 

desenvolvimento (FRIDE, 2008; MAIA et al., 2019; ALEXANDRE et al., 2019).   
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 Além dos endocanabinóides, os fitocanabinóides (ou exocanabinóides) 

também se ligam aos receptores CB1 e CB2. Os principais exocanabinóides são o Δ9-

tetrahidrocanabinol (Δ9-THC ou THC), que é o responsável pelos efeitos psicoaticos 

da droga (de OLIVEIRA et al., 2019) e o canabidiol (CBD), que não possui efeitos 

psicotrópicos. 

 A ligação de canabinóides endógenos ou exógenos nos receptores de 

canabinóides durante o período de desenvolvimento fetal desencadeia uma sequência 

de alterações celulares que modulam vários aspectos da função cerebral, incluindo 

geração e sobrevivência de neurônios e podem estar envolvidos na etiologia de 

doenças neurodegenerativas na fase adulta (de OLIVEIRA et al., 2019). 

 A grande maioria dos canabinóides endógenos é de natureza lipídica, e, dessa 

forma, atingem seus receptores celulares pela difusão lateral dentro da bicamada 

lipídica (KIMURA et al., 2009). Adicionalmente, um estudo confirmou que os 

canabinóides podem influenciar na formação da membrana lipídica e na atividade de 

várias proteínas de membrana, independentemente do receptor, incluindo funções 

mitocondriais (ZHANG et al., 2013). 

 Além do mais, a neurogênese requer uma quantidade adequada de suprimento 

de adenosina tri-fosfato (ATP) para suportar a geração de novos neurônios, facilitar o 

transporte de organelas e o rearranjo do citoesqueleto (KHACHO et al., 2018). Uma 

grande parte da produção dessa energia provém de mitocôndrias saudáveis, que são 

uma fonte primária de ATP celular e são, portanto, de suma importância para o 

desenvolvimento efetivo da neurogênese (GULATI, 2016). Os neurônios são 

altamente dependentes da mitocôndria para a produção de energia e o funcionamento 

fisiológico destas organelas é também importante para a neurogênese em adultos 

(GULATI, 2016). 

 A regulação da função neuronal mediada por canabinóides se dá pela ativação 

do CB1r por canabinóides endógenos ou exógenos, modulando a sinalização da 

proteína quinase, AMP cíclico, cálcio e óxido de nitrogênio. Estas também são as vias 

pelas quais estes canabinóides controlam a função mitocondrial (HEBERT-

CHATELAIN et al., 2016). Recentemente, pesquisadores descobriram que o receptor 

canabinóide CB1 está funcionalmente presente na membrana mitocondrial (mtCB1) 

de neurônios, regulando diversos processos bioenergéticos (BÉNARD et al., 2012). 

Os canabinóides têm sido associados com várias disfunções na mitocôndria, como 

alterações no potencial de membrana, fosforilação oxidativa e respiração mitocondrial. 
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Essas alterações estão associadas a uma gama de doenças neurodegenerativas 

como Parkinson, esclerose lateral aminotrófica e depressão (HEBERT-CHATELAIN 

et al., 2016). 

 Pesquisas a respeito dos fitoquímicos da Cannabis e seus efeitos terapêuticos 

têm sido limitados principalmente pela ilegalidade da droga, tornando escassos os 

estudos que usam a planta. Uma alternativa encontrada são os canabinóides isolados 

que têm auxiliado na descoberta de vários mecanismos farmacológicos no qual esses 

estão envolvidos nos organismos (ANDRE; HAUSMAN; GUERRIERO, 2016). Além 

disso, estudos que entendam os mecanismos pelos quais os canabinóides agem 

sobre o SNC são de suma importância para que se compreenda a etiologia de 

doenças. 

 Embora a maioria dos estudos tanto in vivo quanto in vitro utilizem canabinóides 

isolados, é importante ressaltar que a forma mais comum do uso da Cannabis é a 

inalatória, através de cigarros, pois é a rota de uso mais eficiente para atingir os efeitos 

psicoativos da droga (HALL; DEGENHARDT, 2009). Assim, apesar de serem de suma 

importância para o desenvolvimento das pesquisas sobre os efeitos da droga sobre 

os organismos vertebrados, o uso de canabinóides isolados não abrange os 

subprodutos tóxicos provenientes da queima da Cannabis.  

 A fumaça gerada pela queima da Cannabis contém, além dos componentes 

naturais presentes na planta, uma mistura de várias outras substâncias químicas. 

Essas substâncias desencadeiam efeitos danosos aos organismos, e, muitas vezes, 

possuem o potencial de atravessar a barreira placentária e atingir o feto em 

desenvolvimento (MOIR et al., 2008; YAMAORI et al., 2012; GUNDACKER e 

HENGSTSCHLAGER et al., 2012; LI et al., 2019). 

 Análises quantitativas e qualitativas que traçam o perfil químico da fase 

particulada da fumaça da maconha, apresentam componentes químicos desde 

metais, amônia, óxidos de nitrogênio (NOx), até hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) (MOIR et al., 2008). O material particulado (MP) é um termo 

genérico para uma abrangente classe de substâncias químicas, físicas e biológicas 

que se apresentam como partículas (líquidas ou sólidas) com diferentes tamanhos 

(EPA, 2012). Os efeitos adversos na saúde causados por MP são associados 

pricipalmente ao tamanho da partícula. Por exemplo, MP com diâmetro aerodinâmico 

≤2,5 µm (MP2,5), quando inalados, podem penetrar a região alveolar dos pulmões e 
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atingir de forma sistêmica no organismo, ignorando os mecanismos de defesa do 

corpo e interrompendo importantes processos celulares (EPA, 2012). 

 Dentro deste contexto, pesquisas sobre os efeitos adversos e benéficos do uso 

da Cannabis são de suma importância, pois podem fundamentar decisões quanto o 

uso medicinal e a legalização de seu uso, tendo estas decisões sérias consequências 

de saúde pública (MEIER et al., 2012). Debates sobre estas questões de legalização 

e sobre o uso medicinal estão em pauta em diversos países do mundo inclusive no 

Brasil. Além disso, tendo em vista o aumento do consumo desta droga entre mulheres 

gestantes, os impactos do uso da maconha no perído gestacional sobre a saúde fetal, 

com foco no neurodesenvolvimento, e suas possíveis consequências na fase adulta 

deve ser melhor exploradas.  

 Assim, no capítulo 2 desta tese buscamos avaliar os efeitos neurotóxicos do 

uso recreativo da maconha (in vivo) durante a gestação na prole de camundongos. 

No capítulo 3, objetivamos contribuir para o conhecimento dos potenciais efeitos da 

ação de canabinóides e do extrato da fumaça da maconha na função da mitocôndria 

neuronal em neurônios corticais primários de ratos e em células PC12 diferenciadas 

(in vitro). 
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2 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO GESTACIONAL À CANNABIS 

SATIVA SOBRE O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL DA PROLE DE 

CAMUNDONGOS (BALB/C) 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 A Cannabis sativa L. (ou maconha) é uma droga muito consumida por jovens e 

adultos e, nos últimos anos, a prevalência de uso tem também aumentado entre 

mulheres em idade reprodutiva e gestantes (KO et al., 2015). Embora diversos 

estudos tenham apresentado uma associação entre o uso de maconha no período 

gestacional e efeitos comportamentais nos descendentes das usuárias (FRIED, 2002; 

GOLDSCHMIDT et al., 2004; GRAY et al. 2005; de SALAS-QUIROGA et al., 2015), 

ainda é desconhecido o papel que os canabinóides e a fumaça da maconha podem 

causar no morfologia cerebral e em determinadas proteínas envolvidas no processo 

de amadurecimento do SNC. 

 O sistema endocanabinóide (SEC) está presente nos organismos vertebrados 

e evidências relatam seu envolvimento no neurodesenvolvimento (FRIEDRICH et al., 

2016; de OLIVEIRA et al., 2019). Este sistema apresenta diversos componentes como 

os canabinóides, proteínas e enzimas. Os canabinóides podem ser classificados em 

endo ou exocanabinóide: os endocanabinóides estão presentes naturalmente nos 

organismos vertebrados e os exocanabinóides fitocanabinóides estão presentes na 

planta Cannabis sp. Dentre os endocanabinóides, a AEA se destaca por estar 

envolvida em mecanismos reprodutivos, e o THC e o CBD se destacam como 

exocanabinóides que também podem afetar os processos reprodutivos e cerebrais 

(FRIEDRICH et al., 2016).  

 Os efeitos da Cannabis no organismo se dão graças à ligação dos canabinóides 

ao receptor de canabinóide 1 e 2 (CB1r e CB2r, respectivamente). O CB1r, está 

localizado principalmente em regiões límbicas do SNC e, quando ativado, gera várias 

respostas celulares importantes, como a inibição de neurotransmissores (de 

OLIVEIRA et al., 2019). Por outro lado, o CB2r tem uma ação mais conhecida em 

tecidos periféricos e recentemente, em células da glia (ZOU; KUMAR, 2018).  

 A principal forma de uso da maconha é por cigarros (via inalatória) com 

finalidade recreativa, na qual os componentes presentes na fumaça chegam 

rapidamente a corrente sanguínea. O principal composto psicotrópico presente na 

fumaça, o THC, cruza a barreira placentária e atinge o feto em minutos (HUTCHING 
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et al., 1989). Entretanto, além do THC e outros canabinóides, a fumaça da maconha 

inalada pelos usuários também contém diversos subprodutos resultantes da queima 

da planta, assim como elementos químicos que podem ser prejudiciais ao 

neurodesenvolvimento fetal e, consequentemente acarretar em efeitos negativos que 

se prolonguem até a vida adulta (MOIR et al., 2008). 

 Levando esse contexto em consideração, estudos que explorem os efeitos da 

fumaça da maconha sobre o desenvovimento fetal e seus possíveis efeitos na vida 

adulta são de grande importância em um cenário em que políticas públicas carecem 

de dados científicos que norteiem tomadas de decisões a respeito da legalização e 

discriminalização da maconha. 

2.2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.2.1 Cannabis sativa e suas propriedades 

 A planta Cannabis sativa é popularmente conhecida por maconha e tem sua 

origem na Ásia Central. Durante vários anos, as culturas Árabes, Indianas e Persas 

costumavam usar a Cannabis em rituais ou cerimônias religiosas (MECHOULAM et 

al., 2014) ou, ainda, algumas sociedades a utilizavam para fins têxteis. Atualmente, a 

Cannabis tem sido usada como fonte de fibra, biomassa e óleo. Alguns países como 

Estados Unidos, Canadá e Holanda têm ampliado o mercado dos derivados de 

Cannabis, principalmente devido ao rico repertório fitoquímico, à fibra e às 

características agrícolas (ANDRE et al., 2016). 

 Embora o potencial terapêutico canábico seja bem reconhecido desde o início 

do século XX, a regulamentação do uso está em andamento em vários países, a fim 

de reger o cultivo, posse e uso (HANEY; HILL, 2018). Além disso, os entraves 

administrativos e legais para a condução de estudos com a maconha restringem o 

estudo científico e desaceleram as descobertas sobre as propriedades e mecanismos 

nos quais os canabinóides estão envolvidos nos organismos vertebrados (HANEY; 

HILL, 2018). 

 Os canabinóides podem ser classificados nas seguintes categorias: endógenos 

(endocanabinóides), fitocanabinóides (exocanabinóides) e canabinóides sintéticos. A 

Cannabis sativa possui mais de 150 fitocanabinóides (CITTI et al., 2019). Outros 

fitocanabinóides abundantes na planta e conhecidos são: canabinol (CBN), o 

canabidiol (CDB) e o canabicromeno (CBC). O isolamento e caracterização do THC 
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por Gaoni e Mechoulam (1964) significaram um grande avanço para os estudos das 

moléculas presente na maconha, seguido pelo isolamento dos demais canabinóides 

na década de 70 (PIOMELLI, 2003). A descrição mais detalhada dos principais 

canabinóides endógenos e exógenos será apresentada mais à frente nesse estudo. 

 A forma mais comum de uso da maconha é por cigarros (via inalatória). Cerca 

de 50% do THC de um cigarro é inalado após a queima da erva e metabolizado no 

fígado, gerando mais de 20 metabólitos ativos. A fumaça inalada é rapidamente 

absorvida através dos pulmões e em seguida os compostos presentes na fumaça 

atingem a corrente sanguínea, sendo levados ao cérebro dentro de poucos minutos 

(BROWN; GRAVES, 2013).  

 De maneira geral, os efeitos da intoxicação aguda à maconha incluem euforia, 

ansiedade, taquicardia e congestão conjuntiva, que confere o aspecto vermelho aos 

olhos. Déficit na memória de curto prazo e retenção de informações, assim como 

prejuízos na coordenação motora são outros efeitos comuns (VOLKOW et al., 2014). 

Em alguns casos, altas doses podem levar à psicose (incluindo esquizofrenia) ou 

paranóia. Ainda, o uso pesado ou prolongado da droga está associado com doença 

pulmonar crônica, bronquite, vício e prejuízos cognitivos (VOLKOW et al., 2014). 

 Por outro lado, alguns canabinóides, como o CBD, têm demonstrado alto 

potencial para uso terapêutico incluindo propriedades antiinflamatórias, 

antiepilépticas, anti-psicóticas, ansiolíticas e neuroprotetoras (BRIDGEMAN; ABAZIA, 

2017). Além do mais, o CBD tem sido aplicado para o alívio de dor em tratamentos 

crônicos e neuropáticos, câncer, diabetes e doenças neurodegenerativas 

(BRIDGEMAN; ABAZIA, 2017). 

 Apesar das discrepâncias sobre os efeitos do uso da maconha, do debate em 

torno da legalização ou descriminalização da droga e de seus derivados, o consumo 

e pesquisas em torno do tema têm aumentado nos últimos anos. 

 

2.2.2 CANNABIS SATIVA: USO E PREVALÊNCIA 

 Segundo dados da UNODC World Drug Report (2017), a estimativa anual 

global de prevalência do uso de drogas ilícitas foi maior para maconha, apresentando 

uma porcentagem de 3,8 de adultos usuários com idade entre 15-64 anos. Em 

sequência, aparecem as anfetaminas (0,77%), os opióides (0,37%) e a cocaína 

(0,35%).  
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 De acordo com uma pesquisa da National Survey on Drug Use and Health 

realizada nos Estados Unidos em 2012, 5,9% das gestantes entre 15-44 anos usaram 

drogas ilícitas, 8,5% ingeriram álcool e 15,9% usaram tabaco. Já nos dados 

levantados por Ko et al. (2015), aproximadamente 10% das mulheres grávidas 

reportaram o uso de maconha nos últimos anos, sendo a maioria usuárias diárias da 

droga. Neste mesmo estudo, a maioria das mulheres grávidas (>70%) considerava o 

uso da droga uma ou duas vezes por semana com pouco ou nenhum risco à saúde. 

 Esses dados revelam, além de um número significativo de usuários de drogas 

ilícitas, um grupo especialmente vulnerável aos efeitos negativos que esta droga pode 

acarretar: mulheres gestantes e o feto em desenvolvimento. O aumento na 

prevalência do uso desta droga, em suas diferentes formas, está diretamente ligado à 

legalização crescente dela em vários países, à sua consequente disponibilidade, e a 

falta de informação sobre os riscos a saúde humana. Estes fatores têm levado a 

comunidade médica e a sociedade a tornarem a maconha uma droga mais aceitável 

(GUNN et al., 2016; MERLO et al., 2017; BAYRAMPOUR et al., 2019). 

 

2.2.3 Exposição à Cannabis durante a gestação: efeitos no feto e ao longo da 

vida  

 Os efeitos nocivos causados devido a exposição gestacional à Cannabis, 

relacionam-se à longa meia-vida dos canabinóides no sangue e no leite materno 

(BERTRAND et al., 2018) e ao ritmo acelerado do neurodesenvolvimento durante o 

período de desenvolvimento fetal. Diante disso, mesmo níveis aparentemente 

pequenos de exposição a canabinóides podem ter consequências significativas no 

cérebro em desenvolvimento (SCHEYER et al., 2019). 

 Sabe-se que o THC, assim como oxigênio e outros nutrientes, atravessa a 

barreira placentária e afeta diretamente o feto (HUTCHING et al., 1986). Portanto, as 

drogas consumidas durante a gravidez podem agir diretamente sobre o feto, podendo 

ainda alterar a função placentária (NATALE et al., 2020) que é um órgão de suma 

importância para o desenvolvimento do embrião (FRIEDRICH et al., 2016).   

 O alto consumo de maconha no período pré-natal foi associado com redução 

da circunferência da cabeça em crianças com idade entre 9-12 anos (FRIED; 

WATKINSON, 2000) e associado com a redução não significativa da circunferência 

da cabeça em crianças entre 13-16 anos também expostas nesse período do 
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desenvolvimento. Ainda, diferenças no tamanho corporal não foram persistentes ao 

longo da vida (FRIED et al., 2001). Um outro estudo não relatou diferenças no peso e 

perímetro cefálico, mas evidenciou estatura significativamente menor em crianças de 

seis anos de idade com exposição à Cannabis no segundo trimestre (CORNELIUS et 

al., 2002). 

 Em animais, Benevenuto et al. (2017) avaliaram a prole de camundongos que 

foram expostas à fumaça da maconha durante o perído gestacional e encontraram 

diminuição do peso da placenta fetal em animais machos, diminuição do tamanho da 

ninhada e redução do peso ao nascer de toda a prole. 

 Animais expostos à cannabinóides no período gestacional ou de lactação 

apresentaram hiperatividade na infância e adolescência (NAVARRO; RUBIO; DE 

FONSECA, 1995; MEREU et al., 2003), diminuição da atividade locomotora em 

machos e fêmeas adultos após exposição gestacional (FRIDE; MECHOULAM, 1996). 

Ainda, Trezza e seus colaboradores (2008) observaram que ratos perinatalmente 

tratados com THC tiveram a emotividade alterada e que tais alterações foram 

persistentes ao longo da vida. Já a administração de de THC na gestação de 

camundongos, em uma janela de tempo restrito, causou interferência na geração de 

neurônios de projeção subcerebral, alterando a conectividade corticoespinhal e 

induziu alterações duradouras no desempenho motor na fase adulta (SALAS-

QUIROGA et al., 2015).   

 Em humanos, alguns estudos demostraram os efeitos da exposição materna à 

canabinóides na função cognitiva. Estudos clínicos apresentaram efeitos deletérios na 

execução de funções durante a adolescência e na vida adulta. Essas funções 

executivas compreeendem flexibilidade cognitiva, foco, atenção e trabalho de 

memória (DAY et al., 1994; FRIED, 2002; FRIED; SMITH 2001; FRIED; WATKINSON, 

2000; FRIED et al., 1998). Além disso, a exposição pré-natal à maconha no primeiro 

e no terceiro trimestre de gestação causou um aumento significativo nos níveis de 

ansiedade e sintomas depressivos em crianças de 10 anos (GOLDSCHMIDT et al., 

2004; GRAY et al., 2005).  

 Em um estudo da Geração R, uma coorte demonstrou que o uso materno da 

maconha foi associado a restrição do crescimento fetal na metade da gestação e 

posteriormente no início da vida pós-natal (EL MARROUN et al., 2008, 2009; EL 

MARROUN et al., 2011, 2012). Uma reduzida massa cinza cortical em crianças entre 
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10 e 14 anos de idade após exposição intrauterina a maconha foi também relatada 

(RIVKIN et al., 2008).  

 É importante ressaltar que a maioria dos dados disponíveis na literatura 

científica apresentam resultados de estudos conduzidos em animais, uma vez que 

estudos com humanos são difíceis de serem conduzidos ou não permitidos. Muito 

embora alguns estudos em humanos tenham sido realizados, dados de estudo 

clínicos sobre o uso materno desta droga ainda são escassos. Um dos fatores que 

dificulta a condução destes estudos é o uso de outras drogas durante a gestação. O 

uso do tabaco está frequentemente associado com o uso da maconha, e as duas 

substâncias são geralmente consumidas simultaneamente (EL MARROUN et al., 

2011; USDHHS, 2014). Dessa forma, o uso concomitante de duas ou mais 

substâncias, como tabaco e maconha, dificulta a dimensão isolada de cada tóxico a 

qual mãe e fetos são expostos.  

 

2.2.4 O Sistema endocanabinóide (SEC) e exocanabinóides 

 O SEC é um sistema de sinalização lipídica amplamente distribuído e que 

apresenta uma função regulatória em diferentes sistemas do corpo dos vertebrados. 

A identificação das moleculares lipídicos específicos da Cannabis ocorreu em 1942 e 

1964 (ADAMS, 1942; GAONI; MECHOULAM, 1964). Já a caracterização dos 

receptores canabinóides aconteceu no final dos anos 80 e início da década de 90, 

assim como a descrição dos ligantes endógenos para estes receptores (DEVANE et 

al., 1988). Essas descobertas foram essenciais para os recentes avanços da biologia 

moderna e impulsionaram as questões sobre como os canabinóides modificam a ação 

celular.  

 O SEC é composto, além dos exocanabinóides (THC, CBD, CBN), 

principalmente por moléculas de sinalização 2-aracdonoil-glicerol (2-AG) e a AEA, 

conhecidos como endocanabinóides, e por enzimas de síntese e degradação 

(REGGIO, 2010). Canabinóides sintéticos, tais como, WIN 55, 212-2 e HU-210, 

também têm sido utilizados em vários estudos. Os endo e exocanabinóides são 

ligantes dos receptores canabinóides 1 e 2 (CB1r e CB2r, respectivamente) e agem 

como agonistas (REGGIO, 2010). 

 É importante também mencionar que os canabinóides podem agir como 

ligantes para outros receptores, modulando a atividade dos canais potenciais do 



33 

 

receptor transitório vanilóide 1 (TRPV1), receptores nucleares da família de receptores 

ativados pelo proliferador de peroxissomo (PPAR) e receptores acoplados à proteína 

G 55 (GPR55) e 18 (GPR18) (PERTWEE et al., 2010). 

 Como representante dos antagonistas, que diminuem ou previnem os efeitos 

dos fitocanabinóides, o Rimonabanto (SR141716A) e seu análogo AM251 são 

exemplos de antagonista/agonista inverso do CB1r, respectivamente (FISAR et al., 

2014). A sinalização dos CB1r pode ser influenciada pela exposição pré-natal à 

maconha e seus derivados, ou pelo contato com drogas que tenham como alvo direto 

ou indireto o SEC (DIAZ- ALONSO et al., 2012). Os principais componentes do SEC 

serão apresentados de maneira geral, a seguir: 

 

2.2.4.1 Endocanabinóides: AEA e 2-AG 

 Os ligantes endógenos anandamida (N-aracdonoil-etanolamina (AEA) e o 2- 

aracdonoil-glicerol (2-AG) são considerados os endocanabinóides mais importantes. 

Essas moléculas são derivadas do ácido aracdônico e sintetizados sob demanda, ou 

seja, somente quando requeridos em resposta a um estímulo (MARSICANO et al., 

2003). Além disso, agem como mensageiros retrógrados que inibem a liberação de 

neurotransmissores em sinapses inibitórias e excitatórias (ALGER, 2012). 

 A AEA é o componente primário do sistema de sinalização endocanabinóide e 

sintetizada através da clivagem dependente de Ca2+ do seu precursor de membrana 

N-aracdonoil fosfatidiletanolamina pela fosfolipase D. Na maioria dos casos, é 

sintetizada pela hidrólise de duas isoenzimas da lipase diacilglicerol sn-1, diacilglicerol 

lipase α (DGL- α) e diacilglicerol lipase- β (DGL- β) (DI MARZO et al., 2015). Alguns 

estudos apontam que AEA modifica a transmissão sináptica no giro dentato e no 

núcleo accumbens (DI MARZO et al., 2015). 

 O 2-AG é originado do diacilglicerol (DAG) pela seletividade da lipase DAG para 

a posição sn-1. Duas isoenzimas de lipase α e β foram clonadas. No cérebro adulto, 

essas izoenzimas estão localizados na membrana plasmática pós-sináptica e 

envolvidos na transmissão retrógrada (PACHER et al., 2006). A degradação desses 

endocanabinóides ocorre por hidrólise e/ou oxidação pela ação de duas enzimas, 

monoacilglicerol lipase (MGL) e a amido hidrolase de ácido graxo (FAAH). AEA e o 2-

AG são agonistas dos receptores canabinóides 1 e 2 e são também modulados pela 

ação do THC (GAONI; MECHOULAM, 1964).  
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 A AEA é um agonista parcial e possui alta afinidade com o receptor CB1, sendo 

quase inativo com o CB2r. Similarmente, o 2-AG tem mais baixa afinidade com o CB2r, 

mas é um agonista completo para ambos os receptores (DI MARZO; PETROCELLI, 

2012). 

 

2.2.4.2 Receptores de canabinóide 1 (CB1r) e 2 (CB2r) 

 O CB1r e CB2r são receptores localizados na membrana plasmática e fazem 

parte da família das proteínas acopladas à proteína Gi/o (GPCRs) que detectam 

moléculas fora da célula e ativam sinais de transdução interna e, posteriormente, uma 

resposta celular (TURU; HUNYADY, 2010). 

 O CB1r parece já ser funcional no dia gestacional 11-14 em ratos 

(BERRENDERO et al., 1998), e na semana 14 na gestação de humano 

(ALSHAARAWY et al., 2019;  VELEZ at al., 2019). Neste período, esse receptor já 

está acoplado aos mecanismos do sinal de transdução que envolve a ligação das 

proteínas GTP. Em ratos e humanos, os níveis de receptores CB1 na idade fetal, são 

maiores que aqueles encontrados na idade adulta (BERRENDERO et al., 1999; MATO 

et al., 2003). Por causa da sua presença no início da ontogênese, esses receptores 

estão relacionados com mudanças ao longo do desenvolvimento fetal, indicando uma 

função importante nos eventos do SNC fetal, como proliferação, migração e 

sinaptogênese (ALSHAARAWY et al., 2019; VELEZ et al., 2019). 

 No nível sináptico, os CB1r localizam-se principalmente nos terminais pré-

sinápticos. Em níveis moderados, o CB1r se encontra no córtex, amígdala e 

hipotálamo (circuito corticolímbico) e em regiões como tálamo e medula espinhal 

ventral apresenta baixa expressão (MACKIE, 2005). Devido a sua abrangente 

distribuição no SNC, o CB1r está envolvido em diversas atividades e desordens 

cerebrais, como aprendizado e memória, apetite, ansiedade, depressão, 

neurodegeneração, epilepsia e esquizofrenia (ZOU; KUMAR, 2018). 

 Os receptores CB2 estão localizados majoritariamente em células imunes 

(linfócitos B e macrófagos) atuando na regulação dessas células e mediando efeitos 

imunosupressores (FISAR et al., 2014). Estão presentes também em outros tecidos 

periféricos como o intestino, adipócitos e pâncreas. Alguns estudos têm reportado a 

presença desses receptores também em células específicas do sistema nervoso 

(microglias, neurônios e células-tronco neurais), mas em menores níveis que o CB1r 
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e com função ainda não bem esclarecida nesse sistema (MORGAN et al., 2009; 

ONAIVI et al., 2006; LISBOA et al., 2016). 

 O receptor CB2 reconhece os mesmos grupos estruturais de canabinóides 

agonistas do CB1r, mas pode apresentar afinidades diferentes (REGGIO, 2010). A 

ativação de CB2r leva à ativação ou inibição de vias de sinalização semelhantes ao 

CB1r, mas inclui a indução da ciclooxigenase (COX2) e ativação da ceramida, que 

estão envolvidas no processo inflamatório, e relacionada a apoptose celular, 

respectivamente (GUZMAN et al., 2001). Além disso, a ativação desse receptor 

parece estar relacionada com o controle da liberação de neurotransmissores (de 

OLIVEIRA et al., 2019). A atividade de CB2r está muito associada com o seu potencial 

para reduzir a sensação de dor aguda, embora este efeito não esteja associado com 

atividade psicotrópica, ao contrário da ativação de CB1r induzida por agonista 

(ALEXANDRE et al., 2019).  

 Recentemente, um estudo observou que a ativação simultânea de CB1r e CB2r 

aumentou a proliferação neuronal em ratos Sprague- Dawley no início da vida pós-

natal (RODRIGUES et al., 2017). Outras funções neuronais em que os receptores de 

canabinóides participam incluem a regulação do apetite via ativação de CB1r, 

modulação do metabolismo energético ou inibição da produção de óxido nítrico no 

cérebro (PACHER et al., 2006). 

 

2.2.4.3 Exocanabinóides: THC e CBD  

 O THC é um componente exógeno da família dos canabinóides que age 

principalmente através da ação da proteína G acoplada aos receptores CB1 e CB2. É 

também o composto responsável pelos efeitos psicológicos e subjetivos da planta 

Cannabis (IVERSEN, 2003; PERTWEE, 2008). Este composto tem maior afinidade 

aos receptores canabinóides que seu enantiômero cis, mas menor afinidade que 

alguns agonistas sintéticos, tais como HU-210 e WIN 55212. Em contrapartida, exibe 

afinidade maior que a maioria dos outros fitocanabinóides (CBD, canabinol, 

canabigerol) (PERTWEE, 2008). 

 A ativação de CB1r neuronais pelo THC desencadeia alguns dos efeitos em 

modelos in vivo, como supressão da atividade locomotora, antinocicepção, hipotermia 

e imobilidade em testes comportamentais. Esses efeitos adversos são conduzidos 
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principalmente pela inibição de neurotransmissores em regiões específicas do cérebro 

(CAMPOLONGO et al., 2007). 

 O CBD é o principal composto não psicotrópico presente na droga e um 

agonista dos receptores CB1 e CB2. O CBD ativa a célula independentemente as vias 

de CB1r e CB2r e apresenta baixa afinidade com esses receptores. Em contrapartida, 

este composto tem se mostrado um agonista completo do receptor vanilóide VR1, 

embora com fraca afinidade (RYAN et al., 2007). No campo medicinal, o THC e CBD 

têm sido utilizados no tratamento de glaucoma e câncer, e no alívio de dor e espasmos 

causados pela esclerose múltipla (PERTWEE, 2008). 

 

2.2.5 O sistema endocanabinóide (SEC) e seu papel no cérebro em 

desenvolvimento 

  O SEC é um sistema de sinalização envolvido na regulação de vários 

processos biológicos desde o início da embriogênese e placentação. Apresenta um 

papel fundamental na proliferação e diferenciação neuronal, especificação piramidal, 

além de influenciar no metabolismo e fisiologia de diversos sistemas com sua ação 

anabólica, levando à síntese de proteína e glicogênio e deposição de gordura (FRIDE, 

2008; MAIA et al., 2019; WATKINS, 2019; ALEXANDRE et al., 2019). Outras funções 

incluem, o balanço energético, funções imunes, fertilidade e transmissão da dor 

(DIAZ- ALONSO, et al. 2012). 

 Além disso, o SEC está envolvido no desenvolvimento neural por controlar o 

estabelecimento das conexões subcorticais-corticais, especialmente pela densidade 

de seus receptores no sistema corticolímbico (DE FONSECA et al., 1993; MATO et 

al., 2003). O SEC também desempenha um importante papel no SNC e periférico 

(SNP), onde controla a liberação de neurotransmissores (glutamato, dopamina e 

GABA), estando assim envolvido em processos como modulação da dor, 

termoregulação mediada por vasodilatação e metabolismo energético (MECHOULAM 

et al., 2014).  

 Uma vez que os CB1r e enzimas de degradação para os endocanabinóides 

estão presentes no cérebro fetal, isso sugere que eles desempenham um papel 

importante no desenvolvimento do sistema neural. A regulação da diferenciação e 

desenvolvimento neuronal ocorre através de várias vias de sinalização no feto e são 
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cruciais para o pleno desenvolvimento de suas funções (FRIEDRICH et al., 2016; de 

OLIVEIRA et al., 2019). 

 O papel do SEC no neurodesenvolvimento revela que alterações (hiper ou hipo 

função de CB1r) na sinalização canabinóide pode implicar em consequências 

duradouras na função neuronal no cérebro adulto pela modificação do cérebro em 

desenvolvimento (DIAZ- ALONSO et al., 2012). Estudos revelam que a ativação do 

CB1r pelos canabinóides têm um papel regulador na determinação do destino das 

células neurais e regula processos como proliferação do ciclo celular, especificação, 

migração e morfogênese (DIAZ-ALONSO et al., 2012). 

 As células-tronco neurais e células progenitoras de diferentes regiões do 

cérebro embrionário expressam o SEC, que é produzido em nichos neurogênicos no 

córtex em desenvolvimento e envolvem os receptores CB1 nas células progenitoras 

na zona ventricular (ZV) (DIAZ- ALONSO et al., 2012). Essa observação foi 

identificada pela expressão de Nestina e o fator de transcrição SOX2 (MULDER et al., 

2008; AGUADO et al., 2005). Os mecanismos pelos quais o SEC está envolvido na 

regulação do cérebro em desenvolvimento encontram-se descritos de forma mais 

detalhada no tópico 2.2.9. 

 

2.2.6 Desenvolvimento do Sistema Nervoso Central em Mamíferos 

 O desenvolvimento do sistema nervoso é um evento dinâmico e adaptável que 

se torna evidente a partir do 9° dia pós-coito (DPC) em roedores e na 3° semana em 

humanos (ALEXANDRE et al., 2019).  À medida que as células progenitoras neuronais 

se diferenciam, elas se posicionam ao longo da linha médio rostro-caudal da camada 

superior do embrião, conhecido como placa neural (o primeiro estágio do 

desenvolvimento neuronal). Um tubo neural inicia seu desenvolvimento como 

evidenciado pela formação de cristas em cada lado da placa neural (MARIN; 

RUBENSTEIN, 2002; ALEXANDRE et al., 2019).  

  Nos dias seguintes de desenvolvimento, as curvas da placa neural se curvam 

ventralmente na linha média e as arestas laterais juntam-se na linha média dorsal, 

gerando o tubo neural fechado, em um processo conhecido como neurulação (MARIN; 

RUBENSTEIN, 2002). O tubo neural cefálico apresenta paredes formadas por células 

neuroepiteliais não-diferenciadas que dão origem a diversas populações progenitoras, 

caracterizando assim o início da neurogênese. Estas células tornam-se células gliais 
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radiais que irão se dividir assimetricamente e gerar células progenitoras intermediárias 

ou neurônios (WOODWORTH et al., 2012; PARIDAEN; HUTTNER, 2014). 

 Quando completamente fechado, o tubo neural apresenta-se em um padrão 

claro e oco ao longo do eixo antero-posterior do embrião, na forma de vesículas. Essa 

região denominada zona ventricular é composta por células progenitoras neurais 

(STILES; JERNIGAN, 2010). À medida que o tubo neural anterior fecha, o novo 

cérebro subdivide-se em três vesículas primárias: o prosencéfalo (precursor 

embrionário do cérebro anterior), o mesencéfalo e rombencéfalo (precursor do cérebro 

posterior).  

 As vesículas dão origem a diferentes estruturas do cérebro adulto. Assim, a 

partir de uma fase inicial, o SNC é dividido morfologicamente em regiões que se 

desenvolvem em estruturas funcionais distintas. As vesículas cerebrais podem ser 

visualizadas a partir do 9,5° DPC em ratos. Duas das vesículas primárias se 

subdividem para formar as cinco vesículas cerebrais secundárias, são elas: 

telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo (ALEXANDRE et al., 

2019).  

 O prosencéfalo origina o telencéfalo e o diencéfalo, enquanto o rombencéfalo 

se divide em metencéfalo e mielencéfalo (e originará o cerebelo, ponte e bulbo); o 

mesencéfalo, por sua vez, não se divide e formará futuramente o aqueduto cerebral 

(MARIN; RUBENSTEIN, 2002). Esta é considerada a organização primária do SNC. 

Posteriormente, o telencéfalo constitui-se nos hemisférios e ventrículos cerebrais, e o 

diencéfalo dará origem ao tálamo, hipotálamo e vesículas ópticas (STILES; 

JERNIGAN, 2010). 

 O telencéfalo, por sua vez, se divide no 12,5° DPC em ratos e originará duas 

vesículas simétricas, em um processo progressivo que se torna aparente durante a 

neurulação e evaginação das vesículas telencefálicas. A parte dorsal do telencéfalo 

origina o córtex cerebral e a parte ventral inclui as eminências ganglionares, da qual 

os interneurônios GABAérgicos se originam e migram para a parede cortical (MARIN; 

RUBENSTEIN, 2002; ARGIMAN et al., 2017). 

 Após a formação das vesículas secundárias, as células neuronais iniciam a 

migração da zona ventricular até o seu destino. Os neurônios migrantes ligam-se às 

células da glia, que se movem ao longo da placa cortical (ALEXANDRE et al., 2019). 
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2.2.7 Neurogênese e o desenvolvimento do córtex em mamíferos 

 A neurogênese é o processo pelo qual os neurônios são produzidos no sistema 

nervoso. Este processo é mais ativo durante o período de desenvolvimento pré-natal 

e início do período pós-natal, embora permaneça ativo em poucas regiões do cérebro 

adulto (de OLIVEIRA et al., 2019). A neurogênese e todo o desenvolvimento do SNC 

é regulado diretamente por ligantes canabinóides (PRENDERVILLE et al., 2015). 

 A neurogênese no córtex de roedores ocorre do 10° ao 18,5° DPC, precedendo 

a gliogênese que ocorrerá após o nascimento, embora este evento continue em menor 

grau durante o período pós-natal. Há migração de neurônios da zona ventricular para 

o bulbo olfatório e proliferação celular no giro dentado do hipocampo. Por outro lado, 

as células progenitoras gliais continuam a se proliferar e migrar por um longo período 

após o nascimento. Durante a vida adulta apenas uma pequena população de 

neurônios é produzida (GEOTZ; HUTTNER, 2005; STILES; JENIGAN, 2010). 

 O córtex contém diferentes classes de neurônios distribuídos dentro de seis 

camadas, que são resultantes da migração de neurônios para o neocórtex e estão 

organizados dentro de áreas especializadas (MARIN et al., 2010; ARGIMAN et al., 

2017).  

 As células neuroepiteliais são as primeiras a dar origem ao córtex e expandem-

se por sucessivas divisões, simétricas e assimétricas, para gerar as células radiais 

gliais que se alocarão na zona ventricular do córtex. Dessa forma, duas zonas 

germinais se apresentam durante a corticogênese: a zona ventricular (ZV), onde a 

maioria dos neurônios são produzidos, e a zona subventricular (ZSV). As células que 

compõem estas duas camadas possuem diferenças morfológicas e produzem 

diferentes populações de células nervosas (COOPER, 2008; STILES; JERNIGAN, 

2010). 

 As células progenitoras permanecem na zona ventricular enquanto os 

neurônios da região proliferativa da zona ventricular migram para formar o neocórtex. 

Esta migração é ordenada e leva à formação de seis camadas profundas (V- VI), 

formadas por neurônios mais jovens, e as camadas superiores (I- IV), formada por 

neurônios maduros (COOPER, 2008). O estudo conduzido por Berghuis e 

colaboradores (2017) demonstrou que a ativação de CB1r no hipocampo modula o 

destino das células progenitoras neurais, promovendo a proliferação e inibindo a 

diferenciação neuronal. Um outro estudo, descreveu que o canabinóide sintético WIN-
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55,212-2 promoveu a proliferação de células progenitoras neurais quando as células 

tiveram o CB1r ativado por este canabinóide, não apresentando tais efeitos na falta 

de CB1r (AGUADO et al., 2005). 

 Os neurônios migratórios da zona proliferativa formam uma estrutura conhecida 

como pré-placa (PP). A PP irá se dividir posteriormente em duas regiões: a zona 

marginal (ZM) e a sub-placa (SP), que desaparecem logo após o final do período fetal. 

Nestas regiões, os neurônios migratórios começam a formar uma nova área, a placa 

cortical emergente (PC) que futuramente formará a camada VI em outras camadas 

mais superficiais do neocórtex. Entretanto, a região da sub-placa não participa da 

formação das camadas corticais (ROSSANT; PATRICK, 2002). 

 A camada cortical I é caracterizada principalmente pela escassez de células e 

por ser composta principalmente pelas sinapses de fibras axonais. Além do mais, é 

constituída por uma população específica de células conhecidas como Cajal- Retzius. 

A migração neuronal na zona marginal é conduzida principalmente por essas células, 

que secretam uma proteína chamada reelina. Essa molécula regula os processos de 

migração e posicionamento neuronal no cérebro em desenvolvimento, controlando as 

interações célua-célula (VALIENTE; MARIN, 2010). 

 As camadas seguintes, II e III, são formadas principalmente pela presença de 

neurônios piramidais e, em alguns casos, com formato estrelar (camada II) e alguns 

neurônios não-piramidais (camada III). As células da camada IV apresentam 

diferentes tipos de neurônios piramidais e granulados que são responsáveis por 

transmitirem as informações sensoriais provenientes de órgãos periféricos para dentro 

do neocórtex (KWAN et al., 2012). 

  Por fim, as camadas V e VI também possuem largos neurônios piramidais, 

sendo os neurônios da camada V responsáveis por enviar axônios descendentes para 

o tronco encefálico. Por outro lado, os neurônios da camada VI conectam o córtex 

principalmente aos núcleos talâmicos (KWAN et al., 2012; MARÍN; MULLER, 2014). 

 Durante a corticogênese, as células progenitoras neurais são capazes de 

produzir qualquer tipo de neurônio, mas, com o avançar do desenvolvimento cortical, 

estas células perdem tal capacidade e passam a ser mais restritas no tipo de células 

no qual irão produzir. Esse acontecimento faz com que as camadas do córtex 

apresentem diferentes tipos de neurônios (ROSSANT; PATRICK, 2002; STILES; 

JERNIGAN, 2010). 
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 Os neurônios corticais, em uma primeira subdivisão, distinguem-se em duas 

principais classes: neurônios piramidais, que constituem 85% dos neurônios corticais 

e são glutamatérgicos; e os interneurônios GABAérgicos. Estes neurônios podem 

ainda ser subdivididos em outros subtipos de células (AMEELE et al., 2014).  

 

2.2.8 Efeitos da Cannabis sobre o córtex em desenvolvimento 

 Como mencionado anteriormente, os CB1r estão localizados em regiões 

importantes ao longo das redes cerebrais corticolímbicas (ou sistema límbico) como 

córtex pré-frontal (CPF), amígdala e hipocampo, e estão funcionalmente interagindo 

com vias dopamínicas subcorticais (TAN et al., 2014). Alterações no SEC são 

reconhecidas como fatores etiológicos em síndromes neuropsiquiátricas, incluindo 

depressão, ansiedade, alterações no humor e esquizofrenia (PASSIE et al., 2012; 

TAN et al., 2014; PAPINI et al., 2015). Como resultado, essas condições levam à 

déficits na função executiva, processamento emocional e processos 

comportamentais. Em geral, os processos comportamentais, emocionais e cognitivos 

são mediados pelo sistema límbico, assim, os receptores do SEC encontrados nesta 

região tem profundos efeitos no organismo e qualquer alteração na sua função é 

crucial (GOLDSTEIN et al., 2019). 

 Funcionalmente, o CB1r regula a liberação de GABA e glutamato dentro do 

CPF, regulando a atividade de neurônios piramidais e populações de interneurônios 

(DOMENICI et al., 2006; SZABO; SCHLICKER, 2005). As alterações mediadas pelo 

CB1r na atividade neuronal do CPF podem influenciar os estados de atividade do 

sistema de dopamina mesolímbica (DRAYCOTT et al., 2014), pois regulam um 

mecanismo inibidor GABAérgico nas saídas excitatórias para os neurônios 

dopaminérgicos da área ventral tegmentar (SILVEIRA et al., 2017). 

 Os distúrbios dopaminérgicos na esquizofrenia e outros distúrbios psiquiátricos 

são importantes, assim, uma disfunção localizada na sinalização de canabinóides do 

CPF pode alterar os estados de atividade dos interneurônios GABAérgicos versus 

neurônios piramidais e, por sua vez, levar à desregulação da atividade dopaminérgica 

mesolímbica (SILVEIRA et al., 2017). 

 Além da relação entre os canabinóides e o desenvolvimento do SNC fetal 

anteriormente citados no tópico 2.2.5, de acordo com Diaz-Alonso et al. (2015), o 

receptor CB1 também está envolvido na organização das camadas corticais. Neste 
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estudo, os autores observaram que o silenciamento agudo do CB1r prejudicou a 

migração radial e alterou a morfologia neuronal em camundongos.  

 A exposição pré-natal a baixas doses de canabinóides causou diminuição da 

interação social e redução no comportamento de ‘brincar’ em camundongos machos 

adultos (BARA et al., 2018). Além disso, observou-se alterações em um tipo de 

plasticidade sináptica no CPF, além de um aumento na excetabilidade de alguns 

neurônios piramidais desta estrutura (BARA et al., 2018).   

 Em humanos expostos no período gestacional à maconha, projetos de grande 

escala como o Ottawa Prenatal Prospective Study, que seguiu aproximadamente 700 

usuárias de maconha em 1978, e acompanhou quase 200 descendentes desde o 

período neonatal até a idade adulta, identificou efeitos persistentes na função cortical. 

Além disso, os pesquisadores notaram diminuição da atividade cerebelar e aumento 

da ativação do córtex pré-motor, que se correlacionaram com uma capacidade 

significativamente reduzida de filtrar informações em favor de estímulos mais 

pertinentes (SMITH et al., 2004). 

 Na literatura ainda há poucos dados disponíveis sobre os efeitos da exposição 

à maconha sobre o desenvolvimento cerebral fetal e suas consequências na vida 

adulta. Assim, os resultados ainda são insuficientes para o esclarecimento dos 

mecanismos que acarretam tais efeitos. Além do mais, estudos conduzidos em 

humanos têm focado nos efeitos de drogas como álcool e Cannabis sobre o 

desenvolvimento do SNC, especialmente sobre o córtex. O álcool e a Cannabis são 

geralmente consumidos concomitantemente, o que dificulta a real compreensão dos 

efeitos isolados da Cannabis (FILBEY et al., 2015; SHOLLENBARGER et al., 2015; 

JACOBUS et al., 2016; INFANTE et al., 2018). 

 O uso de Cannabis no período da adolescência tem sido associado com o 

aumento do contraste da matéria cinza e branca do córtex frontal e temporal, 

espessamento cortical  (FILBEY et al., 2015), diminuição da girificação (processo de 

formação das dobras características do cortéx) (FILBEY et al., 2015; 

SHOLLENBARGER et al., 2015) e redução sutil e limitada na superfície de área do 

córtex pré-frontal medial ventral e lateral (SHOLLENBARGER et al., 2015). 

Cheetham e colaboradores (2012) verificaram que um volume orbitofrontal 

menor no início da adolescência prediz o início do uso de maconha. Dessa forma, os 

autores reforçam que características neurais pré-existentes podem aumentar o risco 

de uso posterior de substâncias.  No entanto, o consumo mais pesado de substâncias 
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também influencia o desenvolvimento neural e a maturação estrutural 

(PFEFFERBAUM et al., 2017; SQUEGLIA et al., 2015). 

 O uso do álcool na adolescência está associado a reduções volumétricas no 

córtex pré-frontal (DE BELLIS et al., 2005; MEDINA et al., 2008), cerebelo (LISDAHL 

et al., 2013), e hipocampo (DE BELLIS et al., 2000; NAGEL et al., 2005). Já o impacto 

do efeito do álcool e da Cannabis sobre 34 regiões corticais foi avaliado em jovens 

com idade entre 12-14 anos (antes do uso das substâncias) até a idade de 17-21 

anos. Os participantes foram divididos em grupos que consumiam álcool, consumiam 

álcool e Cannabis e faziam mínimo uso das substâncias. Entre os resultados, foi 

observada uma diminuição significativa em relação ao grupo e tempo em três regiões: 

no córtex bilateral medial, orbitofrontal e córtex insular direito, embora todas as regiões 

tenham sofrido uma diminuição na área de superfície ao longo do tempo (INFANTE et 

al., 2018).    

 

2.2.9 Mecanismos e marcadores do desenvolvimento cerebral 

Estudos conduzidos em modelos animais são de suma importância para um 

melhor entendimento sobre os mecanismos envolvidos nas alterações no 

neurodesenvolvimento relacionadas à exposição gestacional à fumaça da Cannabis 

ou à outras formas da droga. Sendo assim, na última década houve um aumento no 

número de estudos que investigam essa relação em modelos experimentais. 

A literatura explora alguns dos mecanismos pelos quais os componentes da 

Cannabis sativa desencadeiam efeitos tóxicos nos organismos expostos. Entre eles, 

destacam-se o estresse oxidativo, a inflamação e alterações comportamentais 

(SARAFIAN et al., 1999; DAY et al., 1994; FRIED, 2002; TREZZA et al., 2008; WOLFF 

et al., 2014; VOLKOW, 2014). Essas alterações são capazes de alterar o equilíbrio 

fisiológico e estão envolvidas na patogênese de várias doenças. Os principais 

mecanismos pelos quais os endo e exocanabinóides modulam diretamente ou 

indiretamente o SEC e, portanto, o desenvolvimento neural, serão apresentados a 

seguir. 

 A exposição aos produtos da maconha leva à um prolongado aumento na 

concentração do canabinóide no organismo e consequente ativação do CB1r. Este 

receptor é conectado aos canais de cálcio e, dessa forma, sua ativação inibe a 

liberação de neurotransmissores (GABA, glutamato, acetilcolina e noradrenalina) pela 
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inibição dos canais de Ca2+ que reduz o influxo de Ca2+ pré-sináptico, alterando 

funções cerebrais cognitivas, de memória e coordenação motora (LOPEZ‐MORENO 

et al., 2008).  

 Por ser expresso em altos níveis em áreas como o sistema dopaminérgico 

mesolímbico e em outras diferentes regiões do cérebro, tais como cerebelo, gânglio 

basal e bulbo olfativo (MACKIE, 2005), a ativação deste receptor na região do sistema 

dopaminérgico mesolímbico facilita as funções relacionadas à recompensa, enquanto 

sua inativação contribui para que essa função seja menos eficaz (AHMAD et al., 2017). 

Ainda, a inibição do GABA (um neurotransmissor que está geralmente associado com 

a liberação de dopamina no sistema mesolímbico) via ativação de CB1r, resulta em 

altos níveis de dopamina no núcleo accumbens, em um processo chamado de 

desinibição (LUPICA et al., 2017). 

 Estudos demonstraram déficits na imunorreatividade da parvalbumina 

GABAérgica (PV) cortical em resposta à privação sensorial durante períodos críticos 

do desenvolvimento (BALMER et al., 2009; CELLERINO et al., 1992), quando a 

ativação do CB1R é necessária para o mapeamento cortical (LI et al., 2009). Os níveis 

de expressão da PV, uma proteína de ligação ao cálcio e encontrada em 

interneurônios em regiões corticais e no estriado (possuem altos níveis de CB1r), são 

controlados em parte pela atividade sináptica durante períodos críticos do 

desenvolvimento (FITZGERALD et al., 2011; RENARD et al., 2018) e está associado 

com o período de maturação das redes neurais (CELLERINO et al., 1992; LI et al., 

2009).  

 O CB1r e a PV estão envolvidos em distúrbios psiquiátricos, como a 

esquizofrenia. Por exemplo, pacientes com esquizofrenia apresentam diminuição nos 

interneurônios PV no CPF e essa atenuação pode causar anormalidades na atividade 

neuronal e transmissão dopaminérgica sub-cortical, acarretando sintomas 

semelhantes à esquizofrenia, como alucinações e déficit cognitivo (AOKI et al., 1999; 

NAKAZAWA et al., 2012). Outro estudo, demonstrou que indivíduos esquizofrênicos 

mostram uma diminuição no mRNA de CB1r e nos níveis de proteína no CPF (EGGAN 

et al., 2008), bem como uma diminuição no mRNA de PV nesta mesma região 

(HASHIMOTO et al., 2003). 

 Ainda, a ativação do CB1r leva à inibição da adenilil ciclase (AC) e 

subsequentes vias cAMP/proteína Kinase (PKA). Essas vias participam de 

importantes regulações como o balanço energético e memória (OHNO-SHOSAKU; 
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KANO, 2014; BUSQUE- GARCIA et al., 2015). A ativação de CB1r também leva à 

diversas alterações em importantes proteínas e eventos associados ao 

desenvolvimento do feto, tais como: ácido fólico,o antígeno nuclear de proliferação 

celular (PCNA), proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK), fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e 

migração celular (FRIEDRICH et al., 2016). Essas alterações levam à disrupção da 

angiogênese, neurogêneses, replicação, desenvolvimento celular, diferenciação 

celular e desenvolvimento cognitivo.  

  A estimulação de CB1r leva à ativação de vias de sinalização da MAPK, 

incluindo a quinase ½ (ERK1), c –Jun N-terminal quinase (JNK) e p38, que estão 

envolvidos na regulação da proliferação e morte celular (HOWLETT et al., 2010; TURU 

e HUNYADY, 2010). Outras evidências demonstram que alterações na via de 

sinalização dessas proteínas também estão associadas a diminuição da viabilidade 

do blastocisto, a um reduzido número das células do trofectoderma, inibição da 

implantação (DERKINDEREN et al., 2001; LAUCKNER et al., 2005; WANG et al., 

2006) e participação na formação da barreira sanguínea (NADEAU; CHARRON, 

2014).  

 A via MAPK / ERK regula a expressão gênica através da ativação de fatores de 

transcrição e, portanto, indica muitas maneiras pelas quais o desenvolvimento pode 

ser alterado (NADEAU e CHARRON, 2014), como plasticidade sináptica, aprendizado 

e memória e transcrição de genes (DERKINDEREN et al., 2003; CORSON et al., 

2003). Além do mais, essa via também desempenha um papel fundamental na 

formação da barreira hemato-placentária (NADEAU; CHARRON, 2014). 

 Adicionalmente, o THC pode induzir a transcrição BDNF mRNA, através da via 

de sinalização ERK (NADEAU; CHARRON, 2014). Enquanto um estudo mostrou que 

o THC promove a regulação da expressão de BDNF (BUTOVSKY et al., 2005), outro 

apresentou aumento nos níveis de BDNF que resgataram déficitis cognitivos 

causados pela administração de THC (SEGAL-GAVISH et al., 2017). O BDNF é um 

fator de crescimento que se comporta como um gene que está envolvido na 

sobrevivência neuronal, na memória (longo prazo), na eficiência sináptica e na 

diferenciação de novos neurônios, estando ainda associado à patologias como 

depressão (FRIEDRICH et al., 2016).  

 Essa neurotrofina (BDNF) está presente principalmente nos nichos da zona 

subventricular (ZSV) e na zona subgranular (ZSG) do hipocampo. Células tronco 
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neurais e células progenitoras presentes nesses nichos neurogênicos expressam 

BDNF e elementos do SEC (AGUADO et al., 2005; ARÉVALO-MARTÍN et al., 2007). 

Alguns estudos apresentam um crosstalk entre o BDNF e a sinalização 

endocanabinóide (MAISON et al., 2009; ZHAO et al., 2015), sendo importante 

ressaltar, que a deleção genética do CB1r promove uma diminuição na expressão de 

BDNF (ASO et al., 2008). 

 A proteína NeuN, um marcador de neurônios pós-mitóticos, também parece ter 

o efeito mediado pela ativação do CB1r. Um estudo em ratos adolescentes tratados 

com diferentes concentrações de um agonista de CB1r, WIN 55, 212-2, por 14 dias, 

resultou em um aumento significativo na marcação de NeuN no núcleo hipotalâmico 

dorsal medial (MACÍAS-TRIANA et al., 2020). O estudo conduzido por Xapelli et al. 

(2013) descreveu os efeitos da ativação de CB1r na proliferação e diferenciação 

neuronal na zona ventricular de cultura de células progenitoras em neonatos de 

camundongos. Esse estudo apresentou que a (R)-(+) -Metanandamida (R-m-AEA), 

um agonista de CB1r, induziu a diferenciação neuronal em culturas de células SVZ e 

esses resultados foram apoiados por um aumento no número de células NeuN-

positivas. Embora poucos estudos avaliem o impacto da ativação de CB1r sobre a 

expressão de NeuN, estudos desses efeitos sobre o cérebro fetal são ainda mais 

escassos. 

 Um outro importante marcador que tem um papel central na neurogênese é o 

fator de transcrição SOX2 (Sry- box 2). Essa família de genes são expressas em 

células tronco neurais e agem regulando a proliferação e o destino destas células no 

hipocampo e córtex de camundongos (ZAPPONE et al., 2000). Evidências indicam 

que a ativação do CB1r aumenta o número de células SOX2+ via sinalização Notch 

em cultura de células da ZSV de hipocampo de camundongos. Os autores deste 

estudo sugerem que a ativação de CB1r promove a auto-regulação de células da ZSV 

(XAPELLI et al., 2013). Outro estudo expôs zebrafish desde o período de blástula até 

estágio larval a diferentes concentrações de THC e CBD para comparar fenótipos 

morfológicos e comportamentais e expressão gênicas de SOX2 e BDNF, porém não 

foram encontradas diferenças na expressão desses genes (CARTY et al., 2018). 

 Embora existam poucos estudos, as variantes histonas também estão 

envolvidas com os efeitos de canabinóides no desenvolvimento fetal e epigenética 

(DE DOMENICO et al., 2017). Dentre as variações deste marcador, phospho-histone 

3 (PH3-histona) é um importante regulador epigenético, que orquestra a diferenciação 
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em células-tronco neurais no cérebro em desenvolvimento (XIA; JIAO, 2017). Essa 

proteína nuclear da cromatina de DNA tem um papel importante na condensação 

cromossômica e na progressão do ciclo celular durante a mitose e a meiose. Na 

metáfase, a histona- PH3 é sempre altamente fosforilada e positiva para phospho-

histone+  (KIM et al., 2017). O estudo de De Domenico et al. (2017) é um dos poucos 

estudos que avaliam a ativação de CB2r por um agonista e seu efeito na condensação 

cromossômica em gônodas fetais utilizando a imunopositividade de PH3-histona. 

Entretanto, nenhuma alteração foi encontrada neste estudo. 

 Somado à isso, a exposição gestacional a Cannabis tem o potencial de induzir 

a estimulação supra-fisiológica do sistema endocanabinóide, que pode romper a 

ontogenia da sinalização de endocanabinóides endógenos e comprometer a 

sinaptogênese e o desenvolvimento de interconexões neurais (JAQUES et al., 2014; 

METZ; BORGELT, 2018). Todos os mecanismos descritos ao longo deste tópico 

podem ter como resultado final, perdas fetais, baixo peso ao nascer, atrasos no 

desenvolvimento e outras complicações que poderão afetar o concepto (CORSON et 

al., 2003; DERKINDEREN et al., 2003; ARAÚJO et al., 2009; SOLINAS et al., 2012). 

 Por fim, a ativação de CB2r leva à ativação ou inibição de vias de sinalização 

semelhantes ao CB1r, mas inclui a indução da ciclooxigenase (COX2), que está 

envolvida no processo inflamatório, e ativação da ceramida que está relacionada a 

apoptose celular (GUZMAN et al., 2001). Além disso, sua ativação parece estar 

relacionada com o controle da liberação de neurotransmissores (DE OLIVEIRA et al., 

2019). 

 Embora ao longo desta introdução o foco tenha se mantido principalmente nos 

efeitos de exocanabinóides, como o THC, os efeitos gerados nos usuários pela 

Cannabis são causados além do THC, CBD ou AEA, ou da combinação com outros 

canabinóide presentes na droga. Os usuários da maconha, principalmente os que 

possuem menor renda econômica, fazem uso de uma droga que muitas vezes 

possuem uma variedade de outros componentes químicos além dos canabinóides. O 

próprio processo de fabricação da droga e a pirólise da mesma podem ser 

responsáveis por alterações físico-químicas que podem resultar em uma gama maior 

de substâncias químicas as quais os usuários serão expostos (BUSSE et al., 2008). 

Diante disso, os efeitos da exposição a esses compostos na saúde também devem 

ser levados em consideração.  
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2.2.10 Fumaça da Cannabis e seus tóxicos  

 A fumaça proveniente da queima da maconha, assim como a fumaça de 

tabaco, contém quantidades significativas de substâncias químicas tóxicos à saúde 

(MOIR et al., 2008). Essas toxinas, por sua vez, podem atingir o feto via corrente 

sanguínea materna. A principal via de administração para o uso de Cannabis 

recreacional é a inalação dos voláteis formados pela combustão (LEE et al., 2006).  

 A queima do tabaco e da maconha possui qualitativamente vários dos mesmos 

compostos carcinogênicos (MOIR et al., 2008) e isso pode implicar em semelhantes 

riscos a doenças do trato respiratório e câncer, embora a relação do uso regular de 

cigarro de maconha com câncer ainda não esteja bem estabelecida.  

 A maconha possui mais de 400 componentes dentre os quais os terpenos 

químicos, exclusivos do gênero Cannabis, são chamados de canabinóides. Os 

canabinóides estão presentes na planta como ácidos carboxílicos que sofrem 

transformação em sua forma e descarboxilação quando aquecidos acima de 120°C. 

A pirólise da maconha gera diversos compostos e transforma alguns contaminantes 

em formas mais tóxicas (LORENZ et al., 1987). Assim, a queima da maconha aumenta 

a composição química à qual o usuário da droga está sendo exposto (MOIR et al., 

2008).  

 O estudo de Moir et al. (2008) apresentou uma detalhada comparação da 

composição química da fumaça por via direta (mainstream) e por via secundária 

(sidestream) dos cigarros de tabaco e maconha usando cromatografia gasosa e 

espectometria de massa (CG-EM). Trinta cigarros de cada tipo foram utilizados para 

estimar o material particulado total e extraí-lo no referido estudo. Os resultados 

apresentaram qualitativas similaridades com algumas diferenças quantitativas entre 

os condensados das duas substâncias. Compostos tais como amônia, cianeto de 

hidrogênio, metais, NO, NOx, aminas aromáticas, monóxido de carbono, formaldeído 

e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) foram detectados nas amostras.  

 Apesar dos HPAs serem substâncias poluentes presentes de forma 

onipresente no ambiente (urbano e ocupacional) e resultantes da queima incompleta 

de combustíveis fósseis e outros materiais orgânicos, os consumidores de cigarros 

estão ainda mais expostos aos seus efeitos prejudiciais (IARC, 2010). Uma vez que 

os HPAs são capazes de cruzar a placenta, o consumo de usuárias gestantes pode 

contribuir com o comprometimento do desenvolvimento fetal.  
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 Outro estudo, desta vez conduzido por Yamaori e seus colaboradores (2012), 

também identificou uma série de HPAs que foram detectados em amostras de fumaça 

resultante da queima da maconha, dentre eles, o benzo[a]antraceno (B[a]A) e o 

benzo[a]pireno (B[a]P). Vários HPAs são conhecidos pelo seu potencial 

carcinogênico, tais como o (B[a]A) e o (B[a]P). Além da carcinogenicidade, esses 

compostos são conhecidos por terem um papel importante na citotoxidade e 

mutagenicidade da fumaça de maconha e do tabaco (HOFFMAN et al., 1975). 

 Ainda, os HPAs têm sido associados a menores scores em testes de 

inteligência em crianças com cinco anos de idade, disfunção cognitiva e outros 

comprometimentos ao neurodesenvolvimento, incluindo a progressão verbal de 

crianças que foram expostas durante o período intrauterino (EDWARDS et al., 2010; 

JEDRYCHOWSKI et al., 2015). 

 Dentre as substâncias contidas na fumaça da maconha, os metais estão 

também presentes. A maconha pode estar contaminada por metais por três vias 

principais: (1) a planta é capaz de remover metais pesados do solo e fixá-los em seus 

tecidos devido à sua capacidade de bioacumulação; (2) contaminação cruzada, que 

pode ocorrer, por exemplo, durante o processamento de secagem; (3) adulteração 

após o processamento, onde os metais podem ser adicionados às amostras para 

aumentar o peso e ter maior valor de venda (BUSSE et al., 2008).  

 Vários metais são reconhecidos por serem disruptores endócrinos, e terem a 

habilidade de interferir na fertilidade e em processos do desenvolvimento (DYER, 

2007). O mercúrio e o chumbo, por exemplo, quando consumidos em quantidades 

suficientes, afetam o desenvolvimento. Outros, como cádmio e arsênio, são altamente 

voláteis e se tornam cancerígenos sob condições pirolíticas (LORENZ et al., 1987). 

Assim, o consumo de preparados da maconha contendo esses contaminates por 

indivíduos mais vulneráveis como as gestantes deve ser motivo de preocupação 

(DRYBURGH et al., 2018). 

 Recentemente tem-se discutido sobre a legalização do uso medicinal e 

recreacional da maconha em diversos países. Porém, ainda são questionados os seus 

efeitos adversos na saúde, principalmente quanto ao uso/exposição durante as fases 

iniciais do desenvolvimento, já que o uso desta droga durante a gestação tem 

aumentado nos últimos anos. Ainda, devido à pouca literatura disponível reportando 

os efeitos do fumo da Cannabis sobre desfechos morfológicos no desenvolvimento do 

SNC em modelos experimentais, estudos que contribuam com o melhor entendimento 
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desses efeitos se fazem necessários. Também, raros estudos têm utilizado doses 

baixas de THC (≤0,3%), considerada segura em vários países da Europa e Estados 

Unidos, demonstrando que tal dose é inofensiva para fetos.  

 Somado a isso, a fumaça da Cannabis sativa apresenta diversos compostos 

tóxicos que também contribuem para alguns dos efeitos observados em crianças e 

animais expostos durante a gestação. Portanto, os resultados desta pesquisa irão 

contribuir para fundamentar as decisões quanto ao uso, à legalização e demais 

deliberações referentes a esta droga, além de adicionar novas informações na 

literatura referente aos efeitos da maconha sobre o desenvolvimento do SNC. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 
 Tendo em vista a importância deste tema, este estudo teve por objetivo geral 

avaliar os efeitos da exposição à fumaça da Cannabis sativa no período gestacional 

sobre o desenvolvimento do SNC de camundongos fetos, jovens e adultos. Para 

prosseguir com essa investigação, metas específicas foram estabelecidas em animais 

com diferentes idades (18.5 DPC (idade fetal), 20 e 60 DPN (idade jovens/adultos), 

que foram avaliados com o objetivo de: 

1) determinar pela técnica estereológica os volumes dos principais 

compartimentos cerebrais em fetos e animais jovens e adultos: córtex (ou placa 

cortical 18,5ºGD), ZV/ZSV, bulbo olfatório, hipocampo, cerebelo, ventrículo 

lateral, III e IV ventrículos, diencéfalo, estriado e pálido, corpo caloso, septo e 

aqueduto;  

2) determinar a espessura das camadas corticais (I, II, III, IV, V e VI) do cérebro 

dos animais jovens e adultos por aferição direta;  

3) quantificar o número de células totais no córtex cerebral de animais jovens e 

adultos pela técnica estereológica;  

4)  investigar pela técnica da imunohistoquímica os efeitos da exposição à 

Cannabis sativa sobre marcadores BDNF, SOX2, PH3- histona na placa 

cortical, ZV e ZSV em neonatos;  

5) investigar pela técnica da imunohistoquímica os efeitos da exposição à 

Cannabis sobre marcadores NeuN, Parvalbumina e BDNF no córtex dos 

animais adultos; 
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6) investigar pela técnica de Western Blot a expressão das proteínas CB1 e BDNF 

no encéfalo fetal;  

7) investigar pela técnica de Western Blot a expressão de proteínas CB1, BDNF 

e NeuN no córtex pré-frontal e hipocampo nos animais com 20 e 60 DPN; 

8) caracterizar os canabinóides presentes na planta Cannabis sativa, assim como 

o perfil de HPAs e a composição elementar da fumaça a qual os animais foram 

expostos; 

 

2.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.4.1 Animais 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (protocolo CEUA 

nº.9558270716). Realizamos experimentos de acordo com as Diretrizes Nacionais e 

Institucionais para o Bem-Estar Animal. Todos os animais foram tratados com 

humanidade, com a devida consideração para o alívio do sofrimento e desconforto.  

Camundongos Balb/C foram utilizados neste estudo: 20 fêmeas com idades 

entre 60 dias e 5 machos com idades de 80 dias, com fertilidade comprovada. Os 

animais foram mantidos em um sistema de gaiolas ventiladas com comida e água ad 

libitum. Temperatura (21 ± 2° C) e luz (12/12-h luz / ciclo escuro) foram controladas. 

A eutanásia das gestantes foi realizada por overdose de anestésico inalatório 

Isoflurane© com injeção intraperitoneal (i.p.) de pentobarbital de sódio (200 mg/kg) 

para eutanásia dos fetos. A eutanásia da prole adulta foi realizada por overdose de 

anestésico inalatório Isoflurane©, seguindo as recomendações do painel de eutanásia 

da American Veterinary Medical Association (LEARY et al., 2013). 

2.4.2. Droga 

A maconha (contendo 0,3% de Δ9-THC) utilizada neste estudo foi doada para 

fins científicos pelo Núcleo de Perícias Médico Legal - Instituto de Criminalística de 

Marília, legalmente autorizado pela 3° Vara Criminal da Comarca de Marília, São 

Paulo, Brasil. A droga vem de uma apreensão de drogas realizada pela polícia local. 
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2.4.3 Sistema de Exposição 

O sistema de exposição (Figura) foi composto de uma bomba que sopra ar 

através de um filtro HEPA em um amortecedor de pulso. O fluxo de ar foi dividido em 

duas direções que passavam através das válvulas que controlavam o fluxo. Um fluxo 

foi para a câmara de fumaça e o outro foi diretamente para a câmara de mistura. A 

câmara de fumaça é uma caixa vedada de 1 litro de volume com uma abertura para o 

fluxo de ar, criando uma pressão positiva que obriga o fluxo de ar a passar através do 

cigarro, e consequentemente, a fumaça flui para a câmara de mistura.  

A câmara de mistura é outro compartimento vedado de 1 litro de volume com 

um anteparo para promover o processo de mistura. O fluxo da fumaça foi controlado 

a 1,2 L/min. A mistura de ar com fumaça foi conduzida para a câmara onde as fêmeas 

estavam dispostas em suportes tubulares individuais (n = 8). O cigarro preparado de 

maconha teve a duração de 5 minutos de queima neste sistema. Um sistema idêntico 

foi construído para realizar exposições com o grupo controle, que foram expostos ao 

ar filtrado. 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 

2.4.4 Cigarros de maconha 

Os cigarros de maconha foram preparados com 200mg de Cannabis sativa. Tal 

conteúdo foi manualmente inserido dentro dos invólucros (tubos) de cigarros brancos 

disponíveis comercialmente. Isto permitiu a preparação de cigarros padronizados. 

Figura 1:Representação esquemática do sistema de exposição à fumaça de Cannabis sativa 
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2.4.5. Protocolo de Exposição 

Vinte fêmeas (Balb/C) saudáveis foram distribuídas aleatoriamente nos grupos 

Cannabis ou controle (n=10 camundongos por grupo). Durante 7 dias consecutivos, 

todas as fêmeas foram treinadas para familiarização com os procedimentos 

experimentais e com os pesquisadores. 

Após o período de treino, as fêmeas foram alojadas com os machos (2:1) e, a 

presença de um plug vaginal foi considerada como evidência de acasalamento e 

determinado o 0,5° dia de gestação (DG). As fêmeas grávidas foram expostas durante 

5 minutos à fumaça da maconha ou ao ar filtrado do 5,5 até 17,5° DG (Figura 2). O 

tempo de exposição foi semelhante ao descrito por Lichtman et al. (2001), com 

algumas modificações. 

 
Figura 2:Ilustração esquemática do protocolo de exposição e eutanásia utilizado 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 

 

2.4.6 Desfechos gestacionais e coleta do tecido cerebral 

As fêmeas grávidas foram pesadas diariamente durante o período de 

exposição, e a ingestão de ração foi monitorada. No 18,5° DG dez fêmeas (n=5 

controles; n= expostas) foram eutanasiadas por overdose de anestésico inalatório 

Isoflurane© seguido de injeção intraperitoneal (i.p.) de pentobarbital de sódio (200 
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mg/kg) para eutanásia dos fetos). A parede abdominal foi aberta imediatamente, e o 

útero foi examinado com cuidado. As dez fêmeas restante (n=5 controles; n= 

expostas) pariram naturalmente. Tais fêmeas e suas proles foram monitoradas 

continuamente a fim de verificar a taxa de mortalidade dos neonatos.  

O sexo dos fetos foi verificado e registrado. Os fetos foram pesados em balança 

analítica e, rapidamente, os encéfalos foram dissecados e tiveram seus pesos 

registrados. Alguns encéfalos foram imediatamente removidos e fixados em 

paraformaldeído a 10% em PBS durante 24h e posteriormente em álcool 70% até o 

processamento do material para análises estereológicas e imunohistoquímicas. A 

outra metade dos fetos tiveram os encéfalos congelados a -80°C para análises de 

Western blotting. 

As proles descendentes de fêmeas que pariram naturalmente foram 

eutanasiadas (n=25 controles; n= 33 expostos) aos 20 e 60 DPN. Também uma parte 

dos encéfalos (n=10 controles; n= 12 expostos) foram imediatamente removidos e 

fixados em paraformaldeído a 10% em PBS durante 24h e posteriormente em álcool 

70% até o processamento do material para análises estereológicas e 

imunohistoquímicas. Amostras do tecido hipocampal e córtex pré-frontal foram 

congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a -80°C até o processamento para as 

técnicas de Western blotting. 

2.4.7 Análises Estereológicas 

A avaliação morfológica do desenvolvimento do encéfalo foi realizada 

utilizando-se métodos estereológicos. A estereologia é uma técnica amplamente 

utilizada em estudos morfológicos, sendo uma ciência que permite avaliações de 

características tri-dimensionais (3D) de secções bidimensionais (2D) (YURT et al., 

2016). 

A estereologia fornece uma ferramenta robusta para estimar quantidades 

geométricas em 3D, tais como: volume, área, superfície e número de células. A 

mensuração é feita através de secções no tecido de interesse previamente fixado. O 

órgão é então cortado em intervalos constantes e uniformes, no eixo longitudinal, com 

a posição do primeiro corte escolhido aleatoriamente em um intervalo constante 

(GUNDERSEN et al., 1988; MOUTON, 2013; BOLON; BUTT, 2011). 

Os volumes totais dos principais compartimentos do encéfalo dos fetos (18,5° 

DPC), jovens (20PN) e adultos (60PN) foram mensuradas utilizando essa técnica, 
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assim como, a quantificação do número de neurônios no córtex cerebral e a 

quantificação da espessura das camadas corticais. 

2.4.8 Amostragem do Encéfalo dos fetos 

Os encéfalos foram pesados imediatamente após a dissecação e a estimativa 

de volume total do encéfalo dos neonatos foi realizada aplicando-se a seguinte 

fórmula:  

𝑉 =
𝑚

𝑑
 

Onde: 

V = volume total do encéfalo 

m= massa (peso) de cada encéfalo 

d = densidade específica 

 

Para a avaliação estereológica de fetos, os encéfalos foram processados e 

incluídos em parafina e cortes coronais seriados de 5 µm de espessura foram 

realizados com auxílio de um micrótomo rotativo. A cada intervalo de 500 µm, 2 pares 

de cortes consecutivos foram coletados em lâmina até o esgotamento do bloco. O 

primeiro corte foi selecionado aleatoriamente em um intervalo de 0 a 60 µm. 

Paralelamente, nos mesmos intervalos, outros 10 cortes consecutivos foram coletados 

individualmente em lâminas silanizadas para o estudo imunohistoquímico. 

Os cortes sequenciais obtidos para o estudo dos volumes dos compartimentos 

cerebrais foram desparafinizados, corados pelo método de Hematoxilina e Eosina 

(HE) e examinados em microscópio de luz. 

 

2.4.9  Amostragem e Quantificação do Volume Total do Encéfalo Adulto 

O volume total do encéfalo e de seus compartimentos foi estimado aplicando-

se o Princípio de Cavalieri (TINSLEY; MAYHEW;  PARKER et al., 2011). O princípio 

de Cavalieri é um estimador de volume simples amplamente utilizado na estereologia. 

Os cortes são então sobrepostos, em uma orientação randômica, por um grid de 

pontos, onde cada ponto representa uma área conhecida e os números de pontos 

incidentes na região de interesse são contados (BOLON; BUTT, 2011). 

Em animais com 20 e 60 DPN a amostragem do encéfalo foi realizada 

sistematicamente e randomicamente. Os encéfalos foram extraídos da calota 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mayhew+TM&cauthor_id=11170723
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Parker+TL&cauthor_id=11170723
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craniana, pesados e fixados em formaldeído 10%, seguido de fixação em etanol 70%. 

Após 48 horas, foram incluídos em ágar bacteriológico 10% e, posteriormente cortes 

coronais de 2 mm de espessura foram realizados em cada amostra. Em seguida, um 

sistema teste de pontos (grid) com área de 6,25 mm2 foi sobreposto às secções e os 

pontos incidentes sobre todo o tecido foram contados (Figura 3). A estimativa de 

volume foi realizada pelo princípio de Cavalieri segundo a fórmula:  

 

𝑉𝑡 = (∑ 𝑝) ∗  𝑡 ∗
𝑎

𝑝
 

 

Onde: 

Σp = somatório dos pontos em cada fatia 

t= espessura das fatias 

(a/p) = área de um ponto da grade 

Os valores assumidos em nossas amostras foram: 

t= 2 mm; a/p= 6,25 mm2. *Foram obtidas uma média de sete fatias por encéfalo. 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 

Representação do protocolo da amostragem cerebral para o estudo estereológico. a) 

Encéfalo fixado em formaldeído 10%; b) Encéfalo incluído em ágar 12%; c) Cortes coronais seriados 

de 2 mm de espessura; d) Fatia sobre a qual foi colocado um sistema teste. 

2.4.10 Quantificação do volume dos compartimentos encefálicos 

 Para as análises do volume cortical e de outros compartimentos, as amostras 

incluídas em ágar foram desidratadas em uma bateria de etanol seguido por xilol e, 

finalmente, incluídas em parafina. Os blocos de parafina foram seccionados em cortes 

de 5 µm de espessura e dois pares de cortes consecutivos de cada bloco foram 

coletadas em lâminas de vidro. Ao final deste processo, as lâminas foram 

desparafinizadas e coradas com Hematoxilina e Eosina (HE). 

Figura 3:Representação do protocolo da amostragem cerebral para o estudo estereológico 
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 Após coloração HE, as lâminas foram digitalizadas utilizando-se o scanner 

digital Pannoramic SCAN (3DHistech Ltd., Budapest, Hungary). As imagens geradas 

foram analisadas através do programa Pannoramic Viewer (3DHistech Ltd.). O 

programa Image J foi utilizado para gerar um sistema teste de pontos sobre as 

imagens para prosseguimento das análises estereológicas. Os pontos incidentes 

sobre as estruturas cerebrais selecionadas, e já mencionadas acima, foram 

contabilizados (Figura 4). 

 O volume dos seguintes compartimentos cerebrais foram mensurados: córtex 

(ou placa cortical 18,5ºGD), zona subventricular, zona ventricular, hipocampo, 

cerebelo, ventrículo lateral, III e IV ventrículos, diencéfalo, estriado e pálido, corpo 

caloso, septo e aqueduto foram avaliados nos fetos (18,5° DPN), jovens (20 DPN) e 

adultos (60 DPN). 

Fonte: Benevenuto (2020). 
(a) Imagem digitalizada da lâmina para análise do volume do córtex de determinada amostra do 
encéfalo em um aumento de 1x. (b) Imagem do córtex com somatório de pontos utilizando o Image J. 

 

A fórmula abaixo foi utilizada para a estimativa da fração do volume (𝑉𝑣) pelo 

método de contagem de pontos para cada compartimento:  

𝑉𝑣 =
∑ 𝑃𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎

∑ 𝑃𝑐é𝑟𝑒𝑏𝑟𝑜
 

onde, ∑ 𝑃𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 é a soma do número de pontos incidentes sobre a estrutura 

de interesse e ∑ 𝑃𝑐é𝑟𝑒𝑏𝑟𝑜 é a soma do número de pontos incidentes sobre todo o 

encéfalo. 

Figura 4: Fatia cortical digitalizada para análise estereológica do volume 
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Em seguida, o volume total de cada estrutura cerebral (𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎) foi 

estimado seguindo a fórmula: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑉𝑣 ∗ 𝑉𝑇𝐶 

onde, 𝑉𝑣 é a fração de volume correspondente ao compartimento e 𝑉𝑇𝐶 é o volume 

total do encéfalo.  

2.4.11 Quantificação do número de neurônios no córtex cerebral 

A estimativa do número de neurônios foi realizada pelo método do disector 

físico. Este método foi descrito primeiramente por Sterio (1984) que nos permite 

estimar de forma direta o número de células de qualquer região cerebral, sendo uma 

ferramenta quantitativa com a finalidade de avaliar danos gerais ao sistema nervoso 

central, investigações farmacológicas de injúrias neuronais ou neuroproteção em 

modelos animais (GOLUB et al., 2015). 

Basicamente, trata-se de contar todas as células em uma amostra obtida de 

forma uniforme, randômica e sistemática, que constitui uma fração conhecida da 

região de interesse, neste caso o córtex. Dessa forma, é possível estimar o número 

total de neurônios em toda a estrutura. Este método está descrito de forma detalhada 

no artigo de Tinsley et al. (2001).  

Como já descrito de forma detalhada acima, os pares de cortes consecutivos 

foram seccionados com o auxílio de um micrótomo rotativo, coletados em lâminas e 

posteriormente corados com HE. Após digitalização pelo scanner de lâminas 

histológicas, imagens do córtex foram obtidas de forma aleatória, mas em região 

idêntica para os pares em aumento de 40X. As células foram contabilizadas utilizando 

o programa Image J. 

Para cada imagem foram gerados 12 frames delimitados por retângulos de 

área igual a 10,04cm2, com escala de equivalência de 4,9704 x 104 µm2. A contagem 

de células dentro dos frames seguiu a seguinte regra geral do disector físico: foram 

contadas as células que apareceram em um frame, mas não apareceram em seu par 

(células não repetidas), e vice-versa (Figura 5). Essa regra garante que as células 

sejam contadas apenas uma vez e amostradas proporcionalmente ao seu número e 

não ao seu tamanho (BOLON; BUTT, 2011).  
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Outro critério adotado foi a adesão de linhas de inclusão (acima e à direita) e 

exclusão (abaixo e à esquerda) dos frames. Seguindo esse critério, as células que 

coincidissem em determinada linha foram contadas ou não. 

Fonte: Benevenuto (2020). 

Na imagem acima, os cortes em aumento de 40X no programa Pannoramic Viewer apresentam frames 
delimitados nos quais foram contabilizados, por critérios de linhas de inclusão e exclusão, as células 
de interesse. Arquivo pessoal SGMB. 
 

 

Após a quantificação das células nos frames, a densidade dos neurônios 

corticais contados foi calculada através da seguinte fórmula: 

 

𝐷 =
∑ 𝑁

(∑ 𝑁𝑑𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) ∗ 𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

adotando, ∑ 𝑁 é a somatória dos neurônios contados; ∑ 𝑁𝑑𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 é a somatória 

do número de frames analisados por animal e 𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 é o volume total do disector. O 

volume total do disector foi estimado pela seguinte fórmula: 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = área (retângulo) x espessura  

A espessura no nosso estudo foi Vdisector = 4,6776 x 104 x 5.   

Em seguida, o número total de neurônios (Ntotal) foi obtido através da fórmula: 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷 ∗ 𝑉𝑡 𝑐ó𝑟𝑡𝑒𝑥𝑡  

 

Onde, 𝐷 é a densidade numérica dos neurônios contabilizados e 𝑉𝑡 𝑐ó𝑟𝑡𝑒𝑥𝑡 é o 

volume total do córtex. 

Figura 5: Exemplo de um par de corte consecutivos distantes 5 µm para análises do disector físico 
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2.4.12 Espessura das camadas corticais 

A espessura das 6 subcamadas (I, II, III, IV, V, VI) corticais foi realizada de 

forma direta (ZIMMER et al., 2004). Para tanto, foram utilizadas as mesmas as lâminas 

digitalizadas utilizadas na mensuração dos volumes dos compartimentos cerebrais. 

Em cada corte, foi selecionado um plano que contemplasse o plano coronal medial no 

córtex e obtidas imagens em aumento de 10x (Figura 6).  

 A medida da espessura total e de cada uma das camadas corticais I, II, III, IV, 

V e VI foi realizada de forma direta com auxílio do programa Image J nos animais com 

20 e 60 DPN. 

 

Figura 6: Camadas corticais do córtex cerebral (I-VI) de camundongo 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 

 

2.4.13 Extração de tecidos e Análise da expressão proteíca por Western blotting 

 As amostras de tecido do hipocampo e do córtex pré-frontal dos animais com 

60 DPN foram inicialmente isoladas e homogeneizadas em tampão de 

imunoprecipitação com  10% Triton X-100, 100 mM Tris (pH 7,4), 10 mM pirofosfato 

de sódio, 100 mM fluoreto de sódio, 10 mM  EDTA, 10 mM ortovanadato de sódio, 2 
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mM PMSF e 0,01 mg/mL de aprotinina. As amostras foram homogeneizadas com o 

tampão e centrifugadas sob refrigeração (11.000 rpm por 30 min a 4°C). Em seguida, 

os sobrenadantes foram transferidos para novos tubos e armazenados a -20°C.  

 A quantificação da concentração de proteínas do sobrenadante foi determinada 

pelo método Bradford, sendo as amostras resuspendidas em tampão Laemmli e 

fervidas rapidamente a 95°C durante 5 minutos em banho seco. Os experimentos 

foram realizados em géis de poliacrilamida para posteiror separação por eletroforese 

(sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, SDS – PAGE).  

 A eletroforese foi realizada sob uma voltagem de 120V, com Tampão de 

Corrida 1X (Tampão de corrida 10X: 192 mM Glicina, 250 mM Tris, 1% SDS). As 

proteínas separadas nos géis SDS-PAGE foram eletro-transferidas para membrana 

de nitrocelulose utilizando o sistema de transferência Trans-Blot Transfer Turbo™ 

(BioRad, Richmond, CA, USA), seguindo as recomendações do fabricante (Géis 

caseiros 10% - Trans blot turbo – 25V -1A - 30 MIN). Após a transferências as 

membranas foram coradas com Ponceau S (0,5% de ponceau (p/v) e 1% de ácido 

acético) e lavadas com solução TBS-T (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 0,025% Tween 20, 

pH 7,5) até eliminação total da coloração. O bloqueio foi realizado em uma solução de 

leite desnatado a 5%, diluída em TBS-T durante 1h, sob agitação, à temperatura 

ambiente. 

 Após o bloqueio, as membranas foram lavadas em solução basal e incubadas 

overnight a 4°C sob agitação com agitador orbital em anticorpos primários específicos 

(diluídos em uma solução de albumina do soro bovino a 3%, diluída em TBS-T) 

(Tabela 1). Após o período de incubação, as membranas foram novamente lavadas 

em TBS-T (3 vezes por 5 min) e, então, incubadas com anticorpos secundários 

conjugados com HPR (Horse Radish Peroxidase) (Tabela 1) por uma hora, sob 

agitação e temperatura ambiente. 

 As proteínas reconhecidas pelos anticorpos secundários foram detectadas por 

quimioluminescência com kit Clarity™ Western ECL Substrate (BioRad, Richmond, 

CA, USA) e a visualização foi realizada com o fotodocumentador Uvitec Cambridge 

Alliance. As intensidades das bandas foram quantificadas por densitometria ótica das 

autorradiografias desenvolvidas usando o software do aparelho UVITEC. As 

intensidades das bandas foram normalizadas através da proteína endógena β-actina. 
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Tabela 1: Lista de anticorpos primários e secundários utilizados para a análise da expressão protéica 
nos experimentos de Western Blotting 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 

 

2.4.14 Avaliação imunohistoquímica 

Para a análise da imunohistoquímica fetal, foi avaliada a imunomarcação de 

BDNF na placa cortical, Histona H3 (fosfohistona H3- pH3) e SOX2 na placa cortical 

e nas ZV/ZSV. No córtex de animais jovens e adultos foram avaliados os marcadores 

NeuN, Parvalbumina (PV) e BDNF. Os protocolos seguiram as instruções dos 

fabricantes dos anticorpos. 

  Inicialmente, cortes de 5 µm foram adicionados a lâminas silanizadas e 

deixadas em estufa a 80°C durante 40 minutos. Em seguida, os cortes foram 

desparafinizados em banho xilol durante 10 minutos, seguido por mais dois banhos 

em xilol durante 5 minutos. Posteriormente, deu-se início ao processo de hidratação 

dos cortes onde as lâminas passaram por uma bateria de banho em diferentes 

concentrações de álcool: etanol absoluto, álcool 95%, álcool 70% e, por fim, banho 

em álcool 50%. Ao fim desse processo, as lâminas foram lavadas em água destilada 

e foi realizada a recuperação dos sítios antigênicos à 98°C em tampão citrato de sódio 

(pH=6) ou TRIS/EDTA (pH=9). A relação da concentração e tempo de recuperação 

antigênica dos anticorpos na imunohistoquímica está apresentada na Tabela 2. 

  Em seguida, foi realizada o bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de 

hidrogênio 5% em metanol vol/vol por 3 vezes, durante 10 minutos, e protegido contra 

a luz. Ao término desta etapa, as lâminas foram lavadas com água destilada e, em 

seguida, lavadas com PBS- triton X- 100 0,05% durante 5 minutos. 

Proteínas Origem Diluição Peso Molecular 

Anti-BDNF Abcam (ab108319) 1:1000 15 kDa (forma madura) e 45 
kDa (forma imatura/pro) 

Anti- CB1 (N-15) Santa Cruz (10066) 1:500 63, 54 kDa 
 

Anti-NeuN Abcam (ab177487) 1:1000 34 kDa 
 

Rabbit Anti-Goat IgG 
(H+L)-HPR  

ThermoFisher (055878) 1:5000 ------ 

Goat Anti-Rabbit IgG 

(H+L)-HPR 

Jackson 
ImmunoReserach 

(111035003) 

1:5000 ------ 

Goat Anti-mouse IgG 
(H+L)-HPR  

SouthernBiotech 
(103605) 

1:5000 ------ 
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 O bloqueio das ligações inespecíficas foi realizado com albumina de soro 

bovino (BSA) 1% em tampão PBS-Triton X-100 0,05% durante 1h. As lâminas foram 

incubadas com o anticorpo primário BDNF (N-20) Santa Cruz (sc-540), Histona H3 

(Abcam – ab5176), SOX2 (Abcam- ab97959), Parvalbumina (Abcam- ab11427), e 

Neu-N (Abcam – ab177487) diluído em 1% BSA, overnight à 4ºC, em câmara úmida. 

A incubação com anticorpo secundário (diluído em BSA 1%) ocorreu sob temperatura 

ambiente durante 2h. Por fim, as lâminas foram novamente lavadas em PBS e seguiu-

se a revelação pelo cromógeno 3,3 Diaminobenzidina (DAB) (Dako) durante 5 

minutos. As lâminas foram lavadas e contra-coradas com Hematoxilina de Harris 

(Merck, Alemanha). Em seguida, as mesmas foram lavadas em água corrente, 

desidratadas e montadas para microscopia com Entellan (Merck, Darmstadt, 

Alemanha).  

 Após a realização das etapas acima, as lâminas foram escaneadas com o 

auxílio do scanner de lâminas digital Pannoramic SCAN (3DHistech Ltd., Budapest, 

Hungary). As imagens foram adquiridas com auxílio do software Case Viewer 

(3DHistech Ltd.). A avaliação foi feita com base na proporção de células 

imunomarcadas positivamente pela área total de cada campo (número de células 

positivamente marcadas/área de tecido analisada). através do software Image J 

(Media Cybernetics).  

Fonte: Benevenuto (2020) 

2.4.15 Extração de Canabinóides da Cannabis sativa 

 A extração de canabinóides presentes na amostra de Cannabis foi realizado 

pelo método Micro QuEchERS Shimadzu. O procedimento de extração utilizou 300 µL 

Anticorpo 
primário 

Concentração 
anticorpo primário 

Tampão e tempo de 
recuperação dos sítios 

antigênicos 
Anticorpo secundário 

BDNF (fetos) 1:250 Tris/EDTA - 40 min HPR polymer (ab214880) 

Histona- H3 1:100 Tris/EDTA - 40 min HPR polymer (ab214880) 

SOX2 1:2000 Tris/EDTA - 40 min HPR polymer (ab214880) 

Parvalmubina 1:1000 Tris/EDTA - 40 min VECTASTAIN ABC KIT (PK-6101) 

Neu-N 1:4000 Tris/EDTA - 40 min VECTASTAIN ABC KIT (PK-6101) 

BDNF (adultos) 1:500 Citrato - 40 min HPR polymer (ab214880) 

Tabela 2: Relação da concentração e tempo de recuperação antigênica dos anticorpos na 
imunohistoquímica. 
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de acetonitrila ao tubo de micro QuEchERS (20mg de acetato de sódio e 80mg de 

sulfato de magnésio) e foram agitados em vórtex. Em seguida, foram adicionados 200 

µL de água destilada e agitados sob temperatura ambiente. Após, 10mg de amostra 

de Cannabis foram adicionados a esta solução e o frasco de amostra foi lavado com 

100 µL de água destilada, que foi posteriormente adicionada à mistura e agitados em 

vórtex por 1 minuto. Em seguida, foram centrifugadas a 1500 rpm por 10 min e o 

sobrenadante foi transferido para um vial para análises. 

2.4.16 Separação e identificação de Canabinóides por Cromatografia Líquida e 

Espectometria de Massa (CL-PDA-SM) 

Os canabinóides Canabidivarina (CBDV), Ácido Tetrahidrocanabinolico 

(THCA), Canabidiol (CBD), Canabinol (CBN), Canabicromeno (CBC), Canabigerol 

(CBG), delta-8-Tetrahidrocanabinol (d8-THC), Ácido Canabidiólico (CBDA) e Ácido 

Canabigerólico (CBGA) foram quantificados e caracterizados de uma amostra de 

Cannabis sativa empregando um sistema HPLC acoplado a um detector de matriz de 

fotodiodo (PDA) em série com o espectrômetro de massas (SM) (Nexera X2- SPD-

M20A - LCMS-8040; Shimadzu, Kyoto, Japão).  

A separação cromatográfica foi realizada em uma coluna Shim-pack XR-ODS 

II (150×3.0mm i.d., particle size 2.2 μm, Shimadzu, Kyoto, Japão) na temperatura de 

40°C. O auto amostrador foi mantido a 10°C e o volume de injeção foi de 5uL de 

amostra. As fases móveis empregadas foram 0,1% de ácido fórmico em água (Fase 

A) e 0,1% de ácido fórmico em acetonitrila (Fase B) com o fluxo de 0,60 mL/min. As 

condições de eluição foram: 0–12, 50 minutos, 65% B; 12,51–24, 10 minutos, 75% B; 

24,11–27 minutos, 65% B. No PDA, o comprimento de onda utilizado foi de 220 nm. 

O SM estava equipado com uma fonte de ionização por electrospray (ESI), operando 

em modo negativo, com os parâmetros a seguir: voltagem do capilar de 3,5 kV; 

temperatura do heat block de 400°C; temperatura da dessolvataçãofoi de 250 °C; fluxo 

do gás de secagem (N2) de 15 L/min; fluxo do gás nebulizador (N2) de 3L/min; pressão 

do gás de colisão (Ar) de 224 kPa.  

Os canabinóides foram quantificados na Cannabis por PDA, empregando uma 

curva de sete níveis e faixa linear dinâmica de 1 a 50 ppm. As curvas de todos os 

analitos apresentaram r > 0.999. As identidades dos analitos foram confirmadas, 
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comparados aos padrões com relação ao tempo de retenção, absorção no 

comprimento de onda de 220 nm e através da razão m/z obtidas no escaneamento 

em modo positivo no intervalo de m/z  200 – 800 e concomitante monitoramento dos 

íons (SIM) em modo positivo para todos os analitos, exceto para o Ácido 

Canabigerólico que foi avaliado em modo negativo, durante toda a corrida 

cromatográfica (Canabidivarin- CBDV, m/z 287; m/z 315; ÁcidoTetrahidrocanabinólico 

– THCA, m/z 359; Canabinol - CBN, m/z 311; Canabidiol - CBD, m/z 315; (±)-

Canabicromeno - CBC, m/z 315; Canabigerol - CBG, m/z 800; delta-8-

Tetrahidrocanabinol – d8-THC, m/z 800; Acido Canabidiólico - CBDA,  m/z 800; e 

Ácido Canabigerólico - CBGA, m/z 800). Os resultados foram expressos em 

concentração (mg de canabinóide / L) de acordo com os valores obtidos pelas curvas 

analíticas, além de porcentagem (mg de canabinóide / mg de amostra) e potência 

calculados através das fórmulas a seguir: 

%𝑐𝑎𝑛𝑎𝑏𝑖𝑛ó𝑖𝑑𝑒 = [𝑐𝑎𝑛𝑎𝑏𝑖𝑛ó𝑖𝑑𝑒] 𝑥 (𝐷𝐼𝐿) 𝑥 (
𝑉𝑂𝐿

𝑀𝐺
)  𝑥 100 

Onde: [𝑐𝑎𝑛𝑎𝑏𝑖𝑛ó𝑖𝑑𝑒] = concentração obtida pela curva em mg/L; 

 𝐷𝐼𝐿 = fator de diluição; 

𝑉𝑂𝐿 = volume da solução inicial ou solvente no qual a amostra foi 

inicialmente solubilizada em L; 

 𝑀𝐺 = massa de amostra seca. 

2.4.17 Amostragem para caracterização de HPAs e composição elementar da 

fumaça da Cannabis 

Para investigar a presença de HPAs no MP emitido pela queima da Cannabis 

sativa foram coletados 30 filtros de microfibra de vidro (37-mm) para a fase 

particulada. Para esta fase, utilizamos o compactador de partículas (Harvard 

Compactor) desenvolvido pela Escola de Saúde Pública de Harvard e cedido pela 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). O fluxo do 

compactador foi de 4L/min em um tempo de amostragem de 5 minutos para todas as 
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amostras. As amostras foram pesadas antes e depois da amostragem (Figura 7) e 

armazenadas a 4°C. 

Para a análise da fase gasosa dos HPAs, 4 tubos XAD (ORBO 32- Sulpeco) 

foram utilizados para a coleta. As coletas das fases particuladas e gasosas foram 

realizadas sob as mesmas condições de exposição dos animais em estudo. O método 

de extração foi adaptado do estudo de Lee et al. (2004). 

Para a análise da composição elementar (metais e não-metais) da fase 

particulada foram utilizados 20 filtros contendo MP proveniente da fumaça da 

Cannabis e três filtros em branco (sem amostragem) foram utilizados como controle. 

 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Amostragem dos filtros contendo material particulado proveniente da fumaça de Cannabis. O filtro da 
direita apresenta o antes e o da esquerda (depois) da exposição de filtros de fibra de vidro à fumaça 
da Cannabis. 

2.4.18 Extração do material orgânico do MP para caracterização de HPAs 

Após a coleta do MP, o material particulado orgãnico foi extraído seguindo o 

protocolo estabelecido por Caumo et al. (2017) e de Oliveira et al. (2015). Para isso, 

cada filtro foi sonificado em banho ultrassônico e diclorometano por 3 ciclos de 20 

minutos (80 mL solvente/ciclo) e, em seguida, foi feito um pool (3-4 filtros) para 

obtenção das amostras finais. O extrato foi concentrado usando um evaporador 

rotativo e seco sob fluxo de nitrogênio. Em seguida, as amostras foram submetidas a 

fracionamento utilizando coluna de sílica e alumina, variando os solventes para 

separação das classes orgânicas. Para obtenção dos HPAs empregou-se uma 

solução de hexano e diclorometano (1:1). Posteriormente, as amostras foram 

novamente concentradas e filtradas com membrana filtrante de seringa de 33 mm 

(Millex) (Caumo et al., 2017). 

Todas as amostras foram analisadas usando cromatografia gasosa com 

detector por ionização de chama (GC/FID) (SHIMADZU). As análises quantitativas e 

Figura 7:Amostragem dos filtros contendo material particulado proveniente da fumaça de Cannabis 
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qualitativas foram conduzidas em uma coluna VF fenil- metil 5% (30 m x 0,250 mm, 

0,25 µm) inerte. Um µL de cada amostra foi injetado em modo splitless. O 

aquecimento da cromatografia gasosa foi realizado da seguinte forma: 80°C, por 4 

minutos, aumentando 20°C/min até 200°C, depois 4°C/min até 270°C e 5°C/min até 

280°C.  O gás transportador foi o Hélio em fluxo de 1,3 mL/min. A temperatura do 

injetor foi de 280°C e a linha de transferência de 300°C. Os gases empregados na 

chama ionizante foram ar sintético e hidrogênio. A curva de calibração empregou 

soluções padrões (Sigma- Aldrich) e os coeficientes de correlação para todos os HPAs 

foram R2 >0.99. 

No total, 15 HPAs classificados como prioritários pela Environmental Protection 

Agency (EPA, 2012) (fluoreno, fenantreno, antraceno, pireno, benzo(a)antraceno, 

fluoranteno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, 

indeno(1,2,3-cd)perileno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g,h,i)perileno, e dois que não 

fazem parte da lista EPA, (benzo(e)pireno e coroneno) foram investigados quanto à 

presença nas amostras obtidas.  Estas análises foram desenvolvidas no Laboratório 

de Química Atmosférica no Instituto de Química (IQ)-USP em parceria com a 

Professora Pérola Vasconcelos. 

2.4.19 Caracterização de metais e não-metais do MP 

Um total de 20 filtros contendo material particulado proveniente da queima da 

Cannabis foram coletados e o conteúdo elementar dos metais/ semi metais e não-

metais foi mensurado por espectofotômetro de fluorescência de raio X dispersivo em 

energia (Niton™ XL3t XRF Analyzer, Thermo Fischer Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA). Este equipamento é composto por um tubo ânado Au (ouro), 

com voltagem máxima de 50KV e corrente de 200 µA. A radiação característica dos 

raios X foi detectada por um detector de desvio de silício (SDD). Os espectros de 

emissão de fluorescência dos raios X foram coletados por 120 segundos na área 

superficial de 10 mm das amostras. As intensidades da amostra foram convertidas 

em concentrações de elementos (ppm) pela normalização de Compton e modo de 

calibração de parâmetros fundamentais. 

Os seguintes metais, não-metais e semi metais foram avaliados: Mg, 

Magnésio; Al, alumínio; Si, silício; P, fósforo; S, enxofre; K, potássio; Ca, cálcio; Sc, 

escândio;Ti, titânio; V, vanádio; Cr, crômio; Mn, manganês; Fe, ferro; Co, cobalto; Ni, 
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níquel; Cu, cobre; Zn, zinco; As, arsênio; Rb, rubídio; Sr, estrôncio;Zr, zircônio; Ba, 

bário; Pb, chumbo, e os não- metais: Cl, cloro; Se, selênio. 

2.4.20 Análise Estatística 

O software Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS – versão 17.0, 

Inc., Chicago, ILL, USA).  foi utilizado para as análises estatísticas. O teste t de 

Student foi utilizado para os dados paramétricos e o teste de Mann-Whitney para 

amostras não paramétricas e independentes. Os dados são apresentados como 

médias e desvios-padrão. O valor de p<0,05 foi atribuído para significância 

estatística.   

2.5 RESULTADOS 

2.5.1 Peso da Prole 

O peso de 58 animais (grupo controle= 25; grupo Cannabis= 33) foi 

acompanhado semanalmente a partir do 3° até o 60° DPN. A mudança no peso 

corporal dos animais neste período está apresentada na Figura 8. Os animais do 

grupo Cannabis apresentaram um ganho de peso menor comparado ao grupo controle 

(p<0,05) (Figura 8A). Quando avaliados por sexo, os machos apresentaram maior 

ganho de peso em relação às fêmeas a partir da quarta semana de vida (p<0,05) 

(Figura 8B).  

No entanto, os animais machos do grupo Cannabis apresentaram um peso 

corporal significativamente menor na maioria das semanas quando comparados aos 

machos do grupo controle (p<0,05) (Figura 8C). O consumo de alimentos, o ganho de 

peso total materno, o peso placentário, os índices de perdas pré e pós implantacionais, 

o peso dos órgãos fetais ao nascer, o peso ao nascer e número de filhotes por ninhada 

estão descritos no estudo de Benevenuto et al. (2017). 
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Figura 8:Ganho de peso corporal 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Ganho de peso corporal. A) Ganho de peso corporal dos animais dos grupos controle e Cannabis 
durante 9 semanas: *1 semana (p=0,020); 2° semana (p<0,001); 3° semana (p=0,020); 4° semana 
(p<0,001); 7° semana (p=0,004); 8 semana (p=0,007). B) Ganho de peso corporal de machos e fêmeas 
durante 9 semanas: *5 semana (p=0,031); 6° semana (p<0,001); 7° semana (p<0,001); 8° semana 
(p=0,001); 9° semana (p=0,001). C) Ganho de peso corporal entre os sexos durante 9 semanas: *2 
semana (p=0,020); 4° semana (p<0,001); 5° semana (p=0,001); 7° semana (p=); 8° semana (p=0,007). 
Análises Multivariada. Dados estão expressos como média ± SEM, n= 58. 
 

2.5.2 Volume total do encéfalo  

 O volume total encefálico dos animais com 18,5° DPC apresentou diferença 

significativa quando comparados por sexo. Os machos do grupo Cannabis 
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apresentaram menor volume total em comparação com os machos pertencentes ao 

grupo controle (p=0,018) (Figura 9A). Apesar de não significativo, observamos 

aumento do volume total do encéfalo no grupo controle. 

 O volume total encefálico dos animais jovens não apresentou nenhuma 

diferença significativa nos animais com 20 DPN, quando avaliados por grupo ou sexo 

(Figura 9B). Já nos animais com 60 DPN houve diferença significativa no volume total 

do encéfalo quando comparados por grupo (Figura 9C), mas não quando avaliados 

por sexo (Figura 9D). O grupo Cannabis apresentou maior volume quando comparado 

ao grupo controle (p= 0,016). 

 

Figura 9:Volume total do encéfalo (mm³) em animais com 18.5°dpc, 20 e 60 DPN 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 
(A): Volume total do encéfalo de fetos (18,5° DPC); *(p=0,018), n=20. (B) Volume total do encéfalo de 
animais com 20 DPN, separados por grupo e sexo (dados não significativos), n=18. (C) Volume total 
do encéfalo em animais com 60 DPN separados por grupo e sexo (dados não significativos), n=20. 
Valores expressos em média ± SEM. Teste de Mann-Whitney. 
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2.5.3 Relação volume do encéfalo sobre o peso corporal  

 Em relação ao volume total do encéfalo sobre o peso corporal não foi observada 

diferença estatística para animais com 18.5 DPC e 20 DPN (dados não apresentados). 

No entanto, animais com 60 DPN do grupo Cannabis apresentaram maior valor na 

relação volume encéfalo/peso corporal quando comparado ao grupo controle 

(p=0,021) (Figura 10). Diferenças por sexo não foram observadas para esta idade. 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Volume cerebral em animais com 60 DPN; * (p= 0,021), n=20. Valores expressos em média ± SEM. 
Teste de Mann- Whitney 
 

2.5.4 Volume dos compartimentos encefálicos 

Nos animais com idade fetal, observou-se que o bulbo olfatório apresentou 

diferença significativa entre os grupos. O bulbo olfatório do grupo Cannabis 

apresentou menor volume quando comparado ao grupo controle (p=0,025) (Figura 

11A). Além do mais, o volume do diencéfalo também foi menor nos animais expostos 

à fumaça da maconha em relação ao grupo controle (p=0,039) (Figura 11B). Nos 

demais compartimentos avaliados não foram observados diferenças estatísticas para 

a idade fetal (Tabela 3). 

 

 

 

 

Figura 10:Volume total do encéfalo (mm³) em relação ao peso corporal em animais com 60 DPN 
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Tabela 3: Efeito da exposição pré-natal à fumaça da Cannabis sativa no volume (cm³ x 104) dos 
compartimentos cerebrais em fetos (18,5° DPC) 

 Controle Cannabis 

Z. ventricular 98 ± 105 62 ± 34 

Z. subventricular 17 ± 16 22 ± 10 

*Bulbo olfatório 10 ± 7 3 ± 4 

Córtex 3323 ± 610 3303 ± 412 

Corpo caloso 172 ± 64 165 ± 73 

Estriado e pálido 1395 ± 309 1538 ± 405 

Hipocamo e giro denteado 392 ± 132 299 ± 86 

Ventrículos e aqueduto 353 ± 84 439 ± 112 

Cerebelo 308 ± 155 339 ± 195 

Medula oblonga 590 ± 341 600 ± 333 

Ponte 230 ± 151 246 ± 303 

*Diencéfalo 1323 ± 199 1368 ± 109 
Fonte: Benevenuto (2020). 
Teste de Mann-Whitney.* p<0,05; n=20; Valores apresentados como média ± DP. 

 

Tabela 4: Efeito da exposição pré-natal à fumaça da Cannabis sativa no volume (mm³) dos 
compartimentos cerebrais em animais jovens e adultos 

 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 
Teste de Mann- Whitney; * p<0.05, n=18 animais para cada idade; Valores apresentados como média 

± DP. 
 

  20 PN 60 PN 

 Controle Cannabis Controle Cannabis 

Córtex 101 ± 14.4 99.2 ± 18.4 124.7±31.9 109.6 ± 20.5 

Corpo caloso 10.3 ± 2.6 9.1 ± 3.2 11.7 ± 3.4 13.6 ± 3.7 

Hipocampo e giro dentato 28.2 ± 7 27.7 ± 9 29.4 ± 9.4 30.6 ± 9.3 

Ventrículos e aqueduto 5 ± 0.9 5 ± 1.7 4.4 ± 3.1 4.5 ± 2.1 

Diencéfalo 24.8 ± 10.4 29.8 ± 9.2 41 ± 13.4 27.1 ± 9.1 

Tálamo 12.7 ± 4.6 15.7 ± 6 20.2 ± 7.9 *14 ± 5.6 

Hipotálamo 12.1 ± 6.2 14.1 ± 4.6 20.8 ± 6.2 *13.1 ± 4.3 

Estriado e pálido 30.1 ± 10.8 27.9 ± 8.6 29.7 ± 11.5 40.9 ± 12.4 

Cerebelo 42.9 ± 16.5 40.1 ± 14 39.8 ± 11.6 *57.4 ± 17.8 

Ponte 5.5 ± 7.9 7 ± 5.8 9.3 ± 7 15.3 ± 12.5 

Medula oblonga 25.9 ± 14 28.1 ± 11.8 33.9 ± 12.4 30.4 ± 14.9 

Outros 6.2 ± 2.1 6.4 ± 3.7 5.1 ± 4.5 7.7 ± 5.3 
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Figura 11:Voume dos compartimentos encefálicos fetais 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 
Teste de Mann-Whitney. (A) Volume do bulbo olfatório dos fetos (18,5° DPC); *(p= 0,025); (B) Volume 
do diencéfalo dos fetos (18.5° DPC); *(p= 0,039), n=20; Valores expressos em média ± DP. 

 

A análise dos animais com 20 DPN não apresentou diferença estatística para 

os compartimentos avaliados (Tablela 4). Por outro lado, observou-se diferenças 

significativas nos animais com 60 DPN (Tabela 4). No grupo Cannabis, o volume do 

tálamo (p=0,027) e hipotálamo (p=0,015) foram menores, enquanto o volume do 

cerebelo (p=0,021) foi maior do que o grupo contole. Estes resultados estão 

apresentados na figura 12 (A-C). 
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Figura 12:Voume dos compartimentos encefálicos em animais com 60DPN 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
(A): Volume do tálamo em animais com 60 dias pós-natal; *(p=0,027); (B): Volume do hipotálamo em 
animais com 60 DPN; * (p= 0,015);  (C): Volume do cerebelo em animais com 60 DPN; *(p=0,021), 
n=18; Valores expressos em média ± DP. Teste de Mann-Whitney. 
 

2.5.5 Quantificação do número de neurônios corticais 

O número total de neurônios corticais nos animais com 20 DPN não apresentou 

diferença significativa em relação aos grupos e nem quando separados por sexo 

(Figura 13A). Em animais com 60 DPN, não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos, porém foram observadas diferenças entre os sexos. Os 

animais machos apresentaram maior número de neurônios corticais quando 

comparados com as fêmeas (p=0,025) (Figura 13B). 
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Figura 13:Média do número total de neurônios corticais em animais com 20 e 60 DPN 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 
Média do número total de neurônios corticais em animais com 20 e 60 DPN. (A): Número total de 
neurônios corticais em animais com 20 DPN, n=17; (B): Número total de neurônios corticais em 
animais com 60 DPN; * (p= 0,025), n=20. Valores expressos em média ± DP. Teste de Mann-
Whitney. 
 

2.5.6 Quantificação da Espessura das Camadas Corticais 

A espessura da camada cortical I das fêmeas expostas a fumaça da Cannabis 

foi significantemente maior comparada às fêmeas controle em animais com 20 DPN 

(p=0,020) (Figura 14A). Ainda, as fêmeas expostas apresentaram maior espessura 

nesta mesma camada em comparação aos machos expostos, mas este aumento não 

foi significativo. Já os machos do grupo Cannabis com idade de 20 DPN, 

apresentaram menor espessura da camada cortical II quando comparados aos 

machos do grupo controle (p=0,048) (Figura 14A). Aos 60 DPN, as fêmeas expostas 

apresentaram a camada II maior do que as fêmeas do grupo controle (p= 0,016) 

(Figura 14B). Não foi observada diferença significativa nos machos nessa idade. 

 Quando avaliados apenas por idade, os animais expostos com 60 DPN 

apresentaram maior espessura da camada cortical II quando comparados aos animais 

controle nesta mesma idade (p=0,008) (Figura 14B). Os animais com 20 DPN não 

apresentaram diferença significativa quando avaliados por idade. 
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Figura 14: Espessura das camadas corticais em animais com 20 e 60 DPN, machos e fêmeas, grupo 
controle e Cannabis 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Espessura das camadas corticais em animais com 20 e 60 DPN, machos e fêmeas, grupo controle e 
Cannabis. (A): Espessura das camadas corticais em animais com 20 DPN; Camada I, *(p=0,020); 
@(p=0,048), n=17. (B): Espessura das camadas corticais em animais com 60 DPN; Camada II, * (p= 
0,016) e *(p=0,008), n=20. Valores expressos em porcentagem. Teste de Mann- Whitney. 
 

 

2.5.7 Imunohistoquímica 

 O desenvolvimento do córtex fetal e das zonas ventriculares e subventriculares 

foram avaliados pela imuno-marcação de células pelas proteínas SOX2, PH3-histona 

e BDNF. Para esta idade, não foram encontradas diferenças entre os grupos na 

expressão de tais proteínas. 

 Em animais com 20 e 60 DPN, foram analisadas lâminas imunomarcadas com 

NeuN para quantificação dos neurônios maduros em amostras de córtex. Não foram 

encontradas diferenças significativas nos grupos avaliados. Os animais adultos 

também foram avaliados quanto a expressão de neurônios GABAérgicos pela imuno-

marcação da parvalbumina. Não foi observada diferença significativa entre os grupos 

em relação ao número de células imuno-marcadas em animais com 20 e 60 DPN. Na 

análise de BDNF no tecido cortical, os animais com 60 DPN apresentaram maior 

concentração de células marcadas no grupo Cannabis quando comparado ao grupo 
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controle (p=0,035) (Figura 15). Não foram observadas diferenças nos animais com 20 

DPN. 

 

 
Figura 15:Quantificação de células imunomarcadas com BDNF em animais com 60 DPN 

 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 

Quantificação de células imunomarcadas com BDNF em córtex de animais com 60 DPN. A: 

Imunomarcação com BDNF em animais controle; B: Imunomarcação com BDNF em animais expostos, 

aumento 20x; C: Representação gráfica do marcador BDNF em córtex de animais com 60 DPN, * 

(p=0,035), n=20. Teste de Mann-Whitney. Valores expressos em média ± DP. 

 

2.5.8 Análise da expressão proteíca- Western blotting 

 A análise de proteínas nas amostras de encéfalo fetal mostrou que a expressão 

da forma imatura do BDNF (pro- BDNF) foi significantemente maior no grupo Cannabis 

(p=0,005) quando comparado ao grupo controle (Figura 16A). Por outro lado, a 

expressão da forma madura do BDNF não apresentou diferença significativa entre os 

grupos (Figura 16B). Ainda, a expressão da proteína CB1 também não apresentou 

diferença significativa entre os grupos (Figura 16C).  
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Fonte: Benevenuto (2020). 
Blots representativos e quantificação da expressão protéica das proteínas no encéfalo de fetos. (A) pro 
BDNF, (B) BDNF maduro e (C) CB1 em encéfalos de fetos (18.5° DPC). Os valores foram normalizados 
pela expressão protéica de Beta-actina. * p<0.05 vs controle, n=12. Teste de Mann-Whitney. 

 

 Em relação à análise da expressão da forma madura do BDNF no córtex de 

animais com 60 DPN, observou-se um aumento significativo no grupo Cannabis em 

comparação ao grupo controle (p=0,008) (Figura 17A). Por outro lado, a expressão 

protéica da forma imatura do BDNF cortical não apresentou diferença significativa 

entre os grupos (Figura 17B). O resultado da expressão de CB1 cortical foi maior no 

grupo Cannabis quando comparada àquela do grupo controle (p<0,001) (Figura 17C). 

Por fim, não foram observadas diferenças significativas na expressão protéica de 

NeuN no córtex entre os grupos (Figura 17D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16:Blots representativos e quantificação da expressão protéica das proteínas no encéfalo de 
fetos 
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Figura 17:Blots representativos e quantificação da expressão protéica das proteínas em animais com 
60DPN 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Blots representativos e quantificação da expressão protéica das proteínas.  (A) BDNF maduro, (B) pro 
BDNF, (C) NeuN e (D) CB1 no córtex de animais com 60 DPN Os valores foram normalizados pela 
expressão protéica de Beta-actina. * p<0.05 vs controle, n=12. Teste T e testes não paramétricos. 
 
 

 Neste estudo também foram avaliados a expressão de BNDF, CB1 e NeuN no 

hipocampo dos animais com 60 DPN. A forma imatura da proteína BDNF não 

apresentou diferença significativa entre os grupos (Figura 18A), enquanto a sua forma 

madura, nesta idade, não expressou níveis de proteína suficientes para detecção na 

técnica de western blotting. A expressão de CB1 também não apresentou diferença 

significativa entre os grupos (Figura 18B). Por fim, a expressão da proteína NeuN foi 

significantemente maior no grupo Cannabis em comparação ao grupo controle 

(p<0,001) (Figura 18C). 
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Figura 18:Blots representativos e quantificação da expressão protéica em animais com 60DPN 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Blots representativos e quantificação da expressão protéica das proteínas (A) pro BDNF, (B) NeuN e 
(C) CB1 no hipocampo de animais com 60 DPN. Os valores foram normalizados pela expressão 
protéica de Beta-actina. * p<0.05 vs controle, n=12. Teste T e testes não paramétricos. 

  

2.5.9 Caracterização do perfil de HPAs  

Os HPAs foram identificados e quantificados nas fases particulada e gasosa da 

fumaça da maconha. FLU e PYR foram prevalentes nas fases particulada e gasosa, 

respectivamente. O fluoranteno não atingiu o limite de detecção em nenhuma das 

fases analisadas e o coroneno foi detectado apenas na fase particulada. 

Na fase particulada, o BaP foi o HPA mais abundante com um alto peso 

molecular (quatro, cinco e seis anéis). A concentração deste composto variou entre 
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2782,1 e 9357,9 ng/cigarro, seguida pelo BaA, BbF e CHRY. Curiosamente, na fase 

gasosa, o BaP apresentou a menor concentração entre os HAPs analisados. 

Em relação aos HPAs com baixo peso molecular (dois e três anéis), 

observamos uma alta concentração de FLU na fase particulada. Por outro lado, a ANT 

foi predominante entre os compostos gasosos. É importante observar que outros 

PAHs tóxicos como BeP, IcdP, DBA, Bper e coroneno também foram encontrados em 

amostras da fumaça da maconha e podem contribuir para os demais resultados 

relatados neste estudo.  

A Tabela 5 apresenta os dados da fase gasosa e particulada provenientes da 

queima de Cannabis sativa. Esses resultados foram compilados na mesma tabela, 

apresentando os dados em ng/m3. 

 

Tabela 5: Comparação na concentração de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos na fumaça de 
Cannabis sativa na fase particulada e gasosa 

Concentrações de HPAs 
(ng/cigarro) 

Fumaça C. sativa                    
Fase gasosa 

Fumaça C. sativa  
Fase particulada 

HPAs (ng/cigarrro) Média ± DP Média ± DP 

Fluoreno 27,0 ± 20 5134,1 ± 2756,8 

Fenantreno 186,8 ± 47 606,8 ± 971,0 

Antraceno 194,8 ± 57 371,8 ± 236,4 

Fluoranteno <LD <LD 

Pireno 215,4 ± 94 769,9± 606,1 

Benzo[a]antraceno 45,0 ± 28 4430,4± 4453,8 

Criseno 100,8 ± 90 1622,2  ± 1434,7 

Benzo[b]fluoranteno 23,1 ± 27 3692,0 ± 2721,2 

Benzo[k]fluoranteno 27,6 ± 30 1194,3 ± 577,6 

Benzo[e]pireno 141,5 ± 82 484,2 ± 174,9 

Benzo[a]pireno 5,5 ± 6 5349,6 ± 2133,6 

Indeno[1,2,3c,d]pireno 6,6 ± 7 377,8 ± 112,6 

Dibenzo[a,h]antraceno 8,0 ± 6 109,6 ± 85,9 

Benzo[g,h,i]perileno 28,4 ± 1 279,7 ± 75,3 

Coroneno NA 132,0 ± 91,7 

Peso cigarro (mg) 200 200 

Volume de fumaça (L)/min 1,2 4,5 

Fonte: Benevenuto (2020). 
LD: limite de detecção; NA: não avaliado. 

 

2.5.10 Quantificação e caracterização de canabinóides por HPLC-PDA-MS 

 Estas análises foram conduzidas empregando-se um sistema HPLC acoplado 

a um detector de PDA em série com o espectrômetro de massa. Os canabinóides 

Canabidivarina (CBDV), Ácido Tetrahidrocanabinolico (THCA), Canabidiol (CBD), 
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Canabinol (CBN), Canabicromeno (CBC), Canabigerol (CBG), delta-8-

Tetrahidrocanabinol (d8-THC), Ácido Canabidiólico (CBDA) e Ácido Canabigerólico 

(CBGA) foram quantificados e caracterizados. Dentre os canabinóides quantificados, 

o CBN apresentou a maior concentração, sendo seguido pelo d8-THC e o THCA. O 

CBD e o CBGA foram os canabinóides encontrados em menores concentrações. 

 Os resultados foram expressos em concentração (mg de canabinóide/L) de 

acordo com os valores obtidos pelas curvas analíticas, além de porcentagem (mg de 

canabinóide/mg de amostra), como apresentados na Tabela 6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 
Valores expressos em mg/L ± DP e porcentagem (%). 

 

2.5.11 Caracterização de metais e não-metais do MP 

 Os resultados descritivos da concentração elementar (ppm) provenientes da 

queima da Cannabis sativa estão apresentados na Tabela 7. Os metais como o Si, Ca 

e Al apresentaram as maiores concentrações que os elementos dos filtros controle e 

dos demais elementos. Em seguida, os metais K, Zn, Mg e Ba apresentaram maiores 

concentrações nas amostras analisadas.  

Canabinóide (mg/L) Porcentagem (%) 

Canabidivarina 5,51 ± 3,07 0,02 ± 0,01 

Ácido tetrahidrocanabinólico 11,48 ± 0,01 0,18 ± 0,09 

Canabinol 47,13 ± 0,34 1,75 ± 0,07 

Canabidiol 3,55 ± 6,03 0,01 ± 0,00 

Canabicromeno 20,00 ± 0,01 0,07 ± 0,02 

Canabigerol 4,14 ± 0,91 0,02 ± 0,01 

D8- Tetrahidrocanabinol 4,09 ± 0,61 0,19 ± 0,10 

Ácido canabidiólico 35,90 ± 3,06 0,11 ± 0,01 

Ácido canabigerólico 3,59 ± 0,82 0,01 ± 0,00 

Tabela 6: Análise de canabinóides por HLC-PDA-MS em amostras de Cannabis sativa 
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 Os elementos com menores concentrações foram o As, Pb, Rb, 

respectivamente. O metal Ni e o não-metal Se não foram encontrados no material 

particulado da maconha. Devido ao baixo número de amostras dos filtros controle, não 

foi possível calcular os valores percentils. 

 

Tabela 7: Análises descritivas dos elementos químicos presentes no material particulado (MP) da 
Cannabis sativa  

 
 
 

Elemento 

Controle Cannabis 

Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 
Percentils 

25 75 

Mg 0,0 0,0 0,0 26909,2 0,0 60883,1 19151,9 39168,6 

Al 116926,6 113549,5 119108,3 100387,0 4443,7 109585,0 99865,6 104298,0 

Si 676458,8 669643,0 681445,0 634152,2 15679,1 666647,4 637732,1 654716,6 

P 2412,3 2092,8 2849,0 2626,6 640,7 4240,6 1982,9 3159,4 

S 345,6 324,9 372,5 3155,9 368,1 8590,2 1819.,0 39516 

Cl 343,8 303,5 395,9 549,7 0,0 2147,5 285,8 711,6 

K 93389,6 91425,8 94559,7 59618,0 7644,4 66383,8 57830,9 62506,2 

Ca 54711,7 52753,6 55881,7 111085,3 13844,3 126611,1 107210,5 117387,0 

Sc 27,3 24,5 31,5 31,3 0,0 63,1 21,1 45,2 

Ti 466,9 421,3 501,6 535,3 70,5 667,3 497,9 591,7 

V 0,0 0,0 0,0 47,4 0,0 116,9 0,0 74,0 

Cr 259,2 251,3 265,1 247,6 10,8 274,1 243,2 258,3 

Mn 1157,3 1046,3 1285,1 1112,4 119,3 1471,7 1025,1 1224,4 

Fe 524,0 474,3 557,1 1650,6 286,2 2062,3 1548,4 1769,2 

Co 29,8 0,0 89,5 3,6 0,0 104,9 0,0 0,0 

Ni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cu 27,9 0,0 83,6 3,5 0,0 69,4 0,0 0,0 

Zn 41254,2 39713,5 42417,8 36382,3 3276,8 44249,6 34335,7 38775,5 

As 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 20,9 0,0 14,7 

Se 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rb 0,0 0,0 0,0 19,9 5,1 27,3 18,3 21,9 

Sr 51,0 48,1 54,0 70,2 8,5 89,7 64,5 75,6 

Zr 90,7 85,1 94,2 34,5 12,7 44,7 32,0 38,2 

Ba 4980,3 4694,6 5282,3 3872,6 487,1 4725,4 3751,8 4201,7 

Pb 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 26,5 0,0 18,9 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Resultados estão apresentados em ppm. 
Mg,Magnésio;Al,alumínio;Si,silício;P,fósforo;S,enxofre;Cl,cloro;K,potássio;Ca,cálcio;Sc,escândio;
Ti,titânio;V,vanádio;Cr,crômio;Mn,manganês;Fe,ferro;Co,cobalto;Ni,níquel;Cu,cobre;Zn,zinco;As,
arsênio;Se,selênio;Rb,rubídio;Sr,estrôncio;Zr,zircônio;Ba,bário;Pb,chumbo. 
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2.6 DISCUSSÃO 

Neste estudo, camundongas gestantes inalaram diariamente fumaça da 

maconha durante a gestação e suas proles foram avaliadas, no período fetal e quando 

jovens e adultos, em relação as possíveis alterações no desenvolvimento cerebral que 

essa exposição poderia causar e se os efeitos poderiam ser persistentes ao longo da 

vida. A exposição pré-natal aos componentes da fumaça da maconha afetou 

negativamente os resultados de peso corporal, espessura das camadas corticais, 

volume total do encéfalo e volume de importantes compartimentos cerebrais (bulbo 

olfatório e diencéfalo em fetos; tálamo e hipotálamo em adultos). Além disso, alterou 

a expressão de proteínas envolvidas no neurodesenvolvimento e funções cerebrais 

como BDNF, NeuN e CB1. 

Até onde sabemos este estudo foi o primeiro a investigar prospectivamente por 

meio de combinação de análises morfométricas, imunohistoquímicas e de expressão 

protéica, os efeitos da exposição pré-natal à fumaça gerada pela queima da maconha 

utilizando uma baixa dose da droga em condições reais de uso (inalação) no 

desenvolvimento cerebral. Além disso, existe uma carência de informações 

disponíveis sobre as consequências da exposição pré-natal à maconha nas diferenças 

morfológicas cerebrais ao longo da vida. 

A ideia do nosso modelo foi representar as condições "reais" do uso de 

maconha por humanos. Isto significa que os animais foram expostos não somente ao 

Δ9-THC e a outros canabinóides, mas a toda gama de substâncias químicas 

produzidas pela pirólise da maconha. Para isso, nosso laboratório desenvolveu uma 

câmara de exposição de baixo custo, eficiente e reprodutível para conduzir exposições 

controladas à fumaça desta droga. Além disso, este método não se mostrou 

estressante, não causou mortes aos animais, além de não alterar hábitos alimentares 

durante o período de exposição (BENEVENUTO et al., 2017). 

Modelos animais constituem uma ferramenta valiosa para a investigação de 

períodos críticos do desenvolvimento do cérebro humano (MARCO; MACRi; 

LAVIOLA, 2011), especialmente tratando-se da maconha que é uma droga 

considerada ilegal ainda em muitos países, como no Brasil. A dificuldade de obtenção 

de dados sobre os efeitos da maconha em humanos é ainda estendida quando há uso 

concomitante com outras drogas (como álcool) e pela subreportação de consumo 

pelos usuários. Em um cenário mundial, em que grupos sociais vulneráveis como 

gestantes tem feito uso desta droga ao longo da gestação, estudos que explorem os 
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reais efeitos a que estas mulheres e seus fetos estão expostos são de grande 

importância para a compreensão das consequências negativas ao longo da vida da 

prole, especialmente sobre o desenvolvimento cerebral. 

Estudos epidemiológicos e experimentais têm demonstrado que a exposição 

gestacional à maconha é capaz de comprometer o desenvolvimento fetal e causar 

diminuição no peso ao nascer ou baixo peso ao nascer (HAYATBAKHSH et al., 2012; 

GUNN et al., 2016; BROWN et al., 2016). Uma revisão sistemática e meta-análise 

conduzida por Gunn et al. (2016) forneceu uma compilação de várias evidências 

científicas associando baixo peso ao nascer e consumo de maconha durante a 

gestação em mulheres. Em animais, alguns estudos também apresentaram uma 

ligação da exposição pré-natal à canabinóides (THC) e menor peso ao nascer 

(CHANG et al., 2017; BENEVENUTO et al., 2017). Ainda, esses efeitos também foram 

observados após a exposição ao agonista WIN 55 212-2 no início da vida pós-natal 

(TREE et al., 2014). 

Em nosso estudo prévio que foi realizado com a mesma população de 

camundongos e sistema de exposição do presente estudo, observou-se que fetos 

expostos in utero tiveram menor peso ao nascer (BENEVENUTO et al., 2017). Ainda 

em Benevenuto et al. (2017), camundongos machos expostos no período gestacional 

apresentaram uma diminuição no peso ao nascer em relação aos machos do grupo 

controle. Curiosamente, essa diferença no peso foi persistente ao longo do 

crescimento desses animais, como apresentado nesse estudo. Esses resultados 

demonstram impactos maiores da exposição pré-natal à maconha em animais 

machos. 

 Embora em nosso estudo prévio não tenha sido observada diferenças no peso 

ao nascer entre sexos, observou-se que a partir da quarta semana de vida, animais 

machos apresentaram maior peso do que as fêmeas. Nossos resultados 

apresentaram que, no geral (sem separação por sexo), os animais expostos tiveram 

redução no peso corporal em relação aos não-expostos.  

Um dos poucos estudos que avalia efeitos do THC no peso e diferenças em 

relação ao sexo observou que fêmeas ganharam menos peso do que machos após 

exposição i.p de THC (3mg/kg) do 29 ao 38 DPN. Ainda, no geral, camundongos 

tratados com THC ganharam significantemente menos peso que os animais do grupo 

controle (SILVA et al., 2016). 
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Se por um lado, alguns estudos apresentam uma ligação entre exposição pré-

natal a ligantes do CB1r e baixo peso, outros estudos realizados em roedores não 

encontraram nenhuma associação da exposição à injeções (i.p) de THC no período 

gestacional com o peso da prole (SALAS-QUIROGA et al., 2015; VARGISH et al., 

2017). Assim, baseados nos estudos acima, o THC por si só parece não ter efeitos 

negativos sobre o peso da prole após exposição gestacional.  

É importante ressaltar que esses estudos usaram uma dose de THC maior que 

a utilizada em nosso estudo e que há poucos estudos disponíves na literatura 

avaliando o peso corporal da prole exposta no período pré-natal até a vida adulta. 

Ainda, é importante enfatizar a avaliação de outros componentes presentes na 

maconha que podem causar prejuízos ao peso da prole dos animais, principalmente 

na exposição pela via inalatória. 

Além de impactos no peso corporal de organismos expostos à maconha no 

período pré ou pós-natal, outros efeitos têm sido bastante estudados nos últimos anos, 

como alterações nas estruturas cerebrais. Embora a maioria dos estudos sejam 

realizados em humanos, poucos estudos têm focado em avaliar esses efeitos em 

animais ou humanos que foram expostos à droga no período gestacional. 

Em nosso estudo, alterações no volume total do encéfalo fetal e de animais 

jovens e adultos expostos in utero foram observados por meio de técnicas 

estereológicas. Na idade fetal, um menor volume encefálico foi apresentado em 

animais machos do grupo Cannabis quando comparado aos machos do grupo 

controle, evidenciando efeitos particulares consequentes à exposição apenas em 

machos.  Entretanto, diferenças por sexo não foram observadas nas idades de jovem 

e adultos. Por outro lado, um maior volume encefálico nos animais expostos com 60 

DPN foi observado, indicando que alguns dos efeitos da exposição pré-natal à 

maconha podem se manifestar apenas na idade adulta.  

Estudos de imagem conduzidos em humanos adultos que fazem uso regular 

da maconha apresentam crescente evidências de alterações no volume do hipocampo 

e na densidade da massa cinzenta. Entretanto, anormalidades em outras regiões do 

cérebro ainda são controversas (NADER; SANCHEZ, 2017). Em nosso estudo, foram 

incluídas algumas das principais regiões cerebrais na avaliação do volume total a fim 

de contribuir melhor com o entendimento dos possíveis efeitos do uso da maconha 

em tais estruturas. 
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Nossos resultados demonstraram que algumas estruturas foram 

particularmente impactadas pelo uso pré-natal da droga sobre a prole. Em fetos, foi 

observado uma diminuição no volume do bulbo olfatório e no volume do diencéfalo de 

animais expostos na gestação. Enquanto diferenças em animais jovens (20 DPN) não 

foram observadas nos compartimentos avaliados, os animais com 60 DPN expostos 

in utero apresentaram uma diminuição no volume total do tálamo e do hipotálamo. Por 

outro lado, o volume do cerebelo desses animais foi aumentado. 

Em relação a diminuição do volume do no bulbo olfatório, sabe-se que os 

neurônios presentes no bulbo olfatório, apresentam altos níveis de CB1r, e o SEC 

desempenha um papel funcional na regulação da atividade neuronal e sinalização 

nessa estrutura (WANG et al., 2012). No bulbo olfatório o SEC funciona como 

mensageiros retrógrados, assim como no cerebelo, córtex e hipocampo, para inibir a 

atividade dos neurônios pré-sinápticos para as principais células desta estrutura. Isso 

resulta no controle da liberação de GABA e, assim, regula as principais atividades 

celulares (HEINBOCKEL; WANG, 2005). 

O diencéfalo é composto pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo e essa região foi 

alterada (menor volume) nos fetos expostos à maconha na gestação. É interessante 

ressaltar que o tálamo e hipotálamo também tiveram seus volumes diminuídos nos 

animais com 60 DPN, mas não nos animais expostos com 20 DPN. Nos animais 

jovens, também não foi observada diferença na relação peso do encéfalo sobre o peso 

corporal, entretanto essa diferença (maior relação) foi observada em animais do grupo 

Cannabis com 60 DPN. 

 O estudo conduzido por El Morroun e colaboradores (2016) é um dos poucos 

estudos que teve como objetivo investigar a associação entre a exposição pré-natal à 

maconha e a morfologia cerebral na infância. Para isso, crianças holandesas com 

idade entre 6-8 anos foram avaliadas e não foram verificados efeitos no volume total 

cerebral consequentes da exposição materna a Cannabis (EL MORROUN et al., 

2015). Outro estudo também não verificou diferenças de volume da amígdala, 

hipocampo, núcleo accubens, pálio e diferentes regiões corticais em usuários de 

maconha aos 13-19 anos que foram avaliados quando adultos (MEIER et al., 2019). 

Ainda, Koenders e colaboradoes (2014) reportaram que o uso continuado de maconha 

em jovens adultos não alterou o volume do tálamo, estriado, amígdala, hipocampo e 

cerebelo. Entretanto, os indivíduos desse estudo não foram avaliados por terem 

exposição gestacional à droga. Por outro lado, Mashhoon e colaboradores (2015) 
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evidenciaram diminuição do volume do tálamo em adultos com idade entre 22-25 anos 

usuários de maconha. 

O tálamo é o centro crítico nos circuitos neurais que regulam a inibição cognitiva 

e regula a atenção. Consequências à exposição crônica à maconha alteram a 

integridade microarquitetônica do tálamo (MATOCHIK et al., 2005) e podem inibir a 

transmissão de informações através de ações persistentes mediadas pelo CB1r na 

atividade sináptica (MASHHOON et al., 2015). A ativação de CB1r pelo THC, pode 

alterar diretamente o volume do tálamo por meio de uma combinação de perda axonal, 

neuronal e de mielina (EVANGELOU et al., 2000; HOF et al., 2003). Apesar do 

presente estudo ter encontrado menor volume nos animais expostos à maconha no 

período gestacional, alterações na morfologia do tálamo podem desencadear em 

consequências negativas para a sua função de processamento de informações 

cognitivas multisensoriais e adpatativas ao córtex, assim como a manutenção da 

neurotrnasmissão da rede talamocortical (MARZINZIK et al., 2008).  

Corroborando nossos resultados, alguns autores tem reportado um aumento 

no cerebelo em adolescentes e adultos usuários de maconha, porém não foram 

expostos no período gestacional (MEDINA et al., 2010; COUSIJN et al., 2012; 

BATTISTELLA et al., 2014; LORENZETTI; SOLOWIJ; YUCEL, 2016, 2016). Medina e 

colaboradores (2010) acompanharam adolescentes durante um mês de abstinência 

da droga e observaram que os usuários (homens e mulheres) de maconha tinham 

maior CPF e vermis cerebelar infeiror posterior. Recentemente, um outro estudo 

também verificou aumento no cerebelo e no volume do estriado em usuários de 

maconha (LORENZETTI; SOLOWIJ; YUCEL, 2016). 

Por outro lado, o estudo de Weiland e colaboradores (2015) examinou o 

cerebelo, o núcleo accubens, o hipocampo e a amígdala de usuários jovens e adultos 

de maconha e não encontraram diferenças morfométricas entre os controles nessas 

regiões avaliadas. Entretanto, o tamanho da amostra e apenas relatos de ausência de 

uso de maconha nos últimos 60 dias como critério de inclusão do grupo controle são 

limitações imporantes nesse estudo.  

Alterações morfométricas em regiões com alta (hipocampo, cerebelo e córtex), 

moderada (hipotálamo) ou baixa (tálamo) concentração de CB1r podem ser 

resultantes de mecanismos distintos. Os prováveis mecanismos que explicam essas 

alterações em regiões com alto índice de CB1r podem envolver o acúmulo de THC e 
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seus metabólitos em neurônios levando à neurotoxicidade (MONNET-TSCHUDI et al., 

2008). Ou ainda, podem envolver alterações de sinalização molecular na regulação e 

adaptação dos receptores CB1r (TONINI et al., 2006; RUBINO et al., 2008; Burston et 

al., 2010), e alterações na vascularização e reduções na glia e dendritos neuronais 

(PAUS, 2005; HERNING et al., 2005; HILL et al., 2007). 

Embora o hipocampo seja frequentemente afetado pelo uso da maconha, com 

vários estudos apresentando redução em usuários regulares da droga (YÜCEL et al., 

2008; ASHTARI et al., 2011; DEMIRAKCA et al., 2011; ROCCHETTI et al., 2013; 

KOENDERS et al., 2016; YÜCEL et al., 2016), outros estudos não observaram 

alterações nessa estrutura relacionados ao uso da maconha (TZILOS et al., 2005; 

MEDINA et al., 2007; GILMAN et al., 2014; MASHHOON et al., 2015; WEILAND et al., 

2015), inclusive o nosso estudo.   

Uma outra estrutura que apresentou diminuição no volume em animais adultos 

em nosso estudo foi o hipotálamo, uma região com níveis moderados de CB1r. É 

importante mencionar que o sistema endocanabinóide exerce efeitos na regulação 

das funções do hipotálamo e em vários aspectos reprodutivos em animais e humanos, 

regulando várias atividades endócrinas, pela atuação de agonistas exógenos e 

endógenos do CB1r (MACCARRONE; WENGER, 2005). 

Um estudo analisou imagens de 20 jovens (18-25 anos) que faziam uso 

recreacional de maconha e de não usuários, e conduziu análises morfométricas em 

diferentes regiões cerebrais. As análises de densidade de massa cinzenta revelaram 

maior densidade em usuários de maconha, esse aumento foi estendido ao hipotálamo, 

córtex subcaloso, e amígdala, mesmo após controlar idade, sexo, uso de álcool e 

tabagismo (GILMAN et al., 2014). 

Além do mais, alterações na estrutura do hipotálamo podem estar associadas 

aos efeitos sexo-específicos devido a exposição perinatal aos canabinóides, alterando 

o desenvolvimento normal dos neurônios serotoninérgicos. A última semana de vida 

pré-natal e as três primeiras semanas de vida pós-natal em ratos são o período de 

maior vulnerabilidade de neurotransmissores à ação da droga (MOLINA- HOLGADO 

et al., 1996). Tais alterações podem estar relacionadas aos efeitos sexo-específicos 

apresentados em nosso resultados, entretanto, não foi possível fazer a avaliação de 

neurotrasmissores neste estudo. 

Outro fator relacionado a efeitos sexo-específico é a ação do sistema 

Hipotálamo-Pituritária-Adrenal (HPA) ou gonodal (HPG) que tem ação direta sobre o 
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SNC e é ativado sob estresse pré-natal. Essa ativação pode causar alterações na 

modulação de neurotransmissores e hormônios sexuais (SANDI; HALLER, 2015). A 

ativação de CB1r por canabinóides também estimula a secreção do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) e corticosterona (WEIDENFIELD et al., 1994; WENGER 

et al., 1987). 

Somado a isso, a densidade e expressão de CB1r em machos e fêmeas varia 

em roedores (MATEOS et al., 2011; CASTELLI et al., 2014; SILVA et al., 2016). 

Estudos pré-clínicos reportam que o estresse no início da vida afeta efeitos sexo-

específicos no SEC aumentando a expressão de CB1r em fêmeas e diminuindo em 

machos (ALTEBA et al., 2016). 

Nossos resultados apresentaram diferenças sexo-específicos na espessura 

das camadas corticais I e II dos animais jovens e adultos. Curiosamente, a espessura 

das camadas I e II nas fêmeas expostas foi maior comparado às fêmeas controle nas 

idades 20 e 60 DPN, respectivamente. A camada I está ligada às sinapses de fibras 

axonais e por ter a presença de células Caja- Retzius, que excercem um papel 

importante na migração neuronal. 

Por outro lado, os machos expostos a Cannabis apresentaram diferenças na 

espessura da camada II, sendo menos espessa que as dos machos do grupo controle. 

Esse resultado foi observado nas duas idades avaliadas, demonstrando que este 

efeito foi persistente desde a idade jovem até adulta. A camada II possui neurônios 

piramidais que estão associados à habilidade cognitiva e a funções motoras e possui 

um dos maiores níveis de CB1r dentre as camadas corticais (MATSUDA et al., 1993; 

TSOU et al., 1998; MARSICANO; LUTZ, 1999; EGERTOVÁ et al., 2003). Assim, 

alterações nesta camada podem estar associadas à distúrbios neurocomportamentais 

nos animais machos deste estudo. 

Em humanos, observou-se aumento na espessura de córtices frontais em 

crianças 6-8 anos que foram expostas a Cannabis durante a gestação (EL MORROUN 

et al., 2015). Estudos avaliaram a espessura de determinadas áreas cerebrais de 

usuários de maconha. Entre os resultados, foi evidenciado tanto uma diminuição da 

espessura cortical no meio frontal caudal direito e nos córtices frontais superiores 

bilaterais (LOPEZ-LARSON et al., 2011; MAHHOON et al., 2015), como também 

aumento da espessura nas áreas linguais, temporais e parietais inferiores (LOPEZ-

LARSON et al., 2011). Vale ressaltar que, diferentemente da nossa análise, os 
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estudos mencionados não avaliaram a espessura de cada camada cortical, mas a 

espessura total de regiões distintas e de interesse do córtex. 

Nosso estudo também apresentou resultados de análises imunohistoquímica 

para a idade fetal e adulta na região cortical. Não foram encontradas diferenças na 

idade fetal para os marcadores SOX2 e PH3-histona no córtex e nem na região da 

ZV/ZSV, tampouco diferenças na imunomarcação de BDNF no córtex fetal. 

Entretanto, a exposição gestacional à maconha aumentou a expressão protéica de 

proBDNF no CPF nos fetos expostos, mas esse aumento não foi persistente até a vida 

adulta (60 DPN). Por outro lado, a forma madura (mBDNF) foi maior nessa idade nos 

animais expostos. Além do mais, outras análises do nosso estudo confirmam esse 

aumento pela imunomarcação positiva de células expressando BDNF no córtex em 

animais de 60 DPN.   

O BDNF é uma neurotrofina que tem sido reconhecido como um regulador 

chave do desenvolvimento e plasticidade das sinapses (POO, 2001; LU, 2003) e 

desempenha um importante papel na fisiopatologia e desordens psiquiátricas (YANG 

et al., 2017). Assim, como as demais neurotrofinas, o BDNF na sua forma madura 

(mBDNF~14Kda) é inicialmente sintetizado como uma proteína precursora 

(proBDNF~32KDa). Após clivagem, o proBDNF é convertido em mBDNF. Essas duas 

formas são ativas e são importantes em várias funções e aspectos fisiológicos 

(HASHIMOTO, 2007; MARTINOWICH et al., 2007; DEINHARDT; CHAO, 2014; 

FOLTRAN; DIAZ, 2016), mas podem ter efeitos diferentes já que o proBDNF age por 

meio do receptor p75NTR e o mBDNF se liga e ativa o receptor tirosona-quinase TrKB 

(CHAO; BOTHWELl, 2012; IBÁÑEZ, 2002). 

Se, por um lado, a ativação de TrKB pela forma mBDNF aumenta a migração 

neuronal, por outro lado, o proBDNF endógeno opera como um regulador negativo da 

migração de neurônios, células da glia e macrófagos, e seus efeitos estão 

relacionados ao desencadeamento da cascata de sinal p75, podendo induzir apoptose 

neural (BORODINOVA; SALOZHIN, 2017; MÍGUEZ et al., 2020). Além do mais, a 

sinalização de proBDNF pode estar associado com o enfraquecimento da 

neurotransmissão GABAérgica (RIFFAULT et al., 2014). Tendo em vista esses efeitos, 

os fetos expostos em nosso estudo podem ter apresentado prejuízos em alguns 

desses processos devido ao aumento da expressão protéica da forma proBDNF como 

apresentada em nossos resultados. 
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Os níveis de expressão protéica do proBDNF aumentaram durante o 

desenvolvimento pós-natal em roedores adultos (YANG et al., 2017). Tanto níveis 

aumentados de proteína BDNF foram observados no córtex cingulado anterior e 

hipocampo (TAKAHASH et al., 2000; DURANY et al., 2001), quanto uma significante 

redução dessa proteína no CPF de pacientes com esquizofrenia foram também 

reportados (WEICKERT et al., 2003), isso reforça que anormalidades na expressão 

de BDNF estão associadas com doenças psiquiátricas. Outros estudos têm 

demonstrado ainda que a regulação da expressão de BDNF é dependente da 

atividade neuronal (BORODINOVA; SALOZHIN, 2017). 

Corroborando nossos resultados, estudos em humanos e animais 

apresentaram um aumento nos níveis de BDNF relacionada à exposição à maconha 

ou THC (DERKINDEREN et al., 2003; BUTOVSKY et al., 2005; MÍGUEZ et al., 2020). 

Um estudo de coorte com 500 adolescentes americanos (sendo 40% usuários 

regulares da droga (ou não regulares) tiveram o plasma coletados para avaliação dos 

níveis de mBDNF. Após ajuste aos fatores de confundimento, adolescentes tiveram 

um aumento nos níveis de mBDNF comparado aos controles (MÍGUEZ et al., 2020). 

Em animais, THC (1-1,5 mg/kg i.p.) induziu um aumento de 10-30% no RNAm BDNF 

em certas regiões do cérebro (BUTOVSKY et al., 2005; DERKINDEREN et al., 2003). 

Dados recentes tem mostrado que as duas formas de BDNF (pro e madura) 

tem modulado o desenvolvimento de neurites e de neurônios sensoriais do córtex e 

hipocampo (SUN et al., 2012; ANASTASIA et al., 2013), além de afetarem o número 

de ramificações dendríticas (JI et al., 2005; KOSHIMIZU et al., 2009). O mBDNF 

mediante ligação aos receptores trKB nas membranas neuronais, ativa a sinalização 

ERK e estimula a sinaptogênese, sobrevivência neuronal e reforço de sinapses 

(MIGUEZ et al., 2020). Entretanto, apesar dos benefícios, a relevância funcional dos 

níveis aumentados de mBDNF devem ser cuidadosamente interpretados (JOCKERS-

SCHERÜBL et al., 2004; ANGELUCCI et al., 2008). 

Algumas pesquisas têm estabelecido que aumentos no mBDNF no hipocampo, 

por exemplo, aumenta as chances de hiperexcitabilidade e/ou dano excitotóxico, 

aumentando a potencialização a longo prazo (MURRAY e HOLMES, 2011). E que, ao 

modificar o mBDNF, o uso da maconha pode induzir alterações na plasticidade 

associadas à aquisição de novas habilidades e à capacidade de adaptação 

(MONTEGGIA et al., 2004; KLEIM et al., 2006; BESTE et al., 2010). Esses resultados 
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permitem concluir que aumentos do mBDNF não são benéficos e que podem levar a 

alterações na função e estrutura cerebral. 

Apesar da interação dos CB1r e BDNF ainda ser desconhecida, essa proteína 

pode induzir a liberação de ECB (como a AEA), interagindo no córtex visual, 

hipocampo e cerebelo (BERGHUIS et al., 2005). Em suporte à essas relações, existe 

uma colocalização de trKB e CB1r ao longo do prosencéfalo, e presença de trKB nas 

camadas II e III no córtéx. Além disso, a atividade de CB1r pode melhorar a sinalização 

de TrkB parcialmente, ativando as vias de MAP/ERK (DERKINDEREN et al., 2003), 

que são importantes intermediários na sinalização intracelular na diferenciação 

neuronal, plasticidade sináptica e memória (KELLEHER et al., 2004; SAMUELS et al., 

2008). 

Embora em nosso estudo não tenha sido observado alteração no número de 

células imunomarcadas com PV nas idades adultas (20 e 60 DPN), é sabido que o 

uso materno da maconha afeta vários circuitos neurais e, consequentemente, vários 

sistemas transmissores que desempenham papéis importantes durante o 

desenvolvimento, incluindo a transmissão GABAérgica (KAILA et al., 2014). Os CB1r 

são expressos nos terminais GABAérgicos que são altamente implicados em 

disordens psiquiátricas, e, muitos desses efeitos, são associados com a transmissão 

excitatória no córtex e hipocampo (MEREU et al., 2003; ANTONELLI et al., 2004; 

CAMPOLONGO et al., 2007; CASTALDO et al., 2007, 2010; FERRARO et al., 2009). 

Evidências sugerem que mudanças duradouras no aprendizado e na memória 

dos filhos expostos na gestação aos canabinóides também podem ser devido a 

alterações na neurotransmissão GABAérgica (BEGGIATO et al., 2017). Por outro 

lado, a exposição perinatal (5°DG-4°DPN) ao THC (5mg/kg) não apresentou 

alterações na concentração de GABA no núcleo accubens, globo palido, substância 

nigra e no núcleo caudado e putâmen na prole adulta (GARCIA-GIL et al., 1999). 

Apesar do nosso estudo não ter avaliado níveis do neutransmissor GABA e ter 

utilizado a fumaça da maconha, nossa imunomarcação também não encontrou 

diferenças no número de células marcadas com um marcador de interneurônios 

GABAérgicos.  

 Somado a isso, a expressão de CB1r foi reduzida no hipocampo de animais 

submetidos à aplicação aguda de THC no período perinatal, com redução na liberação 

de GABA (BEGGIATO et al., 2017). Os autores sugeriram que essa redução de GABA 

na prole não é mediado exclusivamente pelo CB1r, uma vez que essa redução deveria 
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estar relacionada com o aumento pré-sináptico do CB1r. Também, a relação entre a 

expressão de CB1r e efeitos na liberação de GABA ainda é incerta, uma vez que o 

estudo de Lenkey et al. (2015), indicou que esses efeitos podem ser determinados 

pela concentração de canabinóide endógenos ao invés da expressão de CB1r.  

 Em nosso estudo a expressão protéica de CB1 foi analisada no encéfalo de 

fetos e no CPF e hipocampo de animais adultos e um aumento significativo na 

expressão desta proteína foi observado somente no CPF (60 DPN). Em contraste com 

nossos resultados, a exposição durante 5 dias em camundongas gestantes (12,5°-

16.5°DG) a TCH (3mg/kg i.p) dimininuiu os níveis de proteína CB1r nos cérebros 

embrionários, mas recuperaram os níveis no 2.5° DPN. Isso demonstrou alteração 

transitória dos níveis de CB1r (SALAS-QUIROGA et al., 2015). Por outro lado, a 

administração de AEA (3mg/kg) em ratas gestantes (7°DG-21° DPN) não causou 

alteração na expressão de CB1r no cérebro da prole em 2, 7, 14 e 28° DPN (AMLANI 

et al., 2017). Castelli e colaboradores (2017) também não verificaram diferenças na 

densidade e afinidade de CB1r no córtex, hipocampo, estriado, áreas límbicas e 

cerebelo na prole (machos) com 80 DPN após exposição subcutânea ao WIN55,212-

2 (0.5mg/kg) durante a gestação (5°-20°DG). 

 Esses resultados sugerem que a administração pré-natal exclusiva do THC 

causa uma diminuição na expressão de CB1r, mas quando há exposição restrita à 

outros agonistas ou mesmo à fumaça da maconha, essas diferenças não são 

observadas. Outro ponto importante é que o nosso estudo avaliou os níveis desse 

receptor no córtex pré-frontal e diferenças em relação à expressão de CB1r podem 

variar em cada região cerebral. 

Embora o CB1r desempenhe um papel essencial no neurodesenvolvimento 

coordenando o programa de desenvolvimento dos neurônios (BUTTI et al., 2012; 

DÍAZ-ALONSO et al., 2012), nossos resultados não apresentaram diferenças no 

número de neurônios corticais na idade adulta. Entretanto, a expressão protéica de 

NeuN no hipocampo de animais com 60 DPN foi aumentada. 

Para examinar a sobrevivência na neurogênese hipocampal em ratos, Jiang e 

colaboradores (2005) utilizaram o canabinóide sintético HU210 (100µg/kg) durante 10 

dias, com administração paralela de BrdU, um marcador de proliferação celular. O 

número total de neurônios recém-nascidos duplamente marcados com BrdU/NeuN no 

giro dentado aumentou significativamente após a exposição ao canabinóide. Outro 

estudo com ratos adolescentes (30-44 DPN) que foram expostos a diferentes 
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concentrações (via i.p) de WIN55, 212–2, por 14 dias, resultou um aumento na 

imunomarcação de NeuN no núcleo hipotalâmico dosrsomedial ao se tornaram 

adultos (80 DPN) (MARCÍAS -TRIANA et al., 2020). Xapelli et al. (2013) mostraram 

que a ativação de CB1r produziu proliferação e diferenciação de cultura de células 

tronco/progenitoras em neurônios NeuN-positivos. Os resultados deste e do nosso 

estudo sugerem que a ativação excessiva do receptor canabinóide durante o período 

fetal pode influenciar persistentemente a atividade neuronal mais tarde na vida. 

Os efeitos observados em nosso estudo devem ser atribuídos à inalação da 

fumaça proveniente da pirólise da maconha e não à um composto canabinóide 

específico. É importante ressaltar que nosso modelo de estudo se diferencia de todos 

os outros estudos discutidos anteriormente pela metodologia, com via de exposição 

inalatória, na qual os animais tiveram contato com vários canabinóides, elementos 

químicos e outros componentes resultantes da queima da maconha. Esse modelo 

mimetiza a exposição mais comum de humanos à maconha. Nesse sentido, há um 

número escasso de estudos que se aproximam com a metodologia utilizada, tornando 

limitada a comparação de resultados. 

Embora muitos destes contaminantes (HPAs e metais) estejam presentes no 

ar atmosférico, água ou alimentos, o potencial da exposição e as consequências na 

saúde são pouco esclarecidos no contexto do uso da maconha (SELTENRICH, 2019). 

As análises das fases particulada e gasosa da fumaça da maconha apresentou 

diversos HPAs. Moir e colaboradores (2008) avaliaram os componentes presentes na 

fase gasosa da fumaça da Cannabis. Apesar da menor quantidade de massa em 

nosso estudo, alguns compostos, como o BeP e BbF, foram mais abundantes em 

nossas amostras da fase gasosa do que o estudo citado. Nas duas fases analisadas, 

o fluoranteno não atingiu o limite de detecção em nossas amostras. Outro estudo 

também detectou a presença de HPAs em condensados de fumaça de maconha (LEE 

et al., 1976). Isso demonstra diferença na composição entre as maconhas, 

independente da concentração.   

Corroborando ainda com os nossos resultados, o estudo de Wei et al. (2016) 

analisou metabólitos de HPAs na urina de usuários de Cannabis. A maioria dos 

metabólitos identificados foram oriundos do naftaleno, pireno, fluoreno e fenantreno. 

Na nossa amostra, naftaleno não foi analisado, mas o pireno e o fenantreno estão 

entre os mais abundantes, o fluoreno também foi identificado. 
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É interessante ainda ressaltar que na fase particulada observou-se que os 

HPAs de maior peso molecular não foram tão abundantes, exceto o BaA, 

evidenciando que a fumaça da Cannabis é diferente de outras emissões que 

geralmente apresentam esses compostos, como a emissão urbana ou de queimadas 

(IARC, 2010). 

Um grupo de pesquisa na Universidade de Columbia (NY), EUA, tem focado 

em estudos sobre os efeitos de HPAs presentes na poluição do ar no desenvolvimento 

de crianças. Estudos tem evidenciado que a exposição gestacional ao benzopireno, 

classificado como cancerígeno para humanos (Grupo 2A) pela IARC (IARC, 2010), 

causa baixo peso ao nascer e redução da circunferência do crânio (PERERA et al., 

2003) e redução da matéria branca no hemisfério esquerdo de crianças, de 7-9 anos 

de idade, expostas durante a gestação (PETERSON et al., 2015). Ainda, estudos 

reportam efeitos decorrentes da exposição gestacional ao HPAs sobre diversos 

problemas relacionados à cognição, como a atenção e atrasos no desenvolvimento 

de crianças (PERERA, et al. 2006; PERERA et al., 2009; PERERA et al., 2012; 

PERERA et al., 2018; JEDRYCHOWSKI et al., 2015). 

Somado a isso, a Cannabis é uma planta conhecida como hiperacumuladora, 

pois enquanto se desenvolve pode atingir elevados níveis de metais vindos 

naturalmente do solo, adulteração ou de pesticidas (SELTENRICH, 2019). Análises 

para caracterizar a composição elementar do material particulado da fumaça da 

maconha também foram realizadas em nosso estudo e foi identificada a presença de 

diversos metais e não-metais. Entre os metais, Si, Al, Ca apresentaram as maiores 

concentrações, seguidos por K, Zn, Mg e Ba. Em geral, altos níveis de As e Pb são 

encontrados na Cannabis e, juntamente com o Cd, esses elementos são altamente 

voláteis e se tornam carcinogênicos sob condições pirolíticas (DRYBURGH, 2018). 

Entretanto, esses foram os elementos com menores concentrações em nossa análise. 

Alguns estudos têm associado baixo peso ao nascer com exposição à 

elementos químicos ambientais (GOVARTS et al., 2016). Os metais são reconhecidos 

pelo seu potencial em causar disordens endócrinas, tendo a habilidade de interferir na 

normalidade das funções reprodutivas e nos processos do desenvolvimento, como o 

Mg. Outras evidências apresentam efeitos nocivos para a prole após exposição 

gestacional a elementos como Cd, Hg e Pb (RAHMAN et al., 2016). Quando 

pertencentes à poluição atmosférica, os metais são também inalados e a exposição 
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pré-natal a metais como Mg, Pb e Mn são associadas a desordens neurológicas, como 

o autismo (ROBERTS et al., 2013). 

A composição química da maconha é determinada pela genética da planta, 

mas também é afetada pelo cultivo, colheita, secagem e outros fatores envolvidos 

durante a produção em larga escala. Por isso, o perfil das substâncias presentes na 

maconha pode se diferenciar quali e quantitativamente uma das outras. Dessa forma, 

muitos subprodutos da Cannabis (e resultantes da sua queima) podem ser 

caracterizados, mas não padronizados (FOSTER, 2019). A droga utilizada em nosso 

estudo tem procedência de apreensão policial e, portanto, representa o tipo de droga 

usualmente vendidos nas ruas e periferias de cidades brasileiras e até mesmo em 

outros países da América Latina.  

Apesar de termos utilizado uma dose baixa de THC (0,3%), dose de até esse 

valor ou menos são consideradas seguras na Europa e EUA (EMCDDA, 2018; FDA, 

2020), por isso nosso estudo é de grande importãncia para avaliar se essa dose da 

droga é inofensiva mesmo para fetos e como isso poderia afetar seu 

neurodesenvolvimento ao longo da vida. 

 Nosso estudo possui algumas limitações: devido ao tamanho das estruturas 

encefálicas, não foi possível avaliar a expressão proteíca nos animais com 20 DPN. 

Apesar de poucas alterações gerais terem sido encontradas nessa idade, essa 

avaliação seria importante para investigar se alterações nos níveis de mBDNF já 

estavam presentes no início do período pós-natal. Também, em algumas análises não 

foi observado efeito sexo-específico devido ao tamanho reduzido da amostra. 
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2.7 CONCLUSÕES 

Neste estudo, a exposição pré-natal aos componentes da fumaça da maconha 

mostrou-se, no geral, tóxica, para a prole em fase fetal e adulta, afetando 

negativamente o neurodesenvolvimento de camundongos. Além disso, diferenças 

específicas ligadas ao sexo foram observadas neste estudo, sendo os animais 

machos mais vulneráveis aos efeitos do uso da maconha pré-natal. Essas conclusões 

são apoiadas pelos seguintes achados: 

(1) Houve redução no ganho de peso corporal dos animais do grupo exposto 

ao longo da vida; 

(2) Houve redução no ganho de peso corporal dos animais machos do grupo 

exposto ao longo da vida; 

(3) Não houve alteração no volume total do cérebro fetal, apesar de os animais 

machos do grupo exposto apresentarem menor volume encefálico total em 

comparação com os machos pertencentes ao grupo controle; 

(4) Houve maior volume encefálico em animais adultos (60 DPN) do grupo 

exposto; 

(5) Houve diminuição do volume do bulbo olfatório e do diencéfalo em fetos do 

grupo exposto;  

(6) Não houve redução do volume encefálico total nos animais jovens (20 DPN) 

e nem redução dos compartimentos cerebrais avaliados para esta idade; 

(7) Houve redução no volume do tálamo e hipotálamo de animais adultos (60 

DPN) do grupo exposto, enquanto foi observado um aumento no volume do 

cerebelo nos animais deste grupo; 

(8) Não houve diferença no número de neurônios do córtex cerebral em 

nenhuma das idades avaliadas; 

(9) Houve aumento na espessura das camadas corticais I em fêmeas expostas 

com 20 DPN e aumento na camada II nas fêmeas expostas com 60 DPN; 

(10) Houve diminuição nas camadas corticais II nas idades de 20 e 60 DPN 

em animais machos expostos; 

(11) Houve um aumento no número de células marcadas positivamente por 

BDNF no córtex cerebral de animais expostos com 60DPN, embora 

nenhuma alteração tenha sido observada para os marcadores SOX2, PH3 

e BDNF no córtex e ZV/ZSV em fetos, e NeuN e PV no córtex de adultos; 
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(12) Houve alteração na expressão de proteínas envolvidas no 

neurodesenvolvimento e funções cerebrais com aumento da expressão de  

proBDNF no encéfalo de fetos expostos e mBDNF no CPF de animais 

expostos com 60 DPN, assim como aumento da expressão protéica de CB1 

do CPF nos animais expostos desta mesma idade; No hipocampo de 

animais expostos foi observado um aumento na expressão de NeuN nos 

animais com 60 DPN;  
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3 EFEITOS DE CANABINÓIDES E DO EXTRATO DA FUMAÇA DA CANNABIS 

SATIVA SOBRE A FUNÇÃO MITOCONDRIAL 

3.1 INTRODUÇÃO  

 A planta Cannabis sativa, conhecida como maconha, tem sido utilizada tanto 

para fins medicinais (antiinflamatório, anticonvulsionante, antiemético, etc.), quanto 

para fins recreativos ao longo da história da humanidade (ZOU; KUMAR et al., 2018). 

A forma mais comum de uso da maconha é por via inalatória, onde o usuário está 

exposto não somente aos canabinóides presentes na droga, mas também a vários 

outros subprodutos resultantes da queima da planta e elementos químicos tóxicos à 

saúde humana (MOIR et al., 2008). 

 A descoberta do (-)-Trans-Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC ou THC), o 

principal componente psicoativo da maconha, levou a geração de vários canabinóides 

sintéticos que finalmente resultou na clonagem do receptor de canabinóide 1 (CB1r) 

e logo depois ao receptor de canabinóide 2 (CB2r) (MATSUDA et al., 1990; DEVANE 

et al., 1988; PERTWEE et al., 2010). A partir dessas descobertas, o sistema 

endocanabinóide (SEC) e seus componentes foram definidos (proteínas, enzimas e 

canabinóides) e cada vez mais estudado no contexto de impactos sobre o sistema 

nervoso central (SNC). 

 O CB1r está expresso principalmente no SNC e estão particularmente 

presentes em maiores concentrações em regiões como hipocampo, cerebelo e córtex 

(PERTWEE et al., 1997). A ativação dos CB1r por endocanabinóides (ECBs) e 

exocanabinóides leva a supressão da liberação de neurotransmissores de duas 

maneiras: inibindo os canais de Ca2+ voltagem-dependente,  acarretando assim na 

redução do influxo pré-sináptico de Ca2+, e também inibindo a ação da adenilil ciclase 

(AC) e a subsequente via de cAMP/PKA (de OLIVEIRA et al., 2019). 

 A partir da década de 70 vários estudos passaram a apontar a possibilidade do 

envolvimento dos canabinóides com a mitocôndria (BINO et al., 1972; SCHURR e 

LIVNE, 1975), entretanto, foi apenas recentemente que a descoberta da presença de 

CB1r na mitocôndria neuronal alavancou esta nova linha de pesquisa (BENARD et al., 

2012; HEBERT- CHATELAIN et al., 2014; KOCH et al., 2015). 

 Bénard e seus colaboradores (2012) demonstraram a presença do receptor 

canabinóide CB1 nas membranas mitocondriais em neurônios de ratos, controlando 

diretamente a respiração celular e produção de energia. Neste estudo, a ativação dos 
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receptores CB1 na mitocôndria cerebral (mt CB1r) pelos agonistas exógenos THC, 

WIN 55,252-2 e HU210, e endocanabinóides in situ diminuíram a concentração de 

AMP cíclico, a atividade da proteína quinase, a atividade enzimática do complexo I e 

a respiração mitocondrial em neurônios (BÉNARD et al., 2012). 

 A mitocôndria gera a maior parte da energia para os processos dependentes 

de ATP através da fosforilação oxidativa, estresse oxidativo, liberação de vesículas e 

neurotransmissores, além de possuir uma dinâmica (fusão e fissão) que fornece 

energia para os processos neuronais (KNOTT; BOSSY-WETZEL et al., 2008; MA et 

al., 2015). A dinâmica mitocondrial permite que essas organelas se fundam uma com 

as outras (fusão) ou dividam-se (fissão). A fusão tem o papel de unificar os 

compartimentos mitocondriais, enquanto a fissão gera novas mitocôndrias, 

morfologicamente e funcionalmente diferentes (CAGALINEC et al., 2013). Esses 

processos são essenciais para a manutenção da integridade da mitocôndria, 

conectividade elétrica, bioquímica, segregação e proteção do DNA mitocondrial 

(BERMAN et al., 2008). 

 A dinâmica mitocondrial desempenha uma tarefa importante para os neurônios, 

uma vez que estas células possuem propriedades elétricas, demanda energética 

complexa e funções sinápticas. Além disso, estudos apresentam o envolvimento da 

fissão mitocondrial com a formação de sinapses em axônios (LI et al., 2008). 

Disfunções na atividade mitocondrial estão relacionadas a doenças 

neurodegenerativas, tais como a Doença de Huntington’s, Doença de Parkinson (DP), 

Doença de Alzheimer (DA), esclerose lateral aminotrófica (ELA) e depressão (KNOTT 

et al., 2008). Tais doenças apresentam indicadores do mau funcionamento 

mitocondrial, como diminuição da produção de ATP, aumento da produção de radicais 

livres, inibição do complexo respiratório e perda do potencial de membrana (LIN et al., 

2006). 

 O estudo de Fisar e colaboradores (2014) confirmou que os exocanabinóides 

THC e CBD, e o endocanabinóide anandamida (AEA) são inibidores totais da 

respiração da mitocôndria, suportados pelos substratos do complexo I ou II, em 

mitocôndrias isoladas do cérebro de porcos. Corroborando com este estudo, células 

hipocampais tratadas com THC e WIN na concentração de 1 μM, na presença ou 

ausência de rotenona (inibidor do complexo I mitocondrial), apresentaram diminuição 

na respiração mitocondrial e redução no conteúdo de ATP celular (HEBERT- 

CHATELAIN et al., 2016). 



127 

 

 Esses dados reforçam as evidências de que o SEC e exocanabinóides podem 

modular, através do CB1r, a função, a fosforilação oxidativa e a produção de ATP 

mitocondrial pela alteração da membrana fisiológica e modular componentes da 

cadeia transportadora de elétrons (CTE) (LIPINA et al., 2014). Entretanto, por ser uma 

área de pesquisa recente, ainda há uma carência de estudos apresentando evidências 

dos efeitos de endo e exocanabinóides sobre a função da mitocôndria neuronal. Além 

do mais, a fumaça da maconha inalada pelos usuários apresenta uma mistura de 

substâncias químicas que pouco foi explorada no que se refere aos efeitos sobre a 

função da mitocôndria neuronal. 

 Tendo em vista os efeitos resultantes da ativação do CB1r pelos canabinóides 

endógenos e exógenos no desenvolvimento do SNC e sobre a função na mitocôndria 

neuronal e a necessidade de evidências que relacionem o uso da Cannabis com 

efetios negativos nessas organelas, este estudo avalia efeitos de canabinóides 

isolados e extrato da fumaça da maconha (EFM) sobre a função mitocondrial em 

cultura de neurônios primários e em células PC12 diferenciadas. 

 

3.2 REVISÃO DA LITERATURA 

3.2.1 Uso da Cannabis sativa, seus efeitos e componentes 

A Cannabis sativa é a droga ilegal mais consumida no mundo e popularmente 

conhecida como maconha. De acordo com os dados do Relatório Mundial de drogas 

(UNODC, 2017) a estimativa anual da prevalência do uso de drogas ilícitas foi maior 

para a maconha, com porcentagem de 3,8 de usuários adultos com idade entre 15-64 

anos. Na sequência, anfetaminas (0,77%), opióides (0,37%) e cocaína (0,35%) 

aparecem como outras drogas mais utilizadas. Entre essas drogas ilícitas, a 

dependência da maconha e opióides foram as mais comuns, com 19,9 e 16,7 milhões 

de casos em 2015, respectivamente (PEACOCK et al., 2018). 

Os efeitos a curto prazo da Cannabis incluem relaxamento, comprometimento 

na memória de curto prazo e percepção, paranóia, psicoses, prejuízos na 

coordenação motora e julgamento alterado (VOLKOW et al., 2014). Por outro lado, o 

uso prolongado ou pesado desta droga pode levar à adicção, broquite, risco de câncer, 

aumento no risco de psicoses crônicas e desenvolvimento alterado do cérebro 

(VOLKOW et al., 2014). 
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Ainda, o uso da Cannabis pode levar a disordens psiquiátricas como a 

esquizofrenia, mas também pode trazer benefícios medicinais para náuseas e vômitos 

relacionados a quimioterapia, dor crônica e espasticidade (ANDRADE, 2016). Equanto 

o uso da Cannabis aumenta no contexto de propósitos medicinais, apresentando 

efeitos benéficos para a artrite reumatóide, esclerose múltipla e sistêmica, 

fibromialgia, analgesia, ação anti-inflamatória e neuroprotectiva, o potencial desta 

droga no campo neuroprotectivo e seus mecanismos moleculares não têm sido bem 

esclarecidos ainda. 

A Cannabis é caracterizada por uma composição química complexa, incluindo 

carboidratos, ácidos graxos e seus ésteres, amidas, aminas, fitoesteróis, compostos 

fenólicos e substâncias específicas da planta, conhecidos como canabinóides (CBs) 

(MOIR et al., 2008). Os canabinóides têm sido classificados em endocanabinóides 

(ECBs) (sendo o principal as anandamidas, AEA), exocanabinóides (ou 

fitocanabinóides, tal como THC) e canabinóides sintéticos.  

Existem aproximadamente 150 fitocanabinóides (CITTI et al., 2019). Dentre 

eles, o principal e mais estudado é o Δ9-THC, que é responsável pelos efeitos 

psicotrópicos da Cannabis (de Oliveira et al., 2019). Recentemente, o estudo de Citti 

e seus colaboradores descobriram um novo canabinóide (-)-trans-Δ9-

tetrahydrocannabiphorol (Δ9-THCP) que demonstra capacidade canabimiméticas 

mais alta que o próprio Δ9-THC (CITTI el at, 2019). 

O canabidiol (CBD) e o canabinol (CBN) são também exocanabinóides, porém 

não possuem propriedades psicoativas e apresentam um potencial neuroptotetor e 

anti-convulsionante devido a suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, 

embora o CBN seja menos estudado (ZUARDI et al., 2006; FERNANDEZ-RUIZ et al., 

2013). Vários estudos têm apresentado o potencial do CBD no tratamento de doenças 

neurodegenerativas como a DP e DA. 

 Os efeitos desencadeados pela Cannabis são mediados pelos receptores de 

cannabinóides (CBrs) presentes na membrana celular, conhecidos como receptor de 

canabinóide 1 (CB1r) e 2 (CB2r). Os receptores CB1 são mais abundantes no sistema 

nervoso central, enquanto o receptor CB2 está distribuído principlamente em tecidos 

periféricos e possui função imune (de OLIVEIRA et al., 2019). Esses receptores são 

acoplados à proteína Gi/o que tem como ligantes os vários canabinóides presentes na 

droga e mediam a inibição da liberação de neurotransmissores.  



129 

 

 Os endocanabinóides formam, juntamente com os receptores, enzimas e 

proteínas, o sistema endocanabinóide (SEC) (BÉNARD et al., 2012). Além do mais, 

os exocanabinóides também se ligam a esses receptores. Entetanto, os canabinóides 

podem variar significantemente na interação com receptores. Por exemplo, CBD não 

tem como alvo CB1r e CB2 diretamente e apresenta pouca afinidade para CB1r 

(MCPARTLAND et al., 2015). Alguns estudos têm indicado agonismo e antagonismo 

indireto mediado por CBD quando ligado ao CB1r (BISOGNO et al., 2001, PERTWEE, 

2008, JONES et al., 2010). 

O consumo da maconha se dá, principalmente, pelo uso de cigarros e, a 

fumaça resultante da queima da droga contém vários químicos tóxicos à saúde. Esta 

via expõe o usuário a não somente os diversos elementos da planta, mas também a 

diferentes compostos, como amônia, cianeto de hidrogênio, metais, NO, NOx, aminas 

aromáticas, monóxido de carbono, formaldeído a hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) (LEE et al., 2006; MOIR et al., 2008). 

Muitos HPAs são conhecidos por seu potencial carcinogênico, como o 

benzo[a]antraceno, (B[a]A) e o benzo[a]pireno (B[a]P) (IARC, 2010). Além dos efeitos 

carcinogênicos resultantes do consumo da maconha, outros efeitos são também 

conhecidos e descritos na literatura. A presença de metais na planta Cannabis 

também tem sido reportada em alguns estudos, aumentando a preocupação sobre a 

real exposição a que os usuários estão sendo exposto. 

3.2.2 Canabinóides: mecanismos de ação 

Os canabinóides estão envolvidos em uma variedade de funções de 

homeostáticas, assim como em ações fisiopatológicas do sistema nervoso central 

(SNC). A ativação do CB1r pré-sináptico por canabinóides resulta na liberação de 

neurotransmissores via modulação canais de cálcio voltagem dependente, na 

diminuição da concentração de AMP cíclica, da atividade enzimática no compelxo I e 

da respiração em mitocôndrias neuronais (BÉNARD et al., 2012). 

Adicionalmente, a ativação de CB1r pode estimular diferentes caminhos 

celulares, como as proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAP quinase, ERK), 

c-Jun N-terminal quinases (JNK) e proteína alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR) 

(PUIGHERMANAL et al., 2009; BUSQUETS- GARCIA, et al. 2015). Já o CB2r 

reconhece os mesmos grupos estruturais que os canabinóides agonistas de CB1r mas 

podem exibir diferentes afinidades (REGGIO, 2010). 
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As vias celulares mencionadas acima também são as rotas pelas quais essas 

substâncias controlam a função mitocondrial (HEBERT-CHATELAIN et al., 2016). Na 

última década, pesquisadores descobriram que os receptores de canabinóides tipo 1 

estão funcionalmente presentes na membrana mitocondrial (mtCB1) de neurônios, 

regulando vários processos bioenergéticos (BÉNARD et al., 2012). Essa descoberta 

levou a uma nova linha de pesquisa com foco nos efeitos da ativação do CB1r 

mitocondrial sobre o sistema endocanabinóide e no própiro funcionamento desta 

organela celular. 

3.2.3. Funções mitocondriais  

O cérebro dos mamíferos é um dos órgãos que mais demanda energia, 

consumindo até 20% da energia produzida no corpo. A mitocôndria é uma organela 

determinante para este papel, sendo crucial para a regulação das funções cerebrais 

e por controlarem a respiração e sobrevivência celular (BENARD et al., 2012).  

As mitocôndrias possuem membrana dupla que consistem em uma membrana 

mitocondrial externa e interna. Essas membranas formam compartimentos 

mitocondriais distintos: o lúmen interno ou matriz, e o espaço intermembranar. Ainda, 

a membrana interna é dividida em dois compartimentos: invaginações chamadas de 

cristas mitocondriais e uma outra membrana interna. A crista mitocondrial é 

enriquecida com complexos do sistema transportador de elétrons (HERRMANN e 

RIEMER, 2010).  

As mitocôndrias produzem a maior parte do ATP consumido pelas células pelo 

processo de oxidação foforilativa (OXPHOS). Neste processo, proteínas e 

carboidratos são oxidados e formam diferentes metabólitos. Estes metabólitos sofrem 

reações enzimáticas sequenciais, permitindo a produção de doadores de elétrons. Os 

redutores NADH e FADH2 alimentam a CTE em um processo que consiste em quatro 

complexos enzimáticos que atuam como transportadores de elétrons.  

Resumidamente, os elétrons entram nessa cadeia respiratória via complexo I 

(NADH-ubiquinona oxidoredutase) ou complexo II (succinato-ubiquinona 

oxidoredutase) e são posteriormente transferidos para o complexo III (ubiquinol-

citocromo c redutase) e finalmente para o complexo IV (citocromo c oxidase) onde 

eles permitem a redução de oxigênio (O2) para formar água (H2O). A OXPHOS é de 

extrema importância para a manutenção de processos celulares dependentes de 

energia, bem como de outras funções mitocondriais como o transporte de Ca2+ e a 
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produção de espécies reativas do oxigênio (EROs) (HEBERT-CHATELAIN et al., 

2017). 

As mitocôndrias são consideradas o maior sítio da produção de EROs na célula 

e esta produção ocorre naturalmente durante a respiração mitocondrial (CADENAS; 

DAVIES, 2000). Os radicais livres do oxigênio (superóxido de ânion (O2), hidroxil (OH) 

ou, ainda, H2O2, como uma espécie não-radical derivada de O2) são geralmente 

chamados de espécies reativas de oxigênio (SINHA et al., 2013). Os radicais livres 

são produzidos por um vazamento de elétrons de centros redox de doadores da 

cadeia de transporte de elétrons mitocondriais, bem como enzimas associadas, para 

causar redução de oxigênio (WONG et al., 2017). 

A formação de EROs é resultante da redução incompleta da molécula de O2 na 

água para produzir o superóxido de ânion (O2
-). Uma grande parte deste superóxido 

é produzido nos complexos I e II e, então, é convertida em peróxido de hidrogênio 

(H2O2). 

3.2.4 Como os canabinóides afetam a mitocôndria neuronal? 

Os canabinóides têm sido associados com várias disfunções mitocondriais, 

como mudanças no potencial de membrana, fosforilação oxidativa e respiração 

mitocondrial. Essas mudanças são associadas com uma gama de doenças 

neurodegenerativas como Parkinson, esclerose lateral aminotrófica e depressão 

(HEBERT-CHATELAIN et al., 2016). 

Tanto os endocanabinóides quanto os exocanabinóides podem agir através do 

CB1r para modular a função mitocondrial pela regulação da biogênese dessas 

organelas. Esse evento leva à alteração da integridade mitocondrial, da fisiologia da 

membrana e da modulação dos componentes da CTE (LIPINA et al., 2014). A 

disfunção mitocondrial induzida por endocanabinóides tem sido associada com o 

aumento na produção de EROs que, por sua vez, podem impactar negativamente na 

atividade do transporte de elétrons, assim como promover liberação de citocromo c. 

Além do mais, é hipotetizado que a ativação do CB1r mitocondrial deprimi a 

respiração mitocondrial e melhora as respostas fisiológicas mediadas por ECBs, 

apesar de alguns efeitos dos ECBs serem independentes dos receptores de 

canabinóides (FISAR et al., 2014).  

Estudos prévios têm demonstrado que os canabinóides agonistas de CB1r 

(THC, AEA e WIN55, 212-2) inibem a atividade das monoaminas oxidases (MAO) em 
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mitocôndrias cerebrais isoladas (SCHURR; LIVNE 1975, 1976; SHIH et al., 1999; 

FISAR, 2010). MAO é uma enzima oxidoredutase localizada na membrana externa 

mitocondrial e que é responsável pela degradação de neurotransmissores 

monoaminas, como a dopamina.  

A Figura 19 apresenta o modelo adaptado de Fisar et al. (2010) representando 

a ação do THC e de AM251, um agonista inverso de CB1r, ao ativarem os receptores 

de canabinóides presentes na membrana mitocondrial. A ativação de CB1r por THC 

induz a diminuição da fosforilação oxidativa, alteração da cadeia respiratória do 

complexo I, diminuição na produção de cAMP, na atividade da PKA e na fosforilação 

dos complexos respiratórios, que afetam atividade mitocondrial e consequentemente 

a função celular. 

 

Figura 19: Modelo adaptado de Fisar et al. (2010) representando a inibição de receptores e não 
receptores da respiração mitocondrial por canabinóides 

 

Fonte: Benevenuto (2020) adaptado de Fisar (2010). 
Na figura, os CB1r estão localizados na membrana mitocondrial externa e a ativação desses receptores 
acoplados à proteína Gi/o induz a diminuição da fosforilação a alteração da cadeia respiratória, 
especialmente o complexo I (ALGER; TANG,2012; BÉNARD et al., 2012). A atividade constitutiva dos 
receptores CB1 causa baixa ativação de Gi/o também na ausência de agonista. O agonista inverso do 
CB1r elimina a atividade intrínseca do receptor. A ativação do CB1 induzida por THC leva a uma 
diminuição na produção de cAMP, na atividade da PKA e na fosforilação dos complexos respiratórios, 
que afetam a atividade celular. O mecanismo não receptor de inibição da respiração mitocondrial pelos 
canabinóides baseia-se no acúmulo de canabinóides nas partes hidrofóbicas da membrana 
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mitocondrial interna, o que pode prejudicar as interações moleculares e a montagem da cadeia 
respiratória. ATP sintase está marcada como complexo V. 
 

 Evidências mostram o envolvimento dos canabinóides com a mitocôndria, 

através da diminuição das atividades do complexo I e II e alterações na estrutura 

mitocondrial (MAHONEY; HARRIS, 1972; CHARI-BITRON; BINO, 1971; BINO et al., 

1972). Outros estudos descreveram o efeito inibidor dos canabinóides sobre o 

consumo de O2 mitocondrial, redução da produção de ATP e alteração no potencial 

de membrana mitocondrial (WHYTE et al., 2010; ZACCAGNINO et al., 2011; 

ATHANASIOU et al., 2007; ROSSATO et al., 2005; SARAFIAN et al., 2003). Embora 

o CBD tenha pouca afinidade (baixa atividade agonística) com o CB1r e CB2r, também 

foi capaz de modular funções mitocondriais (LEE et al., 2008; MATO et al., 2010; 

RIMMERMAN et al., 2013). 

 É importante ressaltar que os resultados dos estudos apresentados neste 

tópico variaram dependendo das condições experimentais (doses, tipos de 

tratamento, etc.), e dos tipos de células e/ou as funções mitocondriais analisadas. 

3.2.5 Dinâmica Mitocondrial 

Anteriormente, as mitocôndrias eram consideradas organelas estáticas e 

isoladas. Entretanto, as mitocôndrias estão constantemente fundindo seus conteúdos 

entre uma e outra (fusão) e, então, sofrem fissão (segregação de uma mitocôndria em 

uma célula-filha), formando um complexo e uma rede interconectada dentro das 

células (SEBASTIÁN et al., 2017).  

A dinâmica mitocondrial afeta diretamente o posicionamento e mobilidade das 

mitocôndrias e modulam a distribuição desta organela dentro da célula, garantindo a 

presença da mitocôndria em regiões com alto consumo de ATP (BERTHOLET et al., 

2015). Além do mais, esta dinâmica afeta a regulação da proliferação celular (MITRA, 

2013), a modulação da utilização de nutrientes e metabolismo energético (ZORZANO, 

et al., 2015).  

O equilíbrio entre a fusão e fissão requer a ação de proteínas específicas e 

fosfolipídios. As mitofusinas 1 e 2 (Mfn) são guanosina trifosfatases (GTPases) 

transmembranares presente na membrana mitocondrial. Essas proteínas, juntamente 

com o gene 1 da atrofia óptica (OPA1) e a proteína 1 relacionada à dinamina (DRP1), 

são responsáveis por manterem o balanço entre a fusão e a fissão (KNOTT, 2008).  
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Para que ocorra a fusão mitocondrial, a mitofusinas catalisam a membrana 

mitocondrial externa (MME) e, essa oligomerização, é completamente dependente da 

hidrólise de GTP. Em seguida, a proteína OPA1 promove a fusão da membrana 

mitocondrial interna (MMI) (SEBÁSTIAN et al., 2017). Há evidências que mostram que 

a fusão é importante em processos como a síntese de esteróides e coenzimas Q 

(DUARTE et al., 2012; MOURIER et al., 2015) ou, ainda, pode permitir que 

mitocôndrias que carregam material mutado (mtDNA) possam ser compensados por 

componentes funcionais de outras mitocôndrias (NAKADA et al., 2001; SCHON; 

GILKERSON 2010).  

A fissão mitocondrial é mediada pela ação das proteíns relacionadas à 

GTPases dinamina 1(DRP1) (KHACHO; SLACK, 2018), que é recrutada por diferentes 

receptores: proteína homóloga da fissão 1 (FIS1), fator de fissão mitocondrial (MFF), 

proteína de dinâmica mitocondrial de 49Kda (MID49) e proteína de dinâmica 

mitocondrial de 51Kda/fator 1 de alongamento mitocondrial (MID51/MIEF1) 

(SEBÁSTIAN et al., 2017). A fissão permite que mitocôndrias sejam distribuídas por 

toda a célula e, em algumas circunstâncias, facilita a apoptose via liberação do 

citocromo C (MISHRA; CHAN, 2014). 

As dinâmicas ou o balanço entre esses procesos (fusão e fissão) determina o 

formato, tamanho, número, distribuição e bioenergia mitocondriais (CAGALINEC et 

al., 2013). Defeitos nesse balanço, levam a uma consequente alteração na morfologia 

mitocondrial acarretando a mobilidade e distribuição dessas organelas na célula 

(BERTHOLET et al., 2015).   

Além disso, no contexto da neurogênese, estudos recentes mostram o 

importante papel da dinâmica mitocondrial no neurodesenvolvimento no que tange a 

diferenciação neuronal (KHACHO et al., 2016; KNOBLOCH; JESSBERGER, 2017). 

Corroborando com esta afirmação, o estudo de Zheng et al. (2016) revelou que a 

mudança das células tronco para linhagens específicas celulares é acompanhada por 

alterações metabólicas e ativação da respiração mitocondrial (glicólise para OXPHOS) 

para suprimento energético. Aumento de massa mitocondrial e número de cópias de 

DNA (mtDNA) também foi observado durante o processo de diferenciação de células-

troncos neurais (WANG et al., 2011). Os estudos mencionados acima estabelecem 

uma relação importante entre o papel da função mitocondrial e a diferenciação de 

células tronco durante a neurogênese. 
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Ainda, alterações na dinâmica mitocondrial podem levar a efeitos distintos em 

neurônios e podem estar envolvidos em uma variedade de doenças 

neurodegenerativas em humanos, através da intereção com outros processos 

celulares (CHEN; CHAN, 2009). Em camundongos, a remoção de genes que 

codificam os fatores centrais de fusão e fissão tem efeitos deletérios no 

desenvolvimento embrionário (DAVIES et al., 2007; ISHIHARA et al., 2009; 

WAKABAYASHI et al., 2009). 

3.2.6 (Dis)função Mitocondrial 

 As mitocôndrias desempenham um papel importante na função celular. Assim, 

mudanças no funcionamento dessas organelas podem causar doenças como 

Alzheimer e Parkinson. Em doenças neurodegenerativas a inibição do complexo 

respiratório, a diminuição na produção de ATP, a perda de potencial de membrana 

mitocondrial e o aumento da produção de radicais livres são os maiores indicadores 

de disfunção mitocondrial (KNOTT; BOSSY-WETZEL, 2008). 

 É sabido que o potencial de membrana é a chave da função da mitocôndria, da 

sobrevivência celular e um indicador da saúde mitocondrial (PERRY et al., 2011; 

SAKAMURU et al., 2016). As mitocôndrias mantêm um alto potencial negativo ao 

longo de sua membrana interna e este potencial é mantido por quatro complexos de 

proteínas (CI- CIV) da CTE (DISTELMAIER et al., 2007). A CTE gera um gradiente 

eletroquímico através de reações de redução, o que acasiona a síntese de ATP e gera 

o potencial de membrana dessas organelas (SAKAMURU et al., 2016).  

 A fusão mitocondrial é modulada por dois mediadores principais, OPA1 e Mnf2. 

A degradação de Mnf2 é dependente da proteína PINK1 e este processo é ligado a 

perda do potencial de membrana e ao processo autofágico. Quando um segmento 

mitocondrial perde seu potencial de membrana, a proteína PINK1 se acumula na 

membrana externa, levando assim a fosforilação de Mnf2 (BURTÉ et al., 2014). 

Como mencionado anteriormente, um aumento na produção de EROs também 

pode causar danos à célula, prejudicando o DNA e levando à apoptose, mutagênese 

e aceleração do envelhecimento (MARCHI et al., 2012). Estudos in vitro sugerem que 

a maioria dos radicais superóxidos gerados pelas mitocôndrias são produzidos pelo 

complexo I (ORRENIUS et al., 2007). As EROs geradas por mitocôndrias estão 

envolvidas em cascatas de sinalização fisiológica que regulam várias funções 

celulares, comprometendo a viabilidade celular, danificam a membrana celular, 
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promovem lesão mitocondrial e estão associadas a inúmeras patologias, doenças 

neurodegenerativas e isquemia (STARKOV, 2010; SINHA et al., 2013; LIPINA et al., 

2016). O inibidor do complexo I das cadeias respiratórias mitocondriais, a rotenona, 

causa alguns sintomas da DP, o que sugere uma ligação entre disfunções 

mitocondriais e esta doença. 

 Por fim, as mitocôndrias exercem um papel fundamental no processo de morte 

celular programada. A sequência de eventos ainda não está clara, mas sabe-se que 

o cálcio regula uma série de funções diretamente relacionadas à sobrevivência celular. 

Além disso, sinais pró-apoptóticos e antiapoptóticos são detectados e balanceados 

por uma complexa rede de proteínas da família Bcl-2 que inclui reguladores de 

apoptose, BAK e BAX, e membros antapoptóticos como Bcl-2 (BURTÉ et al., 2014). 

 Os neurônios, por serem células altamente especializadas, são um grande 

desafio para as mitocôndrias uma vez que possuem: (i) uma densa arborização, (ii) 

domínios especializados como sinapses que demandam um alto gasto de ATP e 

regulação da concentração de cálcio, e (iii) remodelação para garantir a plasticidade 

sináptica para uma neurotransmissão eficiente (MATTSON et al., 2008). Além disso, 

o desenvolvimento neuronal também representa um grande desafio para as 

mitocôndrias devido ao seu impacto na respiração celular, produção de EROs e 

homeostase de cálcio. A dinâmica mitocondrial poderia influenciar o funcionamento 

neuronal (plasticidade e neurogênese) e, assim, contribuir com a etiologia das 

doenças neurodegenerativas. 

 Diversos estudos sugerem que as mitocôndrias são alvo dos canabinóides 

(BARTOVA; BIRMINGHAM, 1976; SARAFIAN et al., 2003, 2006; STORK; 

RENSHAW, 2005; ATHANASIOU et al., 2007) e evidências recentes mostraram 

canabinóides afetando a função da mitocôndria neuronal. No entanto, estudos com 

fitoquímicos da Cannabis e seus efeitos terapêuticos têm sido limitados principalmente 

pela ilegalidade do medicamento, tornando os estudos que utilizam a planta escassos. 

Uma alternativa encontrada é o uso de canabinóides que sustentam a descoberta de 

muitos mecanismos farmacológicos nos quais essas substâncias estão envolvidas 

nos organismos (ANDRE et al., 2016). Além disso, a alta incidência de usuários de 

maconha abre o debate sobre seus efeitos no SNC e os prováveis impactos 

neuroprotetores e toxicológicos na saúde humana. Por fim, estudos que 

compreendem os mecanismos pelos quais os canabinóides atuam no SNC são 

essenciais para entender a etiologia das doenças mencionadas anteriormente. 
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3.3 OBJETIVOS 

 Este estudo teve como objetivo geral investigar os efeitos de canabinóides e do 

extrato de fumaça de maconha (EFM) na função de mitocôndrias neuronais de cultura 

de neurônios corticais primários de ratos e de células PC12 diferenciadas. Os 

objetivos específicos deste estudo foram:  

- Avaliar os efeitos de CBD e AEA sobre a viabilidade celular em células PC12 

diferenciadas e em cultura primária de neurônios corticais de ratos. 

- Avaliar os efeitos de CBD e AEA sobre a produção de EROs em cultura primária 

de neurônios corticais de ratos. 

- Avaliar os efeitos de CBD, AEA e THC sobre o potencial de membrana 

mitocondrial em cultura primária de neurônios corticais de ratos. 

- Avaliar os efeitos de CBD, AEA e THC sobre o potencial de membrana 

mitocondrial em cultura primária de neurônios corticais de ratos. 

- Avaliar os efeitos do EFM sobre a viabilidade celular, produção de EROs, 

potencial de membrana mitocondrial em cultura primária de neurônios corticais 

de ratos. 

- Avaliar os efeitos de CBD, AEA, THC e EFM sobre a dinâmica mitocondrial em 

células PC12 diferenciadas. 

 

3.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.4.1 Drogas 

 Canabidiol (CBD, 2mg/ml estoque em etanol, Tocris), Anandamide (AEA, 

10mM estoque em etanol, Sigma) e delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC, 1mM estoque 

em etanol, Tocris) foram gentilmente doados pela Professora Veronica Campbell e 

pelo Professor Eric Downer da Trinity College Dublin (Universidade de Dublin, Irlanda). 

 3.4.2 Químicos 

 Foram utilizados os seguintes reagentes químicos: Rotenona, tripsina - solução 

EDTA 10x (tripsina 0,5%, EDTA 0,2%), penicilina-estreptomicina 50x, base Trizma, 

base Trizma, D (+) - glicose, solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco 

(PBS), solução azul de tripano , cloreto de cálcio (99%), cloreto de potássio, fator de 

crescimento nervoso (NGF), antimicina A (AA), diacetato de 2',7'-diclorodi-hidro-
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fluoresceína (H2DCFDA), etanol (99,8%) e cianeto de carbonila 4- (trifluorometoxi ) 

fenil-hidrazona (FCCP) foram obtidos da Sigma Aldrich. O meio RPMI 1640 + o meio 

GlutaMAX®, Opti-MEM I, soro fetal bovino (FBS) foram adquiridos da Gibco. O cloreto 

de sódio foi obtido da Fisher Scientific. O cloreto de magnésio foi adquirido da Acros 

Organics. TMRM, alamarBlue e meio Neurobasal A foram obtidos da Invitrogen. 

3.4.3 Cultura Celular 

As culturas de células foram mantidas a 37°C em uma atmosfera de 5% de CO2 

e 100% de umidade. Um microscópio de luz Nikon Eclipse TS100 (objetiva de 10x e 

20x) foi usado para monitorar o crescimento celular. A contagem de células foi 

realizada utilizando um contador automático de células Invitrogen Countess. 

3.4.3.1 Linhagem Celular PC12 (6-15)  

 A linha celular derivada do feocromocitoma adrenal (PC12) foi isolada de um 

tumor na medula adrenal de um rato em 1976. Essa linha celular sintetiza dopamina 

e eventualmente noradrenalina e pode se assemelhar ao fenótipo dos neurônios dos 

gânglios simpáticos por diferenciação com fator de crescimento nervoso (NGF). A 

linha celular PC12 (6-15) foi doada pelo Dr. Rainer Pepperkok (EMBL, Heidelberg, 

Alemanha).  

 As células foram cultivadas em RPMI 1640 (meio RPMI 1640 + GlutaMAX ®, 

10% de FBS, 1 U/mL de penicilina, 1 mg/mL de estreptomicina) em um frasco T175. 

O meio foi trocado a cada três dias e dividido quando as células estavam 90-95% 

confluentes. A dissociação celular foi realizada com solução de tripsina-EDTA e 

incubada a 37°C até que o descolamento completo das células fosse observado. 

3.4.3.2 Transfecção de Células PC12 

 No dia anterior à transfecção, as células foram tripsinizadas, contadas e 

plaqueadas na concentração de 2 x 104 células/mL em uma placa de seis poços (2 

mL por poço) e mantidas em condições de crescimento durante a noite. No dia da 

transfecção, o RPMI foi substituído pelo meio de transfecção (meio RPMI 1640 + 

GlutaMAX ®, 10% de SBF). A densidade celular estava 50-80% confluente no dia da 

transfecção.  

 O preparo da solução de transfecção foi realizada em dois tubos Eppendorf 

separados. No primeiro tubo (1), 6 µl de Lipofectamine 2000 foram misturados com 
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250 µl de meio OptiMEM. No segundo tubo (2) 3 µl de plasmídeo DsRed (0,5 µg/µl), 

que confere a cor vermelha, e 3 µl paGFP (0,4 µg/µl), que confere a cor verde, também 

foram mistrados a 250 µl de OptiMEM. Esses tubos foram incubados à temperatura 

ambiente por 5 minutos. Após esse tempo, os tubos Eppendorf (1 e 2) foram 

misturados e a solução completa de transfecção foi e incubada à temperatura 

ambiente por 20 minutos. Em seguida, 1,5 ml de meio de transfecção foi adicionada 

às células e após 4 horas a mistura de transfecção foi substituída por meio RPMI 1640. 

A cultura permaneceu em recuperação durante a noite. 

3.4.3.3 Diferenciação de células PC12 

 No dia seguinte à transfecção, as células foram diferenciadas em meio de 

diferenciação (meio RPMI 1640 + GlutaMAX ®, 1% FBS, 1 U/mL de penicilina, 1 

mg/mL de estreptomicina, 100 ng/mL de NGF) por 48h para o ensaio de fusão e fissão 

mitocondrial. Após esse tempo, foram observadas neurites visíveis que se estendiam 

da soma celular. Para o ensaio de fissão e fusão mitocondrial, as células foram 

centrifugadas a 1200 rpm por 5 minutos (Centrifuge 5810R, Eppendorf) e 

ressuspensas em meio de diferenciação.  As células foram plaqueadas em uma placa 

de 6 poços coberta anteriormente com Poli-D-lisina (Poli-D). As células PC12 foram 

diferenciadas para os experimentos. 

3.4.3.4 Cultura Celular Primária de Neurônios Corticais 

  Os neurônios primários corticais foram isolados dos cérebros de neonatos de 

ratos Wistar Tcdi: WI(Han) obtidos pela Unidade de Medicina Comparativa do Instituto 

para Pesquisa de Animais de Laboratório da Trinity College Dublin, Irlanda. Cada 

neonato pesava aproximadamente 20 g e foram sacrificados no 1° dia pós-natal 

(DPN). Esses animais foram sacrificados por decapitação por um pesquisador 

certificado pelo treinamento da LAST Ireland e seguiu as diretrizes da EU EWG- 

2010/63 EU. 

3.4.3.5 Cultura Celular Primária de Neurônios Corticais 

 Os neonatos de 1 DPN foram decapitados utilizando uma tesoura cirúrgica e o 

córtex foi cuidadosamente removido com a ajuda de uma pinça curva. O tecido foi 

então cortado em pequenos pedaços e incubado por 25 min em 0,3mg/ml de 

tripsina/PBS. A ação da tripsina foi interrompida pela adição da solução de inibidor de 
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tripsina, 0,06ml/ml, DNAse e 3 mM MgSO4, seguido da adição de PBS contendo 

0,1mg/mL de inibidor de tripsina, DNAse 0,02 mg/ml e 10 mM MgSO4. A suspensão 

do córtex foi resuspendida e filtrada através de um filtro de malha de nylon. O filtrado 

obtido foi centrifugado a 2000 x g por 3 min à temperatura ambiente.  

 Os pellets resultantes foram resuspendidos em 1,5 ml de meio Neurobasal- A 

(NBMA, Invitrogen) suplementado com 10% soro de cavalo (HS), L-Glutamina 2mM, 

solução de penicilina/estreptomicina (100 U/mL de penicilina G/sulfato de 

estreptomicina 0,1 mg/ml) e B27 2%.  

 Cada córtex rendeu aproximadamente 3-5 x 106 células. Após o isolamento, as 

células foram cultivadas em meio Neurobasal-A 10% HS em 24 poços ou em μ-discos 

de vidro (35 mm) (Ibidi, Alemanha) em uma densidade celular equivalente ao total de 

um córtex para 24 poços e 1 μ-discos (35mm). Cada poço foi coberto com poli-D-lisina 

(MW 7- 150 kDa) por duas horas antes do cultivo das células.  

 Após três horas, o meio de cultura foi substituído por NBMA suplementado com 

1% HS (todos os outros componentes permaneceram o mesmo). Após 24 horas, as 

células foram expostas a 20 μM citosina beta D- arabinofuranosida (Ara-C) em NBMA 

1% HS para desencorajar a proliferação de células gliais. Depois de mais 24 horas, o 

Ara-C foi removido e as células foram mantidas em meio NBMA (0% HS), com 50% 

do meio sendo substituído a cada 3-4 dias. As células foram utilizadas para os 

experimentos entre os dias 8-11 in vitro (DIV). 

3.4.4 Extrato da Fumaça da Maconha (EFM) 

A maconha (contendo 0,3% de THC) usada neste estudo foi doada para fins 

científicos pelo Núcleo de Perícias Médicas Legais - Instituto de Criminalística de 

Marília legalmente autorizado pelo 3°Vara Criminal da Comarca de Marília, São Paulo, 

Brasil. A droga vem de uma apreensão de drogas conduzida pela polícia local. 

Os cigarros de maconha foram preparados adicionando-se 200 mg de Cannabis 

sativa moída em tubos de cigarro comercialmente disponíveis foram preenchidos 

manualmente, o que permitiu preparar cigarros padronizados (Figura 20A). A fumaça 

da maconha usada neste estudo foi resultante da queima de cigarros em um sistema 

de exposição descrito previamente em Benevenuto et al. (2017), assim como os 

detalhes de amostragem. O material particulado foi coletado em vinte e seis amostras 

de filtros de fibra de vidro (Whatman GF / A Pall A / E Whatman EPM 2000) (Figura 
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20B) usando um Impactor MP2,5 Harvard a 4 L/min desenvolvido na Escola de Saúde 

Pública de Harvard (Figura 21). 

O material particulado foi extraído de acordo com Caumo et al. (2018). Os 

compostos orgânicos foram extraídos com 10 mL de cloreto de metileno 

(diclorometano) sob agitação (3 ciclos - 10 minutos) e protegido da luz. O extrato de 

solvente foi concentrado usando um evaporador rotativo e seco sob um baixo fluxo de 

nitrogênio. Os 26 filtros geraram um total de 43,2 mg (peso seco) de EFM. Para os 

ensaios in vitro, o extrato foi dissolvido em DMSO 100% e armazenados a -20°C. Para 

a exposição celular, o extrato foi diluído com meio NBMA e filtrado usando um filtro 

Millipore (0,2 μm) no exaustor laminar. 

Os filtros foram enviados para a Trinity College Dublin e as extrações foram 

realizadas na Faculdade de Fármacia e Ciências Farmacêuticas (Faculdade de 

Ciências da Saúde) da Trinity College Dublin, sob a supervisão do professor Fabio 

Boylan.  

 

Figura 20:Imagens de amostra de Cannabis sativa e filtros contendo material particulado e filtro controle 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
(A) Amostra de Cannabis sativa e cigarros manualmente preenchidos com a droga. (B) Amostragem 
apresentando o antes (direita) e depois (esquerda) da exposição de filtros de fibra de vidro à fumaça 
da maconha. 
 
 

3.4.5 Caracterização dos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 

Para investigar a presença de HPAs na fumaça da maconha foram coletadas 

as fases particulada e gasosa. Os detalhes das condições de amostragem foram 

descritos anteriormente por Benevenuto et al. (2017) e estão descritas no capítulo 1 

desta tese. 
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Figura 21:Impactador de material particulado 2,5 μm (MP2,5) Harvard desenvolvido na Escola de 
Saúde Pública de Harvard 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 

3.4.6 Avaliação da Viabilidade Celular 

 A viabilidade celular foi avaliada usando alamarBlue®, que contém o 

ingrediente ativo resazurina e que é reduzido à forma florescente resorufina por 

células vivas, adquirindo uma coloração bem rosada. Células PC12 (6-15) foram 

cultivadas em placas de 96 poços cobertas previamente com Poli-D-lisina (Poly-D) na 

densidade de 30.000 células/poço e diferenciadas por 48 horas. As células foram 

tratadas por 1 ou 24 horas com canabinóides (AEA e CBD) nas concentrações 10 μM, 

1 μM, 100 nM e 50 nM e também com os extratos provenientes da fumaça da maconha 

(EFM) (25-0,5 μg/ml). A rotenona (10 μM), inibidora do complexo I da cadeia 

respiratória mitocondrial, foi utilizada como controle positivo das amostras e as células 

sem nenhum tratamento como controle negativo. 

  O AlamarBlue® foi adicionado em cada poço (10%) e incubado por 4 horas 

antes da fluorescência ser mensurada na excitação λ= 570 nm e emissão λ=600 nm 

(SpectraMax M3, Molecular Devices). O ensaio de viabilidade celular foi realizado em 

células PC12 (6-15) e em neurônios primários em triplicata para cada tempo de 

tratamento. 

3.4.7 Avaliação da Produção de EROs 

 O corante 2’,7- diclorodihidrofluoresceina di-acetato (H2DCFDA) foi utilizado 

para mensurar a produção de EROs em células PC12 (6-15) e em neurônios primários 
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corticais. Este corante é oxidado no composto fluorescente DCF-DA por esterase 

intrecelular e a sua oxidação resulta em 2',7'-dicloro-fluoresceína (DCF) fluorescente 

que é usada como um indicador para espécies reativas de oxigênio nas células (Joshi 

et al., 2011).  

 Os neurônios corticais foram cultivados em placas de 96 poços (paredes 

laterais pretas e fundo transparente), previamente revestidos com 40 ug/mLde poli-D-

lisina por 2 horas e utilizados no dia in vitro 8 (DIV8). As células foram tratadas com 

CBD (10 μM, 1μ M, 100 nM e 50 nM), AEA (10 μM, 1μ M, 100 nM e 50 nM), EFM (25-

0,5μg / mL) e 10 μM rotenona. A antimicina A (AA) (10 μM) foi usada como controle 

positivo e o controle negativo foi realizado sem adição de quaisquer canabinpoide às 

células. A AA inibe o complexo III da cadeia de transporte de elétrons e é conhecida 

por gerar altos níveis de estresse oxidativo nas células. Todas as etapas 

subsequentes foram realizadas protegidas da luz. O tratamento das células deu-se da 

seguinte maneira: 

 T0- Células sem tratamento prévio. Após a adição dos canabinóides seguiu-se 

com a leitura da fluorescência por espectofotômetro por uma hora. 

 T1- Células foram previamente tratadas por uma hora com os canabinóides. 

Após uma hora, os neurônios foram lavados três vezes com PBS a 37°C e, 

posteriormente, o tampão Krebs contendo 5 μM de H2DCFDA e os canabinóides 

foram adicionados novamente às células. Em seguida, a leitura da fluorescência por 

espectofotômetro foi realizada por uma hora. 

  A fluorescência foi lida em um SpectraMax M3, Molecular Devices na λ = 485 

nm excitação e emissão λ = 530 nm e subtraíu-se o valor dos poços que não 

continham células. As células foram mantidas a 37°C por uma hora com intervalos de 

leitura de 1 minuto. Todos os experimentos foram realizados em triplicatas. A taxa 

inicial e final do aumento da fluorescência foi determinada por regressão linear (slope) 

dos diferentes períodos de tempo, sendo 5 a 20 minutos para a taxa inicial e 40 a 60 

minutos para a taxa final.  

3.4.8 Microscopia Confocal 

Para os ensaios de potencial de membrana, imagens foram capturadas com 

um microscópio confocal modelo Leica TCS SP8 STED, equipado com uma objetiva 

de imersão em óleo 60X e aplicação de zoom 2X. A sala onde o experimento foi 

realizado estava escura para preservar o corante. Para o ensaio de fusão mitocondrial 
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(dinâmica mitocondrial), as células foram fotografadas com empilhamento em z (7-8 

fatias de 0,8-1,4 μm de espessura) das regiões de interesse (ROIs) de 6,25 μm2 (2,5 

μm x 2,5 μm). Os intervalos de tempo foram fixados em 1, 15, 30 e 45 minutos. O 

confocal tinha uma atmosfera de câmara de 5% de CO2 e 100% de umidade. As placas 

confocais foram mantidas aquecidas a 37°C durante todo o procedimento. 

3.4.9 Avaliação do Potential de Membrana Mitocondrial (ΔΨm) 

 Utilizamos um ensaio baseado em fluorescência para detectar mitocôndrias 

funcionais. O potencial de membrana é referido como uma diferença no potencial 

elétrico entre o interior e o exterior da organela em uma membrana saudável de 

mitocôndrias (JOSHI; BAKOWSKA, 2011; DISTELMAIER et al., 2007). O éster 

metílico de tetrametil-rodamina (TMRM; Invitrogen) é um indicador fluorescente 

permeável às células (corante) potenciométrico que se acumula nas mitocôndrias 

ativas. Se as células estiverem saudáveis e tiverem mitocôndrias funcionais, o sinal 

será brilhante. Com a perda do potencial da membrana mitocondrial, o acúmulo de 

TMRM cessará e o sinal desaparecerá (JOSHI; BAKOWSKA, 2011). 

 Os neurônios primários foram incubados com TMRM 20nM por 30 min a 37°C 

em placas com fundo de vidro de 35mm e previamente revestidas com 40 μg/ml de 

poli-D-lisina por 2 horas. Após este período, as células foram lavadas três vezes com 

PBS. Os experimentos foram realizados a 37°C, durante as quais as células foram 

mantidas em uma solução Krebs-Buffer (KCl 3 mM, NaCl 140 mM, Tris 25 mM, MgCl2 

2 mM, CaCl 2 mM, CaCl 2 mM, glicose 10 mM, pH 7,4) e TMRM 5 nM para garantir a 

duração da imagem.  

 O TMRM foi excitado com um laser de 543 nM, configurado para 1,4% da 

potência e visualizado através de uma objetiva de óleo de 60X. Uma primeira foto foi 

tirada antes da adição dos canabinóides (CBD, 10 μM, 1 μM, 100 nM e 50 nM; AEA, 

10 μM, 1μ M, 100 nM e 50 nM; EFM 25-0,5 μg/ml e 10 μM rotenona). Este foi 

considerado o Tempo = 0. Após a primeira imagem ser registrada o experimento 

seguiu por mais 30 min, ao que, neste ponto, foi adicionado cianeto de carbonil-4-

(trifluorometoxi) -fenil-hidrazona (FCCP) 10 μM. Imagens sequenciais foram tiradas a 

cada 5 minutos. A Rotenona 10 μM foi usada como controle positivo.  

 O FCCP causa o acúmulo de prótons nas mitocôndrias, levando ao 

desacoplamento do potencial mitocondrial e causando uma perda da produção de 

ATP nos neurônios primários (RYAN et al., 2009). Após a adição do FCCP, uma última 
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imagem foi tirada a fim de medir a rápida diminuição da intensidade do TMRM nas 

células (Tempo = 35). Cinco campos foram escolhidos por placa e esse experimento 

foi realizado em triplicada. As imagens foram analisadas com o software IMARIS e a 

intensidade média de pixels fluorescentes sobre uma superfície criada foi calculada.  

3.4.10 Avaliação da Fusão e Fissão Mitocondrial em Células PC12 (6-15) 

Para investigar a dinâmica mitocondrial, uma visualização direta e uma 

quantificação da fusão mitocondrial foram realizadas por microscopia confocal 

baseada no estudo de Karbowski et al. (2014), com algumas adaptações. Ao conferir 

alta fluorescência (a 405 nm) em uma pequena região de interesse (ROIs) dentro de 

células transfectadas com PAGFP e DsRED, a fusão mitocondrial pode ser 

monitorada medindo a taxa de diminuição da intensidade de fluorescência na ROI. A 

redistribuição da fluorescência do PAGFP ao longo do tempo ocorre como resultado 

do compartilhamento de proteínas após a fusão da membrana mitocondrial 

(KARBOWSKI et al., 2014). 

Para este ensaio, as células foram cultivadas em placas μ-35mm com fundo de 

vidro e mantidas em uma câmara de imagem celular viva e cobertas com um 

regulador/umidificador de CO2. As células foram tratadas 30 minutos antes do início 

do experimento com AEA (1 μM), CBD (1 μM), THC (1 μM) ou EFM (5 e 10 μg/ml). 

Para o controle positivo, 10 μM de rotenona foi adicionada ao meio 30 minutos antes 

do início do ensaio. 

Cinco campos diferentes foram selecionados por grupo (controle ou 

tratamento) e por placa. Uma foto inicial foi tirada com o comprimento de onda de 

excitação de 542 nm para DsREd e 488 nm para PAGFP (pré-bleaching). Os 

intervalos de tempo foram fixados em 1 (t=1), 15 (t=15), 30 (t=30) e 45 (t=45) minutos 

e as fotoativações foram alcançadas por 5 segundos de irradiação de ROIs usando o 

laser de 405 nm (pós-bleaching). 

O ensaio foi realizado em triplicata (exceto para o canabinóide THC). Os dados 

foram avaliados com o software Leica STED, medindo a intensidade média de pixel 

do ROI excitado para o DsRed e a fluorescência de GFP para cada ponto no tempo. 

As medidas foram então divididas pela intensidade média após excitação do ROI (t = 

1 min). Os dados são apresentados como média ± SEM e valores de p <0,05 foram 

considerados significativos. 



146 

 

3.4.11 Análise Estatística 

 A análise estatística foi realizada utilizando-se o software estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences® (SPSS – versão 17.0, Inc., Chicago, ILL, USA). Os 

dados foram obtidos de pelo menos três experimentos independentes. Para o ensaio 

de viabilidade celular os dados foram avaliados calculando a média de três 

experimentos, que foi dividida pela média do controle negativo. Para o ensaio do 

potencial de membrana a intensidade da fluorescência foi dividida pelo valor inicial da 

condição. Médias, desvios padrões (DP) e SEM foram calculados para cada 

tratamento. Foi utilizado o teste T de Student para os dados paramétricos ou o teste 

de Mann-Whitney para amostras não paramétricas e independentes. A relação entre 

fluorescência e o tempo foi calculada por meio da inclinação da curva (slope) plotada 

para ss taxas iniciais e finais do experimento de produção de EROs. A hipótese nula 

foi rejeitada ao nível de probabilidade de P<0,05. 

 

3.5 RESULTADOS 

3.5.1 Viabilidade Celular 

 Para a avaliação da viabilidade celular, células PC12 diferenciadas e cultura de 

neurônios primários foram tratadas com os canabinóides por 1 e 24 horas. Além disso, 

os neurônios primários foram tratados também com EFM por 1 ou 24 horas. 

 O CBD (10 μM) e a AEA (1 μM) diminuíram significativamente a viabilidade 

celular em células PC12 diferenciadas tratadas por 1 hora (p<0,001 e p=0,038, 

respectivamente) (Figura 22A). Por outro lado, as outras concentrações dos 

canabinóides aumentaram significativamente a viabilidade nesse período de incubação: 

CBD 1μM (p=0,004); CBD 100nM (p=0,001); CBD 50nM (p=0,022); AEA 10μM 

(p<0,001); AEA 100nM (p=0,044) e AEA 50nM (p=0,003). Quando as células foram 

tratadas por 24 horas, apenas o CBD 10 μM reduziu significativamente a viabilidade 

celular em comparação ao controle (p=0,027) (Figura 22B). 
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Figura 22:Viabilidade celular de células PC12 diferenciadas tratadas com canabinóides CBD (10 μM; 1 
μM, 100 nM, 50 nM) AEA (10 μM; 1 μM , 100 nM, 50 nM) e Rotenona (10 µM) 

 

Fontes: Benevenuto (2020). 
(A) Células tratadas com canabinóides por 1 h. (B) Células tratadas com canabinóides por 24 h. Teste 

de Mann-Whitney. * p<0.05 vs controle. NS: não significativo. Dados são apresentados como média ± SE. 
 
 

 Nos neurônios primários, o CBD 10 μM reduziu a viabilidade celular 

significativamente após 1 e 24 h de tratamento em comparação ao controle (p<0,001 e 

p=0,003, respectivamente) (Figuras 23A e B). No entanto, a AEA 50 nM aumentou 

significativamente a viabilidade celular apenas quando incubada por 24 horas (p=0,036) 

(Figura 23B). Também foi observada uma redução significativa na viabilidade celular 

dos neurônios primários tratados com CBD 100 nM (p=0,010), 50 nM (p=0,022) e 1 μM 

(p=0,015) e com AEA 10 μM (p=0,017) por 1h (Figura 23A). 
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Figura 23:Viabilidade celular em neurônios primários tratadas com canabinóides CBD (10 μM; 1 μM, 
100 nM, 50 nM) AEA (10 μM; 1 μM , 100 nM, 50 nM) e Rotenona (10 µM) 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
(A) Células tratadas com canabinóides por 1 h. (B) Células tratadas com canabinóides por 24 h. Teste 
de Mann-Whitney. * p<0.05 vs controle. Dados são apresentados como média ± SE. 
 

 

 Além disso, a viabilidade celular foi avaliada em neurônios primários tratados 

com várias concentrações de EFM (25-0,5 µg/ml) durante 1 e 24 horas. Uma hora de 

exposição ao EFM 25 µg/ml (p=0,020), 10 µg/ml (p=0,008), 1 µg/ml (p=0,020) e 0,5 µg/ml 

(p=0,001) resultou na diminuição da viabilidade celular (Figura 24A), embora a 

concentração de 5 µg/ml não tenha apresentado diferença significativa. Após 24 horas 

de tratamento, o EFM diminuiu significativamente a viabilidade celular para todas as 

concentrações testadas 25 µg/ml (p<0,001), 10 µg/ml (p=0,001), 5 µg/ml (p<0,001) e 1 

µg/ml (p<0,001), exceto para a concentração de 0,5 µg/ml (Figura 24B). 
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Figura 24: Viabilidade celular em neurônios primários tratados com extrato de fumaça de maconha 
(EFM) (25 -0,5 µg/ml) 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
(A) Células tratadas com EFM por 1 h. (B) Células tratadas com EFM por 24 h. Teste de Mann-Whitney. 
* p<0.05 vs controle. Dados são apresentados como média ± SE. 

3.5.2 Produção de EROs 

A inibição do complexo mitocondrial III pela AA 10 μM resultou em um aumento 

significativo das taxas de produção inicial (p=0,013) e final (p=0,004) de EROs nos 

neurônios primários (Figura 25A). Para células sem tratamento prévio (T0) com os 

canabinóides, a exposição à AEA (100 nM e 1 μM) apresentou uma diminuição 

significativa nas taxas iniciais de EROs em relação ao controle (p=0,011 e p=0,031, 

respectivamente). No entanto, só foram observados aumentos significativos nas taxas 

finais de EROs para as células tratadas com rotenona (p=0,031) e AA (p=0,004) (Figura 

25B). 
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Figura 25:Taxa de produção de EROs em neurônios corticais primários tratados com diferentes 
concentrações de canabinóides (100nM, 50 nM, 1µM, 10 µM), rotenona (10 µM) e Antimicina A (AA; 
10 µM) 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 
(A) taxa de produçaõ de EROs inicial (0 a 15 minutos); * AEA 100 nM (p=0,011) e *AEA 1 µM (p= 
0,031). (B) taxa de produção de EROs final (40 a 60 minutos); * Rot 10 µM (p=0,031) e *AA 10 µM 
(p=0,004). Teste de Mann-Whitney. * p<0.05 vs controle. Dados são apresentados como média ± SE. 

 

Quando analisadas as células pré-tratadas durante 1 hora (T1), apenas o CBD 

10µM e AA 10µM apresentaram um aumento significativo nas taxas iniciais da produção 

de EROs nos neurônios (p<0,001 e p=0,001, respectivamente) (Figura 26A). Entretanto, 

alguns canabinóides apresentaram uma diminuição significativa nas taxas iniciais da 

produção de EROs em relação ao controle: AEA 50nM (p=0,009), AEA 1µM (p=0,019) e 

CBD 100nM (p=0,003) (Figura 26A). Em relação às taxas finais no T1, a AA 10µM 

manteve seu aumento significativo na produção de EROs (p<0,001). O CBD 10µM 

diminuiu significativamente a taxa final (p<0,001) (Figura 26B). Os canabinóides AEA 

100nM e CDB 50nM também diminuíram significativamente as taxas finais da produção 

de EROs (p=0,009 e p=0,019, respectivamente). 
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Figura 26:Taxa de produção de EROs em neurônios corticais primários tratados por 1 hora (T1), com 
diferentes concentrações de canabinóides AEA e CBD (100nM, 50 nM, 1 µM, 10 µM), rotenona (Rot; 
10 µM), Antimicina A (AA; 10 µM) 

 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
(A) taxa inicial de produção de ROS (0 a 15 minutos; *AEA 50nM (p=0,009); *AEA 1 µM (p=0,019), 
*CBD 100 nM (p=0,003), *CBD 10 µM (p<0,001), *AA 10 µM (p=0,001). (B) taxa final de produção de 
ROS (40 a 60 minutos). *AEA100 nM (p=0,009), *CBD 50 nM (p=0,019), *CBD 10 µM (p<0,001), *AA 
10 µM (p<0,001). Teste de Mann-Whitney. * p<0,05 vs controle. Dados são apresentados como média 
± SE. 

 

No tratamento com o EFM, a maioria das concentrações diminuiu 

significativamente as taxas de produção iniciais e finais de EROs quando incubadas sem 

tratamento prévio (T0) (Figura 27A e B). Curiosamente, as menores concentrações de 

EFM foram responsáveis por essas diminuições. Nas taxas iniciais e finais o EFM 0,5 

µg/ml (p<0,001), EFM 1 µg/ml (p<0,001), EFM 5 µg/ml (p<0,001) e EFM 10 µg/ml 

(p<0,001) resultaram na diminuição da produção de EROs. A rotenona e a maior 

concentração de EFM não alteraram as taxas iniciais e finais da produção de EROs no 

T1, apesar de terem apresentado um amentou de 4% na taxa final em comparação ao 

controle. Mais uma vez, a AA 10 µM (p=0,03) resultou em um aumento significativo na 

produção de EROs sobre as taxas iniciais e finais. 
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Figura 27:Taxa de produção de EROs em neurônios corticais primários incubados sem tratamento 
prévio (T0) e tratados com diferentes concentrações de EFM (0,5-25 µg/mL), rotenona (10 µM), AA 
(10 µM) 

 
 

 

 
Fonte: Benevenuto (2020). 
(A): taxa inicial da produção de EROs (0 a 15 minutos): *EFM 0,5ug/ml (p<0,001); *EFM 1 µg/ml, 
(p<0,01), *EFM 5 µg/ml (p<0,001), *EFM 10 µg/ml (p<0,001). (B): taxa final da produção de EROs (40 
a 60 minutos): *EFM 0,5 ug/ml (p<0,001); *EFM 1 µg /ml, (p<0,01), *EFM 5 µg/ml (p<0,001), *EFM 10 
µg/ml (p<0,001), *AA 10 uM (p=0,001). Teste de Mann- Whitney. * p<0,05 vs controle. Dados são 
apresentados como média ± SE. 

 

Em relação ao tratamento de 1 hora (T1) com EFM, as maiores concentrações 

de EFM (25 μg/mL e 10 μg/mL) aumentaram significativamente as taxas iniciais e finais 

da produção de EROs (p<0,05), juntamente com os controles positivos rotenona e AA 

(p<0,05) (Figuras 28A e B). EFM 1μg/mL também aumentou a taxa produção de EROs 

inicial e final (p=0,004 e p=0,007).  Entretanto, a menor concentração de EFM (0,5 μg/mL) 

e EFM 5 μg/mL, diminuíram significativamente as taxas iniciais e finais (p<0,05). 
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Figura 28:Taxa de produção de EROs em neurônios corticais primários após tratamento de 1 hora (T1),  
com diferentes concentrações de EFM (0,5-25 ug/ml), rotenona (10 µM), AA (10 µM) 

 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
(A): taxa inicial de produção de EROs (0 a 15 minutos): *EFM 0,5 µg/ml (p=0,009), *EFM 1 µg/ml 
(p=0,004),* EFM 5 µg/ml (p=0,014), *EFM 10 µg/ml (p=0,004), *EFM 25 µg/ml (p<0.001), *Rotenona 10 
µM (p=0,001), AA10 µM (p=0,001). (B): taxa final de produção de EROs (40 a 60 minutos): *EFM 0,5 
µg/ml (p=0,004), *EFM 1 µg/ml (p=0,007),* EFM 5 µg/ml (p=0,014), *EFM10 µg/ml (p<0,001), *EFM 25 
µg/ml (p=0,002), *Rotenona 10 µM (p=0,008), *AA 10 µM (p=0,001).* p<0,05 vs controle. Teste de 
Mann-Whitney. Dados são apresentados como média ± SE. 

 

3.5.3 Potencial de Membrana Mitocondrial (ΔΨM) 

 O efeito geral no potencial da membrana mitocondrial foi avaliado com um 

ensaio baseado na fluorescência de TMRM em neurônios corticais primários para os 

canabinóides CBD (1 µM), THC (1 µM), AEA (1 µM) e do EFM (25-5 μg/mL), conforme 

mostrado na Figura 29 abaixo.  
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Figura 29:Representação das análises de potencial de membrana de neurônios corticais primários de 
rato apresentando a intensidade média de pixels do tratamento usando canabinóides (CBD, AEA e 
THC 1μM; tempo = 5), 10μM rotenona (controle positivo) e após 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
* p<0,05 vs controle. Teste de Mann-Whitney. Dados são apresentados como média ± SE. 

  

 Os neurônios primários tratados com CBD 1 μM por 30 minutos mostraram um 

aumento estatisticamente significativo no potencial de membrana no tempo 30 

minutos e após a adição de FCCP (t=35) (p=0,026) em comparação ao controle 

(Figura 29). Assim, o CBD 1 μM pareceu proteger as células da ação do FCCP. 

Durante os outros tempos analisados, não houve diferenças significativas na ação da 

CBD. Por outro lado, o AEA (1 μM) diminuiu a fluorescência média após a adição de 

FCCP (t = 35) (p = 0,001), enquanto nos outros tempos de avaliação não causou 

desvio significativo do controle após a adição da AEA (Figura 29). Na Figura 29 é 

possível observar o efeito da rotenona 10 μM como um potencial redutor do potencial 

de membrana em neurônios primários. Em quase todos os intervalos de tempo 

avaliados a rotenona apresentou significativa redução do ΔΨM. 

 Além disso, os neurônios tratados com THC 1 μM mostraram uma redução 

significativa no ΔΨM (p=0,007) no tempo 5, mas houve uma recuperação ao longo do 

tempo, não apresentando diferenças significativas no ΔΨM após a adição do FCCP 

(Figura 29). A fluorescência média do controle positivo diminuiu em comparação com 

o controle negativo em todos os momentos após a adição da rotenona. O controle 

negativo apresentou uma intensidade estável de fluorescência de 100% durante o 

intervalo de tempo seguido por 30 minutos (Figura 29). 

 Os resultados para os neurônios primários também tratados durante 30 min 

com EFM e FCCP (t = 35) mostraram uma diminuição estatisticamente significativa na 
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fluorescência média do potencial da membrana. A maior concentração de EFM (25 

µg/ mL) afetou a fluorescência média, diminuindo o potencial da membrana do período 

de 15 até 30 minutos, em comparação com o controle (p<0,01) (Figura 30). Além 

disso, no tempo 35 (após a adição do FCCP), esta concentração também foi capaz 

de diminuir massivamente o ΔΨM (Figura 30). 

 

Figura 30:Representação das análises de potencial de membrana em neurônios corticais primários de 
rato apresentando a intensidade do pixel do tratamento usando EFM 25-5µg/ml (tempo 5) após a adição 
de 5μM de FCCP (tempo 35) em comparação ao grupo controle 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
* p<0,05 vs controle. Teste de Mann-Whitney. Dados são apresentados como média ± SE. 
 

 

 O tratamento das células com EFM 10 µg/ml apresentou uma intensidade estável 

de fluorescência durante o intervalo de tempo 5 até 15 minutos após a adição do extrato 

(Figura 30). Nesse ponto, o potencial da membrana começou a ser reduzido. 

Semelhante à maior concentração, 10 µg/ml de EFM também diminuiu a fluorescência 

média de TMRM após a adição de FCCP (Figura 30) (p<0,001). Finalmente, a menor 

concentração de EFM (5 µg/ml) não causou alteração significativa no potencial de 

membrana ao longo de todos os momentos, embora também tenha diminuído o 

potencial de membrana após a adição do FCCP no tempo 35 minutos (p<0,001) (Figura 

30). Imagens da quantificação do potencial da membrana mitocondrial em neurônios 

corticais primários de ratos tratados com canabinóides ou EFM estão apresentadas na 

Figura 31. 
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Figura 31: Quantificação do potencial da membrana mitocondrial em neurônios corticais primários de 
ratos 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
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Uma foto inicial (pré) foi tirada, em seguida foram adicionados 1 µM de AEA, CBD, THC e 25-5 µg/mL 
de EFM (pós) e, então, a intensidade do pixel foi seguida por 30 minutos. Nesse estágio do experimento, 
10 µM de FCCP foi adicionado e a última foto foi tirada 5 minutos depois (pós-FCCP); A: Imagens 
representativas da intensidade média de pixels das células pré-adição de AEA, 35 minutos após a 
adição de AEA e após a adição de FCCP; B: Imagens representativas da intensidade média de pixels 
das células pré- adição de CBD, 35 minutos após a adição do CBD e após a adição do FCCP. C: 
Imagens representativas da intensidade média de pixel de células pré-adição de THC, 35 minutos após 
a adição de THC e após a adição de FCCP; D: Imagens representativas da intensidade média de pixel 
de células pré- adição de EFM 25 µg/mL, 35 minutos após a adição de EFM 25 µg/mL e após a adição 
do FCCP. E: Imagens representativas da intensidade média de pixel de células pré-adição de EFM 10 
µg/mL, 35 minutos após a adição de EFM 10 µg/mL e após a adição do FCCP; F: Imagens 
representativas da intensidade média de pixel de células pré-adição de EFM 5 µg/mL, 35 minutos após  
a adição de EFM 5 µg/mL, e após adição de FCCP. 

 

3.5.4 Fusão e Fissão Mitocondrial em Células PC12 

 O papel dos canabinóides (1 µM; AEA, CBD e THC), EFM (10 e 5 µg/ml) e 

rotenona 10 µM (controle positivo) na fusão e fissão das mitocôndrias após um pré-

tratamento de 30 minutos com essas substâncias foi avaliado em células PC12 

diferenciadas. 

 A intensidade da fluorescência de DsRed permaneceu em torno de 100% para 

todas as condições nos tempos avaliados (t=5-45) (Figura 32-38; Tabela 8). Após a 

excitação do PA-GFP, observou-se um aumento de fluorescência para atingir 100% em 

todas as condições. As células do grupo controle negativo diminuíram constantemente 

a intensidade de pixels do PA-GFP após a excitação. A intensidade reduziu para 65 ± 

7,0% após 15 minutos e diminuiu ainda mais para 41 ± 4,5% após 45 minutos (Figura 

32-38; Tabela 8). 

 A intensidade do pixel PA-GFP das células pré-tratadas com rotenona declinou 

para 91 ± 3,4% após 15 minutos e permaneceu estável pelos próximos 15 minutos (t= 

30) até atingir 88 ± 3,5% no tempo 45 (t= 45) (Figura 32; Tabela 8). A diferença entre a 

intensidade do ROI PA-GFP do controle positivo e negativo foi significativamente maior 

para os tempos de 15 e 45 minutos de avaliação (p<0,01). 
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Figura 32: Comparação entre as intensidades médias de pixel (% t= 1) do controle negativo e controle 
positivo (após 30 minutos de tratamento com 10 µM de rotenona) 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Uma diferença significativa para a intensidade de PA-GFP do controle negativo foi apresentada nos 
tempos 15-45, com p ≤ 0,01. * p<0,05 vs controle. Teste de Mann-Whitney. Dados são apresentados 
como média ± SE. 
 
 

 A quantificação das taxas de fusão mitocondrial seguindo a intensidade média 

de pixels do ROI de DsRed e PA-GFP após fotoativação de PA-GFP por 45 minutos 

em células PC12 diferenciadas após tratamento com os canabinóides por 30 minutos 

são apresentados nas Figuras 32-38. 

 O CBD, AEA e THC mostraram um aumento constante na fluorescência do ROI 

PA-GFP após a excitação (Figuras 33, 34, 35). O composto CBD mostrou um aumento 

significativo no ponto de tempo de pré-bleaching após 30 minutos de pré-tratamento 

(t =0, 41 ± 3,5%). Após a excitação, a diferença entre a intensidade do ROI PA-GFP 

do CBD e o controle negativo foi significativamente diferente para a medição de 30 e 

45 minutos (66 ± 5,0% e 64 ± 5,3%, respectivamente), mas não para 1 e 15 minutos 

(Figura 33; Tabela 8). 
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Figura 33: Comparação entre as intensidades médias de pixel (% t = 1) do controle negativo e 1 µM 
de CBD (após 30 minutos de tratamento) 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Uma diferença significativa para a intensidade de PA-GFP do controle foi apresentada em todos os 
momentos t = 0 (41 ± 3,5%) para p ≤ 0,01, t = 30 (66 ± 5,0%) para p≤0,05 e t = 45 (66 ± 5,3%) para p 
≤ 0,01. * p<0,05 vs controle. Teste de Mann-Whitney. Dados são apresentados como média ± SE. 
 
 

 A AEA apresentou um aumento significativo (44 ± 4,4%) no tempo pré-

bleaching 0 (t=0) e pós-bleaching. Neste último, o aumento foi observado em todos os 

momentos medidos (t = 1, 119 ± 8,1%; t =15, 102 ± 6,8%; t =30,89 ± 5,5%; t =45, 88 

± 6,2%) em comparação ao controle negativo (Figura 34; Tabela 8). 

 

Figura 34: Comparação entre as intensidades médias de pixel (% t = 1) do controle negativo e AEA 
1µM (após 30 minutos de tratamento) 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Uma diferença significativa para a intensidade de PA-GFP do controle foi mostrada em todos os 
momentos medidos: t = 0 (44 ± 4,4%) para p ≤ 0,01, t = 1 (119 ± 8,1%) para p≤0,05, t = 15 (102 ± 6,8%) 
para p ≤ 0,01, t = 30 (89 ± 5,5%) para p ≤ 0,01 e, t = 45 (88 ± 6,2) para p ≤ 0,01. * p<0,05 vs controle. 
Teste de Mann-Whitney. Dados são apresentados como média ± SE. 
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 Para o THC, houve um aumento significativo no tempo de pré-bleaching (t = 0) 

59 ± 3,3% em relação ao controle negativo. Embora não tenha havido diferença 

significativa no tempo 1 (t =1), a fluorescência apresentou intensidade média de 91 ± 

36,1% no tempo de 15 minutos, 77 ± 5,0% em 30 minutos e, finalmente, 74 ± 5,5% 45 

minutos após a excitação. Esses intervalos de tempo mostraram um aumento 

significativo da intensidade média da fluorescência em comparação com o controle 

negativo (Figura 35; Tabela 8). 

 

Figura 35: Comparação entre as intensidades médias de pixel (% t = 1) do controle negativo e THC 
1µM (após 30 minutos de tratamento) 

 

Fonte: Benevenuto (2020). 
Uma diferença significativa para a intensidade de PA-GFP do controle foi mostrada nos seguintes 
pontos de tempo medidos: t = 0 (59 ± 3,3%) para p ≤ 0,01, t = 15 (91 ± 36,1%) para p ≤ 0,01, t = 30 (77 
± 5,0%) para p ≤ 0,01, e t = 45 (74 ± 5,5%) para p ≤ 0,01. * p<0,05 vs controle. Teste de Mann-Whitney. 
Dados são apresentados como média ± SE. 

 

 O tratamento de 30 minutos com 5 µg/mL de EFM não apresentou diferença 

significativa em relação ao controle negativo nos tempos avaliados (Figura 36; Tabela 

8). 
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 Fonte: Benevenuto (2020). 

Não houve diferença significativa para a intensidade PA-GFP do controle em qualquer dos intervalos 
avaliados. * p<0,05 vs controle. Teste de Mann-Whitney. Dados são apresentados como média ± SE. 

 

 No entanto, a intensidade média de fluorescência de 10 µg/mL EFM diferiu 

significativamente do controle negativo para o primeiro intervalo de avaliado (t= 0; 51 ± 

3,2%). Além disso, no ponto de pós-bleaching 1 (t = 1) houve um aumento significativo 

na fluorescência em comparação ao controle negativo (115 ± 5,1%). Não foram 

encontradas diferenças no tempo de 15 minutos. Finalmente, a intensidade média da 

fluorescência de 10 µg/mL EFM diferiu significativamente do controle negativo nos 

últimos dois tempos (t = 30, 74 ± 4,5%; e t = 45 minutos, 72 ± 4,6 %) (Figura 37; Tabela 

8). A intensidade média de fluorescência por intervalo de tempo (minutos) e tratamentos 

estão apresentados na Tabela 3. 

Figura 37 :Comparação entre as intensidades médias de pixel (% t = 1) do controle negativo e 10 µg 
/mL EFM (após 30 minutos de tratamento) 

 

 

Figura 36:Comparação entre as intensidades médias de pixel (% t = 1) do controle negativo e 5 µg/mL 
EFM (após 30 minutos de tratamento) 
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Fonte: Benevenuto (2020). 
Uma diferença significativa para a intensidade de PA-GFP do controle foi apresenta nos seguintes 
intervalos de tempo avaliados: t = 0 (51 ± 3,2%) para p ≤ 0,01, t = 1 (115 ± 5,1%) para p ≤ 0,05, t = 30 
(74 ± 4,5%) para p ≤ 0,01 e t = 45 (72 ± 4,6%) para p ≤ 0,01 ±SE. * p<0,05 vs controle. Teste de Mann-
Whitney. Dados são apresentados como média ± SE. 

 

 As imagens da quantificação das taxas de fusão mitocondrial seguindo a 

intensidade média de pixels da ROI do PA-GFP antes (t = 0) e após a fotoativação 

para os intervalos de tempo de 1 (t = 1), 15 (t = 15), 30 (t = 30) e 45 minutos (t = 45) 

em células PC12 diferenciadas estão apresentadas na Figura 38. 

 

 
Tabela 8. O tempo de pré- bleaching (t = 0), pós- bleaching (t = 1) e outros pontos de tempo pós- 
bleaching (t = 15, 30 e 45) de uma região de interesse (ROI) são representados pelo intensidade média 
de fluorescência para o controle negativo, controle positivo (rotenona), canabinóides (1 µM CBD, AEA 
e THC) e 10 e 5 µg / mL EFM de células PC12 diferenciadas 

Fonte: Benevenuto (2020). 
* para 99% do intervalo de confiança (p < 0,01) e ** para 95% do intervalo de confiança (p ≤ 0,05). Os* 
p<0,05 vs controle. Teste de Mann-Whitney. Dados são apresentados como média ± SE. 

 

 

 

 

 

Tratamento 
Tempo (mins) 

0 (pré- bleaching) 1 
(bleaching) 

15 30 45 

Controle 28.16 (±2.8) 102.91(±4.6) 66.19(±7.0) 48.73(±5.2) 41.03(±4.5) 

 1uM AEA 44.96(±4.4) ** 119.78(±8.1) * 102.10(±6.8) ** 89.78(±5.5)** 88.90(±6.2)** 

1uM CBD 41.15(±3.5) ** 107.93(±8.8) 79.8(±12.5) 66.83(±5.0) * 64.00(±5.3)** 

 1uM THC 59.99(±3.3) ** 111.93(±6.3) 91.36(±6.1) ** 77.96(±5.0)** 74.83(5.5±)** 

5ug/ml EFM  36.87(±3.9) 93.89(±1.6) 57.59(±9.1) 49.4(±7.0) 43.91(±7.8) 

 10ug/ml EFM  51.29(±3.2) ** 115.25(±5.1) * 83.77(±7.0) 74.7(±4.5)** 72.67(±4.6)** 

10uM Rotenona 33.17(±3.0) 103.04(±2.9) 93.46(±3.4) ** 91.52(±2.8)** 88.05(±3.5)** 
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Figura 38: Quantificação das taxas de fusão mitocondrial seguindo a intensidade média de pixels de 
uma região de interesse (ROI) do PA-GFP antes (t = 0) e após a fotoativação para os intervalos de 
tempo de 1 (t = 1), 15 (t = 15), 30 (t = 30) e 45 minutos (t = 45) 

  

Fonte: Benevenuto (2020). 
A: Imagens representativas de controle negativo (CONT). B: Imagens representativas do controle 
positivo, rotenona (ROT) após 30 minutos de tratamento com 10 µM de rotenona. C: Imagens após 30 
minutos de pré-tratamento com 1 µM de AEA. D: Imagens após 30 minutos de pré-tratamento com 1 
µM de CBD. E: Imagens após 30 minutos de pré-tratamento com 1 µM de THC. F: Imagens após 30 
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minutos de pré-tratamento com 5µg / mL de EFM. G: Imagens após 30 minutos de pré-tratamento com 
10µg/mL de EFM. 
 

3.6 DISCUSSÃO 

Enquanto o aumento do consumo de maconha entre os jovens acompanha o 

aumento dos debates sobre a legalização da maconha medicinal e recreacional, 

pesquisas nessa área de conhecimento se fazem essenciais para contribuirem com as 

decisões de políticas públicas. As consequências da exposição ao fumo da maconha e 

de seus constituintes sobre diversos órgãos, principalmente o cérebro, também tem sido 

um assunto de importância considerável (FRIEDRICH et al., 2016; de OLIVEIRA et al., 

2019).  

O THC, o principal componente psicoativo da droga, é capaz de perturbar a 

função mitocondrial normal e a energia celular em uma variedade de tecidos. Em 

humanos, as evidências mostram que a disfunção na dinâmica mitocondrial é um 

componente patológico de distúrbios neurodegenerativos (BURTE et al., 2015). Tendo 

em vista esse contexto, nosso estudo investigou se o tratamento com diferentes 

canabinóides (CBD, AEA e THC) e EFM em cultura de neurônios primários (corticais) e 

células PC12 diferenciadas ao fenótipo de neurônios afetaria a viabilidade celular e a 

função mitocondrial destes tipos celulares. Para tanto, este estudo avaliou a viabilidade 

celular, produção de EROs, potencial de membrana e a dinâmica de mitocôndrias 

neuronais. 

Os resultados do nosso estudo sugerem que canabinóides e constituintes do 

extrato da maconha podem causar danos à função mitocondrial, assim como para a 

sobrevivência celular. Entretanto, esses efeitos são dependentes do tipo celular e das 

concentrações utilizadas para os tratamentos. A grande maioria das concentrações de 

AEA, CBD e EFM foi capaz de reduzir a viabilidade celular nas células avaliadas. Além 

do mais, enquanto a alta concentração de CBD aumentou a produção de EROs em 

neurônios primários, a baixa concentração desse canabinóide protegeu o potencial de 

membrana contra a ação de um desacoplador da membrana mitocondrial. Por fim, AEA, 

THC, CBD e EFM inibiram a fusão de mitocôndrias. 

Vários estudos demonstraram que os endocanabinóides e canabinóides 

derivados de plantas afetam tanto a apoptose quanto a homeostase, e esses eventos 

são amplamente dependentes da atividade mitocondrial. Como mencionado 

anteriormente, o CB1r está presente nas membranas das mitocôndrias neuronais de 
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camundongos e, por meio da ativação desse receptor, canabinóides endógenos e 

exógenos diminuem a concentração cíclica de AMP, a atividade da proteína cinase A, a 

atividade enzimática do complexo I e a respiração nas mitocôndrias neuronais (BÉNARD 

et al., 2012). Além disso, os canabinóides podem apresentar efeito protetor (atividade 

antitumoral) em concentrações nanomolares e atividade inibidora (efeitos tóxicos) em 

concentrações mais altas (micromolares) (GUZMAN et al., 2001; SOLINAS et al., 2013; 

ŚLEDZIŃSKI et al., 2017). 

3.6.1 Efeitos do CBD na viabilidade celular e função mitocondrial 

Neste estudo, as células PC12 tratadas por 1 hora com CBD em concentrações 

que variaram de 1 µM a 50 nM apresentaram aumento na viabilidade celular. Por outro 

lado, a maior concentração de CBD (10 µM) diminuiu a viabilidade celular em ambos os 

tempos de incubação com a droga (1 e 24 horas) neste mesmo tipo celular. Após 

tratamento de 24 horas, a viabilidade celular não foi afetada pelas demais concentrações 

de CBD nos dois tipos celulares avaliados. Já os neurônios primários tratados com CBD 

(todas as concentrações) tiveram viabilidade reduzida apenas quando incubados durante 

1 h em todas concentrações avaliadas e a maior concentraçãodo fármaco diminuiu a 

viabilidade após 24 h de tratamento. 

Em relação aos efeitos na viabilidade celular, a maioria dos estudos avaliou os 

efeitos neuroprotetores do CBD e poucos descrevem o impacto da exposição à 

canabinóides em células PC12 diferenciadas e sua toxicidade. O estudo realizado por 

Santos e colaboradores (2015) investigou o possível efeito neurotóxico nas células PC12 

após tratamento com uma alta concentração de CBD (10 µM). No entanto, ao contrário 

dos nossos resultados, essa concentração não alterou a viabilidade das células PC12 

em comparação ao controle após 24 horas de tratamento. 

O CBD diminuiu a viabilidade celular em muitos tipos de câncer como 

neuroblastoma, glioblastoma, melanoma e leucemia. Em neurônios, os resultados têm 

sido controversos. Um estudo avaliou o efeito do CBD (10 µM) em um modelo de função 

neuronal. O tratamento com CBD por 24 horas não alterou significativamente a 

viabilidade celular de SH-SY5Y (linha celular de neuroblastoma humano) (JANEFJORD 

et al., 2014). Por outro lado, nossos resultados mostraram uma diminuição significativa 

na viabilidade celular em neurônios primários e em células PC12 diferenciadas tratadas 

com CBD 10 µM após 1 h e 24 horas de tratamento. 
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Algumas evidências mostraram que, nas células imunológicas, o CBD induz a 

morte celular em timócitos e esplenócitos murinos primários (LEE et al., 2008; WU et al., 

2008) e induz uma diminuição na viabilidade celular em macrófagos peritoneais de 

camundongos (RAZ; GOLDMAN, 1976), células microgliais BV-2 (um modelo alternativo 

para culturas primárias de microglia) (RIMMERMAN et al., 2011), e células microgliais 

murinas (WU et al., 2012). Além disso, um estudo realizado em células BV-2 observou 

morte celular em células expostas por 2 horas a 5 e 10 µM de CBD de maneira dose-

depedente (RIMMERMAN et al., 2013). Ainda, a exposição de 0,01 a 10 µM de CBD 

diminuiu a viabilidade celular de culturas mesencefálicas de camundongos (MOLDZIO et 

al., 2012). 

Entre os mecanismos relacionados a morte de neurônios causada por 

canabinóides, destacam-se a geração de radicais livres pela ciclooxigenase (CHAN et 

al., 1998), a ativação de calpaínas (CERNAK et al., 2004; MOVSESYAN et al., 2004), o 

aumento da permeabilidade lisossômica dependente de p53 (GOWRAN et al., 2008), a 

estimulação das quinase c-Jun n- terminal pró-apoptótica (DOWNER et al., 2003), a 

proteína quinase ativada por mitogênio p38 (DERKINDEREN et al., 2001) e indução da 

expressão da ciclooxigenase-2 (MESTRE et al., 2006; RAMER et al., 2003). 

Com relação à produção de EROs, a literatura tem apresentado evidências de 

um papel fundamental para o SEC na modulação da produção de EROs. Enquanto vários 

estudos relataram que a ativação do SEC confere proteção contra o estresse oxidativo 

(CARRACEDO et al., 2004; KIM et al., 2005; BATINGA et al., 2016), outros 

demonstraram que sua ativação resulta em geração de EROs e morte celular 

(SIEGMUND et al., 2007; RAJESH et al., 2010; DRORI et al., 2018). No presente estudo, 

o CBD foi capaz de aumentar a taxas de produção iniciais e finais de EROs nas 

concentrações mais baixas e mais altas nos neurônios primários corticais. Curiosamente, 

o CBD 10µM aumentou a taxa inicial de produção de EROs após 1 hora de pré-

tratamento, porém a taxa de produção final de EROs foi diminuída. Isso sugere que o 

efeito de redução na viabilidade celular pelo CBD após 1 hora de pré-tratamento foi ERO-

dependente, quando consideradas as taxas iniciais. 

Vários receptores são ativados pelo CBD, entre eles TRPV1, TRPV2, TRPM8 

(TALBOT et al., 2012; RIMMERMAN et al., 2013; HOFFMAN et al., 2014) e alguns dos 

efeitos encontrados neste estudo podem ser devidos à ativação de diferentes receptores. 

A ativação do TRPV1 (um canal catiônico não seletivo) foi associada ao aumento da 
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produção de EROs devido à estimulação para acionar a sinalização de Ca2+ que é 

acoplada à formação de EROs (HOFFMAN et al., 2014). 

De acordo com a revisão de Lipina e colaboradores (2016) estudos tem revelado 

que as interações entre os sistemas de sinalização endocanabinóide e EROs podem ser 

de natureza estimulatória e inibitória, dependendo do estímulo celular, da fonte de 

espécies de EROs e do contexto celular. A capacidade do SEC de modular a produção 

de ERO é mediada por alterações na expressão e atividade de enzimas envolvidas na 

geração de espécies oxidantes, especialmente no SNC, como a NADPH oxidase (Nox) 

(LIPINA et al., 2016). 

Ao avaliarmos o potencial de membrana observamos que o CBD 1 uM 

apresentou efeito neuroprotetor após 30 minutos de tratamento e este mesmo efeito 

também foi observado contra a adição de FCCP. Um estudo realizado por Ryan et al. 

(2009) testaram o CBD em combinação com o desacoplador da síntese de ATP, FCCP, 

em células SH-SY5Y. As células foram carregadas com o corante fluorescente 

MitoCapture e 20 µM de FCCP overnight. Quando o CBD (100 nM e 1 µM) foi co-aplicado 

com o FCCP, apresentou um efeito neuroprotetor em ambas as concentrações (proteção 

de 53%). Esses resultados foram confirmados em cultivo de neurônios do hipocampo 

(com 1h de incubação de CBD), onde o CBD apresentou proteção de 27,3% contra a 

oligomicina (RYAN et al., 2009). 

Outro estudo realizado por Ryan e seus colegas confirma que o CBD pode ter 

efeitos protetores no potencial da membrana mitocondrial, mesmo quando os 

experimentos tenham sido realizados em diferentes tipos de células. Por outro lado, 

Rimmerman et al. (2013) revelaram que o tratamento com CBD diminui de forma 

dependente o potencial da membrana mitocondrial com um IC50 de 10µM em células 

microgliais BV-2. No entanto, esse resultado difere dos resultados do nosso estudo. 

É importante mencionar que, ao contrário do THC, o CBD tem baixa afinidade e 

pequena atividade agonista nos receptores do SEC acoplados à proteína G, CB1 e CB2 

(BIH et al., 2015). Isso pode explicar por que a farmacologia do CBD no CB1r é complexa 

e altamente variável (SCHMUHL et al., 2014). Estudos recentes sugerem que o CBD 

pode alterar a função mitocondrial através da modulação da atividade da CTE (BIH et 

al., 2015). No entanto, ainda existem algumas discrepâncias em torno da natureza da 

ação do CBD nos complexos mitocondriais (BIH et al., 2015), uma vez que a 

bioenergética mitocondrial também pode ser modificada pelo CBD por meio da interação 
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com o canal aniônico 1 dependente de voltagem mitocondrial (VDAC1), afetando a 

produção de ATPs (RIMMERMAN et al., 2013). 

Outro achado importante em nosso estudo foram os resultados da fusão 

mitocondrial em células PC12 diferenciadas. Estas células apresentaram um aumento 

significativo na intensidade de pixel de PA-GFP em células pré-tratadas com CBD por 30 

minutos após a excitação (t = 30 e t= 45). Esse aumento na intensidade do pixel 

demonstra que o compartilhamento de proteínas no processo de fusão e fissão da 

membrana mitocondrial foi afetada negativamente por este tratamento. Há pouca 

informação disponível na literatura sobre canabinóides que afetam diretamente a 

fusão/fissão mitocondrial.  

Silva e colegas (2014) demonstraram o potencial de 10 mg/kg de CBD na 

restauração do dano causado (redução dos níveis de proteína e expressão gênica da 

proteína de fissão mitocondrial) pela carga de ferro no cérebro de ratos, analisando o 

nível de expressão de DRP1 e OPA1. Eles descobriram que o CBD resgatou os efeitos 

induzidos pelo ferro, levando os níveis de DRP1 do hipocampo, caspase 3 e sinafofisina 

a valores comparáveis ao grupo controle. Embora não tenhamos avaliado o efeito 

protetor do CBD, nossos resultados diferem do estudo citado na concentração de CBD, 

no experimento in vitro e no efeito do CBD (tóxico). 

3.6.2 Efeitos do THC na função mitocondrial.  

Vários estudos tentaram abordar a questão de como o THC poderia modificar o 

processamento de informações celulares, enquanto uma alteração da atividade 

mitocondrial por canabinóides parece ser uma possibilidade para isso (HEBERT-

CHATELAIN et al., 2016). 

O presente estudo constatou que o THC (1µM) foi capaz de diminuir o potencial 

de membrana após 5 min (t = 5) de exposição à droga em neurônios primários. No 

entanto, durante todo o experimento, manteve-se sem efeito tóxico nas células e não 

alterou o potencial de membrana após a adição do FCCP. Estudos anteriores 

observaram resultados inconsistentes sobre a toxicidade do THC no potencial de 

membrana (SARAFIAN et al., 2002; NGUYEN et al., 2016). 

No estudo de Moldzio e colaboradores (2012) o THC exerceu um efeito anti-

apoptótico e restaurou o potencial de membrana mitocondrial por meio de um mecanismo 

dependente do CB1r em culturas primárias do mesencéfalo murino. O THC aumentou a 

sobrevivência dos neurônios dopaminérgicos nas concentrações de 0,1, 1 e 10 µM. 
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Sabe-se que o THC pode atravessar facilmente a barreira hematoencefálica e uma forte 

inter-relação entre o sistema dopaminérgico e canabinóide se torna aparente pela 

descoberta de que os receptores CB1 e D2 podem construir receptores heteroméricos 

acoplados à proteína G (MARCELLINO et al., 2008). A neuroproteção do THC pode ser 

explicada pela ativação do CB1r que leva à inibição pré-sináptica da liberação de 

glutamato e à supressão de mecanismos excitotóxicos (GILBERT et al., 2007). 

No entanto, os resultados mencionados acima são contrários aos de Sarafian et 

al. (2002), que encontraram um extenso esgotamento das reservas de energia pelo THC 

na linha celular pulmonar transformada A549. As células foram tratadas por 24 horas 

com THC e uma diminuição na fluorescência indicou uma perda do potencial da 

membrana mitocondrial detectável a 0,5 µg/ml de THC com um IC50 entre 1 e 2,5 µg/ml 

de THC. Uma possível explicação sugerida pelos autores é que a perda do potencial da 

membrana mitocondrial e ATP celular induzida por THC foi parcialmente impedida pela 

ciclosporina A, sugerindo que a lesão mitocondrial foi mediada pelo complexo de poros 

de transição da permeabilidade. A ciclosporina A atua impedindo a interação entre o 

translocador de nucleotídeo de adenina e o canal aniônico dependente da voltagem. Isso 

resulta em alterações nas vias de sinalização celular mediadas por Ca2+ que, por sua 

vez, podem ser responsáveis pela atenuação parcial dos efeitos mitocondriais induzidos 

pelo THC (SARAFIAN et al., 2002). 

Um outro estudo também revelou que o THC (1-20 µM) causa reduções 

significativas no consumo de oxigênio e no potencial da membrana mitocondrial nas 

mitocôndrias do coração de ratos (ATHANASIOU et al., 2007). Embora não tenhamos 

avaliado o efeito do THC na produção de EROs, esse mesmo estudo revelou que esse 

agonista do CB1r pode aumentar a produção de peróxido de hidrogênio mitocondrial de 

maneira dose-dependente nas células H460 (ATHANASIOU et al., 2007). Ainda, Wolff e 

colaboradores (2014) também aumento no estresse oxidativo e indução da disfunção 

mitocondrial cerebral causada pelo THC, apresentando um efeito tóxico direto 

dependente da dose. 

O THC foi capaz de aumentar a fusão mitocondrial no pré e pós-bleaching em 

neurônios primários, bem como em células tratadas com CBD e AEA. Além disso, no 

presente estudo, não avaliamos a viabilidade celular de células tratadas com THC, mas 

estudos revelaram que o THC causou citotoxicidade evidente apenas em concentrações 

acima de 10 µg/ml (SARAFIAN et al., 2001; ATHANASIOU et al., 2007). 
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3.6.3 Efeitos da AEA na viabilidade celular e função mitocondrial.  

Em células PC12 diferenciadas, nossos resultados mostraram que a AEA 

aumentou a viabilidade celular principalmente em baixas concentrações (100 e 50 nM) 

em células tratadas por 1 hora e não foi observada alteração significativa tenha sido 

encontrada após 24 horas de tratamento. Em neurônios primários, o tratamento com 

AEA em baixas concentrações durante 1 e 24 horas também aumentou a viabilidade 

celular, porém houve diminuição da viabilidade celular em células tratadas com alta 

concentração de AEA durante 1 e 24 horas. 

Evidências mostraram que a ativação do CB1r pode acoplar a pelo menos duas 

importantes vias de sinalização de sobrevivência celular: a via fosfatidilinositol 3-cinase 

(PI3K) /Akt e a via extracelular regulada por sinal (ERK) (GALVE-ROPERH et al., 2008). 

A ativação do CB1r evoca a estimulação de PI3K/Akt em neurônios corticais primários 

(MOLINA-HOLGADO et al., 2005), hipocampo, estriado e cerebelo de ratos in vivo 

(OZAITA et al., 2007), e este evento foi relacionado à neuroproteção mediada por 

canabinóides. 

 A administração de AEA em culturas de neurônios corticais de ratos causou a 

morte celular de maneira dose-dependente pelo ensaio de liberação de LDH 

(MOVSESYAN et al., 2004). As concentrações de AEA inferiores ou iguais a 10 µM não 

tiveram efeito na viabilidade celular, enquanto os efeitos neurotóxicos da AEA foram 

observados a partir de uma concentração de 25 mM após 24 horas de tratamento com 

a droga. 

Em contraste com os resultados apresentados acima, um estudo revelou a perda 

de viabilidade celular em células PC12 não diferenciadas tratadas com AEA (10 µM) por 

24 horas (SARKER et al., 2000). No entanto, a redução da viabilidade não foi observada 

em baixas concentrações (<7,5 µM), corroborando com os nossos resultados. 

Vários relatos descreveram a capacidade da AEA de induzir alterações 

fisiológicas e morfológicas nas mitocôndrias, impactando no potencial da membrana 

mitocondrial, no consumo de oxigênio e na produção de ATP (SZOKE et al., 2002; 

WASILEWSKI et al., 2004; ATHANASIOU et al., 2007). Esses efeitos são causados 

provavelmente pela inibição da cadeia respiratória mitocondrial. Além disso, baixas 

concentrações de AEA são detectadas em células neuronais e em fatias cerebrais em 

condições normais, e aumentam in vivo em células ou tecidos sujeitos a insultos 

(MACCARRONE et al., 2008). 
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Em relação ao ensaio de potencial de membrana, este experimento mostrou que 

as células tratadas com a AEA e o controle positivo exibiram uma intensidade de 

fluorescência reduzida. No entanto, a AEA apenas diminuiu o potencial de membrana 

após a adição de FCCP enquanto a rotenona permaneceu diminuindo a fluorescência 

média constante durante todos os pontos de tempo registrados. 

Catanzaro e colaboradores (2009) verificaram que o tratamento com AEA 50 µM 

em mitocôndrias hepáticas de camundongos diminuiu significativamente o potencial de 

membrana para aproximadamente 70% utilizando o desacoplador (m-CCCP). Esses 

resultados corroboram com nosso estudo. 

Entretanto, estudos anteriores mostraram que a AEA não alterou a taxa e a 

extensão do potencial de membrana gerado pelo substrato, mas colapsou a respiração 

do potencial pela adição de ADP. Além disso, a AEA não alterou o potencial de 

membrana nas mitocôndrias do fígado de ratos (ZACCAGNINO et al., 2011). Ainda, 

Athanasiou e colaboradores (2007) descobriram que o tratamento com AEA 20 µM 

causou uma pequena diminuição no potencial de membrana nas células H460 (uma linha 

de câncer de pulmão humano). Após a adição do desacoplador de membrana CCCP, a 

AEA causou um grande aumento na fluorescência, demonstrando que as mitocôndrias 

retinham um potencial significativo de membrana após a adição da AEA. 

Nosso estudo encontrou uma diminuição na produção de EROs na taxa inicial 

(T0) em neurônios primários tratados com AEA (100 nM e 1 µM), mas nenhum aumento 

foi observado na taxa final em T0. Além do mais, também houve reduções nas taxas 

iniciais (50 nM e 1µ M) e finais (100 nM) na produção de EROs em neurônios primários 

tratados com AEA durante 1 hora.  

Diferentemente dos nossos resultados, o estudo de Athanasiou e colaboradores 

(2007) não encontraram efeitos significativos na produção de peróxido de hidrogênio 

mitocondrial em células H460 tratadas com AEA (1-20 µM), embora tenha sido 

observada uma diminuição no consumo de oxigênio mitocondrial, pois o AEA é um 

inibidor da cadeia respiratória mitocondrial. 

A regulação da produção de EROs pelo SEC pode ser mediada pelo acúmulo 

de lipídios intermediários tóxicos, como por exemplo, o aumento da formação de 

ceramida em diferentes tipos de células. Além disso, várias proteínas quinase também 

podem estar envolvidas positivamente na mediação da regulação do SEC nas EROs 

(LIPINA et al., 2016). Assim, a ativação do CB1r pode reduzir os níveis de AMP cíclico e 

consequente a inibição da PKA (CHILDERS; DEADWYLER, 1996). Este evento pode 
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atuar como um meio pelo qual a ativação do CB1r suprime a formação de EROs (KIM et 

al., 2005). Além disso, foi relatado que os agonistas de CB1r e CB2r atenuam a atividade 

e a expressão da enzima ciclooxigenase envolvida na geração de EROs, bem como na 

degradação da AEA (MNICH et al., 2010). 

Por fim, em nosso estudo, o tratamento com AEA em células PC12 diferenciadas 

induziu alta e significativa intensidade de fluorescência de PA-GFP em todo o tempo 

analisado (45 minutos) após 30 minutos de tratamento. Drori e seus colaboradores 

(2019) usaram células tubulares proximais imortalizadas (RPTCs), WT ou CB1R -/- para 

avaliar o papel do SEC na modulação da dinâmica mitocondrial. Seu estudo mostrou o 

papel da AEA na indução da fissão mitocondrial, via regulação da fosforilação ou 

desfosforilação de DRP1 e sua localização celular. 

A fosforilação inibidora do DRP1 no S637 depende da proteína quinase A (PKA), 

cuja atividade é reduzida quando o CB1r é ativado (MACKIE, 2008). Além disso, a 

ativação do CB1r e a inibição da PKA podem levar ao aumento da fosforilação e atividade 

subsequente do ERK1/2, que recentemente demonstrou fosforilar diretamente o DRP1 

em células S616 para promover a fissão (PRIETO et al., 2016). Consequentemente, 

ocorreu aumento da fissão mitocondrial, levando à deterioração da função mitocondrial. 

Ainda, a fissão mitocondrial induzida por CB1r foi associada à disfunção mitocondrial, 

conforme documentado pelo consumo reduzido de oxigênio e produção de ATP, 

aumento das EROS e níveis de lactato celular, bem como um declínio na biogênese 

mitocondrial (DRORI et al., 2019). 

Também é importante mencionar que a AEA é conhecida por ser degradada in 

vivo de maneira rápida, levando à produção de ácido araquidônico que, por sua vez, 

pode causar fissão mitocondrial por si só (CEREGHETTI et al., 2010). 

3.6.4 Efeitos do EFM na viabilidade celular e função mitocondrial. 

 A fumaça da maconha compartilha muitos componentes em comum com a 

fumaça do tabaco, exceto pela presença de THC (MOIR et al., 2008). O conteúdo 

canabinóide de uma planta de maconha varia de acordo com o tipo de planta e as 

condições de cultivo. A amostra de maconha usada neste estudo contém uma baixa 

concentração de THC, enquanto nos últimos anos o conteúdo de THC nos cigarros 

de maconha tem sido aumentado. Entretanto, é importante ressaltar que a 

porcentagem de THC presente na maconha utilizada nesse estudo é a mesma 

considerada segura em países da Europa e nos EUA (EMCDDA, 2018; FDA, 2020). 
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 Os efeitos toxicológicos dos elementos individuais encontrados no EFM são 

pouco explorados, especialmente no contexto dos efeitos mitocondriais. Há poucos 

estudos literatura que avaliam questão dos efeitos do EFM na função das mitocôndrias 

(SARAFIAN et al., 1999; SARAFIAN et al., 2001; SARAFIAN et al., 2002). Neste 

estudo, também tivemos como objetivo analisar os impactos do EFM na função 

mitocondrial e, para isso, avaliamos a viabilidade celular, produção de EROs, 

potencial de membrana mitocondrial em neurônios primários e fusão mitocondrial 

(dinâmica) em células PC12 diferenciadas. 

 O ensaio de viabilidade celular em neurônios primários tratados com EFM por 

1 e 24 horas demonstrou uma diminuição na viabilidade celular na maioria das 

concentrações usadas nos dois tempos de tratamento. Sarafian et al. (1999) 

demonstraram um aumento na morte celular necrótica com 30 minutos de exposição 

à fumaça de maconha na linha celular endotelial (ECV 304), independentemente do 

conteúdo de THC. Este aumento foi constante até completar 48 horas de observação. 

 Resultados semelhantes foram obtidos por Sarafian e colaboradores (2001) 

após 20 minutos de tratamento com fumaça total da maconha em células tumorais 

epiteliais do pulmão humano A549. Os autores observaram citotoxicidade significativa, 

resultando em 60% de morte celular. Os efeitos tóxicos se tornaram significativos após 

24 horas de exposição. 

Quanto aos efeitos do EFM no potencial da membrana mitocondrial, Sarafian e 

seus colegas (2002) também usaram extratos em células A549. A adição de 50 µg/ml de 

alcatrão ao meio de cultura por 24 horas de exposição causou redução na intensidade 

média da fluorescência. Isso corrobora com nossos achados, que mostraram que o 

tratamento com 25 e 10 µg/ml de EFM reduziram a intensidade média de fluorescência, 

no entanto, o tempo de tratamento foi de apenas 30 minutos. Curiosamente, quando o 

THC foi removido do extrato de alcatrão placebo da maconha no estudo de Sarafian e 

colaboradores (2002), o mesmo tempo de exposição e concentração produziram um 

aumento na intensidade da fluorescência. Ainda assim, quando foram adicionados 5 

µg/ml ao extrato de alcatrão placebo, houve um declínio na fluorescência. Esse resultado 

revela que o THC excerce algum efeito na diminuição do potencial de membrana nessas 

células. 

Em relação à produção de EROs, nossos resultados não apresentaram diferença 

para a maior concentração de EFM testada (25 µg/ml) para as células sem tratamento 

prévio (T0). Por outro lado, essa concentração foi capaz de aumentar significativamente 
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as taxas iniciais e finais da produção de EROs após 1 hora de tratamento. Esse mesmo 

aumento foi observado para as concentrações 10 e 1 µg/ml, nas taxas iniciais e finais 

em células tratadas por 1 hora. Entretanto, as outras concentrações testadas (0,5 e 5 

µg/ml) diminuíram a formação de EROs quando tratadas por 1 hora (T1) e sem 

tratamento prévio. 

Os efeitos redutores da maioria das concentrações de EFM utilizados neste 

estudo em células sem tratamento prévio foram inesperados, pois estudos anteriores 

relataram que a exposição à fumaça da maconha in vitro resulta em estresse oxidativo 

significativo e supressão da apoptose induzida por fas (SARAFIAN et al., 1999; 

SARAFIAN et al., 2001). No estudo realizado por Sarafian et al. (1999), foi relatado que 

a exposição à fumaça da maconha in vitro gera altos níveis de ROS e estresse oxidativo 

em culturas de células ECV 304. Os resultados também mostraram um aumento de 

EROs induzida pela fumaça da maconha de maneira tempo e dose-dependente. 

Enquanto os cigarros contendo 3,95% de THC estimularam a formação de ERO em 80% 

acima dos níveis de controle, a exposição ao EFM contendo 0% de THC não produziu 

aumento na EROs. Assim, a remoção da fração de fumaça particulada contendo THC 

aumentou o estresse oxidativo. Essa observação indica que o THC não estava atuando 

como oxidante primário (SARAFIAN et al., 2003). Ainda, 1,77% de THC estimulou níveis 

intermediários de EROs.  

Tomados em conjunto, os resultados de estudos anteriores mostraram os 

impactos negativos do EFM na função mitocondrial e na energia celular (SARAFIAN et 

al., 1999; SARAFIAN et al., 2001; SARAFIAN et al., 2002; SARAFIAN et al., 2003). Em 

nosso estudo, as maiores concentrações de EFM (10 e 25 µg/ml) foram capazes de 

aumentar a produção de EROS após 1 hora de tratamento, suportando evidências de 

observações anteriores de que concentrações maiores que 10 µg/ml de EFM podem 

induzir a produção de EROs. Além disso, é importante mencionar que o tipo de célula 

utilizado em nosso estudo foi diferente aos estudos mencionados acima. 

Como descrito anteriormente, a fumaça da maconha contém vários 

componentes, como os HPAs, que são conhecidos por afetar a função mitocondrial 

(MOIR et al., 2008). Em humanos, a exposição aos HPAs apresentou um aumento no 

número de cópias de DNA mitocondrial (mtDNAcn) após a exposição crônica em 

linfócitos do sangue periférico de trabalhadores poloneses (PAVANELLO et al., 2003). O 

aumento do mtDNAcn é uma resposta biológica aos danos e disfunções do mtDNA, 

sendo preditivo ao risco de câncer de pulmão. No nível celular, a exposição aos HPAs 
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causa estresse oxidativo e/ou alguns de seus congênitos se ligam ao DNA, que pode 

interagir com a função mitocondrial (PIETERS et al., 2013).  

Um estudo utilizou o material particulado (MP) contendo HPAs da fumaça 

proveniente da queima de madeira na cidade de Zacatlan, México, para tratar 

macrófagos e, posteriormente, avaliar a ativação celular, apoptose e potencial de 

membrana mitocondrial. Os autores reportaram que as células expostas ao MP 

induziram um microambinete pró-inflamatório onde o potencial de membrana 

mitocondrial foi deteriorado (SADA-OVALLE et al., 2018). Além do mais, experimentos 

em animais e humanos têm reportado os impactos prejudiciais no desenvolvimento fetal 

e no neurodesenvolvimento decorrentes da exposição aos HPAs (JEDRYCHOWSKI et 

al., 2014).  

O elevado conteúdo lipídico nas membranas mitocondriais facilita a acumulação 

de compostos lipofílicos como os HPAs (BACKER; WEINSTEIN, 1982) e metais 

catiônicos, como cádmio, chumbo, mercúrio e manganês (MEYER et al., 2013). Devido 

a essa tendência de acumulação, o DNA mitocondrial (mtDNA) é mais propenso a danos 

que o DNA nuclear (nDNA) (ROUBICEK; DE SOUZA PINTO, 2017). Tendo em vista as 

evidências danosas dos HPAs sobre a função mitocondrial, alguns dos efeitos 

observados em nossos resultados podem ter sido induzidos pela ação dos HPAs. 

A presença de metais no MP da maconha utilizada em nosso estudo, como 

demonstrada nos resultados do artigo 1, também pode ter impactado os resultados 

apresentados sobre a função mitocondrial. Toxinas ambientais, como os metais que são 

bioacumulados em plantas como a Cannabis, podem impactar a saúde humana no nível 

molecular (DNA, RNA ou proteína), das organelas (mitocôndria ou membranas), celular 

(morte celular e inibição do crescimento) e nível sistêmico (CHEN et al., 2017). Os íons 

metais são pró-inflamatórios e causam mudanças conformacionais no DNA que levam a 

modulação do ciclo celular, apoptose e carcinogênese (BEYERSMANN; HARTWIG, 

2008). A exposição ocupacional aos metais Mn, Al, Cu, Zn, que foram identificados em 

nossas amostras podem contribuir com o estresse oxidativo e ser um risco para a 

Doença de Parkinson (GORELL et al., 1999; WANG et al., 2006). 

 O Mn, apesar de não apresentar altas concentrações em nossas amostras, 

parece estar envolvido no apoptose neuronal (LI et al., 2010; COVY; GIASSON, 2011) 

e na indução da apoptose caspase-dependente (SMITH et al., 2017). Um estudo com 

células PC12 tratadas com 2 mM MnCl2 durante 36 horas apresentou aumento na 

apoptose associado com aumento de EROs e disfunção mitocondrial (ZENG et al., 
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2006). O Al, um dos metais mais abundantes identificados em nossas amostras, causa 

toxicicidade celular (ALEXANDROV et al., 2015) e apresenta uma alta afinidade por 

neurônios piramidais no hipocampo humano (BHATTACHARJEE et al., 2013). Além 

disso, o Al também gera radicais livres, reduz a atividade da CTE e diminui a síntese 

de ATP no cérebro de ratos (KUMAR et al., 2011). Isso pode ter contribuído para os 

efeitos negativos observados em nossos testes.   

Em nosso estudo também observamos alguns efeitos que sugerem distúrbios na 

função mitocondrial em dois tipos diferentes de células expostas à EFM. Tais efeitos 

podem explicar os resultados observados no ensaio de fusão mitocondrial. EFM na 

concentração de 10 µg/ml foi capaz de aumentar a fluorescência de PA-GFP na maioria 

dos momentos avaliados, demonstrando o potencial do EFM em alterar a dinâmica 

mitocondrial. 

Embora os resultados sejam diferentes entre os estudos, essa inconsistência 

pode ser devida aos diferentes tipos de células utilizadas, ao tempo de tratamento e à 

concentração das drogas. Nosso estudo contém algumas limitações: a fusão 

mitocondrial também deve ser realizada em neurônios primários. Além disso, o efeito do 

THC sobre a viabilidade celular deveria ser realizado nas células PC12 e nos neurônios 

primários, mas devido à quantidade limitada deste composto no nosso laboratório, assim 

como a difuculdade de obtenção, não foi possível. Neste estudo também não foi possível 

avaliar a fusão e fissão mitocondrial em neurônios primários corticais devido à dificuldade 

de transfecção neuronal com boa eficiência.  

Por fim, os resultados desse estudo são animadores apesar das limitações, pois 

poucos estudos avaliaram os efeitos dos canabinóides nas funções mitocondriais, 

especialmente os efeitos do EFM. Além disso, a alta incidência de usuários de maconha 

mantém o debate sobre seus efeitos no SNC e os prováveis impactos neuroprotetores e 

toxicológicos no cenário de saúde e de políticas públicas. 
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3.7 CONCLUSÕES 

 

Numerosos estudos sugerem que as mitocôndrias são alvo de canabinóides 

(BARTOVA; BIRMINGHAM, 1976; SARAFIAN et al., 2003, 2006; STORK; RENSHAW 

2005; ATHANASIOU et al., 2007) e evidências recentes apresentam diferentes 

canabinóides afetando a função neuronal mitocondrial por inibição do complexo 

mitocondrial I e III. Os canabinóides podem induzir proliferação, estagnação do 

crescimento e apoptose em diferentes tipos de células. Os efeitos dos canabinóides 

podem variar de acordo com as concentrações, tipo de célula e tempo de exposição 

(GUZMAN et al., 2001).  

Uma vez que estudos com fitoquímicos da Cannabis e seus efeitos terapêuticos 

têm sido limitados principalmente pela ilegalidade desta droga, este estudo contribui com 

a literatura por fazer uso do extrato da fumaça da maconha para avaliar seu impacto na 

função mitocondrial. Neste estudo, canabinóides e EFM (contendo uma baixa 

concentração de THC e uma variedade de HPAs) foram utilizados para testar seu 

impacto na função mitocondrial dos neurônios primários corticais de ratos e células PC12 

diferenciadas.  

Em resumo, se por um lado a AEA pareceu ter um efeito redutor na produção de 

EROs em neurônios corticais primários e o CBD diminuiu as taxas finais de produção de 

EROs e protegeu o potencial de membrana nestas mesmas células, por outro lado, 

nossos dados sugerem que os canabinóides e outros constituintes do extrato de fumaça 

de maconha, no geral, podem ser prejudiciais à função mitocondrial e à sobrevivência 

celular, dependendo do tipo celular e da concentração das substãncias utilizados. Essa 

conclusão é apoiada pelos seguintes achados:  

(1) A maioria das concentrações de AEA, CBD e EFM utilizadas foram capazes 

de reduzir a viabilidade celular em células PC12 diferenciadas e em neurônios corticais 

primários. 

 (2) As baixas concentrações de AEA diminuíram a produção de EROs em 

neurônios primários e as maiores concentrações não causaram alteração. 

 (3) Altas concentrações de CBD geraram um aumento na taxa de produção 

inicial de EROs após tratamento de 1 hora em neurônios primários, porém houve uma 

redução nas taxas finais.  

 (4) A baixa concentração de CBD protegeu o potencial de membrana em 

neurônios primários corticais contra a ação de um desacoplador de membrana, o FCCP. 
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(5) O THC reduziu o potencial de membrana em neurônios corticais primários, 

mas foi observada uma recuperação celular desse potencial ao longo do tempo. 

(6) A AEA reduziu o potencial de membrana em neurônios primários corticais 

após a adição de FCCP. 

(7) Os canabinóides AEA, THC, CBD, assim como o EFM inibiram a dinâmica 

mitocondrial em células PC12 diferenciadas quando tratadas por 30 minutos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A maconha tem sido objeto de grande debate político nos últimos anos. O 

consumo desta droga por diferentes grupos sociais tem aumentado mundialmente, 

principalmente entre adolescentes e jovens, dentre os quais se destacam mulheres 

em idade reprodutiva (KO et al., 2015). Os efeitos da maconha sobre indivíduos que 

ainda estão em processo de desenvolvimento do SNC ainda são controversos e 

poucos estudos têm focado em usuárias gestantes e possíveis efeitos sobre o feto em 

desenvolvimento (ATHANASIOU et al., 2007; de OLIVEIRA et al., 2019). 

 Desde o surgimento do SEC, um importante sistema neuromodulatório que 

consiste em receptores canabinóides (CB1r e CB2r), canabinóides endógenos 

(endocanabinóides) e enzimas responsáveis pela síntese e degradação desses 

endocanabinóides, vários estudos têm reportado o papel do SEC no desenvolvimento 

do SNC, plasticidade sináptica e na resposta a insultos endógenos e ambientais. 

 Devido a vários estudos explorando o SEC e suas funções no nível celular, a 

descoberta da presença do receptor canabinóide CB1 na membrana de mitocôndrias 

neuronais, foi também um importante passo para o entendimento da associação dos 

efeitos de seus agonistas sobre a função mitocondrial. Endocanabinóides como a AEA 

e CBD são conhecidos por alterar o sinal de transdução mitocôndria-dependente, 

participando assim da regulação energia e apoptose (LIPINA et al.,2014). Além disso, 

os endocanabinóides são capazes de causar mudanças na respiração mitocondrial, 

embora o CBD, em especial, seja reportado como um agente neuroprotetor de forma 

dose-dependente (DRYSDALE et al., 2006; RYAN et al., 2009). 

 A forma mais comum do uso da maconha é por cigarros (inalação da fumaça), 

no qual os usuários estão expostos à aos canabinóides e outras substâncias químicas, 

como HPAs. Muitas dessas susbstâncias são capazes de atravessar a barreira 

placentária e atingir o feto em desenvolvimento. Neste estudo, foi desenvolvido um 

sistema de exposição à fumaça da maconha onde camundongas gestantes foram 

expostas durante 5 minutos diários ao longo de toda a gestação Filtros contendo o 

material particulado presente na fumaça da maconha foram coletados e extraídos para 

análises químicas e análises in vitro utilizando o mesmo sistema de exposição. 

O primeiro objetivo geral desse estudo foi avaliar in vivo os efeitos de uma baixa 

dose de THC, juntamente com outros canabinóides e compostos químicos presentes 

na pirólise da maconha, sobre o desenvolvimento cerebral da prole de camundongos 
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que foram expostos no período pré-natal. Os animais foram avaliados quando fetos, 

jovens e adultos em uma série de análises estereológicas (volumes totais dos 

compartimentos cerebrais, número de neurônios corticais, espessura das camadas 

corticais), imunohistoquímicas e moleculares no córtex pré-frontal e hipocampo, e 

quando possível, foram em relação ao efeitos sexo-específicos. 

O segundo objetivo deste estudo foi avaliar in vitro os efeitos do extrato da 

fumaça da maconha (EFM) e de canabinóides na função mitocondrial de cultura 

celular de neurônios corticais primários e células PC12 diferenciadas. Para tanto, 

foram utilizados EFM, AEA, CBD e THC em diferentes concentrações para avaliação 

da viabilidade celular, produção de EROs, potencial de membrana e dinâmica 

mitocondrial (fusão e fissão) nas culturas celulares. 

 Resumidamente, essse estudo contribui para a literatura por trazer evidências 

relacionadas às seguintes conclusões: 

1. A exposição pré-natal aos componentes da fumaça da maconha mostrou-se 

tóxica para a prole em fase fetal e adulta, afetando negativamente o 

neurodesenvolvimento de camundongos. Diferenças específicas ligadas ao 

sexo foram observadas, sendo os animais machos mais vulneráveis aos efeitos 

do uso da maconha pré-natal. Nos fetos foram observadas reduções no peso 

corporal, redução no volume do bulbo olfatório e diencéfalo, alterações na 

expressão protéica de BDNF no CPF; em animais adultos foram observadas 

redução no volume encefálico, redução no volume do tálamo e hipotálamo, e 

um aumento do volume do cerebelo. Alterações na espessura das camadas 

corticais foram também observadas, assim como alterações na expressão 

protéica e imunomarcação de BDNF no córtex de animais adultos. Por fim, 

observou-se um aumento da expressão protéica de CB1 do CPF e aumento na 

expressão de NeuN no hipocampo;  

2. Os canabinóides e outros constituintes do extrato de fumaça de maconha foram 

prejudiciais à função mitocondrial e à sobrevivência celular, apresentando 

redução na viabilidade celular, aumento na produção de EROs, redução do 

potencial de membrana e inibição da dinâmica mitocondrial, dependendo do 

tipo celular e da concentração dos canabinóides utilizados.  

 

Além disso, este estudo adiciona uma importante contribuição a literatura pela 

caracterização do perfil químico de HPAs e elementar presente no material particulado 
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gerado na queima da maconha, e, também pela caracterização do perfil canábico da 

planta. Além do potencial dessas substâncias em alterar o funcionamento normal do 

SNC, como mencionado ao longo deste estudo, estas análises foram de grande 

importância para a contribuição do perfil químico da maconha traficada no Brasil. 

Enquanto a visão de que a maconha é segura tem aumentado entre a população 

(MERLO et al., 2017; BAYRAMPOUR et al., 2019), medidas que disseminem 

informações confiáveis sobre os danos causados por esta droga durante o período 

gestacional são importantes e se fazem urgentes para prevenção de milhares de 

crianças sendo expostas aos possíveis efeitos maléficos da maconha.  Além de serem 

importantes numa perspectiva geral de saúde, estudos focados nos efeitos da maconha 

sobre os etágios iniciais da vida proporcionam conhecimento sobre o envolvimento e 

relevância do sistema endocanabinóide durante os processos iniciais do 

desenvolvimento do SNC.  
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