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RESUMO 

  

Pedrazzi, J.F.C. Mecanismos envolvidos no perfil antipsicótico do canabidiol. 2018. 124 f. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2018.  
 
A esquizofrenia é uma desordem altamente incapacitante que atinge cerca de 1% da 
população, envolvendo desequilíbrio da neurotransmissão dopaminérgica e uma hipofunção 
glutamatérgica. Portadores dessa doença apresentam deficiência do processamento de 
informações caracterizada por prejuízo no teste de inibição pré-pulso (prepulse inhibition – 
PPI). Essa condição pode ser reproduzida em modelos experimentais, pelo tratamento com 
psicoestimulantes, como a anfetamina (ANF) e atenuado/revertido pelo tratamento com 
antipsicóticos. O canabidiol (CBD) é o principal componente não psicotomimético da 
Cannabis sativa. Estudos clínicos e pré-clínicos sugerem que o CBD apresenta perfil 
antipsicótico, com baixa indução de efeitos adversos. Contudo, até o momento poucos estudos 
foram realizados com o objetivo de investigar os mecanismos farmacológicos e/ou 
moleculares envolvidos nesse perfil. Os prováveis mecanismos envolvidos com as 
propriedades antipsicóticas do CBD parecem envolver a ativação de receptores TRPV1 e o 
aumento da sinalização do endocanabinoide anandamida. No presente estudo, demonstramos 
que os receptores TRPV1 e o aumento da disponibilidade de anandamida  parecem participar 
do perfil antipsicótico do CBD. Nessas investigações, não observamos participação dos 
receptores 5-HT1A. A microinjeção de CBD no córtex pré-frontal (CPF), estrutura envolvida 
com a fisiopatologia da esquizofrenia e um provável sítio para ação de antipsicóticos, não 
atenuou o prejuízo induzido por ANF no PPI. Recentemente, mecanismos epigenéticos, como 
a metilação do DNA, têm sido associados à fisiopatologia da esquizofrenia. Nesse sentido, 
avaliamos o envolvimento da metilação do DNA em estruturas envolvidas com a 
neurobiologia da esquizofrenia regulada por CBD, sobre as respostas comportamentais 
induzidas por drogas psicotomiméticas. Verificamos que a ANF causa um aumento da 
metilação global no estriado ventral, efeito bloqueado pelo pré-tratamento com CBD e de 
forma semelhante com o antipsicótico clozapina (CLZ). Não observamos alterações na 
metilação global no CPF. O tratamento com MK-801 não alterou a metilação global nas duas 
estruturas anteriormente citadas. Protocolo experimental semelhante foi utilizado em mais 
duas abordagens: (i) a expressão do fator neurotrófico do cérebro (BDNF), relacionado com a 
manutenção, crescimento e diferenciação dos neurônios está aumentada no hipocampo dos 
animais tratados com a associação CBD e ANF, padrão semelhante foi observado com a 
associação CLZ e ANF. (ii) a expressão de fosfo-histona acetilada, um marcador que indica 
alterações na cromatina, intimamente ligada com as alterações da expressão gênica está 
aumentada no núcleo acumbens e CPF dos animais tratados com a associação CBD e ANF. 
Os dados aqui apresentados sugerem que os receptores TRPV1 e o endocanabinoide 
anandamida parecem estar envolvidos com o perfil antipsicótico do CBD. Pela primeira vez 
foi demonstrado que tanto o pré-tratamento com CBD ou CLZ podem alterar o aumento da 
metilação global de DNA induzido por ANF. Além disso, a expressão de BDNF no 
hipocampo e a expressão de fosfo-histona acetilada podem ser outros mecanismos que 
merecem atenção em relação ao perfil antipsicótico do CBD. 
  
Palavras-chave: canabidiol, processamento de informações, TRPV1, anandamida, fosfo-
histona acetilada, BDNF, hipocampo, metilação do dna, córtex pré-frontal, estriado ventral  
  



 

ABSTRACT 

  

Pedrazzi, J.F.C. Mechanisms involved in cannabidiol antipsychotic profile. 2018. 124 f. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2018.  
  
Schizophrenia is a highly disabling disorder that affects about 1% of the population and 
involves impaired dopaminergic neurotransmission and glutamatergic hypofunction. Patients 
with this disorder have a deficiency in information processing characterized by disruption in 
the prepulse inhibition (PPI) test. This condition can be reproduced in experimental models by 
treatment with psychostimulants such as amphetamine and attenuated / reversed by treatment 
with antipsychotics. Cannabidiol (CBD) is the main non-psychotomimetic component of 
Cannabis sativa. Clinical and preclinical studies suggest that CBD has an antipsychotic 
profile, with low induction of adverse effects. However, to date, few studies have been carried 
out to investigate the pharmacological and / or molecular mechanisms involved in this 
outcome. The likely mechanisms involved with the antipsychotic properties of CBD appear to 
involve activation of TRPV1 receptors and increased endocannabinoid anandamide signaling. 
In the present study, we demonstrated that TRPV1 receptors and the increased availability of 
anandamide appear to participate in the CBD antipsychotic profile. In these investigations, we 
did not observe participation of 5-HT1A receptors. Microinjection of CBD in the prefrontal 
cortex, structure involved in the pathophysiology of schizophrenia and a probable site of 
antipsychotic action, did not attenuate the amphetamine-induced disruption in PPI. Recently, 
epigenetic mechanisms, such as DNA methylation, have been associated with the 
pathophysiology of schizophrenia. In this sense, we also evaluated the involvement of DNA 
methylation in structures involved with the neurobiology of CBD-regulated schizophrenia on 
behavioral responses induced by psychotomimetic drugs. We found that amphetamine causes 
increased global methylation in the ventral striatum, an effect blocked by pre-treatment with 
CBD and similarly with the antipsychotic clozapine. We did not observe changes in the global 
methylation in prefrontal cortex. Treatment with MK-801 did not alter the global methylation 
in the two aforementioned structures. Similar experimental protocol was used in two other 
approaches: (i) brain neurotrophic factor (BDNF) expression, related to the maintenance, 
growth and differentiation of neurons is increased in the hippocampus of animals treated with 
CBD and amphetamine; a similar pattern was observed with the association clozapine and 
amphetamine. (ii) the expression of acetylated phospho-histone, a marker indicating changes 
in chromatin, closely linked to changes in gene expression is increased in the nucleus 
acumbens and CPF in animals treated with the CBD and amphetamine combination. The data 
presented here suggest TRPV1 receptors and the endocannabinoid anandamide seem to be 
involved with the antipsychotic profile of CBD. For the first time it has been shown that both 
pre-treatment with CBD or clozapine may alter the increase in overall DNA methylation 
induced by amphetamine. In addition, the expression of BDNF in the hippocampus and the 
expression of acetylated phospho-histone may be different mechanisms that deserve attention 
in relation to the antipsychotic profile of CBD.  
 
Keywords: cannabidiol, information processing, TRPV1, anandamide, phosphoacetylated 
histone, BDNF, hippocampus, dna methylation,  prefrontal cortex, ventral striatum 
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1.1 Esquizofrenia: Conceito e História 

 

A esquizofrenia é considerada o mais grave dos transtornos mentais, com grandes 

impactos para a vida do paciente, familiares e socioeconômicos. O termo esquizofrenia é 

derivado do grego no qual significa: schizo = divisão, cisão; phrenos = mente. 
Histórico conceitual desse transtorno data do final do século XIX e da descrição da 

demência precoce pelo psiquiatra alemão Emil Kraepelin. Outro cientista que teve 

importante influência sobre o conceito atual de esquizofrenia foi o psiquiatra suíço 

Eugen Bleuler. 

Kraepelin (1856-1926) estabeleceu uma classificação de transtornos mentais 

baseado no modelo médico e teve como objetivo delinear a existência de doenças com 

etiologia, sintomatologia, curso e resultados comuns. Ele nomeou uma dessas entidades 

de demência precoce, devido à observação de que sua manifestação datava do início da 

vida e quase invariavelmente levava a problemas psiquiátricos. Seus sintomas 

característicos incluíam alucinações, perturbações na atenção, compreensão e fluxo de 

pensamento, esvaziamento afetivo e sintomas catatônicos. A etiologia era endógena, 

uma vez que era considerado que o transtorno surgia devido a causas internas. 

Posteriormente, Bleuler (1857-1939) criou o termo “esquizofrenia” (esquizo = 

divisão, phrenia = mente) que substituiu o termo demência precoce. Esse cientista 

conceituou o termo para indicar a presença de uma ruptura entre pensamento, emoção e 

comportamento nos pacientes afetados. Para explicar melhor sua teoria relativa às 

rupturas mentais internas nesses pacientes, Bleuler descreveu sintomas fundamentais (ou 

primários) específicos da esquizofrenia que se tornaram conhecidos como os quatro 

“As”: associação frouxa de ideias, ambivalência, autismo e alterações de afeto, além 

disso, também descreveu os sintomas acessórios, ou secundários, que incluíam 

alucinações e delírios (Ey, Bernard, & Brisset, 1985; Silva, 2006). 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico de etiologia multifatorial 

envolvendo variáveis genéticas, modificações neuroquímicas e alterações no 

desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC). A pluralidade de suas manifestações 

promove uma doença de quadros distintos que atinge cerca de 1% da população mundial 

(Weiss e Feldon, 2001; Lau et al, 2003; Harrinson e Weinberger, 2005). Esse transtorno 

geralmente emerge no início da idade adulta ou no final da adolescência, raramente em 

crianças e é frequentemente incapacitante ao paciente, sobretudo em locais onde os 

serviços de saúde são precários, o que gera um alto custo econômico e social 
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(Silverstein et al., 2013). Em geral, homens apresentam os sintomas da doença antes do 

que as mulheres, e ainda uma maior tendência a experimentar formas mais graves da 

doença, sobretudo uma maior robustez dos sintomas negativos (Riecher-Rössler et al., 

2018). Além disso, dados da organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que esse 

transtorno afeta mais de 23 milhões de pessoas em todo o mundo, e por estar associada a 

uma incapacidade considerável afeta drasticamente o desempenho educacional e 

ocupacional. Ainda, pacientes esquizofrênicos apresentam 2 a 3 vezes maiores chances 

de ter a vida interrompida precocemente em relação à população em geral. Isso 

geralmente ocorre devido às comorbidades como doenças cardiovasculares, metabólicas 

e infecciosas, além do estigma, discriminação e violação dos direitos humanos que os 

portadores da doença estão sujeitos. Vale ressaltar, que 50% dos pacientes 

diagnosticados com a doença tornam-se significante e permanentemente incapacitadas 

(Rupp e Keith, 1993).  A esquizofrenia é caracterizada por três grandes grupos de 

sintomas, classificados como positivos, negativos e cognitivos (Andreasen et al., 1995; 

Wong et al., 2003). Os sintomas positivos seriam fenômenos mentais ausentes em 

indivíduos sadios e são caracterizados principalmente por alucinações, ideias delirantes, 

desfragmentação do pensamento, agitação psicomotora. O termo “sintomas negativos” é 

utilizado para descrever a perda da motivação, comprometimento social e embotamento 

afetivo (Andreasen et al., 1995). Os sintomas cognitivos afetam funções como a atenção, 

memória e funcionamento intelectual geral (Wong et al., 1997). 

As principais hipóteses acerca do desequilíbrio de sistemas neurotransmissores 

provavelmente envolvidos com a sintomatologia da esquizofrenia são resultado da 

observação do efeito de drogas conhecidas como psicotomiméticas. Esse é o caso dos 

agonistas dopaminérgicos diretos, como a apomorfina, drogas que promovem a liberação 

de dopamina, como a anfetamina (ANF) e seus análogos, e dos antagonistas de 

receptores glutamatérgicos-subtipo N-metil D-Aspartato (NMDA), como a fenciclidina 

(Moore et al., 1999; Bird et al., 2001; Lipska e Weinberger, 2005) e MK-801 (Long et 

al., 2006, Gomes et al., 2015). Esses compostos induzem sintomas positivos em 

indivíduos saudáveis e pioram sintomas pré-existentes nos portadores de esquizofrenia. 

Adicionalmente, a hipótese dopaminérgica da esquizofrenia é baseada em duas 

observações principais: (i) drogas que aumentam os níveis de dopamina na via 

mesolímbica (projeção do feixe prosencefálico medial da área tegmental ventral (ATV) 

a regiões límbicas, incluindo o núcleo acumbens (NAC) promovem o surgimento de 

sintomas positivos da doença em indivíduos sadios e exacerbam sintomas pré-existentes 



Introdução  |  24 

 

em portadores de esquizofrenia; (ii) o antagonismo de receptores dopaminérgicos do 

subtipo D2 é um pré-requisito para a eficácia terapêutica da maioria dos antipsicóticos 

sobre os sintomas positivos da doença (Davis et al., 1991; Seeman e Kapur, 2000). Os 

sintomas negativos da esquizofrenia seriam atribuídos à redução de dopamina na via 

mesocortical, via neuronal que conecta a ATV ao córtex cerebral, em particular aos 

lobos frontais (Figura 1). Além disso, a hipofunção cortical glutamatérgica, também é 

sugerida para explicar a fisiopatologia dos sintomas dessa doença. Uma ampla variedade 

de estudos in vitro e in vivo demonstram que há desregulação na sinalização do 

glutamato em humanos e em modelos animais de esquizofrenia. Além disso, diversos 

genes implicados na esquizofrenia estão envolvidos na sinalização do glutamato 

(Phillips e Silverstein, 2003; Lisman et al., 2008; Adell et al., 2012; Lin et al., 2012). 

Dessa maneira, uma sinalização glutamatérgica anormal afeta inúmeras vias, como por 

exemplo: as projeções glutamatérgicas para interneurônios GABAérgicos na via 

descendente cortico-tronco cerebral; onde em um funcionamento normal, esses sinais 

limitam a atividade da dopamina na via mesolímbica através de interneurônios na área 

tegmental ventral (ATV) por meio de inativação tônica. Uma diminuição na sinalização 

do glutamato via receptores NMDA, reverte essa inibição tônica e leva à hiperexcitação 

dos receptores dopaminérgicos na região límbica, resultando no surgimento dos 

sintomas positivos da esquizofrenia. Concomitantemente, uma diminuição da 

neurotransmissão glutamatérgica aferente pode diretamente diminuir a atividade no 

córtex, resultando nos sintomas negativos e cognitivos desse transtorno (Lin et al., 

2012). Assim, o desequilíbrio do sistema dopaminérgico e a hipofunção do sistema 

glutamatérgico na esquizofrenia sugerem uma interação íntima e recíproca destes 

sistemas, sugerindo que as anormalidades do sistema glutamatérgico podem afetar a 

transmissão dopaminérgica e vice-versa na fisiopatologia dessa desordem (Lau et al., 

2003; Javitt, 2007).  
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Figura 1: O esquema acima identifica as regiões relacionadas com as principais vias 
dopaminérgicas que estão localizadas no SNC. A via nigroestriatal, que compreende a 
substância negra e os núcleos caudado e putâmen, os quais juntos são conhecidos como 
estriado; este trato está associado a facilitação de movimentos voluntários. Os neurônios 
dopaminérgicos da ATV dão origem a duas vias: a mesolímbica, com projeções para o NAC e 
outros constituintes do sistema límbico, e está relacionada com as emoções e a memória; e a 
mesocortical, que se projeta principalmente para o CPF, relacionada à regulação do afeto e ao 
pensamento orientado para metas, entre outros. A via conhecida como túbero-infundibular 
(não representada na figura), a qual compreende os núcleos arqueado e paraventricular e a 
eminência mediana do hipotálamo, e promove a inibição da liberação de prolactina pela 
hipófise. (retirado de http://neuromed92.blogspot.com.br 29/05/2018). 

 

As hipóteses neuroquímicas da esquizofrenia, embora estejam bem compreendidas na 

abordagem das alterações referentes à neurotransmissão e suas vias de sinalização, pouco 

esclarecem as causas dessas anormalidades e o surgimento dos diferentes sintomas nos 

portadores da doença. Nesse sentido, a hipótese conhecida como two-hit (dois insultos) sugere 

uma combinação de suscetibilidade genética associada a um insulto durante o 

desenvolvimento pode preparar um indivíduo para um evento posterior que, em última 

instância, leva ao aparecimento completo da doença (Bayer et al., 1999). Assim, múltiplos 

fatores genéticos interagem com fatores ambientais, podendo afetar o neurodesenvolvimento 

com a criação de redes anormais de sinalização no SNC (van Os e Murray et al., 2008). Essa 

rede, no entanto, pode não se tornar anormal até a idade adulta, sugerindo que um evento na 
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adolescência ou pós-adolescência (segundo hit), como o abuso de drogas e traumas pode ter 

grande infuência no surgimento e desenvolvimento do transtorno (Giovanoli et al., 2016). 

 

1.1.1 Antipsicóticos 

 

A esquizofrenia é uma condição crônica que exige tratamento para aliviar os sintomas 

e melhorar as condições de vida dos pacientes. Até a metade do século XX (década de 50) não 

havia ferramentas adequadas para o tratamento de doentes acometidos por esta doença. Dessa 

maneira, uma das poucas soluções era “internar” os pacientes em hospitais ou asilos até o fim 

de suas vidas. Esse panorama melhorou com a descoberta casual dos efeitos da 

Clorpromazina, graças à intensa busca pelo cirurgião francês Henry-Marie Laborit de 

compostos capazes de aliviar a grande tensão relacionada a procedimentos cirúrgicos. Laborit 

administrava aos pacientes um conjunto de substâncias que ele denominava de “Coquetel 

Lítico”, no qual um dos constituintes era um anti-histamínico conhecido como Prometazina 

(López-Muñoz et al., 2004). A procura por novos anti-histamínicos que pudessem ser 

utilizados com essa finalidade, Laborit recebeu um composto denominado Clorpromazina, 

sintetizado em 1950 por Paul Charpentier e testado farmacologicamente por Simone 

Courvoisier. Ao administrar esse composto nos pacientes, Laborit observou que os pacientes 

ficavam e assumiam estarem mais relaxados e calmos, demostrando desinteresse frente à 

inquietação do período pré-operatório (López-Muñoz et al., 2004).  A partir dessas 

observações, foi sugerido o potencial uso da Clorpromazina como um tranquilizante, que mais 

tarde a partir de ensaios clínicos apresentou eficácia na restauração da qualidade de vida de 

pacientes internados em hospitais psiquiátricos. A partir desse feito histórico conhecido como 

a “revolução farmacológica da psiquiatria” (figura 2) possibilitou-se que os doentes mentais 

enclausurados em asilos e sanatórios pudessem ser medicados em sua própria residência e em 

boa parte dos casos conviverem normalmente em sociedade, já que tinha uma ação 

relativamente específica sobre sintomas psicóticos (Graeff, Guimarães e Zuardi, 1999). O 

grande potencial clínico observado com a clorpromazina incentivou as indústrias 

farmacêuticas a investigarem outros compostos com esse perfil. A tioridazina e a flufenazina, 

bem como novas classes de drogas como as butirofenonas (exemplo: haloperidol) foram 

desenvolvidas logo após a descoberta da clorpromazina (Ashton, 1992; Buckley, 1999). 

Os diferentes antipsicóticos apresentados até aqui, mesmo com estruturas químicas 

diferentes apresentam efeitos farmacológicos semelhantes e possuem grande relevância no 

tratamento dos sintomas positivos da esquizofrenia. Contudo, esses fármacos promovem 
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efeitos colaterais motores importantes, e por essa razão também ficaram conhecidos como 

neurolépticos, antipsicóticos clássicos, típicos ou de primeira geração (Keepers e Casey, 

1986). 

Com a introdução das drogas antipsicóticas atípicas, que promovem menos efeitos 

colaterais motores que o grupo anterior, o termo antipsicótico passou a ser mais utilizado para 

descrever a ação das drogas utilizadas no tratamento de psicoses (Marder, et al., 1991). Os 

efeitos colaterais desencadeados pelo tratamento com antipsicóticos típicos ocorrem no 

sistema motor extrapiramidal, produzindo sintomas de parkinsonismo (caracterizado por 

rigidez muscular, tremores, redução da expressão facial e lentidão de movimentos), acatisia 

(sentimentos de desassossego, inquietação, ansiedade e agitação), discinesia tardia 

(movimentação repetitiva e incontrolável na região da boca e lábios, às vezes em outra parte 

do corpo), distonia aguda (espasmo muscular dos olhos, língua, pescoço e tronco), “síndrome 

neuroléptica aguda” (caracterizada por rigidez muscular, febre, sudorese excessiva e 

alterações do batimento cardíaco e da pressão arterial). Outros efeitos colaterais centrais 

dessas substâncias ocorrem no sistema neuroendócrino, produzindo alterações na secreção de 

alguns hormônios hipofisários que resultam em sintomas como ginecomastia 

(desenvolvimento de glândulas mamárias em homens), galactorréia (formação do leite em 

mulheres) e amenorréia (bloqueio da menstruação e consequentemente da ovulação). Os 

antipsicóticos também afetam o SNC autônomo, porque bloqueiam os receptores colinérgicos 

(tipo muscarínico) e adrenérgicos (alfa-adrenoceptores tipo 1), causando os seguintes 

sintomas: secura da boca e da pele, midríase, dificuldade de acomodação visual, taquicardia, 

constipação intestinal, retenção urinária, hipotensão arterial e hipotensão postural. Essas 

drogas, apesar de não interferirem na ereção, inibem a ejaculação, e causam sedação e 

sonolência. Os sintomas extrapiramidais são os mais comuns, e são responsáveis pela baixa 

adesão e desistência ao tratamento (Marder et al., 1991). O mecanismo de ação dos 

antipsicóticos típicos parece ser mediado pela neurotransmissão dopaminérgica. Esses 

medicamentos têm como característica principal bloquear a dopamina no nível dos receptores 

pré e pós-sinápticos (Tallman, 2000). Esse mecanismo de ação foi primeiramente descrito por 

Carlsson e Lindqvist em 1963. Em experimentos com ratos, observou-se que a administração 

de clorpromazina ou haloperidol resultava em acumulação do metabólito de dopamina em 

áreas cerebrais ricas nessa substância. Essa descoberta foi complementada com a informação 

de que as drogas antipsicóticas clássicas também podiam bloquear a formação e liberação de 

dopamina nos neurônios responsáveis pela regulação da síntese e liberação de dopamina. A 

dopamina atua sobre diferentes tipos de receptores, os subreceptores D1, D2, D3, D4, e D5. 
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Os estudos realizados com animais e seres humanos constataram que a afinidade pelo receptor 

D2 é o mecanismo que melhor se correlaciona com os efeitos comportamentais dos 

antipsicóticos. A análise farmacológica dos compostos antipsicóticos clássicos concluiu que 

essas drogas se caracterizam por antagonizar os receptores D2, embora possam atuar em 

vários outros receptores. Com isso, estabeleceu-se uma correlação entre a afinidade pelos 

diferentes receptores e os efeitos terapêuticos e colaterais dos antipsicóticos (Reynolds, 1992). 

Além disso, o êxito dos antipsicóticos clássicos era restrito aos sintomas positivos, junto a 

uma parcela considerável de pacientes que não respondiam ao tratamento (Buckley, 1999; 

Marder & Van Putten, 1995; Tallman, 2000). Assim, iniciou-se a busca de outros 

antipsicóticos, que promovessem alívio nos sintomas negativos e pudessem auxiliar os 

pacientes refratários. Essa ação distinta levou a chamar esses novos compostos de 

antipsicóticos atípicos, em oposição aos clássicos ou típicos (Buckley, 1999).  

Entre os antipsicóticos atípicos podemos destacar a clozapina (CLZ). Esse composto é 

uma dibenzodiazepina que foi desenvolvida em 1961. Esse fármaco é aprovado para o 

tratamento em casos de esquizofrenia refratária e promove efeitos motores adversos em 

menor escala se comparada à primeira geração de antipsicóticos como a clorpromazina e 

haloperidol (Warnez e Alessi-Severini, 2014). Kane e colaboradores (1988) e estudos de 

metanálises (Breir et al., 1994) salientam que a CLZ é mais eficaz que qualquer outro 

antipsicótico de primeira ou segunda geração tornando-se a droga de escolha para o 

tratamento de pacientes refratários (Siskind et al., 2016). Não há dúvidas que a CLZ é uma 

droga altamente eficaz na prática clínica diária e muitos pacientes que fazem o uso dela a 

toleram bem e experimentam um notável alívio dos sintomas positivos e negativos, 

promovendo uma qualidade de vida satisfatória (Orsolini et al., 2016). Esse fármaco tem o 

perfil de atuar em diversos receptores e, em relação ao sistema dopaminérgico, apresenta 

maior afinidade pelos receptores dos tipos D1 e D4 do que pelos receptores D2 (Bunney, 

1992). Além disso, a CLZ é caracterizada por uma rápida dissociação dos receptores D2, 

fenômeno responsável pelo efeito antipsicótico mais robusto e menor propensão a causar 

sintomas extrapiramidais e hiperprolactinemia (Vauquelin et al., 2012). Como citado 

anteriormente, a múltipla afinidade por receptores pela CLZ também incluem: 5-HT1A, 5-

HT1C, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT6, receptores α1 e α2 adrenérgicos, H1, H3 

histaminérgicos, receptores H4 e receptores muscarínicos M1 e M5 (Sthal, 2014). A afinidade 

da CLZ, especialmente aos receptores adrenérgicos, histaminérgicos e muscarínicos, podem 

explicar alguns de seus efeitos adversos, contudo outros efeitos desse tipo não se relacionam 

ao perfil de antagonizar ou ativar outros receptores (Bastiampillai et al., 2017). Além disso, 
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algumas populações incluindo idosos e adolescentes podem ser particularmente vulneráveis 

aos efeitos adversos da CLZ, apesar de sua eficácia comprovada (Bishara e Taylor, 2014). Um 

dos principais efeitos adversos causados pelo tratamento com CLZ e outros antipsicóticos 

atípicos como a quetiapina é a agranulocitose e a neutropenia (Li e Cameron, 2012). Pacientes 

que fazem o uso desses antipsicóticos devem fazer exames de sangue frequentes para a 

contagem de leucócitos, células importantes para o sistema imunológico e que participam 

ativamente na maquinaria de defesa do corpo. Além desses efeitos, o ganho de peso e diabetes 

também podem ser desencadeados pelo uso dessa classe de antipsicóticos (Henderson et al., 

2000). Diante do exposto, os antipsicóticos em geral são eficazes no tratamento dos sintomas 

positivos da esquizofrenia, poucos como a CLZ são efetivos contra os sintomas negativos e 

não há dados concretos desse grupo de drogas atuando no alívio dos sintomas cognitivos. 

Dessa forma, a busca por novos fármacos que sejam eficazes no tratamento de todos os 

grupos os sintomas da esquizofrenia e apresentem um perfil reduzido de efeitos colaterais é de 

grande importância e interesse por parte da comunidade científica. 

 

 
Figura 2: Número de internações antes e após a implementação da terapia antipsicótica 
- O gráfico revela o número de pacientes esquizofrênicos em centros psiquiátricos antes e 
após o surgimento dos antipsicóticos. Após a entrada da terapia antipsicótica houve uma 
drástica queda no número de internações relacionadas com esse transtorno mental. Imagem 
retirada de https://www.madinamerica.com. 
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1.2 Marcadores biológicos na esquizofrenia 

 

Há uma intensa busca por diferentes marcadores biológicos que potencialmente 

poderiam auxiliar a compreensão da esquizofrenia, facilitar seu diagnóstico e contribuir com 

sua evolução terapêutica. Estudo clínico conduzido por Arnold e colaboradores (2015) 

observou que em pacientes esquizofrênicos há uma diminuição no volume hipocampal, 

podendo ser um possível biomarcador para essa desordem.  

A diminuição da expressão da proteína ácido glutâmico descarboxilase (GAD-67) é 

consistente em pacientes esquizofrênicos e com transtorno bipolar com psicose, sendo que em 

animais a expressão dessa enzima é diminuída pela estimulação crônica de receptores 

dopaminérgicos D2 e pelo bloqueio de curta duração de receptores NMDA (Kalkman e 

Loetscher, 2003). Estudos já ligaram a disfunção no sistema imunológico com sintomas 

característicos da esquizofrenia (Jones et al., 2005; Strous e  Shoenfeld, 2006). Foi sugerido 

que o aumento de receptores dopaminérgicos em células T pode estar relacionado com a 

gravidade dos sintomas em pacientes esquizofrênicos (Brito-Melo et al., 2014).  

 

1.2.1 BDNF: um provável marcador? 

 

As neurotrofinas são uma classe importante de moléculas de sinalização no cérebro 

responsáveis pelo direcionamento de axônios, crescimento de neurônios, maturação de 

sinapses durante o desenvolvimento e plasticidade sináptica. Esta família de moléculas inclui 

o fator de crescimento nervoso (NGF) (Levi-Montalcini, 1966), bem como neurotrofinas 3 e 4 

(Hohn et al., 1990 ). Destes, o BDNF é o melhor caracterizado em termos de seu papel na 

plasticidade sináptica (Lohof et al., 1993; Levine et al., 1995, 1998; Kossel et al., 2001) 

atividade e relacionado a diversas doenças psiquiátricas. Ao longo do desenvolvimento, o 

BDNF atua sinalizando o crescimento axonal de forma adequada (Yoshii e Constantine-

Paton, 2010). O BDNF é secretado pelos tecidos-alvo e se liga aos seus principais receptores 

tirosina quinase B (TrkB) que internalizam-se  e sinalizam para o núcleo da 

célulaestimulandor o crescimento de neuritos (Yoshii e Constantine-Paton, 2010). Essa 

neurotrofina é fundamental para o desenvolvimento adequado e sobrevivência de neurónios 

dopaminérgicos, GABAérgicos, colinérgicos e serotoninérgicos sendo considerado um 

marcador em doenças neuropsiquiátricas (Pillai e Mahadik, 2008). 
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O BDNF também desempenha funções essenciais no cérebro maduro na 

plasticidade sináptica (Poo, 2001) e é crucial para os processos de aprendizagem e 

memória (Lu et al., 2008). O BDNF e o TrkB estão localizados em neurônios pré e pós-

sinápticos, onde o é liberado de maneira atividade celular-dependente. (Waterhouse e Xu, 

2009). A sinalização pré-sináptica de BDNF promove a liberação de neurotransmissores, 

enquanto a sinalização pós-sináptica está envolvida no aumento da função do canal iônico, 

incluindo o receptor do glutamatérgico ionotrópico NMDA, bem como canais de sódio e 

potássio (Rose et al., 2004). O BDNF atua tanto nas sinapses excitatórias quanto 

inibitórias (Kovalchuk et al., 2004), evidências em modelos experimentais sugerem que 

ele pode modular tanto a atividade neuronal espontânea quanto a estimulada (Schuman, 

1999; Tyler et al., 2006).  

Tem sido proposto que distúrbios cognitivos e emocionais persistentes, que 

ocorrem no desenvolvimento alterando a expressão do BDNF, incluindo modificações 

genéticas, na circuitaria dos sistemas neurotransmissores e ambientais conduzem a perfis 

patológicos comportamentais e neuronais associadas à esquizofrenia (Durany e Thome, 

2004). Estudos post-mortem em tecidos de pacientes esquizofrênicos demonstraram 

alterações no BDNF em regiões cerebrais como CPF e HPC. Nessa direção, esses 

trabalhos sugerem que a expressão de BDNF está aumentada no córtex de portadores 

esquizofrênicos em comparação com controles saudáveis (Takahashi et al., 2000), 

enquanto outros relatam que BDNF e TrkB estão diminuídos nessa mesma região 

(Weickert et al., 2003; Hashimoto et al., 2005b). Alguns estudos demonstraramm níveis 

aumentados dessa neurotrofina no HPC (Iritani et al., 2003), enquanto outros relatam 

diminuição do BDNF (Durany et al., 2001). Estudos mostram ainda que o receptor TrkB 

está diminuído no HPC (Takahashi et al., 2000). Embora esses dados sejam contraditórios 

é possível que esses efeitos sejam devido à terapia antipsicótica administrada em longo 

prazo nos pacientes submetidos a esses estudos. De forma independente, esses achados 

podem sugerir que a esquizofrenia pode estar associada à expressão desequilibrada nos 

níveis de BDNF em regiões importantes na neurobiologia do transtorno, ou ainda uma 

manifestação secundária de condições patológicas ou ação do tratamento com 

antipsicóticos. Nesse contexto, mais estudos são necessários para determinar como a 

expressão do BDNF pode estar alterada nos pacientes nas etapas iniciais da doença em 

relação aos pacientes que já fazem o uso da terapia antipsicótica no decorrer dos anos. 

Estudos de ressonância magnética mostraram que alterações estruturais consistentes são 

comuns em pacientes esquizofrênicos, incluindo ventrículos aumentados (Boos et al., 
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2007) e substância cinzenta reduzida, particularmente no córtex e no HPC ( Banaj et al., 

2018). Estas descobertas sugerem que a possível desregulação do BDNF durante o 

desenvolvimento cerebral nos pacientes pode estar associada à redução da massa cinzenta. 

Vale ressaltar, que outras abordagens produziram dados conflitantes em relação aos níveis 

de BDNF no soro de indivíduos com esquizofrenia. Alguns detectaram níveis séricos de 

BDNF diminuídos (Pillai, 2008); outros relatam que não existem diferenças entre 

indivíduos sadios e portadores da doença (Durany e Thome, 2004). Estudos semelhantes 

foram conduzidos em pacientes que faziam o uso regular de antipsicóticos, no caso da 

CLZ, ela parece aumentar os níveis séricos de BDNF, enquanto outros fármacos, como a 

risperidona, não apresentaram diferenças em relação aos tratamentos controles (Pillai, 

2008). Ainda não está claro como os níveis séricos de BDNF se correlacionam com os 

níveis cerebrais e como é a participação dele nos sintomas da doença. Nesse sentido, 

estudo de Niitsu e colaboradores (2014) demonstrou uma correlação positiva entre os 

níveis séricos de BDNF e os sintomas negativos em pacientes esquizofrênicos. Ainda, 

outro estudo descreveu que os níveis séricos de BDNF estão diminuídos no primeiro 

episódio de psicose em portadores dessa doença (Toll e Mané, 2015). 

 

1.2.2 A deficiência do processamento de informações na esquizofrenia  

 

O prejuízo no processamento de informações, embora não seja exclusivo da 

esquizofrenia, também pode ser utilizado como um marcador biológico (Swerdlow et al., 

2015), além de ser uma ferramenta importante para a busca de novos fármacos no campo 

pré-clínico, uma vez que é um modelo translacional e preditivo para a ação de 

antipsicóticos. Embora não seja possível reproduzir totalmente as complexas 

manifestações dos distúrbios psiquiátricos nos modelos animais (Marcotte et al., 2001), 

algumas estratégias experimentais reproduzem sintomas característicos da esquizofrenia, 

como é o caso desse modelo (Weiss e Feldon, 2001).  Na prática, o prejuízo no 

processamento de informações é revelado pelo prejuízo na inibição do reflexo de 

sobressalto, teste denominado de inibição pré-pulso (do inglês prepulse inhibition - PPI). 

O reflexo de sobressalto é uma resposta natural de defesa, incontrolável e espontânea, que 

envolve uma rápida contração dos músculos da face e do corpo em resposta a um estímulo 

sensorial intenso e inesperado auditivo, visual ou tátil (Weiss e Feldon, 2001). A inibição 

pré-pulso do reflexo de sobressalto foi descrita em humanos por Graham (1975) e consiste 
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na diminuição da resposta de sobressalto a um estímulo intenso (pulso) quando este é 

precedido imediatamente (30-500ms) por um estímulo mais fraco (pré-pulso). A redução 

do reflexo de sobressalto pode ser considerada como uma medida operacional do 

processamento de informações (figura 3) através do qual o organismo filtra informações 

excessivas (Hoffman e Ison, 1980). Em algumas doenças psiquiátricas, como é o caso da 

esquizofrenia, do transtorno obsessivo compulsivo, da desordem do pânico e mania, além 

das doenças de Huntington e Tourette, pode ocorrer deficiência desse processamento 

(Geyer e Heinssen, 2005). Experimentalmente, agonistas dopaminérgicos diretos, drogas 

que intensificam a neurotransmissão dopaminérgica, antagonistas de receptores de 

glutamato, agonistas de receptores serotoninérgicos e/ou drogas que induzem liberação de 

serotonina prejudicam o PPI (Hutchison e Swift, 1999; Geyer et al., 2001; Winslow et al., 

2001). Por sua vez, drogas antipsicóticas como o haloperidol, a CLZ e a risperidona 

impedem e/ou revertem prejuízo no teste de PPI (Geyer  et al., 2001). Considerando que 

esse é um fenômeno observado em diferentes espécies, que requer parâmetros similares 

tanto em humanos quanto em roedores, o teste de PPI constitui uma estratégia 

experimental importante utilizada para a investigação de distúrbio no processamento de 

informações, com caráter preditivo para efeito do tipo antipsicóticos (Weiss e Feldon, 

2001). Em roedores, a habilidade de drogas em antagonizar efeitos comportamentais de 

drogas psicotomiméticas, como a estereotipia, hiperlocomoção, diminuição da interação 

social e prejuízo no teste de PPI, é preditiva de atividade do tipo antipsicótica e assim, 

permitindo explorar e investigar o potencial terapêutico de novas substâncias junto aos 

seus prováveis mecanismos de ação (Lipska e Weinberg, 2000; Iversen, 1987; Kilts, 

2001).  Enquanto o reflexo de sobressalto é mediado por estruturas do tronco encefálico, a 

inibição desse reflexo é regulada de maneira complexa por estruturas prosencefálicas 

como o HPC, a amígdala, o NAC e o CPF (Zhang et al., 2000; Lacroix et al., 200; 

Swerdlow et al., 2001). Uma vez que a esquizofrenia engloba conjuntos de sintomas 

diversos é relevante a investigação de mecanismos farmacológicos e moleculares 

específicos nas estruturas encefálicas envolvidas na fisiopatologia da doença. 
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Figura 3: Esquema simplificado do mecanismo de inibição pré-pulso (PPI). O PPI é 
caracterizado por uma redução na amplitude de sobressalto que ocorre em resposta a um 
estímulo auditivo intenso, quando este é precedido imediatamente (30-500ms) por um 
estímulo também sonoro, porém mais fraco (pré-pulso). Drogas que aumentam a 
neurotransmissão dopaminérgica (exemplo: ANF) e antagonistas de receptores 
glutamatérgicos do tipo NMDA (exemplo: MK-801) prejudicam a redução na amplitude de 
sobressalto mesmo com a apresentação do pré-pulso. 

 

1.3 Cannabis sativa e seu Potencial Farmacológico  

 

A Cannabis sativa é uma planta utilizada com diferentes finalidades desde o início das 

civilizações para fins medicinais, recreativos, produção de tecidos e resinas. A planta é dioica, 

apresentando os gêneros macho e fêmea. Com o passar do tempo o uso rotineiro da Cannabis 

foi sujeito a sanções sociais e legais devido aos seus efeitos psicotrópicos e potencial de 

abuso. Entre os mais de 500 compostos presentes na planta, estão os fitocanabinoides, que 

totalizam mais de 100 compostos, destacando os mais abundantes: canabinol, o canabidiol 

(CBD) e o delta 9-THC. Os fitocanabinoides (figura 4) ocorrem na folhas do gênero feminino 

em glândulas de resina chamados de tricomas (Nature Outlook, 2015). O delta 9-THC atua 

por ativar receptores denominados de CB1 e CB2. O primeiro é encontrado no SNC e em 

nervos periféricos e é responsável pelos efeitos subjetivos observados com o delta 9-THC 

(Howlett et al., 2002). O segundo está localizado na periferia, particularmente, em células do 

sistema imunológico. Contudo, recentemente os receptores CB2 foram também descritos no 

SNC (Pertwee, 2008). O CBD representa o maior constituinte não psicotomimético da 

Cannabis sativa e é capaz de antagonizar os efeitos ansiogênicos e psicotomiméticos de altas 
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doses do delta 9-THC (Zuardi et al., 1982; 2006) As substâncias endógenas que interagem 

com os receptores CB1 e CB2 foram chamadas de endocanabinoides, o primeiro a ser 

descoberto foi a anandamida (AEA), sendo o termo “ananda” oriundo do sânscrito, que 

significa felicidade serena (Devane et al., 1992), o segundo foi o 2-aracdonil-glicerol (2-AG) 

descoberto por Mechoulam e colaboradores (1995) e outros logo em seguida (Pacher et al., 

2006). O sistema endocanabinoide, que inclui os receptores canabinoides e seus ligantes 

endógenos, além dos mecanismos de síntese e inativação dos endocanabinoides, possui a 

habilidade de modular vários processos fisiológicos e fisiopatológicos, como exemplos: (i) a 

liberação de neurotransmissores no SNC e periférico, (ii) a percepção da dor e (iii) as funções 

cardiovascular, gastrointestinal e hepática. Dessa maneira, esse sistema representa um alvo 

potencial da farmacoterapia moderna Di Marzo, 2008). 

 

 

Figura 4: Glândulas de resina presentes em folhas do gênero feminino da Cannabis sativa e 
um quadrodiluído dos principais componentes encontrados nessa planta. Retirado de 
https://www.nature.com/articles/525S2a. 

 

1.3.1 Perfil Antipsicótico do CBD 

 

Uma vez que o tratamento com antipsicóticos não aliviam todos os sintomas da 

esquizofrenia e também causam sérios efeitos indesejados é de grande relevância a busca e 

exploração por novos fármacos e de sistemas neurotransmissores que possam participar da 

fisiopatologia da esquizofrenia.  

Diante dessa premissa, o CBD é um fitocanabinoide ativo encontrado em altas 

concentrações em preparações de extratos de Cannabis sativa (cerca de 40%). Esse composto 

apresenta um grande potencial terapêutico no tratamento de diversas condições, como certos 

tipos de epilepsia e em um possível tratamento em estados de psicose (Pertwee, 2008).  
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A primeira evidência de que o CBD poderia apresentar propriedades do tipo 

antipsicóticas foi obtida pela observação de que os efeitos subjetivos semelhantes aos 

observados nas psicoses em voluntários sadios pelo delta 9-THC, como a desfragmentação do 

pensamento, alterações da percepção e resistência à comunicação, poderiam ser inibidos pelo 

CBD (Zuardi et al., 2006). No mesmo ano, pacientes de um hospital psiquiátrico na África do 

Sul, após a utilização de uma variedade de Cannabis praticamente desprovida de CBD, 

apresentaram maior frequência de episódios psicóticos agudos (Rottanburg, 1982).  Estudos 

pré-clínicos do nosso grupo de pesquisa revelaram o potencial antipsicótico do CBD em 

prejuízo induzido por ANF no teste de PPI (Pedrazzi et al., 2015) e MK-801 (Gomes et al., 

2014). Adicionalmente, foi observado que ratos espontaneamente hipertensos (SHR) 

apresentam alterações comportamentais que incluem prejuízo no PPI, que são revertidas pela 

CLZ e CBD (Levin et al., 2012). A tabela 1 e 2 respectivamente apresentam um sumário dos 

efeitos do CBD obtidos em modelos experimentais preditivos para ação de antipsicóticos e 

seus efeitos em ensaios clínicos com pacientes esquizofrênicos. Adicionalmente, Malone e 

colaboradores (2009) demonstraram que o CBD foi capaz de reverter à diminuição da 

interação social em ratos causada por baixas doses de delta-9-THC. Em concordância com 

essas observações, o CBD, semelhante à CLZ, reverte a hiperatividade e o prejuízo da 

interação social em ratos, provocados por MK-801 (Gururajan et al., 2012). Recentemente um 

estudo conduzido em 88 pacientes com esquizofrenia, o CBD foi administrado durante 6 

semanas junto a medicação antipsicótica usual, como um adjuvante.  O estudo concluiu que a 

adição do CBD no tratamento reduziu os sintomas da esquizofrenia sem induzir eventos 

adversos graves (GW Pharmaceuticals). 
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Tabela 1: Efeito do CBD em diferentes modelos experimentais de sintomas da esquizofrenia.  

Estudo Espécie Dose de CBD Resultados Referências 

Estereotipia 
induzida por 
apomorfina 

Ratos 60 mg/kg Redução 
Zuardi et al., 

1991 

Expressão 
de C-Fos 

Ratos 120 mg/kg 
Aumento da 
expressão no 

NAC 

Guimarães et 
al., 2004 

Hiperlocomoção 
induzida por 

ANF 
Camundongos 30-60 mg/kg Redução 

Guimarães et 
al., 2005 

Prejuízo induzido 
por MK-801 no 

teste de PPI 
Camundongos 5 mg/kg Redução 

Long et al., 
2006 

Prejuízo na 
interação social 

induzido por 
delta-9-THC 

Camundongos 20 mg/kg Redução 
Malone et al., 

2009 

Prejuízo na 
interação social e 
hiperlocomoção 

induzida por MK-
801 

Camundongos 3 mg/kg Redução 
Gururajan et 

al., 2012 

Prejuízo no PPI 
em linhagem 

SHR 
Ratos 30 mg/kg Redução 

Levin et al., 
2014 

Prejuízo no 
reconhecimento 

de objetos e 
interação social 

induzido por 
MK-801 

Camundongos 30-60 mg/kg Redução 
Gomes et al., 

2015 

Prejuízo induzido 
por ANF no PPI 

Camundongos 30-60 mg/kg Redução 
Pedrazzi et al., 

2015 

 

 

 



Introdução  |  38 

 

 

Tabela 2: Efeito do CBD sobre sintomas associados à fisiopatologia da esquizofrenia. 

Estudo Indivíduos Dose CBD Resultados Referências 

Estudo de Caso Um indivíduo 1200 mg/dia 
Melhora dos 

sintomas 
Zuardi et al., 

1995 

Estudo de Caso 

Três pacientes 
resistentes ao 

tratamento 
convencional 

40 – 1280 
mg/dia 

Melhora leve em 
um dos pacientes 

Zuardi et al., 
2006 

Estudo de Caso 

Seis pacientes 
com psicose 
associada a 
Doença de 
Parkinson 

150 mg/dia 
Melhora 

significativa 
Zuardi et al., 

2009 

Estudo de Caso 

Dois pacientes 
com 

Transtorno 
Bipolar 

600 - 1220 
mg/dia 

Nenhuma melhora 
dos sintomas 

Zuardi et al., 
2010 

Estudo duplo-
cego 

randomizado 
CBD X 

Amisulprida 

42 pacientes 
esquizofrênicos 
com paranoia 

aguda 

800 mg/dia de 
CBD ou 

Amisulprida 

Melhora clínica 
significativa de 

ambos os 
tratamentos. CBD 
causou menores 
efeitos colaterais 

Leweke et 
al., 2012 

Estudo duplo-
cego 

randomizado 

CBD X 
Placebo 

Primeiro 
episódio de 

esquizofrenia 
paranoide 

600 mg/dia 
Melhora dos 

sintomas 
psicóticos 

Leweke et 
al., 2013 

Estudo duplo-
cego 

randomizado 
CBD X 
Placebo 

43 Pacientes 
esquizofrênicos 

ou com 
transtorno 
psicótico 

relacionado 

1000 mg/dia ou 
placebo em 
duas doses 

Melhora 
significativa nos 

sintomas positivos 
e melhor 

desempenho 
cognitivo e 

funcionamento 
geral 

McGuire et 
al., 2018 
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O CBD aparentemente produz efeitos antipsicóticos sem produzir efeitos 

extrapiramidais, que representam efeitos colaterais dos antipsicóticos típicos, como 

Parkinsonismo farmacológico, distonia aguda, tremor perioral e discinesia tardia (KANE, 

2001). Neste sentido o CBD assim como o antipsicótico atípico CLZ, aumenta a expressão da 

proteína c-Fos no NAC, mas não em regiões motoras como o estriado dorsal, característica 

dos antipsicóticos típicos como o haloperidol, provavelmente relacionada com as 

manifestações motoras adversas dessa classe de antipsicóticos (Guimarães et al., 2004). Essa 

observação indica que o CBD produz ativação neuronal na via mesolímbica e provavelmente, 

menor potencial para os efeitos motores indesejáveis, mais uma vez corroborando o provável 

perfil atípico desse composto (Zuardi, 2008). 

 

1.3.2 Mecanismo de ação do CBD 

  

Ainda há poucos estudos que investigaram os mecanismos farmacológicos, celulares e 

moleculares envolvidos no perfil antipsicótico do CBD. Estudo conduzido por Bhattacharyya 

e colaboradores (2012) demonstrou que o CBD exerce efeitos opostos aos do delta-9-THC 

sobre a ativação do estriado, CPF e córtex temporal medial. Esses mecanismos podem 

contribuir com os efeitos da Cannabis sativa sobre os sintomas psicóticos e com a habilidade 

do CBD em antagonizar os efeitos do delta-9-THC. É provável que o CBD não atue somente 

em receptores específicos tal como o delta-9THC. O CBD é capaz de facilitar a sinalização 

dos endocanabinoides através da inibição da recaptação celular de anandamida e sua hidrólise 

enzimática pela amida hidrolase de ácidos graxos (FAAH), porém, em oposição ao delta-9-

THC apresenta baixa afinidade pelos receptores CB1 e CB2. (Thomas, 1998; Petitet, 1998). O 

CBD pode ativar um canal iônico denominado receptor vaniloide com potencial transitório 1 

TRPV1 (Bisogno, 2001) e aumentar a sinalização mediada pela adenosina através da inibição 

de sua receptação (Carrier et al. ,2006). Estudo conduzido por Long e colaboradores (2006) 

observou que o efeito do CBD na atenuação do prejuízo no teste de PPI induzido pelo MK-

801 foi bloqueado pelo tratamento com capsazepina (CPZ), um antagonista do receptor 

TRPV1, contudo não são conhecidos os efeitos do bloqueio de receptores TRPV1 sobre os 

efeitos do CBD em modelos baseados na hiperfunção dopaminérgica. Os receptores TRPV1 

são denominados receptores vaniloides pelo fato de seu principal agonista, a capsaicina, a 

resiniferatoxina (RTX), possuírem em sua estrutura química o grupamento homovanilil 

(Szalassi e Blumberg, 1999). Esses canais estão expressos em regiões cerebrais relacionadas 
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ao processamento de informações, tais como o córtex, hipocampo (HPC), amígdala central, 

estriado, hipotálamo, substância negra, formação reticular e cerebelo (Szalassi e Blumberg, 

1999; Mezey, 2000). A anandamida é um agonista endógeno (Devane et al., 1992) de 

receptores TRPV1 expressos em terminais nervosos pós-sinápticos (Brown, 2007). É sugerido 

que a propriedade antipsicótica do CBD esteja relacionada à sua habilidade de aumentar a 

disponibilidade de anandamida (Izzo, 2009; Schubart et al., 2013). Em estudo conduzido por 

Leweke e colaboradores (2012) foi observado que os pacientes tratados com CBD 

apresentaram maiores níveis séricos de anandamida, associados com a melhora dos sintomas 

clínicos. Em modelos animais de psicose, a ação farmacológica do bloqueio da degradação de 

anandamida atenua o comportamento induzido por ANF e fenciclidina (Seillier et al., 2010). 

Dessa maneira, o uso de inibidores da FAAH podem ser de grande interesse como um 

possível tratamento da esquizofrenia, e alvo para o entendimento do mecanismo de ação do 

CBD.  Existem evidências de que o CBD possa agir sobre outros alvos, além do sistema 

endocanabinoide. Estudos demonstram que o CBD parece apresentar propriedades agonísticas 

nos receptores serotoninérgicos do tipo 5-HT1A (Russo et al., 2005; Gomes et al., 2012),  

sendo que a interação parece estar envolvida em sua ação ansiolítica (Campos e Guimarães, 

2008; Resstel et al., 2009).  Há evidências relevantes do papel dos receptores 5HT1A em 

doenças psiquiátricas como a esquizofrenia; exemplo conhecido é que antipsicóticos atípicos 

possuem afinidade por esses receptores (Burnet et al., 1996; Newman-Tancredi et al., 2010). 

Estudos post-mortem revelaram expressão alterada de receptores 5-HT1A em pacientes com 

esquizofrênia (Bantick et al., 2001). É sugerido que as propriedades dos agonistas 5-HT1A 

melhoram os sintomas negativos e déficits cognitivos pelo estímulo e liberação de dopamina 

no CPF (Ichikawa e Meltzer, 2000). 

 

1.4 A investigação e atuação de drogas com perfil antipsicótico na participação de 

mecanismos epigenéticos na esquizofrenia 

 

Na década de 40, Conrad Hal Waddington buscava explicar como distintos tipos 

celulares poderiam ser gerados a partir de células contendo o mesmo genoma. Waddington 

acreditava que os genes eram importantes para determinar o desenvolvimento do organismo, 

mas que algumas modificações poderiam ocorrer alterando o desenvolvimento normal, e a 

isso ele chamou de embriologia causal ou “epigenética” (Slack, 2001). Diferentes fenótipos 

celulares seriam resultantes da interação entre genes e ambiente. Atualmente a epigenética é 

compreendida como o modo pelo qual as experiências e o ambiente podem acarretar 
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alterações estáveis na estrutura da cromatina, alterando a expressão gênica e a codificação de 

proteínas, sem que haja alterações na sequência de bases do DNA (Holliday, 2006). Tem sido 

proposto que mecanismos epigenéticos promovam efeitos de longa duração em neurônios 

maduros, podendo assim interferir com mecanismos neurais complexos, tais como a 

plasticidade e a neurogênese (Tsankova et al., 2007).  De fato, a remodelação da cromatina 

decorrente de alteração epigenética modula a expressão gênica na medida em que o aumento 

(heterocromatina) ou diminuição (eucromatina) da condensação da cromatina dificulta ou 

facilita, respectivamente, o acesso da maquinaria transcricional a regiões promotoras 

específicas, resultando em mudança nos níveis de RNA mensageiro e de proteínas expressas 

(Tsankova et al., 2006, 2007;  Krishnan e Nestler, 2008). Recentemente, as modificações 

epigenéticas foram relacionadas à neurobiologia de doenças psiquiátricas Tsankova et al., 

2007). Os estudos relacionados aos transtornos mentais focam dois mecanismos principais: 

acetilação de histonas e metilação do DNA.  

As histonas estão intimamente relacionadas com o padrão de expressão gênica, tanto a 

fosforilação da histona H3, quanto a acetilação de histona H3 e H4 estão associados com o 

aumento da expressão gênica (Berger, 2001).  A metilação do DNA (figura 5) consiste na 

adição de um radical metil ao carbono 5 da citosina em dinucleotídeos citosina-fosfatoguanina 

(CpGs), catalisada pelas enzimas DNA metiltransferases (DNMTs). Evidências sugerem que 

a metilação do DNA contribui para a regulação da expressão gênica, neurodesenvolvimento e 

na fisiopatologia de doenças do cérebro Abdolmaleky, et al., 2004;  Cedar e Bergman, 2009). 

O papel do epigenoma na etiologia da esquizofrenia tem sido investigado a mais de 60 anos 

(Osmond e Smythies, 1952). Estudo de Pollin e colaboradores (1961) observaram que a 

administração crônica de L-metionina, um doador de radical metil e o precursor de metionina 

S-adenosil, conhecido pelos seus efeitos antidepressivos, exacerbava os sintomas psicóticos 

em pacientes esquizofrênicos, o que proporcionou uma forte evidência para “hipótese de 

transmetilação '' da psicose (Pollin, et al.,1961). Posteriormente, estudos em pacientes 

esquizofrênicos demonstraram alterações na metilação do DNA em leucócitos (Shimabukuro 

et al., 2007)  e aumento da expressão de DNMTs em interneurônios GABAérgicos no CPF 

(Zhubi et al., 2009). 

Durante a diferenciação celular e desenvolvimento as alterações na metilação do DNA 

desempenham um papel chave nas modificações epigenéticas. Evidências sugerem que a 

hipermetilação, normalmente está relacionada à inibição de expressão de determinado gene, 

esse efeito é controlado pelas DNMTs, que estão amplamente expressas no cérebro (Baylin et 

al., 2001; Herman e Baylin, 2003; Noh et al., 2007).  É bem estabelecido que a hipometilação 



Introdução  |  42 

 

em regiões gênicas promotoras podem resultar em sua ativação e consequente síntese 

proteica. Além disso, há observações que a hipermetilação de citosinas dentro de ilhas CpG 

está ligada à transcrição reduzida de genes no cérebro (Jones e Takai, 2001). O DNA 

hipometilado desempenha um papel na farmacologia dos antipsicóticos. Por exemplo, estudos 

demonstram que vários derivados da dibenzepina, tais como a CLZ, quetiapina e olanzapina, 

mas não das butiferonas, como o haloperidol, induzem a remodelação da cromatina e ativam a 

demetilação do DNA em regiões promotoras de genes associados à neurotransmissão  

GABAérgica (Dong et al., 2008). A natureza das doenças psiquiátricas sugere uma via 

comum que pode estar envolvida na baixa regulação de múltiplos genes através de 

mecanismos epigenéticos. Dessa forma, o epigenoma vem sendo considerado um possível 

alvo farmacológico para o tratamento de diversas doenças (Boyadjieva e Varadinova, 2012). 

Esses estudos fortalecem a ideia de que o SNC possui mecanismos controlados 

epigeneticamente, que afetam a regulação da expressão de genes envolvidos na modulação de 

processos emocionais, cognitivos e seus distúrbios correlacionados, de modo que a 

desregulação desses mecanismos, em uma ou mais região encefálica, pode contribuir para a 

fisiopatologia de diversas doenças, inclusive a esquizofrenia. Nesse sentido, é crescente o 

número de estudos investigando a relação entre a esquizofrenia e os mecanismos epigenéticos, 

como a metilação do DNA e a possibilidade de que drogas com ação antipsicótica sejam 

capazes de modular tais mecanismos, resultando no efeito comportamental desejado 

(Abdolmaleky et al., 2004). Estudos anteriores sugerem que a anandamida produz efeitos 

através de mecanismos epigenéticos como a metilação do DNA (Paradisi et al., 2008. 

Pasquariello et al., 2009) e que ela, via receptor CB1, induz aumento da atividade das enzimas 

DNMTs e consequentemente da metilação do DNA em genes associados à diferenciação de 

queratinócitos (Paradisi et al., 2008).  Estudo publicado em 2013 demonstrou que o CBD é 

capaz de modular a diferenciação celular na pele, e de forma pioneira, foi sugerido que sua 

ação esteja relacionada à metilação do DNA (Pucci et al., 2013). Modificações epigenéticas 

causadas por drogas de abuso desempenham um papel importante na plasticidade neuronal e 

nas respostas comportamentais (McCowan et al., 2015). Mychasiuk e colaboradores (2013) 

demonstraram aumento da metilação global no CPF e NAC em ratos tratados cronicamente 

com ANF. Essas alterações se estenderam ao padrão de metilação/expressão em 4 genes do 

CPF e 13 do NAC.  

Adicionalmente, estudo conduzido em 2016 por Todd e colaboradores, demonstrou 

que a coadministração de CBD e delta-9-THC induz alterações na expressão de histona-

acetilase 3 (H3K9/14ac) na ATV de forma sinérgica. Vale ressaltar, que a acetilação da 
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histona 3 na via mesolímbica está relacionada com as propriedades de abuso de drogas 

psicotomiméticas (Kumar et al., 2005), fato pouco explorado com compostos canabinoides. 

Diante do exposto, até o momento, não foi investigado se o modelo de prejuízo no 

processamento de informações induzido por alteração da neurotransmissão dopaminérgica ou 

glutamatérgica apresenta componentes epigenéticos e se eventuais alterações são modificadas 

por drogas com perfil antipsicótico. 

 

 

Figura 5: Esquema simplificado da metilação do DNA. O processo ocorre com a  adição de 
um radical metil ao carbono 5 de um nucleotídeo de citosina catalisada pela enzima DNMT. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral  

 

Deste estudo foi investigar os prováveis mecanismos de ação do CBD, explorando sua 

farmacologia e os possíveis mecanismos moleculares envolvidos com seu perfil antipsicótico 

em modelos preditivos para ação dessas drogas. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

1. avaliar a participação dos receptores vaniloides TRPV1, receptores do sistema 

serotoninérgico do tipo 5-HT1A, da inibição da hidrólise enzimática da anandamida 

nos efeitos obtidos pela aplicação sistêmica de CBD sobre a hiperlocomoção e o 

prejuízo induzido no teste de PPI pela ANF;  

2. avaliar a participação do CPF nos efeitos do CBD no prejuízo induzido pela ANF no 

teste de PPI; 

3. avaliar a expressão de p-AcH3 (fosfo-histona acetilada)  em regiões límbicas, após as 

interações entre o CBD e ANF nos animais submetidos ao teste de PPI. 

4. avaliar a metilação global do DNA em estruturas cerebrais como CPF e estriado 

ventral, após as interações entre o CBD e ANF e CBD e MK-801 nos animais 

submetidos ao teste de PPI. 

5. avaliar a expressão de BDNF no HPC, após as interações entre CBD e ANF e CBD e 

MK-801 nos animais submetidos ao teste de PPI. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

  



Material e Métodos  |  47 

 

3.1 Animais  

 

Foram utilizados camundongos Suíços machos (25-30 gramas) provenientes do 

Biotério Central da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Todos os animais 

permaneceram em ambiente com temperatura controlada (23˚C ± 1) e ciclo claro/escuro de 12 

horas (ciclo de luz às 7 horas da manhã). Foram alimentados com dieta padrão do biotério e 

livre acesso à água e mantidos em grupos de aproximadamente cinco animais por caixa. 

Foram respeitados todos os critérios de ética em experimentação animal. Todos os 

procedimentos descritos foram submetidos ao Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP, número de protocolo 

2015.1.143.58.6). 

  

3.2 Drogas  

 

Para o tratamento farmacológico foram realizadas administrações sistêmica 

intraperitoneal das seguintes drogas:  

1) Anfetamina (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA), uma substância psicotomimética 

estimulante do sistema nervoso central, diluído em solução de NaCl 0,9% estéril. 

2) Capsazepina (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA), um antagonista do receptor 

vanilóide TRPV1, dissolvida em Tween 80 1%/etanol 1%/ solução de NaCl 0,9% estéril. 

3) Canabidiol (Hebrew University, Jerusalem, Israel), um fitocanabinoide, dissolvido 

em Tween 80 2%/solução de NaCl 0,9% estéril.  

4) WAY100635 (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA), um antagonista seletivo de 

receptores 5-HT1A, diluído em solução de NaCl 0,9% estéril.  

5) URB597 (Calbiochem, USA), um inibidor seletivo da enzima FAAH, diluído em 

Tween 80 2%/ solução de NaCl 0,9% estéril.  

6) Araquidonoil Serotonina (AA-5-HT) (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA), 

composto com perfil simultâneo de inibir a hidrólise e recaptação de anandamida e 

antagonizar receptores TRPV1, diluído em 10% DMSO e 90% NaCl 0,9% estéril. 

7) Clozapina (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA), um antipsicótico atípico diluído 

em solução NaCl 0,9% estéril e 0.5% de ácido glacial acético (v/v).   

Para o tratamento sistêmico a via de administração foi intraperitoneal (i.p.; 10ml/kg). 

O canabidiol (30 ou 60nmol; 0.2 µl) para injeção no córtex pré-frontal foi diluído em óleo de 

semente de uva (volume total). 
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3.3 Avaliação do Comportamento 

  

3.3.1 Teste de campo aberto  

 

A atividade locomotora foi registrada e analisada com o auxílio do Software Any-

Maze (Stoelting, USA) por meio da observação da distância total percorrida (cm) e da 

velocidade média empregada (cm/s). O comportamento do animal posicionado em uma arena 

de acrílico de 40 cm de diâmetro foi filmado durante 10 minutos por meio de uma câmera de 

vídeo posicionada em um tripé. Foi utilizada iluminação de baixa intensidade durante o 

experimento. 

  

3.3.2 Teste de PPI  

 

Foram utilizadas duas caixas de sobressalto que consistem em gaiolas de barras de aço 

inoxidável com dimensões internas de 25x9x9cm, suspensas em uma armação de PVC - 

ENV-262A Med Associates (MA). Cada uma dessas gaiolas é abrigada em uma caixa maior 

(64 x 60 x 40 cm) fabricada em madeira com atenuação acústica (ENV-018S MA). A resposta 

de sobressalto do animal gera uma pressão nesta plataforma que é captada por sensores e 

amplificada (PHM 250-60, amplificador MA) gerando um sinal analógico que é digitalizado e 

analisado por um programa computacional (Startle Reflex, versão 4.10 MA) que representará 

graficamente os sinais dessa resposta. A apresentação dos estímulos, duração, intensidade e 

amplitude também foram computadorizadas através de uma interface 729 - MA. A resposta 

do sobressalto foi medida durante os primeiros 200ms após a apresentação do estímulo de 

sobressalto. O teste de inibição pré-pulso é composto por três etapas: A) Aclimatação: 

Período de 5 minutos, durante o qual nenhum estímulo é apresentado. Consiste na 

manutenção do animal na gaiola de aço ou cilindro acrílico onde o teste é realizado, com 

ruído de fundo (background) pré-estabelecido; B) Habituação: Após a aclimatação é realizada 

a habituação ao estímulo de sobressalto e determinação da linha de base, por meio de 10 

apresentações do pulso com intervalo entre os estímulos de 30s. O objetivo desta etapa é a 

estabilização da resposta de sobressalto ao pulso. C) Inibição da resposta de sobressalto ao 

pulso (PPI): Essa etapa é composta por apresentações aleatórias dos diferentes estímulos que 

compõem o teste: (1) pulso (P;105 dB de ruído branco, duração de 20ms), (2) pré-pulso (PP; 

80, 85 ou 90 dB de som puro, freqüência de 7000 Hz, duração de 10ms), (3) pré-pulso 

seguido de pulso (PP+P) com 100ms de intervalo entre eles e (4) nulo. Durante essa sessão os 
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estímulos são apresentados em intervalos regulares de 30 segundos, sendo 20 de cada 

categoria. Geralmente, o PPI é expresso como a porcentagem de inibição da amplitude do 

sobressalto em resposta a múltiplas apresentações do pulso precedido pelo pré-pulso, em 

função da amplitude da resposta apenas ao pulso, o que é expresso na seguinte fórmula: 

%PPI=[100-(PP+P/P)*100].  

  

3.4 Cirurgia estereotáxica para implantação de cânula no CPF  

 

Os camundongos foram anestesiados com uma associação de ketamina e xilazina com 

concentração final de 70% de ketamina (70mg/kg) e 30% de xilazina (30mg/kg), 1.5 ml/kg 

i.p. Para implantação de cânula no CPF foram utilizadas as seguintes coordenadas retiradas do 

atlas de Franklin e Paxinos (1997): ântero-posterior: +2.1 mm; lateral ± 0.3 mm e 

profundidade de -2.3 mm a partir da dura. A cânula foi fixada ao crânio por meio de capacete 

confeccionado com resina acrílica odontológica. Um mandril foi colocado no interior de cada 

cânula para prevenir obstruções. Os animais receberam antibiótico durante os 7 primeiros dias 

pós-cirúrgicos. O antibiótico foi preparado utilizando-se 5 g de amoxicilina 250 mg (Uni-

Amox – União Química) dissolvida em 1 litro de água filtrada, mantida nos bebedouros e 

trocada diariamente. 

 

3.5 Congelamento e processamento dos tecidos para localização de cânula e 

imunohistoquímica  

 

Após os testes de PPI os animais foram anestesiados com dose letal da associação 

ketamina e xilazina e submetidos à perfusão intracardíaca. Essa técnica tem a finalidade de 

remover o sangue dos tecidos bem como fixá-los, evitando que ocorram autólise e 

comprometimento das estruturas a serem analisadas. Foi realizada a infusão lenta de uma 

solução fosfato-salina (PBS) a 0.01M com pH 7.4 seguida do fixador paraformaldeído (PFA 

4%) em tampão fosfato (PB 0.1 M; pH 7.4). Após extração, os encéfalos foram mantidos no 

fixador (PFA 4%) por duas horas e crioprotegidos com sacarose 30% em tampão fosfato 

0,1M, pH 7,4 durante 48 horas a 4°C, sendo em seguida congelados com isopentano à – 40°C. 

Depois de devidamente identificados os tecidos foram mantido no freezer -20C. Os cortes 

histológicos (30 µm) foram obtidos em criostato (Leica®, modelo CM1850) e montados em 

lâminas previamente gelatinizadas.  
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3.6 Reação imunoshistoquímica para o marcador molecular fosfo-histona acetilada (p-

AcH3)  

 

Resumidamente, em tecido fixado, procede-se: Enxágue 1: lavagem das secções 

3X5min., em Tampão A (PBS 0,1M + Triton 0,15%, pH 7.4) –Bloqueio 1 da atividade a 

enzima peroxidase - 13 - endógena: incubação em Tampão A contendo H2O2 %, durante 20 

min. Enxágue 2: lavagem das secções 4X5min, em Tampão. Bloqueio 2 com BSA 5% + 

Tampão A + soro chicken 5%. Enxágue 3: lavagem das secções 1X5 min., em Tampão A. 

Incubação do anticorpo primário: fosfo-histona acetilada (anti-p-AcH3; 1:2000) diluídos em 

Tampão A, durante 18 horas, sob agitação. Enxágue 4: lavagem das secções 3X5min., em 

Tampão A. Para aumentar a visualização da ligação foi empregado o método de marcação 

indireta. O tecido foi incubado por 90 minutos com o anticorpo secundário dirigido contra a 

região constante do anticorpo primário (uma anti-IgG de coelho, Vectastain, Vector 

Laboratories) na concentração de 1:400, diluído em Tampão A, que carrega um marcador, a 

Biotina. Enxágue 5: lavagem das secções 3X5min., em Tampão A. Para eliminar o excesso de 

anticorpos e aqueles ligados inespecificamente. Após enxágue o tecido foi incubado com o 

complexo Avidina-Biotina-Peroxidase (soluções A e B Vectastain, Vector Laboratories) por 

2h, sob agitação. Desta forma, o complexo Avidina/Biotina se liga a moléculas de Biotina do 

anticorpo secundário amplificando a marcação. Enxágue 6: lavagem das secções 3X5min., em 

Tampão A e lavagem das secções 3X5., em Tampão de acetato de sódio. Após o enxágue, foi 

utilizado método colorimétrico para revelação da atividade da peroxidase usando o 

tetracloreto de 3`3`-diaminobenzidina (DAB) em meio contendo H2O2 3% e níquel, em 

tampão acetato de sódio, por 3 minutos. Posteriormente, os cortes foram montados em 

lâminas e submetidos a uma série de concentração crescente de álcoois para a desidratação do 

tecido (75,95 e 100%, 100% + xilol, 3min. cada) sendo diafanizados a seguir em xilol. 

 

3.7 Quantificação dos núcleos neuronais marcados pela imunohistoquímica p-AcH3  

 

As imagens foram obtidas com câmera fotográfica Leica (DFC420) acoplada a um 

microscópio da mesma procedência. O programa utilizado para avaliação da densidade de 

neurônios marcados foi o “NIH Image” 1.60, desenvolvido pelo U.S. National Intitutes of 

Health, de domínio público (http://rsb.info.nih.gov/nih-image/). Foi realizada a contagem 

automática do número de células marcadas positivamente para o marcador em três regiões 

aleatoriamente selecionadas, em cada estrutura, em duas ou três secções adjacentes. Foram 
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obtidas médias das três leituras realizadas em cada secção e posteriormente das secções 

adjacentes analisadas. Para o NAC foram analisadas secções representativas do intervalo que 

compreende os plates 15-25, para o estriado dorsolateral os plates 18-30 e para o CPF os 

plates 13-19 (baseado em Atlas de Franklin e Paxinos, 1997). A análise foi realizada com a 

objetiva de 20X e a leitura foi realizada em uma área fixa de 382 × 286 µm. Os dados obtidos 

foram normalizados para uma área de 0.1 mm2. Representações das áreas analisadas são 

fornecidas na figura 6. 

 

 

Figura 6: Regiões selecionadas do encéfalo de camundongo para a quantificação de p-
AcH3. As áreas evidenciadas na figura exemplificam locais selecionados para a quantificação 
do marcador fosfo-histona acetilada (p-AcH3). A análise foi realizada em objetiva 20X e a 
área selecionada foi de 382 × 286 µm2. Na figura estão representados uma porção rostral do 
estriado dorsolateral (EDL) uma porção caudal para o NAC e uma porção caudal para o CPF 
(PFC), (Bregma 1.54 mm). Imagem adaptada de Franklin e Paxinos, 2001. 
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3.8 Coleta de tecidos e análise da metilação global do DNA  

 

Imediatamente após o teste de PPI os animais foram profundamente anestesiados com 

hidrato de cloral 5% (10 ml/kg) e decapitados em seguida. As estruturas encefálicas (CPF e 

estriado ventral) foram dissecadas homogeneizadas em tampão RIPA (Tris-HCl 50mM ph 

8,0; NaCl 150 mM, EDTA 2mM ph 8,0; NP-40 1%; deoxicolato de sódio 0.5%; SDS 0.1%) 

complementado com inibidor de protease (10% v/v; #P2714, Sigma-Aldrich) e armazenadas 

em -80°C até o momento da análise. O DNA foi extraído utilizando o kit AxyPrep Blood 

Genomic DNA Miniprep (APMN-BL-GDNA-50; Axygen Biosciences, USA) de acordo com 

instruções do fabricante. O DNA purificado foi digerido com a enzima Nuclease P1 (#P2640, 

Sigma-Aldrich; 2 U/µg de DNA, 4 h a 65°C em tampão acetato 20 mM pH 5.3) e com a 

enzima fosfatase alcalina (#N7640, Sigma-Aldrich; 0,3 U/µg de DNA, 2 h a 65°C em Tris-

HCl 20 mM pH 7.5). O DNA foi precipitado com etanol e NaCl 5 M a -20°C, por no mínimo 

48 h. Em seguida foi centrifugado a 4°C, 10000 g por 15 min. O pellet foi ressuspendido em 

água ultra pura. Em seguida, foi realizada a leitura da quantidade de DNA total pelo leitor de 

placas SpectraMax 190 (versão 6.2.1, Molecular Devices, Sunnyvale, CA; absorbância de 

280/260 nm) e as amostras foram armazenadas a -20°C até o momento do uso. O DNA 

metilado purificado foi quantificado pelo kit DNA Methylation EIA (#589324, Cayman 

Chemicals), de acordo com as instruções do fabricante. A absorbância produzida pelo ensaio 

foi medida pelo leitor de placas SpectraMax 190 190 (versão 6.2.1, Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA; absorbância de 280/260 nm). Diversas concentrações de 5-metil-

2’deoxicitidina foram utilizadas para construção da curva padrão. Os resultados foram 

expressos como citidina metilada/ DNA total (pg/ng).  

 

3.9 Coleta de tecidos e dosagem dos níveis de BDNF (ELISA)  

 

Imediatamente após o teste de PPI os animais foram profundamente anestesiados com 

hidrato de cloral 5% (10 ml/kg) e decapitados em seguida. Uma alíquota do HPC triturado foi 

homogeneizada em 100µL de tampão de lise (20mM Tris-HCL; pH 8.0; 137mM NaCl; 10% 

glycerol; cocktail inibidor de protease, P2714, Sigma), centrifugado a 10.000g por 15 minutos 

a 4 °C, após esta etapa o sobrenadante foi coletado. O conteúdo de BDNF foi avaliado 

utilizando o kit de ELISA (BDNF Emax EIA Assay System, Promega), de acordo com a 

metodologia empregada por Sales et al., 2011. A concentração das amostras foi calculada com 

base na curva padrão, construída com purificado de BDNF humano recombinante. Os níveis 
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de proteínas totais foram determinadas pela reação de Bradford (#B6916,Sigma), seguindo o 

manual de instruções do fabricante e utilizadas para normalizar os resultados referentes a 

expressão de BDNF. 

  

3.10 Análise estatística  

 

Os resultados do teste de PPI foram submetidos a uma ANOVA de medidas repetidas 

tendo como medida repetida a intensidade de pré-pulso e como fator independente o 

tratamento. A análise de campo aberto, os dados moleculares (expressão de P-AcH3, BDNF e 

análise da metilação do DNA) foram comparados por ANOVA de um fator. Em caso de 

efeitos significantes detectados nas ANOVAS, o teste de Duncan foi utilizado para as 

comparações múltiplas. O nível de significância foi de p<0.05. As análises estatísticas foram 

realizadas usando o software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0. Os 

gráficos foram construídos com o auxílio do programa GraphPadPrism 7.0. Em todos os 

gráficos apresentados as barras representam a média +/- erro padrão da média. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DESENHO EXPERIMENTAL 
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4.1 Parte I: Mecanismos farmacológicos envolvidos no perfil antipsicótico do CBD 

 

1. Participação dos receptores TRPV1 no mecanismo de ação do CBD 

 

RACIONAL: Estudos in vitro de Bisogno e cols. (2001) demonstraram que o CBD apresenta 

afinidade pelos receptores TRPV1. Adicionalmente, o bloqueio desses receptores pela CPZ 

impede a habilidade do CBD de prevenir prejuízo induzido por MK-801 (LONG et al., 2006). 

Nosso objetivo foi investigar se o pré-tratamento com a CPZ 1 e 5mg/kg (Dos-Santos-Pereira 

et al., 2016) injetada sistemicamente bloqueia a habilidade do CBD de impedir o prejuízo no 

PPI e a hiperlocomoção induzidos por ANF.  

 

Experimentos 1 e 2: Grupos independentes de animais foram submetidos ao teste de PPI e ao 

teste de Campo Aberto. Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10ml/kg; V) ou 

CPZ (1 ou 5mg/kg; CPZ), seguida por uma aplicação i.p. de veículo (10ml/kg) ou CBD (30 

ou 60mg/kg; CBD) que precederam a aplicação i.p. de salina (10ml/kg) ou ANF (10mg/kg no 

PPI e 5mg/kg no Campo Aberto; ANF). As drogas foram administradas com intervalo de 20 

minutos. Esse também foi o intervalo entre a última aplicação e o teste de PPI ou teste de 

Campo Aberto. 

Subgrupos: V+V+SAL, V+CBD+SAL, V+V+ANF, V+CBD+ANF, V+CBD+ANF, 

CPZ+V+SAL, CPZ+CBD+SAL, CPZ+V+ANF, CPZ+CBD+ANF; n=6-8 por tratamento. 

 

2. Participação dos receptores 5-HT1A no mecanismo de ação do CBD  

 

RACIONAL: A afinidade do CBD pelos receptores 5-HT1A está relaciona ao seu potencial 

ansiolítico (Campos e Guimarães, 2008; Resstel et al., 2009). Antipsicóticos atípicos como a 

CLZ e o aripiprazol apresentam afinidade por esses receptores desempenhando efeitos 

terapêuticos sobre os sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia (Burnet et al., 1996; 

Newman-Tanvredi, 2010). Dessa forma, nosso objetivo foi investigar se o pré-tratamento 

com a droga WAY100635, um antagonista de receptores serotonérgicos do tipo 5-HT1A, 

bloqueia a habilidade do CBD de impedir o prejuízo no PPI e a hiperlocomoção induzidos por 

ANF. 

 

Experimentos 3 e 4: Grupos independentes de animais foram submetidos ao teste de PPI e ao 

teste de Campo Aberto. Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10ml/kg; V) ou 
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WAY 100635 (0.1mg/kg; WAY), seguida por uma aplicação i.p. de veículo (10ml/kg) ou 

CBD (30 ou 60mg/kg; CBD) que precederam a aplicação i.p. de salina (10ml/kg) ou ANF 

(10mg/kg no PPI e 5mg/kg no Campo Aberto; ANF). As drogas foram administradas com 

intervalo de 20 minutos. Esse também foi o intervalo entre a última aplicação e o teste de PPI 

ou teste de Campo Aberto. 

Subgrupos: V+V+SAL, V+CBD+SAL, V+V+ANF, V+CBD+ANF, V+CBD+ANF, 

WAY+V+SAL, WAY+CBD+SAL, WAY+V+ANF, WAY+CBD+ANF; n=6-7 por 

tratamento. 

 

3. Participação da anandamida no mecanismo de ação do CBD 

 

RACIONAL: É sugerido que a propriedade antipsicótica do CBD esteja relacionada à sua 

habilidade de aumentar a disponibilidade de anandamida. Estudos clínicos demonstraram uma 

correlação positiva entre os níveis séricos de anandamida e a melhora clínica em pacientes 

tratados com CBD (Leweke et al., 2012). Dessa forma, nosso objetivo foi investigar se o pré-

tratamento com a droga URB597, um inibidor seletivo da enzima FAAH e que compartilha 

esse mecanismo de ação com o CBD, previne o prejuízo no PPI e a hiperlocomoção induzidos 

por ANF.  

 

Experimentos 5 e 6: Grupos independentes de animais foram submetidos ao teste de PPI e ao 

teste de Campo Aberto. Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10ml/kg; V) ou 

URB597 (0.1, 0.3 e 1mg/kg), seguida por uma aplicação i.p. de salina (10ml/kg) ou ANF 

(10mg/kg no PPI e 5mg/kg no Campo Aberto; ANF). As drogas foram administradas com 

intervalo de 20 minutos. Esse também foi o intervalo entre a última aplicação e o teste de PPI 

ou teste de Campo Aberto. 

Subgrupos: V+SAL, URB+SAL, V+ANF, URB+ANF; n=8 por tratamento. 

 

4. Efeito concomitante da anandamida e dos receptores TRPV1 no mecanismo de ação 

do CBD 

 

Segundo racional já apresentado, nosso objetivo foi investigar o efeito do tratamento 

sistêmico com o composto AA-5-HT (araquidonoil serotonina), que simultaneamente inibe a 

hidrólise enzimática de anandamida e antagoniza receptores TRPV1 na hiperlocomoção e 

prejuízo no PPI induzidos por ANF.  
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Experimentos 7 e 8: Grupos independentes de animais foram submetidos ao teste de PPI e ao 

teste de Campo Aberto. Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10ml/kg; V) ou 

AA-5-HT (5mg/kg), seguida por uma aplicação i.p. de salina (10ml/kg) ou ANF (10mg/kg no 

PPI e 5mg/kg no Campo Aberto; ANF). As drogas foram administradas com intervalo de 20 

minutos. Esse também foi o intervalo entre a última aplicação e o teste de PPI ou teste de 

Campo Aberto. 

Subgrupos: V+SAL, AA-5-HT+SAL, V+ANF, AA-5-HT+ANF; n=6 por tratamento. 

 

4.2 Parte II: Investigação do CPF como substrato neural para a ação antipsicótica do 

CBD  

 

RACIONAL: Há poucos estudos pré-clínicos empregando injeções diretas de CBD em 

regiões importantes do cérebro associadas ao efeito de antipsicóticos atípicos, tais como o 

CPF. Resultados anteriormente obtidos pelo  grupo com a microinjeção de CBD no NAC nos 

incentivaram a investigar outros substratos potencialmente relacionados ao efeito do CBD no 

teste de PPI (Pedrazzi et al., 2015). 

 

Experimento 9: Uma semana após a implantação de cânula no CPF, os animais receberam 

uma aplicação i.p. de veículo (0.2 µl) ou CBD (30 ou 60nmol; 0.2 µl) seguida 5 minutos 

depois de uma aplicação intraperitoneal de salina (10 ml/kg) ou ANF (10 mg/kg), sendo 

submetidos, 5 minutos após ao teste de PPI.  

Subgrupos: V+SAL, CBD+SAL, V+ANF, CBD+ANF; n=8 por tratamento. 

 

4.3 Parte III: Mecanismos moleculares envolvidos no perfil antipsicóticos do CBD 

 

1. Expressão da proteína fosfo-histona acetilada (p-AcH3) 

 

RACIONAL: Há poucos estudos abordando a expressão de marcadores de ativação neuronal 

que se acumulam no SNC de forma estrutura-específica (Nestler et al., 2009) em resposta a 

interações entre antipsicóticos e fármacos psicotomiméticos como a ANF. Dessa maneira, 

nosso objetivo foi reproduzir a atenuação do prejuízo induzido por ANF no teste de PPI pelo 

CBD, e após o sacríficio dos animais investigar a expressão de p-AcH3 nas estruturas: CPF, 

estriado dorsal e NAC. 
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Experimento 10: Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10ml/kg; V) ou CBD 

(30 ou 60mg/kg), seguida por uma aplicação i.p. de salina (10ml/kg) ou ANF (5mg/kg), sendo 

submetidos 20 minutos após ao teste de PPI. Após o teste de PPI, os animais foram 

sacrificados, perfundidos e seus encéfalos delicadamente retirados para a realização dos 

ensaios de imunohistoquímica para p-AcH3. 

Subgrupos: V+SAL, CBD+SAL, V+ANF, CBD+ANF; n=8 por tratamento. 

 

2. Participação do BDNF e de mecanismos epigenéticos no perfil antipsicótico do CBD 

  

RACIONAL: Estudos têm sugerido alterações na expressão de BDNF no cérebro de 

pacientes esquizofrênicos. Poucos estudos investigaram como interações entre drogas 

antipsicóticas e psicotomiméticas alteram essa expressão. Adicionalmente, a participação de 

alterações epigenéticas nos modelos experimentais dos sintomas da esquizofrenia foi, até o 

momento, pouco explorada. No entanto, é considerável o potencial farmacológico de 

estratégias que tem como alvos mecanismos epigenéticos, principalmente aqueles 

relacionados à metilação do DNA no sistema nervoso central (para revisão Day et al., 2014). 

A ocorrência de alterações epigenéticas desencadeadas pela exposição aguda a 

psicoestimulantes ou drogas com potencial para adicção é conhecida (Wong et al., 2010). 

Dessa maneira, nosso objetivo foi reproduzir a atenuação do prejuízo induzido por ANF ou 

MK-801 no teste de PPI pelo CBD. Ao final do ensaio os animais foram sacrificados para 

investigação da expressão de BDNF e metilação global do DNA.  

 

Experimentos 11 e 12: Após o teste de PPI, os animais foram sacrificados, seus cérebros 

foram delicadamente retirados e as estruturas: HPC, estriado ventral e CPF foram dissecadas. 

O HPC dos animais foi destinado para investigar a expressão de BDNF, o CPF e estriado 

ventral foram utilizados para os ensaios de metilação global. Os animais receberam uma 

aplicação i.p. de veículo (10ml/kg; V) ou CBD (30 ou 60mg/kg), seguida por uma aplicação 

i.p. de salina (10ml/kg) ou ANF (5mg/kg) ou MK-801 (0.5mg/kg), sendo submetidos 20 

minutos após ao teste de PPI. Nessa abordagem realizamos um controle positivo com o 

antipsicótico atípico  CLZ (5mg/kg), que foi administrada 50 minutos antes do teste de PPI. 

Subgrupos experimento 11: V+SAL, CBD+SAL, V+ANF, CBD+ANF, CLZ+S, CLZ+A 

n=8 por tratamento. 

Subgrupos experimento 12: V+SAL, CBD+SAL, V+MK-801, CBD+MK-801, CLZ+S, 

CLZ+MK-801 n=8 por tratamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS  
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5.1 Mecanismos farmacológicos envolvidos no perfil antipsicótico do CBD 

 

5.1.1 Experimentos 1 e 2: Participação dos receptores TRPV1 no potencial antipsicótico 

do CBD 

 

O tratamento agudo com ANF (10mg/kg) promoveu prejuízo significativo na resposta 

de PPI em todas as intensidades de pré-pulso analisadas. O pré-tratamento com CBD, nas 

doses de 30 e 60mg/kg, bloqueou o efeito da ANF nas intensidades de pré-pulso de 80 e 90 

dB, além de atenuar esse prejuízo na intensidade de 85 dB (Figura 7B). O pré-tratamento com 

CPZ (1mg/kg) impediu o efeito do CBD (60mg/kg) nas intensidades de 80 e 85 dB (Figuras 

7A e B), essa mesma associação piorou o prejuízo induzido por ANF na intensidade de 90 dB 

(Figura 7C). O pré-tratamento com CPZ (5mg/kg) impediu o efeito do CBD (30mg/kg) na 

intensidade de 80 dB (Figura 7A).  

A ANOVA de medidas repetidas revelou efeito geral significativo do tratamento 

[F(14,99)=9,297; p<0,001] e da intensidade do pré-pulso [F(2,198)=5,024; P=0,007], mas 

não revelou interação entre os fatores intensidade de pré-pulso e tratamento [F(28,198) 

=0,762; P=0.801]. A aplicação dos tratamentos V+CBD+SAL, nas doses de 30 e 60mg/kg e a 

aplicação de CPZ +V+SAL (1 e 5 mg/kg) não produziram modificações no PPI. Houve um 

aumento significativo na resposta de sobressalto acústico nos animais tratados com 

V+CBD30+ANF, e uma redução significativa nos animais tratados com CPZ5+CBD60+ANF 

[F(13,103)=2,686; P=0,003; Duncan, p<0.05]. Nos demais grupos não foram encontradas 

alterações na resposta de sobressalto acústico (Tabela 3). 

 O tratamento com ANF (5mg/kg) promoveu aumento significativo da atividade 

locomotora (distância total percorrida  no campo aberto). O pré-tratamento com CBD, nas 

doses de 30 e 60mg/kg, bloqueou esse efeito. A CPZ per se não alterou o desempenho motor 

e a hiperlocomoção induzida por ANF.. A aplicação de CPZ (5mg/kg) em associação com 

CBD (30mg/kg) bloqueou a hiperlocomoção induzida por ANF (Figura 8), ONE WAY 

ANOVA, [F(14,77)=6,455; p<0,0001; Duncan, p<0.05]. 
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Figura 7: Efeito do CBD precedido pelo pré-tratamento com CPZ no PPI. A ANF 
promoveu prejuízo significativo na resposta de PPI (%) em todas as intensidades de pré-pulso 
analisadas. O pré-tratamento com CBD atenuou o prejuízo induzido pela ANF nas 
intensidades de 80 e 90 dB. O pré-tratamento com CPZ (1mg/kg)  bloqueou o efeito do CBD 
(60mg/kg) nas intensidades de 80, 85 e 90 dB. O pré-tratamento com CPZ (5mg/kg)  
bloqueou o efeito do CBD (30mg/kg) na intensidade de pré-pulso de 80 dB. ANOVA de 
medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo V+V+SAL. 
#p<0.05 em comparação ao grupo V+V+ANF em comparação ao grupo V+ CBD+ANF. 
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Tabela 3: Efeito do CBD precedido pelo pré-tratamento com CPZ na resposta de 
sobressalto acústico. O tratamento com V+CBD30+ANF, promoveu aumento significativo 
na resposta de sobressalto, enquanto o tratamento CPZ5+CBD60+ANF promoveu redução 
significativa (UA – unidades arbitrárias). ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan,*p<0.05 em 
comparação ao grupo V+V+SAL.  

 

 

 

 

Figura 8: Efeito do CBD precedido pelo pré-tratamento com CPZ na hiperlocomoção 
induzida por ANF no Campo Aberto. A ANF induziu aumento da distância percorrida total 
no teste de Campo Aberto, o pré-tratamento com CBD (30 e 60mg/kg) bloqueou essa 
resposta. O tratamento CPZ5 + CBD30 + ANF apresentou uma redução significativa da 
distância total percorrida em relação ao tratamento VEH + VEH + ANF; ONE WAY 
ANOVA, post hoc Duncan,*p<0.05 em comparação ao grupo V+V+SAL. #p<0.05 em 
comparação ao grupo V+V+ANF. 
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5.1.2 Experimentos 3 e 4: Participação dos receptores 5-HT1A no potencial antipsicótico 

do CBD 

 

O tratamento agudo com ANF promoveu prejuízo significativo na % de PPI em todas 

as intensidades de pré-pulso analisadas. O pré-tratamento com CBD, na dose de 30mg/kg, 

bloqueou o efeito da ANF no teste de PPI na intensidade de pré-pulso de 80 dB (Figura 9). O 

pré-tratamento com WAY100635 não foi capaz de bloquear o efeito do CBD (Figura 3).  

A ANOVA de medidas repetidas revelou efeito geral significativo do tratamento 

[F(9,70)=5,582; p<0,001] e da intensidade do pré-pulso [F(2,140)=7,125; P=0,001], mas não 

houve interação entre os fatores intensidade de pré-pulso e tratamento [F(18,140) =0,895; 

P=0.585]. A aplicação de V+CBD+SAL, nas doses de 30 e 60mg/kg e a aplicação de 

WAY100635+V+SAL não produziram modificações no PPI. Houve uma diminuição 

significativa na resposta de sobressalto acústico nos animais tratados com WAY+V+SAL e 

WAY+V+ANF, [F(9,79)=2,756; P=0,008; Duncan, p<0.05]. Nos demais grupos não foram 

observadas alterações na resposta de sobressalto acústico (Tabela 4). 
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Figura 9: Efeito do CBD precedido pelo pré-tratamento com WAY100635 no PPI. A 
ANF promoveu prejuízo significativo na % de PPI em todas as intensidades de pré-pulso 
analisadas. Na intensidade de 80 dB o pré-tratamento com a dose de 30 mg/kg de CBD foi 
capaz de atenuar o prejuízo induzido por ANF. O pré-tratamento com WAY100635 não foi 
capaz de bloquear o efeito do CBD. ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. 
*p<0.05 em comparação ao grupo V+V+SAL. #p<0.05 em comparação ao grupo V+V+ANF. 
ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo 
V+V+SAL. #p<0.05 em comparação ao grupo V+V+ANF. 
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Tabela 4: Efeito do CBD precedido pelo pré-tratamento com WAY100635 na resposta 
de sobressalto acústico. Os tratamentos WAY+V+SAL e WAY+V+ANF, apresentaram 
diminuição significativa na resposta de sobressalto. (UA – unidades arbitrárias). ONEWAY 
ANOVA, post hoc Duncan,*p<0.05 em comparação ao grupo V+V+SAL.  

 

 

O tratamento com ANF (5mg/kg) promoveu aumento significativo da distância 

percorrida total no Campo Aberto. O pré-tratamento com CBD (60mg/kg) foi capaz de 

bloquear esse aumento. O pré-tratamento com WAY100635 per se não alterou o desempenho 

motor e a hiperlocomoção induzida por ANF nos animais. Embora o tratamento WAY100635 

+ CBD60 + ANF ter apresentado um aumento total da distância percorrida, esse tratamento 

não apresentou diferença em relação ao tratamento VEH + CBD60 + ANF (figura 10), ONE 

WAY ANOVA, [F(9,51)=16,35; p<0,0001; Duncan, p<0.05]. 

 

 

Figura 10: Efeito do CBD precedido pelo pré-tratamento com WAY100635 na 
hiperlocomoção induzida por ANF no Campo Aberto. A ANF induziu aumento da 
distância percorrida total no teste de Campo Aberto, o pré-tratamento com CBD (60mg/kg) 
bloqueou essa resposta. ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan,*p<0.05 em comparação ao 
grupo V+SAL. 
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5.1.3 Experimentos 5 e 6: Investigação do aumento da sinalização de anandamida pelo 

composto URB-597 

 

PPI: O tratamento agudo com ANF promoveu prejuízo significativo na % de PPI de todas as 

intensidades de pré-pulso analisadas. Em todas as intensidades de PPI, o prejuízo induzido 

pela ANF foi atenuado pelo URB597 (0.3mg/kg em todas as intensidades, e 1mg/kg na 

intensidade de 90 dB, Figura 11).  

A ANOVA de medidas repetidas revelou efeito significativo do tratamento 

[F(5,40 = 8.899, P < 0.001], da intensidade de pré-pulso [F(2,80) = 5.713, P = 0.005] e 

interação entre a intensidade de pré-pulso e o tratamento [(F10,80) = 2.009, P = 0.043]. A 

aplicação de URB597+SAL não produziu modificações no PPI.  

Não foram observadas alterações significativas na resposta de sobressalto acústico 

(Tabela 5). 

 

 

Figura 11: Efeito do pré-tratamento com URB597 no prejuízo induzido por ANF no 
PPI.  O prejuízo induzido por ANF foi atenuado pelo pré-tratamento com URB597 (0.3 e 
1mg/kg). Apenas a maior dose de URB597 foi utilizada como controle. ANOVA de medidas 
repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo V+V+SAL. #p<0.05 
em comparação ao grupo V+V+ANF. 
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Tabela 5: Efeito do pré-tratamento com URB597 na resposta de sobressalto acústico. 
Não houve alteração na resposta de sobressalto acústico em nenhum dos tratamentos. (UA – 
unidades arbitrárias). ONEWAY ANOVA, post hoc Duncan. 

 

 

Campo Aberto: O tratamento com ANF promoveu aumento significativo da distância 

percorrida total. O pré-tratamento com URB597 não modificou a hiperlocomoção induzida 

pela ANF (figura 12), ONE WAY ANOVA [F(5,47)=4,538; P=0,002; Duncan, p<0.05]. 

 

 

Figura 12: Efeito do pré-tratamento com URB597 na hiperlocomoção induzida por 
ANF. O tratamento V+ANF induziu aumento da distância percorrida total no teste de Campo 
Aberto. O pré-tratamento com URB597, em nenhuma das doses testadas,  atenuar essa 
resposta; ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan,*p<0.05 em comparação ao grupo V+SAL. 
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5.1.4 Experimentos 7 e 8: Investigação do aumento da sinalização do endocanabinoide 

anandamida e bloqueio farmacológico de receptores TRPV1 

 

O tratamento agudo com ANF promoveu prejuízo significativo na intensidade de pré-

pulso de 85 dB. Em todas as intensidades de pré-pulso, o pré-tratamento com AA-5-HT 

apresentou prejuízo em relação ao grupo controle. Na intensidade de 85 dB o pré-tratamento 

com AA-5-HT piorou o efeito em relação ao tratamento V+ANF (Figura 13). 

A ANOVA de medidas repetidas revelou efeito significativo do tratamento 

[F(3,20) = 11.227, P < 0.001], não houve efeito significativo da intensidade de pré-pulso 

[F(2,40) = 1.182, P = 0.317] e nem interação entre a intensidade de pré-pulso e o tratamento 

[F(6,40) = 1.031, P = 0.419]. A aplicação de AA-5-HT+SAL não produziu modificações no 

PPI.  

Não foram observadas alterações significativas na resposta de sobressalto acústico 

(Tabela 6). 

 

 

Figura 13: Efeito do pré-tratamento com AA-5-HT no prejuízo induzido por ANF no 
PPI.  A ANF causou prejuízo na intensidade de pré-pulso de 80 dB. Em todas as intensidades 
de pré-pulso a associação AA-5-HT + ANF promoveu prejuízo em relação ao grupo controle. 
ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo 
V+V+SAL. 
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Tabela 6: Efeito do pré-tratamento com AA-5-HT na resposta de sobressalto acústico. 
Não houve alteração na resposta de sobressalto acústico em nenhum dos tratamentos. (UA – 
unidades arbitrárias). ONEWAY ANOVA, post hoc Duncan. 

 

 

Campo Aberto: O tratamento com ANF (5mg/kg) promoveu aumento significativo da 

distância percorrida total no Campo Aberto. O pré-tratamento com AA-5-HT (5mg/kg) foi 

capaz de bloquear esse aumento. O tratamento com AA-5-HT + salina não alterou o 

desempenho motor nos animais (figura 14). ONE WAY ANOVA, 

[F(3,20) = 10.29, P = 0.0003].  

 

 

Figura 14: Efeitos do pré-tratamento com AA-5-HT na hiperlocomoção induzida por 
ANF no Campo Aberto.  A ANF induziu aumento da distância percorrida total no teste de 
Campo Aberto, o pré-tratamento com AA-5-HT bloqueou essa resposta. ONE WAY 
ANOVA, post hoc Duncan,*p<0.05 em comparação ao grupo V+SAL. #p<0.05 em 
comparação ao grupo V+ANF. 
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5.2 Investigação do CPF como substrato neural para a ação antipsicótica do CBD  

 

5.2.1 Experimento 9: Microinjeção de CBD no CPF  

 

O tratamento sistêmico agudo com ANF promoveu prejuízo significativo na % de PPI 

na intensidade de 80 dB. A microinjeção de CBD no CPF, em nenhuma concentração foi 

capaz de atenuar/prevenir esse prejuízo. Ainda, as duas concentrações de CBD em associação 

com ANF apresentaram prejuízo significativo em relação ao grupo Veículo + Salina (Figura 

15). 

A ANOVA de medidas repetidas revelou efeito significativo do tratamento 

[(F4,34)= 4.668, P =0.004], não houve efeito significativo da intensidade de pré-pulso 

[F(2,68) = 0.330, P =0.720] e nem interação entre a intensidade de pré-pulso e o tratamento 

[F(8,68) = 1.534, P =0.162]. A aplicação de CBD no CPF não produziu modificações no 

PPI. Não houve diferenças significativas na resposta de sobressalto acústico entre os 

tratamentos (Tabela 7). 

 

 

Figura 15: Efeitos da microinjeção de CBD no CPF sobre o prejuízo induzido por ANF 
no PPI.  A ANF causou prejuízo na intensidade de pré-pulso de 80 dB. A microinjeção de 
CBD no CPF não foi capaz de atenuar o prejuízo induzido por ANF. ANOVA de medidas 
repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo Veículo + Salina. 
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Tabela 7: Efeito da microinjeção de CBD no CPF na resposta de sobressalto acústico. 
Não houve alteração na resposta de sobressalto acústico em nenhum dos tratamentos. (UA – 
unidades arbitrárias). ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan. 

 

 

Inserção e localização das Cânulas no CPF. Secções adjacentes e representativas dos terços 

cerebrais rostral, medial e caudal, obtidas em criostato foram armazenadas em solução 

anticongelante e montadas sequencialmente em lâminas gelatinizadas. A técnica de coloração 

cresil violeta para substância de Nissl foi utilizada para a localização do sítio de inserção das 

cânulas no CPF (Figura 16). As cinco secções apresentadas ilustram a variedade de inserções 

no plano ântero-posterior do encéfalo dos camundongos (Bregma 1.98 mm a 1.54 mm). 

 

 

Figura 16: Identificação do sítio de inserção das cânulas no CPF no plano ântero-
posterior de camundongos. O local de inserção das cânulas está representado nas figuras 
acima em formato de ponto. As imagens foram retiradas do atlas Paxinos & Watson de 
camundongo. Os animais que tiveram as cânulas inseridas fora do CPF foram excluídos das 
análises de PPI. 
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5.3 Mecanismos moleculares envolvidos no perfil antipsicóticos do CBD 

 

5.3.1 Experimento 10: Efeito do pré-tratamento com CBD no prejuízo induzido por 

ANF sobre a expressão do marcador fosfo-histona acetilada (p-AcH3) 

 

PPI: O tratamento agudo com ANF promoveu prejuízo significativo na % de PPI na 

intensidade de 85 e 90 dB. O pré-tratamento com CBD na dose de 30mg/kg atenuou o 

prejuízo induzido por ANF na intensidade de 85 dB, enquanto a dose de 60mg/kg de CBD foi 

capaz de atenuar esse prejuízo na intensidade de 90 dB (Figura 17). A ANOVA de medidas 

repetidas revelou efeito significativo do tratamento [(F4,27)= 5.572, P =0.002], efeito 

significativo da intensidade de pré-pulso [F(2,54) = 8.833, P < 0.01], e interação entre a 

intensidade de pré-pulso e o tratamento [F(8,54) = 2.545, P = 0.031]. Não houve diferenças 

significativas na resposta de sobressalto acústico entre os tratamentos (Tabela 8).  

 

Expressão de p-AcH3: a associação CBD (30 e 60mg/kg) e ANF promoveu um aumento da 

expressão de p-AcH3 em todas as estruturas analisadas (Figura 18). ONE WAY ANOVA, 

CPF [(F(4,31)=3.223, P=0.028], Estriado Dorsal [(F4,50)=37.56, P<0.001)] e NAC 

[(F4,32)=6.556, P<0.001)].  

 

Figura 17: Efeito do pré-tratamento com CBD no prejuízo induzido por ANF no PPI.  A 
ANF causou prejuízo na intensidade de pré-pulso de 85 e 90 dB. O pré-tratamento com CBD 
nas doses de 30 e 60 mg/kg respectivamente foram capazes de atenuar o prejuízo induzido por 
ANF nas intensidades de 85 e 90 dB. ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, 
p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo V+V+SAL. 



Resultados  |  73 

 

Tabela 8: Efeito do pré-tratamento com CBD na resposta de sobressalto acústico. Não 
houve alteração na resposta de sobressalto acústico em nenhum dos tratamentos. (UA – 
unidades arbitrárias). ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan. 

 

 

 

Figura 18: Efeito do pré-tratamento com CBD na expressão de p-AcH3 no CPF, estriado 
dorsal e NAC induzido por ANF. A - a interação entre as duas doses de CBD e ANF 
promoveu um aumento significativo na expressão de p-AcH3 em todas as regiões analisadas. 
ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo V+SAL. 
#p<0.05 em comparação ao grupo V+ANF. B - fotomicrografias representativas indicando a 
imunorreatividade para p-AcH3 no CPF, estriado dorsal e NAC (20X barra de escala = 150 
µm). 
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5.3.2 Experimento 11: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ no prejuízo induzido 

por ANF sobre a expressão de BDNF no hipocampo e metilação global no CPF e 

estriado ventral 

 

PPI: O tratamento agudo com ANF promoveu prejuízo significativo na % de PPI em todas as 

intensidades de pré-pulso analisadas. O pré-tratamento com CBD em ambas as doses foi 

capaz de atenuar o prejuízo induzido por ANF no PPI em todas as intensidades de pré-pulso 

analisadas, de forma semelhante o pré-tratamento com CLZ apresentou o mesmo efeito 

(Figura 19). A ANOVA de medidas repetidas revelou efeito significativo do tratamento 

[(F6,48)= 13.647, P <0.001], efeito significativo da intensidade de pré-pulso 

[(F2,96) = 8.517, P < 0.001], e interação entre a intensidade de pré-pulso e o tratamento 

[F(12,96) = 2.370, P = 0.01]. Não houve diferenças significativas na resposta de sobressalto 

acústico entre os tratamentos (Tabela 9).  

 

 

Figura 19: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ no prejuízo induzido por ANF 
no PPI.  A ANF causou prejuízo em todas as intensidades de pré-pulso analisadas. Ambas as 
doses de CBD foram capazes de atenuar o prejuízo induzido por ANF em todas as 
intensidades de pré-pulso. O controle positivo com o antipsicóticos atípico CLZ teve efeito 
semelhante. ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em 
comparação ao grupo V+SAL. #p<0.05 em comparação ao grupo V+ANF. 
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Tabela 9: Efeito do CBD ou CLZ na resposta de sobressalto acústico.  Não houve 
alteração na resposta de sobressalto acústico em nenhum dos tratamentos. (UA – unidades 
arbitrárias). ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan. 

 

 

Expressão de BDNF no HPC: O tratamento agudo com ANF não alterou a expressão de 

BDNF no HPC, contudo as associações entre CBD+ANF e CLZ+ANF apresentaram 

diferenças significativas no padrão de expressão de BDNF em comparação ao tratamento 

V+ANF (figura 20). ONE WAY ANOVA, [(F6,43= 3.78, P=0.004)]. 

 

 

Figura 20: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ na expressão de BDNF no HPC 
induzido por ANF. A interação entre as duas doses de CBD e ANF promoveu um aumento 
significativo na expressão de BDNF no HPC efeito semelhante ao observado na interação 
CLZ+ANF. ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan, p<0.05. #p<0.05 em comparação ao 
grupo V+ANF. 
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Metilação global no CPF: O tratamento agudo com ANF não alterou a metilação global no 

CPF, enquanto o tratamento CLZ+SAL aumentou a metilação global nessa estrutura (Figura 

21). ONE WAY ANOVA, [(F6,43= 3.434 P=0.007)]. 
 

 
Figura 21: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ na metilação global induzida por 
ANF no CPF. O tratamento agudo com ANF não promoveu alterações na metilação global no 
CPF. O tratamento CLZ+SAL promoveu um aumento significativo da metilação global nessa 
estrutura. ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo 
V+SAL. #p<0.05 em comparação ao grupo V+ANF. 

 

Metilação global no estriado ventral: O tratamento agudo com ANF promoveu aumento da 

metilação global no estriado ventral. O pré-tratamento com ambas as doses de CBD foi capaz 

de impedir esse aumento. O pré-tratamento com CLZ apresentou efeito semelhante (Figura 

22). ONE WAY ANOVA, [(F6,41= 4.901, P<0.001)]. 

 
Figura 22: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ na metilação global induzida por 
ANF no estriado ventral. O tratamento agudo com ANF promoveu aumento da metilação 
global no estriado ventral. A interação entre as duas doses de CBD e ANF promoveram uma 
diminuição significativa na metilação global induzida por ANF, efeito semelhante ao 
observado na interação CLZ+ANF. ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 
em comparação ao grupo V+SAL. #p<0.05 em comparação ao grupo V+ANF. 
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5.3.3 Experimento 12: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ no prejuízo induzido 

por MK-801 sobre a expressão de BDNF no hipocampo e metilação global no CPF e 

estriado ventral 

 

PPI: O tratamento agudo com MK-801 promoveu prejuízo significativo na % de PPI em 

todas as intensidades de pré-pulso analisadas. O pré-tratamento com CBD na dose de 30 

mg/kg foi capaz de atenuar esse prejuízo na intensidade de 80 dB, enquanto a dose de 

60mg/kg o atenuou na intensidade de 85 dB. O pré-tratamento com CLZ foi capaz de atenuar 

o prejuízo nas intensidades de 80 e 85 dB (figura 23). A ANOVA de medidas repetidas 

revelou efeito significativo do tratamento [(F6,45)= 8.564, P <0.001], efeito significativo da 

intensidade de pré-pulso [(F2,90) = 10.547, P < 0.001], e interação entre a intensidade de 

pré-pulso e o tratamento [F(12,90) = 1.707, P = 0.078]. Não houve diferenças significativas 

na resposta de sobressalto acústico entre os tratamentos (Tabela 10).  

 

 

Figura 23: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ no prejuízo induzido por MK-
801 no PPI.  O MK-801 causou prejuízo em todas as intensidades de pré-pulso analisadas. A 
dose de 30 mg/kg de CBD foi capaz de atenuar o prejuízo na intensidade de 80 dB, enquanto 
a dose de 60 mg/kg o atenuou na intensidade de 85 dB. A CLZ atenuou o prejuízo induzido 
por MK-801 nas intensidades de 80 e 85 dB. ANOVA de medidas repetidas, post hoc 

Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo V+SAL. #p<0.05 em comparação ao 
grupo V+MK-801. 

  



Resultados  |  78 

 

Tabela 10: Efeito do CBD ou CLZ na resposta de sobressalto acústico. Não houve 
alteração na resposta de sobressalto acústico em nenhum dos tratamentos. (UA – unidades 
arbitrárias). ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan. 

 

 

Expressão de BDNF no HPC: O tratamento agudo com MK-801 não alterou a expressão de 

BDNF no HPC. Não houve diferenças significativas entre os diferentes tratamentos (Figura 

24). ONE WAY ANOVA, [(F6,43)= 3.78, P=0.004]. 

 

 

Figura 24: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ sobre a expressão de BDNF no 
HPC. Não foram encontradas diferenças significativas na expressão de BDNF entre os 
tratamentos. ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan, p<0.05.  
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Metilação global no córtex pré-frontal: O tratamento agudo com MK-801 não alterou a metilação 

global no CPF, enquanto os tratamentos CBD 60+SAL e CLZ+SAL promoveram aumentou da 

metilação global nessa estrutura (Figura 25). ONE WAY ANOVA, [(F6,32= 7.183, P<0.001)]. 

 

Figura 25: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ na metilação global induzida por 
MK-801 no CPF. O tratamento agudo com MK-801 não promoveu alterações na metilação 
global no CPF. Os tratamentos CBD 60+SAL e CLZ+SAL promoveram um aumento 
significativo da metilação global nessa estrutura. ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan, p<0.05. 
*p<0.05 em comparação ao grupo V+SAL. #p<0.05 em comparação ao grupo V+MK-801. 

 

Metilação global no estriado ventral: O tratamento agudo com MK-801 não alterou a 

metilação global no estriado ventral. O tratamento CLZ+MK-801 aumentou a metilação 

global nessa estrutura (figura 26). ONE WAY ANOVA, [(F6,33= 2.583, P=0.036)]. 

 

Figura 26: Efeito do pré-tratamento com CBD ou CLZ na metilação global induzida por 
MK-801 no estriado ventral. O tratamento agudo com MK-801 não promoveu alterações na 
metilação global no estriado ventral. O tratamento CLZ+MK-801 promoveu um aumento 
significativo da metilação global nessa estrutura. ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan, p<0.05. 
*p<0.05 em comparação ao grupo V+SAL. #p<0.05 em comparação ao grupo V+MK-801. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO  
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Investigações anteriores do nosso grupo demonstrou que o CBD atenua o prejuízo 

induzido por ANF no teste de PPI (Pedrazzi et al., 2015). Esse estudo corrobora a hipótese de 

que o CBD apresenta perfil do tipo antipsicótico em modelo preditivo para esse efeito (Zuardi 

et al., 1982; 2008). 

Nossos resultados sugerem a participação dos receptores TRPV1, ao menos em parte, 

nos efeitos descritos para o CBD no teste de PPI. Para testar essa hipótese o tratamento com 

CBD foi precedido pela aplicação de CPZ um antagonista de receptores TRPV1. Nossos 

dados sugerem, ainda que parcialmente, o envolvimento do sistema vaniloide no mecanismo 

de ação do CBD. Curiosamente a menor dose de CPZ (1mg/kg) foi a mais efetiva em 

bloquear os efeitos do CBD no prejuízo induzido por ANF no PPI. A CPZ (1mg/kg) bloqueou 

o efeito da dose de 60mg/kg de CBD nas três intensidades de pré-pulso analisadas, enquanto o 

pré-tratamento com capsazepina na dose de 5mg/kg bloqueou apenas a dose de 30 mg/kg de 

CBD na intensidade de 80 dB.  

O receptor TRPV1 foi clonado a partir de células de ratos localizadas no gânglio da 

raiz dorsal, tais receptores são um subtipo não seletivo de canais para cátions relacionados 

com a família de receptores de potencial transitório (Caterina et al, 1997; Cortright e Szallasi, 

2004). A descoberta desses receptores impulsionou os campos das pesquisas da transdução 

somatosensorial e da dor em nível molecular. Adicionalmente, estudo de Bisogno e 

colaboradores (2001), em ensaios in vitro, sugeriu que o CBD pode ativar os receptores do 

tipo TRPV1. Posteriormente, estudo do grupo de Long (2006) observou que o efeito do CBD 

na atenuação do prejuízo no teste de PPI induzido pelo antagonista glutamatérgico MK-801 é 

bloqueado pelo pré-tratamento com CPZ. No sistema nervoso central, esse receptor é 

expresso nos terminais pós-sinápticos e é ativado pela anandamida, um ligante endógeno do 

sistema canabinoide (Brown, 2007). Os receptores TRPV1 estão expressos em regiões 

relacionadas ao processamento de informações, como o córtex, HPC, amígdala central e 

estriado, (Koch e Schnitzler, 1997; Swerdlow e Geyer, 1998; Mezey et al, 2000). 

A CPZ também bloqueia canais de cálcio (Docherty et al., 1997) e receptores 

colinérgicos nicotínicos (Liu e Simon, 1997), dessa maneira esses mecanismos podem 

contribuir com esses efeitos. Até então, poucos estudos investigaram o papel da ativação dos 

receptores TRPV1 na esquizofrenia. Contudo, a ativação desses receptores pode estar 

indiretamente envolvidos na esquizofrenia através da sua influência na neurotransmissão 

dopaminérgica (Tzavara et al., 2006) e glutamatérgica (Fawley et al., 2014).   

Adicionalmente, o CBD promove o aumento dos níveis de anandamida através da 

inibição da hidrólise enzimática e recaptação desse endocanabinoide (Izzo et al., 2009). 
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Existem interações funcionais entre o sistema dopaminérgico e os endocanabinoides. 

Antipsicóticos como o haloperidol, que bloqueia receptores dopaminérgicos do tipo D2 

diminuem os sintomas positivos da esquizofrenia. Estudos de microdiálise mostraram que o 

estímulo de D2 no estriado aumenta a liberação de anandamida (Giuffrida et al., 1999). Izzo e 

colaboradores (2009) observaram que o CBD pode facilitar a neurotransmissão mediada pela 

anandamida ao inibir sua enzima de degradação (FAAH). É sugerido que a propriedade 

antipsicótica do CBD esteja relacionada à sua habilidade de aumentar a disponibilidade de 

anandamida (Schubart et al., 2013). Em modelos animais de psicose, a ação farmacológica do 

bloqueio da degradação de anandamida atenua esse comportamento induzido por ANF e 

fenciclidina (Seillier et al, 2010). A elevação dos níveis de anandamida observados em 

pacientes esquizofrênicos é sugerida como sendo uma adaptação compensatória ao estado da 

doença (Leweke et al., 2012). Dessa maneira, o uso de inibidores da FAAH é de grande 

interesse como um possível tratamento da esquizofrenia, e alvo para o entendimento do 

mecanismo de ação do CBD. Na presente abordagem, a inibição da enzima amida hidrolase 

de ácidos graxos (FAAH), que promove a hidrólise da anandamida pelo composto URB597 

(Piomelli et al., 2006), impediu o prejuízo induzido por ANF no teste de PPI, resultados 

semelhantes aos observados com o CBD (Pedrazzi et al., 2015). Nesse estudo, o pré-

tratamento com URB597 (0.3 mg/kg em todas intensidades, e 1 mg/kg na intensidade de 90 

dB) foi capaz de atenuar o prejuízo induzido por ANF. Contudo, não foi capaz de impedir a 

hiperlocomoção induzida por ANF no teste de Campo Aberto. Em estudo de Luque-Rojas e 

colaboradores em 2013, o mecanismo de ação semelhante ao do URB597 no teste de PPI foi 

observado pela atenuação da hiperatividade induzida pelo agonismo dopaminérgico nos 

receptores de dopamina do tipo D2 e D3. Além disso, em ratos, o tratamento com um inibidor 

do transporte de anandamida (AM404) conteve as respostas comportamentais associadas com 

a ativação de receptores dopaminérgicos do tipo D2 (Beltramo et al., 2000). A propriedade do 

sistema endocanabinoide em agir como um relevante modulador negativo dos 

comportamentos mediados por receptores D1 e D2 também foi demonstrada por Martín e 

colaboradores em 2008. 

O URB597 também atenua os efeitos do antagonista NMDA fenciclidina (Seillier et 

al, 2010). Em conjunto, nossos dados sugerem que o aumento da concentração de anandamida 

e a mobilização dos receptores TRPV1 possam participar dos efeitos do CBD. No sistema 

nervoso central a anandamida está presente em regiões que os receptores TRPV1 estão 

expressos, incluindo HPC e núcleos basais, regiões que também expressam níveis elevados do 

receptor canabinoide CB1, para os quais a anandamida é também um agonista endógeno 
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(Devane et al., 1992). O efeito da anandamida nos receptores TRPV1 e CB1 é regulado pela 

FAAH e provavelmente pela captação de anandamida pelo seu transportador celular (Hillard 

et al., 2000). É possível que a inibição da hidrólise e recaptação da anandamida pelo CBD 

resultem em uma potenciação da ação da anandamida, via receptores TRPV1 e CB1. 

Adicionalmente, a ativação dos receptores TRPV1 pela anandamida leva à despolarização 

aumentada das membranas pós-sinápticas. Além disso, a ativação do CB1 e do TRPV1 parece 

exercer efeitos opostos (Piomelli et al., 2003). É sugerido que a propriedade antipsicótica do 

CBD esteja relacionada à sua habilidade de aumentar a disponibilidade de anandamida 

(Schubart et al., 2013).  

As doses testadas de CPZ não impediram o efeito do CBD sobre a hiperlocomoção. 

De forma interessante a associação da dose de 30 mg/kg de CBD com a CPZ (5 mg/kg) 

bloqueou a hiperlocomoção induzida por ANF, sugerindo uma interação sinérgica entre os 

compostos. Resultado semelhante foi observado com o composto araquidonoil serotonina, 

AA-5-HT (5mg/kg) sobre a hiperlocomoção induzida por ANF. Esse composto tem como 

ação inibir a hidrólise e recaptação de anandamida bloqueando a sua enzima de degradação, a 

FAAH, além de antagonizar receptores TRPV1 (Bisogno et al., 1998). Em oposição aos 

resultados no teste de campo aberto, a associação AA-5-HT + ANF prejudicou o PPI em todas 

as intensidades analisadas, sugerindo que o aumento da sinalização por anandamida no efeito 

antipsicótico do CBD possa envolver os receptores TRPV1. Nesse sentido, há a sugestão que 

a mobilização de anandamida possa estar atuando nos receptores CB1, intensificando o 

prejuízo induzido por ANF. Estudos recentes demonstraram que o composto AA-5-HT 

apresenta efeito analgésico, em modelo de indução de dor por formalina em ratos como 

descrito no estudo de Maione e colaboradores (2007). Adicionalmente, esse composto 

apresentou efeito ansiolítico em camundongos submetidos no teste de Labirinto em Cruz 

Elevado (Micale et al., 2008). 

É sugerido que a ativação dos receptores TRPV1 e CB1 tenha efeitos opostos nos 

neurônios (ativação x inibição, respectivamente), portanto, a relativa atividade da anandamida 

em cada receptor deve ser responsável pelos efeitos bifásicos frequentemente relatados do 

CBD (Zuardi et al., 2012). Os receptores TRPV1 são expressos em diversas regiões cerebrais 

e dentre suas funções estão a neuroproteção, neurotoxicidade e a modulação da atividade do 

receptor CB1 (Kim et al., 2007; Szallasi e Di Marzo, 2000). Os endovaniloides, nos quais a 

anandamida está incluída, são os ligantes endógenos dos receptores TRPV1 (Van Der Stelt e 

Di Marzo, 2004) e seus papéis nos processos comportamentais ainda estão sendo revelados.  
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Estudo conduzido por Crawley et al., 1993 demonstrou que a injeção de anandamida 

de forma dose-dependente induz hipolocomoção em camundongos submetidos ao teste de 

Campo Aberto. Adicionalmente, González (2006) confirmou esse efeito em ratos, 

provavelmente relacionado com a diminuição da atividade dopaminérgica nigroestriatal, uma 

vez que a anandamida de forma significante diminui a liberação de dopamina estimulada por 

íons K+ dos terminais nigroestriatais. Esses efeitos foram completamente revertidos pela CPZ, 

indicando um papel dos receptores TRPV1, que estão localizados em neurônios 

dopaminérgicos na modulação dos efeitos hipocinéticos da anandamida. Além disso, foi 

demonstrado que o aumento da atividade locomotora em camundongos KO para o 

transportador de dopamina (DAT) foi atenuado pelo tratamento com inibidores da recaptação 

de anandamida: VDM11, AM404 e pelo AA-5-HT. Esses efeitos também foram bloqueados 

pela CPZ (Tzavara et al. 2006). Em geral, os receptores TRPV1 parecem ser alvo 

farmacológico do CBD, contudo há duas observações para a interpretação dessa evidência: 

primeiro, estudos in vitro mostraram que a CPZ potencializa os efeitos do CBD (Drysdale et 

al., 2006) e segundo, a CPZ não é um antagonista exclusivo de receptores TRPV1 

(Docherty et al., 1997 ;  Liu e Simon, 1997), o que explica, em parte, o resultado observado 

no campo aberto. Outra hipótese é a de que as estruturas críticas para os comportamentos 

analisados tenham uma expressão/ativação distinta de receptores TRPV1, explicando seus 

efeitos distintos sobre o processamento de informação e a hiperlocomoção.  

Outra hipótese testada foi à participação dos receptores serotoninérgicos, do tipo 

5HT1A no mecanismo de ação do CBD. Existem 14 subtipos de receptores serotoninérgicos 

conhecidos nos mamíferos, sendo o receptor 5-HT1A um dos mais abundantes (Barnes e 

Sharp, 1999). Os receptores 5-HT1A encontram-se em regiões pré e pós-sinápticas em 

diversas áreas do cérebro. Estudos do início da década de 90 sugerem que a ativação desses 

receptores está envolvida no mecanismo de ação de drogas ansiolíticas, antidepressivas e 

antipsicóticas (Graeff et al., 1996). Estudos anteriores demonstraram a habilidade do CBD de 

atuar como agonista desses receptores, exercendo perfil ansiolítico (Russo et al., 2005; Gomes 

et al., 2012). Assim como no teste de PPI, nossos resultados no Campo Aberto não 

demonstraram a participação efetiva desses receptores na habilidade do CBD de bloquear a 

hiperlocomoção induzida por ANF, uma vez que, o pré-tratamento com um antagonista de 

receptores 5-HT1A (WAY100635; 0.1 mg/kg) não foi capaz de impedir a ação do CBD (60 

mg/kg). Embora não haja diferenças estatísticas significantes entre o tratamento V + CBD 60 

+ ANF e o tratamento WAY100635 + CBD 60 + ANF, o último apresentou um aumento da 

locomoção em relação ao grupo V + V + SAL. Uma possibilidade é que a ativação dos 
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receptores 5-HT1A atenua a hiperatividade límbica, efeito que foi observado em ratos 

estressados (Shumake et al., 2002) e em humanos deprimidos. (Mayberg et al., 

2000; Goldapple et al., 2004). Esse efeito pode envolver a atenuação de liberação de 

glutamato local. (Strosnajder et al., 1996). Há evidências relevantes do papel dos receptores 5-

HT1A em doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, exemplo conhecido é que 

antipsicóticos atípicos, como o aripiprazol possuem afinidade por esses receptores (Burnet et 

al., 1996; Newman-Tancredi, 2010). Em ratos tratados com o antagonista de receptores 

NMDA, fenciclidina, apresentaram diminuição da interação social, que foi revertido pelo pré-

tratamento com aripiprazol e pelo composto SSR181507, um antagonista de receptores D2 e 

agonista 5-HT1A. Esses efeitos foram bloqueados com a administração do WAY100635 

(Newman-Tancredi, 2005). Além disso, estudos post-mortem revelaram expressão alterada de 

receptores 5-HT1A no CPF de pacientes com esquizofrenia (Burnet et al., 1996; Bantick et 

al., 2001). A capacidade do CBD de facilitar a neurotransmissão mediada por 5-HT1A 

permanece pouco compreendida. De forma interessante, foi observado em camundongos que 

o efeito anticataléptico do CBD foi prevenido pelo WAY100635, antagonista de receptores 5-

HT1A (Gomes et al., 2013; Sonego et al., 2016). Contudo, não permanecem claros se a 

melhora dos sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia pelo CBD envolve a ativação 

dos receptores 5-HT1A, mais estudos devem ser endereçados para responder essa hipótese.  

Em trabalho anterior, já havíamos descrito que a aplicação de CBD no núcleo 

acumbens promove efeitos similares àqueles observados pela injeção sistêmica de CBD. 

Tanto o núcleo acumbens, quanto o CPF são consideradas regiões importantes para o efeito 

terapêutico de antipsicóticos (Seeman et al., 2002).   

O CPF é uma região criticamente envolvida no processamento de informações (Koch 

et al., 1996; Braff e Swerdlow, 1997). Adicionalmente, é sugerido que o mecanismo de ação 

de antipsicóticos atípicos, como a CLZ, seja dependente do bloqueio de receptores 

dopaminérgicos corticais, entre outros efeitos, o que contribuiria com o caráter atípico desses 

fármacos (Miller et al., 2000). O CPF modula de forma importante o PPI, a diminuição de 

dopamina nessa região é um fator crítico para os distúrbios desse circuito neural que está 

relacionado com a esquizofrenia (Csernasnky et al., 1993). Em ratos, o córtex pré-frontal 

medial (CPFm) regula o PPI de uma forma consistente com as observações clínicas, uma vez 

que o prejuízo no PPI é induzido por intervenções que diminuem a atividade dopaminérgica 

nessa região pela infusão de 6-OHDA (Bubser e Koch, 1994; Koch e Bubser, 1994). Além 

disso, a depleção de dopamina pela infusão intra-CPFm de antagonistas D2, como o SCH 

23390 ou a sulpirida também causam prejuízos no PPI (Ellenbroek et al., 1996). Foi 
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observado que a redução da neurotransmissão dopaminérgica nessa região cerebral prejudica 

o PPI devido a uma desinibição das fibras glutamatérgicas descendentes, que promovem um 

aumento da atividade dopaminérgica no NAC (Koch and Bubser 1994). Estudos sugerem que 

as eferências que partem do HPC ao CPFm e não as que partem do NAC estão relacionadas 

com o prejuízo no PPI devido a ativação hipocampal (Saint Marie et al., 2010). Estudo 

conduzido por Bhattacharyya e colaboradores (2012) utilizando medida de ativação cerebral 

em voluntários sadios, demonstrou que o delta-9-THC, principal componente 

psicotomimético da Cannabis sativa e o CBD, de forma diferente modulam a função de 

regiões cerebrais envolvidas no processamento de estímulos salientes e processos cognitivos. 

Esse grupo demonstrou que o CBD exerce efeitos opostos aos do delta-9-THC sobre a 

ativação do estriado, CPF e córtex temporal medial. Esses mecanismos podem contribuir com 

a habilidade do CBD em antagonizar os efeitos do delta-9-THC. Nesse sentido, a 

microinjeção de CBD no CPF poderia sugerir a mobilização dessa estrutura no nosso modelo 

experimental.  As duas concentrações de CBD (30 e 60nmol) microinjetadas no CPF não 

foram capazes de impedir o prejuízo induzido pelo tratamento sistêmico com ANF no teste de 

PPI.  

Em outra abordagem, que envolveu o perfil de expressão de p-AcH3, reproduzimos o 

efeito do CBD no prejuízo induzido por ANF no teste de PPI (Pedrazzi et a., 2015). Em 

relação ao perfil de expressão da p-AcH3 no CPF, estriado dorsal e NAC,  a ANF per se não 

promoveu aumento em nenhuma dessas regiões quando comparada ao tratamento controle, 

efeito semelhante foi observado com o tratamento com o CBD. Contudo, curiosamente, a 

associação entre as duas doses de CBD e ANF promoveu um aumento da expressão desse 

marcador em todas as estruturas analisadas. Rotllant e Armario (2012) descreveram um 

aumento da expressão de histona fosforilada no resíduo de serina 10 (pH3S10) no estriado 

dorsal e NAC de ratos após o desafio agudo com ANF. Em todas essas regiões que 

expressaram pH3S10 também havia neurônios positivos para a proteína c-fos. Outros 

trabalhos demonstraram maior acetilação das histonas H3 e H4 no estriado após administração 

aguda e crônica de cocaína que afeta as regiões promotoras de alguns genes importantes, 

como c-fos, fosB, bdnf e cdk5 (Kumar et al., 2005; Renthal et al., 2008). Mais particularmente, 

a administração aguda de cocaína aumentou a fosfoacetilação da histona 3 no promotor de c-

fos (Kumar et al., 2005) e a administração crônica de ANF reduziu a expressão de c-Fos no 

estriado através de mecanismos que envolveram o recrutamento induzido por FosB, da 

desacetilase 1 e do aumento da metilação de histona 3 no promotor do gene c-fos (Renthal et 

al., 2008). Estudo de Todd e colaboradores (2016) observou um aumento da expressão de p-
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AcH3 em tratamento repetido entre a associação de CBD e delta-9-THC na ATV, estruturas 

como o NAC não apresentaram diferenças em relação ao tratamento controle. Ainda, trabalho 

de Dos-Santos-Pereira observou que o tratamento repetido com L-DOPA aumenta a expressão 

de p-AcH3 no estriado dorsal de camundongos submetidos a lesão por 6-hidroxidopamina (6-

OHDA). Esse efeito é bloqueado pela associação sistêmica de CBD e CPZ. Adicionalmente, a 

remodelação da cromatina mediada pela hiperacetilação da histona 3 na via mesolímbica é 

suscetível de promover alterações na transcrição de diversos genes que promovem a 

manutenção neuroadaptativa na via mesolímbica  (Kurdistani et al., 2004). Não podemos 

descartar que as linhagens de animais utilizadas, o regime e doses das drogas empregadas 

nesses estudos, além dos métodos utilizados no processamento dos tecidos e ensaios de 

imunohistoquímica podem ser variáveis importantes no perfil de marcação das estruturas 

mencionadas. A identificação dos genes-alvo específicos que participam desses efeitos é uma 

ferramenta que pode elucidar um pouco desses questionamentos. Possíveis candidatos 

incluem os genes envolvidos na expressão de receptores D2 e de BDNF, que são 

influenciados por modificações da histona 3 induzidas por canabinoides e psicoestimulantes 

(Schmidt et al., 2012). 

Tem sido proposta uma associação entre os níveis de BDNF e a manifestação da 

esquizofrenia. Diversos estudos têm investigado os níveis de BDNF no plasma de pacientes 

com a doença, além de como os antipsicóticos alteram a expressão dessa neurotrofina. No 

presente estudo observamos que a associação entre CBD e ANF promove aumento na 

expressão de BDNF no HPC, resultado semelhante ao observado com a associação da CLZ e 

ANF. Contudo, não observamos alterações na expressão de BDNF no grupo de animais 

tratados com as interações entre CBD ou CLZ e MK-801. Em ambos os casos tanto o CBD, 

quanto a CLZ foram capazes de atenuar o prejuízo induzido pelos compostos 

psicotomiméticos. Em geral, estudos com modelos de depressão e ansiedade em roedores o 

CBD não altera os níveis de BDNF e dos receptores trkB no HPC e CPF, sugerindo que o 

efeito neuroprotetor do CBD não esteja envolvido com a ativação de trkB (Zanelati et al., 

2010; Campos et al., 2012a). Esse perfil parece ser diferente em outros modelos, por exemplo: 

Magen e colegas (2010) demonstraram que o tratamento com CBD evitou a diminuição da 

expressão de BDNF no HPC em um modelo de encefalopatia hepática induzida pela ligação 

do ducto biliar, de forma semelhante o CBD também aumentou os níveis de BDNF no 

hipocampo de ratos submetidos a um modelo de estresse oxidativo induzido por ANF 

(Valvassori et al. 2011). Os antipsicóticos típicos e atípicos parecem regular a expressão de 

RNA mensageiro para BDNF no hipocampo e em outras regiões cerebrais de roedores de 
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forma diferente (Lipska et al., 2001; Fumagalli et al., 2004). Enquanto a redução da expressão 

do BDNF hipocampal induzida por MK-801 foi potenciada pelo haloperidol, essa redução foi 

normalizada por alguns compostos antipsicóticos atípicos (Fumagalli et al., 2003; 2004). A 

CLZ modula a expressão gênica em vias associadas com crescimento e diferenciação 

neuronal, incluindo BDNF (Bai et al., 2003; Rizing et al., 2013). Ainda, a CLZ foi capaz de 

reverter a diminuição dos níveis de BDNF no córtex pré-frontal induzida pela ketamina, que 

assim como o MK-801 é um antagonista de receptores NMDA (Vasconcelos et al., 2015).  

Pouco se sabe a respeito de como os antipsicóticos regulam a expressão de BDNF no cérebro 

de pacientes esquizofrênicos. Estudo de Pedrini e colegas (2014) sugere que os níveis séricos 

de BDNF estão correlacionados com a dose diária de CLZ, e isso pode levar a uma melhora 

clínica dos pacientes sob o regime dessa droga. Dado o número de estudos que associaram o 

aumento nos níveis de BDNF com um melhor desempenho cognitivo (Carlino et al. 2013; 

Dincheva et al. 2012), é razoável supor que os níveis aumentados de BDNF no HPC 

encontrados em camundongos tratados com CBD poderia explicar o seu perfil em melhorar o 

desempenho de animais com déficits cognitivos (Gomes et al., 2015) e prejuízo no 

processamento de informações como observado no presente trabalho. Ainda, o CBD 

melhorou o desempenho cognitivo e emocional de camundongos submetidos a oclusão da 

artéria carótida comum bilateral, e foi capaz de aumentar os níveis de BDNF no HPC (Mori et 

al., 2017). Adicionalmente, foi demonstrado que camundongos deficientes em BDNF 

apresentaram prejuízo no teste de PPI, reforçando a ideia de que essa neurotrofina possa estar 

relacionada com a fisiopatologia da esquizofrenia (Lima-Ojeda et al., 2018). Contudo, pouco 

foi elucidado a respeito dos mecanismos pelos quais o CBD e a CLZ elevam os níveis de 

BDNF nos modelos citados acima. Além disso, em virtude dos resultados apresentados com o 

protocolo de administração aguda dos diferentes compostos é de grande interesse do nosso 

grupo conduzir investigações com o regime de tratamento repetido envolvendo o CBD e CLZ 

no prejuízo induzido pela anfetamina e MK-801 no PPI sobre o padrão de expressão do 

BDNF e outro marcadores moleculares. 

Por fim, esse estudo abordou o envolvimento da metilação global do DNA no prejuízo 

induzido por anfetamina ou MK-801 no teste de PPI, como o papel dos pré-tratamentos com 

CBD ou CLZ em atenuar/bloquear esses efeitos. Selecionamos duas regiões do SNC 

intimamente envolvidas com a neurobiologia da esquizofrenia, que participam do 

processamento de informações e que são alvos da terapia com antipsicóticos: o CPF e o 

estriado ventral. Tanto o pré-tratamento com CBD e CLZ foram capazes de atenuar o prejuízo 

induzido no PPI seja pela ANF ou pelo MK-801. Assim, demos prosseguimento às análises de 
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metilação global nas estruturas citadas acima. O tratamento agudo com ANF foi capaz de 

aumentar a metilação global de DNA no estriado ventral, esse efeito foi bloqueado tanto pelo 

CBD, quanto pela CLZ. Não observamos alterações no padrão de metilação global induzido 

por ANF no CPF. O tratamento agudo com MK-801, embora tenha causado prejuízo robusto 

no teste de PPI não alterou a metilação global em nenhuma das duas estruturas. 

Modificações epigenéticas causadas por drogas de abuso desempenham um papel 

importante na plasticidade neuronal e nas respostas comportamentais induzidas por drogas. 

Embora poucos estudos tenham investigado os efeitos da ANF na regulação epigenética, 

dados sugerem que a ANF atua em múltiplos níveis para alterar a interação histona/DNA e 

recrutar fatores de transcrição que causam a repressão de alguns genes e ativação de outros. É 

importante ressaltar, que alguns estudos também correlacionam à regulação epigenética 

induzida pela ANF com resultados comportamentais causados por esse fármaco, sugerindo, 

portanto, que o remodelamento epigenético está por trás das mudanças comportamentais 

induzidas por essa droga.  

Estudo recente observou que a metilação global de DNA está aumentada no NAC, 

córtex frontal orbital e CPF de ratos após duas semanas da retirada de ANF administrada 

durante 14 dias (Mychasiuk et al., 2013). Este resultado sugere que a diminuição da expressão 

dos genes pode estar por trás dos efeitos em longo prazo causados pelo uso/abuso de 

psicoestimulantes. Outro estudo corrobora essa observação, a prole de ratas submetidas ao 

tratamento com metanfetamina apresentou hipermetilação do DNA em promotores de genes 

envolvidos na aprendizagem, memória e plasticidade sináptica (Izhak et al., 2014). Estes 

estudos indicam que os efeitos em longo prazo induzidos pela metanfetamina podem ser 

mediados por alterações na metilação do DNA. 

O presente estudo reforça o papel da ANF nas alterações comportamentais observadas 

no prejuízo no PPI e no aumento da atividade locomotora. Nesse sentido, a utilização de 

drogas específicas que inibem a acetilação e metilação de histonas, assim como a metilação de 

DNA, podem ser uma alternativa importante para prevenir e/ou impedir o vício e abuso por 

essas drogas. Ainda, observamos que tanto o CBD quanto a CLZ foram capazes de impedir o 

aumento da metilação global no estriado ventral induzido por ANF. Essa estrutura é 

importante na modulação da neurotransmissão dopaminérgica, nela está contido o NAC, que é 

considerado um dos centros de convergência de diferentes neurotransmissores que regulam o 

PPI e recebe uma densa inervação dopaminérgica proveniente da ATV. (Koch et al., 1999). A 

aplicação direta de drogas que aumentam a neurotransmissão dopaminérgica no NAC ou uma 

lesão que desencadeie aumento da sensibilidade dos receptores dopaminérgicos nesse núcleo 
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promovem prejuízo no teste de PPI (Swerdlow et al., 1992). Swerdlow e colaboradores (1986) 

observaram que baixas doses de apomorfina, que não modificavam a resposta de PPI em ratos 

controle, prejudicava o PPI de forma robusta em ratos que apresentavam sensibilização de 

receptores dopaminérgicos no NAC induzida por lesão com 6-OHDA. O prejuízo no PPI 

induzido por anfetamina é revertido pela diminuição de dopamina no NAC (Swerdlow et al. 

1990). O PPI está prejudicado em ratos que receberam injeção intra-acumbens de dopamina, 

ou quinpirole, um agonista de receptores D2 (Swerdlow et al., 1992; Wan et al., 1994). Esses 

efeitos são revertidos por antagonista D2 (Swerdlow et al., 1994; Wan e Swerdlow, 1994). De 

forma contrária, a depleção de dopamina no NAC de ratos lesados com 6-OHDA, bloqueou o 

prejuízo induzido por anfetamina no teste de PPI. Ratos administrados com anfetamina 

apresentam aumento de influxo de dopamina no NAC e concomitante prejuízo no teste de 

PPI, quando simultaneamente medidos com microdiálise in vivo (Zhang et al., 2000).  Estudo 

recente publicado por nosso grupo demonstrou que a microinjeção de CBD no NAC atenuou 

o prejuízo induzido no PPI pela administração sistêmica de ANF em camundongos (Pedrazzi 

et al., 2015). Esses dados reforçam o perfil antipsicótico do CBD e de forma inédita 

apresentam uma provável participação de mecanismos epigenéticos nesse perfil, uma vez que 

resultado semelhante foi observado com a CLZ. Contudo, novas abordagens que envolvam a 

participação da metilação em genes específicos induzida por essas drogas, assim como a 

participação das DNMTs poderão enriquecer as presentes observações desse estudo.  

Diversos estudos em modelos animais têm demonstrado o potencial da CLZ em doses 

clinicamente relevantes em influenciar o remodelamento da cromatina e induzir a demetilação 

do DNA, a incapacidade do haloperidol ou risperidona em alterar esse perfil podem explicar 

porque a CLZ é considerada o “padrão ouro” entre os medicamentos utilizados no tratamento 

dos sintomas negativos em pacientes esquizofrênicos resistentes ao tratamento (Gray e Roth, 

2007). Análises indicam que a ação da CLZ e seus derivados na remodelação da cromatina 

independem da sua ação na neurotransmissão das monoaminas (Guidotti e Grayson, 2014). 

Adicionalmente, leucócitos obtidos de pacientes esquizofrênicos tratados com CLZ ou 

haloperidol, demonstrou que o primeiro antipsicótico causava hipometilação global (Melas et 

al., 2012). Para melhor elucidar essa observação foram utilizados camundongos tratados com 

metionina ou submetidos à separação materna e em seguida os animais foram submetidos a 

uma série de modelos comportamentais associados a esquizofrenia. A CLZ ao contrário do 

haloperidol foi capaz de diminuir a atividade locomotora, melhorou a interação social e o PPI 

de ambos os grupos de animais. No mesmo sentido dos resultados comportamentais a CLZ 

também induziu remodelação na cromatina, aumentando a acetilação da histona 3 lisina 9, 
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como também facilitou a demetilação nos promotores de genes GABAérgicos do CPF e 

estriado dos animais tratados com metionina. Ainda, foi observado que doses clinicamente 

relevantes de clozapina, quetiapina e olanzapina foram capazes de alterar a expressão do 

DNA principalmente em genes de neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos sendo 

responsáveis pelo aumento da expressão de GAD67, reelina e BDNF  (Dong et al., 2007; 

Guidotti et al., 2011). Vale ressaltar, que as investigações em modelos pré-clínicos 

apresentam limitações devido à esquizofrenia ser uma doença exclusivamente humana e 

apresentar grande complexidade na sua fisiopatologia e neurobiologia. Contudo, estudos post 

mortem em cérebros de pacientes esquizofrênicos demonstram aumento da metilação em 

promotores de genes GABAérgicos e glutamatérgicos no CPF, junto a uma diminuição dos 

respectivos RNAs mensageiros.  Diante do exposto, não podemos descartar o papel da CLZ 

em promover a demetilação em regiões cerebrais que há hipermetilação, extrapolando essa 

característica para o CBD, devido às semelhanças observadas no comportamento e nas 

medidas moleculares observadas nesse estudo. No futuro, a identificação de fatores que 

contribuem para a demetilação do DNA e uma melhor compreensão de como as drogas 

ativam ou inibem a expressão de genes associados à esquizofrenia podem melhor elucidar a 

compreensão desse transtorno e ampliar o entendimento do papel de fármacos com potencial 

antipsicóticos. 
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Em síntese, nossos dados sugerem que os receptores TRPV1 participam do efeito 

antipsicótico do CBD no teste de PPI. Curiosamente, a associação de CPZ (5 mg/kg) e CBD 

(30mg/kg) parece ter apresentado efeito sinérgico e bloqueado a hiperlocomoção induzida por 

ANF. Nossos dados não corroboram a participação dos receptores 5HT1A na mediação dos 

efeitos do CBD sobre a hiperlocomoção induzida por ANF.  Nesse trabalho também 

demonstramos que a maquinaria molecular pode estar intimamente envolvida no perfil 

antipsicótico do CBD. O aumento da expressão tanto da p-Ach3 em regiões límbicas, quanto 

o BDNF no HPC nas associações entre CBD e  ANF  merecem novas abordagens para melhor 

elucidar esses efeitos. Finalmente, de maneira inédita demonstramos que o CBD assim como 

a CLZ apresentam perfil semelhante na diminuição da metilação global do DNA no estriado 

ventral induzido por anfetamina. Esses dados reforçam a participação de mecanismos 

epigenéticos na neurobiologia da esquizofrenia e sugerem que o CBD pode alterar o padrão 

de metilação global do DNA, resultado reforçado pelo tratamento com a CLZ, que apresentou 

perfil semelhante. 

Os dados apresentados nesse estudo são originais e, em conjunto, ampliam a 

compreensão sobre a habilidade do CBD de antagonizar os efeitos de fármacos 

psicotomiméticos em modelos pré-clínicos. Há grande interesse por parte da comunidade 

médica/científica em compreender o mecanismo de ação do CBD e a participação do sistema 

endocanabinoide com o objetivo de ampliar as possibilidades de utilização clínica desse 

composto, uma vez que há limitações relacionadas à utilização dos antipsicóticos conhecidos, 

principalmente, no que diz respeito à diminuição do risco de efeitos colaterais. 
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Apêndice A 

 

Experimento 1: Perfil da metilação global em estruturas relacionadas a neurobiologia 

da esquizofrenia em desafio agudo ou repetido com ANF. 

Nosso objetivo foi investigar o efeito tanto do tratamento agudo e repetido com ANF em 

grupos independentes de camundongos submetidos ao PPI e avaliar a metilação global em 

estruturas envolvidas com a fisiopatologia da esquizofrenia: córtex pré-frontal, estriado 

dorsal, estriado ventral e hipocampo para as posteriores interações com o CBD.  

Protocolo: Os animais foram divididos em dois grupos experimentais: agudo e repetido. O 

grupo agudo recebeu uma aplicação i.p. de salina (10 ml/kg) ou ANF (5 mg/kg) e após 10 

minutos foram submetidos ao PPI. O grupo repetido foi tratado durante 10 dias com uma 

aplicação i.p. de salina (10 ml/kg) ou ANF (5mg/kg) e após 10 minutos foram submetidos ao 

teste de PPI.  

Subgrupos: SAL (aguda), ANF (aguda), SAL (repetida) e ANF (repetida); n=8 por 

tratamento. 

Resultados: Tanto o tratamento agudo quanto o crônico com ANF promoveram prejuízo em 

todas as intensidades de pré-pulso analisadas em comparação ao seu controle salina (figura 1). 

A ANOVA de medidas repetidas revelou efeito geral significativo do tratamento 

[F(3,28)=12,392; p<0,001], intensidade do pré-pulso [F(2,56)=18,668; p,0,001], e interação 

entre os fatores intensidade de pré-pulso e tratamentos [F(6,56)=2,942; P=0.014]. O 

tratamento repetido com ANF promoveu aumento significativo da resposta de sobressalto 

acústico [F(3,28)=3,62; P=0.025; Duncan, p<0.05] (Tabela 1). Em relação aos níveis de 

metilação global a ONE WAY ANOVA detectou que o tratamento agudo com ANF diminuiu 

o perfil de metilação global no córtex pré-frontal [F(3,24)=5,643;P=0.0045; Duncan,p<0.05], 

promoveu aumento da metilação global no estriado ventral [F(3,23)=3,062;P=0.0484; 

Duncan,p<0.05]. O tratamento repetido com salina aumentou os níveis de metilação global no 

hipocampo, e por fim o tratamento repetido com ANF elevou os níveis de metilação em 

relação ao seu controle [F(3,24)=5,874;P=0.0037; Duncan,p<0.05]. Não houve diferenças na 

metilação global entre os tratamentos no estriado dorsal (figura 2). 
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Figura 1: A ANF promoveu prejuízo no PPI no protocolo agudo e repetido.  Ambos os 
tratamentos com ANF promoveram prejuízo significativo na % de PPI em todas as 
intensidades de pré-pulso analisadas em relação aos seus respectivos controles. ANOVA de 
medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo Salina.  

 
Figura 2: Efeito dos tratamentos agudo e repetido com ANF sobre a metilação global de 
DNA no córtex pré-frontal, estriado dorsal, estriado ventral e hipocampo. O tratamento 
agudo com ANF respectivamente aumentou e diminuiu a metilação global no estriado ventral 
e córtex pré-frontal. O tratamento repetido com salina aumentou a metilação global no 
hipocampo e esse efeito foi exacerbado pela ANF. ONE WAY ANOVA, post hoc Duncan, 
p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo Salina. #p<0.05 em comparação ao respectivo 
tratamento do outro regime de injeção. 
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Experimento 2: Microinjeção de CBD no córtex motor no prejuízo induzido por ANF no 

PPI. 

Nosso objetivo foi investigar o efeito da microinjeção de CBD no córtex motor sobre o 

prejuízo induzido por ANF no teste de PPI. Animais com o sítio de microinjeção fora do 

córtex pré-frontal foram utilizados como controle negativo para os efeitos do CBD.  

Protocolo: Após uma semana da cirurgia para a implantação unilateral de cânula no córtex 

motor os animais foram submetidos a uma sessão de PPI (pré-teste pós-cirúrgico).  

Subgrupos: Veículo (óleo de semente uva; 0.2 µL) + Salina, CBD (60 nmol; 0.2 µL) + 

Salina, Veículo (óleo de semente de uva; 0.2 µL) + ANF, CBD (60 nmol; 0.2 µL) + ANF; n= 

8 por tratamento. Imediatamente após a injeção central os animais foram tratados com salina 

ou ANF. O intervalo entre a injeção central e o início do teste de PPI foi de 5 minutos. 

Resultados: O tratamento agudo com ANF promoveu prejuízo significativo na % de PPI em 

todas as intensidades de pré-pulso analisadas. A microinjeção de CBD no córtex motor não 

foi capaz de atenuar o prejuízo induzido pela ANF. A ANOVA de medidas repetidas revelou 

efeito significativo do tratamento [F3,28 = 9.258, P <=0.000], não houve efeito significativo 

da intensidade de pré-pulso [F2,56 = 2.526, P = 0.089], e nem interação entre a intensidade de 

pré-pulso e o tratamento [F6,56 = 0.533, P = 0.781]. A aplicação de CBD no córtex motor não 

produziu modificações no PPI (Figura 1). 

Figura 1: Efeito da microinjeção de CBD no córtex motor sobre o prejuízo induzido por 
ANF PPI.  A ANF causou prejuízo em todas as intensidades de pré-pulso analisadas. A 
microinjeção de CBD no córtex motor não foi capaz de atenuar o prejuízo em nenhuma das 
intensidades de pré-pulso. ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 
em comparação ao grupo V+SAL.  
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Inserção e localização das Cânulas no Córtex Motor Secções adjacentes e representativas 

dos terços cerebrais rostral, medial e caudal, obtidas em criostato foram armazenadas em 

solução anticongelante e montadas sequencialmente em lâminas gelatinizadas. A técnica de 

coloração cresil violeta para substância de Nissl foi utilizada para a localização do sítio de 

inserção das cânulas no córtex motor (Figura 2). As cinco secções apresentadas ilustram a 

variedade de inserções no plano ântero-posterior do encéfalo dos camundongos (Bregma 1.98 

mm a 1.54 mm).   

Figura 2: Identificação do sítio de inserção das cânulas no córtex motor no plano ântero-
posterior de camundongos. O local de inserção das cânulas está representado nas figuras 
acima em formato de ponto. As imagens foram retiradas do atlas Paxinos & Watson de 
camundongo. 
 

Experimento 3: Associação do tratamento repetido entre  CBD e ANF no PPI. 

Nosso objetivo foi investigar se o efeito do tratamento repetido com CBD seria capaz de 

impedir o prejuízo induzido pelo tratamento repetido com ANF no PPI. Encontradas 

diferenças entre a associação do CBD e ANF em relação aos controles prosseguiríamos com 

as análises de expressão de marcadores gliais e FOS-B. 

Protocolo: Durante dez dias os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10 ml/kg) 

ou CBD (30 ou 60 mg/kg), seguida 30 minutos depois de uma aplicação intraperitoneal de 

salina (10 ml/kg) ou ANF (5 mg/kg). Ao final desse regime de tratamento os animais foram 

submetidos, 20 minutos depois da segunda aplicação ao teste de PPI. Imediatamente após o 

teste, os animais foram anestesiados, sacrificados e os encéfalos cuidadosamente retirados e 

processados.  

Subgrupos: V+SAL, CBD+SAL, V+ANF, CBD+ANF; n=8 por tratamento. 

Resultados: A ANF causou prejuízo nas intensidades de 85 e 90 dB. Nenhuma dose de CBD 

foi capaz de atenuar o prejuízo induzido por ANF no PPI (figura 1). A ANOVA de medidas 

repetidas revelou efeito significativo do tratamento [(F4,35)= 7.461, P <0.001], efeito 

significativo da intensidade de pré-pulso [(F2,70) = 4.173, P = 0.019], e interação entre a 

intensidade de pré-pulso e o tratamento [F(8,70) = 3.374, P = 0.003]. 
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Figura 1: Efeito do tratamento repetido entre CBD e ANF no PPI. A ANF causou 
prejuízo nas intensidades de pré-pulso de 85 e 90 dB. O pré-tratamento com CBD em 
nenhuma dose foi capaz de atenuar esse efeito. ANOVA de medidas repetidas, post hoc 

Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo V+SAL. 
 

COLABORAÇÕES 

 

1. Colaboração Dr. Francisco S. Guimarães 

Efeito do pré-tratamento com URB597 no prejuízo induzido por MK-801 no PPI.  

Racional: Em estudo anterior do nosso grupo, o URB597 de forma dose-dependente foi 

capaz de atenuar o prejuízo induzido por ANF no teste de PPI, esse resultado nos animou a 

investigar o potencial desse composto na atenuação do prejuízo induzido por MK-801, um 

antagonista de receptores glutamatérgicos do tipo NMDA no teste de PPI. 

Protocolo: Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10 ml/kg) ou URB597 (0.1, 

0.3 e 1mg/kg; URB), seguida 30 minutos depois de uma aplicação i.p. de salina (10 ml/kg) ou 

MK-801 (0.5 mg/kg), sendo submetidos, 15 minutos depois da segunda aplicação ao teste de 

PPI.  

Subgrupos: V+SAL, URB+SAL, V+MK-801, URB+MK-801; n=6-8 por tratamento. 

Resultados: O tratamento agudo com MK-801 não promoveu prejuízo significativo em 

nenhuma das intensidades de PPI analisadas. Contudo o tratamento URB597 + MK-801 

promoveu prejuízo em todas as intensidades de pré-pulso analisadas (Figura 1). A ANOVA 

de medidas repetidas revelou efeito significativo do tratamento [F5,38 = 10.304, P < 0.001], 

da intensidade de pré-pulso [F2,76 = 8.835, P < 0.001], mas não revelou interação entre a 

intensidade de pré-pulso e o tratamento [F10,76 = 1.202, P = 0.334]. A aplicação de 

URB597+SAL não produziu modificações no PPI.  
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Figura 1: Efeito da associação URB597 e MK-801 no PPI.  O MK-801 não causou prejuízo 
em nenhuma intensidade de pré-pulso, contudo as três doses de URB597 associadas ao MK-
801 promoveram prejuízo em todas as intensidades de pré-pulso analisadas, quando 
comparadas ao grupo controle. ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. 
*p<0.05 em comparação ao grupo V+SAL. 
 

Efeito do pré-tratamento com HU-910 no PPI.  

Racional: Investigação do potencial antipsicótico do composto sintético HU-910, agonista de 

receptores CB2. Esse composto demonstrou potencial antipsicótico em camundongos suíços 

submetidos ao teste de Campo Aberto pelo grupo do professor Francisco Silveira Guimarães. 

Nesse modelo, a hiperlocomoção foi induzida por MK-801, um antagonista de receptores 

glutamatérgicos do tipo NMDA e foi bloqueada pelo pré-tratamento com HU-910. Nesse 

sentido, nosso objetivo foi investigar o efeito do tratamento sistêmico com HU-910 sobre o 

prejuízo induzido tanto por MK-801 quanto por ANF no teste de PPI. 

Protocolo: Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10 ml/kg) ou HU-910 

(10mg/kg), seguida 20 minutos depois de uma aplicação i.p. de salina (10 ml/kg) ou ANF (10 

mg/kg) ou MK-801 (0.5mg/kg), sendo submetidos, 20 minutos depois 

da segunda aplicação ao teste de PPI. 

Subgrupo – ANF: V+SAL, HU-910+SAL, V+ANF, HU-910+ANF; n=7-8 por tratamento. 

Subgrupo – MK-801: V+SAL, HU-910+SAL, V+MK-801, HU-910+MK-801; n=7-8 por 

tratamento. 

Resultados: - Grupo ANF: A ANF promoveu prejuízo significativo no PPI em todas as 

intensidades de pré-pulso analisadas. O pré-tratamento com, HU-910, bloqueou o efeito da 

ANF em todas as intensidades de pré-pulso (Figura 1). A ANOVA de medidas repetidas 

revelou efeito geral significativo do tratamento [F(3,26)=10,303; p<0,001], intensidade do 

pré-pulso [F(2,52)=11,008; p=0,001], mas não revelou interação entre os fatores intensidade 

de pré-pulso e tratamentos [F(6,52) =1,976; p=0.086]. A aplicação do tratamento HU-910 + 

Salina, não produziu modificações no PPI. Não houve alterações significativas na resposta de 

sobressalto acústico entre os diferentes tratamentos. 
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Figura 1: Efeito do pré-tratamento com HU-910 no sobre o prejuízo induzido por ANF 
no PPI.  A ANF causou prejuízo em todas as intensidades de pré-pulso analisadas. O pré-
tratamento com HU-910 impediu o prejuízo induzido por ANF em todas as intensidades de 
pré-pulso analisadas. ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, p<0.05. *p<0.05 em 
comparação ao grupo Veículo + Salina. #p<0.05 em comparação ao grupo Veículo + ANF. 
 
Resultados: - Grupo MK-801: O MK-801 promoveu prejuízo significativo no PPI em todas 

as intensidades de pré-pulso analisadas. O pré-tratamento com, HU-910, não foi capaz de 

bloquear o efeito do MK-801 em nenhuma das intensidades de pré-pulso analisadas (Figura 

2). A ANOVA de medidas repetidas revelou efeito geral significativo do tratamento 

[F(3,20)=6,414; p=0,003], intensidade do pré-pulso [F(2,40)=3,849; p=0,03], mas não revelou 

interação entre os fatores intensidade de pré-pulso e tratamentos [F(6,40) =1,484; p=0.208].  

 

 
Figura 3: Efeito do pré-tratamento com HU-910 no sobre o prejuízo induzido por MK-
801 no PPI.  O MK-801 causou prejuízo em todas as intensidades de pré-pulso analisadas. O 
pré-tratamento com HU-910 não foi capaz de impedir o prejuízo induzido por ANF em todas 
as intensidades de pré-pulso analisadas. ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, 
p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo Veículo + Salina.  
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: O papel dos receptores CB2 ainda permanece pouco 

elucidado. Evidências de estudos farmacológicos (Onaivi et al. 2008; Ishiguro et al. 2010; 

García Gutiérrez et al. 2012 ) e genéticos (Ortega - Alvaro et al. 2011) sugerem que esses 

receptores expressos no sistema nervoso central são capazes de modular comportamentos 

como a atividade locomotora, estereotipia e ansiedade. Além disso, esses receptores 

compartilham a propriedade dos receptores CB1 modulando a diminuição da liberação de 

neurotransmissores (Atwood et al. 2012). Contudo, devido as diferenças no perfil de 

expressão desses receptores, pode haver efeitos singulares entre CB1 e CB2 sobre 

comportamentos mais complexos processados através dos circuitos cerebrais.  

Em estudo conduzido por Khella e colaboradores em 2014 observou que a ativação de 

receptores CB2 pelo composto JWH015 foi capaz de bloquear o prejuízo induzido por MK-

801 em camundongos da linhagem balb/c. Esse efeito desaparecia quando os animais eram 

pré-tratados com o antagonista de receptores CB2, AM630. Há a especulação que a ativação 

de receptores CB2 no córtex pré-frontal poderia estar envolvida no bloqueio do prejuízo 

induzido por MK-801 no PPI observado nesse estudo, embora esses receptores também sejam 

expressos em outras regiões como o HPC, que participa da modulação do PPI (Brusco et al. 

2008). 

Nossos resultados demonstraram que o composto HU-910 foi capaz de impedir o 

prejuízo induzido por ANF em todas as intensidades de pré-pulso analisadas, mas não 

apresentou esse efeito sobre o prejuízo induzido por MK-801 no teste de PPI. Nesse sentido, é 

de nosso interesse utilizar outras doses de HU-910 nessas interações em experimentos futuros. 

 

2A. Colaboração Dra. Carolina Issy 

Efeito do sinergismo de CBD e Nitroprussiato de Sódio no prejuízo induzido por ANF 

no PPI.  

Racional: Recentemente nosso grupo publicou dois trabalhos que respectivamente 

envolveram o sistema nitrérgico e endocanabinoide no prejuízo induzido por ANF no teste de 

PPI. No primeiro trabalho publicado por Issy e colaboradores (2014) foi observado que um 

doador de óxido nítrico, o Nitroprussiato de Sódio (NPS) foi capaz de forma dose-dependente 

atenuar o prejuízo induzido pela ANF no PPI. No segundo trabalho, publicado por Pedrazzi e 

colaboradores (2015) foi observado que o CBD e o URB597 de forma dose-dependente foram 

capazes de atenuar o prejuízo induzido por ANF no PPI. Adicionalmente, ensaios clínicos têm 

demonstrado que tanto o CBD, quanto o NPS apresentam potencial antipsicóticos (Zuardi et 

al., 2012; Hallak et l., 2013). O sistema nitrérgico e o endocanabinoide apresentam 
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neurotransmissão atípica e modulam diversos neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia 

da esquizofrenia e nos circuitos que envolvem o reflexo de sobressalto e sua inibição. Dessa 

maneira, decidimos invéstigar se doses sub-efetivas do CBD (5 mg/kg) e do NPS (0.05 

mg/kg) apresentariam sinergismo na atenuação do prejuízo induzido por ANF no PPI. 

Protocolo: Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10 ml/kg) ou CBD 5 mg/kg)  

seguida 20 minutos depois de uma aplicação i.p. de veículo (10 ml/kg) ou Nitroprussiato de 

Sódio (0.05 mg/kg; NPS) seguida, 20 minutos depois de uma aplicação i.p. de salina 

(10ml/kg) ou ANF (10mg/kg; ANF) sendo submetidos, 20 minutos depois da terceira 

aplicação ao teste de PPI.  

Subgrupos: V+V+SAL, V+CBD+SAL, V+NPS+SAL, V+V+ANF, V+CBD+ANF, 

V+NPS+ANF, CBD+NPS+ANF; n=8 por tratamento. 

Resultados: O tratamento agudo com ANF promoveu prejuízo significativo nas intensidades 

de pré-pulso de 80 e 90 dB. A dose sub-efetiva de CBD não foi capaz de atenuar o prejuízo 

induzido por ANF no teste de PPI, assim como a dose sub- efetiva de NPS. Em contrapartida, 

a associação de CBD e NPS de forma sinérgica foi capaz de atenuar o prejuízo induzido por 

ANF na intensidade de pré-pulso de 90 dB (Figura 1) A ANOVA de medidas repetidas 

revelou efeito significativo do tratamento [F6,49 = 8.911, P < 0.001], da intensidade do pré-

pulso [F2,98 = 3.108, P = 0.040], mas não houve interação entre a intensidade de pré-pulso e 

o tratamento [F12,98 = 0.877, P = 0.573].  

 
Figura 1: Efeito do sinergismo de doses sub-efetivas de CBD e NPS no prejuízo induzido 
por ANF no PPI.  A ANF promoveu prejuízo nas intensidades de pré-pulso de 80 e 90 dB. A 
dose sub-efetiva de CBD e a de NPS apresentaram efeito sinérgico atenuando o prejuízo 
induzido por ANF na intensidade de 90 dB. ANOVA de medidas repetidas, post hoc Duncan, 
p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo V+V+SAL. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS Resultados do nosso grupo demonstraram que o 

tratamento com doador de óxido nítrico (NO), o NPS, de forma dose-dependente reverteu o 

prejuízo induzido pela ANF no teste de PPI (Issy et al., 2014). Issy e colaboradores (2014) 

demonstraram que o aumento nos níveis de NO/GMP cíclico induzido pela administração 

sistêmica de NPS melhora o desempenho no teste de PPI, além disso, o pré-tratamento com 

NPS é capaz de atenuar o prejuízo induzido por ANF nesse teste. Adicionalmente estudos do 

nosso grupo demonstraram que o CBD de forma dose-dependente atenua o prejuízo induzido 

por ANF e MK-801 no teste de PPI (GOMES et al., 2014; Pedrazzi et al., 2015). Estudos 

sugerem que o perfil antipsicótico do CBD pode envolver o aumento da sinalização da 

anandamida e sua afinidade pelos receptores TRPV1 (Bisogno et al., 2001; Long et al., 2006; 

Schubart et al., 2013). A neurotransmissão nitrérgica e endocanabinoide participam da 

modulação de diversos neurotransmissores, como por exemplo, a dopamina. Nesse estudo 

observamos que a combinação de CBD e NPS em doses sub-efetivas atenuou o prejuízo 

induzido por ANF no teste de PPI, sugerindo que ambos os sistemas estão envolvidos no 

efeito comportamental observado. O resultado obtido nesse ensaio nos anima a prosseguir nas 

investigações que envolvem os dois sistemas neurotransmissores em prejuízo induzido por 

drogas psicotomiméticas no PPI.  

 

2B. Colaboração Dra. Ana Carolina ISSY 

Efeito do sinergismo de CBD e 7-Nitroindazole no prejuízo induzido por ANF no PPI. 

Racional: O inibidor farmacológico da sintase do óxido nítrico 7-Nitroindazole (7NI) atenua 

o prejuízo induzido por metilfenidato no PPI (Issy et al. 2014). Efeitos semelhantes são 

observados com o CBD (Pedrazzi et al., 2015). A interação sinérgica entre esses compostos 

não é conhecida, considerada a habilidade de ambos, de modular respostas dopaminérgicas. 

Protocolo: Os animais receberam uma aplicação i.p. de veículo (10 ml/kg) ou CBD 5 mg/kg)  

seguida 20 minutos depois de uma aplicação i.p. de veículo (10 ml/kg) ou 7NI (1 mg/kg; 

NPS) seguida, 20 minutos depois de uma aplicação i.p. de salina (10ml/kg) ou ANF (5mg/kg; 

ANF) sendo submetidos, 10 minutos depois da terceira aplicação ao teste de PPI.  

Subgrupos: V+V+SAL, V+CBD+SAL, V+7NI+SAL, V+V+ANF, V+CBD+ANF, 

V+7NI+ANF, CBD+7NI+ANF; n=8 por tratamento. 

Resultados: O tratamento agudo com ANF promoveu prejuízo significativo em todas as 

intensidades de pré-pulso. A dose sub-efetiva de CBD não foi capaz de atenuar o prejuízo 

induzido por ANF no teste de PPI, assim como a dose sub- efetiva de 7NI. Em contrapartida, 

a associação de CBD e 7NI de forma sinérgica foi capaz de atenuar o prejuízo induzido por 
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ANF na intensidade de pré-pulso de 80 e 85 dB (Figura 1). A ANOVA de medidas repetidas 

revelou efeito significativo do tratamento [F7,56 = 8.028, P < 0.001], mas não da intensidade 

do pré-pulso [F2,112 = 18.10, P = 0.168], e nem da interação entre a intensidade de pré-

pulso e o tratamento [F14,112 = 0.448, P = 0.955]. 

 

Figura 1: Efeito do sinergismo de doses sub-efetivas de CBD e 7NI no prejuízo induzido 
por ANF no PPI.  A ANF promoveu prejuízo em todas as intensidades de pré-pulso 
analisadas. A dose sub-efetiva de CBD e a de 7NI apresentaram efeito sinérgico atenuando o 
prejuízo induzido por ANF na intensidade de 80 dB. ANOVA de medidas repetidas, post hoc 

Duncan, p<0.05. *p<0.05 em comparação ao grupo V+V+SAL. 
 

DISCUSSÕES DOS RESULTADOS: Nesse estudo observamos que a combinação de CBD 

e 7NI em doses sub-efetivas atenuou o prejuízo induzido por ANF no teste de PPI, sugerindo 

que ambos os sistemas estão envolvidos no efeito comportamental observado. Investigações 

anteriores do nosso grupo demonstrou que o 7NI apresenta potencial antipsicótico no prejuízo 

induzido por anfetamina no teste de PPI, além disso, ele é capaz de impedir o aumento da 

expressão de c-Fos em regiões cortico-límbicas induzido pelo metilfenidato (Issy et al., 2011; 

2014). O resultado obtido nesse ensaio nos estimula a prosseguir nas investigações que 

envolvem a ação sinérgica nos dois sistemas em outros modelos comportamentais e 

moleculares. 

 
 




