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RESUMO 

 

CRUNFLI, F. Efeito do agonista seletivo do receptor canabinoide 1 (CB1) em modelos de 
neurodegeneração induzida pela estreptozotocina. 2017. 119 f. Tese (Doutorado em 
Fisiologia Humana) ‐ Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2017. 
 

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela presença de 
placas amiloides, emaranhados neurofibrilares, morte neuronal e perda cognitiva progressiva. 
Os fatores de risco mais relevante na DA são: genéticos, ambientais e a idade, sendo evidente 
a diferença entre duas formas de DA, a forma esporádica da DA (DAs) com início tardio, e a 
DA familiar caracterizada pelo início precoce.  A DAs tem como principal fator de risco a idade 
e está associada com a ativação das vias de sinalização de morte celular, comprometimento do 
metabolismo energético, deficiência à insulina, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, 
neuroinflamação, hiperfosforilação da Tau e deposição de βA no cérebro.  Nesse contexto, tem 
sido utilizada como um modelo experimental da DAs em ratos a injeção intracerebroventricular 
(icv) de estreptozotocina (STZ). A STZ, é uma glicosamina, que induz um prejuízo cognitivo e 
alterações no cérebro que se assemelham as encontradas em pacientes com DAs. Diversos 
estudos têm demonstrado a participação do sistema canabinoide nos processos 
neurodegenerativos tanto em modelos in vivo como in vitro, onde se observa a atenuação dos 
déficits cognitivos e sua função neuroprotetora e anti-inflamatória. O sistema canabinoide tem 
a capacidade de modular mecanismos celulares e moleculares, incluindo excitotoxicidade, 
estresse oxidativo, apoptose e inflamação, atuando como um agente neuroprotetor.  Deste 
modo, o objetivo deste trabalho foi caracterizar as alterações moleculares nos modelos 
experimentais de deficiência à insulina no sistema nervoso in vitro (células de neuroblastoma 
expostas à STZ) e in vivo (injeção icv STZ), e avaliar o possível efeito neuroprotetor do agonista 
de receptor seletivo de canabinoide tipo 1 (CB1) araquidonil-2'-cloroetilamida (ACEA) nesses 
modelos. Para isso, avaliamos no modelo in vivo a memória pelo teste de reconhecimento de 
objetos, a expressão de proteínas e do RNA mensageiro (Immunoblotting e PCR-RT) 
relacionadas à morte neuronal, à sinalização da insulina e ao sistema canabinoide. No modelo 
in vitro foram avaliados a viabilidade celular e a resposta à insulina. Nossos resultados 
demonstraram que a injeção icv de STZ causou um comprometimento cognitivo nos animais, 
uma variação temporal das proteínas relacionadas à sinalização da insulina e a morte celular no 
hipocampo semelhantes às alterações encontradas no cérebro de pacientes com DAs. O 
tratamento intraperitoneal ACEA 3 dias reverteu a diminuição da PI3k causada pela STZ, 
aumentou a fosforilação da GSK3 inibindo sua atividade e diminuiu a fosforilação da Tau. 
ACEA 7 dias reverteu o comprometimento cognitivo e o aumento da atividade da Akt e ERK 
causada pela STZ; aumentou a expressão do IR e regulou positivamente os níveis da proteína 
anti apoptótica, Bcl-2. No modelo in vitro a STZ gerou uma resistência à insulina e 
comprometimento na atividade da PI3K nas células e o ACEA foi capaz de resgatar as células 
da morte desencadeada pela STZ. Há uma participação do sistema canabinoide na 
sobrevivência celular, com o envolvimento do CB1, que ocorre através da regulação positiva 
da Bcl-2, sugerindo uma participação deste sistema em processos neurodegenerativos. Os 
nossos dados sugerem que o sistema canabinoide é um interessante alvo terapêutico para o 
tratamento das doenças neurodegenerativas. 
 
Palavras-chave: Agonista CB1. ACEA. Canabinoide. Estreptozotocina. Neurodegeneração. 
Neuroproteção. 
 



 
 

ABSTRACT 

 

CRUNFLI, F. The effect of cannabinoid receptor 1 (CB1) selective agonist on models of 
streptozotocin-induced neurodegeneration. 2017. 119 p. Ph. D. thesis (Human Physiology) 
- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disorder characterized by the presence of 
amyloid plaques, neurofibrillary tangles, neuronal death and progressive cognitive loss. 
Advanced age, genetics and the environment are the major risk factors in AD. There are two 
forms of AD, the sporadic form of AD (sAD) late-onset, and the other characterized by early 
onset, named familiar AD. As advanced age is one of the major risk factors of sAD it could be 
associated with molecular and cellular abnormalities in the brain, including increased genes 
activation and cell death signaling pathways, energy metabolism impairment, changes in insulin 
signaling, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, neuroinflammation, Tau 
hyperphosphorylation and βA deposition in the brain. In this context, low doses of 
intracerebroventricular (icv) streptozotocin (STZ) injection has been used as an experimental 
model of sAD in rats. STZ is a glycosamine compound, which induces cognitive impairment 
and changes in the brain that resemble those found in AD patients. Several studies have 
demonstrated the participation of the cannabinoid system in neurodegenerative processes in 
both in vivo and in vitro models and suggested its neuroprotective and anti-inflammatory 
properties. The cannabinoid system has the ability to modulate cellular and molecular 
mechanisms, including excitotoxicity, oxidative stress, apoptosis, and inflammation, acting as 
a neuroprotective agente. Thus, the objective of this work was to characterize the molecular 
alterations in insulin deficiency experimental models in the nervous system: in vitro neuronal 
model (Neuro 2a neuroblastoma cells) and in vivo model (intracerebroventricular STZ 
injection); and evaluate the presumptive protective effect of the cannabinoid type 1 (CB1)-
selective receptor agonist arachidonyl-2’-chloroethylamide (ACEA) against STZ exposure in 
these models. For this, we analyzed in the in vivo model the memory by the object recognition 
test, the proteins expression and messenger RNA (Immunoblotting and RT-PCR) related to 
neuronal death, insulin signaling and cannabinoid system. In the in vitro model, cell viability 
and insulin response were evaluated.  Our results demonstrated that STZ caused a cognitive 
impairment in the animals, a temporal variation of insulin signaling and cell death proteins in 
the hippocampus similar to those found in the brains of patients with sAD. The 3 days of ACEA 
intraperitoneal treatment reversed the decreased PI3k levels caused by STZ; increased GSK3 
phosphorylation inhibiting your activity and decreased of Tau phosphorylation. ACEA 7 days 
treatment reversed cognitive impairment and increased activity of Akt and ERK triggered by 
STZ; increased IR expression and increased the anti-apoptotic proteins levels, Bcl-2. In the in 
vitro model STZ generated insulin resistance and impairment of PI3K activity in cells and 
ACEA was able to rescue cells from STZ-triggered death. It demonstrated that there is a 
participation of the cannabinoid system in cellular survival, involving the CB1 receptor, which 
occurs by positive regulation of the anti-apoptotic proteins, suggesting the participation of this 
system in neurodegenerative processes. Our data suggest that the cannabinoid system is an 
interesting therapeutic target for the treatment of neurodegenerative diseases. 
 

Keywords: CB1 agonist. ACEA. Cannabinoid. Streptozotocin. Neurodegeneration. 
Neuroprotection. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Doença de Alzheimer  

 

A Doença de Alzheimer (DA) foi descrita inicialmente pelo médico alemão Alois 

Alzheimer, em 1906, que definiu a doença como uma patologia neurológica, similar à 

demência, destacando os sintomas déficit de memória, alterações de comportamento e 

incapacidade para as atividades rotineiras. A DA é a forma mais comum de demência, de causa 

desconhecida, cuja prevalência e incidência aumentam significativamente com a idade 

(CUMMINGS et al., 2004). Estima-se haver cerca de 46,8 milhões de pessoas com demência 

no mundo. Este número praticamente irá dobrar a cada 20 anos, chegando a 74,7 milhões em 

2030 e a 131,5 milhões em 2050, segundo dados fornecidos pelo Relatório de 2015 da 

Associação Internacional de Alzheimer (ADI). No Brasil, o estudo de Herrera (2002) e seus 

colaboradores, encontrou que 55,1% das demências são decorrentes de DA e 14,1% são 

decorrentes de DA associada à doença cerebrovascular. Além disso, observaram em um estudo 

da população de Catanduva (SP), que a frequência da doença aumentou de forma significativa 

com a idade.  

Hoje em dia, a DA é classificada como uma doença neurodegenerativa, com principal 

característica a deterioração da memória por atrofia cerebral e presença de emaranhados 

neurofibrilares e de placas senis (ALMEIDA et al. 1997). As placas senis resultam do 

metabolismo anormal da proteína precursora amiloide (APP), que acarreta na formação de 

agregados de peptídeo β-amiloide (βA). Os emaranhados neurofibrilares decorrem do colapso 

do citoesqueleto neuronal, a partir da hiperfosforilação da proteína Tau, que leva ao 

comprometimento da integridade neuronal (FORLENZA et al., 2005).  

Clinicamente, a DA é caracterizada por demência progressiva e por uma redução 

significativa na massa cerebral desses pacientes em comparação com o cérebro normal. Há uma 

atrofia extensa em todas as regiões do cérebro envolvidas na função cognitiva, incluindo o 

córtex cerebral, o córtex entorrinal e o hipocampo (TERRY et al., 1999). A diminuição da 

massa cerebral na DA é o resultado da degeneração e morte neuronal, a qual provoca alterações 

progressivas da memória, distúrbios de linguagem, deficiência na orientação espacial e no 

comportamento, e alterações de personalidade (FORLENZA et al., 2005; QUERFURTH; 

LAFERLA, 2010). No estágio inicial da doença, há uma diminuição na consolidação de novas 

informações, com piora progressiva até que não haja mais nenhuma forma de aprendizado novo. 
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Na doença avançada, observam-se os sintomas de afasia, apraxia e agnosia, identificada pela 

perda significativa da linguagem, da capacidade de desempenhar tarefas e de nomear pessoas e 

objetos (BIRKS; FLICKER, 2003). 

Os fatores de risco mais relevante na DA são: genéticos, ambientais e a idade, sendo 

evidente a diferença entre duas formas de DA, uma com início tardio, denominada como a 

forma esporádica da Doença de Alzheimer (DAs), e outra caracterizada pelo início precoce, 

nomeada DA familiar (DAf) (KAR et al., 2004; SPIRES; HYMAN, 2005). A DAf está 

relacionada com anomalias nos genes: codificador da proteína (APP), presenilina (PS-1, PS-2) 

e relacionado à apoliproteína E, especificamente ao alelo ε4 (BLENNOW et al., 2006; LEVY-

LAHAD et al., 1995; SHERRINGTON et al., 1995). Portanto, a grande maioria dos pacientes 

que sofrem de DA é de origem esporádica, a qual tem como principal fator de risco a idade e 

está associada a uma série de anormalidades bioquímicas, moleculares e celulares no cérebro, 

incluindo aumento da ativação de genes e vias de sinalização de morte celular, 

comprometimento do metabolismo energético, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo 

crônico, doença cerebrovascular e comprometimento na reposta à insulina no encéfalo (DE LA 

MONTE et al., 2005; 2006). 

 

1.1.1 Sinalização associada a DA e resistência à insulina no Sistema Nervoso 

 

Apesar da principal teoria sobre a DA sugerir que o peptídeo βA inicia e contribui com 

a progressão da doença (hipótese amiloide; figura 1), diversas outras propostas têm surgido 

como possíveis causas da doença como, por exemplo: causas ambientais, estresse oxidativo, 

aumento da atividade de quinases, hiperfosforilação da Tau, disfunção mitocondrial, deficiência 

de fatores tróficos, alterações da homeostasia de Cálcio e alterações do metabolismo energético 

(SWERDLOW et al., 2010). Na hipótese amiloide, a deposição intracerebral de βA é a principal 

causa da DA, acarretando a morte neuronal e hiperfosforilação da Tau, e consequentemente a 

possíveis distúrbio no metabolismo de glicose neuronal e demência, como ponto final da 

doença. No entanto, essa hipótese tem sido modificada para acomodar novos achados, como 

por exemplo, na literatura já é bem elucidado que na fase inicial da DA há um hipometabolismo 

de glicose nas regiões cerebrais dos pacientes (MOSCONI et al., 2008), e também que a 

neurotoxicidade não é exercida somente por placas amiloides localizadas de forma extracelular, 

mas sim por formas oligoméricas fibrilares intracelulares de βA formadas anteriormente no 

decurso da doença (GILBERT, 2013). Diversos estudos têm sugerido uma cadeia alternativa de 
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causalidade para DA, denominada hipótese da privação de glicose cerebral, em que o ponto 

central é a diminuição da habilidade dos tecidos cerebrais de metabolizar a glicose, que inicia 

uma neurodegeneração, enquanto seguem o desenvolvimento de depósitos amiloides e os 

emaranhados neurofibrilares constituídos pela proteína Tau hiperfosforilada (GRIEB, 2016; 

STEEN et al., 2005; Figura 1).  

 
Figura 1-Esquemática sobre as Hipóteses da Doença de Alzheimer. Hipótese Amiloide e Hipótese da Privação 
de Glicose Cerebral.  Modificado de Grieb, 2016. 

  
 
O controle do metabolismo de glicose é fundamental para a fisiologia do cérebro, e 

qualquer perturbação nesse sistema pode desencadear doenças debilitantes do encéfalo 

(MERGENTHALER et al., 2013). O metabolismo de glicose é a principal fonte de energia e 

fornece combustível para a função fisiológica cerebral, através da geração de ATP, a base para 

a manutenção neuronal e celular, e para a produção de neurotransmissores (HOWARTH et al., 

2012). O transporte e metabolismo de glicose estão relacionados com locais de regulação do 

fluxo sanguíneo, e também com a regulação da morte celular (KING; GOTTLIEB, 2009). 

Embora as doenças neurodegenerativas não sejam classicamente relacionadas com 

distúrbios no metabolismo de glicose e defeitos nos mecanismos da bioenergética cerebral 

(HARRIS et al., 2012), estudos sugerem que a deficiência no metabolismo de glicose está 
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associada a neurodegeneração (MAJEWSKI et al., 2004; MERGENTHALER et al., 2012; 

VAUGHN; DESHMUKH, 2008). Por exemplo, na Doença de Parkinson (DP) os pacientes 

apresentam um hipometabolismo de glicose cortical acompanhado por um hipermetabolismo 

de glicose no globo pálido externo e, possivelmente, em outras estruturas subcorticais 

(BORGHAMMER et al., 2012). Da mesma maneira, pacientes com DA apresentam uma 

redução no metabolismo energético de glicose cerebral como um dos primeiros sinais da doença 

(KAPOGIANNIS; MATTSON, 2011). 

Inicialmente, Hoyer (1998) descreveu que a principal perturbação bioquímica na DA 

esporádica é a queda no consumo cerebral de glicose. De fato, ao longo do tempo, diversos 

estudos em seres humanos e em modelos animais observaram que os distúrbios no metabolismo 

da glicose cerebral estão associados com a progressão da DA (KAPOGIANNIS; MATTSON, 

2011). Além disso, alguns estudos sugerem que pacientes diabéticos possuem um risco maior 

de desenvolver DA (BIESSELS; KAPPELLE, 2005; RIEDERER et al., 2017). Recentemente, 

um estudo demostrou que pacientes com DM1 possuem uma alteração parcial dos 

biomarcadores da DA no fluido cérebro-espinhal, entre eles, a fosforilação da proteína Tau e o 

receptor de lipoproteína de baixa densidade - sLRP1 (OUWENS et al., 2014). O sLRP1 regula 

o efluxo de βA do cérebro para o sangue e é prejudicada em pacientes com DA. No entanto, os 

pacientes com DM1 apresentaram altos níveis de fosforilação da proteína Tau e de sLRP1 de 

forma semelhante à dos pacientes com DA (OUWENS et al., 2014; RAMANATHAN et al., 

2015).  

Além do mais, também foi observado que os cérebros de pacientes com DA exibem uma 

deficiência na sinalização de insulina, níveis alterados das proteínas da via de sinalização de 

insulina e, diminuição da capacidade de resposta à insulina (STANLEY et al. 2016; TALBOT 

et al., 2012; YARCHOAN et al., 2014). A insulina participa da regulação de diversas funções 

fisiológicas cerebrais como a homeostase energética, o comportamento da ingestão alimentar, 

aprendizagem e memória, desenvolvimento e sobrevivência neuronal, e na transmissão 

sináptica; portanto, a deficiência na resposta celular a insulina pode comprometer a atividade 

neuronal e desencadear distúrbios no Sistema Nervoso (PLUM et al., 2005; VAN DER HEIDE 

et al., 2006).  

A sinalização intracelular da insulina nas células envolve duas vias de transdução: a via 

da quinase de fosfatidil-inositol 3 (PI3K) e a via da proteína quinase ativada por mitógeno 

(MAPK) que controlam a captação de glicose pelas células (JOHNSTON et al., 2003).  A 

sinalização da insulina leva à ativação da PI3K e subsequentemente a ativação Akt ser 473, que 

por sua vez fosforila GSK3β e GSK3α em resíduos de serina (Ser) 9 e 21, respectivamente A 
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fosforilação da serina regulatória resulta na geração de um pseudo-substrato intramolecular, 

que bloqueia parte do site ativo impedindo a atividade enzimática da GSK3 (CAI et al., 2012; 

LIZCANO; ALESSI, 2002).  

A desregulação da atividade da GSK3 está relacionada com o acúmulo de βA e 

hiperfosforilação da Tau. Ambas isoformas GSK3β e GSK3α induzem a hiperfosforilação da 

Tau em ambos os sítios de fosforilação (Serina e Tirosina), e consequentemente, a formação de 

emaranhados fibrilares. Além disso, a hiperfosforilação da Tau também pode induzir a ativação 

da GSK3 através de estímulos neuroinflamatórios, estresse oxidativo e apoptose produzida por 

essa proteína (ASUNI et al., 2006; CHO, JOHNSON 2003; ELDAR-FINKELMAN, 2002). O 

aumento da atividade da GSK3 também pode modular diretamente o processo de clivagem do 

APP, e aumento da atividade da α e β–secretases, resultando no acúmulo de βA e formação de 

placas senis (CAI et al., 2012; PHIEL et al., 2003). Embora o aumento da atividade GSK3 não 

seja a principal causa das demências, sabe-se que a elevação da sua atividade aumenta a 

produção de βA e, por sua vez, hiperfosforilação da Tau e degeneração neuronal.  Além disso, 

GSK3 é a chave mediadora da apoptose e assim pode contribuir diretamente para a perda 

neuronal na DA (TURENN; PRICE, 2001).  

Em suma, distúrbios das vias de sinalização da insulina podem gerar alterações no 

metabolismo de βA e na fosforilação da proteína Tau e, consequentemente, acarretar na DA. 

Deste modo, Siegfried Hoyer propôs a cerca de 20 anos atrás (HOYER, 1994) que a DAs está 

relacionada com um estado de deficiência e resistência à insulina no encéfalo (DE LA MONTE; 

WANDS, 2005; HOYER et al., 2004; SALKOVIC-PETRISIC et al., 2006). Posteriormente, 

diversos estudos apoiaram esse conceito e definiram que a DAs está associada com a redução 

da resposta à sinalização de insulina e a sua via de sinalização IR/PI3K no cérebro, e com um 

hipometabolismo cerebral de glicose (BARILAR et al., 2015; DE FELICE et al., 2014; 

KNEZOVIC et al., 2015). Estas alterações também foram encontradas na análise post-mortem 

de pacientes com DA (FROLICH et al., 1998; RIVERA et al., 2005; STANLEY et al. 2016; 

STEEN et al., 2005; TALBOT et al., 2012; YARCHOAN et al., 2014). 

 

1.1.2 Modelo experimental da injeção intracerebroventricular (icv) de estreptozotocina (STZ) 
 

Diante do contexto de alterações no metabolismo de glicose e na sinalização de insulina 

na DA, diversos grupos passaram a utilizar a injeção icv de STZ como um modelo experimental 

com características semelhantes à doença de Alzheimer.  A STZ, é uma glicosamina, que induz 

um prejuízo cognitivo e alterações no cérebro que se assemelham as encontradas em pacientes 
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com DAs  (KNEZOVIC et al., 2015; SALKOVIC-PETRISIC, HOYER 2007) como, por 

exemplo: diminuição da transmissão colinérgica (AGRAWAL et al., 2009; BIASIBETTI et al., 

2017), estresse oxidativo (SHARMA,  GUPTA 2002), neuroinflamação (BIASIBETTI et al., 

2017; KRASKA et al., 2012),  hiperfosforilação da Tau, alterações neurofibrilares precoces, e 

acúmulo de βA (OSMANOVIC-BARILAR et al., 2014; SALKOVIC-PETRISIC et al., 2006, 

2013). 

A STZ icv também gera uma deficiência à reposta a insulina no cérebro (AGRAWAL 

et al., 2011; HOYER et al., 2004; LESTER-COLL et al. 2006; OSMANOVIC-BARILAR et 

al., 2014) e reduz o metabolismo cerebral de glicose (HOYER et al., 1994; HOYER; 

LANNERT, 2007). Apesar de alterar o metabolismo encefálico, a STZ icv não altera os níveis 

basais de glicose na corrente sanguínea e não induz DM (SALKOVIC-PETRISIC et al., 2006). 

Dados anteriores do nosso laboratório mostraram que a STZ icv foi capaz de gerar efeitos 

negativos precoces sobre o desempenho cognitivo dos animais (memória operacional) 3 horas 

após a injeção da droga, que foram seguidos por processos degenerativos no hipocampo após 1 

e 15 dias da injeção. O comprometimento cognitivo se acentuou ao longo do tempo e culminou 

com o aumento significativo dos níveis de βA e da proteína Tau após 30 dias da injeção 

(SANTOS et al., 2012). A injeção icv de STZ induz disfunções no sistema de sinalização da 

insulina no encéfalo, que é caracterizado pela diminuição da expressão do IR e da atividade da 

via de sinalização da PI3K/Akt, resultando no aumento da atividade da GSK3 e 

hiperfosforilação da Tau (AGRAWAL et al., 2011; LESTER-COLL et al., 2006; 

OSMANOVIC-BARILAR et al., 2014; SALKOVIC-PETRISIC; HOYER, 2007; SELKOE, 

2001; SHARMA; GUPTA, 2002; SONG, 2014).  

A administração periférica da STZ é utilizada como um modelo experimental de DM, 

já que a STZ é seletivamente tóxica às células produtoras/secretoras de insulina 

(SZKUDELSKI, 2001). A STZ entra na célula como um substrato seletivo para o transportador 

de glicose 2 (GLUT2), que está altamente concentrado na membrana das células β pancreáticas 

(SZKUDELSKI, 2001), e induz a morte celular por inibição da enzima O-GlcNAcase, e 

acúmulo de proteínas glicosiladas; e também através da metilação do DNA, ativação da poli 

ADP-ribosilação e diminuição dos níveis de ATP (KAMAT et al., 2015). Além disso, a STZ 

libera óxido nítrico (NO), induzindo um estresse nitrosativo/oxidativo com a geração de 

radicais livres e peróxido de hidrogênio (SZKUDELSKI, 2001). Adicionalmente, os 

experimentos de Rajasekar e colaboradores (2014) mostraram que a citotoxicidade da STZ em 

células de astrocitoma de ratos induziu a liberação de NO e a geração dose-dependente de 

espécies reativas oxidativas.  
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Já em relação ao mecanismo de toxicidade da STZ no cérebro tem sido proposto que a 

injeção icv de STZ danifica diretamente a sinalização do IR e, assim, aumenta a 

dessensibilização desse receptor (GRIEB, 2016; GRÜNBLATT et al., 2007). Sabe-se que a 

STZ pode ser transportada para dentro da membrana pelo GLUT2, transportador de glicose 

presente no cérebro (ARLUISON et al., 2004; BRANT et al., 1993; KNEZOVIC et al., 2015; 

WANG; GLEICHMANN, 1995, 1998).  Após a entrada na célula, a STZ inibe a sinalização do 

IR e, assim, inibe também as proteínas PI3K/AKT, e aumenta a atividade da GSK3β, o que 

facilita a acumulação de βA e a hiperfosforilação da Tau. O acúmulo de βA promove a formação 

da placa senil e a hiperfosforilação da Tau promove a formação de emaranhados neurofibrilares. 

Esses processos anormais causam degeneração da sinapse e, portanto, morte neuronal (Figura 

2). Além disso, a STZ icv também é capaz de diminuir a expressão dos transportadores de 

glicose 1 e 3 (GLUT 1 e 3) prejudicando a entrada de glicose na célula (DENG et al., 2009) 

Resumidamente, o mecanismo intracelular de toxicidade da STZ engloba a metilação 

de bases nitrogenadas do DNA, liberação de NO, inibição da enzima hidrolase O-GlcNAcase, 

e danos no IR (KAMAT et al., 2015).  Essas alterações causam neurodegeneração, 

neuroinflamação, deposição de βA, hiperfosforilação da proteína Tau, danos à transdução do 

sinal de insulina, prejuízo no metabolismo de glicose, estresse oxidativo e perda de memória, 

culminando com sintomas patológicos encontrados na DA (HOYER; LANNERT, 2007; 

SHARMA; GUPTA, 2002). 
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Figura 2- Mecanismo de neurotoxicidade induzida pela STZ e a patologia DA. Existe um transportador de 
glicose na membrana que facilita a entrada da STZ, o GLUT2. Após a ingestão de STZ nas células, STZ inibe a 
sinalização do receptor de insulina (IR) e, portanto, PI3K/AKT. A inibição de PI3K e AKT, inibe a GSK-3β, porém 
aumenta sua atividade, o que facilita para a acumulação de βA e a hiperfosforilação da Tau. A acumulação de βA 
promove a formação de placa senil, e a hiperfosforilação de Tau promove a formação de emaranhados 
neurofibrilares, característica da DA. Por outro lado, as proteínas quinases B/C também inibem o receptor de 
insulina (IR) pela sua hiperfosforilação e dificultam a função normal da insulina nos neurônios. A STZ  também 
reduz a expressão dos transportadores de glicose GLUT 1 e 3, prejudicando a entrada de glicose na célula   
(modificado de Kamat et al., 2015) 

 

1.2 Sistema Canabinoide  

 

A Cannabis sativa vem sendo utilizada como medicamento desde antes da Era Cristã 

na Ásia (MIKURIYA, 1969). A introdução da Cannabis na Medicina Ocidental ocorreu em 

meados do século XIX, mas foi a partir de 1965, que houve um aumento do interesse científico 

pela planta devido à identificação da estrutura química dos componentes da Cannabis, como 

por exemplo, o Δ9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC) que foi isolado e identificado por Yechiel 

Gaoni e Raphael Mechoulam (1964). Além disso, a descrição dos receptores canabinoides e a 

identificação de um sistema canabinoide endógeno no cérebro, classificado como sistema 
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endocanabinoide, também proporcionou mais avanços nas pesquisas científicas (ZUARDI et 

al., 2002). 

O sistema endocanabinoide é formado pelos seus ligantes endógenos, anandamida e 2-

araquidonoil glicerol (2-AG), que são moléculas lipídicas e mensageiros atípicos que atuam em 

um sistema composto por dois receptores CB1 e CB2, acoplados a uma proteína Gi/o; e pelas 

enzimas responsáveis pela síntese e degradação dos mesmos, além da via de sinalização 

intracelular regulada pelos endocanabinoides, e também pelo sistema de transporte (LU, 

MACKIE, 2016).  No caso do sistema nervoso os endocanabinoides são sintetizados sob 

demanda principalmente por neurônios pós-sinápticos após o influxo de cálcio e a subsequente 

ativação das fosfolipases (fosfolipase D, no caso da anandamida, e diaciglicerol lipase, no caso 

do 2-AG), que convertem os fosfolipídios em endocanabinoides (EGERTOVÁ, 1998). Esses 

mensageiros atuam como sinalizadores retrógrados, se ligando aos receptores, principalmente 

no CB1, presentes nos neurônios pré-sinápticos (SAITO et al., 2010). O resultado dessa ligação 

é uma diminuição do influxo de cálcio e aumento do efluxo de potássio nos terminais axônicos 

e, dessa forma, redução da liberação dos neurotransmissores clássicos, glutamato e GABA; e 

supressão na liberação de outros neurotransmissor (KATONA, FREUND, 2012; Figura 3). 

Os endocanabinoides são rapidamente recapturados por uma molécula transportadora 

de membrana, o transportador de anandamida da membrana celular (AMT), que leva a 

anandamida para dentro das células para a degradação enzimática intracelular realizada pela 

enzima hidrolase amida de ácido graxo (FAAH). O AMT também transporta o 2-AG que em 

seguida sofre a degradação enzimática intracelular pela monoacilglicerol lipase (MGL) ou pela 

FAAH (DI MARZO et al., 2015; FRIDE; SHOHAMI, 2002). 

A ligação do endocanabinoide ao receptor também influencia vias de sinalização 

intracelulares, inibindo a adenilil ciclase e, portanto, diminuindo os níveis de AMP cíclico 

(AMPc) e da proteína quinase A (PKA), ativando proteínas quinases ativadas por mitógeno 

(MAPKs), envolvida na regulação da proliferação e diferenciação celular, como as vias da 

quinase regulada por sinal extracelular (ERK), quinase c-Jun N-terminal (JNK) e p38 

(HOWLETT et al., 2002; IANNOTTI et al., 2016; JEAN-GILLES et al., 2010), e também 

ativação da via de sinalização da PI3K/Akt (MOLINA-HOLGADO et al., 2002). Além disso, 

as proteínas ERK e Akt  podem modular os mecanismos de apoptose através das proteínas da 

família Bcl-2, na manutenção do equilíbrio entre as proteínas pró-apoptóticas (Bad e BAX),  e 

anti apoptóticas, Bcl-2 e Bcl-xl  (DURONIO, 2008; PILCHOVA et al., 2015). 

Contudo, a sinalização do sistema endocanabinoide participa de numerosos processos 

fisiológicos centrais e periféricos de extrema importância, tais como : regulação do apetite e da 



29 
 

ingestão alimentar, sensação de dor, transmissão sináptica,  nocicepção, controle motor, 

memória e aprendizado, desenvolvimento neuronal, inflamação, liberação e ação hormonal, 

sensibilidade a insulina, função cardiovascular, respiratória e reprodutiva, na modulação do 

sistema imune, na formação óssea, no metabolismo energético, na neuroproteção, e nas funções 

celular como arquitetura celular, proliferação, motilidade, adesão e apoptose (LIGRESTI et al., 

2016; MACARRONE et al.,2015).  

 

 
Figura 3 - Representação da ação dos endocanabinoides (ECS). Os endocanabinoides são sintetizados e 
liberados a partir da membrana dos neurônios pós-sinápticos após o influxo de cálcio (1). ECS ativam os receptores 
pré-sinápticos CB1 e restrigem a atividade neural (2). A AEA e 2-AG são removidas da fenda sináptica (3), e 
internalizadas para degradação enzimática pela FAAH e pela MGL (4).  AEA também pode acoplar-se ao TRPV1 
(modificado de Saito et al., 2010). 
 

1.2.1 Receptores Canabinoides  

 

O primeiro receptor canabinoide (CB1) foi identificado e posteriormente clonado por 

Matsuda e colaboradores em 1990. O segundo receptor canabinoide, nomeado de CB2 foi 

identificado pela técnica de clonagem, sequenciamento e modelagem molecular por homologia, 

revelou-se bastante diferente do CB1 em relação a sequência de aminoácidos e distribuição em 

tecidos de mamíferos (MUNRO et al., 1993). Ambos receptores possuem sete domínios 

transmembrana, um domínio amino-terminal extracelular e um domínio carboxila-terminal 

intracelular. E são acoplados a proteínas G principalmente do tipo inhibitória Gi/o (IANNOTTI 

et al., 2016). 

Inicialmente, o receptor CB1 foi localizado predominantemente no sistema nervoso 

central (SNC) enquanto o receptor CB2 foi localizado nas células e nos tecidos periféricos 
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derivados do sistema imune (AMERI et al.,1999). No entanto, posteriormente o receptor CB1 

foi identificado em vários tecidos periféricos, tais como o sistema cardiovascular, reprodutivo 

e no trato gastrointestinal (CROCI et al., 1998; PERTWEE, 1997; 2001). Da mesma maneira, 

o receptor CB2 também foi detectado no SNC em células gliais (ASHTON et al., 2006; 

MOLINA-HOLGADO et al., 2002) e em neurônios (GONG et al., 2006). Além desses dois 

receptores, a anandamida também pode se ligar a outros receptores tais como o TRPV1 

(receptor de potencial transiente vaniloide tipo 1), o TASK-1 (canal para potássio), o PPAR 

gama (receptores ativados por proliferador de peroxissoma) e outros receptores não-

canabinoides acoplados à proteína G que ainda não foram identificados (LUTZ, 2002; 

MACKIE, 2007; VAN DER STELT; DI MARZO, 2005; WANG, UEDA, 2009). Além disso, 

a hemopressina, um peptídeo derivado da cadeia α-1 da hemoglobina de mamíferos, também é 

capaz de atuar como agonista inverso do receptor CB1 tanto in vitro como in vivo. A 

hemopressina possui atividades terapêuticas promissoras em testes pré-clínicos, como efeito 

analgésico, hipotensor e indutor de saciedade (DALE et al., 2005; DODD et al., 2010; 

HEIMANN et al., 2007; RIOLI et al., 2003). 

O receptor CB1 é considerado o receptor metabotrópico mais abundante no cérebro, 

encontrado em maiores densidades, nos núcleos da base, no cerebelo, no hipocampo, no giro 

denteado e no córtex (HERKENHAM et al., 1991; KANO et al., 2009; MAILLEUX; 

VANDERHAEGHEN, 1992). Além disso, estão presentes nos astrócitos (BOUABOULA et 

al., 1995;), microglia (WAKSMAN et al., 1999; WALTER et al., 2003), e oligodendrócitos 

(MOLINA-HOLGADO et al., 2002), atuando através das modulações do comportamento e da 

plasticidade sináptica no hipocampo por meio das funções de aprendizagem e memória, e 

também na ativação microglial (MECHA et al., 2015; METNA-LAURENT et al., 2015; 

OLIVEIRA DA CRUZ et al., 2016). Esses receptores podem controlar em amplo espectro 

condições fisiológicas e patológicas, incluindo o desenvolvimento do cérebro, aprendizagem e 

memória, comportamento motor, regulação do apetite, temperatura corporal, percepção da dor, 

inflamação, e estão envolvidos com vários distúrbios psiquiátricos e neurológicos (HEIFETS; 

CASTILLO, 2009; KATONA; FREUND, 2012; MECHOULAM; PARKER, 2013).  

Em relação ao receptor CB2, também tem se observado a presença desses receptores em 

células microgliais e seu importante efeito imunomodulatório. Walter e colaboradores (2004) 

observaram que os receptores CB2 podem modular a migração de células da microglia, um 

processo inicial na ativação microglial como uma resposta inflamatória do cérebro. Essa 

ativação pode desencadear uma regulação positiva da expressão do receptor CB2 (CARLISLE 

et al., 2002).  É importante notar que os receptores CB2 também podem ser expressos por uma 
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população limitada de células microgliais no cérebro normal e saudável, como por exemplo, 

em células microgliais perivasculares, que desempenham um papel fundamental em processos 

infecciosos que afetam o SNC (WILLIAMS et al., 2001). Assim, muitos estudos mostraram 

que a ativação do receptor CB2 leva a uma miríade de alterações na produção de substâncias 

relacionadas com a inflamação (GRUNDY et al., 2001). 

 

1.2.2 Sistema Canabinoide e Processos Neurodegenerativos 

 

Na literatura têm sido descrito o importante papel dos endocanabinoides como 

mensageiros sinápticos de forma retrógrada, que impedem o desenvolvimento da atividade 

neuronal excessiva no sistema nervoso central, através da modulação das vias de sobrevivência 

celular (VAUGHAN; CHRISTIE, 2005). Neste contexto, o sistema canabinoide tem sido 

associado com processos neurodegenerativos e neuroinflamatórios, e vários estudos têm 

demonstrado a participação de endo e exocanabinoides e dos receptores CB1 e CB2 tanto em 

modelos in vivo como in vitro de neurotoxicidade (FERNANDEZ-RUIZ et al., 2000; 

GRUNDY et al., 2001). Em geral, estes estudos sugerem uma função neuroprotetora do sistema 

canabinoide em doenças neurodegenerativas crônicas tais como a doença de Alzheimer (DA), 

doença de Huntington (DH), Doença de Parkinson (DP), esclerose lateral amiotrófica (ALS) e 

esclerose múltipla (FERNÀNDEZ-RUIZ et al., 2008;. MICALE et al., 2007). 

Diversos estudos in vitro têm demonstrado o efeito neuroprotetor dos compostos 

canabinoides mediado pelo receptor CB1 (ABOOD et al., 2001; GILBERT et al., 2007; 

KARANIAN et al., 2005) ou não mediado (CHEN et al., 2005; MARSICANO et al., 2002), ou 

mediado pelos receptores CB1 e CB2 (FERNÁNDEZ-LÓPEZ et al., 2006; SKAPER et al, 

1996) em diversos modelos de neurotoxicidade (hipóxia e privação de glicose, 6-

hidroxidopamina, isquemia e estresse oxidativo).  Dados anteriores do nosso grupo mostraram 

uma neuroproteção exercida pelos agonistas canabinoides, metanandamida e hidrato de 

araquidonil-2'-cloroetilamida (ACEA), em um modelo de morte celular induzida pelos insultos 

neurotóxico (6-hidroxidopamina; 6-OHDA), inflamatório (Lipopolissacarídeo; LPS), estímulo 

oxidativo (peróxido de hidrogênio; H2O2) e pelo estresse de retículo endoplasmático em uma 

linhagem de neuroblastoma (AUAD, 2006; BATINGA et al., 2016; VRECHI, 2016). O 

mecanismo de neuroproteção exercido pela ACEA está relacionado com a modulação da via de 

sinalização de estresse de retículo (Elf2-α/CHOP/caspase-12); de sobrevivência p44/42 MAPK, 

ERK1/2; e também por meio da redução da expressão de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

e da inibição da expressão da proteína caspase 3 (BATINGA et al., 2016; VRECHI, 2016). 
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Outros estudos do nosso laboratório mostraram ainda, alterações na expressão de CB1 nos 

núcleos da base em diferentes períodos após a injeção intraestriatal da neurotoxina 6-OHDA 

em ratos, utilizada para o desenvolvimento de um modelo experimental da DP (CHAVES-

KIRSTEN et al., 2013). 

Especificamente em relação a DA, dados obtidos de análises post-mortem do cérebro de 

pacientes com DA, demonstraram que há uma regulação positiva da enzima de metabolização 

dos endocanabinoides, a FAAH, bem como alterações na expressão do receptor CB2 e seu 

acoplamento à proteína G em astrócitos associados a placas senis (BENITO et al., 2003). Outros 

estudos observaram o aumento da expressão do receptor CB1 no córtex pré-frontal e no 

hipocampo no início da DA, e depois uma diminuição da expressão nos estágios mais 

avançados da DA (FARKAS et al, 2012; MANUEL et al., 2014). O padrão de modificação do 

receptor CB1 sugere uma hiperatividade inicial do sistema endocanabinoide em estágios 

iniciais de DA, indicando uma tentativa de compensar o comprometimento sináptico inicial, 

que pode ser superado depois pela progressão da doença. Estes resultados sugerem que a 

estimulação inicial do CB1 pode ter uma relevância terapêutica (MANUEL et al., 2014). 

Milton (2002) relatou efeitos protetores dos endocanabinoides na toxicidade produzida 

pelo peptídeo βA. Observou-se que a anandamida (AEA) e o 2-araquidonoil gliceril éter (2-

AGE) são inibidores potentes da citotoxicidade desencadeada pelo peptídeo βA em células 

humanas do sistema nervoso (NTERA-2-cl-D1), e esses efeitos foram exercidos através de um 

mecanismo dependente do receptor CB1, mediado pela ativação da MAPK. Outros estudos 

reportaram o efeito neuroprotetor do canabidiol após a exposição de células neuronais PC12 ao 

peptídeo βA.  Essa ação do canabidiol foi provocada por uma combinação de mecanismos 

antioxidantes e anti apoptóticos, através da modulação da via Wnt/β-catenina, que inibiu a p-

GSK3β e conseqüentemente diminuiu a hiperfosforilação da Tau, e também por meio da 

inibição das formas fosforiladas da p38, da ativação do fator nuclear kappa B (NF-kB), além 

da diminuição da iNOS e da liberação de NO (ESPOSITO et al., 2001; 2006 a,b). 

Diversos estudos têm demonstrado que os canabinoides protegem as células neuronais 

contra a exposição ao peptídeo βA atuando nos principais receptores CB e nas vias intra e 

extracelular, incluindo a capacidade antioxidante de alguns ligantes (IUVONE et al., 2004; 

KARL et al., 2012; MILTON, 2002). Parte da ação neuroprotetora dos canabinoides também 

pode ser o resultado da ativação das vias anti apoptóticas em resposta ao estresse oxidativo 

(MILTON, 2002; MNICH et al., 2010). Haghani e colaboradores (2012) observaram que após 

a injeção do peptídeo βA no córtex frontal, os animais apresentaram um prejuízo nas tarefas de 

aprendizado e memória, aumento da Caspase 3 no hipocampo, e diminuição da taxa de disparo 
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e modificação nos padrões de disparo dos neurônios piramidais do hipocampo para um 

parâmetro irregular. O tratamento intraperitoneal com o agonista seletivo do receptor CB1, 

ACEA, restaurou a função de memória normal e a intrínseca, reverteu os níveis de caspase-3 e 

ainda restaurou o disparo neuronal normal.  

Estudos in vitro têm acrescentado características importantes ao papel do sistema 

endocanabinoide na DA, em particular, um papel proeminente para os receptores CB2. A 

neuroproteção exercida pelo CB2 parece estar relacionada com o recrutamento, ativação e 

migração de células microgliais para os locais de lesão (ELJASCHEWITSCH, et al., 2006; 

FERNÀNDEZ-RUIZ et al., 2007) e ativação de vias de sobrevivência celular e inativação de 

vias pró-apoptóticas (CARRACEDO, 2006; MOLINA-HOLGADO et al., 2006; 

PALAZUELOS et al., 2006; SAMSON et al., 2003; SANCHEZ et al., 2001). Estudos 

demonstraram que os agonistas do receptor CB2 (HU-210, JWH-015 e JWH-133) bloquearam 

a ativação microglial induzida pelo peptídeo βA em cultura primária, avaliada através da 

atividade mitocondrial, da morfologia celular, e diminuição da liberação do fator de necrose 

tumoral alpha (TNF-α). Em conjunto, esses dados reforçam a importância da participação do 

receptor CB2 nas respostas imunes e inflamatórias do cérebro, e sugerem que o receptor CB2 

pode representar uma ferramenta farmacológica na proteção neuronal contra uma variedade de 

processos neurodegenerativos agudos e crônicos (EHRHART et al., 2005; RAMIREZ et al., 

2005). 

A capacidade do sistema canabinoide de deter ou atrasar os danos cerebrais em 

diferentes doenças neurodegenerativas, no entanto, ainda não é bem elucidada. Os dados 

sugerem, de modo geral, que o efeito neuroprotetor dos canabinoides ocorre devido à 

interferência com vários mecanismos celulares e moleculares, incluindo excitotoxicidade, 

estresse oxidativo, apoptose e inflamação (GUZMAN, 2003; WALTER; STELLA, 2004). 

Sabe-se que parte da ação neuroprotetora dos canabinoides pode ser através da ativação das 

vias anti apoptóticas (MILTON, 2002; MNICH et al., 2010).  Portanto, o presente trabalho visa 

elucidar o efeito neuroprotetor do agonista seletivo do receptor CB1, ACEA, em relação aos 

mecanismos envolvidos no prejuízo da via de sinalização da insulina desencadeado pela STZ.  

A hipótese é que a ativação do CB1 possa modular as vias de sinalização que foram 

prejudicadas pela STZ, ou seja, a ativação do CB1 pode ativar as vias da MAPK/ERK que 

interagem com a via da PI3K/Akt e com as proteínas associadas à morte celular (Bad, BAX e 

Bcl-2). Portanto, há a possibilidade que o ACEA atue como neuroprotetor através da modulação 

da atividade da GSK3, via interação da sinalização da ERK e PI3K/Akt; e também pela 
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regulação da homeostase entre as proteínas anti e pró-apoptóticas (IANNOTTI et al., 2016; 

Figura 4).   

 

 

Figura 4 - Crosstalk entre via de sinalização intracelular dos receptores CB1 e IR. O receptor CB1 pode ativar 
a via da ERK, JNK e p38, e consequentemente ativar as proteínas relacionadas com morte e sobrevivência celular 
(Bcl-xl, Bcl-2, Bad e BAX). A via IR/PI3K pode modular a atividade da ERK e da GSK3, e das proteínas 
relacionadas com morte e sobrevivência celular. Portanto, o crosstalk da via de sinalização do CB1 e do IR, é 
através da modulação da atividade das proteínas ERK e Akt. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

Em decorrência do processo de envelhecimento populacional observa-se um aumento 

na prevalência de doenças neurodegenerativas. Entre elas, destaca-se a DA, que responde por 

cerca de 50% dos casos de demência de causa desconhecida (em 95% dos casos de origem 

esporádica). Atualmente não há cura para DA. Os tratamentos farmacológicos disponíveis não 

são capazes de interromper a doença, apenas controlam os sintomas da DA. 

Nosso grupo tem se dedicado ao estudo dos processos neurodegenerativos e a 

participação de diversos sistemas de neuromediadores (BRITTO et al., 1994; TORRÃO et al., 

1996; 2000; 2002; 2004 e 2012), incluindo a participação do sistema canabinoide nesses 

processos (BATINGA et al., 2016; CHAVES et al., 2008; CHAVES-KIRSTEN et al., 2013; 

MECHA et al., 2012; TORRÃO et al., 2012; VRECHI, 2016). No entanto, os dados sobre as 

relações do sistema canabinoide com as doenças neurodegenerativas ainda são controversos, 

principalmente no que se refere ao papel neuroprotetor possivelmente desempenhado por este 

sistema e quais os mecanismos subjacentes a esses processos. O uso de modelos experimentais 

que tentem esclarecer essas relações pode colaborar para o desenvolvimento de fármacos que 

se baseiem na manipulação desse sistema. 
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3 OBJETIVOS  

 

Objetivo geral deste trabalho foi caracterizar as alterações moleculares nos modelos 

experimentais de deficiência à insulina no sistema nervoso (in vitro e in vivo) produzidos pela 

exposição à STZ, e avaliar a participação do sistema canabinoide nesses modelos. 

 

3.1 Objetivos Específicos  

3.1.1 Caracterizar o modelo experimental da injeção icv de STZ no sistema nervoso 

a) Avaliação comportamental da memória de trabalho não espacial de curta e longa 

duração dos animais submetidos à injeção icv de STZ (Modelo in vivo). 

b) Avaliar o efeito da injeção de STZ sobre a expressão proteica e gênica relacionada à 

morte neuronal e à sinalização da insulina, no hipocampo após 1, 3, 5 e 7 dias.  

c) Análise da resposta à insulina após a exposição da linhagem de neuroblastoma 2a à STZ 

(Modelo in vitro).  

 

3.1.2 Avaliar o efeito do agonista CB1 (ACEA) no modelo da STZ 

 

d) Analise comportamental da memória de trabalho não espacial de curta e longa duração 

dos animais submetidos à injeção icv de STZ e tratados com ACEA durante 7 dias. 

e) Investigar o efeito do tratamento com ACEA após a injeção icv de STZ sobre a 

expressão proteica relacionada à morte neuronal e à sinalização da insulina e ao sistema 

canabinoide, no hipocampo após 3 e 7 dias. 

f) Analisar o efeito do tratamento conjugado (STZ e canabinoides) na linhagem de 

neuroblastoma 2a, sobre a viabilidade celular e a expressão proteica relacionada à morte 

neuronal, à sinalização da insulina e ao sistema canabinoide.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em dois modelos experimentais: modelo in vivo (injeção icv de 

STZ) e modelo in vitro (exposição da linhagem de neuroblastoma Neuro 2a à STZ), descritos 

abaixo. 

 

4.1 Modelo in vivo 

 
O modelo in vivo constituiu da injeção intracerebroventricular de STZ em ratos Wistar.  

Foram feitas as análises proteica e gênica do hipocampo 1, 3, 5 e 7 dias após a cirurgia 

estereotáxica, através das metodologias de immunoblotting e PCR. O teste comportamental de 

reconhecimento de objeto foi realizado 7 dias após a injeção icv de STZ. Na segunda etapa, foi 

adicionado ao modelo, o tratamento com agonista do receptor CB1 (ACEA) durante 3 e 7 dias, 

e também foi feita a análise proteica por immunoblotting e o teste comportamental de 

reconhecimento de objeto.  

 
4.1.1 Animais 

 

Foram utilizados ratos machos Wistar adultos (300-350 g de peso, idade ± 90 dias) para 

cirurgia estereotáxica, provenientes do Biotério do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo mantidos em ciclo claro/escuro (12/12 horas) e acesso livre à água 

e ração. O protocolo empregado está de acordo com o guia do Colégio Brasileiro para 

Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal (CEEA) do ICB/USP (Protocolo nº 054, fls. 19, livro 03). 

 

 4.1.2 Injeção intracerebroventricular de estreptozotocina 

 

O procedimento foi feito de acordo com trabalhos anteriores do laboratório (SANTOS 

et al., 2012). Resumidamente, os animais foram anestesiados com 2,2,2-tribromoetanol 2,5% 

(1ml/100 g i.p., Sigma, USA), e posicionados no aparelho estereotáxico (Kopf Instruments, 

Tujunga, CA). Previamente à incisão no escalpo, os animais receberam uma injeção subcutânea 

de lidocaína (0,2 mL). Uma vez feita à incisão sagital da linha mediana e exposto o crânio, foi 

marcado o bregma (ponto de cruzamento entre as suturas sagital e coronal). A partir do bregma, 

foram utilizados como medidas: 0,8 mm no eixo ântero-posterior (AP) e 1,4 mm no eixo médio-
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lateral (ML) para a perfuração da calota craniana de acordo com o atlas de Paxinos e Watson 

(2005). Foram utilizadas micropipetas de vidro com pontas entre 10 e 20 µm preenchidas com 

4 µL de STZ (C8H15N3O7; 3mg/Kg; Sigma-Aldrich) diluída em tampão citrato (0,05 mol/L, pH 

4,5), ou o mesmo volume de tampão citrato (grupo controle) que foram injetados bilateralmente 

no ventrículo lateral (3,4 mm no eixo dorso-ventral- DV) por um sistema de injeção por pressão 

(Picospritzer). 

  Depois da cirurgia os animais receberam uma dose de pentabótico intramuscular (0,1 

mg/kg, i.m.), e foram sacrificados 1, 3, 5 e 7 dias após a cirurgia estereotáxia.  Em seguida, os 

hipocampos foram coletados para análise proteica e gênica por imunnoblotting e PCR-RT, 

respectivamente.  (Decurso temporal, Figura 5). 

 

Figura 5- Protocolo experimental do Decurso temporal da injeção icv de STZ. Os animais receberam a injeção 
icv de Citrato (0,05 mol/L), grupo Controle, ou STZ (3 mg/kg). Para a análise proteica e gênica do decurso 
temporal dos efeitos da STZ, os animais foram sacrificados 1, 3, 5 e 7 dias após a cirurgia estereotáxia (n=6-9 
animais por grupo). 

 

Na segunda etapa, além dos animais receberem a injeção icv de STZ ou Citrato (0,05 

mol/L), também foi realizado o tratamento intraperitoneal (i.p.) com agonista canabinoide, 

ACEA 3 mg/kg, (Sigma; RUTKOWSKA; GLINIAK, 2009; TSVETANOVA et al., 2006) 

diluído na solução veículo (Salina, DMSO, Tween na proporção 8:1:1). Os tratamentos foram 

efetuados durante 3 e 7 dias após o procedimento cirúrgico (estereotáxia). Em seguida, os 

animais foram sacrificados e os hipocampos foram coletados para análise proteica por 

imunnoblotting. Resumidamente, os grupos dessa segunda etapa foram divididos da seguinte 

forma (Figura 6 e Figura 7): 
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3 dias de tratamento  

 

Figura 6 - Protocolo experimental da injeção icv de STZ com o tratamento intraperitoneal (i.p.) do agonista 
canabinoide, ACEA, durante 3 dias. Os animais receberam a injeção icv de Citrato (0,05 mol/L) ou STZ (3 
mg/kg) mais o tratamento i.p. da solução Veículo (Salina, DMSO e Tween) ou ACEA (3 mg/kg). Para a análise 
proteica dos efeitos da STZ com o agonista canabinoide, os animais foram sacrificados 3 dias após a cirurgia 
estereotáxia. 

7 dias de tratamento  

 

Figura 7- Protocolo experimental da injeção icv de STZ com o tratamento intraperitoneal (i.p.) do agonista 
canabinoide, ACEA, durante 7 dias. Os animais receberam a injeção icv de Citrato (0,05 mol/L) ou STZ (3 
mg/kg) mais o tratamento i.p. da solução Veículo (Salina, DMSO e Tween) ou ACEA (3 mg/kg). Para a análise 
protéica dos efeitos da STZ com o agonista canabinoide, os animais foram sacrificados 7 dias após a cirurgia 
estereotáxia. 
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4.1.3 Avaliação comportamental: Reconhecimento de objetos 

 

A memória de reconhecimento de objetos é um teste comportamental simples que se 

baseia na avaliação da atividade exploratória de um roedor exposto a diferentes objetos. Este 

teste é um modelo amplamente utilizado para a investigação das alterações de memória 

(ENNACEUR; DELACOUR, 1988), principalmente memória operacional, que é 

extremamente afetada em casos de demências senis (BARTOLINI et al., 1996). Além disso, os 

paradigmas avaliados no teste são dependentes das funções cortical e hipocampal intactas 

(WINTERS et al., 2004). Deste modo, qualquer lesão nessas regiões influencia os resultados 

do teste de reconhecimento de objeto (BUCKMASTER et al., 2004; CLARK et al., 2000). 

Os animais tiveram 2 dias de recuperação da cirurgia e depois foram submetidos ao 

início do teste de reconhecimento de objetos.  O protocolo foi dividido em três etapas (Figura 

8). A primeira consiste na fase de habituação, na qual os animais foram expostos a 3 sessões 

diárias de habituação à arena do campo aberto (Ø = 90 cm; altura = 50 cm), durante 10 minutos 

por 2 dias. Na segunda etapa, os animais foram expostos a 2 objetos de forma e volume idênticos 

(A e B), por 10 minutos. A memória de curta duração (MCD) foi avaliada 1 hora após a 

exposição dos animais aos objetos idênticos, quando se apresentam ao animal um dos objetos 

do treino (A) e um novo objeto, de forma diferente (C). Na terceira fase, foi avaliada a memória 

de longa duração (MLD) 24 horas após a segunda fase, quando se apresenta ao animal um dos 

objetos do treino (A) e outro novo objeto, de forma diferente (D). Entre um animal e outro 

testado, a arena e os objetos foram limpos com álcool 5% para eliminar possíveis pistas 

olfatórias. 

O parâmetro avaliado foi o tempo de exploração dos objetos durante 5 minutos, definido 

como o tempo que o animal passou cheirando, lambendo, tocando o objeto com o focinho ou 

patas dianteiras, ou quando o animal voltava o focinho ao objeto a uma distância menor ou igual 

a 1 cm. O índice de reconhecimento foi avaliado pela mensuração do tempo gasto na exploração 

sendo: 

IRO = (TC)/(TA + TC) para MCD e  

IRO = (TD)/(TA + TD) para MLD. 
Onde: 

IRO: Índice de reconhecimento de objeto 
TC: Tempo de exploração no objeto C (objeto novo) 
TA: Tempo de exploração no objeto A (objeto antigo) 
TD: Tempo de exploração no objeto D (objeto novo de forma diferente). 
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Figura 8 - Protocolo experimental para o teste comportamental de reconhecimento de objetos após a injeção 
icv de STZ. Os animais receberam a injeção intracerebroventricular de STZ (3 mg/kg) ou do mesmo volume de 
citrato (veículo). Após 2 dias de recuperação da cirurgia, os animais passaram por 3 sessões/dia (10 minutos cada) 
de habituação à arena de campo aberto por 2 dias. No quinto dia após as injeções, os animais foram expostos a 2 
objetos de forma e volume idênticos (A e B), por 10 minutos. Após 1 hora dessa exposição, a memória de curta 
duração (MCD) foi avaliada pela apresentação de um dos objetos do treino (A) e um novo objeto, de forma 
diferente (C). Após 24 horas foi avaliada a memória de longa duração (MLD) pela apresentação de um dos objetos 
do treino (A) e outro novo objeto, de forma diferente (D). Após 24 horas do último teste os animais foram 
eutanasiados e as regiões do hipocampo coletadas para análise de proteína e gênica por immunoblotting e PCR. 

 

Primeiramente, o teste foi realizado com os grupos Controle (Citrato) e STZ 7 dias, para 

avaliar o efeito da STZ em relação a memória (Figura 8).  Depois, em uma segunda etapa, o 

teste foi executado para avaliação da ação do agonista canabinoide (ACEA) após a injeção icv 

de STZ. Os grupos foram divididos em animais que receberam a injeção icv de Citrato ou STZ 

mais o tratamento i.p. com Veículo ou ACEA durante 7 dias, ou seja, CTL = Citrato (icv) + 

Veículo (i.p.) 7 dias; STZ (icv) + Veículo (i.p.) 7 dias; Citrato (icv) + ACEA (i.p.) 7 dias e STZ 

(icv) + ACEA (i.p.) 7 dias, conforme a descrição na figura 9. 
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Figura 9 - Protocolo experimental para o teste comportamental de reconhecimento de objetos após a injeção 
icv de STZ e com o tratamento intraperitoneal (i.p.) do agonista canabinoide, ACEA. Os animais receberam 
a injeção intracerebroventricular (icv) de STZ (3 mg/kg) ou do mesmo volume de citrato (veículo). Além disso, os 
animais receberam o tratamento intraperitoneal (i.p.) da solução Veículo ou ACEA (3mg/kg) durante 7 dias. Após 
2 dias de recuperação da cirurgia, os animais passaram por 3 sessões/dia (10 minutos cada) de habituação à arena 
de campo aberto por 2 dias. No quinto dia após as injeções, os animais foram expostos a 2 objetos de forma e 
volume idênticos (A e B), por 10 minutos. Após 1 hora dessa exposição, a memória de curta duração (MCD) foi 
avaliada pela apresentação de um dos objetos do treino (A) e um novo objeto, de forma diferente (C). Após 24 
horas foi avaliada a memória de longa duração (MLD) pela apresentação de um dos objetos do treino (A) e outro 
novo objeto, de forma diferente (D). Após 24 horas do último teste os animais foram eutanasiados e as regiões do 
hipocampo coletadas para análise de proteína por immunoblotting. 

 

4.1.4 PCR em tempo real  

 

Para análise gênica do hipocampo, o RNA total foi extraído com kit de mini colunas 

RNeasy (Qiagen, Crawley, Reino Unido) e o DNA residual foi removido usando DNaseI 

(Qiagen). A concentração de RNA e a pureza de cada amostra foram determinadas em um 

espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000UV-Vis (Nanodrop Technologies, Wilmington, DE, 

EUA), que analisa a relação A260/A280, as quais foram entre 2,09-2,16 para todas as amostras. 

Para a obtenção do cDNA foi feita a transcrição reversa com 1 ug de RNA usando o kit 

de transcrição reversa Promega (Promega, Madri, Espanha). Para cada 12,5 μL da reação de 
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qPCR, misturaram-se 1 μL de cDNA diluído 1:10 com 250 nM dos primers listados abaixo 

(Exxtend, Campinas, São Paulo, SP, BRA), 6,25 μL de master mix Power SyBr Green (Applied 

Biosytem) e água livre de nucleases. A expressão do RNAm para Bax, Bcl-2 e receptor de 

insulina (IR) foi realizada por PCR em tempo real quantitativa.  As reações foram procedidas 

em um sistema de PCR em tempo real 7500 (Applied Biosystems) equipado com 7500 software 

V2.0.6 (Applied Biosystems) como descrito anteriormente (MECHA et al., 2012). As curvas 

de dissociação de produtos de PCR foram obtidas por aquecimento de amostras de 60 °C a 95 

°C, para avaliar a especificidade do primer. Os dados foram normalizados pela expressão do 

gene housekeeping Gapdh e o valor de quantificação relativa de cada gene alvo foi analisado 

usando um método de CT comparativo (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). As sequências dos 

primers utilizados estão descritas na tabela 1. 
 

Tabela 1 - Sequências dos primers utilizados para técnica de PCR- tempo real. 

Bcl-2 sense TGCTAAGTTGCGAGTCCTGG 

 anti-sense CACGTTTCTTGACCTGGGGC 

Bax sense CGGCAGTGATGGACGGG 

 anti-sense TCGATCCTGGATGAAACCCTG 

Caspase 3  sense TGACTGGAAAGCCGAAACTCTTT 

 anti-sense TCGGCCTCCACTGGTATCTT 

GAPDH sense CTCCCACTCCTTCCACCTTCG 

 anti-sense CCACCACCCTGTTGCTTGTAG 

IR sense TTGAACGCCAAGAAGTTTGTGC 

 anti-sense TGAGCAGGTTGACGATTTCCAG 

  

4.2 Modelo in vitro  

 
Utilizamos como modelo in vitro a linhagem de neuroblastoma Neuro 2a exposta à STZ, 

mais o tratamento com os compostos canabinoides. As análises incluíram metodologias de 

viabilidade celular, ensaio de resistência à insulina e immunoblotting. 

 

4.2.1 Cultivo da linhagem de neuroblastoma  

 

A linhagem celular Neuro 2a (ATCC, #CCL-131, Richmond, VA, USA), um clone 

derivado de um neuroblastoma espontâneo de camundongo (KLEBE; RUDDLE, 1969) já tem 

sido utilizada em nosso laboratório e em vários outros estudos como modelo neuronal in vitro 
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para rastrear novos compostos com propriedades neurotóxicas e avaliar os mecanismos 

associados (AHMAD et al., 2014; CALDERÓN et al., 1999; STYGELBOUT et al., 2014). 

Além disso, essa linhagem também tem sido utilizada em estudos relacionados ao sistema 

canabinoide, por expressar o receptor CB1 e o TRPV1 (JORDAN et al., 2005; SARKER; 

MARUYAMA, 2003).  

As células foram cultivadas em meio de cultura Dulbecco MEM (# 12800017, Gibco, 

Waltham, MA, USA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 10 U.I./ml de 

penicilina, 10 µg/ml de estreptomicina e pH 7.4. As células foram mantidas em uma incubadora 

com atmosfera umidificada a 37 ºC e 5% CO2. As células foram utilizadas em diferentes 

passagens, e propagadas por 15 vezes, sem perder suas características iniciais, conforme as 

recomendações do fabricante. 

Para os ensaios de viabilidade celular, as células foram cultivadas na densidade de 0,25 

x 105 células/poço em placas de 24 poços, e para os ensaios de resistência à insulina e 

immunoblotting foram cultivadas em garrafas de 75 cm2 na densidade de 1 – 2,5 x 106 células. 

 

4.2.2  Curvas concentração-resposta da estreptozotocina (STZ) e dos compostos canabinoides 
(ACEA e AM251)  

 

Após 1 dia de cultivo as células foram expostas durante 24 horas à STZ (0,5; 5; 10; 25 e 

50 mM; Sigma-Aldrich, EUA) diluída em meio DMEM sem SFB e avaliadas pelos testes de 

viabilidade celular. A curva concentração-resposta do composto canabinoide, AM251 (1; 3 e 

10 µM; antagonista/agonista inverso do receptor CB1 (Tocris Bioscience, Minneapolis, MN, 

USA) diluído (a partir de uma solução-mãe em etanol) em meio DMEM sem SFB, foi avaliada 

pelo teste de viabilidade celular (MTT, item 4.2.3) após 24 horas de exposição. 

  A curva concentração-resposta do agonista do receptor CB1, ACEA (Tocris Bioscience, 

Minneapolis, MN, USA), no tempo de 24 horas foi realizada anteriormente no nosso laboratório 

não sendo observada nenhuma toxicidade na concentração de 1 µM de ACEA (BATINGA et 

al., 2016). Portanto, apenas para confirmar esse dado, foram feitos alguns ensaios de viabilidade 

celular utilizando apenas a concentração de 1 µM em comparação com os grupos Veículo e 

DMEM sem soro.   

 As concentrações e o tempo de exposição à STZ tiveram como base dados de um estudo 

anterior com a mesma linhagem de neuroblastoma (MAZUCANTI, 2013) e as concentrações 

dos canabinoides foram baseadas nos trabalhos anteriores do nosso laboratório, e previamente 
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descritas em diversos estudos como doses ativas no tecido neuronal ou em estudo de cultura de 

células (CALTANA et al., 2015; HARVEY et al., 2011). 

Após a determinação das doses da STZ e AM251, foram feitos os tratamentos conjugados 

com os compostos canabinoides (ACEA e AM251) e STZ por 24 horas e foram analisados 

quanto à viabilidade celular pelo método de MTT. O objetivo desse experimento foi avaliar o 

possível papel neuroprotetor dos compostos canabinoides. 

 

 4.2.3 Ensaios de Viabilidade Celular (MTT) 

 

Foi utilizado o método de viabilidade celular do MTT (tetrazólio) como parâmetro 

quantitativo de viabilidade celular. Resumidamente, o ensaio de viabilidade celular pelo método 

colorimétrico de redução de sais de tetrazólio (MTT- brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio, Amresco) baseia-se na habilidade de células viáveis de converterem o sal 

tetrazólio em cristais de formazan (coloração púrpura). Assim, a quantidade de cristais de 

formazan formada se compara diretamente com o número de células metabolicamente ativas 

(LIU et al., 1997). Após os tratamentos as células foram lavadas com PBS, e em seguida, 

incubadas com MTT (0,5 mg/mL) em salina tamponada a 37 ºC durante 3 horas. Após esse 

período de incubação, foram adicionados 700 µL de DMSO, e os valores de absorbância 

determinados no comprimento de onda de 550 nm em um espectrofotômetro para placas.  

 

4.2.4 Desafio à insulina e Indução da Resistência Insulínica  

 

O objetivo desse experimento foi avaliar se a STZ causaria uma deficiência na resposta 

ao desafio à insulina. O protocolo de cultivo para transformar uma célula resistente à insulina 

foi previamente descrito por Gupta e colaboradores (2011; 2012); Van der Heide e 

colaboradores (2003); Mayer e Belsham (2010), e adaptados para esse experimento. De acordo 

com Mayer e Belsham, (2010) o neurônio também pode se tornar resistente à insulina quando 

exposto a presença prolongada do hormônio. Diversos estudos relataram que o tratamento 

crônico com 100 nM de insulina bloqueia significativamente a sinalização da insulina neuronal 

(GUPTA et al., 2011; 2012; VAN DER HEIDE et al., 2003).  

Inicialmente, as células foram plaqueadas em garrafas de 75 cm2 na densidade de 2,5 x 

106 células com DMEM + 10% SFB por 24 horas. Em seguida foi feita a privação de soro 

durante outras 24 horas e iniciaram-se os tratamentos. Os grupos sensíveis à insulina foram 

cultivados em DMEM sem soro, os grupos STZ foram cultivados em DMEM sem soro + STZ 
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5 mM e os grupos das células resistentes foram cultivados na presença crônica de 100 nM de 

insulina (derivada do pâncreas bovino, adequada para cultura de células, Sigma, USA) por 48 

horas com a substituição do meio de cultivo acrescido de insulina a cada 12 horas. Após as 48 

horas, os grupos receberam o desafio de insulina 100 nM (+) ou DMEM sem soro, que foi 

nomeado de Veículo (-). Após 10, 20 e 30 minutos o desafio foi interrompido com PBS gelado 

e o material foi coletado para a realização da avaliação da fosforilação da proteína Akt por 

imunnoblotting. 

Resumidamente, os grupos foram divididos da seguinte forma (Figura 10):  

1) DMEM + desafio veículo (CTL); 
2) DMEM + desafio à insulina (DMEM +); 
3) STZ 5 mM + desafio veículo (STZ -); 
4) STZ 5 mM + desafio à insulina (STZ+); 
5) Célula resistente à insulina + desafio veículo (INS -); 
6) Célula resistente à insulina + desafio à insulina (INS +). 
 

 

Figura 10 - Protocolo experimental do Desafio a insulina e Indução da Resistência Insulínica. As células 
foram plaqueadas na densidade de 2,5 x 106 células/garrafa. Em seguida, foi feita a privação de soro, e depois no 
terceiro dia, foram feitos os tratamentos.  Os grupos sensíveis à insulina foram cultivados em DMEM sem soro, 
os grupos STZ foram cultivados em DMEM sem soro + STZ 5 mM e os grupos das células resistentes foram 
cultivados na presença crônica de 100 nM de insulina por 48 horas com a substituição do meio de cultivo acrescido 
de insulina a cada 12 horas. Após as 48 horas dos tratamentos, os grupos receberam o desafio de insulina 100 nM 
(+) ou DMEM sem soro, nomeado de Veículo (-). Após 10, 20 e 30 minutos o desafio foi interrompido com PBS 
gelado e o material foi coletado para a realização da avaliação da fosforilação da proteína Akt por imunnoblotting. 
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Além disso, também foi avaliada a atividade enzimática da PI3K usando um kit 

comercialmente disponível (ELISA de PI3-Kinase Activity: Pico, K-1000s. Echelon, Salt Lake 

City, EUA) nas células Neuro 2a tratadas em diferentes condições (DMEM, STZ 5 mM ou 

insulina 100 nM) durante 48 horas e desafiadas com insulina 100 nM durante 10 minutos. A 

extração proteica foi realizada com tampão de lise contendo 1% de NP-40 e inibidor de 

fosfatase ortovanadato (1 mM) e inibidor de protease PMSF (1 mM). Uma fração deste extrato 

foi utilizada para a determinação da proteína. A imunoprecipitação da PI3K foi realizada por 

meio da adição de 5 μL do anticorpo anti-PI3K (Millipore, # 06-195) em 1,5 mL de extrato de 

proteína e 60 μL da proteína A-agarose beads 50% em PBS (ThermoFisher Scientific, # 20421). 

A imunoprecipitação da PI3K, foi utilizada para catalisar a conversão de PI(4,5)P2 em 

PI(3,4,5)P3 em condições controladas durante 3 horas. Finalmente, realizou-se o ensaio de 

ELISA para mensurar as quantidades dos substratos de PI(3,4,5)P3 (absorvância a 430 nm). A 

absorvância de cada amostra foi comparada com uma curva padrão construída com quantidades 

conhecidas de PI(3,4,5)P3. Os valores de concentração da atividade foram alcançados pela 

normalização dos resultados por concentração de proteína de cada amostra individual. Esse 

experimento foi realizado em colaboração com o Dr. Caio Mazucanti do laboratório de 

Neurofarmacologia Molecular, Departamento de Farmacologi, ICB- USP. 

 
 

4.2.5 Immunoblotting 

 

A técnica de immunoblotting, também conhecida como Western Blotting, foi utilizada 

para avaliar os efeitos do tratamento com compostos canabinoides e do desafio com STZ, tanto 

na linhagem de neuroblastoma como no hipocampo dos animais em relação à expressão de 

proteínas relacionadas à morte neuronal, à sinalização da insulina e ao sistema canabinoide.  

As células foram coletadas com PBS gelado após os tratamentos e homogeneizadas em 

tampão de extração (Tris pH 7,4, 1 M; glicerol 10%, Nonidet P- 40 1%; e coquetel de inibidores 

de proteases, Roche; Mannheim, Germany) junto com os inibidores de fosfatases (fluoreto de 

sódio 2 mM; ortovanadato de sódio 100 mM e pirofosfato 1 M, Sigma-aldrich; St. Louis, USA) 

com auxílio do sonicador. Já, em relação aos tecidos coletados, os hipocampos foram 

homogeneizados em tampão de extração (Tris pH 7,4, 1M; EDTA 200 mM; SDS 10%; os 

inibidores de fosfatases: fluoreto de sódio 2 mM; ortovanadato de sódio 100 mM e pirofosfato 

1 M, Sigma-aldrich; St. Louis, USA), com auxílio de um homogenizador.  
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Em seguida, os homogenatos (tecido ou células) foram centrifugados a 12.000 rpm por 

25 minutos a 4 °C em uma centrífuga modelo 5804R (Eppendorf) e a concentração proteica do 

sobrenadante foi determinada usando uma solução para ensaio colorimétrico (Bio-Rad; 

Hercules, CA, USA).  

  As amostras extraídas dos tecidos animais e dos tratamentos in vitro contendo 30µg de 

proteína do sobrenadante foram tratadas com tampão Laemmli (Bio-Rad) contendo DTT 

(ditiotreitol) e submetidas à eletroforese em géis de acrilamida a 10% e eletro-transferidas para 

membranas de nitrocelulose utilizando um sistema de transferência “semi-dry” (Trans-Blot cell 

system; Bio Rad). As membranas foram bloqueadas em 5% de albumina em salina tamponada 

contendo Tween 20 (TTBS; 0,01 M de Tris-HCl, pH 7,4, 0,15 M de NaCl, 0,05% de Tween 

20) durante pelo menos duas horas, lavadas com TTBS e incubadas à 4° C, sob leve agitação, 

“overnight” com diferentes anticorpos primários (Tabela 2). 

Em seguida, as membranas foram lavadas em TTBS e incubadas por 2 horas com um 

anticorpo secundário anti-coelho ou anti-mouse conjugados com peroxidase (Amersham 

Biosciences; Little Chalfont, Buckinghamshire, UK) diluídos a 1:5.000 ou 1:10.000 em solução 

de TTBS.  Novamente as membranas foram lavadas em TTBS e a ligação específica do 

anticorpo com a proteína avaliada com um sistema de imunodetecção quimioluminescente (Bio 

Rad). Finalmente, as bandas foram analisadas quanto à densidade óptica da imunorreatividade 

pelo programa Image Studio Digits (versão 4.0) e os dados obtidos foram submetidos à análise 

estatística explicada mais adiante. Como controle da quantidade de proteína aplicada nos géis 

utilizou-se o anticorpo contra a enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH, Santa 

Cruz Technology, CA, USA) nas mesmas membranas, seguindo-se o mesmo protocolo de 

incubação descrito acima.  Após a normalização com a proteína GAPDH, o valor obtido para 

todos os grupos foi divido pela média do controle e multiplicado por 100 para a obtenção das 

porcentagens. 
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Quadro 1 - Anticorpos primários 

Anticorpo Empresa 

 policlonal de coelho anti-Akt1/2 Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA 

 policlonal de coelho anti-phospho Akt1/2 Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA 

 monoclonal de camundongo anti-BAD (C-7) Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA 

 policlonal de coelho anti- β-amiloide (H-43) Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA 

 policlonal de coelho anti- BAX Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA 

 monoclonal de coelho anti-Bcl2  Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA 

 monoclonal de coelho anti-Caspase 3  Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA 

 policlonal de coelho anti-CB1 Cayman, Ann Arbor, MI, USA 

 policlonal de coelho anti-CB2 Cayman, Ann Arbor, MI, USA 

policlonal de coelho anti-phospho- p44/42 MAPK 
(ERK1/2-Thr202/Tyr204) Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA 

 monoclonal de coelho anti- ERK 1/2 Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA 

  monoclonal de camundongo anti -GAPDH (6C5) Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA 

policlonal de coelho anti-phospho- 
GSK3α/β (ser21/9) Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA 

policlonal de mouse anti-GSK3α/β total Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA 

 policlonal de coelho  anti-receptor de insulina  
(C-19) 

Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA 

 policlonal de coelho anti-PI3K p85  Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA 

 policlonal de coelho anti-phospho-Tau  Sigma, Danvers, MA, USA 

 

 

 

4.3 Análise dos resultados 

 
Para avaliação estatística os resultados foram expressos como média ± erro padrão da 

média (E.P.M.). Para comparação de duas médias foi aplicado o teste “t” de Student não 

pareado com correção de Welch's. Para comparação de três ou mais médias foi utilizada análise 

de variância (ANOVA de uma via ou duas vias), seguidos do pós-teste de Tukey. O nível de 

significância para rejeição da hipótese de nulidade foi fixado em 5% (α<0,05). 
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5 RESULTADOS  

 

Os resultados foram descritos em duas partes: modelo in vivo (injeção icv de STZ) e 

modelo in vitro (exposição da linhagem de neuroblastoma Neuro 2a).  A primeira parte são os 

resultados da caracterização das alterações da STZ e ação do tratamento com agonista 

canabinoide, ACEA, no modelo in vivo. E a segunda parte consiste na avaliação do efeito da 

STZ em resposta à insulina, e análise proteica dos tratamentos conjugados STZ mais ACEA no 

modelo in vitro. 

 

5.1 Modelo in vivo 

 

5.1.1 Avaliação do Teste de Reconhecimento de Objetos após a injeção icv de STZ   

 

Primeiramente, foi avaliado a Memória de curta duração (MCD), e 24 horas depois a 

Memória de longa duração (MLD). 

 

5.1.1.1 Teste de Reconhecimento de Objetos: Memória curta duração (MCD) 

 

Na avaliação da memória de curta duração foi possível observar que os animais do grupo 

STZ 7 dias apresentaram um déficit de memória. Houve uma redução de 47,5% no índice de 

reconhecimento de objeto (IRO) dos animais do grupo STZ 7 dias quando comparados com o 

grupo Controle (p=0,0019), porém em relação ao tempo total de exploração (exploração do 

objeto A mais objeto C), os animais do grupo STZ 7 dias exploram mais os objetos do que 

animais do grupo controle (p = 0,0208; Figura 11).   
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Figura 11 - Avalição do Reconhecimento de Objeto de memória de curta duração (MCD). (A) Índice de 
Reconhecimento e (B) Tempo total de exploração dos Objetos. O teste foi realizado 1 hora após o treino com 
exposição aos objetos idênticos.  Os dados estão expressos como média ± E.P.M. Test t de student com correção 
de Welch. *p<0,05 e **p<0,01 comparado com o grupo Controle (n=7-9 animais por grupo).  

 

 5.1.1.2 Teste de Reconhecimento de Objetos: Memória longa duração (MLD) 

 

Em relação a avaliação da memória de longa duração também foi possível observar que 

os animais STZ apresentaram um prejuízo cognitivo. O índice de reconhecimento na memória 

de longa duração demonstrou que os animais do grupo STZ 7 dias tiveram uma redução de 

45,14% no índice (p=0,0010) quando comparados com o grupo controle. Isso significa que os 

animais que receberam a injeção icv de STZ quase não exploraram o objeto novo, revelando 

um déficit cognitivo desse grupo.  Já em relação ao tempo total de exploração, os animais do 

grupo STZ 7 dias exploravam mais os objetos (p=0,0177) do que os animais do grupo controle 

(Figura 12).  

 

Figura 12 - Avalição do Reconhecimento de Objeto de memória de longa duração (MLD). (A) Índice de 
Reconhecimento e (B) Tempo de exploração dos Objetos. O teste foi realizado 24 horas após o treino com 
exposição aos objetos idênticos habituação.  Os dados estão expressos como média ± E.P.M. Test t de student com 
correção de Welch. *p<0,05 e **p<0,01 comparado com o grupo Controle (n=7-9 animais por grupo).  
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5.1.2 Efeitos da exposição à STZ sobre as expressões proteicas e gênica relacionadas, à 
sinalização da insulina, à morte neuronal e ao sistema canabinoide no modelo in vivo 
 

Na análise da via da insulina foi possível observar na figura 13, que a injeção icv de 

STZ produziu uma diminuição da expressão do receptor de insulina (IR) nos tempos de 3, 5 e 

7 dias, e uma diminuição da proteína PI3K no dia 3, seguida de um aumento no dia 7. A análise 

estatística demonstrou uma diminuição de 24,49% (p=0,0014); 32,46% (p=0,0207) e 35,41% 

(p=0,0264) dos níveis de IR, depois de 3, 5 e 7 dias, respectivamente, quando comparado com 

o controle.  O grupo STZ 5 dias apresentou um aumento de 120% (p=0,0097) na expressão do 

RNA mensageiro do IR quando comparado com o grupo controle. Em relação à proteína PI3K, 

a injeção de STZ produziu uma redução de 55,94% (p=0,0005) nos níveis da PI3K após 3 dias, 

porém após 7 dias da injeção icv houve um aumento de 91,90% (p = 0,0485) quando comparado 

com o grupo controle (Figura 13). 
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Figura 13 - Efeitos da injeção intracerebroventricular de STZ sobre o nível de IR (A e C) e PI3K (B) 
avaliados por immunoblotting e PCR, após 1, 3, 5 e 7 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de 
variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de sete a nove experimentos 
independentes. Test t de student com correção de Welch. Os asteriscos denotam o nível de significância; *p<0,05; 
**p<0,01 ***p<0,001; quando comparado ao grupo controle. 

 

 Na avaliação da razão entre Akt fosforilada e Akt total, foi possível observar uma 

diminuição no primeiro dia após a injeção icv de STZ seguida por um aumento da atividade 

dessa proteína nos dias 5 e 7. Os níveis de fosforilação da proteína Akt, apresentaram uma 

diminuição de 36,06% (p=0,0147) 1 dia após a injeção icv de STZ e aumento de 72,66% 

(p=0,0191) 5 dias depois da injeção (Figura 14 A). Não houve diferença no valor total da 

proteína Akt (Figura 14 B). Em relação a razão p-Akt/Akt total, 1 dia após a injeção de STZ 

houve uma redução de 38,45% (p=0,0543) dos níveis de atividade da Akt quando comparado 

com o grupo controle. Após 5 e 7 dias, houve um aumento de 80,17% (p=0,0418) e 58,69% 

(p=0,028), respectivamente, quando comparado com o grupo controle (Figura 14 C).  
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Figura 14 - Efeitos da injeção intracerebroventricular de STZ sobre o nível de proteína p-Akt (A), Akt total 
(B) e p-Akt/Akt total (C) avaliadas por immunoblotting, após 1, 3, 5 e 7 dias. Os dados são apresentados como 
a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de seis a nove 
experimentos independentes. Test t de student com correção de Welch. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo controle. 

 

A proteína Akt pode regular a atividade da GSK3, através da fosforilação da GSK3- β 

no resíduo Ser 21 e Ser 9.  A STZ foi capaz de diminuir a p-GSK3 no tempo de 5 e 7 dias. Não 

houve diferença significativa na fosforilação da GSK3 normalizada pelo GAPDH (Figura 15 

A). Porém, foi possível observar que a STZ causou uma redução da GSK3 total em 15,22% 

(p=0,0091), e 22,03% (p= 0,0204) em 1 dia e 5 dias após a cirurgia, respectivamente, e um 

aumento de 39,67% (p= 0,0341) após 7 dias da injeção icv de STZ quando comparado com o 

grupo controle (Figura 15 B). A proteína GSK3 na fração fosforilação e total apresentou uma 

diminuição de 52,86% (p=0,05) e 26,25% (p=0,044) com 5 e 7 dias após a injeção icv de STZ, 

respectivamente, quando comparado com o grupo controle (Figura 15 C).   
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Figura 15 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ sobre o nível de proteína p-GSK3 (A), GSK3 
TOTAL (B) e a razão p-GSK3/GSK3 TOTAL (C) avaliadas por immunoblotting, após 1, 3, 5 e 7 dias.  Os 
dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média 
± E.P.M. de sete a nove experimentos independentes. Test t de student com correção de Welch. Os asteriscos 
denotam o nível de significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo controle. 

 

A ERK é um proteína responsável pela regulação de várias atividades celulares, 

como  mitose, diferenciação, sobrevivência e morte celular. Além disso, a atividade dessa 

proteína pode ser controlada pela ativação dos receptores canabinoides e pelo crosstalk com a 

via da PI3k/Akt.  A STZ foi capaz de aumentar a fosforilação da ERK em 84,29% após 7 dias 

quando comparado com o grupo controle (p=0,0123; Figura 16 C). Os níveis da ERK total não 

alteraram após a injeção icv de STZ (Figura 16 B). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diferencia%C3%A7%C3%A3o_celular
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Figura 16 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ sobre o nível de proteína p-ERK (A), ERK 
TOTAL (B) e a razão p- ERK/ERK TOTAL (C) avaliadas por immunoblotting, após 1, 3, 5 e 7 dias. Os dados 
são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. de cinco a sete experimentos independentes. Test t de student com correção de Welch. Os asteriscos 
denotam o nível de significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo controle. 

 

Para avaliar o efeito da STZ em relação vias de apoptoses, foi feito a análise da proteína 

antiapoptótica e pró-apoptótica (Bcl-2 e BAX), onde foi possível observar que a STZ regulou 

negativamente os níveis de Bcl-2 e positivamente os níveis de BAX. A STZ desencadeou uma 

redução de 24,55% (p=0,0116) e 25,84% (p=0,0079) na expressão proteica de Bcl-2, no tempo 

de 1 e 5 dias, respectivamente, quando comparado com o grupo controle. Também foi possível 

observar uma resposta similar em relação aos níveis do RNAm de Bcl-2, com uma diminuição 

de 58,79% (p= 0,0047) 1 dia após a injeção icv de STZ (Figura 17 C-D). Em relação a expressão 

proteica de BAX não houve diferença significativa, porém houve um aumento da expressão do 

RNA mensageiro BAX em 5 dias após a injeção icv de STZ (169,3%; p=0,0002) quando 

comparado com o grupo controle (Figura 17 A-B). 
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O equilíbrio entre os membros família Bcl-2, proteínas anti-e pró-apoptóticas é um dos 

principais mecanismos que controlam a apoptose nas células. Assim, podemos observar que a 

injeção de STZ resultou em alteração no equilíbrio do conteúdo de proteína Bax e Bcl-2 após 1 

dia (p = 0,0126) e 5 dias (p = 0,0139; Figura 17 E) e na expressão de mRNA após 5 dias (p = 

0,0001; Figura 17F) a favor da apoptose. 
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Figura 17- Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ sobre o nível de proteína BAX (A), RNAm BAX 
(B), proteína Bcl-2 (C) e RNAm Bcl-2 (D) avaliadas por immunoblotting e PCR, após 1, 3, 5 e 7 dias. 
Comparação entre os níveis da expressão proteíca (E) e da expressão gênica (F) de BAX e Bcl-2. Os dados 
são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. de cinco a oito experimentos independentes. Test t de student com correção de Welch. Os asteriscos 
denotam o nível de significância; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 ****p<0,0001 quando comparado ao grupo 
controle. 
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A Caspase 3 desempenha um papel central na fase de execução da apoptose celular e 

está associada à morte neuronal na doença de Alzheimer. Na avaliação proteíca da Caspase 3 

foi possível observar aumento de 107,5% (p< 0,0001) 7 dias após a injeção icv de STZ (Figura 

18 A), e uma regulação positiva da expressão do RNAm de Caspase 3 em todos os tempos. 

Houve um aumento do RNAm de Caspase 3, em 1 dia (23,86%; p=0,0079), 3 (69,18%; p = 

0,0096), 5 (299,2%; p=0,0020), e 7 dias (108,6%; p=0,0231) após a injeção icv de STZ (Figura 

18 B). 

 
Figura 18 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ sobre o nível de proteína Caspase 3 (A) e RNAm 
Caspase 3 (B) avaliados por immunoblotting e PCR após 1, 3, 5 e 7 dias. Os dados são apresentados como a 
porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de cinco a oito 
experimentos independentes. Test t de student com correção de Welch. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; **p<0,01; ***p<0,001; quando comparado ao grupo controle. 

 

Um dos principais marcadores da doença de Alzheimer são o peptídeo β-amiloide e a 

proteína p-Tau. No entanto, após a injeção icv de STZ não houve diferença significativa entre 

os grupos em relação a fosforilação da proteína Tau e do peptídeo β-amiloide em nenhum dos 

períodos avaliados (Figura 19). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Apoptose
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Figura 19 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ sobre o nível do peptídeo β-amiloide (A) e a 
proteína p-Tau (B) avaliados por immunoblotting, após 1, 3, 5 e 7 dias. Os dados são apresentados como a 
porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de cinco a seis 
experimentos independentes. Test t de student com correção de Welch. 
 

 O receptor canabinoide CB1 apresentou uma alteração bifásica, aumentou em 43,2% 

(p=0,05) após 1 dia; diminuiu 60,27% (p=0,029) após 5 dias, e por último, aumentou 61% (p= 

0,0143) após 7 dias (Figura 20 A). Em relação ao receptor CB2, apenas após 3 dias da injeção 

icv de STZ observamos um aumento de 84,13% (p=0,026) dos níveis do receptor, quando 

comparado com o controle. (Figura 20 B). 

 

 

Figura 20 - Efeitos da injeção intracerebroventricular de STZ sobre os níveis proteicos dos receptores 
canabinoides CB1 (A) e CB2 (B) após 1, 3, 5 e 7 dias, avaliados por immunoblotting. Os dados são apresentados 
como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de quatro a 
cinco experimentos independentes. Test t de student com correção de Welch. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo controle.  
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Resumidamente, a STZ foi capaz de gerar alterações na via de sinalização IR/PI3K 

semelhantes as encontradas na Doença de Alzheimer (Tabela 3). Essas alterações sugerem uma 

deficiência na resposta à insulina, e consequente alterações nas proteínas relacionadas a 

apoptose. Além disso, o déficit cognitivo correlatou com alterações na GSK3 e a prevalência 

da morte celular.  

 

Tabela 2 - Resumo das alterações proteicas e do RNAm no decurso temporal.  

 

 

5.1.3 Efeitos da exposição à STZ e ao tratamento ACEA sobre as expressões proteicas 
relacionadas à morte neuronal, à sinalização da insulina e ao sistema canabinoide no 
modelo in vivo 3 dias  

 
A análise da via sinalização de insulina revelou alterações no receptor de insulina após 

a injeção icv de STZ (p=0,0291) e ACEA não modificou o efeito da STZ (Figura 21 A). Em 

relação a PI3K demonstrou que ACEA reverteu a queda de PI3K promovida pela STZ (fator 

interação p=0,0228). A STZ diminui 34,83% os níveis da PI3K quando comparado com o grupo 

controle (p=0,0259), e o tratamento com ACEA reverteu os valores da PI3K para os valores 

basais 41,83% (Figura 21 B). Conclui-se que o fato dos animais receberem o tratamento e a 

interação desse tratamento com a injeção icv modificaram os níveis da PI3K. 
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Figura 21 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína IR (A) e PI3K (B) avaliadas por immunoblotting, após 3 dias. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. 
de cinco a nove experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de significância; *p<0,05; quando 
comparado ao grupo controle (Citrato+Veículo); #p<0,05; quando comparado ao grupo STZ+ACEA. ANOVA de 
duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

  

O tratamento com ACEA não modificou os níveis de fosforilação da Akt, porém alterou 

a expressão total dessa proteína (fator tratamento p=0,0194). ACEA foi capaz de diminuir os 

níveis de Akt total (Figura 22).  
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Figura 22 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína p-Akt (A) Akt total (B) e a razão p-Akt/Akt Total (C) avaliadas por 
immunoblotting, após 3 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. 
Cada coluna representa a média ± E.P.M. de cinco a oito experimentos independentes. ANOVA de duas vias 
seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

Na avaliação da razão fosforilação/total da proteína GSK3 foi possível observar que o 

tratamento com ACEA aumentou a fosforilação dessa proteína (p=0,0323; Figura 23 C). A 

fosforilação da GSK3 na Ser 21 e Ser 9 inibe sua atividade, impedindo a sua ação posterior nas 

proteínas abaixo da via de sinalização, como por exemplo, fosforilação da Tau e acúmulo de β-

amiloide. 
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Figura 23 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína p-GSK3 (A) GSK3 TOTAL (B) e a razão p- GSK3/GSK3 TOTAL (C) 
avaliadas por immunoblotting, após 3 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em 
relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de sete experimentos independentes. ANOVA de 
duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

O resultado da análise da proteína ERK revelou que não houve diferença significativa 

entre os grupos.  Tanto ACEA como a STZ não foram capazes de alterar os níveis dessa proteína 

em 3 dias (Figura 24). 
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Figura 24 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína p-ERK (A) ERK TOTAL (B) e a razão p-ERK/ERK TOTAL (C) avaliadas 
por immunoblotting, após 3 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao 
controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de sete experimentos independentes. Não houve diferença 
significativa. ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey.  

 

Nos estudos da via de morte celular, não houve diferença significativa nos níveis da 

proteína pró-apoptótica, BAX, de Caspase 3 e anti apoptótica, Bcl-2.   O tratamento com ACEA 

e a injeção icv de STZ não alteraram os níveis destas proteínas em 3 dias (Figura 25). 
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Figura 25 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína BAX (A), Bcl-2 (B) e CASPASE 3 (C) avaliadas por immunoblotting, após 
3 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa 
a média ± E.P.M. de cinco a sete experimentos independentes. ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de 
Tukey. 

 

Na fosforilação da Tau, proteína relacionada com a DA, foi possível observar que o 

tratamento com ACEA diminui os níveis da fosforilação (p= 0,0327; Figura 26A). O aumento 

da fosforilação da Tau gera a formação dos emaranhados neurofibrilares, uma das 

características histopatológicas clássicas da DA. A capacidade do agonista de canabinoide de 

diminuir a fosforilação desta proteína, é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de 

fármacos para tauopatias relacionadas com neurodegeneração. Já na avaliação da β-amiloide 

não houve diferença significativa (Figura 26 B). 
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Figura 26 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína p-Tau (A) e β-amiloide (B) avaliadas por immunoblotting, após 3 dias. Os 
dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média 
± E.P.M. de quatro a oito experimentos independentes. ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

Avaliação dos receptores canabinoides, CB1 e CB2, demonstrou que o tratamento com 

ACEA não produziu alteração significativa no receptor CB1, porém a análise do CB2 revelou 

que o tratamento com ACEA reverteu o efeito da STZ que provocou o aumento da expressão 

deste receptor (p=0,0001; Figura 27 A e B). O grupo STZ + Veículo aumentou 91%, 83,74% e 

104,1% os níveis do CB2 quando comparado com o grupo controle, ao grupo Citrato+ACEA e 

STZ+ACEA, respectivamente (p<0,0001; Figura 27 C).  
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Figura 27 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína CB1 (A) e CB2 (B) avaliadas por immunoblotting, após 3 dias. Os dados 
são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. de seis a nove experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de significância; ***p<0,001; 
****p<0,0001; quando comparado ao grupo controle (Citrato+Veículo); ### p<0,001; #### p<0,0001 quando 
comparado com o grupo STZ+Veículo. ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey.  

  

Em conclusão, o tratamento com ACEA durante 3 dias provocou aumento da atividade 

da PI3k, proteína relacionada com a sobrevivência e crescimento celular, inativou a atividade 

da GSK3 e diminuiu a fosforilação da proteína Tau. Além disso, ACEA foi capaz de normalizar 

a expressão do receptor CB2 (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Resumo das alterações da expressão ou atividade de proteínas- STZ+ACEA 3 dias 

 
 

 

5.1.4   Avaliação do teste de Reconhecimento de Objetos após a injeção icv de STZ e o 
tratamento ACEA  

 

O teste foi realizado após a injeção icv de citrato ou STZ, e dos tratamentos i.p. com 

Veículo ou ACEA. 

 

5.1.4.1 Teste de Reconhecimento de Objetos: Memória curta duração (MCD)-        
STZ+ACEA 7 DIAS 

 
 

A avaliação da memória de curta duração demonstrou que o tratamento com o agonista 

canabinoide, ACEA, foi capaz de recuperar o déficit de memória ocasionado pela injeção icv 

de STZ. A análise estatística (ANOVA de duas vias) revelou uma significância no fator injeção 

icv (p=0,0158), fator tratamento (p=0,0307) e na interação injeção icv versus tratamento 

(p<0,0001). A análise do pós-teste Tukey demonstrou uma diminuição de 34,09% (p<0,0001) 

do índice de reconhecimento do grupo STZ + Veículo 7 dias quando comparado com o grupo 

controle, porém o tratamento com ACEA aumentou 33,07% o índice quando comparado STZ 
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+ Veículo 7 dias (p<0,0001).  Além disso, o grupo CTL + ACEA 7 dias também apresentou 

uma diminuição de 17,56% do índice quando comparado com o grupo controle (p=0,0061; 

Figura 28). Em relação ao tempo total de exploração, a análise estatística revelou que o fato dos 

animais receberem o tratamento com ACEA alterou a exploração dos objetos, ou seja, os 

animais exploram mais tempo (Fator tratamento; p=0,0236; Figura 28).  

 

 
Figura 28 - Avalição do Reconhecimento de Objeto de memória de curta duração (MCD) - STZ+ACEA 7 
DIAS. (A) Índice de Reconhecimento e (B) Tempo total de exploração dos Objetos. O teste foi realizado 1 
hora após o treino de habituação.  Os dados estão expressos como média ± E.P.M. Anova de duas vias seguida do 
pós-teste de Tukey. **p<0.01; ****p<0,0001 comparado com o grupo Controle; #### p<0,0001 quando 
comparado com o grupo STZ+Veículo 7 dias (n=6-8 animais por grupo).  
 

 

5.1.4.2 Teste de Reconhecimento de Objetos: Memória longa duração (MLD)- 
            STZ +ACEA 7 DIAS 
 

Foi possível observar na análise da memória de longa duração que o tratamento com 

ACEA, também recuperou o prejuízo de memória desencadeado pela injeção icv de STZ. 

Houve uma diferença significativa no fator injeção icv (p=0,0017), fator tratamento (p<0,0001) 

e na interação injeção icv versus tratamento (p=0,0007). A análise do pós-teste Tukey 

demonstrou uma diminuição de 36,82% (p=0,0001) do índice de reconhecimento do grupo STZ 

+ Veículo 7 dias quando comparado com o grupo controle, porém o tratamento com ACEA 

aumentou 44,94% o índice quando comparado STZ + Veículo 7 dias (p<0,0001).  Além disso, 

também houve uma diferença entre o grupo CTL +ACEA versus STZ + Veículo 7 dias (43,21%; 

p<0,0001; Figura 29). Em relação ao tempo total de exploração, não houve diferença 

significativa entre os grupos (Figura 29).  
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Figura 29 - Avalição do Reconhecimento de Objeto de memória de longa duração (MLD) - STZ+ACEA 7 
DIAS. (A) Índice de Reconhecimento e (B) Tempo total de exploração dos Objetos. O teste foi realizado 24 
horas após o treino de habituação.  Os dados estão expressos como média ± E.P.M.  Os dados estão expressos 
como média ± E.P.M. Anova de duas vias seguida do pós-teste de Tukey. ***p<0.001comparado com o grupo 
Controle; #### p<0,0001 quando comparado com o grupo STZ+Veículo 7 dias (n=6-8 animais por grupo).  

 

 5.1.5 Efeitos da exposição aos tratamentos conjugados (STZ e canabinoides) sobre as 
expressões proteicas relacionadas à morte neuronal, à sinalização da insulina e ao 
sistema canabinoide no modelo in vivo 7 dias  

 

A análise da via sinalização de insulina demonstrou que o ACEA alterou a diminuição 

do IR promovida pela STZ (interação p=0,002; fator tratamento p=0,0128). O pós-teste de 

Tukey demostrou um aumento de 92,13% (p=0,0012) dos níveis de IR do grupo STZ+ACEA 

quando comparado com o grupo STZ+Veículo (Figura 30 A).  

Os níveis de PI3K foram modificados apenas pela ação da STZ (fator injeção icv; 

p<0,01). O tratamento com ACEA não alterou os níveis da proteína PI3K (Figura 30 A). 
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Figura 30 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína IR (A) e PI3K (B) avaliadas por immunoblotting, após 7 dias. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. 
de seis a nove experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de significância; *p<0,05; **p<0,01; 
****p<0,0001; quando comparado ao grupo controle (Citrato+Veículo); ### p<0,001 quando comparado com o 
grupo STZ+Veículo. ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

Em relação a fosforilação da Akt e o nível total da proteína, não houve diferença 

significativa. Porém, na avaliação da razão p-Akt/Akt total foi possível observar que a ACEA 

reverteu o aumento da fosforilação da Akt promovido pela STZ (fator interação, p=0,007). O 

grupo STZ+Veículo apresentou um aumento de 121,2% e 154,9% dos níveis de fosforilação da 

Akt quando comparado com o grupo controle e com o grupo STZ+ACEA, respectivamente 

(p=0,0394; p=0,012; Figura 31 C).  
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Figura 31 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína p-Akt (A) Akt total (B) e a razão p-Akt/Akt TOTAL (C) avaliadas por 
immunoblotting, após 7 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. 
Cada coluna representa a média ± E.P.M. de seis a nove experimentos independentes. Os símbolos denotam o 
nível de significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo controle (Citrato+Veículo); ## p<0,01 quando 
comparado com o grupo STZ+ACEA. ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

Não houve diferença significativa nos níveis de fosforilação da GSK3 (Figura 32 A e 

C). Porém, foi possível observar que a STZ desencadeou um aumento de 30,8% da proteína 

GSK3 total (p=0,0389). Além disso, ocorreu uma interação entre os compostos STZ e ACEA 

(p=0,0162, Figura 32 B). 
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Figura 32 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína p-GSK3 (A) GSK3 total (B) e a razão p-GSK3/GSK3 TOTAL (C) 
avaliadas por immunoblotting, após 7 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em 
relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de seis a nove experimentos independentes. Os 
símbolos denotam o nível de significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo controle (Citrato+Veículo). 
ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

A avaliação da proteína ERK demonstrou que há uma interação entre a STZ e a ACEA 

capaz de modular a fosforilação da ERK (p=0,0004). O grupo Veículo + STZ e Veículo + 

ACEA apresentaram um aumento de 107,2 % e 107,7% os níveis de p-ERK quando comparado 

com o grupo STZ+ACEA (p=0,018; p=0,028). O grupo Veículo + STZ também apresentou um 

aumento de 84,69% (p=0,05) quando comparado com o grupo controle. Os compostos STZ e 

ACEA, quando utilizados individualmente aumentam a p-ERK, porém quando utilizados em 

conjunto reduzem essa fosforilação (Figura 33 A). Os níveis da ERK total não apresentaram 
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diferença significativa (Figura 33 B). Foi avaliado também a fração fosforilação/proteína total, 

a qual relatou uma resposta similar a análise da p-ERK, ou seja, o grupo STZ+ Veículo 

apresentou um aumento de 125,4% na p-ERK quando comparado ao grupo controle (p=0,0429) 

e o tratamento com ACEA diminuiu 144,9% os níveis de p-ERK comparados com o grupo 

STZ+ Veículo (p=0,0215; Figura 33 C). 

 

 

Figura 33 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína p-ERK (A), ERK total (B) e a razão p-ERK/ERK TOTAL (C) avaliadas 
por immunoblotting, após 7 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao 
controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de seis a nove experimentos independentes. Os símbolos 
denotam o nível de significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo controle (Citrato+Veículo), # p<0,05; ## 
p<0,01 quando comprado com o grupo STZ+ACEA. ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 
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Em relação a proteína anti apoptótica, Bcl-2, foi possível observar que o tratamento com 

agonista CB1, ACEA, foi capaz de aumentar os níveis dessa proteína (p<0,0001). Os grupos 

Citrato + ACEA e STZ + ACEA revelaram um aumento de 133,4% e 166% quando comparados 

com o grupo controle, respectivamente (p=0,0016; p=0,0002). Também foi possível observar 

uma diferença de 110,4% entre o grupo STZ+ACEA e STZ+ veículo (p=0,0003; Figura 34 A). 

O fato do ACEA modular positivamente a expressão da proteína Bcl-2 é uma indicação do 

efeito neuroprotetor desse composto.  

 Não houve diferença significativa nos níveis da proteína pró-apoptótica, BAX. ACEA 

e a STZ não alteraram os níveis dessa proteína em 7 dias (Figura 34 B). 

 

 

Figura 34 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína Bcl-2 (A) e BAX (B) avaliadas por immunoblotting, após 7 dias. Os dados 
são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. de seis a nove experimentos independentes. Os símbolos denotam o nível de significância; **p<0,01; 
quando comparado ao grupo controle (Citrato+Veículo), ### p<0,001 quando comprado com o grupo 
STZ+ACEA. ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

Em relação aos níveis da Caspase 3, a ACEA não alterou sua expressão, apenas a injeção 

icv de STZ modificou os níveis de Caspase 3 (fator injeção icv; p=0,0261). Na avaliação através 

do pós-teste Tukey, revelou que o grupo STZ+Veículo aumentou 107,5% (p=0,0222) os níveis 

de caspase 3 quando comparado com o grupo controle (Figura 35 A). 

Não houve diferença significativa nos níveis do peptídeo β-amiloide e da fosforilação 

da Tau. ACEA e a STZ não alteraram os níveis dessa proteína em 7 dias (Figura 35 B e C).  
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Figura 35 - Efeitos da injeção intracerebroventricular STZ e do tratamento com agonista do receptor CB1 
(ACEA) sobre o nível de proteína Caspase 3 (A), p-Tau (B) e β-amiloide (C) avaliadas por immunoblotting, 
após 7 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de seis a nove experimentos independentes. Os símbolos denotam o nível de 
significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo controle (Citrato+Veículo). ANOVA de duas vias seguida 
pelo pós-teste de Tukey. 

  

Em resumo, o tratamento com ACEA durante 7 dias foi capaz de reverter o prejuízo 

cognitivo gerado pelo STZ e modificou algumas alterações proteicas da via de sinalização 

IR/PI3K ocasionada pela STZ. Em destaque, o aumento expressivo da proteína anti apoptótica 

Bcl-2 revelou um possível mecanismo neuroprotetor da ACEA (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Resumo das alterações da expressão ou atividade de proteínas- STZ+ACEA 7 dias 

  

5.2 Resultados – Modelo in vitro 

 

5.2.1 Efeitos da exposição à STZ sobre a viabilidade celular da linhagem Neuro 2a  

 

Inicialmente, para analisar os efeitos da exposição à STZ sobre a viabilidade celular da 

linhagem Neuro 2a foi feita a curva concentração-resposta da STZ com o objetivo de avaliar a 

melhor concentração para os experimentos conjugados posteriores. As análises do ensaio do 

MTT mostram que após 24 horas da exposição, apenas a menor concentração de STZ (0,5 mM) 

não produziu efeitos sobre a viabilidade das células. Já as concentrações de 5, 10, 25 e 50 mM 

de STZ em DMEM sem soro geraram uma diminuição na viabilidade celular de 29,9% ± 5,1% 

(p< 0,0001); 27,8% ± 5% (p<0,001); 33,8% ± 2,5%; e 72,2% ± 7% (p<0,0001), 

respectivamente, quando comparada com o grupo controle (Figura 36). De acordo com os  

nossos resultados e dados da literatura, foi escolhido a concentração de 5 mM de STZ por 

desencadear uma morte celular moderada (MAZUCANTI, 2013). 
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Figura 36 - Efeitos das diversas concentrações de STZ sobre a viabilidade das células Neuro 2a após 24 
horas, avaliada pelo ensaio do MTT. As diferentes concentrações foram diluídas em DMEM sem soro.  Os dados 
são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. de cinco experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de significância; **p<0,01; 
***p<0,001; ****p<0,0001 quando comparado ao grupo controle (ANOVA de uma via seguido pelo teste de 
Tukey). 

 

5.2.2 Efeitos da exposição à STZ e ao desafio à insulina sobre os níveis de proteínas 
relacionadas à sinalização da insulina na linhagem Neuro 2a 

 

O objetivo desse experimento foi avaliar a capacidade da STZ em gerar uma deficiência 

na resposta ao desafio de insulina. De acordo com Mayer e Belsham, (2010) o neurônio também 

pode se tornar resistente à insulina quando exposto previamente à mesma por tempo 

prolongado. Diversos estudos relataram que o tratamento com 100 nM de insulina bloqueia 

significativamente a sinalização da insulina neuronal (GUPTA et al., 2011; 2012; VAN DER 

HEIDE et al., 2003). Utilizamos o protocolo descrito por Gupta e colaboradores (2012), o qual 

avalia a resistência à insulina em células neuronais, após a presença constante de 100 nM de 

insulina no meio de cultivo durante 48 horas, com trocas do meio a cada 12 horas. Para 

investigar uma deficiência na resposta à insulina, foi feito um desafio com insulina no tempo 

de 10, 20 e 30 minutos após os tratamentos. Em seguida, foi analisado a resposta através dos 

níveis de fosforilação da Akt (GUPTA et al., 2011; 2012; MAZUCANTI, 2013; VAN DER 

HEIDE et al., 2003).  

Os resultados demonstraram que a STZ foi capaz de gerar um prejuízo na resposta à 

insulina em todos os tempos de desafio. A análise estatística ANOVA de duas vias demonstrou 

uma diferença significativa no fator desafio (p=0,0130; p<0,0001; p=0,0001) e na interação 

(p=0,0109; p<0,0001; p=0,0005), em todos os tempos de desafio (10, 20 e 30 minutos, 
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respectivamente). Porém, no fator tratamento apenas no tempo de 20 e 30 minutos houve 

diferença significativa (p<0,0001); em 10 minutos não foi significativo. O pós-teste Tukey 

revelou em todos os tempos, um aumento da fosforilação da Akt do grupo DMEM desafiado 

com insulina (DMEM+) quando comparado com o grupo controle (CTL). A exposição à STZ 

por 48 horas demonstrou que após o desafio com insulina (STZ+) houve uma redução na 

fosforilação da Akt quando comparada com o grupo DMEM+, ou seja, há uma deficiência na 

resposta ao desafio de insulina. As células tratadas com insulina (INS- e INS+) apresentaram 

uma diferença significativa em relação ao grupo DMEM+ (Tabela 5; Figura 37). A diferença 

entre o grupo DMEM+ versus STZ+ revelou uma deficiência na resposta ao desafio à insulina. 

Já a avaliação da atividade da PI3K demonstrou que o tratamento com STZ e o grupo 

de resistência à insulina 48 hs apresentaram um comprometimento da atividade enzimática da 

PI3K quando comparado ao controle (CTL: 100% ± 10,03; STZ = 27,59% ± 7,424; Ins = 

27,58% ± 6,153; p= 0.0014, n = 4-5). 

  

Tabela 5- Valores da análise estatística, ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey 

TEMPO DESAFIO À 
INSULINA CTL VS DMEM+ DMEM+ VS STZ+ DMEM+ VS INS+ 

10 MIN 178,2% (p=0,0015) 130,8% (p=0,0189) 157,3% (p=0,009) 

20 MIN 500,4% (p<0,0001) 235% (p=0,0206) 454,9% (p<0,0001) 

30 MIN 662% (p<0,0001) 301,7% (p=0,05) 628,9% (p<0,0001) 
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Figura 37- Efeitos da exposição à STZ sobre os níveis de proteínas p-Akt (A-C) e da atividade da PI3K (D) 
das células Neuro 2a avaliadas na análise de immunoblotting e ELISA, após 48 horas, submetidas ao desafio 
a insulina durante 10 (A e D), 20 (B) e 30 (C) minutos.  Os dados são apresentados como a porcentagem de 
variação em relação ao controle negativo (CTL-). Cada coluna representa a média ± E.P.M. de sete a nove 
experimentos independentes. Os símbolos denotam as diferenças significativas *p<0,05; **p<0,01; ****p<0,0001 
quando comparado com o grupo DMEM+ (ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey). 

 
Em suma, os resultados in vivo e in vitro demonstraram que a STZ gerou deficiência na 

resposta à insulina, alterações na via de sinalização IR/PI3K, prejuízo cognitivo e predomínio 

da morte celular.  A próxima etapa foi avaliar o possível efeito neuroprotetor do agonista 

canabinoide, ACEA, após a exposição à STZ. 
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5.2.3 Efeitos da exposição aos compostos canabinoides sobre a viabilidade celular da 
linhagem Neuro 2a  

 

Inicialmente, foi feito a curva concentração-resposta com os compostos canabinoides 

agonista (ACEA) e o antagonista canabinoide (AM251) para verificar um possível efeito sobre 

a viabilidade e escolher uma concentração ideal para os tratamentos conjugados com STZ. Os 

compostos canabinoides foram inicialmente diluídos em veículo (etanol) e posteriormente em 

DMEM sem soro. Esses ensaios foram baseados em dados recentes do laboratório (BATINGA 

et al., 2016) que demonstraram que as concentrações de 1 e 2 µM de ACEA não alteravam a 

viabilidade celular após 24 horas nessa mesma linhagem celular. Portanto, no caso do ACEA 

testamos apenas a concentração de 1 µM sobre a viabilidade celular após 24 horas. Na Figura 

38, podemos observar que não houve diferença significativa entre os grupos nomeados DMEM 

(apenas veículo) e ACEA 1 µM em DMEM sem soro e o grupo controle. 

 

Figura 38 - Efeitos do agonista canabinoide, ACEA (1 µM), sobre a viabilidade das células Neuro 2a após 
24 horas, avaliada pelo ensaio do MTT. O ACEA foi diluído em veículo e posteriormente em DMEM sem soro.  
Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle (CTL). Cada coluna representa 
a média ± E.P.M. de nove experimentos independentes. Não houve diferença significativa (ANOVA de uma via 
seguido pelo teste de Tukey). 

 

As análises da curva concentração-resposta do antagonista canabinoide, AM251, 

mostraram que apenas a concentração de 10 µM de AM251, em DMEM sem soro, produziu 

uma redução de 28,25% ± 8,25% (p<0,05) na viabilidade celular após 24 horas, quando 

comparada com o grupo controle (Figura 39). Após a avaliação das curvas concentração-

resposta em relação à viabilidade celular e baseado na literatura, as concentrações escolhidas 

para os tratamentos foram de 1uM de ACEA e 3 uM de AM251 sem a presença do soro bovino 

fetal. A privação de soro fetal é para descartar qualquer interferência nos tratamentos.  Os soros 
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são obtidos do sangue e contém uma grande quantidade de componentes como ácidos graxos, 

fatores de crescimento, aminoácidos e vitaminas. Há uma possibilidade que tenha a presença 

dos endocanabinoides em sua composição.  

 

Figura 39 - Efeitos das diversas concentrações de AM251 sobre a viabilidade das células Neuro 2a, após 24 
horas, avaliada pelo ensaio do MTT. As diferentes concentrações foram diluídas em DMEM sem soro e na 
presença de 1% de soro fetal bovino.  Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao 
controle (CTL). Cada coluna representa a média ± E.P.M. de quatro experimentos independentes. Os asteriscos 
denotam o nível de significância; *p<0,05 quando comparado ao grupo controle (ANOVA de uma via seguido 
pelo teste de Tukey). 
  

5.2.4 Efeitos da exposição à STZ e aos compostos canabinoides sobre a viabilidade celular 
da linhagem Neuro 2a 
 

Para a avaliação dos efeitos dos compostos canabinoide após a exposição à STZ, foram 

realizados os tratamentos conjugados por 24 horas e analisados pelo teste de MTT.  Foi possível 

observar que o tratamento com ACEA recuperou as células da morte celular ocasionada pela 

exposição à STZ, e esse efeito foi via receptor CB1.  

A STZ diminuiu 32,98% ± 4,07% (p<0,05) a viabilidade das células Neuro 2a após 24 

horas, quando comparada ao grupo controle, e o tratamento conjugado com o agonista 

canabinoide ACEA, recuperou as células da morte celular, produzindo um aumento de 34,18% 

± 10,93% (p<0,05) quando comparado com as células expostas à STZ. Para avaliar se o efeito 

protetor do ACEA foi mediado pelo receptor CB1, foi feito o tratamento com o antagonista do 

receptor CB1, AM251, na presença e ausência do ACEA. O tratamento ACEA + AM 251 foi 

capaz de reverter o efeito neuroprotetor do ACEA nas células expostas à STZ diminuindo 

34,03% (p<0,05), demonstrando o envolvimento do receptor CB1. 

Os grupos STZ+AM251 (70,61% ± 8,99%) e STZ+ACEA+AM251 (67,17% ± 7,19%) 

também apresentaram uma diminuição significativa (p<0,05) da viabilidade em relação ao 

grupo STZ+ACEA. Além disso, também foi possível observar uma diminuição (p<0,05) na 
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viabilidade das células nos grupos STZ+AM251 (29,39% ± 8,99%) e STZ+ACEA+AM251 

(29,78% ± 6,8%) quando comparado com o grupo controle (Figura 40). 

 

 
Figura 40 - Efeitos da exposição à STZ e aos compostos canabinoides sobre a viabilidade das células Neuro 
2a após 24 horas, avaliada pelo ensaio do MTT. Os tratamentos foram feitos com 5 mM de STZ, 1 µM de ACEA 
e 3 µM de AM251. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada 
coluna representa a média ± E.P.M. de nove experimentos independentes. Os símbolos denotam o nível de 
significância; *p<0,05 quando comparado ao grupo controle, # p<0,05, quando comparado ao grupo STZ+ACEA 
1uM (ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey). 
 
 

 5.2.5 Efeitos da exposição à STZ e aos compostos canabinoides sobre os níveis de proteínas 
relacionadas à sinalização da insulina, à morte neuronal e ao sistema canabinoide na 
linhagem Neuro 2a 

 
A análise das proteínas relacionadas com a via de insulina após os tratamentos 

conjugados revelou uma redução dos níveis do receptor de insulina (IR) nos grupos STZ 

(63,36%; p=0,049), AM251 (60,18%; p=0,025), AM251+ACEA (56,36%; p=0,0106) e 

STZ+AM251(41,65%; p= 0,0007) quando comparados com o grupo controle (Figura 41). 
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Figura 41 - Efeitos da exposição à STZ e aos compostos canabinoides sobre os níveis proteicos do receptor 
de insulina (IR) nas células Neuro 2a após 24 horas, avaliados pelo ensaio de immunoblotting. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. 
Os asteriscos denotam o nível de significância; *p<0,05; **p<0,01 quando comparado ao grupo controle (ANOVA 
de uma via seguido pelo teste de Tukey, n=6 experimentos independentes). 

 

Não houve diferença significativa nos níveis de fosforilação da proteína Akt, nos níveis 

totais da Akt ou na razão (fosforilação/total) após 24 horas dos tratamentos (Figura 42).  
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Figura 42 -  Efeitos da exposição à STZ e aos compostos canabinoides sobre os níveis proteicos da p-Akt (A) 
Akt total (B) e a razão p- Akt/Akt total (C) nas células Neuro 2a após 24 horas, avaliados pelo ensaio de 
immunoblotting. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de cinco a oito experimentos independentes (ANOVA de uma via seguido pelo teste 
de Tukey). 

 

 

Os níveis totais da proteína GSK3 α/β e da fosforilação de GSK3 α/β (Ser21/9) não 

apresentaram nenhuma diferença significativa entre os grupos de tratamento. Porém, a razão 

(fosforilação/total) aumentou no grupo tratado com ACEA quando comparado com os grupos 

ACEA+AM251 (p=0,0030), STZ+ACEA (p=0,0373), STZ+AM251 (p=0,0130) e 

STZ+ACEA+AM251 (p=0,0316; Figura 43).   
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Figura 43 - Efeitos da exposição à STZ e aos compostos canabinoides sobre os níveis proteicos da GSK3 α/β 
total (A), p-GSK3 (B) e a razão p-GSK3/GSK3 total (C) nas células Neuro 2a após 24 horas, avaliadas pelo 
ensaio de immunoblotting. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. 
Cada coluna representa a média ± E.P.M. de seis experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; **p<0,01; quando comparado ao grupo controle, # p<0,05, quando comparado ao grupo 
ACEA+AM251 (ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey). 

 

Em relação à via de morte celular por apoptose observamos que não houve diferença 

significativa nos níveis das proteínas anti e pró-apoptóticas, Bcl-2 e Bad (Figura 44 A e B). Já 

a análise dos níveis da Caspase 3, foi possível observar que a STZ foi capaz de alterar os níveis 

dessa proteína. A STZ desencadeou um aumento de 52,3% (p=0,0448) nos níveis da Caspase 3 

quando comparado com o grupo controle (Figura 44 C).  
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Figura 44 - Efeitos da exposição à STZ e aos compostos canabinoides sobre os níveis proteicos da Bcl-2 (A), 
Bad (B) e Caspase 3 (C) nas células Neuro 2a após 24 horas, avaliadas pelo ensaio de immunoblotting. Os 
dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média 
± E.P.M. de cinco a oito experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de significância; *p<0,05; 
quando comparado ao grupo Controle (ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey). 

 

As análises dos níveis de proteínas pelo ensaio de immunoblotting mostram que após 24 

horas, a exposição à 5 mM de STZ não produziu nenhuma alteração nos níveis dos receptores 

canabinoides (Figura 45). No entanto, o tratamento com ACEA 1 µM, produziu um aumento 

de 76,9% (p=0,018) nos níveis de CB1, quando comparado com o grupo controle ou um 

aumento de 73% (p= 0,031) quando comparado com o grupo ACEA+AM251 (103,9%; Figura 

45 A).  
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Figura 45 - Efeitos da exposição à STZ e aos compostos canabinoides sobre os níveis proteicos dos receptores 
CB1 (A) e CB2 (B) nas células Neuro 2a após 24 horas, avaliados pelo ensaio de immunoblotting. Os dados 
são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao controle. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. Os símbolos denotam o nível de significância; *p<0,05; quando comparado ao grupo ACEA (ANOVA de 
uma via seguido pelo teste de Tukey, n=7-10 experimentos independentes). 

 

Resumidamente, os mecanismos de morte celular no modelo in vitro, desencadeados 

pela exposição da linhagem de neuroblastoma (Neuro 2a) à STZ são mecanismos apoptóticos 

e há uma participação do sistema canabinoide na sobrevivência celular, com o envolvimento 

do receptor de CB1, que ocorre possivelmente através da regulação positiva das proteínas pró 

e anti apoptóticas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, utilizamos tanto um modelo in vivo (injeção icv de STZ), como um 

modelo in vitro (exposição da Neuro 2a à STZ) de processo neurodegenerativos para avaliar 

alterações na via de insulina e investigar o possível papel neuroprotetor do sistema canabinoide. 

O objetivo foi utilizar o cultivo da linhagem de neuroblastoma, como forma de adicionar 

informações sobre os mecanismos moleculares relacionados aos efeitos da STZ no modelo in 

vivo. A Neuro 2a tem sido amplamente utilizada para rastrear novos compostos com 

propriedades neurotóxicas e os mecanismos associados, e também para investigação de doenças 

relacionadas ao sistema nervoso central (AHMAD et al., 2014; LEPAGE et al., 2005; 

PAPPOLA et al., 1997; STYGELBOUT et al., 2014).  Recentemente, Biswas e colaboradores 

(2015) demonstraram que o tratamento das células Neuro 2a com STZ produziu marcadores 

patológicos relacionados com a DA, e sugeriram o uso da STZ na linhagem Neuro 2a como 

modelo in vitro experimental para o estudo de mecanismos da doença no nível celular.   

Em relação ao modelo in vivo, a injeção intracerebroventricular de STZ tem sido 

proposta nos últimos anos como um modelo representativo da DAs em ratos (BIESSELS; 

KAPPELLE, 2005; HENNEBERG; HOYER, 1995; HOYER et al., 2004; SALKOVIC-

PETRISIC et al., 2006; 2013). Modelos experimentais que mimetizem o desenvolvimento da 

DAs em seres humanos são importantes para testar uma nova abordagem terapêutica. Os 

modelos transgênicos da DA fornecem informações valiosas sobre os mecanismos moleculares 

subjacentes ao declínio da memória, mas devido à manipulação de genes relacionados com a 

βA assemelham-se à DA familiar, e não a forma esporádica (SALKOVIC-PETRISIC et al., 

2013).  Já o modelo da DAs desenvolvido pela administração icv de baixas doses da STZ em 

ratos induz alterações semelhantes à DAs em humanos, como por exemplo, um déficit cognitivo 

e alterações colinérgicas no cérebro (BLOKLAND; JOLLES, 1994; LANNERT; HOYER 

1998), estresse oxidativo (SAXENA et al. 2011; SHARMA; GUPTA, 2002);  diminuição do 

metabolismo energético (HOYER; LANNERT, 2007; LANNERT; HOYER, 1998), e o estado 

de resistência à insulina no cérebro (AGRAWAL et al., 2011; LESTER-COLL et al. 2006; 

GRUNBLATT et al. 2007; SALKOVIC-PETRISIC et al. 2006; STEEN et al. 2005).  

Os nossos resultados demonstraram que STZ foi capaz de gerar prejuízo cognitivo, 

morte celular por apoptose, deficiência na resposta à insulina e alterações na via de sinalização 

IR/PI3K semelhantes as encontradas na DAs.  A administração icv da STZ no sistema nervoso 

central induz uma disfunção na via de insulina do cérebro e alterações comportamentais no 

processo de aprendizagem e memoria semelhantes àquelas de pacientes com a DA (SELKOE, 
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2001; SHARMA; GUPTA, 2002; SALKOVIC-PETRISIC; HOYER, 2007; SONG et al., 2014). 

Nossos resultados da avaliação comportamental do teste de reconhecimento de objeto 

demonstraram um déficit de memória de curta e longa duração nos animais que receberam a 

injeção icv de STZ, o que corrobora com os diversos dados da literatura (AGRAWAL et al., 

2011; SALKOVIC-PETRISIC et al., 2013; SANTOS et al., 2012; LIU et al., 2016). 

Além disso, a STZ gerou uma diminuição da expressão do IR no hipocampo após 3, 5 

e 7 dias da injeção icv de STZ. Alguns estudos demonstraram uma redução na expressão do IR 

no cérebro de pacientes que foram diagnosticados com DA (FROLICH et al., 1998), o que 

também foi observado no modelo da injeção icv de STZ em animais (AGRAWAL et al. 2011; 

STEEN et al., 2005). O aumento do RNAm IR 5 dias após a injeção icv de STZ pode ser um 

mecanismo de resposta à degradação do receptor em 3 dias, já que a formação de novas 

proteínas está em constante equilíbrio entre a síntese e degradação. Diversos estímulos podem 

interferir nestas etapas, como por exemplo, estímulos inflamatórios (PAULSEN et al., 2013).  

A ativação do IR resulta na fosforilação em tirosina de diversos substratos, incluindo 

substrato do receptor de insulina 1 (IRS-1) e 2 (IRS-2) (WHITE, 1998). A fosforilação das 

proteínas IRSs cria sítios de ligação para PI3K, proteína que regula a sobrevivência e o 

crescimento celular, e influência nas vias de apoptose e metabolismo celular (BRUNET et al., 

2001; SCHEID; WOODGETT, 2001). A PI3K foi originalmente identificada como um dímero 

composto de uma subunidade catalítica (p110) e uma subunidade regulatória (p85). A 

fosforilação dos sítios de tirosina das proteínas IRS ao domínio SH2 da subunidade p85 da 

PI3K ativa o sítio catalítico associado (MYERS et al., 1992). A enzima catalisa a fosforilação 

dos fosfoinositídeos na posição 3 do anel de inositol produzindo fosfatidilinositol-3 fosfato, 

fosfatidilinositol–3,4difosfato (PIP2) e fosfatidilinositol -3,4,5 trifosfato (PIP3). A ativação da 

PI3K aumenta a fosforilação em serina da proteína quinase B (Akt) e também há um “crosstalk” 

entre a via insulina-PI3K e a via MAPK (VANHAESEBROECK; WATERFIEL, 1999). A STZ 

diminui os níveis PI3K p85 em 3 dias, relacionando com a diminuição do IR, porém houve um 

aumento desta proteína em 7 dias não relacionando com o fato do IR estar menos expressão 

neste dia. A hipótese é que este achado pode ser uma resposta à morte celular, já que nos dias 

anteriores, a STZ foi capaz de regular negativamente a proteína anti apoptótica Bcl-2 e 

positivamente a Caspase 3, podendo assim, gerar um estímulo de sobrevivência celular através 

da PI3K, proteína que coordena o crescimento, migração e sobrevivência celular (CANTLEY 

et al., 2002). Além disso, a ativação da PI3K/Akt foi reportada como uma forma de prevenção 

da neurotoxicidade induzida pela βA em células e no modelo animal de DA (WEI et al., 2002). 
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Outra possibilidade é que esse fato pode ser apenas o resultado da ação citotóxica inespecífica 

da STZ.  

A Akt é uma proteína que pode ser modulada por diversas vias de sinalização 

intracelular, inclusive a via da PI3K. Inicialmente no modelo in vivo, a STZ diminui a atividade 

da Akt, e em seguida aumentou a fosforilação desta proteína.  Apesar da Akt ser uma proteína 

relacionada com sobrevivência neuronal (RYU et al., 1999) algumas substâncias tóxicas podem 

ativar essa proteína, como por exemplo, o peptídeo βA, que ativou a Akt em células SH-SY5Y 

refletindo uma resposta de proteção celular ineficaz das células a um estímulo tóxico. Porém, 

quando a via PI3k/Akt foi inibida aumentou a morte celular induzida pelo peptídeo βA, 

sugerindo que até os níveis de atividade basais dessa via são importantes na viabilidade celular 

(WEI et al., 2002). Além disso, Rickle e colaboradores (2004) relataram uma redução da 

atividade da Akt e aumento da ativação da GSK3 na análise post mortem do córtex de pacientes 

com DA. 

A proteína Akt também é conhecida por inibir a GSK3β, que desempenha um papel 

central tanto na regulação da fosforilação da Tau como na produção de βA (HOOPER et al., 

2008). Shonesy e colaboradores (2012) observaram uma diminuição da GSK3β e da função dos 

receptores de glutamato pós-sinápticos, levando assim a déficits sinápticos, contribuindo para 

a perda de memória dos animais que receberam a injeção de STZ icv. Observamos também 

uma diminuição da fosforilação da GSK3 no hipocampo após 5 e 7 dias, ou seja, um aumento 

da atividade dessa proteína, a qual relacionou com o prejuízo cognitivo observado no teste 

comportamental de reconhecimento de objeto. 

Embora a atividade da Akt esteja maior em 5 e 7 dias, a atividade da GSK3β/α não está 

inibida.  A fosforilação em Ser 9 e Ser 21 (GSK3β/α) é consequência da atividade da serina 

quinase Akt, e resulta em sua inativação, porém tanto a Akt como a GSK3 podem ser reguladas 

por diferentes vias de sinalização, como por exemplo, a GSK3 também pode ser modulada pela 

via Wnt (HOOPER et al., 2008) e Akt pode ser controlada por outro processo diferente da 

fosforilação, como a nitrosilação de resíduos de cisteína (NUMAJIRI et al., 2011). 

Numajiri e colaboradores (2011) descreveram um sistema regulatório “on-off” para 

sinalização da Akt dependente da concentração de NO. Observaram que altas concentrações de 

NO inibem diretamente a atividade da Akt através da nitrosilação desta proteína, enquanto que 

baixas concentrações de NO atuam sobre a PTEN (fosfatase homóloga à tensina), através da S-

nitrosilação e consequente inativação da PTEN, auxiliando desta forma, na fosforilação e 

ativação da Akt.   A STZ é uma droga doadora de NO, podendo assim alterar o sistema 

regulatório da Akt.  Mazucanti (2013) descreveu o perfil de doação de NO da STZ com início 
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a partir de 6 horas, aumentando gradativamente a formação de espécies reativas de oxigênio até 

48 horas.  Relatou também o papel fundamental do NO doado pela droga, que provocou a 

nitrosilação e inativação da proteína Akt, o que resultou numa maior atividade da GSK3β. 

Particularmente, este fato correlata com os nossos achados: 1 dia após a injeção de STZ há uma 

redução da atividade da Akt, provavelmente devido aos altos níveis de NO doado pela droga, e 

em 5 e 7 dias há um aumento da atividade da Akt, possivelmente por uma atuação do NO sobre 

a PTEN, através da S-nitrosilação e consequente inativação da PTEN, auxiliando desta forma 

a fosforilação e ativação da Akt e da PI3K. 

A GSK3 β e ERK são proteínas conhecidas como Tau kinases e apresentam sua 

atividade aumentada na DA (LOVESTONE et al., 1994, MORISHIMA-KAWASHIMA et al., 

1995).  Estas duas proteínas podem fosforilar a APP na treonina 668 (Thr668) no domínio 

citoplasmático, e consequentemente aumentar a produção de βA (KIROUAC et al., 2017). A 

análise dos cérebros de pacientes com DA demonstrou um aumento nos níveis de fosforilação 

da APP Thr668, de Ras e p-ERK em neurônios que estavam próximos a placas e emaranhados 

neurofibrilares (FERRER et al., 2001). Recentemente, Kirouac e colaboradores (2017) 

demonstraram que alterações da expressão de APP e βA podem ativar a via de sinalização 

Ras/MAPK/ERK, que pode promover a sinalização proliferativa e início do ciclo celular 

neuronal. E como a ativação da ERK, também fosforila a APP-Thr668, isto gera um ciclo 

vicioso promovendo uma catástrofe mitótica, e consequentemente, uma neurodegeneração. 

Além disso, a ERK pode ser ativada por espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (RONS). 

ERK 1/2 e JNK/MAPK são ativadas no início do estado de apoptose induzido por RONS 

através de vias de sinalização distintas. Assim, o bloqueio da via da MAPK foi capaz de 

proteger contra lesões cerebrais, induzida pela isquemia (KIM et al., 2007). Portanto, o aumento 

da ERK após a injeção de icv STZ, pode estar relacionado com as alterações da APP e com a 

doação de NO gerada pela droga.  

Ambas as vias da ERK e da Akt atuam juntas na modulação de proteínas anti e pró 

apoptóticas, podendo resultar na sobrevivência ou a morte celular, dependendo da intensidade 

e do estímulo (BLÀSQUEZ et al., 2015; ELLERT-MIKLASZEWSKA et al., 2005; KOKONA; 

THERMOS, 2015; VILELA, et al. 2015). Akt e a ERK modulam a atividade da proteína pró-

apoptótica da família Bcl-2, a Bad, que quando fosforilada interage com as proteínas pró e anti 

apoptóticas Bcl-2 e BAX (RAMALINGAM; KIM, 2014). Estímulos, como dano ao DNA, 

levam ao aumento na expressão das proteínas pró-apoptóticas, liberação do citocromo c, e 

indução de apoptose (PETROS et al., 2004). A Caspase 3 também possui um papel central na 

apoptose, sendo ativada após um sinal de morte celular, por clivagem proteolítica (GRIVICICH 
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et al., 2007). Além disso, diversos estudos demonstraram que a Caspase 3 também está 

relacionada com a fosforilação da proteína Tau, um evento precoce na DA (RISSMAN et al., 

2004). A STZ foi capaz de desregular a homeostasia da morte celular por apoptose através do 

aumento da BAX, diminuição da proteína Bcl-2 e aumento da Caspase 3. A fração da Caspase 

3 analisada foi a fração total e o RNAm. A clivagem da Caspase 3 não foi avaliada devido as 

dificuldades metodológicas. Porém, como os sistemas fisiológicos atuam para um equilíbrio 

constante entre síntese e degradação proteica, o aumento intensificado da expressão do RNAm 

pode significar uma resposta ao aumento da clivagem desta proteína.  Nossos resultados foram 

similares com os dados da literatura, os quais demonstraram que a injeção icv de βA ou de STZ 

aumentam a clivagem da Caspase 3 e os níveis de BAX, porém diminuem os níveis de Bcl-2 

(BAHAEDDIN et al., 2016; SONG et al., 2014). 

A STZ também gerou uma variação temporal da expressão do receptor CB1 e um 

aumento exacerbado do receptor CB2 no dia 3. A expressão do CB1 aumentou no primeiro dia, 

depois diminui no dia 5 e aumentou novamente em 7 dias após a injeção de STZ icv.  Foi 

observado que no ínicio da DA, há um aumento da expressão do receptor CB1 no córtex pré-

frontal e no hipocampo, e depois uma diminuição da expressão nos estágios mais avançados da 

DA (FARKAS et al, 2012; MANUEL et al., 2014). O padrão de modificação do receptor CB1 

sugere uma hiperatividade inicial do sistema endocanabinoide em estágios iniciais de DA, 

indicando uma tentativa de compensar o comprometimento sináptico inicial (MANUEL et al., 

2014). Já em relação ao receptor CB2, estudos in vitro e in vivo revelaram que o receptor CB2 

é regulado positivamente após estímulos pró-inflamatórios crônicos (BENITO et al., 2007), 

conforme foi observado através do aumento exacerbado da expressão do receptor CB2 no SNC 

em várias doenças neurodegenerativas crônicas, incluindo a DA (BENITO et al., 2003). Nestas 

doenças, o receptor CB2 parece ser superexpresso seletivamente em células gliais e, 

notavelmente, em células microgliais e macrófagos infiltrados (TOLÓN et al., 2009). 

Após a avaliação do decurso temporal das proteínas dos animais expostos à STZ, 

escolhemos o tempo de 3 e 7 dias para executar o tratamento com agonista canabinoide 

(ACEA), já que nesses tempos foi possível observar alterações tanto na expressão dos 

receptores canabinoides quanto na expressão das proteínas da via de insulina. De modo geral, 

o tratamento com agonista canabinoide após a injeção icv de STZ revelou um efeito 

neuroprotetor. ACEA foi capaz de reverter o prejuízo cognitivo gerado pela STZ e modulou 

tanto a via de insulina como as proteínas relacionadas com a morte celular, e a expressão do 

receptor CB2. 
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 A ativação dos receptores CB2 em doenças neurodegenerativas exerce uma função 

neuroprotetora relacionada com o recrutamento, ativação e migração de células microgliais para 

os locais de lesão (ELJASCHEWITSCH et al., 2006; FERNANDEZ-RUIZ et al., 2007). Além 

disso, o papel neuroprotetor do receptor CB2 está relacionado com a estimulação das vias 

intracelulares clássicas: ativação de vias de sobrevivência celular e inativação de vias pró-

apoptóticas (CARRACEDO et al., 2006; MOLINA - HOLGADO et al., 2002; PALAZUELOS 

et al., 2006; SAMSON et al., 2003; SANCHEZ et al., 2001). Curiosamente, os níveis de 

expressão dos receptores CB2 correlataram com os níveis de βA e deposição de placa, 

sugerindo que tais eventos patogênicos induzem a expressão do receptor CB2 (RAMÍREZ et 

al., 2005). No nosso estudo, a STZ gerou um aumento da expressão do CB2 e o tratamento com 

o agonista canabinoide ACEA reverteu esse aumento dos níveis do CB2.  

Diversos estudos sugerem uma função de neuroproteção do sistema endocanabinoide 

em relação a doenças neurodegenerativas crônicas, como a doença de Alzheimer (MICALE et 

al., 2007). A manipulação farmacológica deste sistema pode gerar efeitos benéficos no 

tratamento de doenças neurodegenerativas. Particularmente em relação a DA, foi observado 

que o tratamento crônico com agonistas do receptor CB1, como ACEA (ASO et al., 2012) ou 

WIN55,212-2 (MARTÍN-MORENO et al., 2012) resultou na melhora cognitiva em dois 

diferentes modelos transgênicos de amiloidose cerebral (Tg APP e AβPP/PS1). A eficácia dos 

compostos canabinoides em reduzir o comprometimento cognitivo foi inversamente 

proporcional ao estágio de progressão da doença (ASO et al., 2012). No nosso estudo, o 

tratamento com ACEA também reverteu o prejuízo cognitivo gerado pela STZ, sugerindo um 

efeito neuroprotetor do agonista CB1.  

Em relação à via de insulina, a metformina, uma droga antidiabética, tem sido descrita 

como uma droga neuroprotetora contra doenças neurodegenerativas (CORREIA et al., 2008). 

Gupta e colaboradores (2011) demonstraram que a metformina protegeu as células resistentes 

à insulina (Neuro 2a exposta à insulina) da morte celular através da ativação da via PI3K, 

inibição da GSK3 e da ERK, e diminuição dos níveis de p-Tau e da produção da βA, sugerindo 

esse mecanismo como a base da sua eficácia terapêutica na DA. O tratamento com ACEA 

demonstrou efeitos similares a metformina; reverteu a diminuição do IR e da PI3K gerados pela 

STZ em 7 e 3 dias, respectivamente; diminui a atividade da Akt e da ERK; e além disso, 

aumentou acentuadamente os níveis da proteína anti apóptica Bcl-2, resultando na melhora 

cognitiva.  

O aumento da atividade da ERK e Akt tem sido relatado como um mecanismo de 

sobrevivência celular. Porém, diversos estudos têm demonstrado que a ERK pode ser ativada 



96 
 

devido ao aumento dos radicais hidroxílicos, de óxido nítrico (RAMALINGAM; KIM, 2014) 

ou até mesmo pelo aumento de APP, βA e p-Tau (FERRER et al., 2001; GÄRTNER et al., 

1995, 1999). Ramalingam e Kim confirmaram que a ERK pode ser ativada pelo H2O2 em 

cultivo de glioblastoma, e além disso demonstraram que o bloqueio da ERK provocado pela 

insulina atenuou a morte celular induzida pelo H2O2, através do aumento de Bcl-2 e diminuição 

da BAX. Nossos resultados demonstraram que o ACEA diminuiu a p-ERK e aumentou os 

níveis de Bcl-2, e consequentemente reverteu o prejuízo cognitivo provado pela STZ. 

A proteína Akt, desempenha um papel crítico no crescimento celular, diferenciação e 

sobrevivência (BOZULIC; HEMMINGS, 2009). O tratamento com ACEA atenuou os níveis 

da Akt, ou seja, normalizou a atividade desta proteína que estava desregulada pela ação da STZ.  

Diversos estudos demonstraram que WIN 55,212-2, agonista do receptor CB1, e o aumento do 

tônus endocanabinoide (inibição da FAAH) foram capazes de aumentar a fosforilação da Akt e 

atuar junto com a via da ERK 1/2 na modulação das proteínas anti e pró apoptóticas, levando a 

uma neuroproteção (BLÀSQUEZ et al., 2015; KOKONA; THERMOS, 2015; VILELA, et al. 

2015). A ativação da Akt pode influenciar vários alvos e resultar na atenuação da apoptose 

através da modulação das proteínas pró e anti apoptóticas da família Bcl-2 (YU et al., 2014). 

Portanto, a via de sinalização de morte celular também pode ser regulada por outros fatores, 

como por exemplo, dano ao DNA e RONS (VANDER HEIDEN; THOMPSON, 1999). 

O tratamento com ACEA regulou positivamente os níveis da proteína anti apoptótica 

Bcl-2. Ferreiro e colaboradores (2007) observaram que a Bcl-2 desempenha uma função 

neuroprotetora contra morte celular por apoptose causada pela toxicidade do peptídeo βA. Por 

conseguinte, o aumento da Bcl-2 pode atenuar o processamento de proteína precursora amiloide 

e da Tau, reduzindo os depósitos extracelulares de βA (ROHN et al., 2008). Mecha e 

colaboradores (2012), observaram que o Canabidiol (CBD) também foi capaz de controlar os 

níveis de Bcl-2 e Bax, protegendo os oligodendrócitos de um estimulo inflamatório.  

A Bcl-2 protege as células neuronais através da redistribuição do citocromo c e inibição 

da ativação de caspase 3 (FERREIRO et al., 2007; ROHN et al., 2008).  O aumento da Bcl-2 

inibe a geração de ROS e acidificação intracelular, restabelecendo a fisiologia normal da 

mitocôndria. Portanto, o mecanismo final de neuroproteção promovido pelo ACEA parece 

envolver um aumento significativo dos níveis de Bcl-2. 

Os estudos realizados em culturas de células demonstraram que CBD, ACEA e 

WIN55,212-2 inibiram a hiperfosforilação da Tau em células neuronais PC12 estimuladas com 

βA (ESPOSITO et al., 2006 a,b). No caso de CBD, o efeito foi mediado através da redução da 

atividade da GSK3β, conhecida como uma das Tau quinases (FERRER et al., 2005), que por 
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sua vez resultou no aumento da ativação da via Wnt/ β-catenina e conseqüente redução da 

apoptose neuronal (ESPOSITO et al., 2006c). Em contraste, o efeito ACEA e WIN55,212-2 

sobre a hiperfosforilação da Tau foi mediado seletivamente pelo receptor CB1 através da 

regulação negativa da expressão da proteína induzível de óxido nítrico sintase (iNOS) e 

produção de NO em astroglioma co-cultivadas com as células neuronais PC12 estimuladas por 

βA (ESPOSITO et al., 2006a).  Nossos resultados mostraram que o ACEA foi capaz de reduzir 

os níveis de fosforilação da proteína Tau no modelo da STZ. Em consonância com o papel 

descrito para o receptor CB1 em relação ao NO, podemos sugerir que o tratamento com ACEA 

possivelmente regulou as alterações geradas pelo NO liberado pela STZ (ASO et al., 2012).  

   No modelo in vitro, inicialmente, foram feitas as curvas concentração-resposta, a fim 

de avaliar os efeitos dos compostos canabinoides (ACEA e AM251) e da STZ em relação à 

viabilidade celular. A concentração de STZ foi escolhida baseada nos nossos dados e em um 

estudo anterior com a mesma linhagem de neuroblastoma (MAZUCANTI, 2013), já as 

concentrações dos canabinoides foram baseadas nos trabalhos anteriores do nosso laboratório, 

e previamente descritas em diversos estudos como doses ativas no tecido neuronal ou em estudo 

de cultura de células (CALTANA et al., 2015; HARVEY et al., 2011).  

Em seguida, para investigar se a STZ poderia afetar a resposta à insulina, e ser utilizada 

como modelo de resistência insulínica, foi feita à análise da resposta das células à insulina no 

modelo in vitro após a exposição à STZ por 48 horas.  Foi possível observar que a STZ gerou 

uma deficiência na resposta ao desafio de insulina em todos os tempos testados (10, 20 e 30 

minutos) através da análise da fosforilação da Akt, e  alterou a atividade da PI3K no tempo de 

10 minutos, sugerindo que a deficiência é na via de sinalização IR/PI3K/Akt. As células 

expostas à STZ responderam ao desafio de insulina de forma similar às células resistentes à 

insulina. Mazucanti (2013) utilizou o mesmo protocolo, e também observou que a exposição à 

STZ por 48 horas desencadeou uma resistência à insulina quando as células eram desafiadas 

por 10 minutos. Já Gupta e colaboradores (2011; 2012) avaliaram a resposta ao desafio de 30 

minutos, e observaram que as condições hiperinsulinêmicas prolongadas nas células Neuro 2a 

levaram ao desenvolvimento de uma resistência à insulina, ao alterar a ativação do IR, IRS1, 

PI3K, Akt, seguido da translocação de GLUT4 para a membrana plasmática e, assim causando 

uma captação de glicose prejudicada pela célula neuronal. Os nossos resultados demonstram 

que a exposição das células Neuro 2a à STZ produziu uma deficiência na resposta à insulina, 

característica relacionada com a DAs, sugerindo o uso da STZ na linhagem Neuro 2a como 

modelo in vitro experimental para o estudo de mecanismos da DAs. 
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Afim de investigar o efeito da ACEA após a exposição das células Neuro 2a à STZ em 

relação a viabilidade celular, foi feito o tratamento conjugado dos compostos canabinoides 

(ACEA e AM251) com a STZ.  Os nossos resultados demonstraram o efeito neuroprotetor do 

agonista de CB1, ACEA, em relação à viabilidade celular. O AM251, um antagonista seletivo 

do receptor CB1, bloqueou a ação neuroprotetora promovida pelo ACEA, sugerindo que esse 

efeito neuroprotetor ocorreu via receptor CB1. 

 Diversos estudos sugerem uma função importante de neuroproteção do sistema 

endocanabinoide em relação a doenças neurodegenerativas crônicas, como a doença de 

Alzheimer (MICALE et al., 2007). Tem sido demonstrado o efeito neuroprotetor dos compostos 

canabinoides mediados pelo receptor CB1 em vários modelos in vitro (ABOOD et al., 2001; 

GILBERT et al., 2007; KARANIAN et al., 2005; MELIS et al., 2006; SHEN; THAYER, 1999). 

Além disso, camundongos knock-out para o receptor CB1 apresentam uma maior 

susceptibilidade à neurodegeneração, o que revela a participação do sistema canabinoide, em 

particular do receptor CB1, nesses processos (MARSICANO et al., 2002; PARMENTIER-

BATTEUR et al., 2002). A ativação do receptor CB1 pode gerar uma neuroproteção, devido à 

modificação de cascatas de sinalização envolvidas na sobrevivência e inflamação celular, tais 

como ERK1/2, proteína quinase ativada por mitógenos p38 (p38MAPK) e fator nuclear kappa-

potenciador da cadeia leve de células B ativadas (NF-κB), e medidores inflamatórios como 

iNOS e COX-2 (BENITO et al., 2012). 

Estudos anteriores do nosso laboratório também demonstraram uma neuroproteção 

exercida pelos agonistas canabinoides, ACEA e metanandamida, em diferentes modelos de 

neurodegeneração (AUAD, 2006; BATINGA et al., 2016; VRECHI, 2016). O efeito 

neuroprotetor variou de acordo com cada modelo, como por exemplo, no modelo de estresse de 

retículo endoplasmático, o efeito neuroprotetor exercido pelo ACEA, foi via TRPV1 associado 

à redução na expressão das proteínas pré-apoptóticas, CHOP e Caspase 12. Já no modelo de 

morte induzida por estímulos neurotóxicos (6-OHDA), inflamatórios (LPS) e oxidativos (H2O2) 

em neurônios dopaminérgicos, o efeito neuroprotetor dos compostos canabinoides ACEA e 

AM251 foi associado a uma redução na produção de ROS e da expressão da caspase 3.  De 

qualquer maneira, o efeito neuroprotetor dos canabinoides pode ocorrer devido à sua atuação 

em vários mecanismos celulares e moleculares, incluindo apoptose e inflamação (GUZMAN, 

2003; WALTER; STELLA, 2004). 

A fim de investigar quais os mecanismos envolvidos na neuroproteção desencadeado 

pelo agonista CB1 na viabilidade celular, avaliamos os efeitos do tratamento conjugado da STZ 

com compostos canabinoide após 24 horas na linhagem Neuro 2a, através dos níveis de 
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expressão das proteínas relacionadas à morte neuronal, à sinalização da insulina e ao sistema 

canabinoide. A STZ foi capaz de reduzir a expressão do IR e aumentar os níveis de Caspase 3, 

sugerindo que os mecanismos de morte desencadeados pela STZ são mecanismos apoptóticos. 

O tratamento com ACEA aumentou a expressão do receptor CB1, e inativou a atividade da 

GSK3 (Ser21/9). Porém, não houve interação entre o tratamento com ACEA e STZ, ou seja, 

não foi possível visualizar nenhum efeito gerado pelo tratamento STZ+ACEA, o que dificultou 

para identificação do mecanismo de neuroproteção. Portanto, os nossos resultados in vitro 

demonstraram que a STZ produziu uma deficiência na resposta à insulina, e que os mecanismos 

de morte desencadeados pela exposição à STZ são mecanismos apoptóticos, que envolvem a 

ativação da caspase 3 e há uma participação do sistema canabinoide na sobrevivência celular, 

com o envolvimento do receptor de CB1, que ocorre possivelmente através da modulação das 

proteínas anti e pró-apoptóticas (GUPTA et al., 2011; 2012).  
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7 CONCLUSÃO  
 

Em conclusão, a estreptozotocina foi capaz de induzir uma deficiência na resposta à 

insulina na linhagem de neuroblastoma, e no modelo in vivo gerou um prejuízo cognitivo nos 

animais e uma variação temporal das proteínas da sinalização de insulina e do sistema 

canabinoide no hipocampo.  Foi possível comprovar que a estreptozotocina causa uma 

resistência insulínica na linhagem de neuroblastoma. O modelo da injeção 

intracerebroventricular da estreptozotocina demonstrou ser um bom modelo experimental para 

avaliar as alterações moleculares encontradas na Doença de Alzheimer esporádica.  

O tratamento com ACEA reverteu o prejuízo cognitivo e modificou algumas alterações 

proteicas da via de sinalização da insulina ocasionada pela estreptozotocina, especialmente a 

atividade das proteínas relacionadas com a sobrevivência celular. Há uma participação do 

sistema canabinoide na sobrevivência celular, com o envolvimento do receptor de CB1, que 

ocorreu através da modulação da homeostase entre as proteínas anti-apoptótica e pró-

apoptóticas, sugerindo uma participação deste sistema em processos neurodegenerativos, como 

neuroprotetor.  
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ANEXO A -  Experimentos realizados durante o Doutorado Sanduíche (PDSE) 
 

Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Apoyo a la Investigación, 

Hospital Universitário Fundação Alcorcón, Alcorcón, Madrid, Espanha, chefiado pelo Dr. 

Julián Romero.  

 
Animais 

 

Foram utilizados camundongos machos C57BL/6J como controle “wild type” (WT) e 

camundongos machos com a deleção da enzima FAAH (FAAHko; CRAVATT et al., 2001), 

pesando entre 25-30 g e com ± 60 dias. Os animais foram mantidos em ciclo claro/escuro (12/12 

hs), temperatura controlada e acesso livre à água e ração. O protocolo experimental seguiu as 

normas europeias e espanholas para proteção dos animais experimentais.  

Cravatt e colaboradores (1996; 2001) foram os pioneiros no estudo da deleção da enzima 

amida hidrolase de ácido graxo em camundongos (FAAHko), e observaram que esses animais 

possuem um aumento de 15 vezes dos níveis cerebrais de anandamida. A deleção genética da 

FAAH aumenta os efeitos comportamentais da anandamida e também afeta a capacidade 

degradação da anandamida, porém quando os animais FAAHko são tratados com este composto 

exibem uma variedade de respostas comportamentais dependentes de CB1, como por exemplo, 

os efeitos tétrades: hipomotilidade, analgesia, catalepsia e hipotermia (CRAVATT et al., 2001). 

 

 Injeção intracerebroventricular de estreptozotocina 

  

Os animais foram anestesiados com a combinação de quetamina e xilazina (75 mg/kg e 

10 mg/kg, respectivamente), e posicionados no aparelho estereotáxico (Kopf Instruments, 

Tujunga, CA). A partir do bregma, foram utilizados como medidas: 0,8 mm no eixo ântero-

posterior (AP); 1,0 mm no eixo médio-lateral (ML) e 3,4 mm no eixo dorso-ventral (DV) para 

a perfuração da calota craniana (JAVED et al., 2011; LIU et al., 2016; RAVELLI et al., 2017). 

Duas doses de STZ (1,5 mg/kg, dia 1 e dia 3; Sigma, St. Louis, MO) ou tampão citrato (Veículo) 

foram administradas bilateralmente no ventrículo lateral com a microsseringa Hamilton®. Os 

animais foram subdividos nos seguintes grupos: WT submetidos à injeção de citrato 

(WT/CTL); WT com injeção de STZ (WT/STZ); FAAHko com injeção citrato 

(FAAHko/CTL); FAAHko com injeção STZ (FAAHko/STZ). 
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 Os animais foram sacrificados após 7 dias da primeira injeção de STZ para análise dos 

níveis do RNAm da ciclooxigenase (COX)-2, do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), da 

enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) e da interleucina 1-β (IL1-β) por PCR em tempo 

real. 

 

 Análise dos níveis do RNAm da COX-2, do TNF-α, iNOS e IL1-β.  
 

As expressões do RNAm da COX-2, do TNF-α, do iNOS e da IL1-β foram quantificadas 

por PCR- RT no hipocampo após o procedimento estereotáxico e a injeção icv de STZ ou 

veículo. O RNA total foi extraído usando o reagente de isolamento TriPure (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Alemanha). Em seguida, o DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 

1 ug de RNA total através do Kit “First transcriptor Strand cDNA Synthesis” (Roche 

Diagnostics, Mannheim, Alemanha). Os primers (Tabela 3) e as sondas TaqMan foram 

concebidas pela TIB Molbiol (Berlim, Alemanha). A expressão gênica foi quantificada 

utilizando o kit Quantimix Easy Probes (Biotools, Madrid, Espanha) em conjunto com um 

termociclador Light Cycler (Roche). Os valores de transcrição foram calculados usando o 

segundo modo máximo do LC-software versão 4.0. As quantidades de transcrição específicas 

foram normalizadas pela transcrição do gene de referência 18S. Os cálculos e análises 

estatísticas foram normalizados pelo controle (WT-Veículo) e expressos em porcentagem. 
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Tabela 6 – Sequências dos primers utilizados para técnica de PCR- tempo real  

18S sense AAATCAGTTATGGTTCCTTTGGTC 

 anti-sense GCTCTAGAATTACCACAGTTATCCAA 

 Probe#55 Universal, Roche Applied Science 

COX-2 sense TGACCCACTTCAAGGGAGTCT 

 anti-sense CTGTCAATCAAATATGATCTGGATGTC 

 Probe TaqMan 6FAM-AACAACATCCCCTTCCTGCGAAGTT–BBQ 

iNOS sense GCTCCTCCCAGGACCACA 

 anti-sense GCTGGAAGCCACTGACACTT 

 Probe TaqMan 6FAM-CACCTACCGCACCCGAGATGG–BBQ 

Tnf-α sense GCCTATGTCTCAGCCTCTTCTCATT 

 anti-sense CCACTTGGTGGTTTGCTACGA 

 Probe TaqMan 6FAM-CCATAGAACTGATGAGAGGGAGGCCATTT–BBQ 

IL-1β sense TGTAATGAAAGACGGCACACC 

 anti-sense TCTTCTTTGGGTATTGCTTGG 

 

 

Efeito da STZ sobre os níveis de RNAm do TNF-α, iNOS, COX-2 e IL1-β no hipocampo 
de animais WT e FAAHko 

 

O projeto de doutorado sanduíche original tinha como objetivo avaliar a participação 

das células microgliais no modelo animal knockout para a enzima FAAH (FAAHko) 

submetidos à injeção icv de STZ, por meio de abordagens distintas, tais como a microscopia 

intravital, análise dos mediadores inflamatórios e da produção do peptídeo βA.  Porém, o grupo 

do Dr. Romero observou que cultivo celular de astrócitos e microglia dos animais FAAHko 

(modelo in vitro) possuem um perfil pró-inflamatório mais alto quando são expostos ao 

peptídeo βA do que os astrócitos dos animais WT (BENITO et al., 2012). Essa resposta vai 

contra a hipótese de que o aumento do tônus endocanabinoide causaria um mecanismo 

neuroprotetor. Além disso, no modelo in vivo de animais que co-expressam 5 mutações para 

DA familiar 5xFAD e também são knockout para a enzima FAAH (DA/FAAHko), observaram 

que esses animais apesar de terem o genótipo para Alzheimer, apresentavam um prejuízo 

cognitivo menor, menos acúmulo de placas neuríticas, menos microgliose e astrocitose no 

hipocampo, quando comparados com os animais DA/WT (VÁZQUEZ et al., 2015). Portanto, 

no modelo in vivo a delação da FAAH parece ser benéfica, diferentemente do modelo in vitro. 
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Logo, optamos por utilizar o modelo in vivo e avaliar os parâmetros inflamatórios no hipocampo 

para observar a ação do aumento dos tônus endocanabinoide no modelo da STZ. 

Os resultados demonstraram que não houve diferença significativa na avaliação do Tnf-

α e iNOS. Entretanto, na análise entre o grupo FAAHko-Veículo vs FAAHko-STZ, foi possível 

observar que o grupo STZ apresentou uma diminuição (p=0,0099) nos níveis de Tnf-α quando 

comparado com o grupo controle (Veículo; Figura 46).   

 

Figura 46 -Efeitos da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão gênica de Tnf-α e iNOS 
avaliados por PCR, após 7 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao 
controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de cinco experimentos independentes. ANOVA de duas vias 
seguida pelo post-teste Tukery e Test t de student com correção de Welch. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; **p<0,01; quando comparado ao grupo FAAHko – Citrato. 

 

Na avaliação da interleucina pró-inflamatória (IL-1β), os animas FAAHko produziram 

menos IL-1β no hipocampo que os animais WT (WT vs FAAHko; p=0,042). O grupo FAAHko-

STZ apresentou uma diminuição de 46,69% (p=0,0102) nos níveis de IL-1β, quando comparado 

com o grupo controle (WT-Citrato).  
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A COX-2 é uma enzima responsável pelos fenômenos da inflamação e produção das 

prostaglandinas. A injeção icv e a condição genética alteram os níveis de COX-2 (p=0,0182; 

p=0,0352). Os animais FAAHko produziram menos COX-2 e a injeção icv de STZ aumento os 

níveis de COX-2 independente da condição genética do animal (WT ou FAAHko). Houve 

também uma diferença significativa entre o grupo WT-STZ e FAAHko - Citrato (p =0,0145). 

 

 

Figura 47 - Efeitos da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão gênica de IL-1β e COX-2 
avaliados por PCR, após 7 dias. Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação ao 
controle. Cada coluna representa a média ± E.P.M. de cinco experimentos independentes. ANOVA de duas vias 
seguida pelo post-teste Tukery. Os asteriscos denotam o nível de significância; *p<0,05 quando comparado ao 
grupo FAAHko–STZ; # p<0,05 quando comparado ao grupo FAAHko–Citrato. 

 

Em conclusão, os animais FAAHko apresentaram uma resposta pró-inflamatória menor 

que os animais WT. Porém, não foi possível concluir o efeito do aumento do tônus 

endocanabinoide neste modelo, já que a STZ não alterou os parâmetros inflamatório. Dados da 

literatura relataram aumento de TNF-α, iNOS, IL-1β e COX-2 após 14 e 21 dias da injeção icv 

de STZ em animais WT (JAVED et al., 2014; RAI et al., 2014). Concluímos que a questão 

temporal pode ter comprometido a análise do perfil pró-inflamatório. 

 


