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Paulo,São Paulo,2018.

A Cannab/s saf/va, genericamente conhecida por maconha é uma das drogas ilícitas

mais utilizadas no mundo. Por ser considerado inofensiva em alguns países seu uso

recreativo é liberado, o que tem aumentado em grandes proporções do uso desta

substância, incluindo mulheres gestantes. A gestação é um período em que ocorrem

alterações dinâmicas fisiológicas consideráveis na mãe, placenta e feto e com isso,

os processos de absorção, distribuição e eliminação de drogas utilizadas pode ser
muito variável. O que torna a utilização de desta droga mais perigosa nesse

período. Diversos desfechos gestacionais negativos estão associados a seu uso,

porém pouco se sabe sobre os mecanismos envolvidos nesta associação. Assim,

neste estudo avaliamos experimentalmente utilizando um modelo animal, se os

desfechos gestacionais negativos podem estar associados a alterações placentárias.

Resumidamente, fêmeas gestantes de camundongos foram expostas a fumaça

proveniente da queima da Cannabis diariamente durante a gestação via inalação,
mimetizando o uso por humanos. No 18,5' dia da gestação (a termo) foram

eutanasiadas e as placentas coletadas apara avaliação estereológica. Os resultados

mostram que a o consumo da cannabis em baixa dose pode provocar alterações na

estrutura da placenta. Há um aumento significativo em seu volume total decorrente

do aumento no volume do labirinto, além disto o volume de capilares fetais está

aumentados e a barreira enter-hemal fica mais fina. Estas alterações apesar de

sugerirem um mecanismo compensatório, o crescimento fetal normal não é mantido.

.,''x
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ABSTRACT

IH# X1-931:11\5E:li11ãgl:$?HF$HI
Paulo, 2018.

Cannat)/s saf/va, commonly known as marijuana or pot, is one of the most used ilicit

drug in the world. In some countries its recreational use is legal because this drug is

not considered harmful to health. Legalization of its use has increased the number of

users of this drug including pregnant women. Gestation is a period of physiological

dynamic changes in the mother, fetus and placenta, thus the process of absorption,

metabolism and excretion is different. Association between negative gestational and

fetal outcomes and gestational exposure to marijuana is described in the medical

literature. however little is known about the mechanisms involved. Taking this into

account, in this study we investigated experimentally, using in a animal model that

mimics human use, if the negative gestational outcomes could be associated to

placental structural and functional changes. Briefly. pregnant mime were exposed

during gestation to either filtered or marijuana smoke by inhalation and at gestatlonal

Day 18 (at term) they were euthanized and placentas collected for stereological

analysis. Our preliminary results indicate that the use of cannabis sativa during

pregnancy is associated to structural changes in the placenta. Placental total volume

is increased and is due to increases in the volume of the labyrinth. In the labyrinth the

volume of fetal capillaries and their surface área are increased and the interhemal

membrane thickness decreased. These changes suggest a compensatory

mechanism however, they fail to support the fetal normal growth.

,'''\
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1.INTRODUÇÃO

A Cannaó/s saf/t'a, genericamente conhecida por maconha é uma das

drogas ilícitas mais utilizadas no mundo há séculos. Por ser considerada inofensiva,

pelo público leigo, em alguns países, seu uso recreativo é liberado e

consequentemente tem aumentado em grandes proporções do uso da substância

por jovens e gestantes(UNODC, 2009).

Estimasse que cerca de 246 milhões de pessoas, l em cada 20 pessoas

com idade entre 1 5 a 64 anos, utilizaram alguma droga ilícita (UNDOC, 2015). O que

equivale a cerca de 4% da população mundial. Nos últimos anos, esses valores, tem

se mantido constante, além de vir aumentando de acordo com o número

consumidores ter sido compensado pelo crescimento populacional (AN Sirva, PGC

Lama., 2016).

A prevalência anual referente ao uso da maconha foi consumida, no ano de

2014, foi de cerca de 3,9% da população mundial e por 8,4% da população das

Américas, elevadas pela alta prevalência na América do Norte (11,6%) (AN Sirva.

PGC Lima., 2016).

E no Brasil e 4,3% no mundo (UNODC, 2009). Segundo um estudo

desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo. cerca de 1,5 milhão de

adolescentes e adultos usam maconha diariamente (INPAD. 2014), sendo

amplamente consumida por gestantes (CRIPPA, et al.. 20051 BATALLA, et al..

2013). Além dos jovens, a incidência do uso de CannaÉ)/s saf/va entre mulheres no

período gestacional é significativa, variando entre 3% a 4% em países ocidentais

(MARROUN et al.. 2008).

Segundo o Serviço Administrativo de Saúde Mental e Drogas de Abuso dos

Estados Unidos (BATALLA et al., 2013), 7,1% das gestantes já usaram a maconha

em algum período durante a gravidez.(BESSA et al., 2010).

A gestação é um período em que ocorrem alterações dinâmicas fisiológicas

consideráveis na mãe, placenta e feto e com isso, os processos de absorção,

distribuição e eliminação de drogas utilizadas pode ser muito variável (BATALLA et

al., 2013). Isto torna a utilização de desta droga mais perigosa neste período onde o

Ã9.tetraidrocanabinol (THC). principal componente psicoativo da Car?naó/s, por ser
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uma substância lipossolúvel é capaz de atravessar a barreira placentária, afetando o

desenvolvimento fetal(YAMAGUCHI et al., 2008).

Seu uso pode desencadear efeitos gestacionais adversos como: anomalias

congênitas, baixo peso ao nascer, idade gestacional reduzida, partos prematuros,

morte perinatal e abortos espontâneos. .Sabe-se também que o uso durante a

lactação é prejudicial, pois os compostos tóxicos presentes na Cannaó/s ou

formados durante a pirólise podem ser decretados no leite materno (Hingson, Ralph,
et al. 1982).

Dentre as consequências do uso da maconha no período gestacional, são

descritos danos ao sistema nervoso central do feto, com prejuízos em seu

desenvolvimento e maturação, bem como distúrbios neurocomportamentais após o

nascimento(MIROCHICK et al.. 1997 e YAMAGUCHI et al., 2008).

Klein et al (1985) observaram que o uso durante a gestação pode alterar

negativamente o sistema imunológico da mãe, tornando a restante e o feto

suscetíveís a infecções (KLEIN et al., 1985).

Recentemente, a descrimínalização da Cannaó/s se tornou tema de grande

embate em diversos países, destacando-se o Brasill com isso, é importante que haja

discussão e consequentemente avanços nas pesquisas em torno dessa droga por

sua importância para a saúde pública.
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2.JUSTIFICATIVA

Recentemente entrou em discussão a legalização do uso medicinal e

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

seus efeitos adversos na saúde, principalmente quanto ao uso/exposição durante o

período gestacional. Ressalta-se que:

a) O uso de drogas entre mulheres gestantes tem aumentado nos últimos anos;

b) Há poucos estudos experimentais que avaliaram os efeitos do fumo da Cannab/s

saf/va ao desenvolvimento placentário e fetall

c) As alterações no ambiente intrauterino são capazes de provocar desfechos

negativos sobre o desenvolvimento fetall

d) Ainda não existem dados suficientes que relacionar diretamente o fumo de

Car7nal)/s a alterações epigenéticas e seus efeitos transgeracionais.

e) A maioria dos estudos utiliza a injeção de THC para avaliar os efeitos sobre o

desenvolvimento fetal excluindo os efeitos de outros compostos presentes na

fumaças

f) Portanto, os resultados desta pesquisa irão contribuir para o carreamento de mais

Informações sobre o tema, que vem sendo tão discutido em órgãos de saúde pública

fundamentar as decisões quanto ao uso, à legalização e demais deliberações

referentes a esta droga.

3.0BJETIVOS

3.1 0BJETIVOS GERAIS

Analisar os efeitos da exposição à fumaça da queima da Cannaó/s saf/va

durante a gestação sobre o desenvolvimento placentário e fetal sob seus aspectos

morfológicos e estereológicos. utilizando um modelo realista que mimetiza o uso por

humanos(por via inalatória) sob os aspectos de dose e meio de exposição.

3.2 0BJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar possíveis alterações na duração da gestação, no peso de fetos a

termo e no peso da placenta.

- Quantificar por métodos estereológicos o volume dos principais

compartimentos placentários (placa corioalantóide. Labirinto, Zona Juncional) e

decídua bem como das estruturas do Labirinto (trofoblasto, capilares fetais e espaço
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sanguíneo materno) e da Zona Juncional (Espongiotrofoblasto, células de glicogênio

e vasos sanguíneos).

- Estimar matematicamente a capacidade de difusão de oxigênio da placenta

- Avaliar a ultraestrutura da barreira interhemal.

4.REVISÃO DELITERATURA

4.1 FASES NUTRICIONAIS EMBRIONÁRIAS EM CAMUNDONGOS

A principal função da placenta é permitir que o feto e a mãe interajam com o

propósito de promover o crescimento e a viabilidade fetal de modo a preservar o

bem-estar materno. Esta interação é possível graças a regiões especializadas nas

quais células de dois indivíduos estão em associação. O desenvolvimento desta

Interface é um processo que envolve a formação e maturação da placenta bem

como as modificações de tecidos maternos.

O desenvolvimento da placenta em roedores é alvo de inúmeros estudos,

por tratar-se do grupo mais comumente utilizado como modelo experimental.

(WATSON e CROSS, 2005).

Após a fecundação o zigoto/embrião em desenvolvimento passa por três

períodos diferentes em termos de nutrição e relação materno-fetal, apresentando

peculiaridades nos processos de troca entre o concepto e a mãe:

la fase - higçlróíiça: O embrião nos primeiros 5 dias da gestação, nutre-se

e realiza trocas gasosas por meio de substâncias abundantes em carboidratos,

proteínas e lipídeos secretadas pelas glândulas endometriais (XU. XIAO e LI, 2005).

Apesar de o trofoblasto, tecido fetal extra-embrionário com a função de realizar

trocas materno-fetais, esteja em intimamente relacionado com o epitélio uterino. este

ainda se encontra integro.

2a fase - placenta vitelíniçê: nesta fase com a implantação do embrião (entre

o 5o e o 6' dia), a superfície externa do trofoblasto entra em contato com a decídua

endometrial ou com epitélio uterino, caso o tecido não esteja degenerado. A partir

deste contato, é induzida a diferenciação das células trofoblásticas em células

gigantes típicas (células poliplóides que realizam duplicação de DNA sem divisão

/''\
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celular), dos quais os prolongamentos determinam espaços que no 7' dia já estão

preenchidos com sangue materno. Neste meio tempo, o saco vitelínico está se

desenvolvendo e, nos roedores, apresenta-se invertido (o revestimento endodérmico

está voltado para a região do trofoblasto). Deste modo, no 7' dia, o estrato
endodérmico do saco vitelínico está associado internamente ao trofoblasto e a face

externa do trofoblasto está diretamente relacionada com estruturas maternas. No

entanto. neste período, ainda não há troca materno-fetal, em razão de que a

circulação do saco vitelínico ainda não está estabelecida. No 8' dia, com o

desenvolvimento da mesoderme extra-embrionária, tecido com função de formação

dos vasos do saco vitelínico, as trocas materno-fetais podem ser realizadas pela

placenta vitelínica e este será o meio para a nutrição até o estabelecimento

completo da placenta cório-alantoidana (XU. XIAO e LI, 2005).

3' fase - o acenta côro alantoidiana: desde o 5' dia de gestação a área de

trofoblasto localizada no polo embrionário começa a passar por modificações.

Inicialmente, ocorre proliferação celular conduzindo à formação de um cone

trofoblástico ectoplacentáriol no 6' dia, células gigantes começam a apresentar-sel

no 7' dia, ocorre o surgimento de espaços preenchidos por sangue materno por

entre as células gigantes na porção do cone ectoplacentário voltada para o

miométriol no 8' dia, o processo de citodiferenciação avança ainda mais e no 9' dia,

a parede do alantóide com sua mesoderme já rica em vasos fetais se encosta à face

Interna do trofoblasto na região do cone, finalizando a estrutura da placenta cório-

alantoidiana. No 10' dia, os vasos fetais crescem voltados para dentro do tecido

trofoblástico já diferenciado dando origem ao labirinto placentário, região onde

sucedem trocas materno-fetais. A partir do 10' dia até 19' dia (parto), a placenta

círio-alantoidiana virá a ser o principal local de trocas materno-fetais (UTELL e

FRAMPTON,2000).

4.2 Estrutura da placenta cório-alantoidiana

Nos camundongos, a placenta é categorizada como discoide e hemocorial.

tendo em média 2 cm de diâmetro e 0,6 cm de espessura. (Fig 1 a). O termo

hemocorial concerne ao fato de que o sangue materno estar em contato direto com

o trofoblasto, sem a necessidade da intermediação de nenhum tecido materno.
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Conforme o número de camadas de células do trofoblasto. a placenta humana

categoríza-se como monocorial, possuindo apenas uma camada de células

trofoblásticas entre o sangue materno e a célula endotelial dos capilares fetais, ao

passo que em relação aos Roedores, sua placenta classifica-se como do tipo

hemotricorial, pois apresenta três camadas de células trofoblásticas. dos Roedores é

principalmente do tipo hemotricorial, uma vez que apresenta três camadas de
células trofoblásticas.

A camada mais externa de células em contato com o sangue materno é a

citotrofoblástica, descontínua e encontra-se pouco aderida à camada intermediária.

Esta camada e a mais interna são constituídas por trofoblasto sincicial e estão em

íntima aposição. Juntas, estas três camadas providenciam uma permeabilidade

seletiva(membrana inter-hemal).

A configuração das interdigitações materno-fetais também diverge entre as

espécies, podendo possuir configuração labiríntica, lamelar, trabecular ou como

vilosl os roedores possuem interdigitações labirínticas, enquanto que humanos

apresentam vilos.

A Placa alantoideo-coriõnica (Fig 1 a,b - CP), condiz à superfície da
placenta voltada para o feto. É na mesma em que o cordão umbilical Insere-se e que

os vasos fetais derivados do mesênquima alantoidiano se ramificam.

O Labirinto (Fig 1 a,b - Lab), corresponde à disposição geométrica das

interdigitações dos tecidos maternos e fetais. A região do labirinto se forma à medida

que o córion volumoso se ramifica como uma rede densa de vilosidades curtas e
emaranhadas entre si. Ao mesmo tempo o sangue materno penetra nos espaços

entre as vilosidades, de modo que a densidade de volume de tecido fetal é

aproximadamente igual aos espaços vasculares

A zona funcional ou espongiotrofoblasto (Fig 1 a,b - JZ), confere a região

entre o labirinto e a decídual apresenta-se formada por células trofoblásticas não

sinciciais: células trofoblásticas gigantes. situadas na interface materno-placentária.

células espongiotrofoblásticas e células trofoblásticas que acumulam glicogênio.
intercaladas entre os outros tipos celulares (Fig 1 c). Esta porção não contém

sangue fetal, mas é atravessada por vasos maternos revestidos por células
trofoblásticas extravasculares.

Na Decídua (Fig 1 a,b - Dec), o endométrio não atua como uma estrutura

passiva, sobre a qual o trofoblasto se desenvolvem e outro modo, as células

,''''x
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semelhantes a fibroblastos da lâmina própria do útero entram em atividade

proliferativa e diferenciam-se, estabelecendo um tecido especializado (decídua) rico

em leucócitos demonstrando inúmeras funções relativas à interação imunológica

entre o feto e a mãe. As células deciduais têm potencial proliferativo, secretam

componentes da matriz extracelular (colágeno e proteoglicanos), além de estarem

relacionadas a processos de apresentação de antígenos.

/''x

-''''\

.''x

Figura 1. Estrutura macro e microscópica da placenta de camundongos. (a)

corte transversal da placenta na região mediai corado por H&E (objetiva 2,5x). (b)

''\
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ilustração da localização dos compartimentos placentários: Decídua (Dec). Zona

Juncional (JZ), Labirinto (Lab) e Placa Coriõnica (CP). (c) fotomicrografia da JZ

mostrando o espongiotrofoblasto e as células de glicogênio. (d) fotomicrografla do

Labirinto mostrando o trofoblasto, espaço sanguíneo materno e os capilares fetais.

(Figuras e esquema de Mariana Verás, 2008).

4.3 0 PAPEL DA PLACENTA NO CRESCIMENTO FETAL

A entrega materna de oxigênio e nutrientes para o embrião em

desenvolvimento é controlada através da placenta e possui papel central na

modulação do crescimento fetal normal. A tarefa é alcançada pela direção do fluxo

sanguíneo materno para o local de implantação, mediante ao aumento do débito

cardíaco materno, alargamento das artérias útero-placentárias e segundo, por

colocar o sangue materno e fetal em contato íntimo sobre uma grande área de

superfície, formada pelas vilosidades coriõnicas especializadas (JCPB Ferreira.,

A placenta possui outras importantes funções para suporte do crescimento

fetal, tais como a produção dos Fatores de Crescimento semelhante à insulina

(IGFs), que são os principais hormõnios de crescimento durante a vida fetal (RS

Randhawa., 2008).

A fisiologia do crescimento pré-natal difere consideravelmente da do
crescimento pós-natal. O hormõnio do crescimento (GH) e o fator de crescimento

semelhante a insulina l (IGF-l) são o principal regulador endócrino do crescimento

linear durante a infância. No entanto, na vida pré-natal, a GH exerce pouco efeito

sobre o crescimento fetal (Woods KA et al. 1996). Nesta fase. IGF-l e fator de

crescimento insulino-like 2 (IGF-2), independentemente da secreção de GH. são os

principais determinantes endócrinos do crescimento. Os efeitos biológicos destes

IGFs são mediados pelo receptor IGF-l (IGF-IR) durante todos os estádios da vida

IGluckman PD, 1995).

O IGF-IR é uma glicoproteína transmembrana que se liga com maior

afinidade ao IGF-l e com menor afinidade ao IGF-2 e à insulina. Estruturalmente, é

semelhante ao receptor de insulina coM aproximadamente 50% de homologia na

sequência de aminoácidos. Ambos são receptores de tirosina quinase com posições

de duas subunidades extracelulares, contendo um local de ligação ao ligando e duas

2011)
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subunidades l3 intrínsecas com atividade intrínseca de tirosina quinase (Nakae J,

Kido Y, Accili D, 2001). Enquanto o receptor de insulina comunica preferencialmente

a sinalização que mantém a homeostase metabólica, o IGF-IR desempenha o seu

papel principal na regulação da proliferação celular, diferenciação e apoptose,

regulando assim o crescimento longitudinal e dos órgãos.

Nas últimas décadas, uma série de experiências com animais transgênicos

identificaram a importância do IGF-l , IGF-2, insulina e seus respectivos receptores

na regulação do crescimento fetal. Tanto lgfl como lgf2 homogêneos determinaram

o retardo significativo do crescimento intra-uterino (40% de redução no peso versus

controle), mostrando a importância desses dois hormõnios no crescimento fetal (Liu

JP. Baker J et al, 1 993 e Butler AA, LeRoith D. 2001).

4.4CRESCIMENTOINTRA-UTERINO

O desenvolvimento fetal normal depende de vários mecanismos moleculares

que gerenciam tanto o desenvolvimento placentário quanto o fetal, onde fatores

ambientais e genéticos estão associados e interdependentes. É bem aceito. que a

associação entre a restrição do crescimento fetal e complicações perinatais, podem

desencadear problemas logo após o nascimento, assim como, está bem

estabelecido que o baixo peso ao nascer também esteja atrelado a graves

problemas de saúde ao longo da vida(JCPB Ferreira., 201 1).

Estudos epidemiológicos em humano. realizados em grande escala em

diversos países demonstraram que doenças. tais como hipertensão. diabetes

mellitus tipo 2, osteoporose, acidente vascular cerebral e resistência à insulina.

apresentam maior prevalência em populações com histórico de baixo peso no

nascimento (Yarbrough, D.E., Barrett-Connor. E., and Morton, D.J (2000).

O crescimento fetal e placentário é afetado por fatores genéticos e

ambientais, que podem influenciar diretamente a transcrição do DNA por meio de

marcas epigenéticas que modulam a expressão de genes, sem alterar a sequência

do DNA primário. Assim, os efeitos induzidos geneticamente ou ambientalmente

podem persistir durante períodos de tempo ou através de gerações, tornando a

programação epigenética a vincular eventos iniciais de desenvolvimento, como a

restrição de crescimento fetal em relação à susceptibilidade às doenças tardias.
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Ainda assim. foi demostrada a relação direta com o baixo peso ao nascer em

relação à prematuridade(Hallan, Stein, et al., 2008 e Kaijser, Magnus, et al.m 2008).

4.5 RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO

A principal característica de baixo crescimento fetal é a diminuição do peso ao

nascer. Recém-nascidos com peso 10% menor do que o percentual médio para a

idade gestacional é conhecido como "pequenos para a idade gestacional" (PIG)

(Chaddha, Vandana, et al., 2004). Crescimento fetal reduzido, quando associado a

disfunção ou insuficiência da placenta, é referido como restrição de crescimento

entra-uterino (RCIU).

A RCIU pode apresentar-se com características clínicas pré e pós-natais que

comprometem a oxigenação e suporte nutricional, o que por sua vez não ocorre em

uma placenta desenvolvida corretamente (Baschat, Ahmet A., and Kurt Hecher..

A dificuldade de determinar a frequência de RCIU entre os casos PIG, ocorre

pela variação de critérios de diagnóstico, por meio de estudos de clínicos. urra-som

Doppler / ou avaliações pós-natais / patológicas e clínicas. Por exemplo, Madazli e

colaboradores em 2003, averiguaram que 60% dos fetos encontrados por medição

de ultrassom para ser PIG possuía velocimetria Doppler anormal das artérias

umbilicais ou uterinas, enquanto 77% possuíam anomalias pato1(5gicas (Madazli, R.,

et al., 2003).

Selling e colaboradores em 2006 descreveram efeitos familiares

transgeracionaís para RCIU sendo que seus dados apresentaram padrões

esporádicos (Selling, Katarina Ekholm, et al., 2006). Outro estudo realizado em

2006, Maulik analisou diversos fatores relacionados ao comprometimento do

crescimento fetal, evidenciando uma associação positiva quando relacionado ao

baixo peso fetal (., 2006). Doenças cardiovasculares maternas estão diretamente

relacionadas a problemas no desenvolvimento fetal conforme demonstrado nos

trabalhos de Plouin em 1983 e Sibai em 2002.

No entanto, o desenvolvimento vascular placentário demonstrado pela

caracterização patológica deste órgão, pode suceder como um fenómeno

aparentemente primário sem qualquer indicação de condição clínica materna

predisponente, por exemplo, na trombofilia, ainda que alguns fatores de risco

comuns, como hipertensão arterial, tabagismo materno, podem estar presentes.

2004)
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Esta forma idiopática parece ser o tipo mais comum de RCIU (Henriksen. Tore, e

Torun Clausen, 2002).

4.6 A EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL À CANNAB/S

Influências ambientais durante as fases iniciais do desenvolvimento,

particularmente na fase intra-uterina, estão hipoteticamente associadas à desfechos

positivos ou negativos sobre a saúde a longo prazo. Esta é a hipótese de "origens

fetais da doença na vida adulta, também conhecidos como "a hipótese de Barker"

Foi com base na observação de Barker sobre a associação entre baixo peso ao

nascer e doenças cardiometabólicas posteriormente na vida adulta que a teoria foi

formulada(Barker, DJ et al., 2007).

Da mesma maneira, existe um grande número de evidências de que a

exposição pré-natal a cannabis afetaria negativamente o desenvolvimento

neurológico com consequências neuropsiquiátricas e comportamentais na vida

adulta(Jaques, S. C., et al., 2014).

Cerca de 2,5% das gestantes admitem a utilização consistente de cannabis,

deste modo, a real utilização é provavelmente mais elevada (Hayatbakhsh,

Mohammad R., et al, 2012).

4.7 CANABINÓIDES E EFEITO NA FERTILIDADE E NO FETO

O sistema endocannabinoide (ECS) consiste em receptores de

cannabinoides, seus ligantes e enzimas endógenos (Salzet, 2000) e atuam como

moléculas sinalizadoras sinápticas retrógradas que podem estar envolvidas na

inibição da liberação de neurotransmissores (Wilson e Nico11 2001) (Sví2:enská et al,

2008)

O útero expressa CBI, mas não os receptores CB2, e tem a capacidade de

sintetizar AEA sugerindo que o sistema endocanabinóide poderia desempenhar um

papel na função uterina. (Das. S. K., et al.1995) Analisaram adicionalmente, os

níveis da AEA passam por mudança no útero durante a implantação e gravidez

(Westerlind, Kim C., et al., 1999, Wang, Jun, et al., 1999 e Wang. Haibin, et al..
/111141

Quando esses dados foram comparados em conjunto com os relatórios de

pesquisas com oócitos, insuficiência na fase inicial da gravidez, e devido ao aborto

sob a exposição à maconha, o impacto da desregulação no sistema
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endocanabinóide durante a gravidez e os efeitos sobre o feto tornou-se ainda mais

pertinente(Bloch E., et al., 1978 e Smith CG, Asch RH, 1987).

Segundo E. E. Zumbrun et. al em 2009 em experimentos com o uso de

drogas e saúde, concluiu que a maconha é droga mais utilizada por mulheres

grávidas, em 11% (publicação HHS no. SMA10-4609). Além disso, tem sido

mostrado que o THC pode se bioacumular no tecido fetal, tal como o encéfalo

(Hutchings, Donald E., et al., 1989).

O sincronismo e expressão do Receptor CBI, e seus agonistas, são vitais

para a sobrevivência do embrião. No entanto. estudos adicionais são necessários

para resolver o mecanismo de ação dos canabinóides endógenos e seus receptores

durante a gravidez e o impacto dos canabinóides exógenos, (Maniatam, Mohan, et

al., 2012a) mas também pode futuramente efeitos transgeracionais (Manlkkam,

Mohan, et al., 2012b).

Tais efeitos transgeracionais podem ser explicados, principalmente. através

de mudanças epigenéticas causadas por agentes externos através do seu efeito não

só em células somáticas, mas também sobre células germinativas (Sato K, et al.,

4.8 0 PAPEL DO SISTEMA ENDOCANABINO1DE NA REPRODUÇÃO

O sistema endocannabinoide está presente desde a concepção. a peri-

implantação e durante a gravidez e desempenha um papel fundamental na sua

manutenção (Battista, Natalia, et al.. 2008). O CBlr foi identificado em órgãos

reprodutivos. como ovário, placenta e útero (Maccarrone, M., et al., 2005).

Nos últimos anos, novas linhas de pesquisa centraram-se nos efeitos da exposição

ao útero de gestantes à substâncias nocivas (como álcool, tabaco e Carnal)/s).

Em um estudo realizado por Mendelson et al (1985), o nível de prolactina foi

determinado em mulheres antes e depois de fumar maconha e cigarro placebo, tanto

na fase folicular quanto na fase lútea do ciclo menstrual. Os resultados mostraram

que as mulheres tinham uma depressão da prolactina ao fumar maconha em

comparação com o grupo placebo durante a fase lútea. Não foram observados

efeitos semelhantes durante a fase folicular do ciclo menstrual.

A supressão da ovulação foi relatada no uso crónico de Cana?ab/s (Maykut

MO, 1 985). A produção de estrogênio e progesterona pela placenta humana também

pode ser afetada(Park, Boram, et al 2004).

2009)
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Os níveis hormonais sofrem alterações no útero durante a implantação e a

gravidez (Westerlind KC et al, 1997, Wang J et, 1999, Wang H et al, 2004). Em

associação com esses achados, na pesquisa de oócitos. falência precoce da

gravidez e aborto sob a exposição à Cannab/s, o impacto da desregulamentação no

sistema endocannabinóide durante a gravidez e os efeitos sobre o feto tornaram-se

ainda mais relevantes (Bloch E et al, 1978, Smith CG, Asch RH, 1987, Harbison RD,

Mantilla-Plata B, 1972).

De maneira geral, o mecanismo pelo qual os canabinóides perturbam a

reprodução feminina envolve o eixo hipotálamo-hipófise-ovário (HPO) (Terranova,

Paul F., 2003). Os estudos sobre seres humanos e animais sugerem que a

administração aguda de THC suprime a liberação do hormõnio liberador de

gonadotropina (GnRH) e hormõnlo liberador de tirotropina (TRH) do hipotálamo, de

modo que comprometem a liberação de prolactlna e as gonadotropinas, hormõnio

folículo estimulante(FSH) e hormõnio luteinizante(LH). da pituitária anterior.

As alterações das gonadotropinas podem prejudicar a maturação do folículo

ovariano, a produção de estimulação dos esteróides ováricos, estradiol e

progesterona, e induzir a ovulação (Asch RH, Smith CG, Siler-Khodr TM. Pauerstein

CJ. 1981, Mendelson JH, Mello NK, Ellingboe J. 1985, Mendelson JH et al., 1986).

4.9 SISTEMA ENDOCANABINO1DE E PLACENTA

Na maioria das espécies, o receptou CBI é principalmente expresso no

cérebro (Matsuda et al., 1990) e cerebelo (Kishimoto e Kano, 2006), onde, também

foi demonstrado em tecidos periféricos como o olho, a placenta, as membranas

fetais e miometrlo(Dennedy et al., 2004).

Além disso, o receptor CB2 é expresso principalmente por células do sistema

imunológico (Munro et al.. 1993), embora transcritos para este gene tenham sido

identificados em células placentarias e trofoblásticas (Buckley et al., 1998). A

diferenciação entre esses receptores consiste em diferenças na sua sequência de

aminoácidos(Matsuda et al., 1990; Munro et al.. 1993), mecanismos de sinalização

(Felder et al., 1995), e distribuição nos tecidos(Share et al., 1995).

Através de quatro mecanismos, o THC, o principal componente psicoativo da

maconha, significa que a restrição de restrição fetal foi assumida (Taylor, A. H., et

al., 2007). Inicialmente. o THC atravessa a placenta principalmente durante a fase

de crescimento proliferativo precoce em relação à fase de crescimento hipertrófico
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da gravidez tardia para afetar o feto (Vardaris et al., 1976). Em seguida, à exposição

fetal prolongada devido à meia-vida prolongada de THC na circulação materna

(Hutchíngs et al., 1989). Em terceiro lugar, a exposição indireta do feto e trofoblasto

ao aumento dos níveis de monóxido de carbono contra o consumo de maconha é

diretamente tóxica (Clapp et al.. 1987) e, finalmente, o aumento da freqüência

cardíaca materna e da pressão arterial (Sidney, 2002), levando a vasoconstrição

uterina e assim reduzindo a perfusão placentária(Zuckerman et al.. 1989).

4.10 EFEITOS TRANSGERACIONAIS DE EXPOSIÇÃO CANABINO1DE

Esses efeitos transgeneracionais desencadeados por mudanças epigenéticas

causadas por agentes externos por seu efeito não apenas em células somáticas.

mas também em células germinativas(Walker et al., 1997, Sato K et al., 2009).

Existem poucos estudos que analisam os efeitos transgeneracionais da

exposição aos canabinóides, sem qualquer exploração das potenciais

consequências imunológicas. É conhecido nos humanos que a exposição a

canabinóides no útero está associada a diversas consequências neurológicas e

comportamentais para indivíduos jovens ou adultos, incluindo uma maior tendência

para o abuso de drogas(Jaques SC, Kingsbury A. Henshcke P e outros 2014).

No entanto, as mulheres jovens que receberam uma exposição breve pelo

agonista cannabinoide WIN-55.212, após o uso de drogas por um período. que sua

progênie mostrou uma resposta significativamente melhorada à morfina (Vassoler, F

et al, 2013).

A prole apresentou ausência completa de exposição uterina ao agonista

cannabinóide, no entanto, apresentou alterações comportamentais, endócrinas e de

transcrição de genes. Oferecendo pistas subjacentes à resposta alterada a drogas

de abuso, como opiáceos, em humanos. Eles também sugerem que a exposição ao

Car?nab/s. mesmo antes da gravidez, pode ter um efeito prejudicial na prole. Sabe-

se que os tecidos reprodutivos femininos, incluindo os ovários, expressam CBI e

endocanabinóides (Bari M et al, 201 1) e nos homens, o THC pode interromper as

funções gonadais e pode afetar a prole futura(Banerjee A et al, 201 1).

O uso de maconha por mães jovens, a alta popularidade da droga entre os

adolescentes e a possibilidade de misturas de canabinóides sintéticos e / ou uso de

outras substâncias que podem afetar o desenvolvimento fetal e seus resultados (por

'''\
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exemplo, álcool, tabaco) são especialmente relevantes. No entanto, ainda não há

dados suficientes sobre os efeitos fisiológicos e detalhes sobre as consequências da

exposição fetal à maconha e substâncias associadas(Calvigioni D et al, 2014).

5.MATERIALEMETODOS

5.1 ANIMAIS

O estudo foi realizado com fêmeas de camundongos Balb/C com idade

aproximada de 90 dias. As fêmeas foram acasaladas com machos de fertilidade

comprovada e não expostos à droga. 0 0.5' dia gestacional (DG) foi definido com

base na visualização do p/ug vaginal ou pela presença de espermatozoides no

lavado vaginal.

Delinecimento experimental

r ] Controle

l.a Exposição Cannab/s

Grupo
Controle
(n=10)

Grupo
Cannabis

(n=10)

Eutanásia

gestacional

Delineamento experimental. DG dia gestacional

Figura 2. Ilustração do delineamento experimental para a concretização do trabalho.

As fêmeas Balb/C gestantes foram divididas em 2 grupos: um exposto à

fumaça de Cannaó/s saf/va (n= 10) e outro exposto ao ar filtrado (n= 10). Após a

confirmação da gestação, foram expostas diariamente a partir do 5,5' DG - fase em

'$ $
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que o período de implantação embrionária já foi concluído - até o 17,5' (penúltimo

DG). Com a conclusão das exposições, as gestantes de cada grupo foram
eutanasiadas no 18,5' DG para coleta da placenta..''\

./''\

5.2SUBSTÂNCIATESTE

A maconha foi obtida através de solicitação oficial ao Delegado Seccionar de

Marília com fornecimento autorizado pela 3' Vara Criminal, Execuções Criminais -

Corregedoria dos Presídios e da Polícia Judiciária - Poder Judiciário da Comarca de

Marília- SP, sendo a liberação do material para o desenvolvimento exclusivo deste

estudo. O material foi apreendido de fonte única e lacrado (Lacre n' 448187/08) pelo

Núcleo de Perícias Médicas Legais do instituto de Criminalística de Marília- São

Paulo, contendo 1 ,0 Kg da droga "/n natura'

5.3 APARATO PARA INALAÇÃO DE FUMAÇA

'"'\

O aparelho para geração e inalação de fumaça da Car?r7ab/s sat/va foi

desenvolvido conforme descrito por Benevenuto et al., (2016). Consiste em três

câmaras, uma para a queima da maconha, outra para a mistura e outra para

exposição, onde os animais são acondicionados individualmente para exposição

somente via inalação (Figura 2). Para a realização dos experimentou, a maconha

(contendo 0,3% de THC) foi manipulada na forma de cigarros, que foram colocados
em um adaptador da câmara de queima.

As exposições são controladas quanto ao tempo e a concentração de CO2. A

exposição dos animais controle é feita em aparato semelhante, sob as mesmas

condições, entretanto o fluxo é de ar filtrado, As exposições foram feitas de acordo

com o estudo de Benevenutto et al. (2016) onde são queimados 200mg de Cannab/s

saf/va por 5 minutos.
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.''3 Figura 3: Representação esquemática do sistema de geração e exposição dos

animais experimentais a fumaça da queima da Carnal)/s saf/va.

5.4COLETADAPLACENTA

No 18.5GD as fêmeas foram eutanasiadas para coleta das placentas. Os

animais foram eutanasiados por overdose de anestésico inalatório(ISOFLURANE®).

Os fetos foram eutanasiados /n ufero por overdose de anestésico (Pentobarbital i.v

(a.uterina) 200mg/kg peso). Para a cometa dos tecidos a parede abdominal foi aberta,

o útero exposto (Fig 3a) e os vasos uterinos ligados de forma a não permitir que o

sangue contido na placenta não fosse perdido (Fig 3b). O útero e os ovários foram
removidos e avaliadosl o número dos sítios implantacionais, reabsorções, fetos vivos

e mortos foram anotados e apresentados no estudo de Benevenuto et al (2016). Os

fetos, as placentas e cordões umbilicais foram dissecados e pesados (Fig. C3). A

placenta foi fixada por imersão por 24h em solução de formaldeído 4% e transferida

para etano1 70% até o seu processamento.
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Figura 4. Em (a) aparece o útero gravídico expostos em (b) observa-se a

ligadura dos vasos sanguíneos uterinos para que não ocorra perda do sangue

placentário durante a remoção do útero; e em (c) separação do feto, placenta e

cordão umbilical (Fonte: VERÁS, Mariana M., Natália SX COSTA, and Terry
MAYHEW. '' 2014).

5.5 AVALIAÇÃO ESTEREOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DA PLACENTA

A estereologia é um método bem estabelecido para gerar quantidades

tridimensionais, como volume, áreas de superfície e comprimento de tecidos

complexos a partir de cortes histológicos bidimensionais. Para avaliação da

placenta, em cada um dos parâmetros estabelecidos, foram seguidos protocolos

específicos:

5.6AMOSTRAGEM

Na análise foi utilizada uma adaptação do método descrito por Verás e

colaboradores (2008) com o material incluído em parafina. Resumidamente, após a

fixação do material, as placentas foram cortadas em fragmentos de 2mm, cuidando

para que cortes verticais(Baddeley AJ, Gundersen HJ, Cruz-Orive LM. 1986) fossem

obtidos (a placa coriõnica foi determinada como eixo horizontal); a direção do corte

foi randomizada e o primeiro fragmento cortada no intervalo entre 0 e 2mm. Em

média, foram obtidas 4 fatias de cada placenta, sendo duas destinada para inclusão

em parafina e as outras duas foram seccionadas novamente em tiras de 2mm e

amostradas sistematicamente para inclusão em historresina e ou análise
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ultraestrutural (microscopia eletrõníca). Dos fragmentos incluídos em parafina foram

obtidos 4 séries de 5 cortes com 5 }iml estes cortes foram corados pelo método

hematoxilina-eosina e utilizados para determinar os volumes absolutos da zona do

labirinto, da zona juncional e da decídua, bem como das estruturas do labirinto. As

outras séries de cortes foram utilizadas para os estudos imunoistoquímicos e

histoquímicos .

A análise estereológica foi realizada em microscópio óptico. O objetivo foi

estimar a composição volumétrica da placenta juntamente com as áreas de
superfície dos espaços sanguíneos maternos e capilares fetais. Outras quantidades

(calibre dos vasos, média aritmética da espessura e a capacidade difusional do

oxigênio total e massa específica da barreira inter-hemal) foram derivadas

secundariamente das estimativas primárias.

5.7 ANALISE DOS VOLUMES E DENSIDADE DE VOLUME DOS

COMPARTIMENTOSPLACENTARIOS

O volume placentárlo total foi determinado indiretamente por meio da equação

(1 )

(1 ) v = m/d

onde m é a massa obtida em gramas e d é a densidade específica (1,05

O volume absoluto de cada compartimento placentário (decídua, zona

funcional e labirinto e placa coriõnica) foi estimado indiretamente a partir da

multiplicação do volume total da placenta pela fração de volume (Vv) de cada

compartimento. A fração de volume de cada compartimento foi obtida pelo método

de contagem de pontos.

Para isto um sistema teste de 63 pontos (a (p)= 0,5 mm:) foi sobreposto na

série de cortes histológicos verticais obtidos dos blocos de parafina e observados

utilizando-se uma objetiva de pequeno aumento (2,5X), de maneira que a amostra

toda pudesse ser vista. Os pontos incidentes sobre cada compartimento foram

contados para estimar a densidade de volume das três zonas e, utilizando a

g/cm')
3
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equação (2). O programa image J (http://rsb.info.nih.gov/il) b foi utilizado para a

realização das contagens e geração dos sistemas teste. Como(FIGURA IMAGE J )

Figura 5. Exemplo da aplicação do sistema teste de pontos utilizando o

programa de Análise de imagens IMAGE J para avaliação dos volumes dos

compartimentos placentários.

(2) Vv (estrutura/esp.ref) = P(estrutura)/ / P(total)

onde Vv é a fração de volume do componente (ex: labirinto) dentro de um

espaço referência, no caso a placenta como um todos P(estrutura) é o número de

pontos incidentes sobre o componentes P (total) é o número total de pontos sobre o

espaço referência

5.8 ANÁLISE DAS ESTRUTURAS DO LABIRINTO PLACENTÁRIO

Assim como na determinação do volume absoluto das zonas placentárias. os

volumes absolutos dos componentes do labirinto foram obtidos a partir das frações

de volume. O volume absoluto das estruturas do labirinto foi calculado multiplicando-

se o valor das frações de volume de cada componente do labirinto pelo volume total

do labirinto obtido na etapa anterior.
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5.9 DENSIDADE DE SUPERFÍCIES VASCULARES

As áreas de superfície do espaço sanguíneo materno e dos capilares fetais

foram estimadas utilizando-se um sistema teste de arcos ciclóides sobreposto nos

mesmos campos utilizados na análise dos componentes do labirinto. As contagens

são feitas de acordo com a intersecções entre o arco ciclóide e o limite do espaço

sanguíneo materno ou capilar fetal e a densidade de área de superfície determinada

utilizando-se a seguinte fórmula (3)

(3) S(estrutura) [2 x E:](estrutura)/](p) x EP(ref)] x

onde Ell (estrutura) é o número de intersecções dos arcos ciclóides com a

estrutura, EIP (ref) é o número de pontos que incidem sobre o espaço referência, e l

(p) é o comprimento da linha teste associada a cada ponto no sistema teste.

As densidades de área de superfície de cada compartimento (espaço

sanguíneo maternos e capilares fetais) foram convertidas em áreas de superfície

absolutas multiplicando-se pelo volume do labirinto pela seguinte equação(4):

(4) S(estrutura) : Sv(densidade da superfície\ x Vlab(volume do
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5.10 QUANTIDADES DERIVADAS (ESPESSURA, DIÂMETRO E CONDUTÂNCIA)

Para a obtenção da média aritmética da espessura da barreira intervascular

(Ta) foi derivada do volume do trofoblasto (Vtro) e das áreas de superfície do espaço

sanguíneo materno(Smbs) e capilares fetais(Sfcap), por meio da equação(5):

(5) EST TA= 2 X vt.o/(s«bs + Saca.)

A partir dos volumes totais e superfícies correspondentes. foi estimado o

diâmetro dos espaços sanguíneos maternos e capilares fetais (Dfcap). Por meio da

equação (6):

(6) Est Dfcap= 4 x Vfcap / Sfcap

Contudo, este sistema é melhor representativo em relação aos capilares fetais

do que os espaços sanguíneos maternos (que são superfícies irregulares), os

resultados obtidos são apenas uma estimativa, já que se assume que os vasos e

espações sanguíneos são circulares em corte transversal e uniformes ao longo de
sua extensão.

Toda via, o objetivo central do trabalho teve enfoque em entender se

diferenças nos volumes vasculares poderiam ser decorrentes de alterações nos
calibres.

J
»

U
H

Figura 6. Em (a) Ilustração da aplicação do sistema teste de pontos e em (b)

contagens de intersecções com a superfície do espaço sanguíneo materno (preto) e

capilares fetais(verde).(Figura confeccionada por Mariana Verás).
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A capacidade de difusão total do oxigênio (cm;.min''.kpa'l) das barreiras

interhemais determina-se através uma série de valores estruturais e físico-químicas

que caracterizam as dimensões físicas e propriedades fisiológicas dos componentes

teciduais interpostos entre os vasos fetais e o sangue materno (Coan et al., 20041

Mayhew et al., 1993).

A estimativa da capacidade de difusão (Divb) desta membrana pode ser obtida a

partir de estimativas das áreas de superfície e média harmónica da espessura

(THivb) com a equação (7):

(7) Est Divb K.(Smbs + Sfcap) /2 .THivb

Onde K representa o coeficiente de difusão de Krogh e para o qual foi adotado o

valor de 17.3 x 10'8 cm2.min'l.KPa'l(Coan et al., 2004)

A média harmónica difere da média aritmética por dar mais peso a regiões

finais da membrana interhemal, ou seja. para regiões através das quais a difusão

ocorre mais eficientemente. Neste estudo, a Divb foi aproximada por meio da média

aritmética(Ta) ao invés da média harmónica da barreira interhemal,

A capacidade de conduzir massa-especifica (cm'.min''.kpa'lg'l) foi

determinada simplesmente pela divisão da Divb pelo peso do feto. Para avaliar as

distorções resultantes do processamento do tecido nos diferentes grupos, o diâmetro

médio de hemácias foi utilizado como padrão interno de calibração.

Através do programa [mageJ [http://rsb.info.nih.gov/ij/], os aumentos lineares

foram calibrados fotografando-se uma escala micrométrica como padrão externo.

Este software foi utilizado para gerar e sobrepor os sistemas testes e realizar as

contagens(Papadopulos et al., 2007).
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5.11 AVALIAÇÃO ULTRAESTRUTURAL DO COMPARTIMENTO PLACENTÁRIO
LABIRINTO

A avaliação ultraestrutural do labirinto foi realizada, com a finalidade de obter

as médias harmónicas aplicadas na estimativa da capacidade de difusão especifica

(cm'.min''.kpa'l) através da média harmónica. Neste caso. utilizamos

eletromicrografias de Microscopia Eletrõnica de transmissão a um aumento de

1.800X em 8 campos selecionados randomicamente dentro do labirinto por tela de

cobre (total de 9 telas de cobre) e um sistema teste de linhas transversais dispostas

randomicamente.

'''\

Figura 7. Em (a) Ilustração da eletromicrografia do Labirinto referente ao grupo Ar

filtrado (controle) em (b) micrografia labirinto grupo exposto (Cannabis). Em A e B:

notar destacadas as seguintes estruturas: (ESM) região do Espaço sanguíneo

Materno, (CF) Capilar Fetal, (STRFI) Sinciciotrofoblasto e (TRFll) Citotrofoblasto.

Aumento: 1 .800X.

5.12 PROCESSAMENTO DOS CORTES HISTOLÓGICOS PARA MICROSCOPIA

ELETRÕNICA DETRANSMISSÃO

Para a avaliaçãoultra-estrutural da Placenta das camundongas Balb/c, a fim

de obter a média harmónica da distância da barreira interhemal. foram obtidos

fragmentos com cerca de 0,5cm: do compartimento Labirinto.
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Inicialmente os fragmentos foram imersos em solução de glutaraldeído a

2.5%, tamponado com fodfato de sódio a 0,1 M e Ph 7.4.

Ap(5s completar a fixação, o material foi lavado em tampão fosfato de sódio a

0,IM, Ph 7,4 por três vezes, durante 10 minutos cada. A partir deste processo.

iniciou-se a pós-fixação em tetróxido de ósmio (tamponado em fosfato de sódio 0,1 M

e Ph7,4) A 2% durante duas horas. Completada a pós-fixação, os fragmentos foram

então lavados em solução tamponada por três vezes durante 10 minutos cada. Após

a lavagem, estes fragmentos foram imersos em acetato de uranila aquosa saturada

por l hora ao abrigo de luz, subsequentemente lavados em tampão e finalmente

submetidos à desidratação em álcool etílico em concentrações crescentes: 50%,

70%, 80% 90% e 95% (lO minutos em cada álcool) e em álcool etílico absoluto.
sucedendo 4 trocas em intervalos de 20 minutos.

Concluída a passagem pela bateria de álcool etílico, os fragmentos foram

lavados em óxido de propileno, durante 10 minutos, garantindo assim uma total

desidratação, onde em seguida iniciou-se a infiltração em araldlte SO2- Polysciencs.

Os fragmentos foram imersos em uma mistura de óxido de propileno e araldite na

proporção 1:2 durante l hora, 1:1 durante 12 horas, araldite pura durante 4 horas e

enfim em araldlte pura mais ativador, para a confecção dos blocos, sendo levados à

estufa a 60'C por três dias até a completa .polimerização.

Obtidos os blocos, foram confeccionados cortes semifinos com 0,4 pm de

espessura em ultramicrótomo automático (ultracut R, Leica Microsystens <

Germany), contando-os a quente em solução aquosa de azul de Toluidina a 1% e
analisando-os em microscópio de luz, para identificar as áreas de interesse com a

finalidade de obter cortes ultatrafinos das mesmas. Para isto, foram realizados

cortes com 0,07 pm de espessura que foram então coletados em telas de cobre e

contrastados com acetato de uranila saturada a 2%, durante 7 a 10 minutos, e logo

em seguida em nitrato de chumbo a 0,5%.. durante o mesmo período utilizado para o

acetato de uranila. Por fim, o material foi analisado em microscópio eletrõnico de

transmissão (Morgagni 168D, FEI Company. The Netherlands, Mega View 111 câmera

soft Imaging, Germany) e as regiões do labirinto placentário melhor analisadas.
,.''x
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5.13 AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA E HISTOQUiMICA

Os métodos imunohistoquímicos foram empregados para avaliação de

possíveis mecanismos envolvidos na associação entre os desfechos gestacionais

negativos e o uso da maconha durante a gestação. Serão utilizados os seguintes

marcadores:

VEGF: Marcação com fator de crescimento endotelial vascular VEGF, que

traz informações sobre a formação dos novos vasos sanguíneos

HIF-l : Avaliação de hipóxia tecidual

IGFIR: Marcação do receptor do Insu//n //ke growfh, muito importante no

desenvolvimento placentário, com o objetivo de verificar sua biodisponibilidade

mediante a exposições a droga

Colágeno l e 111: a avaliação do colágeno feita pelo método Picrossírius Red

que permite a identificação e marcação de fibras do sistema colágeno com o objetivo

de evidenciar ou não alterações na matriz extracelular

,'''x

Figura 8. Em (a) Imagens da região do Labirinto imunomarcada com o anticorpo

VEGF em uma concentração 1:1000. Onde (A) trata-se do grupo Ar filtrado

(controle) e(B) micrografia labirinto grupo exposto(Cannabis). Aumento 20X.
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Figura 9. Em(a) Imagens da região do Labirinto imunomarcada com o anticorpo HIF

l a em uma concentração 1 :1000. Onde (A) trata-se do grupo Ar filtrado (controle) e

(B) micrografia labirinto grupo exposto (Cannabis). Aumento 20X.

Figura 10. Em (a) Imagens da região do Labirinto imunomarcada com o anticorpo

IGF-l a em uma concentração 1:1000. Onde (A) trata-se do grupo Ar filtrado

(controle) e (B) micrografia labirinto grupo exposto (Cannabis). Aumento 20X.

Figura 11. Em (a) Imagens da região do Labirinto coradas através da técnica de
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Picrosicius. Onde(A) trata-se do grupo Ar filtrado(controle) e(B) micrografia labirinto

grupo exposto(Cannabis). Aumento 20X.

5.14 PROTOCOLO TÉCNICA DE IMUNOHISTOQUiMICA

As lâminas foram dispostas em tampão citrato lx e levadas a panela de

pressão por 3 minutos após atingir a pressão, feito isso o material foi retirado da

panela para que esfriasse, por cerca de 30 minutos. Inicia-se o bloqueio Peroxldase

(reagente do kit) por 30 minutos no escuro e consecutivamente realiza-se o bloqueio

em BSA a 2% durante 20 minutos. As então são secas tomando cuidado para não

tocar no material, e uma marcação da região com a caneta óleo especial para esse

tipo de técnica, impedindo que ocorra mistura ou vazamento.

A diluição dos anticorpos é feita em TBS IX com BSA 0,2%, a proporção

utilizada para cada um dos anticorpos usado na técnica foi de 1 :1000. Feito isso, os

mesmos foram pipetados no material suficientemente para total cobertura do tecido,

cerca de 30 a 50 pl. A fim de evitar a evaporação do anticorpo e consequentemente

a falha na realização da técnica, o material foi coberto com Parafilme, assim

aumentando a tensão da bolha, impedindo que a solução fosse perdida. O material é

então acondicionado em geladeira Overnight.

No dia seguinte o material é lavado 3 vezes durante 5 minutos em solução

TBS +BSA 0.2%, feito isso, aplica-se a solução de anticorpo secundário por 15

minutos em temperatura ambiente, seguidamente realiza-se a lavagem por 3 vezes

durante 5 minutos em TBS +BSA 0,2%. Prepara-se então, a solução DAB (1000 PI

de DAB substrato -) 20 pl de cromógeno), e calcula-se a quantidade a ser usada

nos cortes. Cerca de 30 a 50 }il por corte. Aplica-se a solução, quando o corte

apresentar coloração acastanhada, bloqueia-se em H20 para encerrar a reação de

revelação. E finalmente o tecido é contra corado em Hematóxilina por 15 segundos.

seguir os passos de desidratação nas respectivas concentrações de álcool etílico

(70%, 96% e 100%), por fim o material é imerso em Xilol l durante 2 minutos e Xilol

2 até a montagem da lâmina.

''''\

.'''x

.'''\

5.1 5 PROTOCOLO TÉCNICA P/CAOS/R/US RED

O material foi cortado em parafina a uma espessura de 5 micrõmetros.

Seguidamente do processo de desparafinização em xilol (xileno). E então, hidratado
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em soluções de etanol com concentrações decrescentes até água. O material foi

então corado durante l hora em solução de Sirius Red a 0,1%. 5. O material foi

lavado durante 2 minutos em solução de ácido clorídrico 0,0IN. E finalmente

contracorado com Hematoxilina de Harris por 6 minutos. Desidratado até etanol

absoluto, e clarificado em xileno e até a montagem da lâmina.

.'''\

.'''\

5.16ANÁLISE ESTATÍSTICA

Médias e desvios padrões (SD) foram calculados para cada grupo. Teste t de

Sfudanfou Mann Whitney foram utilizados para comparar os desfechos entre os

grupos. A análise estatística foi realizada pelo software estatístico SPSS. versão

17.0. A hipótese nula foi rejeitada ao nível de probabilidade de p<0,05.
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6.RESULTADOS

Os dados estão apresentados em forma de gráficos e de acordo com a

estrutura placentária avaliada:

6.IPESO PLACENTÁRIO

Ar Filtrado
Grupo

E íroí baús: +/. t $D

Cannabis

Gráfico l Gráfico de barras mostra a diferença entre o peso da
expostos a Cannabis (MA) e não expostos(FA) (n:8, ' p : 0 004).

placenta nos grupos

Além desse crescimento compensatório da placenta, os fetos do grupo MA foram

menores (comprimento de CR <0,01, redução de 8% no peso) e mais leves (P

<0,01 , redução de 8% no peso).
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6.2 DENSIDADE DE VOLUME DOS COMPARTIMENTOS PLACENTARIOS
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Gráfico 2 Contribuição relativa fraciona relativa de cada compartimento placentário para o

volume absoluto da placenta de mães expostas a Cair?ab/s (MA) ou grupo ar filtrado(AF)

Volume fracional do labirinto p: 0.071 Volume fracional da decídua basalis p ; 0,06.
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6.3 VOLUME ABSOLUTO DOS COMPARTIMENTOS PLACENTARIOS
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Gráfico 3 Média do volume total de compartimentos placentários em placenta de MA

mães expostas a Carnal)/s, FA grupo ar filtrado. Volume total do Labirinto * p

0.013: volume Total da decidua basalis ** p = 0,033.
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6.4 VOLUME FRACIONAL DOS COMPONENTES DO LABIRINTO
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Gráfico 4 - Gráfico de Barras mostrado a contribuição fracional relativa de cada um dos
componentes do labirinto para seu volume total. Não foram encontradas diferenças
significativas.
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6.5 VOLUME ABSOLUTO DOS COMPONENTES DO LABIRINTO

1] Vokime Total Capibr
[] Volume Total Espaço SanBuheo Mõt

[:] Vohme.Jota Todo Trofobbsto

Ar Filtrado Cannabis
Grupo

Gráfico 5. Volume total de componentes do labirinto em placentas de mães expostas

Cannabis e ar filtrado (Controle). Volume capilar * p = 0,034.
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6.6 ÁREA DE SUPERFÍCIE TOTAL DO ESPAÇO SANGUÍNEO MATERNO E DOS

CAPILARES FETAIS

Área de stoer üEe E9.1
(nvnl)
Área dB s\oei nEH C8pún
' Fetal (nm:)

Ar Filtrado Cannab
Grupo

Gráfico 6 Gráfico de barras mostrando as áreas de superfície total estimadas para os
grupos expostos a Cannaó/s (Car7nab/s) e não expostos (control). Houve um aumento
significativo na área de superfície dos capilares fetais do labirinto referente ao Grupo
exposto *p<0,04

6.7 DENSIDADE DA SUPERFÍCIE DO ESPAÇO SANGUÍNEO MATERNO E DOS

CAPILARES FETAIS
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Gráfico 7 Gráfico de barras mostrando as densidades de superfície do espaço sanguíneo
materno e capilares fetais para os grupos expostos a CanrlaZ)/s (Cannaó/s) e..não expostos
(control). Houve um aumento significativo na densidade de superfície dos capilares fetais do
labirinto no grupo exposto a cannabis 'p<0.03.

6.8 DIÂMETRO DOS CAPILARESFETAIS

Ar Filtrado
Grupo

Cannabis

Gráfico 8 Gráfico de barras mostrando o diâmetro médio dos capialaros fetais para os
grupos expostos a Cannabis (Cannabis) e não expostos (contrai). Houve um diminuição no
diâmetrodos capilares fetais do labirinto no grupo exposto a cannabis *p<0,02.

6.9 ESPESSURA DA BARREIRA INTERHEMAL
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Gráfico 9 Gráfico de barras mostrando a estimativa da espessura da barreira interhemal para
os grupos expostos a Cannabis (Cannabis) e não expostos.(control). Houve uma diminuição
na espessura da barreira interhemal grupo exposto a cannabis p<0,08.

6.10 CAPACIDADE DE DIFUSÃO OE OXIGÉNIO(CM'.MIN-'.KPA-')
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6.1 1 TÉCNICAS DE IMUNOMARCAÇÃO E COLORAÇÃO PARA COLÁGENO
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Cannabis 6 33.48 11.75

AF 4 13.79 1.91
Vol Lab VEGF ns

Cannabis 2 9,43 4.19

Tabela 1. Tabela demonstrando resultados obtdos a partir das técnicas de

imunomarcação e coloração para colágeno.

Nenhum dos dados obtidos na tabela acima foram significantes, deve-se ressaltar

que apesar do resultado negativo, estes dados não são consistentes, visto que a

não significância dos resultados dá-se pelo fato de que o protocolo empregado para

a técnica de imunomarcação não foi eficaz o bastante para uma análise fidedigna.

7.DISCUSSÃO

Neste estudo, avaliamos os efeitos da exposição materna à fumaça

decorrente da queima da Cannabis sativa sobre o desenvolvimento placentário sob

condições reais de uso. Alterações macroscópicas não foram observadas tanto nos

fetos quanto nas placentas, entretanto as placentas do grupo Cannabis mostraram-

se maiores com relação ao seu peso e volume. Neste estudo não foram
discriminadas com relação ao sexo do feto. Não há diferença na contribuição dos

diferentes compartimentos placentários para o volume total da placenta. entretanto

quando transformados em volumes absolutos verifica-se que há um aumento no

volume do labirinto e da decídua de mães expostas a Cannabis. Além disto, no

labirinto há um aumento no volume total dos capilares fetais e de sua área de

superfície e a espessura da barreira enter-hemal diminui e desta forma aumenta a

capacidade de difusão do O2. Em nosso estudo anterior (Benevenuto et al 2016)

observamos que a exposição gestacional a Cannabis provoca uma redução do peso

fetal a termo. mas não sabíamos se haveria ou não alterações placentárias que

pudessem explicar tal associação. pouquíssimos estudos avaliaram se há ou não

alterações placentárias associadas ao uso em mulheres muito embora há evidencias

consistentes na literatura mostrando que o uso de drogas ilícitas por gestante pode

causar diversas complicações tanto para o bebê quanto para a mãe. O uso da

cocaína está associado com prematuridade, descolamento precoce da placenta,

microcefalia, baixo peso ao nascer e anomalias congênitas (Ellis et al, 1993). A

exposição a opiáceos está mais associado a síndromes de abstinência fetal e

desfechos gestacionais negativos (Pichini et al., 2006). O uso do álcool está muito
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bem descrito e caracterizado assim como o uso do tabaco (Jauniaux et al., 20071

Gundogan et al., 2008). Já o uso da Cannabis é menos conhecido e a identificação

dos mecanismos patológicos. bioquímicos e epigenéticos precisam ser esclarecidos.

A placenta apesar de funcionar como uma barreira de proteção ao feto,

muitas substancias tóxicas conseguem transpõ-la ou seus metabólitos acumulam no

tecido placentário induzindo alterações morfológicas e funcionais.

No estudo conduzido por Ortigosa e colaboradores (2012) 38 placentas de

usuárias de maconha foram avaliadas e os resultados embora não significativos

indicam que alterações nos vasos umbilicais estão associadas ao uso da maconha

na gestação, porém não foram observadas alterações nos vilos placentários.

Em outro estudo, conduzido por Carter et al(2016) alterações semelhantes ao

observado em nosso estudo foram descritas, como o aumento do peso e volume

placentário. Este aumento no volume da placenta sugere um mecanismo de

compensação, no qual a hipóxia seria o mecanismo, semelhante ao que ocorre na

placenta de gestantes em altas altitudes (Moore et al., 201 1 ; Cartwright et al., 2007).

Reforça a hipótese de hipóxia, a observação no volume dos capilares fetais e de sua

área de superfície total observados na placenta das fêmeas expostas a Cannabis.

Entretanto em ambos os estudos conduzidos em humanos uma série de

fatores limitantes estão descritos tais como o baixo número de amostras e o uso

concomitante de outras drogas. além disso, a análise histopatológica conduzida

limitou-se a detecção de congestão, infarto, calcificação, inflamação, infecção,

atraso na maturação dos vimos e baixa perfusão vascular materna.

Estudos in vitro, mostram que o sistema endocanabinoide está presente nas

células trofoblasticas e participam de importantes processos durante o

desenvolvimento placentário no, tais como, a apoptose e proliferação do
citotrofoblasto, regulação dos transportadores de serotonina. E estudos indicam que

a expressão aumentada de receptores de cannabinoide tipo l (CBI) está associada

a complicações como a preeclampsia (Costa et al., 2016). Os problemas com a
técnica de imunomarcação, impossibilitaram uma análise fidedigna. visto que o

protocolo empregado não foi suficientemente eficaz para a obtenção do resultado.

Apesar deste problema. um novo protocolo vem sendo elaborado, para que enfim

possamos elucidar as dúvidas pendentes. para que possamos abrir caminho para

novas perguntas e melhores estratégias para compreender os efeitos gestacionais

do uso da Cannabis. Assim, fica claro. que mais estudos são necessários para
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compreendermos melhor os impactos do uso da Cannabis sobre o desenvolvimento

da placenta.
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8.CONCLUSOES

O uso recreacional da Carnal)/s saf/va durante a gestação pode provocar

alterações no desenvolvimento da placenta, aumentando seu volume total devido a

um aumento no volume do labirinto acompanhado de um aumento no volume dos

capilares fetais e da superfície para trocas e diminuição na espessura da barreira

nter-hemal. Apesar de estas alterações sugerirem um mecanismo de
adaptação/compensação para manutenção do crescimento normal do feto, isto não

é suficiente.
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APÊNDICE A -- Resumo expandido publicado

EFFECTS OF RECREATIONAL USE OF MARIJUANA DURING PREGNANCY

PLACENTAL MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN MICE

l.A. Neves, :J:L:Eelii:eg, V.Y:.Yalil}8(êla , E:E:g'.çêlç11n!. M:M . Verás . .
Pathoogy Departrnent, Schoo of lviealclne, University of Sao Paulo.
Department. Veterinary Medicine School, University of Sao Paulo, Brazil

Surgery

DOl:

Introduction: Marijuana is one of the most commonly self-clted drug used during

pregnancy. There are few studies concerning its gestational toxicity and results are
contradicting. Experimental studies use non-realistic exposure routes and dose.

Objectives: To better understand the impacts of recreational use of marijuana during

pregnancy we used a mouse model of realistic exposure that mimic human's use
under the aspects of dose and route of exposure to assess placental and fetal
effects.

Methods: We exposed pregnant BALB/c mice (n : 12) daily (nose-only) to either

marijuana smoke [0.2 g of marijuana-0.3% AoTetrahydrocanabinol] (MA group) or

filtered air (FA group) during 5 min from 5.5-17.5 day post-conception (dpc), On 18.5

dpc pregnancy was terminated, foetus and placenta macroscopically examined,
weighted and fixed. Stereology was used to estimate volumes (V), surface áreas (S)
and thickness (T) of placental structure and O2 diffusive conductance (O2DC) was

calculated by O2DC = (K ' (sMaS + sFC»/2 ' T, where MBS is maternal blood space,

FC is foetal capillaries, and K is Krogh's diffusion coefficient).

Resulta: No gross abnormalities in placenta or foetus were seen. Placentas from MA

group presented greater total volumes (p<0.004) due to increased V of labyrinth (L)
and decidua (D) compartments. Besides this compensatory growth of the placenta,
foetuses from MA group were smaller (CR length p<0.01, 8% reduction in weight)

and lighter (p<0.01, 8% reduction in weight). Analysis of fractional contribution of
each placental compartment (chorionic plate. L, junctional zone, and D) and of L

ih=H'X;:E:;:RH=iX Hy:li
cannabis group; together these changes improved the O2DC, suggesting that these

placentas are 44% more efficient (P : 0 04).
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Conclusions: Low dose exposure to marijuana smoke during pregnancy affects

placental structure and impairs foetal growth. Increases in placental specific
compartments suggest compensatory mechanisms that will potentially faias to attend
foetal demand.

Funding: CNPq and CAPES. Bioethics Committee FMVZ-USP N' 14551 201 16

APÊNDICE B Resumo expandido publicado

ADVANCED MATERNAL AGE AND PLACENTAL MORPHOFUNCTIONAL

CHANGES: AN EXPERIMENTAL STUDY IN MICE

Department, Veterinary Mediclne ucnool. Univers tyiM:M'Verás r Paulo' Surgery

DOl:

Introduction: Advanced maternal age is associated with adverse pregnancy

outcomes (e.g. stillbirth, miscarriage). Human and animal studies suggest that
defective decidualization and placentation are involved. Despite worldwide tendency

to delayed childbearing, there is a pack of studies in this área.

Objective: We investigated the effects of age on gestational outcomes and

placentation

Methods: We evaluated three groups(n : 6) of pregnant mice(BalbC, primiparous).

The younger group was 2 months old (mo) and older groups were 6 and 12 mo. At
18.5 day post-conception (dpc), animais were euthanized and numbers of foetuses

(NF), reabsorption (NR), implantation sites (NIS), and fosses (IL) were
determined.
l ...AI..n+:An

surface área of foetal capillaries, T = interhemal membrane thickness and K :

Krogh's diffusion coefficient). Group comparisons were drawn using one-way ANOVA
'-,,.ni ..,-...k.nP\ ni tll hvnntheses were rejected at p<0.05
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Results: There were no differences in foetal weight and NIS between the groupsl

however, placental weight (mean difference = 0.077 g) and NR (-1.6 fold) are

increased in older mothers (P = 0.01 and P = 0.001, respectively). In younger

animais. NIF were higher ( , p<0.001). Stereological assessment of the

placenta showed that the total volume of the placenta was increased in older mothers

(-'2 fold, p = 0.01) because of larger labyrinth and decidua compartments. Detailed
examination of the labyrinth structure revealed that volume of maternal blood space

(MBS) is enlarged (-,2 fold) in older mothers (P : 0.01) and volume of trophoblast
reduced (-'40%, P = 0.02), These changes affected MBS surfaces áreas (larger in

older groups) and the T (thinner) in 6 and 12 mo mothers. Additionally, 02DC was
increased in placentas from 6 and 12 mo compared to 2 mo placentas.

Conclusion: The findings Indicate that maternal age influence gestational outcomes

and placental development. Increased NR may be linked to impaired placental initial

development and the observed hypertrophy of the placenta suggests a
compensatory mechanism to support foetal growth.

Funding: CNPq and CAPES. Bioethics Committee: CEUA n' 039/16




