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RESUMO 

 

 

VECHIATO, F. M. V. Participação do sistema endocanabinóide nas respostas 

comportamentais, hormonais e neuronais induzidas pela sobrecarga salina. 2014. 108 f. 

Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, 2014. 

 

O sistema endocanabinóide (eCB) tem sido reconhecido como um importante modulador da 

homeostase energética e recentemente estudos o apontam como um possível integrador da 

homeostase hidroeletrolítica. Estudos recentes do nosso laboratório demonstraram a 

participação do receptor canabinóide do tipo 1 (CB1R) no controle da secreção neuro-

hipofisária em resposta a expansão hipertônica do volume extracelular. Dessa forma, o 

presente trabalho visou esclarecer a participação do sistema eCB, particularmente do CB1R, 

nas respostas neuronais, neuroendócrinas e comportamentais induzidas pela  sobrecarga salina 

de 4 dias (SS). Uma vez que os animais em SS apresentam hipofagia induzida pela 

hiperosmolalidade, buscou-se avaliar as vias de integração do controle da homeostase 

energética e do balanço hidroeletrolítico por meio da introdução de um grupo em dieta 

pareada (pair fed, PF). De forma a investigar a hipótese acima, utilizou-se como ferramenta 

farmacológica o agonista seletivo CB1R, araquidonil-2’-cloroetilamida (ACEA - 0,1µg/5µL), 

administrado por via intracerebroventricular (icv). Inicialmente, nosso trabalho mostrou que a 

SS promoveu aumento da expressão de CB1R tanto nos núcleos supra-óptico (NSO) e 

paraventricular (NPV) do hipotálamo quanto em estruturas da lâmina terminal [órgão 

subfornicial (SFO), o órgão vasculoso da lâmina terminal (OVLT) e o núcleo pré-óptico 

mediano (MnPO)]. Tais observações foram reforçadas pela análise microscópica destas 

regiões cerebrais por imunofluorescência, que evidenciou aumento da imunomarcação para 

CB1R no NPV, NSO e SFO em animais submetidos a SS. Estes resultados também 

mostraram que a maioria dos terminais pré-sinápticos CB1R-positivos estão localizados 

predominantemente na porção ventral do NSO, na qual predominam neurônios 

vasopressinérgicos. Os dados mostram ainda que todas as respostas induzidas pela SS foram 

revertidas após a reintrodução dos líquidos (RL, água e NaCl 0,3M). Já no grupo PF, não 

foram observadas alterações na expressão de CB1R em nenhuma das áreas avaliadas. No 

entanto, após a RL, os animais PF apresentaram hipoosmolalidade plasmática e aumento da 

expressão de CB1R na LT, sendo este último efeito aparentemente mediado por um aumento 



da expressão deste receptor no SFO. Em animais normoidratados, a administração central de 

ACEA produziu um aumento significativo na ingestão alimentar, sendo esta resposta ausente 

nos animais submetidos a SS, apesar do aumento da expressão de CB1R no hipotálamo 

verificada neste grupo. Entretanto, o pré-tratamento com ACEA foi capaz de potencializar a 

ingestão de água induzida pela SS, não produzindo efeitos significativos sobre este parâmetro 

no grupo PF. Este estudo demonstrou ainda que a SS não alterou as concentrações 

plasmáticas de angiotensina II (ANGII), porém promoveu aumento signficativo nas 

concentrações plasmáticas de corticosterona, vasopressina (AVP) e ocitocina (OT), além de 

diminuir a secreção de peptídeo natriurético atrial (ANP). Em animais submetidos a SS, o pré-

tratamento com ACEA potencializou a secreção de corticosterona e preveniu o aumento da 

secreção de AVP e OT. Por outro lado, não foram observados efeitos da administração de 

ACEA sobre a secreção de ANP e ANGII induzida pela SS. Após a RL, o grupo SS 

apresentou normalização das concentrações plasmáticas hormonais, não sendo observados 

quaisquer efeitos da administração de ACEA nestas condições experimentais. No grupo PF, 

por sua vez, após a RL foi observada diminuição na secreção de OT e aumento nas 

concentrações plasmáticas de ANGII, efeitos estes não alterados pelo pré-tratamento com 

ACEA. Em conjunto, nossos dados sugerem que o CB1R participa ativamente das respostas 

homeostáticas comportamentais e neuroendócrinas desencadeadas pela SS, sendo estas 

respostas especificamente relacionadas ao controle da homeostase hidrossalina e não 

secundárias à hipofagia induzida pela hiperosmolalidade. Desta forma, conclui-se que a 

participação do CB1R na homeostase hidroeletrolítica ocorre em paralelo e 

independentemente da modulação exercida por este receptor sobre a homeostase energética. 

 

Palavras- Chave: Sobrecarga Salina; Receptor canabinóide do tipo 1; ACEA; Ocitocina; 

Vasopressina. 

 



ABSTRACT 

 

VECHIATO, F. M. V. Participation of the endocannabinoid system in behavioral, 

hormonal and neural responses induced by salt load. 2014. 108 p. Dissertation (Master of 

Science - MSc) - School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 

 

The endocannabinoid system (eCB) has been recognized as an important modulator of energy 

homeostasis and recent studies suggest that this system may play a possible integrator role on 

hydromineral homeostasis. Recent studies from our laboratory demonstrated the involvement 

of the type 1 cannabinoid receptor (CB1R) in the control of neurohypophyseal secretion in 

response to hypertonic extracellular volume expansion. Therefore, the present study aimed to 

clarify the involvement of the ECB system, particularly of CB1Rs, in neuronal, 

neuroendocrine and behavioral responses induced by 4 days of salt load (SL). Since the 

animals submitted to SS exhibit a well known state of hyperosmolality-induced hypophagia, 

we attempted to evaluate the integrated control of energy homeostasis and hydroelectrolytic 

balance through the introduction of a paired diet group (pair fed, PF). In order to achieve 

these goals, this study employed as a pharmacological tool the CB1R selective agonist, 

arachidonoyl-2'-chloroethylamide (ACEA-0.1µg/5µL), administered intracerebroventricularly 

(icv). Initially, our work showed that SS increased the expression of CB1R in both supraoptic 

(SON) and paraventricular (PVN) nuclei of the hypothalamus, as well as in the structures of 

the lamina terminalis [subfornical organ (SFO), organum vasculosum of the lamina terminalis 

(OVLT) and median preoptic nucleus (MnPO)]. These observations were reinforced by the 

microscopic analysis of these brain regions by immunofluorescence, which showed increased 

immunostaining for CB1R in the PVN, SON and SFO in animals submitted to SL. These 

results also showed that most of the presynaptic CB1R-positive terminals are located 

predominantly in the ventral part of the SON, which is characterized by the presence of 

vasopressinergic neurons. The data also showed that all SS-induced responses were reversed 

after reintroduction of fluids (RF, water and 0,3M NaCl). On the other hand, no changes in 

the expression of CB1R in any of the evaluated areas were observed in the PF group. 

However, after RF, PF animals showed hypoosmolality and increased expression of CB1R in 

the LT, being the latter effect apparently mediated by increased expression of this receptor in 

SFO. In euhydrated animals, the central administration of ACEA produced a significant 

increase in food intake, being this response absent in animals submitted to SL, despite the 

increased expression of CB1R in the hypothalamus observed in this group. However, 



pretreatment with ACEA was able to potentiate SS-induced water intake, producing no 

significant effect on this parameter in the PF group. This study also demonstrated that SS did 

not alter plasma concentrations of angiotensin II (ANG II), but significantly increased plasma 

concentrations of corticosterone, vasopressin (AVP) and oxytocin (OT), and decreased the 

secretion of atrial natriuretic peptide (ANP). In animals submitted to SL, pretreatment with 

ACEA enhanced the secretion of corticosterone and prevented the increased secretion of AVP 

and OT. Moreover, no effect of ACEA was observed on the SS-induced ANG II and ANP 

secretion. After RF, the SL group showed normalization of hormonal plasma concentrations, 

and no effects of ACEA administration  were verified under these experimental conditions. 

After RF, the PF group exhibited a decrease in OT secretion and increased plasma 

concentrations of ANG II, effects that were not altered by pretreatment with ACEA. Taken 

together, our data suggest that CB1Rs actively participate in behavioral and neuroendocrine 

homeostatic responses triggered by SL, and that these responses were specifically related to 

the control of hydromineral homeostasis and not secondary to the hyperosmolality-induced 

hypophagia. Therefore, we conclude that the involvement of CB1R in electrolyte homeostasis 

occurs in parallel and independently of the modulation exerted by this receptor on energy 

homeostasis. 

 

Keywords: Salt load; Type 1 cannabinoid receptor; ACEA; Oxytocin; Vasopressin. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A homeostase hidroeletrolítica é essencial para a sobrevida dos organismos, de forma 

que tanto o volume quanto a composição do líquido extracelular e intracelular devem ser 

mantidos dentro de limites estreitos. Quando alguma alteração é detectada, mecanismos 

neuroendócrinos e comportamentais centrais e periféricos são recrutados para controlar a 

ingestão e excreção de água e eletrólitos, visando restabelecer o balanço hidrossalino. 

 Diversos sistemas especializados participam do desencadeamento das respostas para a 

restauração da homeostase hidromineral, dentre eles podemos destacar os osmorreceptores, os 

receptores de sódio e os barorreceptores. Os osmorreceptores estão localizados no fígado, rins 

e Sistema Nervoso Central (SNC), mais especificamente em estruturas cerebrais desprovidas 

de barreira hematoencefálica, denominados de órgãos circunventriculares. Estas regiões 

osmossensíveis compreendem a região da lâmina terminal, à qual estão associados o órgão 

subfornicial (SFO), o órgão vasculoso da lâmina terminal (OVLT) e o núcleo pré-óptico 

mediano (MnPO), assim como a área postrema (AP), a eminência mediana (EM), o recesso 

pineal e o órgão subcomissural. Aumentos na osmolalidade do líquido extracelular (LEC) 

induzem alterações conformacionais e elétricas nas membranas plasmáticas de células 

osmossensíveis (Verney, 1947; Voisin et al, 1999), induzindo a consequente ativação de 

neurônios localizados nos núcleos supra-óptico (NSO) e paraventricular (NPV) do 

hipotálamo, relacionados à secreção de vasopressina (AVP) e ocitocina (OT) (Oliet & 

Bourque, 1993, McKinley et al, 1999). Porém, esta resposta parece estar relacionada 

especificamente às concentrações extracelulares de sódio, uma vez que a administração de 

sacarose hipertônica produziu respostas distintas daquelas induzidas por salina hipertônica 

(McKinley et al, 1974). Estas evidências sugerem a existência de sistemas receptores 

paralelos para a osmolalidade e para as concentrações extracelulares de sódio no LEC. De 

fato, estudos evidenciaram a existência de um mecanismo sódio-sensível de controle da 

osmolalidade, caracterizado pela presença de receptores específicos para este íon no SFO 

(Andersson, 1978, Denton et al, 1996; Goldin et al, 2000; Hiyama et al, 2002 e 2004; Noda, 

2006). Ainda segundo tais estudos, uma segunda classe de neurônios sensíveis ao sódio 

estaria localizada na porção vasopressinérgica do NSO. Frente ao estímulo de aumento do 

conteúdo extracelular de sódio, haveria ativação de canais mecanossensíveis, que ao serem 

estimulados deflagrariam potenciais de ação, através do influxo de íons, culminando com a 

secreção neuro-hipofisária de AVP (Oliet & Bourque, 1993). Os barorreceptores, por sua vez, 

estão presentes no seio carotídeo, na parede do arco aórtico, nas arteríolas renais e na região 
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cardiopulmonar, e respondem ao estiramento destas regiões decorrente do aumento no volume 

de líquidos circulante. A estimulação destas terminações ativa o núcleo do trato solitário 

(NTS), localizado na área bulbar do tronco cerebral, posteriormente atingindo o NSO e o 

NPV, bem como a região ântero-ventral do terceiro ventrículo (AV3V). Por meio de 

projeções GABAérgicas para o NSO, a ativação dos barorreceptores determina inibição da 

secreção de AVP (Jhamandas & Renaud, 1986). Esta complexa rede, além de integrar 

informações sobre volume e osmolalidade, sofre influência de outras áreas mesencefálicas, as 

quais modulam os componentes comportamentais e motivacionais de sede e apetite específico 

para o sódio (Fitzsimons, 1998). 

 Por outro lado, os principais sistemas efetores recrutados por alterações de volume e 

osmolalidade incluem, além do eixo hipotálamo-neuro-hipofisário, o sistema Renina-

Angiotensina-Aldosterona (SRAA), bem como o sistema dos peptídeos natriuréticos, com 

destaque para o de origem atrial (ANP). Sob condições de hipovolemia e redução no conteúdo 

de sódio que atinge o aparelho justaglomerular renal, o SRAA é ativado, desempenhando um 

papel crucial no restabelecimento da homeostase hidroeletrolítica. A produção de renina, 

ANG II e aldosterona é aumentada, promovendo efeitos estimulatórios bem conhecidos sobre 

a ingestão de água e sal, reabsorção de sódio, resistência vascular e consequentemente sobre a 

pressão arterial (para revisão, ver Antunes-Rodrigues et al, 2004).  

Sabe-se, atualmente, que a ANG II de origem periférica possui acesso limitado ao 

SNC, sendo restrita aos órgãos circunventriculares, estruturas da lâmina terminal e áreas 

límbicas (Fitzsimons, 1998). Essa evidência levou à caracterização do SRAA cerebral, que 

possui todos os componentes de forma análoga ao periférico (Saavedra, 1992; Lenkei et al, 

1997). A ação da ANG II em seus receptores presentes na AP determina efeitos pressóricos, 

enquanto sua ação no SFO está envolvida com mecanismos de sede hipovolêmica, secreção 

de AVP e também efeito pressórico (Mangiapane & Simpson, 1980). Assim, lesões do SFO e 

da região AV3V diminuem a sede e a secreção de AVP induzidas pela ANG II (Simpson & 

Routtenberg, 1978; Eng & Miselis, 1981). A ANG II, seja de origem sistêmica ou central, 

desempenha papel crucial no apetite ao sódio, sendo este efeito mais tardio em relação à 

indução do apetite por água, estando envolvidos nesta resposta, de maneira independente, 

tanto o SFO como o OVLT (Thunhorst et al, 1999; Fitts et al, 2000). 

 A hipovolemia e hiperosmolalidade constituem os dois principais estímulos à secreção 

de AVP e OT e podem ser induzidas por diversos modelos experimentais. Estas alterações 

exercem efeitos aditivos sobre a secreção destes hormônios quando aplicadas 

simultaneamente, entretanto, sabe-se que uma discreta diminuição da osmolalidade plasmática 
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é capaz de diminuir a secreção de OT e AVP a despeito da presença de uma redução no 

volume plasmático equivalente a 30% (Stricker & Verbalis, 1986). A OT e a AVP são 

peptídeos produzidos pelos neurônios magnocelulares do NPV e NSO e armazenados em seus 

terminais localizados na neuro-hipófise. Uma vez liberados, estes peptídeos atingem a 

circulação periférica, exercendo uma série de efeitos sistêmicos. A principal função da AVP 

na homeostase hidrossalina é a antidiurese, porém este peptídeo também participa de 

mecanismos termorregulatórios e ajustes cardiovasculares, além de modular a secreção do 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) (McCann, 1957). Nos rins, a AVP estimula a inserção 

da proteína aquaporina 2 na membrana luminal das células tubulares do néfron distal, 

permitindo a reabsorção de água (Yamamoto et al, 1995). A OT, por sua vez, além de 

participar de mecanismos clássicos relacionados ao parto e à lactopoiese, também promove 

natriurese diretamente ao inibir o transporte renal de sódio via monofosfato cíclico de 

guanosina (GMPc) (Brooks & Pickford, 1958; Soares et al, 1999) ou indiretamente ao 

estimular a secreção de ANP dos cardiomiócitos, potencializando esta resposta natriurética e 

excreção de água (Antunes-Rodrigues et al, 1991; Haanwinckel et al, 1995). 

 Diversos neurotransmissores clássicos participam dos circuitos cerebrais que 

controlam a homeostase hidroeletrolítica, dentre eles os aminoácidos glutamato e ácido gama-

aminobutírico (GABA), a dopamina, a serotonina, as catecolaminas e a acetilcolina. 

Neuropeptídeos como a AVP e a OT também são liberados por terminações dendríticas, 

realizando uma alça curta de controle da excitabilidade de neurônios vasopressinérgicos e 

ocitocinérgicos. Mais recentemente, os mediadores gasosos como óxido nítrico, monóxido de 

carbono e sulfeto de hidrogênio foram incorporados a esta crescente lista. Além dos gases, 

outros moduladores não convencionais incluem os de origem lipídica, sendo uma classe deles 

representada pelo sistema endocanabinóide (eCB), objeto de estudo do presente trabalho. 

 Como sabemos, o consumo da planta Cannabis sativa ou de seus derivados produz 

efeitos bastante importantes em humanos. Alguns anos após a caracterização química de seu 

principal componente psicoativo, Δ 9-tetraidrocanabinol (Δ9-THC) (Gaoni e Mechoulam, 

1964), foi possível clonar os dois subtipos de receptores aos quais os canabinóides são 

capazes de se ligar, o receptor canabinóide do tipo 1 (CB1R) e do tipo 2 (CB2R) (Mechoulam 

et al, 1995; Devane et al, 1992), ambos pertencentes à classe dos receptores acoplados à 

proteína G (GPCR) (Munro et al, 1993). A existência de receptores funcionais em diversos 

tecidos humanos e murinos sugeriu a existência de ligantes endógenos, fato este comprovado 

em 1992, quando se isolou a partir de amostras de tecido cerebral de porcos o primeiro 

componente endógeno do sistema, identificado como anandamida [(N-araquidonoil 
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etanolamina - AEA (Devane et al, 1992)]. Alguns anos mais tarde, identificou-se o 2-

araquidonoilglicerol (2-AG) (Mechoulam et al, 1995, Sugiura      et al, 1995), o segundo 

composto endógeno mais abundante do sistema eCB.  

Os eCB são formados principalmente a partir da hidrólise de ácidos graxos poli-

insaturados de cadeia longa, especificamente o ácido araquidônico. Devido à sua 

característica lipofílica, estes compostos não são armazenados em vesículas como os demais 

neurotransmissores, sendo sua sinalização realizada sob demanda, portanto de forma rápida 

(Piomelli, 2003). Quando ocorrem estímulos para sua síntese, tais como, despolarização da 

membrana, aumento do cálcio (Ca
2+

) intracelular ou ainda ativação de receptores de 

glicocorticóides associados à membrana, são ativadas maquinarias enzimáticas que resultam 

na clivagem dos fosfolipídes de membrana e síntese dos eCBs na membrana pós-sináptica 

(Cadas et al, 1997). Assim, o sistema eCB compreende os receptores canabinóides, seus 

ligantes lipofílicos endógenos e maquinarias enzimáticas específicas de síntese e metabolismo 

(Piomelli, 2003; De Petrocellis et al, 2004). 

Os principais efeitos decorrentes da ativação do CB1R incluem: inibição das vias 

intracelulares mediadas pela adenilato ciclase, abertura dos canais para potássio (dependente 

de voltagem [Kv 1.4, 1.7 ], com corrente do tipo A [K
+

A] ) e retificadores para dentro [Kir] e 

fechamento dos canais para cálcio voltagem-dependentes [Ca
2+

 N- ou P/Q] (Alger, 2002; 

Pagotto et al, 2006). Sabe-se que a AEA é um ligante promíscuo capaz de se ligar também a 

receptor potencial transiente vanilóide membro 1 (TRPV1), um canal catiônico não-seletivo 

(van der Stelt et al, 2005) pertencente a uma das sete subfamílias de canais TRPV (Montell & 

Rubin, 1989). Além do CB1R e do TRPV1, outros tipos de receptores têm sido investigados 

como pertencentes ao sistema eCB, tais como os receptores órfãos GPR18, GPR55 e GPR119 

(Brown, 2007).  

Os eCBs são considerados agentes lipofílicos ubíquos, característica esta que favorece 

a grande variedade de funções, centrais e periféricas, que lhes são atribuídas em diferentes 

sistemas homeostáticos, tais como: regulação de funções endócrinas, cardiovasculares, 

comportamentais, renais além das respostas de controle da homeostase de fluídos e balanço 

energético. O CB1R é a principal isoforma encontrada no SNC. Baseado em estudos de 

mapeamento autorradiográficos, o CB1R foi identificado no bulbo olfatório, córtex, sistema 

límbico (hipocampo e amígdala), hipófise (lobo anterior e intermediário) e NTS (Herkenham 

et al, 1990, Herkenham et al, 1991, Pagotto et al, 2001). Na periferia, o CB1R encontra-se 

expresso na glândula tireóide, músculos, trato gastrointestinal, células de Leydig, útero, 
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fígado, pâncreas, adipócitos (para revisão ver Pagotto et al, 2006)  e cardiomiócitos atrial 

(Bonz et al, 2003). 

Como já discutido anteriormente, os órgãos circunventriculares (OCVs) são 

estrategicamente posicionados na interface entre fluido cerebroespinhal e parênquima 

cerebral, constituindo a primeira barreira cerebral no SNC sensível a mudanças sutis em 

fatores circulatórios, tais como osmolalidade e concentração de sódio extracelular. Além de 

ser crucial na osmorrecepção, iniciam também as respostas endócrinas e comportamentais 

induzidas por alterações osmóticas. A presença de CB1Rs e maquinaria enzimática para 

síntese de eCB nos OCVs já foi confirmada experimentalmente (Suárez   et al, 2010). Como 

já mencionado, CB1Rs são também expressos no bulbo olfatório (Moldrich and Wenger, 

2000), onde integram uma importante via sensória regulando o balanço de água e sódio (Bell 

et al, 1979). Além disso, dados recentes têm demonstrado que receptores TRPV1 expressos 

no OVLT são essenciais para a osmorrecepção, uma vez que neurônios obtidos de 

camundongos knockout para TRPV1 exibem uma resposta completamente prejudicada frente 

a hiperosmolalidade (Ciura et al, 2011). 

Estudos utilizando a técnica de expressão do RNA mensageiro (RNAm) para o CB1R 

revelaram que este receptor também é expresso em diversas regiões do hipotálamo, incluindo 

o NPV e o NSO (Di et al, 2003 e 2005a). Em 2008, McDonald e colaboradores evidenciaram 

que os eCBs modulam a atividade eletrofisiológica dos neurônios ocitocinérgicos do NSO. 

Neste contexto, a participação direta do sistema eCB no controle hipotalâmico da secreção de 

AVP e OT e sobre a atividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal tem sido o maior foco de 

estudos nesta área nos últimos anos. Trabalhos de Di e colaboradores (2003, 2005b e 2009) 

têm demonstrado que os glicocorticoides estimulam a síntese dos eCBs por via não-genômica 

e que tais mediadores podem agir diretamente como mensageiros retrógrados em terminais 

pré-sinápticos dos núcleos NSO e NPV. Foi demonstrado que os eCBs inibem in vitro a 

liberação de glutamato, bem como facilitam a liberação de GABA, modificando desta forma a 

disponibilidade destes neurotransmissores para neurônios magnocelulares e parvocelulares do 

hipotálamo. Assim, os eCBs desempenham uma função crucial na integração central das 

respostas neuroendócrinas, mediando muitas, senão a maioria, das respostas induzidas pelos 

glicocorticóides. Nesse sentido, estudos desenvolvidos em nosso laboratório mostraram pela 

primeira vez que a administração do rimonabanto, um antagonista CB1R, potencializou a 

secreção de OT e AVP induzida pela expansão do volume extracelular com salina hipertônica, 

também revertendo o efeito inibitório da dexametasona (glicocorticóide) sobre a secreção de 

OT induzida pelo mesmo estímulo (Ruginsk et al, 2012).  
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Outros estudos sugerem ainda que os eCBs também participam da regulação da 

secreção de ANP, uma vez que o CB1R foi identificado no átrio de ratos, humanos e cobaias 

(Sterin-Borda et al, 2005; Bonz et al, 2003; Kurz et al, 2008). Além disso, Sterin-Borda e 

colaboradores (2005) demonstraram que a ativação do CB1R promove efeito inotrópico 

negativo, o que aliado à evidência de sua localização no NTS (Himmi et al, 1998) sugere que 

os eCBs sejam importantes neuromoduladores centrais e periféricos no controle da pressão 

arterial.  

O sistema eCB tem um grande impacto na homeostase energética, aumentando não 

apenas a ingestão alimentar e reduzindo o ganho de peso corporal, mas também reduzindo o 

gasto energético (Pagotto et al, 2006). O sistema eCB também está envolvido no 

desenvolvimento de resistência a insulina e intolerância a glicose (Sanchez et al, 2001). 

Estudos clínicos e experimentais associam a obesidade com a superativação e/ou aumento do 

número de CB1Rs, bem como com o aumento dos níveis plasmáticos dos eCBs (Di Marzo et 

al, 2009; Di Marzo & Matias, 2005). Sabe-se que há uma grande correlação entre ingestão 

alimentar e ingestão hídrica e um dos exemplos mais intrigantes nesse sentido é a evidência 

de que animais submetidos a ingestão de salina hipertônica ou a privação hídrica apresentam 

um quadro conhecido como hipofagia induzida pela hiperosmolalidade, uma resposta 

comportamental adaptativa observada durante períodos prolongados de desidratação celular 

(O’Shea & Gundlach, 1995). Assim, quando se disponibiliza água a estes animais, 

rapidamente se restabelece a alimentação (Watts, 1999a), indicando que a privação de água é 

um fator limitante para a ingestão alimentar nestes modelos experimentais. Já foi demonstrado 

que animais em restrição alimentar forçada (pair fed), recebendo dieta pareada pelo grupo em 

hipofagia induzida pela desidratação apresentam elevação na expressão de RNAm para o 

neuropeptídeo Y (NPY), um peptídeo orexígeno, no núcleo arqueado (ARC) (O’Shea & 

Gundlach, 1995). No entanto, NPY também encontra-se expresso nos neurônios 

magnocelulares do NPV e NSO, principalmente nas subpopulações vasopressinérgicas (Urban 

et al, 2006). Este achado sugere que possa haver interação entre o controle da homeostase 

energética com alterações de osmolalidade, sendo o sistema eCB um forte candidato para 

mediar esta função integradora no hipotálamo. 

Neste contexto, sabe-se que a ingestão de alimentos eleva transitoriamente a 

osmolalidade no trato gastrointestinal, e que o consumo excessivo de sal na dieta tem se 

tornado um dos vilões da sociedade moderna, estando associado ao desenvolvimento de 

alguns tipos de hipertensão arterial e outras comorbidades. Inúmeros trabalhos têm se 

dedicado nos últimos anos a desvendar os aspectos moleculares da ação dos eCB, porém 
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pouco se conhece sobre as ações destas substâncias no organismo como um todo, 

particularmente sobre o controle integrado da homeostase hidrossalina. Neste sentido, o 

presente trabalho almeja contribuir para compreensão de como tal sistema participa da 

homeostase hidroeletrolítica, particularmente relacionada às funções neuroendócrina, 

comportamentais e renais associadas ao consumo excessivo de sódio. O presente estudo 

pretendeu elucidar ainda qual a contribuição dos componentes osmótico e de restrição 

alimentar sobre a ativação do sistema eCB observado no modelo de sobrecarga salina.  
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JUSTIFICATIVA 

 

O sistema eCB parece ser um importante modulador da homeostase hidroeletrolítica, 

fato evidenciado experimentalmente pela presença do seu principal receptor central - CB1R 

em núcleos hipotalâmicos e em órgãos circunventriculares, regiões estas importantes na 

integração e geração de respostas neuroendócrinas capazes de manter a osmolalidade e 

volume de líquido extracelular dentro de uma faixa compatível com a vida. O sistema eCB 

também tem sido apontado como um importante regulador da atividade do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HHA), sendo este importante para a manutenção tanto da homeostase 

energética quanto hidroeletrolítica. Sabe-se ainda que atualmente a população brasileira, 

seguindo uma tendência mundial, ingere muito mais sódio do que o necessário, estando tal 

fato relacionado ao desencadeamento de uma série de distúrbios metabólicos e 

cardiovasculares. Neste sentido, estudos prévios do nosso laboratório demonstraram que a 

sobrecarga salina de 4 dias (SS) promove a ativação do eixo HHA. Considerando-se que a 

hiperosmolalidade observada nos animais submetidos a SS também promove hipofagia, foi 

utilizado um grupo de restrição alimentar forçada (pair fed, PF), cuja ingestão alimentar foi 

pareada diariamente à do grupo SS. Com essa abordagem, pretendeu-se avaliar as respostas 

neurais, hormonais e comportamentais induzidas pela SS e quais as possíveis vias de 

integração do controle da homeostase energética e do balanço hidroeletrolítico mediadas pelo 

sistema eCB.  
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OBJETIVOS  

 

O presente trabalho visou esclarecer a participação do sistema canabinóide endógeno 

(eCB), particularmente do CB1R, nas respostas neuronais, neuroendócrinas, comportamentais 

e renais induzidas pelo consumo excessivo de sódio no modelo de sobrecarga salina de 4 dias 

(SS). Além disso, o presente trabalho almeja contribuir para o entendimento das vias de 

integração do controle da homeostase energética e do balanço hidroeletrolítico possivelmente 

mediadas pelo sistema eCB.  

 

Especificamente, o presente trabalho pretendeu avaliar: 

1) Em animais controles, submetidos a SS ou à dieta pareada (pair fed, PF) com ou sem 

acesso a líquidos: 

1.1)  As respostas comportamentais (ingestão de água e solução 0,3M de NaCl) e renais 

(excreção urinária de água e sódio); 

1.2)  A ingestão alimentar e o ganho de peso corporal; 

1.3)  As concentrações plasmáticas de AVP, OT, ANP, ANG II e corticosterona, bem 

como o hematócrito, proteína, osmolalidade, sódio e glicose plasmáticos; 

1.4)  A expressão da proteína CB1R por meio da técnica de Western blotting nos 

núcleos hipotalâmicos (NPV, NSO) e nas estruturas da lâmina terminal (SFO, 

MnPO, OVLT); 

1.5)  A distribuição espacial de CB1R por meio da técnica de imunofluorescência no 

hipotálamo (NPV e NSO) e lâmina terminal (SFO, MnPO, OVLT), de forma a 

avaliar as possíveis alterações no padrão de expressão de CB1Rs em diversas 

populações neuronais; 

 

2) Os efeitos da administração central de agonista CB1R (ACEA) em animais controle, PF e 

SS sobre: 

2.1) As respostas comportamentais (ingestão de água e solução 0,3M de NaCl) 

e renais (excreção urinária de água e sódio); 

2.2) As concentrações plasmáticas de AVP, OT, ANP, ANG II e 

corticosterona, bem como sobre o hematócrito, osmolalidade plasmática e 

concentrações plasmáticas de sódio, proteína e glicose antes e após a 

reapresentação de líquidos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Animais 

 

Para a realização dos experimentos, foram utilizados ratos Wistar pesando entre 260-

300 g, provenientes do Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. Os animais foram mantidos no Biotério do Departamento de Fisiologia da FMRP em 

ambiente com luz (ciclo claro/escuro de 12 horas, luzes acesas das 6-18 h), temperatura (23 ± 

2 °C) e umidade (55 ± 10 %) controladas. Os animais foram aclimatados por pelo menos 72 

horas com livre acesso a água filtrada, solução 0,3 M de NaCl e ração convencional em caixas 

coletivas. Todos os animais foram adicionalmente treinados para os procedimentos de 

administração de drogas por um mesmo experimentador. Para os protocolos de avaliação da 

ingestão de líquidos e excreção urinária, o período de habituação ou recuperação prévia à 

divisão dos grupos experimentais ocorreu em gaiolas metabólicas. Para os demais protocolos, 

este período se deu em caixas individuais. Todos os procedimentos foram realizados no 

período compreendido entre 7 h e 12 h e foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP (protocolo nº 

094/2012), seguindo as recomendações e legislações vigentes no país.  

 

Droga utilizada 

  

Como ferramenta farmacológica, foi utilizado o agonista CB1R araquidonil-2’-

cloroetilamida (ACEA) (Tocris, # 1319) ou seu veículo (solução de etanol em NaCl 0,9 %, 

com concentração final de 0,4 %). A dose foi determinada baseada na literatura (Cakil           

et al, 2011; Kozan et al, 2009) e por meio de experimento-piloto. A menor concentração de 

ACEA capaz de induzir efeitos sobre a ingestão alimentar foi de 0,1 µg/5 L/animal, sendo 

esta a dose de escolha. As drogas foram administradas por via intracerebroventricular (icv) no 

ventrículo lateral direito, conforme descrito a seguir. 

 

 Indução da sobrecarga salina (SS)  

  

Para a realização do procedimento de SS, um grupo de animais recebeu ração 

convencional, solução 0,3 M de NaCl e água filtrada ad libitum (grupo controle) e outro grupo 
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teve acesso somente à solução 0,3 M de NaCl e ração (grupo com SS) por 4 dias. Diante do 

fato evidenciado pelos resultados preliminares de que a SS induz uma significativa redução na 

ingestão alimentar, e a fim de comprovar que os efeitos da SS são decorrentes da ingestão 

aumentada de sódio e não da consequente redução no consumo de alimentos, foi incluído 

também um grupo de dieta pareada (Pair Fed, PF), que teve acesso a água e solução de 0,3 M 

de NaCl, bem como a uma quantidade de alimento correspondente à ingestão do grupo SS em 

cada dia de experimento (valores normalizados pelo peso).  

 

 Cirurgia – Canulação do ventrículo lateral direito 

  

Foram utilizadas para confecção das cânulas agulhas de aço inoxidável na seguinte 

proporção: 0,7 mm de diâmetro externo, 0,4 mm de diâmetro interno e 12 mm de 

comprimento. Os animais foram previamente anestesiados com ketamina (60 mg/kg) e 

xilazina (7,5 mg/kg) intraperitonialmente, conforme esquema utilizado por Mecawi e 

colaboradores (2010). A seguir, os animais foram posicionados no estereotáxico: a calota 

craniana foi então exposta e os referenciais bregma e lambda foram alinhados no plano 

horizontal. A canulação do ventrículo lateral foi feita com base nas seguintes coordenadas 

delimitadas de acordo com o atlas de Paxinos e Watson (2004): 

- ântero-posterior: 0,5 mm posterior ao bregma; 

- lâtero-lateral: 1,4 mm para a direita em referência ao bregma. 

A partir da determinação deste ponto, por meio de um orifício previamente perfurado e 

com o auxílio de uma broca de dentista, a cânula foi inserida 3,6 mm abaixo da superfície da 

calota craniana e fixada sobre a mesma por meio de um capacete de acrílico 

autopolimerizável (Simplex). Para evitar a obstrução de sua luz por detritos, foi mantido um 

mandril de aço dentro de cada cânula. Após o término da cirurgia, os animais receberam uma 

dose profilática de antibiótico (50000 unidades de penicilina G) por via intramuscular. 

Ao final da cirurgia, os animais foram colocados em gaiolas individuais ou em gaiolas 

metabólicas (no caso dos experimentos comportamentais) com livre acesso a água e comida. 

Após 3 dias de recuperação, foi iniciado o esquema de SS ou PF. Durante todo o período os 

animais foram manipulados diariamente a fim de adaptá-los aos procedimentos experimentais. 

No dia do experimento foi retirado o mandril uma hora antes da administração da droga ou 

veículo, e os animais foram microinjetados com um volume de 5 µL de veículo ou droga, com  

seringa Hamilton conectada a uma cânula de polietileno (PE-10) e, por sua vez à agulha 

microinjetora. A microinjeção foi realizada ao longo de 60 segundos. 
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Após o término do experimento e posteriormente à eutanásia dos animais, foi 

microinjetado um volume de 5 µL do corante Azul de Evan para confirmação da localização 

da cânula, seguido da remoção do encéfalo e posterior secção transversal no local de inserção 

da cânula, seguida da verificação da distribuição do corante no fluído cérebro-espinhal. 

 

Dosagens hormonais 

 

Para dosagem das concentrações plasmáticas de AVP, OT e corticosterona, amostras 

de sangue foram coletadas em tubos plásticos contendo heparina (10 µL de heparina para cada 

mL de sangue coletado). Para a separação do plasma, as amostras foram centrifugadas a  

(3000 rpm, 20 minutos, a 4 C). Um volume de 1 mL de plasma foi extraído com acetona e 

éter de petróleo previamente à determinação das concentrações plasmáticas de AVP e OT, 

como descrito por Haanwinckel e colaboradores (1995). Para mensuração das concentrações 

plasmáticas de corticosterona, foi utilizado 25 µL de plasma extraído com 1 mL de etanol 

(Castro et al, 1995). As dosagens hormonais de corticosterona, AVP e OT foram feitas 

utilizando-se técnicas específicas de radioimunoensaio descritas por Castro e colaboradores 

(1995), Hussain e colaboradores, (1973), Gutkowska e colaboradores, (1984) 

respectivamente. Para a mensuração de ANG II e ANP, amostras de sangue foram coletadas 

em tubos plásticos contendo inibidores de peptidases (benzoato phidroximercurio 1 mM, 10-

fenantrolina 30 mM, fluoreto de fenilmetilsulfonil – PMSF 1 mM, pepstatina A 1 mM, ácido 

etilenodiamino tetra acético – EDTA 10 %) e 1 mL de plasma foi extraído utilizando-se 

colunas ativadas com ácido trifluoracético (Sep-Column Laboratórios Peninsula). As 

dosagens hormonais de ANP e ANG II foram feitas utilizando-se técnicas específicas de 

radioimunoensaio descritas por Haanwinckel e colaboradores, (1995) e Botelho e 

colaboradores, (1994), respectivamente. 

 

Mensuração de hematócrito, osmolalidade, proteína e sódio plasmático 

 

O hematócrito, a osmolalidade e as concentrações de proteína e sódio (Na
+
) foram 

obtidos a partir do sangue coletado do tronco. Por outro lado, a determinação da concentração 

de sódio (Na
+
) e osmolalidade urinária ocorreram após a coleta de urina obtida em gaiola 

metabólica. 

 Para determinação do hematócrito plasmático, foi feita a coleta das amostras de 

sangue total em micro capilares de vidro, os quais foram submetidos à centrifugação       
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(3000 rpm por 5 minutos, FANEM, Brasil). Em seguida, foi utilizada uma escala de micro-

hematócrito para determinação da porcentagem dos elementos figurados do sangue. Para a 

dosagem de proteína plasmática, 10 µL de plasma diluído a 1: 200 foi pipetado em duplicata, 

acrescentado-se em seguida 200 µL do corante (Bio-Rad, EUA) diluído a 1: 5 em cada poço. 

A mensuração foi feita em um leitor de ELISA, sendo os valores expressos em mg/dL. Para 

determinação do sódio, amostras de sangue e urina foram diluídas a 1: 100 e aplicadas a um 

fotômetro de chama (Micronal – Modelo b 262, Brasil) calibrado com uma solução padrão 

contendo os íons sódio e potássio nas concentrações de 140 e 5 mM, respectivamente. Os 

dados foram expressos em mEq/L. A osmolalidade foi determinada através do método de 

abaixamento do ponto de congelamento da água em um osmômetro de bancada (GONOTEC) 

a partir de 250 µL de amostras de plasma ou urina. Os dados foram expressos em mOsm/Kg 

de água. 

 

Dosagem de glicose plasmática 

 

A glicose plasmática foi determinada por kit comercial (Glucox 500, Doles), 

utilizando método enzimático colorimétrico. Em uma placa de 96 poços foram adicionados  

20 µL do plasma, coletado com heparina, e do padrão diluídos a 1: 4. Foram adicionados   

200 µL do reagente, ocorrendo a seguir a incubação da placa a 37 ºC por 10 minutos. As 

amostras foram lidas em absorbância de 505 nm e 562 nm e a concentração (mg/dL) foi 

calculada a partir da equação da reta oriunda da curva-padrão. 

  

Western Blotting para CB1R 

 

Coleta de Estruturas Hipotalâmicas e da Lâmina Terminal e Extração Protéica 

 

Após um período de 4 dias de tratamento, os grupos SS e PF foram submetidos à 

reapresentação de líquidos (água e NaCl 0,3 M) real ou fictícia por 2 horas. Os animais foram 

então eutanasiados por decapitação, os encéfalos foram coletados, imediatamente congelados 

em gelo seco e armazenados a - 80 ºC até o momento da extração. As estruturas cerebrais de 

interesse foram obtidas em um criostato a partir de duas secções espessas consecutivas de 

1500 m (coordenadas de - 0.2 a - 0.8 mm, e - 0.8 a - 2.3 mm em relação ao bregma), de 

acordo com as referências anatômicas sugeridas por Paxinos e Watson (2004).  
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Foi utilizada a técnica de microdissecção ou punch (agulha de 1,5 mm de diâmetro 

interno). Da primeira secção, foram extraídos o MnPO e OVLT, nesta ordem. Da secção 

seguinte, foram extraídos o SFO e bilateralmente o NPV e o NSO.  

O hipotálamo e as estruturas da lâmina terminal foram submetidos à homogeneização 

em 150 µL de tampão de extração (1 % Triton X-100, 100 mM/L Tris-HCl (pH 7.5), 100 

mM/L pirofosfato de sódio, 100 mM/L fluoreto de sódio, 10 mM/L EDTA, 10 mM/L 

ortovanadato de sódio, 2 mM/L PMSF, 0.2 mg/mL aprotinina e 0.2 mg/mL leupeptina, à 4 

ºC). Os fragmentos celulares foram centrifugados (14000 rpm por 40 minutos, 4 ºC) para 

remoção do material insolúvel e o sobrenadante foi coletado. 

 

Quantificação Protéica, Eletroforese em gel de poliacrilamida, Transferência para 

membrana de nitrocelulose e Western Blotting 

 

 A partir do sobrenadante, foi realizada a dosagem de proteína das amostras em 

duplicata, pelo método BCA (Protein Assay, Bio-Rad), em espectrofotômetro com 

comprimento de onda de 562 nm. Para a análise da expressão de proteínas hipotalâmicas e das 

estruturas da lâmina terminal foram utilizadas 30 µg de proteínas. As amostras contendo as 

proteínas foram solubilizadas em tampão de amostra (glicerol 20 %, Tris 1M pH 6,8, duodecil 

sulfato de sódio (SDS) 10 %, ditiotreitol (DTT) 200 mM, azul de bromofenol 0,2 %) a 95 ºC 

por 5 minutos e aplicadas em gel de eletroforese SDS-PAGE 10%, com 0,75 mm de 

espessura. Para uma melhor compactação do material, a eletroforese foi iniciada a 80 V por 

30 minutos e depois alterada para 100 V por 90 minutos. As proteínas do gel foram 

transferidas para a membrana de nitrocelulose de 0,45 mm por meio do sistema de tanque 

(Trans Blot) ligado a 100 V por 90 minutos. Em seguida, a membrana foi incubada em 

solução de bloqueio (TBS-T e 10 % de Albumina) por 90 minutos. Após 3 lavagens de 5 

minutos com solução TBS-T, a membrana foi incubada com anticorpo primário, anti-CB1R    

(rabbit, 1: 2500 no NPV e NSO e 1: 1000 na LT, Abcam, # Ab23703) em solução contendo 

TBS-T e albumina 5 %. A incubação ocorreu sob agitação, a 4 ºC, overnight. Posteriormente, 

a membrana foi submetida a 3 lavagens de 5 minutos com solução TBS-T e incubada com 

anticorpo secundário conjugado a peroxidase (goat anti-rabbit, Cell Signaling # 7074,           

1: 5000) em solução contendo TBS-T e albumina 5 %. A incubação ocorreu sob agitação, em 

temperatura ambiente por 1 hora. Em seguida, a membrana foi lavada em solução TBS-T e 

incubada por 5 minutos com a mistura de reagentes do kit de quimiluminescência amplificada 

(ECL Plus, Amersham Biosciences). A detecção por quimioluminescência foi realizada em 
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sistema de detecção Chemidoc XRS + Imaging System (Bio-Rad), com exposição de 120 

segundos e as imagens foram capturadas em intervalos de 10 segundos. Após a revelação para 

o CB1R, as membranas sofreram um processo de stripping para permitir a incubação com o 

anticorpo primário para a β-actina. Inicialmente, foram realizada três lavagens de 5 minutos 

cada em solução de TBS 1X, seguida da incubação em solução de bloqueio (TBS-T e 10 % de 

Albumina) por 90 minutos. Após 3 lavagens de 5 minutos com solução TBS-T, a membrana 

foi incubada com anticorpo primário anti- β-actina (rabbit 1: 20000 no NPV e NSO e            

1: 30000 na LT, Cell Signaling, # 4970) em solução contendo TBS-T e albumina 5 %. A 

incubação ocorreu sob agitação, a 4 ºC, overnight. Posteriormente, a membrana foi submetida 

a 3 lavagens de 5 minutos com solução TBS-T e incubada com anticorpo secundário 

conjugado a peroxidase (goat anti-rabbit , Cell Signaling # 7074, 1:5000) em solução 

contendo TBS-T e albumina 5 %. A incubação ocorreu sob agitação, em temperatura 

ambiente por 1 hora. Em seguida, a membrana foi lavada em solução TBS-T e incubada por 5 

minutos com a mistura de reagentes do kit de quimiluminescência, de acordo com o descrito 

anteriormente para a detecção de CB1R. 

 

 Imunofluorescência para CB1R, AVP e OT 

  

Para a realização desta técnica, no dia do experimento, os animais controle, 

submetidos a SS e Pair Fed com reapresentação de líquidos real ou fictícia foram perfundidos 

por meio de punção intracardíaca com 250 mL de solução salina 0,9 % + heparina (0,1 mL/L 

solução), seguida de 500 mL de tampão fosfato (PB) 0,1 M, pH = 7,2,   contendo formaldeído 

a 4 %. A seguir, os encéfalos foram removidos e mantidos na solução fixadora. Após pós-

fixação de 12 horas, eles foram transferidos para solução de sacarose a 30 % (em PB) a 4 ºC, 

onde permaneceram durante 72 h. A seguir, os tecidos cerebrais foram seccionados em cortes 

de 30 µm de espessura, utilizando-se um criostato, e armazenados a - 20 ºC em solução anti-

freezing até o momento do processamento imunoistoquímico.  

 Inicialmente, os cortes foram submetidos a três lavagens de 5 minutos cada em PBS 

0,01 M. Todas as soluções contendo fatores de bloqueio ou anticorpos foram preparadas com 

PBS 0,01 M contento 0,1 % de triton e 0,04 % de NaN3. Em seguida os cortes foram 

incubados em solução contendo boridreto de sódio 1 % por 30 minutos, seguido de lavagem 

com PBS até cessarem as bolhas. Na sequência, foi realizado o bloqueio das ligações 

inespecíficas com solução de soro normal de cavalo a 10 % por 1 hora. Para visualização da 

imunomarcação para CB1R, em combinação com AVP ou OT, os cortes foram primeiramente 
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incubados overnight sob agitação com uma solução contendo os anticorpos primários anti-

CB1R (rabbit, 1: 2000, Abcam, # Ab23703) e anti-OT (guinea pig, 1: 40000, Peninsula 

Laboratories, # T-5021), ou anti-CB1R e anti-AVP (guinea pig, 1: 20000, Peninsula 

Laboratories, # T-5048). A seguir, os cortes foram novamente lavados e incubados com uma 

solução contendo os anticorpos secundários conjugados com fluorófuros [donkey anti-rabbit 

conjugado com FITC (# 711-095-152) e donkey anti-guinea pig conjugado com Cy5 (# 715-

175-150), ambos a 1: 250, Jackson Immunoresearch], por um período de 4 horas em 

temperatura ambiente, sob agitação leve. Posteriormente, os cortes foram lavados, montados 

sobre lâminas e cobertos com lamínulas e meio de montagem apropriado (Vectashield®). 

 Os núcleos hipotalâmicos e as estruturas da lâmina terminal foram identificados e 

delimitados de acordo com o atlas de Paxinos e Watson (2004). Foram avaliados, os núcleos 

hipotalâmicos NPV (coordenada: - 1,8 mm posterior ao bregma) e NSO (coordenada: - 1,30 

mm posterior ao bregma), o SFO (coordenada: - 0,92 mm posterior ao bregma), MnPO: 

(coordenada: - 0,40 mm posterior ao bregma) e OVLT: (- 0,40mm posterior ao bregma). A 

análise dos dados imunoistoquímicos foi realizada de maneira qualitativa e a captura das 

imagens foi realizada em microscópio adequado para fluorescência regular para menores 

resoluções ou em microscópio confocal para a análise da eventual relação anatômica entre os 

terminais positivos para CB1R e os neurônios vasopressinérgicos e ocitocinérgicos do NPV e 

NSO.  

 

Análise dos Dados  

 

 Todos os dados foram analisados por meio da Análise da Variância de uma ou duas 

vias (One ou Two Way ANOVA) fatorial ou ANOVA de medidas repetidas, conforme 

apropriado para cada protocolo experimental. Considerando-se como variáveis independentes 

o tratamento (controle, SS e PF), a reapresentação (com ou sem RL), a droga (ACEA ou 

veículo) e o tempo (dias ou minutos). O pós-teste de Student-Newman-Keuls foi aplicado 

apenas quando o F relativo àquele(s) fator(es) foi significativo. O nível de significância para a 

rejeição da hipótese nula foi fixado em 0,05. 
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PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

 

Protocolo 1 - Caracterização dos efeitos da sobrecarga salina (SS) de 4 dias sobre a 

respostas comportamentais de ingestão de líquidos e alimentos, renais e  ganho de peso 

corporal 

Após a chegada dos animais ao biotério do departamento de fisiologia, estes foram 

aclimatados em caixas coletivas por pelo menos 72 horas, permanecendo com livre acesso à 

ração e aos líquidos (água e solução 0,3 M de NaCl). Em seguida foram habituados, por três 

dias em gaiolas metabólicas ou caixas individuais, a depender do protocolo experimental. 

Então os animais foram separados nos seguintes grupos: 1) Controle, que permaneciam nas 

mesmas condições da habituação, 2) Sobrecarga Salina (SS), livre acesso apenas a ração e 

solução 0,3 M de NaCl, 3) Pair Fed, acesso livre aos líquidos, no entanto, a ração oferecida 

era pareada com a ingestão do grupo em SS e ofertada às 18 h. Os animais permaneciam 

nestas condições experimentais por 4 dias. A esquematização abaixo resume este protocolo. 

 

 
 

 

   Os animais foram avaliados imediatamente antes da realização do tratamento e 

diariamente após o início do mesmo (dias 1, 2, 3 e 4 após a divisão dos grupos). Para 

avaliação das respostas comportamentais (ingestão de água e solução 0,3 M de NaCl) 

e renais (excreção urinária de água e sódio), os animais foram mantidos durante todo 

o período em gaiolas metabólicas; já para avaliação da ingestão alimentar e ganho de 

peso corporal, os animais foram mantidos em caixas individuais. 
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Protocolo 2 - Efeitos da reapresentação de líquidos (RL) real ou fictícia sobre a 

expressão de CB1R nas estruturas da lâmina terminal e no hipotálamo (NPV e NSO) de 

animais submetidos à sobrecarga salina (SS)  

 

Seguindo este mesmo protocolo após os quatro dias de tratamento em caixas individuais, 

os animais foram submetidos à reapresentação de líquidos (água e solução   0,3 M de NaCl) 

real ou fictícia por duas horas. Vale ressaltar que todos os experimentos foram realizados no 

período da manhã (antes das 12 h). 

 

 

 

 

Antes ou após duas horas da reapresentação de líquidos real ou fictícia, os animais dos 

diferentes grupos foram submetidos a um dos procedimentos a seguir:  

 

 decapitação e coleta do sangue truncal para avaliação dos parâmetros bioquímicos 

plasmáticos (hematócrito, concentração de proteínas totais, osmolalidade, sódio e 

glicose plasmática) e dos hormônios (OT, AVP, ANG II, ANP e corticosterona);  

 coleta do encéfalo e posterior microdissecção dos núcleo hipotalâmicos (NPV e NSO), 

bem como de estruturas da lâmina terminal (SFO, MnPO, OVLT), para posterior 

avaliação da expressão do CB1R  por Western Blotting;  

 perfusão transcardíaca para fixação do tecido cerebral e posterior processamento por 

imunofluorescência da distribuição de CB1R nos núcleos hipotalâmicos bem como 

nas estruturas da lâmina terminal, de forma a avaliar a distribuição anatômica e 

possível associação com neurônios ocitocinérgicos e vasopressinérgicos no NPV e 

NSO através de microscopia confocal.  
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Protocolo 3 - Avaliação dos efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA 

em animais submetidos à sobrecarga salina (SS) sobre a ingestão de alimentos e ganho 

de peso corporal 

 

Após 72 horas de aclimatação em caixa coletiva, os animais foram submetidos a 

implantação de cânula-guia no ventrículo lateral direito, seguida de 72 horas em recuperação 

da cirurgia em gaiolas metabólicas. Após este período os animais foram separados em grupo 

1) Controle e 2) SS, conforme já descrito, permanecendo em tratamento por 4 dias. No dia do 

experimento, os comedouros foram retirados às 15 h e os animais foram pesados. 

Posteriormente, foi administrado por via intracerebroventricular (icv) o agonista CB1R ACEA 

(nas doses de 0,1, 1,0 e 2,0 µg/5 µL) ou seus respectivos veículos (solução de etanol em NaCl 

0,9 %), seguido da reapresentação dos comedouros. 

 

 

 
 

 

Após a escolha da dose de ACEA a ser administrada icv, 

 Foi avaliada a ingestão alimentar em intervalos de 1, 2, 4, 14 e 24 horas após a 

reapresentação dos comedouros, bem como o ganho de peso corporal após 24 horas do 

início do experimento. 
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Protocolo 4 - Avaliação dos efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA 

em animais submetidos à sobrecarga salina (SS) sobre a ingestão de líquidos e excreção 

urinária 

 

De maneira semelhante ao protocolo 3, após a implantação da cânula-guia no ventrículo 

lateral direito, os animais foram transferidos para gaiolas metabólicas e mantidos em 

recuperação da cirurgia por 72 horas, e então separados em 1) Controle, 2) SS e 3) PF, 

conforme descrito anteriormente, permanecendo nestas condições durante 4 dias. No dia do 

experimento foi administrado icv ACEA (0,1 µg/5 µL) ou veículo (solução de etanol em NaCl 

0,9 %, na concentração final de 0,4 %). Dez minutos após a administração das drogas, os 

animais foram submetidos à reapresentação de líquidos. Foram avaliadas a ingestão de água e 

solução 0,3 M de NaCl, bem como excreção urinária de água e eletrólitos em intervalos de 20, 

40, 60 e 90 minutos após a RL. 
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Protocolo 5 - Avaliação dos efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA e 

da reapresentação de líquidos real ou fictícia, em animais submetidos à sobrecarga 

salina (SS) sobre o hematócrito, osmolalidade, concentrações plasmáticas de sódio, 

proteína e glicose além da secreção hormonal  

 

De maneira semelhante ao protocolo 4, após a implantação da cânula-guia no ventrículo 

lateral direito, os animais foram transferidos para caixas individuais e mantidos em 

recuperação da cirurgia por 72 horas, e então separados em 1) Controle, 2) SS e 3) PF, 

conforme descrito anteriormente, permanecendo nestas condições durante 4 dias. No dia do 

experimento foi administrado icv ACEA (0,1 µg/5 µL) ou veículo (solução de etanol em NaCl 

0,9 %, na concentração final de 0,4 %). Dez minutos após a administração das drogas, os 

animais foram submetidos à reapresentação de líquidos (água e solução 0,3 M de NaCl) real 

ou fictícia por 30 minutos, sendo decapitados imediatamente antes ou após os 30 minutos de 

RL para posterior coleta do sangue truncal para avaliação das concentrações hormonais 

plasmáticas de AVP, OT, ANP, ANG II e corticosterona, bem como do hematócrito, 

concentração de proteínas totais, osmolalidade, sódio e glicose plasmática. 
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RESULTADOS 

 

Protocolo 1- Caracterização dos efeitos da sobrecarga salina (SS) de 4 dias sobre a 

respostas comportamentais de ingestão de líquidos e alimentos, renais e  ganho de peso 

corporal 

 

A figura 1 representa a ingestão alimentar diária obtida durante os 4 dias de tratamento 

pelos grupos controle e SS.  Após o início da SS, observa-se redução significativa na ingestão 

alimentar (11,84 ± 0,67 vs. 8,66 ± 0,54 g/100g pc/ 24 horas, dia 1, p<0,05), sendo esta 

progressiva nos dias subsequentes. Ao final do experimento, a ingestão no grupo SS atinge 

um valor de 54,6 % da ingestão observada para o grupo controle. Dessa forma, observa-se 

uma interação significativa entre os fatores tratamento e tempo (Tempo e Tratamento: F4;72 = 

8,214; p<0,001).  

 

 

Figura 1- Ingestão alimentar diária obtida durante os 4 dias de sobrecarga salina. (n = 10 a 12). Valores 

expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 versus grupo controle. Análise por 

ANOVA de medidas repetidas de uma via, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 
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Após a constatação de que a SS promove hipofagia ao longo dos dias de tratamento, 

acrescentou-se ao estudo o grupo em dieta pareada, Pair Fed, cuja ingestão foi pareada 

diariamente à ingestão do grupo em SS, de forma a discriminar se as alterações observadas 

eram decorrentes da resposta hipofágica ou da ingestão aumentada de salina. Na figura 2 

pode-se observar o ganho de peso corporal ao longo dos 4 dias de tratamento pelos animais 

dos grupos controle, PF e SS. Nela pode-se verificar que os animais controles apresentaram 

ganho de peso corporal maior ao longo do tratamento quando comparados aos animais PF 

(10,33 ± 1,47 vs. - 2,66 ± 1,38 g/24 horas, dia 1, p<0,01) e SS (10,33 ± 1,47 vs. - 12,18 ± 3,89 

g/24 horas, dia 1, p<0,01). Os animais mantidos com SS apresentam no primeiro dia um 

ganho de peso menor se comparados aos animais PF (-2,66 ± 1,38 vs. -12,18 ± 3,89 g/24 

horas, dia 1, p<0,05), entretanto, nos dias subsequentes observa-se um ganho de peso 

semelhante entre os dois grupos. Nota-se que o tratamento ao longo dos dias é um fator 

importante para alterar o ganho de peso corporal (Interação Tempo e Tratamento: F8;128 = 

4,844; p<0,001). 

 

 

Figura 2- Ganho de peso corporal diário obtido durante os 4 dias de dieta pareada ou sobrecarga salina. 

(n = 12 por grupo). Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 versus 

controle, + p<0,05 versus Pair Fed. Análise por ANOVA de medidas repetidas de uma via, seguido pelo post-

hoc Newman-Keuls. 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

A figura 3 ilustra a ingestão de água ao longo dos 4 dias de tratamento pelo grupo 

controle e PF. Novamente, ambos os grupos partem de uma ingesta hídrica semelhantes antes 

do início do tratamento (dia 0). Após o início do pareamento da dieta, observa-se redução na 

ingestão de água no grupo PF, efeito este que se estende até o terceiro dia                        

(19,58 ± 0,63 vs. 14,56 ± 0,80 mL/100g pc/ 24 horas, dia 1, p<0,05. Figura 3 A) (Tratamento: 

F1;21 = 9,871; p<0,01). Em consequência, esta resposta promoveu uma redução cumulativa ao 

final do tratamento de 22 % na ingestão hídrica (T 21 = 3,186, Figura 3 B). Assim, o fator 

tempo de tratamento é uma variável importante para alterar a ingestão de água (Tempo: F 4;84 

= 8,204; p<0,001). 

 

  

 

 
 

Figura 3- Ingestão de água diária (A) e cumulativa (B) obtida durante os 4 dias de dieta pareada.              

(n = 11 a 12). Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05; **p<0,01 versus controle. A: 

análise por ANOVA de medidas repetidas de uma via, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls e B: análise por 

teste “t” de Student. 
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A figura 4 demonstra a ingestão de solução 0,3 M de NaCl ao longo dos 4 dias de 

tratamento pelos grupos controle, PF e SS. Após o início do tratamento, observa-se um 

aumento gradativo na ingestão de salina 0,3 M pelo grupo em SS se comparado tanto ao 

grupo controle (1,80 ± 0,43 vs. 29,74 ± 3,19 mL/100g pc/ 24 horas, dia 1, p<0,01), quanto ao 

grupo PF (1,39 ± 0,42 vs. 29,74 ± 3,19 mL/100g pc/ 24 horas, dia 1, p<0,01). Assim, os 

fatores tempo e tratamento apresentam interação significativa sobre a ingestão de salina 0,3 M 

(Tempo e Tratamento: F 8;116 = 82,080; p<0,001). 

 

 

Figura 4- Ingestão de salina 0,3 M diária obtida durante os 4 dias de dieta pareada ou sobrecarga salina.  

(n = 9 a 12). Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. ***p<0,001 versus controle e Pair Fed. 

Análise por ANOVA de medidas repetidas de uma via, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 
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A Figura 5 representa a excreção urinária ao longo dos 4 dias de tratamento pelo 

animais dos grupos controle, PF e SS. Após o início do tratamento, observa-se um aumento 

gradativo na excreção urinária pelo grupo em SS se comparado tanto ao grupo controle    

(3,46 ± 0,59 vs. 21,69 ± 2,38 mL/100g pc/ 24 horas, dia 1, p<0,01), quanto ao grupo PF   

(3,66 ± 0,48 vs. 21,69±2,38  mL/100g pc/ 24 horas, dia 1, p<0,01). Assim, a análise dos dados 

aponta uma interação significativa entre os fatores tratamento e tempo no controle do volume 

urinário. (Tempo e Tratamento F 8;128 = 30,519; p<0,001). 

 

 
Figura 5- Excreção urinária diária obtida durante os 4 dias de dieta pareada ou sobrecarga salina.           

(n = 11 a 12). Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. ***p<0,001 versus controle e Pair Fed. 

Análise por ANOVA de medidas repetidas de uma via, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 
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Protocolo 2- Efeitos da reapresentação de líquidos (RL) real ou fictícia sobre a expressão 

de CB1R nas estruturas da lâmina terminal e no hipotálamo (NPV e NSO) de animais 

submetidos à sobrecarga salina (SS) 

 

A figura 6 revela os efeitos da dieta pareada e da SS bem como da RL sobre a 

expressão hipotalâmica (% relativa ao controle) de CB1R nos núcleos NPV e NSO. Observa-

se que não há diferença estatística na expressão de CB1R entre os grupos PF e controle. 

Porém, a SS aumenta a expressão de CB1R nos núcleos NPV e NSO quando comparada ao 

grupo controle (100,00 ± 9,58 vs. 158,34 ± 17,68 % controle, p<0,05). Após a RL, há 

reversão total dos efeitos da SS sobre a expressão de CB1R, retornando os valores às 

condições basais. Dessa forma, a análise indica que o tratamento é um fator importante que 

determina a expressão de CB1R nos núcleos hipotalâmicos (Tratamento: F 2;43 = 4,929; 

p<0,05). 

 

 

Figura 6- Expressão relativa de CB1R/β-actina nos núcleos paraventricular (NPV) e supra-óptico (NSO) 

de animais após 4 dias de dieta pareada ou sobrecarga salina, submetidos ou não a reapresentação de 

líquidos. (n = 7 a 10). Os dados estão expressos como Médias ± EPM. *p<0,05 versus controle sem RL. Análise 

por ANOVA fatorial de duas vias, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls.  
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A figura 7 revela o efeito da dieta pareada e da SS, bem como da RL, sobre a 

expressão (% relativa ao controle) de CB1R nas estruturas da lâmina terminal (SFO, MnPO e 

OVLT). Nota-se que a expressão de CB1R nas estruturas da lâmina terminal não é alterada no 

grupo PF, enquanto que a SS aumenta a expressão de CB1R nesta região em relação ao 

controle (100,00 ± 7,27 vs. 152,55 ± 12,13 % controle, p<0,05). Após a RL, observa-se que o 

grupo PF apresenta aumento significativo na expressão de CB1R na LT                         

(100,00 ± 11,41 vs. 147,40 ± 18,24 % controle, p<0,05), enquanto que no grupo em SS 

restabelece a expressão para os valores basais. Dessa forma, o fator tratamento afeta 

significativamente a expressão de CB1R em estruturas da lâmina terminal             

(Tratamento: F 2;42 = 9,628; p<0,001). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Expressão relativa de CB1R/β-actina nas estruturas da lâmina terminal [órgão subfornical 

(SFO), núcleo mediano pré-óptico (MnPO) e órgão vasculoso da lâmina terminal (OVLT)] de animais 

após 4 dias de dieta pareada ou sobrecarga salina, submetidos ou não a reapresentação de líquidos.          

(n = 7 a 9). Os dados estão expressos como Médias ± EPM. *p<0,05 versus controle sem ou com RL. Análise 

por ANOVA fatorial de duas vias, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 

CB1R 
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As figuras de 8 a 11 mostram os resultados obtidos através da análise qualitativa por 

imunofluorescência da expressão de CB1R em associação com neurônios ocitocinérgicos e 

vasopressinérgicos no NPV e NSO em animais após 4 dias de dieta pareada e sobrecarga 

salina, com ou sem o acesso a líquidos. Nota-se que a expressão de CB1R nos núcleos 

hipotalâmicos NPV e NSO não foi alterada no grupo PF, ao passo que a SS aumentou a 

imunomarcação de CB1R tanto no NPV (Figuras 8 e 9) quanto no NSO (Figura 10 e 11), 

efeito este revertido após a RL. Ao analisar-se a associação anatômica entre os corpos 

celulares dos neurônios vasopressinérgicos (Figuras 8 e 10) ou ocitocinérgicos (9 e 11) com 

os terminais pré-sinápticos que expressam CB1R, constatou-se que o aumento na expressão 

de CB1R parece ser mais proeminente na região ventral do NSO e porção central da região 

lateral magnocelular do NPV, onde predominam neurônios vasopressinérgicos. Após análise 

em microscopia confocal (Figura 12), observa-se que esta associação parece ocorrer 

predominantemente nos prolongamentos neuronais (axônio e seus grânulos de secreção, 

dendritos) e não no corpo celular. Uma vez que não foram observadas alterações no padrão de 

distribuição anatômica dos terminais positivos para CB1R em resposta ao tratamento ou à RL, 

foram selecionadas para análise no microscópio confocal apenas cortes histológicos de 

animais submetidos à SS antes da RL. 
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Figura 8 - Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para CB1R (verde) em associação com 

neurônios vasopressinérgicos (vermelho) no NPV de animais submetidos à dieta pareada ou 

sobrecarga salina antes ou após a reapresentação de líquidos. 3V = terceiro ventrículo. Escala: 20µm. 
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Figura 9 - Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para CB1R (verde) em associação com 

neurônios ocitocinérgicos (vermelho) no NPV de animais submetidos à dieta pareada ou sobrecarga 

salina antes ou após a reapresentação de líquidos. 3V = terceiro ventrículo. Escala: 20µm. 
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Figura 10 - Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para CB1R (verde) em associação com 

neurônios vasopressinérgicos (vermelho) no NSO de animais submetidos à dieta pareada ou 

sobrecarga salina antes ou após a reapresentação de líquidos. QO = quiasma óptico. Escala: 20µm. 
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Figura 11 - Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para CB1R (verde) em associação com 

neurônios ocitocinérgicos (vermelho) no NSO de animais submetidos à dieta pareada ou sobrecarga 

salina antes ou após a reapresentação de líquidos. QO = quiasma óptico. Escala: 20µm. 
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Figura 12 - Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para CB1R (verde) em associação com 

neurônios vasopressinérgicos (vermelho) no NPV (A) e NSO (C) e ocitocinérgicos (vermelho) no 

NPV (B) e NSO (D) de animais submetidos à sobrecarga salina. Flechas = locais de possíveis 

contatos sinápticos entre terminais pré-sinápticos CB1R- positivos e pós-sinápticos magnocelulares. 

Escala: 20µm. 

 



52 

 

 As figuras de 13 a 15 apresentam os resultados obtidos através da análise qualitativa 

por imunofluorescência da expressão de CB1R em estruturas da lâmina terminal (SFO, MnPO 

e OVLT) em animais após 4 dias de dieta pareada e sobrecarga salina, sem ou com acesso a 

líquidos. Não foram observadas alterações significativas entre os grupos controle e PF na 

expressão de CB1R em quaisquer das estruturas da LT analisadas. Por outro lado, os animais 

em SS apresentaram aumento na imunomarcação de CB1R apenas no SFO (Figura 13). Com 

a RL, nota-se que os animais PF apresentaram aumento na expressão de CB1R no SFO 

(Figura 13) enquanto que os animais em SS retornam a expressão de CB1R para níveis basais. 
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Figura 13 - Fotomicrografias representativas de secções coronais do cérebro de rato mostrando a 

imunorreatividade para CB1R no SFO de animais submetidos à dieta pareada ou sobrecarga salina antes 

ou após a reapresentação de líquidos. 3V = terceiro ventrículo. Escala: 20µm.  
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Figura 14 - Fotomicrografias representativas de secções coronais do cérebro de rato mostrando a 

imunorreatividade para CB1R no MnPO dorsal de animais submetidos à dieta pareada ou sobrecarga 

salina antes ou após a reapresentação de líquidos. CA = Comissura Anterior. Escala: 20µm. 
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Figura 15 - Fotomicrografias representativas de secções coronais do cérebro de rato mostrando a 

imunorreatividade para CB1R no OVLT de animais submetidos à dieta pareada ou sobrecarga salina 

antes ou após a reapresentação de líquidos. 3V = terceiro ventrículo, QO = quiasma óptico. Escala: 

20µm. 
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Protocolo 3 - Avaliação dos efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA 

em animais submetidos à sobrecarga salina (SS) sobre a ingestão de alimentos e ganho 

de peso corporal 

 

 A figura 16 apresenta os efeitos de diferentes doses do agonista CB1R ACEA 

administradas icv sobre a ingestão alimentar em condições basais. Conforme evidenciado, 

apenas a dose de ACEA 0,1 µg/5 µL foi capaz de aumentar a ingestão alimentar nos animais 

controle (1,25 ± 0,13 vs. 1,86 ± 0,18 g/100g pc/ 1 hora, p<0,05) (T 27 = 2,54, Figura 16 A), 

efeito não observado para as demais doses de ACEA (1,0 µg/5 µL ou 2 µg/5 µL, Figuras 16 B 

e 16 C). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Efeitos da administração icv de diferentes doses de agonista CB1R ACEA [0,1 µg/5 µL (A),     

1,0 µg/5 µL (B) e 2 µg/5 µL (C)] sobre a ingestão alimentar em animais normo-hidratados. (n = 10 a 16). 

Todas as avaliações foram realizadas 1 hora após a administração das diferentes doses de ACEA. Valores 

expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05versus veículo 0,1 µg/5µL. Em A, B e C análise por teste 

“t” de Student. 
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Uma vez que a dose de ACEA de 0,1 µg/5 µL foi a única efetiva em induzir o efeito 

orexígeno bem estabelecido para os agonistas CB1R, buscou-se avaliar os efeitos da 

administração central de ACEA sobre a ingestão alimentar e o ganho de peso corporal nos 

animais controle ou submetidos a sobrecarga salina. 

Na figura 17 encontram-se apresentados os efeitos da administração central de ACEA 

sobre a ingestão alimentar em animais submetidos a SS. Considerando os grupos que 

receberam veículo, podemos observar que a partir das 14 h houve redução na ingestão 

alimentar do grupo em SS quando comparado ao controle (8,45 ± 0,48 vs. 6,17 ± 0,59 g/100g 

pc/ 14 horas, p<0,001) e (10,09 ± 0,54 vs. 7,72 ± 0,77 g/100g pc/ 24 horas, p<0,05). Por outro 

lado, os animais pré-tratados com ACEA apresentaram um aumento significativo na ingestão 

alimentar após 1 hora em relação ao grupo controle tratado com veículo (1,20 ± 0,18 vs.    

1,79 ± 0,22 g/100g pc/ 1 hora, p<0,05), efeito este mantido 14h (8,45 ± 0,48 vs. 9,43 ± 0,40 

g/100g pc/ 14 horas, p<0,05)  e 24 h após a administração do agonista CB1R (10,09 ± 0,54 vs. 

11,93 ± 0,26 g/100g pc/ 24 horas, p<0,01). Por outro lado, em nenhum dos tempos avaliados 

observou-se efeito significativo do tratamento prévio com ACEA nos grupos submetidos a 

SS. Houve interação significativa entre os fatores (Tempo, Tratamento e Droga: F4;128 = 

3,0583; p<0,05). 

 

 

Figura 17- Efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA (0,1 µg/5 µL) sobre a ingestão 

alimentar de animais submetidos a 4 dias de sobrecarga salina após 1, 2, 4, 14 e 24 horas. (n = 8 a 9). 

Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05; ***p<0,001 (controle + veículo) versus 

sobrecarga salina + veículo; + p<0,05; ++ p<0,01, +++ p<0,001 (controle + ACEA) versus sobrecarga salina + 

ACEA. # p<0,05 ## p<0,01 (controle + veículo) versus controle + ACEA. Análise por ANOVA de medidas 

repetidas de duas vias, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 
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Na figura 18 encontram-se apresentados os efeitos da administração central de ACEA 

sobre o ganho de peso corporal nos animais controle ou submetidos a SS. Entre os grupos que 

receberam veículo, os animais em SS apresentam uma diminuição do ganho de peso corpóreo, 

quando comparados aos animais controle (9,87 ± 1,45 vs. 2,11 ± 1,72, g/24 horas, p<0,05) 

(Tratamento: F: 1;28 = 12,493; p<0,01). No entanto, não foram observados efeitos do pré-

tratamento com ACEA sobre o ganho de peso corporal em nenhum dos grupos avaliados. 

 

 

 

Figura 18- Efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA (0,1 µg/5 µL) sobre o ganho de peso 

corporal de animais submetidos a 4 dias de sobrecarga salina. (n = 7 a 9). Valores expressos em Média ± 

Erro Padrão Médio. *p<0,05 versus controle + veículo. Análise por ANOVA fatorial de duas vias, seguido pelo 

post-hoc Newman-Keuls. 
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Protocolo 4 - Avaliação dos efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA 

em animais submetidos à sobrecarga salina (SS) sobre a ingestão de líquidos e excreção 

urinária 

 

A figura 19 apresenta os efeitos da administração central de ACEA sobre a ingestão de 

fluidos (água e salina 0,3 M) em resposta a dieta pareada e SS. Atentando-se para os grupos 

que receberam veículo, observou-se que a SS aumentou a ingestão de água desde o primeiro 

tempo avaliado quando comparado aos grupos controle (0,00 ± 0,00 vs. 6,79 ± 0,35 mL/100g 

pc tempo 20 min, p<0,001) e PF (0,00 ± 0,00 vs. 6,79 ± 0,35 mL/100g pc, tempo 20 min, 

p<0,001) (Tempo e Tratamento: F 6;132 = 8,3904; p<0,001, Figura 19 A). O pré-tratamento 

com ACEA potencializou a ingestão de água pelo grupo SS, independentemente do tempo 

avaliado (6,79 ± 0,35 vs. 8,79 ± 0,34 mL/100g pc, p<0,05) (Droga: F: 1;44 = 5,7277; p<0,05). 

Contudo não se observou efeito do tratamento prévio com ACEA sobre a ingestão de salina 

em nenhum dos grupos avaliados. Entre os grupos tratados com ACEA, a SS aumentou a 

ingestão de água em relação ao controle (0,00 ± 0,00 vs. 8,79 ± 0,34 mL/100g pc, p<0,001) e 

ao PF (0,15 ± 0,15 vs. 8,79 ± 0,34 mL/100g pc, p<0,001), (Tempo e Tratamento: F 6;132 = 

8,3904; p<0,001). Não foi observado efeito significativo do tratamento (SS) ou da 

administração prévia de ACEA sobre a ingestão de salina hipertônica em nenhum dos 

períodos avaliados (Figura 19 B). 
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Figura 19- Efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA (0,1 µg/5 µL) sobre a ingestão de 

fluidos [água (A) e salina 0,3 M (B)] de animais submetidos a 4 dias de dieta pareada e sobrecarga salina.  
(n = 8 a 9). Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. ***p<0,001 (sobrecarga salina + veículo) versus 

controle + veículo ou Pair fed + veículo ou (sobrecarga salina + ACEA) versus controle + ACEA ou Pair fed + 

ACEA; +p<0,05, ++p<0,01 versus sobrecarga salina + veículo. Análise por ANOVA de medidas repetidas de 

duas vias, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 
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Na figura 20 encontram-se representados os efeitos da administração central de ACEA 

sobre o volume, osmolalidade e sódio urinário em resposta a dieta pareada e SS. Como 

observado, não houve nenhum efeito significativo de qualquer manipulação sobre a excreção 

urinária entre os grupos que foram tratados com veículo. Entretanto, entre os grupos pré-

tratados com ACEA, a SS, independentemente do tempo, foi um fator que influenciou 

significativamente a excreção urinária (Tratamento: F: 2;50 = 6,18607; p<0,01), efeito este 

observado em comparação aos animais controle (0,73 ± 0,10 vs. 1,35 ± 0,28 mL/100g pc, 

tempo 90 min, p<0,05) e PF (0,15 ± 0,08 vs. 1,35 ± 0,28 mL/100g pc, tempo 90 min, 

p<0,001, Figura 20 A). Podemos observar que nem o tratamento nem a administração central 

de ACEA foram capazes de alterar a osmolalidade e a concentração de sódio urinária, 

conforme observado nas figuras 20 B e 20 C, respectivamente. 
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Figura 20- Efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA (0,1 µg/5 µL) sobre o volume (A), 

osmolalidade (B) e sódio urinário (C) de animais submetidos a 4 dias de dieta pareada e sobrecarga salina. 

(n = 9 a 10). Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05 (sobrecarga salina + ACEA) versus 

controle + ACEA; ***p<0,001 (sobrecarga salina + ACEA) versus Pair fed + ACEA. Análise por ANOVA de 

medidas repetidas de duas vias, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 



63 

 

Protocolo 5 - Avaliação dos efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA e 

da reapresentação de líquidos real ou fictícia, em animais submetidos à sobrecarga 

salina (SS) sobre o hematócrito, osmolalidade, concentrações plasmáticas de sódio, 

proteína e glicose além da secreção hormonal 

 

A figura 21 representa os efeitos do pré-tratamento com ACEA sobre o hematócrito, 

proteína, osmolalidade, sódio e glicose plasmática em animais que receberam dieta pareada 

ou SS sem acesso a líquidos. Nos grupos que receberam veículo, podemos observar que tanto 

o grupo PF quanto o grupo SS apresentaram aumento do hematócrito quando comparados ao 

grupo controle (42,40 ± 0,83 vs. 46,66 ± 0,59 %, p<0,001 e 42,40 ± 0,83 vs. 46,75 ± 0,73 %, 

p<0,01, respectivamente) (Tratamento: F: 2;77 = 11,63; p<0,001, Figura 21 A). O mesmo 

padrão de resposta foi obtido pelos grupos SS e PF quando se avaliou a proteína plasmática 

(3,71 ± 0,02 vs. 4,10 ± 0,12 mg/dL, p<0,05 e 3,71 ± 0,02 vs. 4,30 ± 0,13 mg/dL, p<0,05, 

respectivamente) (Tratamento: F: 2;59 = 3,467; p<0,05, Figura 21 B). Ao se avaliar a 

osmolalidade plasmática, observa-se que o grupo em SS apresentou um aumento da mesma 

quando comparado aos grupos controle (315,42 ± 2,13 vs. 335,88 ± 4,06 mOsm/Kg de água, 

p<0,001) e PF (312,33 ± 2,04 vs. 335,88 ± 4,06 mOsm/Kg de água, p<0,001) (Tratamento:   

F: 2;51 = 25,68; p<0,001, Figura 21 C). A mesma resposta foi apresentada pelo grupo em SS ao 

se avaliar o sódio plasmático quando comparado ao grupo controle (142,14 ± 1,29 vs. 149,63 

± 1,39 mEq/L, p<0,01) e  PF (143,22 ± 0,87 vs. 149,63 ± 1,39 mEq/L, p<0,01) (Tratamento: 

F: 2;57 = 19,44; p<0,001, Figura 21 D). Contudo, não foi verificado efeito significativo do 

tratamento sobre a concentração plasmática de glicose (Figura 21 E). As respostas descritas 

anteriormente foram mantidas nos animais pré-tratados com ACEA. Contudo em nenhum das 

variáveis avaliadas houve efeito significativo relacionado à administração da droga. 
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Figura 21- Efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA (0,1 µg/5 µL) sobre o hematócrito 

(A), proteína (B), osmolalidade (C), sódio (D) e glicose (E) plasmática de animais submetidos a 4 dias de 

dieta pareada e sobrecarga salina. (n = 9 a 14). Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio.*p<0,05 

(sobrecarga salina + Veículo) versus controle + Veículo ou (Pair Fed + Veículo) versus controle + Veículo; 

**p<0,01 (sobrecarga salina + Veículo) versus controle + Veículo ou versus Pair Fed + Veículo ou (sobrecarga 

salina + ACEA) versus Pair Fed + ACEA ; ***p<0,001 (Pair Fed + Veículo) versus controle + Veículo ou 

(sobrecarga salina + Veículo) versus Pair Fed + Veículo ou (sobrecarga salina + ACEA) versus controle + 

ACEA. Análise por ANOVA fatorial de duas vias, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 
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Na figura 22 estão apresentados os efeitos do pré-tratamento com ACEA sobre o 

hematócrito, proteína, osmolalidade, sódio e glicose plasmática em animais que receberam 

dieta pareada ou SS, após a reapresentação de líquidos por 30 minutos. Considerando-se os 

grupos que receberam veículo, é possível observar que os animais PF apresentaram aumento 

no hematócrito (42,33 ± 0,64 vs. 45,31 ± 0,69 %, p<0,05) (Tratamento: F: 2;44 = 14,71; 

p<0,001, Figura 22 A) e na proteína plasmática (3,36 ± 0,10 vs. 3,81 ± 0,07 mg/dL, p<0,05) 

(Tratamento: F: 2;48 = 14,688; p<0,001, Figura 22 B), quando comparados aos animais 

controle. Este mesmo grupo também apresentou diminuição da osmolalidade plasmática 

(319,43 ± 1,84 vs. 309,16 ± 1,07 mOsm/Kg de água, p<0,01) (Tratamento: F: 2;70 = 6,5 

p<0,01, Figura 22 C) bem como do sódio plasmático (142,46 ± 0,73 vs. 138,53 ± 0,48 mEq/L, 

p<0,05) (Tratamento: F: 2;59 = 9,2; p<0,001, Figura 22 D). Os animais em SS, por sua vez 

apresentaram alteração apenas na glicose plasmática, que se apresentou diminuída em relação 

ao grupo controle (156,09 ± 3,58 vs. 122,15 ± 7,67 mg/dL, p<0,05) (Tratamento: F: 2;43 = 

6,537; p<0,01, Figura 22 E). Os resultados também mostram que todas as respostas descritas 

acima foram mantidas nos animais pré-tratados com ACEA, indicando que a administração do 

agonista CB1R não promoveu efeito significativo em nenhuma das variáveis avaliadas. 
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Figura 22- Efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA (0,1 µg/5 µL) sobre o hematócrito 

(A), proteína (B), osmolalidade (C), sódio (D) e glicose (E) plasmática de animais submetidos a 4 dias de 

dieta pareada e sobrecarga salina após a reapresentação de líquidos. (n = 7 a 14). Valores expressos em 

Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05(Pair Fed + Veículo) ou (sobrecarga salina + Veículo) versus controle + 

Veículo ou (Pair Fed + ACEA) versus controle + ACEA; **p<0,01 (Pair Fed + Veículo) versus controle + 

Veículo; ***p<0,001 (sobrecarga salina + ACEA) versus controle + ACEA. Análise por ANOVA fatorial de 

duas vias, seguido pelo post-hoc Newman-Keuls. 
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A figura 23 apresenta os efeitos da administração central de ACEA sobre a secreção 

hormonal em resposta a dieta pareada e SS em animais sem acesso a líquidos. Observa-se que 

os animais em SS pré-tratados com veículo apresentaram aumento da concentração plasmática 

dos neuro-hormônios AVP (Tratamento: F: 2;67 = 6,852; p<0,01, Figura 23 A) e OT 

(Tratamento: F: 2;67 = 47,8027; p<0,001, Figura 23 B), quando comparados aos animais 

controle (1,91 ± 0,15 vs. 2,75 ± 0,12 pg/mL, p<0,01 para AVP e 1,69 ± 0,21 vs. 5,00 ± 0,57 

pg/mL, p<0,001 para OT) e PF (2,22 ± 0,17 vs. 2,75 ± 0,12 pg/mL, p<0,05 para AVP e     

1,26 ± 0,16 vs. 5,00 ± 0,57 pg/mL, p<0,001, para OT). Ainda em relação a este grupo, nota-se 

uma diminuição na concentração plasmática de ANP (Tratamento: F: 2;77 = 60,6418; p<0,001, 

Figura 23 D) e um aumento na corticosterona plasmática (Tratamento: F: 2;70 = 39,9369; 

p<0,001, Figura 23 E) tanto em relação ao grupo controle (70,13 ± 4,94 vs. 33,27 ± 3,66 

pg/mL, p<0,001, para o ANP e 5,74 ± 0,65 vs. 11,07 ± 0,99 µg/dL, p<0,001, para a 

corticosterona) quanto em relação ao grupo PF (79,09 ± 4,31 vs. 33,27 ± 3,66 pg/mL, 

p<0,001, para o ANP e 6,69 ± 0,75 vs. 11,07 ± 0,99 µg/dL, p<0,01, para a corticosterona). 

Contudo o tratamento não alterou a concentração plasmática de ANG II (Figura 23 C).   

 O pré-tratamento com ACEA preveniu o efeito estimulatório da SS sobre a secreção 

de AVP (2,75 ± 0,12 vs. 2,11 ± 0,13 pg/dL, p<0,01) (Droga: F: 1;67 = 7,133; p<0,01; 

Tratamento e Droga: F: 2;67 = 3,332; p<0,05) e OT (5,00 ± 0,57 vs. 3,46 ± 0,37 pg/mL, 

p<0,001) (Tratamento e Droga: F: 2;67 = 3,9301; p<0,05). Entretanto, a prévia administração 

de ACEA potencializou a secreção de corticosterona induzida pela SS (11,07 ± 0,99 vs.   

14,21 ± 1,82 µg/dL, p<0,05) (Tratamento e Droga: F: 2;70 = 4,3287; p<0,05). No entanto, não 

foi capaz de alterar as concentrações plasmáticas de ANG II e ANP. 
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Figura 23- Efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA (0,1 µg/5 µL) sobre a secreção de 

vasopressina (A), ocitocina (B), angiotensina II (C), peptídeo natriurético atrial (D) e corticosterona (E) de 

animais submetidos a 4 dias de dieta pareada e sobrecarga salina. (n = 12 a 14). Valores expressos em 

Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05 (sobrecarga salina + Veículo) versus Pair Fed + Veículo ou (sobrecarga 

salina + ACEA) versus sobrecarga salina + Veículo; **p<0,01(sobrecarga salina + Veículo) versus controle + 

Veículo ou Pair Fed + Veículo ou (sobrecarga salina + ACEA) versus sobrecarga salina + Veículo; 

***p<0,001(sobrecarga salina + Veículo) versus controle + Veículo ou Pair Fed + Veículo ou (sobrecarga + 

ACEA) versus controle + ACEA ou Pair Fed + ACEA. Análise por ANOVA fatorial de duas vias, seguido pelo 

post-hoc Newman-Keuls. 
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A figura 24 apresenta os efeitos da administração central de ACEA sobre as 

concentrações plasmáticas de AVP, OT, ANP, ANG II e corticosterona em animais 

submetidos a dieta pareada e SS, após a reintrodução de líquidos. Os resultados mostram que 

os animais PF apresentaram diminuição da concentração plasmática de OT (1,37 ± 0,11 vs. 

0,66 ± 0,04 pg/mL, p<0,01) (Tratamento: F: 2;57 = 6,3317; p<0,01, Figura 24 B) e aumento na 

secreção de angiotensina II (14,39 ± 1,73 vs. 22,65 ± 1,66 pg/mL, p<0,05) (Tratamento: F: 2;68 

= 3,8251; p<0,05, Figura 24 C) quando comparados ao grupo controle. Os animais em SS, por 

sua vez, embora tenham apresentado secreção de corticosterona semelhante aos animais 

controles, esta se encontrou diminuída em comparação aos animais PF (4,05 ± 0,61 vs.      

1,40 ± 0,61 µg/dL, p<0,05) (Tratamento: F: 2;45 = 11,1889; p<0,01, Figura 24 E). Não foram 

observadas alterações significativas entre os grupos na secreção de AVP ou ANP, quando se 

considera os grupos injetados centralmente com veículo. Além disso, o pré-tratamento com 

ACEA não interferiu com a secreção de nenhum dos hormônios avaliados após a RL. 
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Figura 24- Efeitos da administração central do agonista CB1R ACEA (0,1 µg/5 µL) sobre a secreção de 

vasopressina (A), ocitocina (B), angiotensina II (C), peptídeo natriurético atrial (D) e corticosterona (E) de 

animais submetidos a 4 dias de dieta pareada e sobrecarga salina, após a reapresentação de líquidos. (n = 

8 a 12). Valores expressos em Médias ± Erro Padrão Médio. *p<0,05 (Pair Fed + Veículo) versus controle + 

Veículo ou (sobrecarga salina + Veículo) versus Pair Fed + Veículo ou (sobrecarga salina + ACEA) versus Pair 

Fed + ACEA ; **p<0,01(Pair Fed + Veículo) versus controle + Veículo ou (sobrecarga + ACEA) versus 

controle + ACEA ou Pair Fed + ACEA. Análise por ANOVA fatorial de duas vias, seguido pelo post-hoc 

Newman-Keuls. 
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DISCUSSÃO 

 

 

 Já está bem estabelecido que a população mundial, incluindo os brasileiros, consome 

mais sal do que deveria na dieta. Dentre as consequências agudas deste hábito, destacam-se as 

alterações hidroeletrolíticas e distúrbios do equilíbrio ácido-base, enquanto que os efeitos 

crônicos predominantes ocorrem sobre os sistemas cardiovascular e renal. Por representar um 

problema emergente de saúde pública, muitos grupos de pesquisa têm se dedicado a estudar 

os mecanismos pelos quais este consumo excessivo de sódio possa promover os 

desequilíbrios acima citados. Vale salientar que a SS constitui um modelo no qual os animais 

experimentais ingerem a solução de sódio como a única fonte de líquido. Certamente, ela 

difere da ingestão voluntária em humanos, porém as respostas neuroendócrinas induzidas pelo 

excesso de sódio podem ser similares em alguns aspectos. Este trabalho mostra pela primeira 

vez que o sistema eCB, particularmente o CB1R, participa ativamente do balanço de água no 

organismo, sendo tais ações independentes de sua participação na homeostase energética, 

como viremos a discutir a seguir. Nesse sentido, nossos dados indicam que o CB1R modula 

não somente o comportamento apetitivo, mas também a secreção hormonal. 

 A sobrecarga salina (SS) de 4 dias demonstrou ser um estímulo capaz de promover 

desidratação celular, evidenciada no presente estudo pela elevação do hematócrito e da 

concentração plasmática de proteínas. Sabe-se que a porcentagem de elementos figurados 

bem como a concentração de proteínas no compartimento intravascular são inversamente 

proporcionais ao volume circulante, indicando que os animais submetidos à SS são 

hipovolêmicos. Os resultados também demonstraram que a SS induz hiperosmolalidade, 

positivamente correlacionada com o aumento nas concentrações plasmáticas de sódio.  

Os nossos dados estão de acordo com os achados de Watts e colaboradores (1995; 

1999a), os quais descreveram o progressivo aumento da ingestão de salina hipertônica em 

animais submetidos a SS. Os autores atribuíram esta observação ao aumento da sede nestes 

animais, que buscavam avidamente solução salina, por ser esta a única fonte de fluido 

disponível. De fato, a ingestão de solução hipertônica é mais pronunciada nos últimos dias da 

SS, durante os quais se observa maior grau de desidratação celular. Um fato intrigante é de 

que os animais submetidos a SS, como discutiremos a seguir, apresentam concentrações 

plasmáticas elevadas de OT, que está associada à inibição da ingestão de sal (Stricker & 

Verbalis, 1988). No entanto, Ventura (2005) demonstrou que há uma diminuição progressiva 

dos níveis de OT a partir do terceiro dia de SS, mecanismo este mediado pelo aumento das 
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concentrações plasmáticas de glicocorticóides, o que poderia favorecer o progressivo aumento 

verificado na ingestão de salina. 

 O presente estudo também demonstrou que os animais submetidos a SS apresentaram 

redução do ganho de peso corporal. Esta resposta pode estar associada a no mínimo três 

fatores, que são: 1) a redução do volume de líquido circulante, 2) o aumento da diurese e 3) a 

diminuição da ingestão alimentar. 

A hipofagia decorrente da hiperosmolalidade ou desidratação celular é caracterizada 

pela redução da ingestão alimentar observada em animais submetidos a situações crônicas de 

desidratação, tais como sobrecarga salina por períodos prolongados, bem como privação de 

água. Watts & Boyle (2010) mostraram que a hipofagia observada nestas condições 

experimentais constitui uma resposta fisiológica adaptativa, que limita a ingestão de osmólitos 

da dieta a fim de manter a integridade dos compartimentos de fluidos no organismo, além de 

reduzir a quantidade de água necessária para a digestão. A hiperosmolalidade parece ser o 

principal sinal para que haja hipofagia, pois há uma forte correlação entre aumento da 

osmolalidade plasmática e supressão da ingestão alimentar, conforme se depreende da figura 

abaixo. 

 

Figura 25- Correlação entre osmolalidade plasmática e ingestão cumulativa de alimento no período noturno. 

Extraída de Watts & Boyle, 2010. 

  

Acredita-se também que o desenvolvimento da hipofagia induzida pela desidratação 

possa ser decorrente das alterações hormonais observadas, tais como aumento da secreção de 

OT, que sabidamente inibe a ingestão de sal. Um outro fato importante, são os dados descritos 
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por Rinaman e colaboradores (2005) que observaram em camundongos knockout para OT 

apresentavam uma atenuação da hipofagia induzida pela desidratação, fortalecendo os 

indícios da participação da OT neste quadro. Foi demonstrado ainda que animais em 

hipofagia induzida pela hiperosmolalidade apresentam níveis elevados de corticosterona e 

redução de RNAm para hormônio liberador de corticotrofina (CRH) no PVN (Watts et al, 

1999b). Estes resultados indicam que a hipofagia não seja mediada por alterações na 

expressão de CRH, uma vez que animais adrenalectomizados desidratados, embora comam 

menos, possuem expressão de RNAm para CRH no PVN semelhante aos animais 

adrenalectomizados normoidratados (Watts & Sanchez-Watts, 1995; Watts et al, 1999b). 

Atualmente há um consenso de que os animais submetidos a SS, também 

caracterizados como animais em hipofagia de desidratação apresentam respostas hormonais 

adequadas ao balanço energético negativo em que se encontram, tais como: elevação do nível 

plasmático de corticosterona e ghrelina, bem como diminuição de leptina e insulina 

plasmáticas (Watts et al, 1999b; Neuner & Watts, 2007). Estas respostas coordenadas 

possibilitam, desta forma, a manutenção de níveis adequados de glicose sérica (Salter & 

Watts, 2003). Estes dados são corroborados pelo nosso trabalho, que demonstrou que animais 

em SS apresentaram níveis elevados de corticosterona plasmática. Nesse sentido, sabe-se que 

os glicocorticóides possuem capacidade de mobilizar energia a partir de estoques energéticos, 

particularmente promovendo a glicogenólise e a gliconeogênese hepáticas (para revisão ver 

Vegiopoulos & Herzig, 2007), participando desta forma do controle dos níveis de glicemia. 

Assim, como já mencionado, o efeito final é a manutenção da glicemia em faixas normais, 

evidenciando a integridade destas respostas homeostáticas. 

Na literatura tem sido demonstrado que os animais em hipofagia de desidratação não 

apresentam má-adaptação aos processos que respondem ao balanço energético negativo, ao 

contrário, todos os mecanismos parecem funcionar adequadamente, como evidenciado no 

núcleo arqueado pelo aumento da expressão de neuropeptídeos orexígenos (NPY e AgRP) e 

diminuição do peptídeo anorexígeno POMC (Watts et al, 1999b). No entanto, acredita-se que 

as vias inibitórias sobre a alimentação se sobrepõem aos sinais conduzidos pelo balanço 

energético negativo ao hipotálamo. Neste contexto, acredita-se que os osmorreceptores 

presentes no TGI sejam um dos responsáveis em sinalizar ao hipotálamo o aumento da 

osmolalidade e desta forma inibir a ingestão alimentar. 

 Em condições hiperosmóticas e hipovolêmicas, há ativação de eixos neuroendócrinos 

para regular e manter a homeostase hidroeletrolítica. Dentre estes, destacam-se a secreção 

neuro-hipofisária de OT e AVP, a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), além 
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da ativação de eferência simpática do sistema nervoso autônomo (para revisão Antunes-

Rodrigues et al, 2004). Há muito tempo já foi demonstrado que a desidratação contínua, tal 

como observada na SS, causa depleção dos estoques neuro-hipofisários de ambos os 

hormônios (Jones & Pickering, 1969), efeito este corroborado por dados mais recentes do 

nosso laboratório (Ventura, 2005), que mostraram aumento dos níveis plasmáticos de OT e 

AVP em animais submetidos a SS. Tais respostas visam garantir a sobrevivência do 

indivíduo, uma vez que tais hormônios promovem natriurese (OT) e antidiurese (AVP), sendo 

este último efeito o mais crítico à manutenção da osmolalidade. 

Morita e colaboradores, (2001), ao avaliarem os mecanismos de síntese e secreção de 

AVP em animais submetidos a SS a 2% durante 7 dias, demonstraram haver aumento dos 

níveis plasmáticos de AVP, acompanhado por diminuição do conteúdo de AVP na neuro-

hipófise e no hipotálamo. Estes dados corroboram estudos pioneiros de George (1976), que 

demonstraram que 10 dias de SS são capazes de depletar os estoques neuro-hipofisários de 

AVP e OT. Neste mesmo estudo de Morita e colaboradores foi demonstrado que a banda de 

expressão de RNAm encontra-se aumentada durante a SS, e que há alongamento da cauda 

poli A do RNAm para AVP. Este fenômeno tem sido associado a um aumento da estabilidade 

da molécula de RNAm, o que permitiria que uma mesma sequência fosse utilizada mais vezes 

que usual para a tradução. Portanto, foi sugerido que tanto a hiperosmolalidade quanto a 

diminuição do volume de líquidos promoveriam não somente aumento da secreção de AVP, 

como também mudanças na síntese  e/ou mobilização desse hormônio, a fim de suplementar a 

quantidade de AVP estocado ou repor o hormônio liberado. Embora os mecanismos pelos 

quais a SS promova alterações na expressão gênica de AVP não sejam totalmente 

compreendidos, acredita-se que a diminuição do conteúdo de AVP na neuro-hipófise, que 

ocorre devido ao intenso estímulo para secreção, possa facilitar sua biossíntese. Ou seja, a 

estimulação dos neurônios magnocelulares no hipotálamo para secretar AVP poderia de 

alguma forma aumentar o processo para transcrição do RNAm para este peptídeo. 

Podemos também observar que a SS foi capaz de reduzir os níveis plasmáticos de 

ANP. Tendo em vista que este peptídeo é secretado em condições de estimulação osmótica e 

principalmente quando há estiramento do átrio direito do coração em resposta a hipervolemia, 

sugere-se que a hipovolemia observada nos animais em SS seja o principal fator responsável 

pela inibição de sua secreção. Os resultados mostraram ainda que a SS também não ativa o 

SRAA, uma vez que não foram observadas alterações nos níveis plasmáticos de ANG II. 

Embora a pressão arterial destes animais não tenha sido determinada, é possível especular que 

uma redução no volume circulante induziria uma queda na taxa de filtração glomerular e, 
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consequente, diminuição da concentração de sódio que atinge a mácula densa, além de um 

aumento na estimulação simpática diretamente sobre o rim para a produção de renina. No 

entanto, o que se observa neste caso é que, por conta da hiperosmolalidade observada, o 

estímulo para a excreção de sódio se sobrepõe novamente ao controle da volemia, uma vez 

que existe na verdade aumento do volume urinário, bem como aumento na excreção renal 

deste íon, efeitos que possivelmente não seriam observados em presença de níveis 

aumentados de ANG II e, consequentemente, de aldosterona. 

Apesar dos efeitos dos glicocorticoides se manifestarem primordialmente sobre a 

homeostase energética, produzindo aumento da ingestão alimentar, ganho de peso corporal e 

até mesmo obesidade induzida por tratamento exógeno (Dallman et al, 2003; La Fleur, 2006; 

Spencer & Tilbrook, 2011), sabe-se que eles também desempenham um papel importante no 

balanço hidroeletrolítico.  

Conforme já mencionado, a SS de 4 dias ativa o eixo HHA, efeito evidenciado pelo 

aumento da secreção de corticosterona neste grupo experimental. Esses dados corroboram 

resultados obtidos previamente em nosso laboratório por Ventura (2005), que avaliou a 

evolução temporal da secreção neuro-hipofisária e de corticosterona em animais submetidos a 

SS durante 7 dias. Este autor demonstrou que após o 3º dia de SS ocorreu ativação do eixo 

HHA com secreção aumentada de corticosterona. Este aumento progressivo na secreção de 

corticosterona é acompanhado por uma diminuição nos níveis plasmáticos de OT, mas não de 

AVP, evidenciando um papel inibitório para os glicocorticóides sobre a secreção de 

hormônios que afetam diretamente a homeostase hidromineral.  

Da mesma forma, Durlo e colaboradores (2004) e Ruginsk e colaboradores (2007) 

observaram que a administração de uma dose alta de dexametasona, um glicocorticóide 

exógeno, previamente à expansão isotônica ou hipertônica do volume extracelular, promovia 

em ambas as condições experimentais, diminuição significativa nos níveis séricos de OT, sem 

alterações na secreção de AVP. Corroborando esses dados, Lopes da Silva em 2008 

demonstrou que a SS de 4 dias promove aumento da expressão relativa de RNAm para OT 

tanto no PVN quanto no SON, sendo que o tratamento agudo com dexametasona inibe esta 

resposta. Em conjunto, esses dados sugerem que os glicocorticóides possuem efeito inibitório 

preferencialmente sobre a secreção de OT. Por outro lado, Patchev & Almeida (1995) 

demonstraram que animais adrenalectomizados e com reposição de corticosteróides 

apresentavam aumento dos níveis plasmáticos de AVP e diminuição da expressão do receptor 

vasopressinérgico V1aR, principal subtipo encontrado no SNC, sugerindo que os 

glicocorticoides modulem tanto a secreção de AVP quanto sua via de sinalização. 
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Para avaliar a integridade e a efetividade destas respostas homeostáticas nos animais 

submetidos à SS, foi realizada a reapresentação de líquidos (água e salina 0,3 M, RL). Watts 

(1999a) demonstrou que quando a água era ofertada aos ratos submetidos a SS por 5 dias, eles 

rapidamente exibiam uma sequência de comportamentos altamente reproduzíveis que 

corrigiam rapidamente o déficit de energia e de fluido acumulado durante a hipovolemia e a 

hiperosmolalidade prolongada. A sequência comportamental em questão incluía: um ataque 

inicial de beber, que durava cerca de 4 a 5 minutos, seguido de cerca de 3 a 4 minutos por um 

episódio vigoroso de alimentação com duração de cerca de 12 a 15 min. Posteriormente, os 

animais alternavam os comportamentos de comer e beber, além de aumentar a sua atividade 

geral por cerca de uma hora. 

De fato, os animais submetidos a SS por 4 dias e que tiveram acesso à água por 2 

horas apresentaram recuperação dos parâmetros bioquímicos, indicando o reestabelecimento 

da volemia e da osmolalidade plasmática, às quais se correlacionam as alterações hormonais 

subsequentes. Nesse sentido, Stricker & Verbalis (1986) propuseram que a osmolalidade e o 

volume circulante são fatores cruciais para o controle da secreção de AVP e OT, embora os 

efeitos da hiperosmolalidade sobre a secreção destes peptídeos sejam preponderantes sobre as 

respostas induzidas pela hipovolemia. Esta hipótese é confirmada pelos nossos resultados, 

uma vez que após a RL houve uma normalização da secreção de OT, AVP e ANP, enquanto 

que os níveis de ANG II permaneceram inalterados.  

Devido à obtenção de sódio pela dieta poder causar um viés para a avaliação de alguns 

desses fatores, os animais permaneceram sem acesso à comida durante o período de RL. 

Desta forma, a grande oferta de água promoveu sua imediata reabsorção, uma vez que 

virtualmente toda a água que chega ao TGI é reabsorvida e que a permeabilidade do néfron 

distal à água encontrava-se elevada por ação hormonal do peptídeo AVP. Neste contexto, o 

reestabelecimento do volume do LEC, aliado à hipofagia induzida pelo quadro prévio de 

hiperosmolalidade e prolongada durante o período da RL, podem ter contribuído para a 

redução na glicemia observada no grupo SS após o acesso à água. Sabemos que, juntamente 

com o sódio e a ureia, a glicose é um importante soluto determinante da osmolalidade 

plasmática (Bhagat et al, 1984) e, considerando-se a evidência de que a RL normaliza os 

níveis de corticosterona, não se deve excluir a participação desta resposta no retorno da 

glicemia aos níveis basais (Schwartz et al, 1995). 

 Ao mesmo tempo em que a hipofagia induzida pela hiperosmolalidade fornece uma 

evidência concreta da interação das vias que controlam a ingestão alimentar e a homeostase 

hidroeletrolítica, ela acrescenta um viés para a análise dos fatores homeostáticos alterados nos 
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animais submetidos à SS. De forma a discriminar quais fatores estariam envolvidos em uma 

ou outra situação em particular, foi incluído no presente estudo um grupo de dieta pareada 

(Pair Fed), ao qual foi ofertada a mesma quantidade de alimentos ingerida pelo grupo em SS 

em cada dia do protocolo experimental. Assim, o grupo PF foi submetido a uma diminuição 

gradativa da ingestão alimentar diária ao longo dos 4 dias de tratamento, que alcançou, ao 

final do quarto dia, o equivalente a 54,6% da ingestão de alimentos observada pelo grupo 

controle. Como resultado, os animais do grupo PF apresentaram diminuição do ganho de peso 

corporal. Este efeito foi mais acentuado no primeiro dia e progressivamente mais tênue nos 

dias subsequentes, mostrando-se ao final do tratamento manutenção do ganho de peso 

corporal. Em comparação aos animais em SS, o grupo PF apresentou maior ganho de peso 

corporal apenas no primeiro dia de tratamento e uma redução equivalente nos dias 

subsequentes.  

Corroborando estes achados, O’Shea & Gundlach (1995) e posteriormente Urban et al, 

(2006) mostraram que animais em dieta pareada apresentaram diminuição do ganho de peso 

corporal semelhante aos seus respectivos grupos experimentais (privação hídrica ou SS). Tal 

resultado pode ser consequência das adaptações metabólicas frente a condições de balanço 

energético negativo, além da hipovolemia observada em ambos os grupos. Estudos prévios da 

literatura mostraram que animais com restrição da ingestão de alimentos em uma única 

refeição por dia foram capazes de comer 60 a 85 % da ingestão de 24 horas do grupo com 

alimentação livre. Neste estudo, os animais em restrição alimentar não apresentaram 

alterações no ganho de peso corporal, o que foi atribuído pelos autores a alterações 

adaptativas tais como o aumento da absorção intestinal de nutrientes ingeridos (Leveille & 

Chakrabarty, 1968), aumento da síntese de glicogênio dos músculos e do fígado (Fuller & 

Diller, 1970; Hollifield & Parson, 1962; Leveille & Chakrabarty, 1968), lipogênese 

aumentada no tecido adiposo (Hollifield & Parson, 1962), redução da taxa metabólica basal 

(Hill et al, 1985), e diminuição da atividade espontânea (Leveille & O'Hea, 1967). Devido ao 

fato destes estudos realizarem a apresentação de alimento no período da manhã, não se pode 

excluir a possibilidade de que parte das respostas observadas seja decorrente de uma inversão 

no ciclo claro-escuro, uma vez que atualmente já se sabe que a alimentação é um importante 

temporizador dos ritmos biológicos. Vale ressaltar que nosso estudo realizou a apresentação 

do alimento ao grupo PF imediatamente antes do início do período ativo dos animais 

experimentais (período noturno).  

Ainda neste contexto, observamos que o grupo PF, embora esteja em restrição 

alimentar, apresenta níveis normais de glicemia. Durante o jejum, é notável o papel da 
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gliconeogênese hepática em fornecer glicose para outros tecidos, incluindo o cérebro 

(Consoli, 1992). Diversos trabalhos na literatura têm discutido a relação temporal entre jejum 

ou restrição alimentar e a atividade simpática e do eixo HHA. Foi demonstrado que após 24 

horas de jejum ocorre ativação simpática e moderado aumento dos níveis plasmáticos de 

glicocorticóides (Heiderstadt et al, 2000; Bellinger  et al, 1975; Malatová & Ahlers, 1977; 

Abrahamsen et al, 1995). No entanto, um aumento considerável nos níveis de glicocorticóides 

é detectado se o jejum perdura por 48 horas (Malatová & Ahlers, 1977), sugerindo que há um 

aumento do estresse metabólico nessa situação. 

Conforme já discutido, os glicocorticóides estimulam a glicogenólise e a 

gliconeogênese hepática, além de disponibilizar proteínas como fonte de energia durante 

balanço energético negativo (Schwartz et al, 1995). No entanto, não foram observadas em 

nossos resultados alterações nos níveis plasmáticos de corticosterona, sugerindo que o 

metabolismo hepático de glicose neste modelo de restrição alimentar e/ou jejum forçado é 

eficiente, não necessitando da intermediação do eixo HPA para a obtenção de energia por 

meio do aumento da atividade catabólica.  

De maneira inversa aos nossos achados, alguns resultados da literatura apontam para 

um aumento nas concentrações plasmáticas de corticosterona em resposta à restrição 

alimentar, porém esses estudos se utilizam de paradigmas experimentais bastante severos. 

O’Shea & Gundlach e colaboradores (1995) observaram que animais em privação hídrica por 

4 dias apresentavam uma redução progressiva da ingestão de alimentos, chegando ao último 

dia com uma ingestão alimentar equivalente a zero. O grupo em dieta pareada deste estudo 

apresentou elevado nível de corticosterona plasmática. Neste contexto, acredita-se que os 

glicocorticóides desempenhem papel permissivo durante a privação alimentar para aumentar o 

RNAm de pré-pro-neuropeptídeo Y (NPY) no ARC, uma vez que a adrenalectomia impede e 

a administração de dexametasona reestabelece esta resposta (Dallman et al, 1993; Schwartz et 

al, 1993). Assim, a ativação de vias mediadas pelo NPY no ARC e PVN seria um mecanismo 

compensatório ativado pela percepção do estado hipocalórico, com o intuito de aumentar a 

ingestão de alimentos, bem como diminuir o gasto energético, restabelecendo desta forma o 

peso corporal. 

Da mesma forma são os trabalhos que analisam as respostas promovidas pela 

hipofagia de desidratação utilizando o protocolo experimental de SS com solução salina 2,5 % 

durante 5 (Watts et al, 1999b) ou 7 dias (de Gortari et al, 2009). Ambos os estudos 

observaram aumento dos níveis de corticosterona plasmática no grupo PF. Em um destes 

estudos (de Gortari et al, 2009) a redução da ingestão alimentar foi da ordem de 85-90 % já 
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no terceiro dia de experimento. Contrariamente, nossos resultados mostraram que a redução 

da ingestão alimentar ao final do quarto dia de SS foi de 45,4 %, praticamente metade do 

efeito observado pelos autores supracitados. Assim, vale ressaltar mais uma vez que o 

emprego de diferentes metodologias no que diz respeito a fatores como duração da SS, 

concentração da solução salina e grau de hipofagia apresentado pelos animais em SS, podem 

contribuir para um maior ou menor envolvimento do eixo HHA nas respostas homeostáticas 

relacionadas ao balanço energético.  

Alguns estudos sugerem que a via mediada pelo NPY pode constituir um elo entre a 

ingestão de líquidos e de alimento, uma vez que já foi demonstrado que estímulos osmóticos 

promovem aumento da expressão deste peptídeo no ARC (Watts et al, 1999b). Urban e 

colaboradores (2006) demonstraram aumento do número de células imunorreativas ao 

receptor Y1 do NPY (Y1R) no SON, efeito este observado nos animais submetidos a SS com 

NaCl 2 %  por 72 horas e ausente no grupos controle e PF. Entretanto, nenhuma alteração 

entre os grupos foi detectada na expressão de NPY ou seu receptor no ARC, sugerindo que 

possa haver uma separação anatômica que caracterize o envolvimento deste peptídeo no 

controle da ingestão alimentar ou de fluidos.  

Outra evidência de que ambos os comportamentos estão intimamente relacionados é a 

observação de nosso estudo de que os animais PF apresentam diminuição da ingestão de água 

ao longo dos quatro dias de protocolo experimental. Foi demonstrado na literatura que 70 a  

85 % da ingestão de água está temporalmente associada à ingestão alimentar (Kissileff, 1969; 

Fitzsimons & Le Magnen, 1969; Smith, 2000). Sabe-se ainda que a privação hídrica é um 

estímulo capaz de reduzir dramaticamente a ingestão de alimentos, da mesma forma que 

animais em privação alimentar apresentam uma redução progressiva na ingestão de água 

(O’Shea & Gundlach et al, 1995).  

Nossos resultados demonstram pela primeira vez que animais do grupo PF apresentam 

aumento do hematócrito e das concentrações de proteína plasmática, evidenciando uma 

diminuição do volume circulante. Contudo, essa hipovolemia é discreta, uma vez que não é 

refletida sobre a secreção de AVP, OT, ANP ou ANG II. Esta redução no volume do líquido 

extracelular pode ser justificada ao menos em parte pela diminuição da ingestão de água 

apresentada por este grupo. Apesar do déficit de volume, os animais PF não buscam sal, uma 

vez que a ingestão de solução de NaCl 0,3 M também permanece inalterada. Tampouco são 

observadas alterações na excreção urinária, osmolalidade plasmática ou concentrações 

plasmáticas de sódio neste grupo experimental.  
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Embora os animais em dieta pareada não tenham ingerido líquidos (água e salina 

hipertônica) ou alimento, já que o acesso à ração era limitado ao período noturno, observamos 

ao final de duas horas de avaliação pela manhã uma diminuição da osmolalidade plasmática, 

que pôde ser associada a uma diminuição das concentrações plasmáticas de sódio, mas não de 

glicose. Estes dados sugerem que embora estes animais apresentem respostas iguais à 

restrição alimentar no âmbito do metabolismo de glicose, o tempo adicional sem ingerir 

líquidos ou alimento foi um fator importante para alterar a osmolalidade plasmática. Além 

disso, estes animais apresentaram uma diminuição da secreção plasmática de OT, bem como 

aumento da secreção de ANG II, respostas estas ativadas pela hipoosmolalidade. Também foi 

observado um discreto aumento na secreção de ANP nestas condições experimentais, porém 

os mecanismos envolvidos nesta resposta ainda não estão claros. Relacionado ao eixo HPA, 

não foram observadas alterações nas concentrações plasmáticas de corticosterona, sugerindo 

que o tempo adicional sem ingerir líquidos ou comida não foi um fator capaz de ativar esta 

resposta neuroendócrina. 

É intrigante o fato de os animais em dieta pareada apresentarem aumento da ANG II e 

queda na OT plasmáticas sem, no entanto, serem observados efeitos sobre a ingestão de água 

ou sódio, uma vez que a ANG II é conhecida pelo seu efeito central dipsogênico e 

natriorexigênico central (Johnson & Thunhorst, 1997; Fitzsimons, 1998; Buggy & Fisher, 

1974), enquanto a OT inibe a busca por sal. Sabe-se que a participação da ANG II circulante 

nas respostas dipsogênicas e natriorexigênicas mediadas por receptores presentes nos OCVs é 

pouco provável, dada sua baixa permeabilidade na barreira hematoencefálica, o que a impede 

de atingir áreas cruciais envolvidas na sede e apetite por sódio, tais como MnPO e NPV 

(Jensen et al, 2002). Desta forma, o papel da ANG II sistêmica na indução de sede e apetite 

por sódio ainda é bastante discutido.  

Em conjunto, os dados obtidos até o momento nos permitem sugerir que os efeitos da 

SS em aumentar a osmolalidade e o sódio plasmático, bem como a secreção hormonal de 

AVP, OT e corticosterona, são respostas atribuídas unicamente à estimulação osmótica e de 

redução do volume, uma vez que a restrição alimentar por si só não foi capaz de alterar estes 

parâmetros. No entanto, a hipovolemia parece ser decorrente tanto do desequilíbrio osmótico 

quanto da hipofagia, uma vez que tanto os animais SS quanto PF são hipovolêmicos. 

Neste trabalho, buscou-se ainda investigar a participação do sistema eCB em 

condições de estimulação osmótica sobre as respostas neuronais, comportamentais, renais e 

neuroendócrinas, bem como discriminar se estes efeitos estariam associados à hipofagia 

induzida pela hiperosmolalidade, uma resposta homeostática também observada nos animais 
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submetidos à SS. De forma a confirmar a participação do CB1R neste contexto, o presente 

trabalho analisou a expressão deste receptor em áreas do SNC de animais submetidos a SS e 

PF.  

Observou-se que a SS aumentou significativamente a expressão de CB1R tanto em 

áreas hipotalâmicas (NPV e NSO), quanto em estruturas da lâmina terminal (SFO, MnPO, 

OVLT), tendo sido tal efeito revertido após a reintrodução de água (RL). Tal evidência é 

fortalecida por dados prévios da literatura obtidos por Wang e colaboradores (2007), que 

observaram que a ingestão de dieta hipersódica por três semanas induz aumento dos níveis 

plasmáticos de AEA, um dos principais eCBs. Entretanto, no presente estudo, os animais PF 

não apresentaram alterações na expressão de CB1R em nenhuma das áreas estudadas, 

sugerindo, desta forma, que a expressão de tal receptor seja mediada pela estimulação 

osmótica e não pela diminuição da ingestão alimentar induzida pela SS. No entanto, também 

foi observado que o grupo PF apresentou aumento na expressão de CB1R em estruturas da LT 

após o período de RL. Nesse sentido, é importante relembrar que o grupo PF permaneceu sem 

acesso à comida e não ingeriu líquidos durante este período, produzindo um prolongamento 

do tempo em restrição alimentar, o que reduziu a osmolalidade plasmática deste grupo. Sabe-

se que a LT compreende um conjunto de estruturas para o qual se projetam informações de 

osmorreceptores e sodiorreceptores. Em conjunto, nossos dados sugerem pela primeira vez na 

literatura que, em resposta à hiperosmolalidade, a expressão do receptor CB1R encontra-se 

aumentada em estruturas da LT, onde se concentram as aferências sensoriais, assim como no 

NPV e NSO, áreas efetoras importantes para a elaboração de respostas neuro-hormonais 

frente a tal alteração. Assim, a partir destes resultados, podemos propor a participação do 

sistema eCB no balanço de sódio envolvendo estruturas hipotalâmicas e prosencefálicas. 

Porém, o mecanismo preciso pelo qual o sistema eCB controla a osmolalidade plasmática 

ainda permanece desconhecido.  

Como já discutido anteriormente, o sistema eCB é importante modulador da 

homeostase energética e sua ativação determina alterações na ingestão alimentar, ganho de 

peso, dispêndio de energia e metabolismo corporal (para revisão ver Pagotto et al, 2006).  

Kirkham e colaboradores demonstraram (2002) que o eCB 2-AG é um potente estimulador 

dose-dependente da ingestão alimentar, sendo tal efeito atenuado pela administração do 

antagonista/agonista inverso CB1R SR-141716A. Neste mesmo estudo, foi demonstrado pela 

primeira vez na literatura que os níveis de eCBs no SNC, principalmente do 2-AG, variavam 

sob diferentes estados alimentares. Também foi demonstrado que períodos curtos de jejum 

(24 horas) induzem aumento nos níveis de 2-AG no hipotálamo de ratos (Kirkham et al, 
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2002) e camundongos (Hanus et al,  2003) e que diferentes graus de restrição alimentar (40, 

50 ou 60 %) por um período 12 dias reduzem de maneira dose-dependente os níveis de 2-AG 

em diferentes áreas cerebrais (Hanus et al, 2003). Dessa forma, acredita-se que a atividade do 

sistema eCB em resposta à privação de alimentos seja dependente da severidade desta 

restrição, sendo aumentada em situações mais agudas e reduzida em condições persistentes. 

Em nosso estudo, não observamos alterações na expressão de CB1R no hipotálamo de 

animais PF, indicando que a restrição alimentar neste caso não foi efetiva em induzir 

alterações no padrão de expressão deste receptor. 

Uma vez evidenciada a participação do CB1R no modelo de SS, e considerando-se a 

localização pré-sináptica deste receptor nos núcleos NPV e NSO, buscou-se avaliar uma 

possível relação anatômica entre o CB1R e neurônios vasopressinérgicos e ocitocinérgicos 

por meio de imunofluorescência. Corroborando os dados obtidos pela análise da expressão 

protéica, observou-se aumento na imunomarcação para CB1R no NPV e NSO após a SS. 

Considerando-se a distribuição predominantemente ventral dos neurônios vasopressinérgicos 

no NSO, o aumento na expressão de CB1R parece ser mais evidente em associação com esse 

grupamento celular. Esses resultados, a princípio, parecem diferir de dados preliminares que 

indicam que a secreção de OT seja mais sensível ao aumento dos glicocorticóides circulantes 

induzido pela SS (Ventura, 2005). Contudo, sabemos que a secreção de AVP, mas não de OT, 

parece ser a resposta efetora mais crucial desencadeada pela hiperosmolalidade associada à 

queda no volume circulante observada nos animais submetidos à SS. Dentro deste contexto, o 

aumento da expressão de CB1R em associação a neurônios vasopressinérgicos poderia 

constituir um mecanismo adaptativo fino para impedir uma resposta secretória exacerbada em 

resposta a uma condição adversa prolongada e, desta forma, impedir a depleção dos estoques 

neuro-hipofisários deste hormônio. Corroborando tal hipótese, Ventura (2005) também 

demonstrou que os estoques neuro-hipofisários de OT, mas não de AVP encontram-se 

diminuídos em resposta à progressão da SS. Entretanto, uma análise mais apurada em 

microscopia confocal revelou que o padrão de distribuição de terminais positivos para CB1R 

em contato sináptico com prolongamento de neurônios magnocelulares em animais 

submetidos à SS é o mesmo para neurônios ocitocinérgicos e vasopressinérgicos. 

Considerando a proximidade sináptica com axônios, dendritos e grânulos secretores, podemos 

sugerir que o sistema eCB controle predominantemente a secreção destes neuro-hormônios e 

pouco provavelmente sua síntese. Como discutiremos mais adiante, nossos resultados também 

mostram que a administração central de ACEA é capaz de diminuir as concentrações 

plasmáticas de OT e AVP nos animais SS.  
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Os resultados de imunofluorescência apresentados também corroboram dados prévios 

da literatura que evidenciam a presença de CB1R nos OCVs (Suárez et al, 2010). Nossos 

resultados são inéditos na literatura ao evidenciarem que a SS induz aumento da expressão de 

CB1R em estruturas da LT, particularmente no SFO. Nesse sentido, sabe-se que o SFO, por 

sua localização estratégica fora da barreira hematoencefálica, é um dos responsáveis pela 

osmorrecepção e desta forma integra e projeta informações ao 1) hipotálamo, para 

desencadear as respostas neuroendócrinas adequadas, bem como para o 2) córtex, para 

desencadear a sensação de sede (para revisão ver Antunes-Rodrigues et al, 2004).  

Como já evidenciado na literatura, a administração de delta-9-tetrahidrocanabinol ( 9-

THC) ou AEA é capaz de estimular o apetite, mesmo em animais saciados (Williams et al, 

1998; Williams & Kirkham, 1999). A hiperfagia observada é atenuada de maneira dose-

dependente pela administração de SR141716A, indicando ser este efeito mediado pelo CB1R, 

cuja distribuição é predominantemente central.  

O araquidonil-2’-cloroetilamida (ACEA), utilizado como estratégia farmacológica 

pelo presente estudo, constitui um análogo sintético da AEA que se acopla de forma seletiva e 

com alta afinidade ao CB1R (Hillard et al, 1999). Nossos resultados são inéditos em 

demonstrar o efeito hiperfágico da administração central de ACEA em animais saciados, 

obtido com a dose de 0,1 µg/5 µL, sendo este efeito observado após 1, 14 e 24 horas após a 

administração de ACEA. Tal resposta não foi observada em doses maiores, o que tem sido 

atribuído aos efeitos ubíquos dos canabinóides em diversas regiões e grupamentos celulares 

no SNC, o que pode culminar em alterações psicomotoras e desta forma mascarar possíveis 

alterações da ingestão alimentar. Nesse sentido, foi demonstrado que administração de AEA 

diminui a atividade locomotora espontânea de ratos (Crawley  et al, 1993; Gardner & Mallet, 

2006) e desta forma, pode alterar a busca por alimento e água. Especula-se que após a 

administração central de ACEA em doses maiores, possa haver ativação destes circuitos de 

maneira a sobrepujar as ações orexígenas dos eCBs. 

Conforme evidenciado por nossos resultados, a hipofagia induzida pela SS foi 

detectada após 14 horas da reapresentação de comida, não havendo diferença entre a ingestão 

alimentar do grupo controle e SS nas avaliações anteriores. Tal resultado corrobora dados 

prévios da literatura que demonstram que animais em hipofagia induzida pela 

hiperosmolalidade iniciam a alimentação no período escuro juntamente com os animais 

controles, porém apresentam falhas em manter o comportamento alimentar, desta forma 

antecipando a saciedade. Tal efeito pode ser devido ao aumento dos níveis dos fatores que 

regulam a saciedade, ou ainda a um aumento da sensibilidade a tais fatores no SNC (para 



84 

 

revisão ver Boyle et al, 2012). Um dos possíveis mecanismos para o aumento da saciedade 

em animais em SS, é sugerido com o aumento na expressão de RNAm para OT na porção 

parvocelular caudal do NPV, região esta que se projeta para o NTS (Sawchenko & Swanson, 

1982), importante para a sinalização da saciedade (Schwartz, 2006).  

Nossos resultados também demonstram que a administração de ACEA não é capaz de 

estimular a ingestão alimentar ou afetar o ganho de peso corporal no grupo em SS em nenhum 

dos períodos avaliados, embora haja aumento da expressão de CB1R no hipotálamo destes 

animais. Nesse sentido, diversos trabalhos têm se dedicado a elucidar a correlação entre o 

sistema eCB e níveis circulantes de hormônios que controlam a ingestão alimentar. Há um 

consenso na literatura que evidencia uma correlação inversa entre os níveis hipotalâmicos de 

eCB e os níveis sanguíneos de leptina, um hormônio fundamental na regulação dos sinais 

orexígenos e anorexígenos hipotalâmicos (Di Marzo et al, 2001). Entretanto, há uma 

correlação direta entre níveis de eCB e de grelina circulantes. Nesse sentido, foi demonstrado 

que o CB1R pode modular os efeitos da grelina promovidos após sua administração intra-

hipotalâmica em ratos, uma vez que o antagonista CB1R (rimonabanto) foi capaz de abolir a 

resposta orexígena deste hormônio nestas condições experimentais (Tucci et al, 2004). 

Por outro lado, nos animais submetidos à SS que receberam ACEA, observamos a 

partir de 20 minutos de avaliação um aumento significativo na ingestão de água, sem 

alteração na ingestão de solução de NaCl 0,3 M. Estes resultados corroboram dados prévios 

do nosso laboratório que demonstram que a administração intraperitoneal (ip) de ACEA 

promove aumento da ingestão de água sem alterar a ingestão de salina hipertônica em animais 

submetidos a privação hídrica por 24 horas (dados não publicados Ruginsk et al, 2011; 

Vechiato et al, 2011). Contrariamente, alguns estudos pioneiros demonstraram que a 

administração dos componentes derivados da planta Cannabis sativa inibem a ingestão de 

água e induzem preferência por doce (Sofia & Knobloch, 1976). No entanto, tem sido 

demonstrado que o 9-THC, bem como de outros fitocanabinóides como o canabidiol, 

apresentam baixa afinidade pelo CB1R e desta forma podem atuar por meio de mecanismos 

complexos, independentes do sistema eCB (Zuardi, 2008; Zuardi et al, 2006). Em conjunto, 

nossos dados comportamentais demonstram pela primeira vez na literatura que a estimulação 

do CB1R central não é capaz de reverter a hipofagia induzida pela hiperosmolalidade 

decorrente da SS prolongada, porém ativa uma via independente para estimular a ingestão 

hídrica. Além do mais, baseado no fato de que a administração de ACEA não foi capaz de 

alterar a ingestão de líquidos em animais PF, podemos sugerir que o sistema eCB seja 
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importante para restabelecer a homeostase somente em condições de estimulação osmótica e 

não de hipovolemia induzida pela redução da ingestão alimentar. 

Da mesma forma que para a ingestão alimentar, a administração de ACEA não foi 

efetiva em promover alterações no hematócrito, proteína, sódio e osmolalidade plasmática em 

quaisquer das condições experimentais, sugerindo desta forma que as alterações promovidas 

pela ativação do CB1R nos animais SS sobre as respostas neuroendócrinas, comportamentais 

e renais avaliadas não são decorrentes de alterações diretas no volume do LEC nem da 

osmolalidade plasmática. É possível também verificar que a administração de ACEA não 

influenciou os níveis plasmáticos de glicose em nenhum dos modelos estudados. Esses dados 

corroboram os achados de O’Hare e colaboradores (2011), que observaram que a 

administração central de WIN-55,212-2 ou ACEA não foi capaz de alterar os níveis 

plasmáticos de glicose, mesmo produzindo prejuízo das ações periféricas da insulina no 

fígado. 

Poucos estudos na literatura demonstram os efeitos do sistema eCB sobre os rins, 

embora haja relatos da presença de CB1R nos rins de ratos (Larrinaga et al, 2010) e humanos 

(Koura et al, 2004). Li e Wang (2006) demonstraram que a AEA possui efeito diurético e não 

natriurético, no entanto o efeito não é mediado por CB1R ou TRPV1, mas por outro tipo de 

receptor ainda não identificado, uma vez que a prévia administração de CAPZ (capsazepina, 

antagonista TRPV1) ou AM251 (antagonista CB1R) não reverteu o aumento do fluxo urinário 

promovido pela AEA. De forma semelhante, observamos em nossos resultados que o pré-

tratamento com ACEA, não foi capaz de alterar nem a diurese, nem a natriurese. 

Os eCBs têm sido implicados também na modulação do eixo HHA, o que se dá de 

forma diferencial sob condições basais ou durante a exposição ao estresse. Cota e 

colaboradores (2007) demonstraram que a expressão e ativação do CB1R são necessárias para 

a modulação basal da secreção de glicocorticóides, uma vez que camundongos knockout para 

CB1R apresentam aumento significativo da atividade do eixo HHA, particularmente 

evidenciada no início da fase escura. Além disso, esses autores demonstraram que a 

sensibilidade do eixo HHA ao mecanismo de feedback negativo promovido pela 

corticosterona estava prejudicado nos animais geneticamente modificados, uma vez que os 

animais knockout para CB1R não respondiam com diminuição dos níveis de ACTH e 

corticosterona a baixas doses de dexametasona. Experimentos in vitro demonstraram que a 

aplicação de glicocorticóide ao banho de fatias do NPV rapidamente induz supressão das 

correntes sinápticas excitatórias mediadas por glutamato em neurônios CRH, efeito este 

completamente abolido pela co-aplicação de antagonista CB1R (Di et al, 2003; Malcher-
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Lopes et al, 2006). Desta forma, sugere-se que os eCBs medeiem tais ações dos 

glicocorticóides, uma vez que níveis elevados de AEA e 2-AG foram encontrados no NPV 

(Malcher-Lopes et al, 2006) e no hipotálamo inteiro in vivo (Hill et al, 2010a) após tratamento 

com glicocorticóide. Este aumento nos níveis de eCBs determinariam a inibição retrógrada de 

terminais glutamatérgicos provenientes de sítios extra-hipotalâmicos que controlam a 

atividade do eixo HHA, como hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal (Hill & Tasker, 

2012). 

Sabe-se que a ativação do núcleo basolateral da amígdala (BLA) é suficiente para 

aumentar a atividade do eixo HHA (Feldman et al, 1982), e que a administração de 

antagonista CB1R nesta região aumenta a atividade do eixo HHA em animais não estressados 

(Ganon-Elazar & Akirav, 2009; Hill et al, 2009). Portanto, sugere-se que haja um tônus eCB 

dentro do BLA que impeça a excitação desta estrutura em condições basais. Hill & Tasker 

(2012) sugerem que o mecanismo responsável pela diminuição do tônus eCB na BLA durante 

estresse é o aumento da hidrólise de AEA pela enzima amida hidrolase de ácidos graxos 

(FAAH). Com a consequente diminuição do conteúdo de AEA, haveria uma desinibição dos 

impulsos glutamatérgicos para promover aumento da atividade dos neurônios que partem do 

BLA em direção ao NPV, aumentando desta forma a atividade do eixo HHA (Figura 26). 

 

Figura 26- Efeitos da sinalização eCB no núcleo basolateral da amígdala (BLA) sob condições basais e de 

estresse. Extraída de Hill & Tasker, 2012. 

 

 

O tempo de exposição ao estresse também parece ser determinante na mobilização do 

sistema eCB. Durante a exposição aguda a estresse de contenção, por exemplo, a 
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administração de agonista CB1R ou inibidor da FAAH diminui a secreção de corticosterona, 

enquanto que o pré-tratamento com rimonabanto aumenta robustamente a secreção deste 

hormônio, o que está correlacionado de maneira direta à expressão da proteína c-Fos no NPV 

(Patel et al, 2004). Também foi demonstrado que o estresse agudo de contenção induz 

aumento significativo do conteúdo de 2-AG no hipotálamo e que a administração de 

antagonista CB1R dentro do NPV aboliu completamente a capacidade do glicocorticóide em 

contra-regular o eixo HHA (Evanson et al, 2010). Por outro lado, Wamsteeker e 

colaboradores (2010) demonstraram que ratos jovens submetidos a estresse de imobilização 

por 30 minutos durante 5 dias apresentavam uma perda da sinalização retrógrada mediada por 

eCBs na porção parvocelular do NPV, e desta forma, uma redução da capacidade de feedback 

negativo. Interessantemente, a exposição a estresse homotípico repetido diminuiu os níveis de 

AEA, além de promover um aumento emergente do nível de 2-AG na amígdala (Patel et al, 

2005, 2009; Hill et al, 2010b). A diminuição de AEA e o aumento do nível de 2-AG são 

implicados, respectivamente, no aumento do limiar da atividade do eixo HHA e na 

dessensibilização a aplicação de estresse repetido (Hill et al, 2010b). De acordo com os 

resultados apresentados, a administração central do agonista CB1R induziu aumento dos 

níveis de corticosterona plasmática em animais submetidos a SS de 4 dias, que se caracteriza 

como um modelo experimental de exposição repetida ao estresse. Tal fato sugere que, apesar 

da dessensibilização aparente aos eCB, o SNC de animais submetidos a SS continua 

responsivo a administração de ACEA. 

Atualmente tem sido proposto que a corticosterona, ao se ligar em seus receptores de 

membrana no NPV e NSO induz a síntese de eCBs (Di et al , 2009). Uma vez sintetizados, os 

eCBs agiriam no CB1R, localizado nos terminais pré-sinápticos, promovendo a inibição da 

transmissão excitatória glutamatérgica e estimulando a inibição GABAérgica de neurônios do 

NPV e NSO, produzindo uma diminuição da secreção neuro-hipofisária de OT e AVP. 

Podemos observar em nossos resultados que a administração de ACEA promoveu diminuição 

da secreção de OT e AVP induzida pela SS. Tais dados são corroborados por dados prévios 

do nosso laboratório que mostraram que a prévia administração de rimonabanto promove 

potencialização da secreção de AVP e OT bem como da ativação de neurônios 

vasopressinérgicos e ocitocinérgicos do NPV e NSO em resposta à expansão do volume 

extracelular hipertônica (EVEC-H, de Ruginsk et al, 2010). Em 2013, Ruginsk e 

colaboradores demonstraram que a administração central de AEA reduz os níveis plasmáticos 

de OT em animais submetidos à EVEC-H, sendo estas ações independentes do seu 

metabolismo, uma vez que o pré-tratamento com URB597, inibidor da FAAH, não foi capaz 
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de alterar o efeito promovido pela AEA. No entanto, a secreção de AVP, embora não alterada 

pela administração de AEA, foi diminuída nos animais submetidos à EVEC-H e pré-tratados 

com URB597, sugerindo que o metabolismo local para AEA afeta a disponibilidade deste 

eCB de maneira diferencial para neurônios vasopressinérgicos e ocitocinérgicos. Em conjunto 

estes dados sugerem que perante condições que haja necessidade aumentada da secreção de 

AVP, como na estimulação osmótica crônica induzida pela SS, este sistema controla 

localmente e seletivamente a atividade de neurônios que produzem e secretam AVP. De 

maneira contrária, observamos ainda que a administração central de ACEA não afeta a 

secreção neuro-hipofisária de OT e AVP ou de corticosterona em animais PF, reforçando, 

desta forma, a hipótese de que o receptor CB1R esteja controlando prioritariamente variáveis 

relacionadas à homeostase hidroeletrolítica, mais especificamente à regulação osmótica, e não 

à regulação da ingestão alimentar. Outra evidência que reforça essa hipótese é a de que a 

reapresentação de água aos animais SS restaura todas as variáveis neuroendócrinas analisadas 

e que, em condições de homeostasia, a administração de ACEA passa a não mais exercer 

qualquer tipo de efeito sobre estes parâmetros. 

Ainda em relação ao controle do equilíbrio hidroeletrolítico pelos eCBs, pouco se sabe 

sobre a integração de respostas centrais e periféricas envolvendo o SRAA. Dados obtidos in 

vitro têm sugerido que os receptores CB1R e receptor para angiotensina, do tipo 1 (AT1) 

podem ser ativados em conjunto, uma vez que ambos pertencem à mesma classe de receptores 

e compartilham certas vias de mensageiros intracelulares (Turu et al, 2009). Nossos 

resultados também indicam que possa haver interação entre CB1R e receptores AT1, uma vez 

que foi demonstrado um aumento da expressão de CB1R no SFO, região esta que expressa 

abundantemente esse subtipo de receptores para ANG II (Mangiapane et al, 1980; Sanvitto et 

al, 1997; Lenkei et al,  1998; Saad et al, 2002). Entretanto, estudos preliminares do nosso 

laboratório (Ruginsk et al, 2011; Vechiato et al, 2011, dados não publicados) demonstraram 

que a administração de ACEA ip não foi capaz de alterar a secreção de ANG II induzida pela 

PH de 24 horas. No entanto, esse mesmo estudo demonstrou que a administração de AM251 

promoveu um aumento exacerbado nos níveis plasmáticos de ANG II em animais privados, 

mecanismo este ainda desconhecido. No presente estudo, a administração central de ACEA 

não foi capaz de alterar a secreção de ANG II em nenhum dos grupos estudados, indicando 

que esta não seja uma das respostas recrutadas pelo sistema eCB para manutenção da 

homeostase hidroeletrolítica.  

Conforme demonstrado pelos resultados, a administração exógena de ACEA não foi 

capaz de modular a secreção de ANP em nenhum dos grupos estudados, corroborando dados 
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ainda não publicados do nosso laboratório (Ruginsk et al, 2011; Vechiato et al, 2011) que 

mostram que a administração periférica de AM251 ou ACEA não afeta de maneira 

significativa os níveis plasmáticos de ANP nos animais submetidos a PH de 24 horas 

(Ruginsk et al, 2011; Vechiato et al, 2011, em preparação). Contudo, relatos da literatura 

demonstraram previamente a expressão de CB1R em átrios de ratos, porcos da índia e 

humanos (Sterin-Borda et al, 2005; Kurz et al, 2008; Bonz  et al, 2003), bem como sua 

funcionalidade em mediar a diminuição da contratilidade cardíaca (Sterin-Borda et al, 2005). 
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CONCLUSÃO 

 

Em suma, o presente trabalho demonstrou que: 

  O aumento da expressão de CB1R no NPV e NSO, bem como em estruturas 

da LT, foram decorrentes das alterações de osmolalidade; 

 A expressão de CB1R foi mais proeminente nas regiões do NPV e NSO onde 

predominam neurônios vasopressinérgicos, e parece ocorrer preferencialmente 

sobre os prolongamentos neuronais e não sobre o corpo celular; 

 A administração de agonista CB1R ACEA promoveu hiperfagia em animais 

saciados; entretanto, não reverteu a hipofagia induzida pela hiperosmolalidade; 

 A administração de ACEA potencializou a ingestão de água pelos animais em 

SS, efeito este não associado à hipofagia induzida pela hiperosmolalidade; 

 O pré-tratamento com ACEA potencializou a secreção de corticosterona e 

preveniu o aumento da secreção de AVP e OT induzido pela SS;  

 O pré-tratamento com ACEA não alterou a secreção de ANP e ANGII induzida 

pela SS. 

 

Assim, o presente trabalho demonstrou que o CB1R participa ativamente das respostas 

homeostáticas comportamentais e neuroendócrinas desencadeadas pela SS, e que esta 

participação ocorre especificamente com o intuito de restaurar a homeostase hidroeletrolítica 

e não como uma resposta secundária à hipofagia induzida pela hiperosmolalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Abrahamsen GC, Berman Y, Carr KD. Curve-shift analysis of self-stimulation in 

food-restricted rats: relationship between daily meal, plasma corticosterone and 

reward sensitization. Brain Res. 1995; 695: 186-194. 

 

2. Alger BE. Retrograde signaling in the regulation of synaptic transmission: focus on 

endocannabinoids. Prog Neurobiol. 2002; 68: 247-286.  

  

3. Andersson B. Regulation of water intake. Physiol Rev. 1978; 58: 582–603. 

 

4. Antunes-Rodrigues J, Castro M, Elias LL, Valença M, McCann SM. Neuroendocrine 

control of body fluid metabolism. Physiol Rev. 2004; 84:169-208. 

 

5. Antunes-Rodrigues J, Ramalho MJ, Reis LC, Menani JV, Turrin Q, Antunes-

Rodrigues J, Ramalho MJ, Reis LC, Menani JV, Turrin Q, Gutkowska J, McCann SM. 

Lesions of the hypothalamus and pituitary inhibit volume-expansion-induced release 

of atrial natriuretic peptide. Proc Natl Acad Sci USA. 1991; 88: 2956–2960. 

 

6. Bell FR, Dennis B, Sly J. A study of olfaction and gustatory senses in sheep after 

olfactory bulbectomy. Physiol Behav. 1979; 23: 919-924.  

 

7. Bellinger LL, Mendel VE, Moberg GP. Circadian insulin, GH, prolactin, 

corticosterone and glucose rhythms in fed and fasted rats. Horm Metab Res. 1975; 7: 

132–135. 

 

8. Bhagat CI, Garcia-Webb P, Fletcher E, Beilby JP. Calculated vs measured plasma 

osmolalities revisited. Clin Chem. 1984; 30: 1703-1705.  

 

9. Bonz A, Laser M, Küllmer S, Kniesch S, Babin-Ebell J, Popp V, Ertl G, Wagner JA. 

Cannabinoids acting on CB1 receptors decrease contractile performance in human 

atrial muscle. J Cardiovasc Pharmacol. 2003; 41: 657-664. 

 



92 

 

10. Boyle CN, Lorenzen SM, Compton D, Watts AG. Dehydration-anorexia derives from 

a reduction in meal size, but not meal number. Physiol Behav. 2012; 105: 305-314. 

 

11. Botelho LM, Block CH, Khosla MC, Santos RA. Plasma angiotensin(1-7) 

immunoreactivity is increased by salt load, water deprivation, and hemorrhage. 

Peptides 1994; 15: 723-729. 

 

12. Brooks FP, Pickford M. The effect of posterior pituitary hormones on the excretion of 

electrolytes, in dogs. J Physiol. 1958; 142: 468-493. 

 

13. Brown AJ. Novel cannabinoid receptors. Br J Pharmacol. 2007; 152: 567-575. 

 

14. Buggy J, Fisher AN. Evidence for a dual central role for angiotensin in water and 

sodium intake. Nature 1974; 250: 733–735. 

 

15. Cadas H, di Tomaso E, Piomelli D. Occurrence and biosynthesis of endogenous 

cannabinoid precursor, N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine, in rat brain. J 

Neurosci. 1997; 17: 1226-1242. 

 

16. Cakil D, Yildirim M, Ayyildiz M, Agar E. The effect of co-administration of the 

NMDA blocker with agonist and antagonist of CB1-receptor on penicillin-induced 

epileptiform activity in rats. Epilepsy Res. 2011; 93: 128-137. 

 

17. Castro M, Figueiredo F, Moreira AC. Time-course of hypothalamic CRH and 

pituitary ACTH contents, and pituitary responsiveness to CRH stimulation after 

bilateral adrenalectomy. Horm Metab Res. 1995; 27: 10-15. 

  

18. Ciura S, Liedtke W, Bourque CW. Hypertonicity sensing in organum vasculosum 

lamina terminalis neurons: a mechanical process involving TRPV1 but not TRPV4. J 

Neurosci. 2011; 31: 14669-14676. 

 

19. Consoli A. Role of liver in pathophysiology of NIDDM. Diabetes Care 1992; 15: 

430–441. 

 



93 

 

20. Cota D, Steiner MA, Marsicano G, Cervino C, Herman JP, Grübler Y, Stalla J, 

Pasquali R, Lutz B, Stalla GK, Pagotto U. Requirement of cannabinoid receptor type 

1 for the basal modulation of hypothalamic-pituitary-adrenal axis function. 

Endocrinology 2007; 148: 1574-1581. 

 

21. Crawley JN, Corwin RL, Robinson JK, Felder CC, Devane WA, Axelrod J. 

Anandamide, an endogenous ligand of the cannabinoid receptor, induces hypomotility 

and hypothermia in vivo in rodents. Pharmacol Biochem Behav. 1993; 46: 967-972. 

 

22. Dallman MF, Strack AM, Akana SF, Bradbury MJ, Hanson ES, Scribner KA, Smith 

M. Feast and famine: critical role of glucocorticoids with insulin in daily energy flow. 

Front Neuroendocrinol. 1993; 14: 303-347.  

 

23. Dallman MF, Pecoraro N, Akana SF, La Fleur SE, Gomez F, Houshyar H, Bell ME, 

Bhatnagar S, Laugero KD, Manalo S. Chronic stress and obesity: a new view of 

"comfort food". Proc Natl Acad Sci U S A. 2003; 100: 11696-11701.  

 

24. de Gortari P, Mancera K, Cote-Vélez A, Amaya MI, Martínez A, Jaimes-Hoy L, 

Joseph-Bravo P. Involvement of CRH-R2 receptor in eating behavior and in the 

response of the HPT axis in rats subjected to dehydration-induced anorexia. 

Psychoneuroendocrinology 2009; 34: 259-272.  

 

25. De Petrocellis L, Cascio MG, Di Marzo V. The endocannabinoid  system: a general 

view and latest additions. Br J Pharmacol. 2004; 141: 765–774. 

 

26. Denton DA, McKinley MJ, Weisinger RS. Hypothalamic integration of body fluid 

regulation. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1996; 93: 7397–7404. 

 

27. Devane WA, Hanus L, Breuer A, Pertwee RG, Stevenson LA, Griffin G, Gibson D, 

Mandelbaum A, Etinger A, Mechoulam R. Isolation and structure of a brain 

constituent that binds to the cannabinoid receptor. Science 1992; 258: 1946-1949. 

 

28. Di Marzo V, Bisogno T, De Petrocellis L. Anandamide: some like it hot. Trends 

Pharmacol Sci. 2001; 22: 346-349. 



94 

 

 

29. Di Marzo V, Côté M, Matias I, Lemieux I, Arsenault BJ, Cartier A, Piscitelli F, 

Petrosino S, Alméras N, Després JP. Changes in plasma endocannabinoid levels in 

viscerally obese men following a 1 year lifestyle modification programme and waist 

circumference reduction: associations with changes in metabolic risk factors. 

Diabetologia 2009; 52: 213-217. 

 

30. Di Marzo V, Matias I. Endocannabinoid control of food intake and energy balance. 

Nat Neurosci. 2005; 8: 585-589. 

 

31. Di S, Boudaba C, Popescu IR, Weng FJ, Harris C, Marcheselli VL, Bazan NG, Tasker 

JG. Activity-dependent release and actions of endocannabinoids in the rat 

hypothalamic supraoptic nucleus. J Physiol. 2005a; 569: 751-760. 

 

32. Di S, Malcher-Lopes R, Halmos KC, Tasker J. Nongenomic glucocorticoid inhibition 

via endocannabinoid release in the hypothalamus: a fast feedback mechanism. J 

Neurosci. 2003; 23: 4850-4857. 

 

33. Di S, Malcher-Lopes R, Marcheselli VL, Bazan NG, Tasker JG. Rapid glucocorticoid-

mediated endocannabinoid release and opposing regulation of glutamate and gamma-

aminobutyric acid inputs to hypothalamic magnocellular neurons. Endocrinology 

2005b; 146: 4292-4301. 

 

34. Di S, Maxson MM, Franco A, Tasker JG. Glucocorticoids regulate glutamate and 

GABA synapse-specific retrograde transmission via divergent nongenomic signaling 

pathways. J Neurosci. 2009; 29: 393-401. 

 

35. Durlo FV, Castro M, Elias LL, Antunes-Rodrigues J. Interaction of prolactin, 

ANPergic, oxytocinergic and adrenal systems in response to extracellular volume 

expansion in rats. Exp Physiol. 2004; 89: 541-548.  

 

36. Eng R, Miselis RR. Polydipsia and abolition of angiotensin-induced drinking after 

transections of subfornical organ efferent projections in the rat. Brain Res. 1981; 225: 

200-206. 

 



95 

 

37. Evanson NK, Tasker JG, Hill MN, Hillard CJ, Herman JP. Fast feedback inhibition 

of the HPA axis by glucocorticoids is mediated by endocannabinoid signaling. 

Endocrinology 2010; 151: 4811–4819. 

 

38. Feldman S, Conforti N, Siegel RA. Adrenocortical responses following limbic 

stimulation in rats with hypothalamic deafferentations. Neuroendocrinology 1982; 35: 

205–211. 

 

39. Fitts DA, Starbuck EM, Ruhf A. Circumventricular organs and ANG II-induced salt 

appetite: blood pressure and connectivity. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 

2000; 279: R2277-2286. 

 

40. Fitzsimons JT. Angiotensin, thirst, and sodium appetite. Physiol Rev. 1998; 78: 583-

686.  

 

41. Fitzsimons TJ, Le Magnen J. Eating as a regulatory control of drinking in the rat. J 

Comp Physiol Psychol. 1969; 67: 273-283.  

 

42. Fuller RW, Diller ER. Diurnal variation of liver glycogen and plasma free fatty acids 

in rats fed ad libitum or single daily meal. Metabolism 1970; 19: 226-229. 

 

43. Ganon-Elazar E, Akirav I. Cannabinoid receptor activation in the basolateral 

amygdala blocks the effects of stress on the conditioning and extinction of inhibitory 

avoidance. J Neurosci. 2009; 29: 11078–11088. 

 

44. Gaoni Y, Mechoulam R.  Isolation, structure and partial synthesis of an active 

constituent of hashish. J Am Chem Soc. 1964; 86: 1646–1647. 

 

45. Gardner A, Mallet PE. Suppression of feeding, drinking, and locomotion by a 

putative cannabinoid receptor 'silent antagonist'. Eur J Pharmacol. 2006; 530: 103-

106. 

 

46. George JM. Vasopressin and oxytocin are depleted from rat hypothalamic nuclei after 

oral hypertonic saline. Science 1976; 193: 146-148.  



96 

 

 

47. Goldin AL, Barchi RL, Caldwell JH, Hofmann F, Howe JR, Hunter JC, Kallen RG, 

Mandel G, Meisler MH, Netter YB, Noda M, Tamkun MM, Waxman SG, Wood JN, 

Catterall WA. Nomenclature of voltage-gated sodium channels. Neuron. 2000; 28: 

365–368. 

 

48. Gutkowska J, Thibault G, Januszewicz P, Cantin M, Genest J. Direct 

radioimmunoassay of atrial natriuretic factor. Biochem Biophys Res Commun. 1984; 

122: 593-601. 

 

49. Haanwinckel M, Elias LK, Favaretto ALV, Gutkowska J, McCann SM and Antunes-

Rodrigues J. Oxytocin mediates atrial natriuretic peptide release and natriuresis after 

volume expansion in the rat. Proc Natl Acad Sci. 1995; 92: 7902-7906. 

 

50. Hanus L, Avraham Y, Ben-Shushan D, Zolotarev O, Berry EM, Mechoulam R. Short-

term fasting and prolonged semistarvation have opposite effects on 2-AG levels in 

mouse brain. Brain Res. 2003; 983: 144–151. 

 

51. Heiderstadt KM, McLaughlin RM, Wright DC, Walker SE, Gomez-Sanchez CE. The 

effect of chronic food and water restriction on open-field behaviorr and serum 

corticosterone levels in rats. Lab Anim. 2000; 34: 20-28. 

 

52. Herkenham M, Lynn AB, Little MD, Johnson MR, Melvin LS, de Costa BR, Rice KC. 

Cannabinoid receptor localization in brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990; 87: 1932-

1936. 

 

53. Herkenham M, Lynn AB, Johnson MR, Melvin LS, de Costa BR, Rice KC. 

Characterization and localization of cannabinoid receptors in rat brain: a quantitative 

in vitro autoradiographic study. J Neurosci. 1991; 11: 563-583. 

 

54. Hill MN, McLaughlin RJ, Bingham B, Shrestha L, Lee TT, Gray JM, Hillard CJ, 

Gorzalka BB, Viau V. Endogenous cannabinoid signaling is essential for stress 

adaptation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010b; 107: 9406-9411.  

 



97 

 

55. Hill MN, McLaughlin RJ, Morrish AC, Viau V, Floresco SB, Hillard CJ, Gorzalka 

BB. Suppression of amygdalar endocannabinoid signaling by stress contributes to 

activation of the hypothalamic pituitary-adrenal axis. Neuropsychopharmacology 

2009; 34: 2733–2745.  

 

56. Hill JO, Latiff A, DiGirolamo M. Effects of variable caloric restriction on utilization 

of ingested energy in rats. Am J Physiol. 1985; 248: R549-R559.  

 

57. Hill MN, Karatsoreos IN, Hillard CJ, McEwen BS. Rapid elevations in limbic 

endocannabinoid content by glucocorticoid hormones in vivo. 

Psychoneuroendocrinology 2010a; 35: 1333-1338.  

 

58. Hill MN, Tasker JG. Endocannabinoid signaling, glucocorticoid-mediated negative 

feedback, and regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Neuroscience 

2012; 204: 5-16.  

 

59. Hillard CJ, Manna S, Greenberg MJ, DiCamelli R, Ross RA, Stevenson LA, Murphy 

V, Pertwee RG, Campbell WB. Synthesis and characterization of potent and selective 

agonists of the neuronal cannabinoid receptor (CB1). J Pharmacol Exp Ther. 1999; 

289: 1427–1433. 

 

60. Himmi T, Perrin J, El Ouazzani T, Orsini JC. Neuronal responses to cannabinoid 

receptor ligands in the solitary tract nucleus. Eur J Pharmacol. 1998; 359: 49-54. 

 

61. Hiyama TY, Watanabe E, Okado H, Noda M. The subfornical organ is the primary 

locus of sodium-level sensing by Nax sodium channels for the control of salt intake 

behavior. J Neurosci. 2004; 24: 9276–9281. 

  

62. Hiyama TY, Watanabe E, Ono H, Inenaga K, Tankum MM, Yoshida S, Noda M. Nax 

channel involved in CNS sodium-level sensing. Nat Neurosci. 2002; 4: 511–512. 

 

63. Hollifield G, Parson W. Metabolic adaptations to a "stuff and starve" feeding 

program. I. Studies of adipose tissue and liver glycogen in rats limited to a short daily 

feeding period. J Clin Invest. 1962; 41: 245-249.  



98 

 

 

64. Hussain MK, Fernando N, Shapiro M, Kagan A, Glick SM. Radioimmunoasssay of 

arginine vasopressin in humans plasma. J Clin Endocrinol Metab. 1973; 37: 616-625. 

 

65. Jensen LL, Harding JW, Wright JW. Role of paraventricular nucleus in control of 

blood pressure and drinking in rats. Am J Physiol. 1992; 262: F1068-F1075. 

 

66. Jhamandas JH, Renaud LP. A gamma-aminobutyric-acidmediated baroreceptor input 

to supraoptic vasopressin neurones in the rat. J Physiol. 1986; 381: 595–606. 

 

67. Johnson AK, Thunhorst RL. The neuroendocrinology of thirst and salt appetite: 

visceral sensory signals and mechanisms of central integration. Front 

Neuroendocrinol. 1997; 18: 292-353.  

 

68. Jones CW, Pickering BT. Comparison of the effects of water deprivation and sodium 

chloride imbibition on the hormone content of the neurohypophysis of the rat. J 

Physiol. 1969; 203: 449-458.  

 

69. Kirkham TC, Williams CM, Fezza F, Di Marzo V. Endocannabinoid levels in rat 

limbic forebrain and hypothalamus in relation to fasting, feeding and satiation: 

stimulation of eating by 2-arachidonoyl glycerol. Br J Pharmacol. 2002; 136: 550–

557. 

 

70. Kissileff HR. Food-associated drinking in the rat. J Comp Physiol Psychol. 1969; 67: 

284-300.  

 

71. Koura Y, Ichihara A, Tada Y, Kaneshiro Y, Okada H, Temm CJ, Hayashi M, Saruta 

T. Anandamide decreases glomerular filtration rate through predominant vasodilation 

of efferent arterioles in rat kidneys. J Am Soc Nephrol. 2004; 15: 1488-1494. 

 

72. Kozan R, Ayyildiz M, Agar E. The effects of intracerebroventricular AM-251, a 

CB1-receptor antagonist, and ACEA, a CB1-receptor agonist, on penicillin-induced 

epileptiform activity in rats. Epilepsia. 2009; 50: 1760-1767. 

 



99 

 

73.  Kurz CM, Gottschalk C, Schlicker E, Kathmann M. Identification of a presynaptic 

cannabinoid CB1 receptor in the guinea-pig atrium and sequencing of the guinea-pig 

CB1 receptor. J Physiol Pharmacol. 2008; 59: 3-15. 

 

74. La Fleur SE. The effects of glucocorticoids on feeding behavior in rats. Physiol 

Behav. 2006; 89: 110-114.  

 

75. Larrinaga G, Varona A, Pérez I, Sanz B, Ugalde A, Cándenas ML, Pinto FM, Gil J, 

López JI. Expression of cannabinoid receptors in human kidney. Histol Histopathol. 

2010; 25: 1133-1138. 

 

76. Lenkei Z, Palkovits M, Corvol P, Llorens-Cortes C. Distribution of angiotensin type-

1 receptor messenger RNA expression in the adult rat brain. Neuroscience 1998; 82: 

827-841.  

 

77. Lenkei Z, Palkovits M, Corvol P, Llorens-Cortès C. Expression of angiotensin type-1 

(AT1) and type-2 (AT2) receptor mRNAs in the adult rat brain: a functional 

neuroanatomical review. Front Neuroendocrinol. 1997; 18: 383-439.  

 

78. Leveille GA, Chakrabarty K. Absorption and utilization of glucose by meal-fed and 

nibbling rats. J Nutr. 1968; 96: 69-75.  

 

79. Leveille GA, O'Hea EK. Influence of periodicity of eating on energy metabolism in 

the rat. J Nutr. 1967; 93: 541-545. 

 

80. Li J, Wang DH. Differential mechanisms mediating depressor and diuretic effects of 

anandamide. J Hypertens. 2006; 24: 2271-2276. 

 

81. Lopes da Silva A. Participação dos glicocorticóides na secreção dos neuropeptídeos 

ocitocina e vasopressina em resposta às alterações de volume e osmolalidade do 

líquido extracelular. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo, 2008. 

 

82. Malatová Z, Ahlers I. Diurnal rhythm corticosterone in fasted rats. Endocrinol Exp. 

1977; 11: 241-247. 



100 

 

 

83. Malcher-Lopes R, Di S, Marcheselli VS, Weng FJ, Stuart CT, Bazan NG, Tasker JG. 

Opposing crosstalk between leptin and glucocorticoids rapidly modulates synaptic 

excitation via endocannabinoid release. J Neurosci. 2006; 26: 6643-6650. 

 

84. Mangiapane ML, Simpson JB. Subfornical organ: forebrain site of pressor and 

dipsogenic action of angiotensin II. Am J Physiol. 1980; 239: 382-389. 

 

85. Mecawi AS, Araujo IG, Rocha FF, Coimbra TM, Antunes-Rodrigues J, Reis LC. 

Ontogenetic role of angiontensin-converting enzyme in rats: thirst and sodium 

appetite evaluation. Physiol Behav. 2010; 99: 118-124. 

 

86. McCann SM. The ACTH-releasing activity of extracts of the posterior lobe of the 

pituitary in vivo. Endocrinology 1957; 60: 664–676. 

 

87. McKinley MJ, Blaine EH, Denton DA. Brain osmoreceptors, cerebrospinal fluid 

electrolyte composition and thirst. Brain Research. 1974; 70: 532-537. 

 

88. McKinley MJ, Gerstberger R, Mathai ML, Oldfield BJ, Schmid H. The lamina 

terminalis and its role in fluid and electrolyte homeostasis. J Clin Neurosci. 1999; 6: 

289–301. 

 

89. Mechoulam R, Ben-Shabat S, Hanus L, Ligumsky M, Kaminski NE, Schatz AR, 

Gopher A, Almog S, Martin BR, Compton DR, et al. Identification of an endogenous 

2-monoglyceride, present in canine gut, that binds to cannabinoid receptors. Biochem 

Pharmacol. 1995; 50: 83-90. 

 

90. Moldrich G, Wenger T. Localization of the CB1 cannabinoid receptor in the rat brain. 

An immunohistochemical study. Peptides 2000; 21: 1735-1742. 

  

91. Montell C, Rubin GM. Molecular characterization of the Drosophila trp locus: a 

putative integral membrane protein required for phototransduction. Neuron. 1989; 2: 

1313-1323. 

 



101 

 

92. Morita M, Kita Y, Notsu Y. Mechanism of AVP release and synthesis in chronic salt-

loaded rats. J Pharm Pharmacol. 2001; 53: 1703-1709.  

 

93. Munro S, Thomas KL, Abu-Shaar M. Molecular characterization of a peripheral 

receptor for cannabinoids. Nature 1993; 365: 61-65. 

 

94. Neuner CM, Watts AG. Analysis of microstructure of feeding patterns during and 

following dehydration-hipofagia. Neuroscience Meeting Planner. San Diego, CA: 

Society for Neuroscience 2007.  

 

95. Noda M. The subfornical organ, a specialized sodium channel, and the sensing of 

sodium levels in the brain. Neuroscientist. 2006; 12: 80-91. 

 

96. O'Hare JD, Zielinski E, Cheng B, Scherer T, Buettner C. Central endocannabinoid 

signaling regulates hepatic glucose production and systemic lipolysis. Diabetes 2011; 

60: 1055-1062. 

 

97. Oliet SH, Bourque CW. Mechanosensitive channels transduce osmosensitivity in 

supraoptic neurons. Nature 1993; 364: 341-343. 

 

98. O'Shea RD, Gundlach AL. NPY mRNA and peptide immunoreactivity in the arcuate 

nucleus are increased by osmotic stimuli: correlation with dehydration anorexia. 

Peptides 1995; 16: 1117-1125.  

 

99. Pagotto U, Marsicano G, Cota D, Lutz B, Pasquali R. The emerging role of the 

endocannabinoid system in endocrine regulation and energy balance. Endocr Rev. 

2006; 27: 73-100.  

 

100. Pagotto U, Marsicano G, Fezza F, Theodoropoulou M, Grübler Y, Stalla J, Arzberger 

T, Milone A, Losa M, Di Marzo V, Lutz B, Stalla GK. Normal human pituitary gland 

and pituitary adenomas express cannabinoid receptor type 1 and synthesize 

endogenous cannabinoids: first evidence for a direct role of cannabinoids on hormone 

modulation at the human pituitary level. J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86: 2687-

2696. 



102 

 

 

101. Patchev VK, Almeida OF. Corticosteroid regulation of gene expression and binding 

characteristics of vasopressin receptors in the rat brain. Eur J Neurosci. 1995; 7: 

1579-1583.  

 

102. Patel S, Kingsley PJ, Mackie K, Marnett LJ, Winder DG. Repeated homotypic stress 

elevates 2-arachidonoylglycerol levels and enhances short-term endocannabinoid 

signalling at inhibitory synapses in basolateral amygdala. Neuropsychopharmacology 

2009; 34: 2699–2709. 

 

103. Patel S, Roelke CT, Rademacher DJ, Cullinan WE, Hillard CJ. Endocannabinoid 

signaling negatively modulates stress-induced activation of the hypothalamic-

pituitary-adrenal axis. Endocrinology 2004; 145: 5431–5438. 

 

104. Patel S, Roelke CT, Rademacher DJ, Hillard CJ. Inhibition of restraint stress-induced 

neural and behavioural activation by endogenous cannabinoid signalling. Eur J 

Neurosci. 2005; 21: 1057–1069. 

 

105. Paxinos G, Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates, San Diego: 

Academic Press, 6th Edition ,2004. 

 

106. Piomelli D. The molecular logic of endocannabinoid signalling. Nat Rev Neurosci. 

2003; 4: 873-884.  

 

107. Rinaman L, Vollmer RR, Karam J, Phillips D, Li X, Amico JA. Dehydration 

hipofagia is attenuated in oxytocin-deficient mice. Am J Physiol Regul Integr Comp 

Physiol. 2005; 288: R1791–R1799. 

 

108. Ruginsk SG, Uchoa ET, Elias LL, Antunes-Rodrigues J. Cannabinoid CB1 receptor 

mediates glucocorticoid effects on hormone secretion induced by volume and osmotic 

changes. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2012; 39: 151-154. 

 



103 

 

109. Ruginsk SG, Uchoa ET, Elias LL, Antunes-Rodrigues J. Anandamide modulates the 

neuroendocrine responses induced by extracellular volume expansion. Clin Exp 

Pharmacol Physiol. 2013; 40: 698-705. 

 

110. Ruginsk SG, Uchoa ET, Elias LL, Antunes-Rodrigues J. CB(1) modulation of 

hormone secretion, neuronal activation and mRNA expression following extracellular 

volume expansion. Exp Neurol. 2010; 224: 114-122. 

 

111. Ruginsk SG, Oliveira FR, Margatho LO, Vivas L, Elias LL, Antunes-Rodrigues J. 

Glucocorticoid modulation of neuronal activity and hormone secretion induced by 

blood volume expansion. Exp Neurol. 2007; 206: 192-200. 

 

112. Ruginsk SG, Vechiato FMV, Elias LLK, Antunes-Rodrigues J. AM251, a CB1 

cannabinoid receptor antagonist, alters fluid intake and hormone secretion induced by 

water restriction. In: First Brazilian International Symposium on Integrative 

Neuroendocrinology, 2011, Dourados. Programs & Abstracts First Brazilian 

International Symposium on Integrative Neuroendocrinology 2011; 123-123.  

 

113. Saad WA, Guarda, IF, Camargo LA, Santos TA, Simões S. Adrenoceptors of the 

medial septal area modulate water intake and renal excretory function induced by 

central administration of angiotensin II. Braz J Med Biol Res. 2002; 35: 951-959.  

 

114. Saavedra JM. Brain and pituitary angiotensin. Endocr Rev. 1992; 13: 329–380.  

 

115. Salter D, Watts AG. Differential suppression of hyperglycemic, feeding, and 

neuroendocrine responses in anorexia. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 

2003; 284: R174-R182.  

 

116. Sanchez JF, Krause JE, Cortright DN. The distribution and regulation of vanilloid 

receptor VR1 and VR1 5' splice variant RNA expression in rat. Neuroscience 2001; 

107: 373-381. 

 



104 

 

117. Sanvitto GL, Jöhren O, Häuser W, Saavedra JM. Water deprivation upregulates 

ANG II AT1 binding and mRNA in rat subfornical organ and anterior pituitary. Am J 

Physiol. 1997; 273: 156-163. 

 

118. Sawchenko PE, Swanson LW. Immunohistochemical identification of neurons in the 

paraventricular nucleus of the hypothalamus that project to the medulla or to the 

spinal cord in the rat. J Comp Neurol. 1982; 205: 260–272.  

 

119. Schwartz GJ. Integrative capacity of the caudal brainstem in the control of food 

intake. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2006; 361: 1275-1280. 

 

120. Schwartz MW, Dallman MF, Woods SC. Hypothalamic response to starvation: 

implications for the study of wasting disorders. Am J Physiol. 1995; 269: R949-R957. 

 

121. Schwartz MW, Figlewicz DP, Woods SC, Porte D Jr, Baskin DG. Insulin, 

neuropeptide Y, and food intake. Ann N Y Acad Sci. 1993; 692: 60-71.  

 

122. Simpson JB, Routtenberg A. Subfornical organ: a dipsogenic site of action of 

angiotensin II. Science 1978; 201: 379–381. 

 

123. Smith JC. Microstructure of the rat's intake of food, sucrose and saccharin in 24-hour 

tests. Neurosci Biobehav Rev. 2000; 24: 199-212. 

 

124. Soares TJ, Coimbra, TM, Martins RA, Pereira ACF, Cárnio EC, Branco LGS, 

Albuquerque-Araujo WIC, De Nucci G, Favaretto ALV, Gutkowska J, McCann SM, 

Antunes-Rodrigues J. Atrial natriuretic peptide and oxytocin induce natriuresis by 

release of GMPc. Proc Natl Acad Sci. 1999; 96: 278-283. 

 

125. Sofia RD, Knobloch LC. Comparative effects of various naturally occurring 

cannabinoids on food, sucrose and water consumption by rats. Pharmacol Biochem 

Behav. 1976; 4: 591-599. 

 

126. Spencer SJ, Tilbrook A. The glucocorticoid contribution to obesity. Stress 2011; 14: 

233-246. 



105 

 

 

127. Sterin-Borda L, Del Zar CF, Borda E. Differential CB1 and CB2 cannabinoid 

receptor-inotropic response of rat isolated atria: endogenous signal transduction 

pathways. Biochem Pharmacol.2005; 69: 1705-1713. 

 

128. Stricker EM, Verbalis JG. Interaction of osmotic and volume stimuli in the 

regulation of neurohypophysial secretion in rats. Am J Physiol Regul Integr Comp 

Physiol. 1986; 250: 267–275. 

 

129. Stricker EM, Verbalis JG. Hormones and behavior. Biological basis of thirst and 

sodium appetite. Am Sci. 1988; 76: 261–267. 

 

130. Suárez J, Romero-Zerbo SY, Rivera P, Bermúdez-Silva FJ, Pérez J, De Fonseca FR, 

Fernández-Llebrez P. Endocannabinoid system in the adult rat circumventricular 

areas: an immunohistochemical study. J Comp Neurol. 2010; 518: 3065-3085. 

 

131. Sugiura T, Kondo S, Sukagawa A, Nakane S, Shinoda A, Itoh K, Yamashita A, 

Waku K. 2-Arachidonoylglycerol: a possible endogenous cannabinoid receptor ligand 

in brain. Biochem Biophys Res Commun. 1995; 215: 89-97. 

 

132. Thunhorst RL, Beltz TG, Johnson AK. Effects of subfornical organ lesions on 

acutely induced thirst and salt appetite. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 

1999; 277: 56–65. 

 

133. Tucci SA, Rogers EK, Korbonits M, Kirkham TC. The cannabinoid CB1 receptor 

antagonist SR141716 blocks the orexigenic effects of intrahypothalamic ghrelin. Br J 

Pharmacol. 2004; 143: 520–533. 

 

134. Turu G, Várnai P, Gyombolai P, Szidonya L, Offertaler L, Bagdy G, Kunos G, 

Hunyady L. Paracrine transactivation of the CB1R cannabinoid receptor by AT1 

angiotensin and other Gq/11 protein-coupled receptors. J Biol Chem. 2009; 284: 

16914-16921.  

 



106 

 

135. Urban JH, Leitermann RJ, De Joseph MR, Somponpun SJ, Wolak ML, and Sladek 

CD. Influence of Dehydration on the Expression of Neuropeptide Y Y1 Receptors in 

Hypothalamic Magnocellular Neurons. Endocrinology 2006; 147: 4122–4131. 

 

136. Van der Stelt M, Trevisani M, Vellani V, De Petrocellis L, Schiano Moriello A, 

Campi B, McNaughton P, Geppetti P, Di Marzo V. Anandamide acts as an 

intracellular messenger amplifying Ca2+ influx via TRPV1 channels. EMBO J. 2005; 

24: 3026-3037. 

 

137. Vechiato FMV,  Ruginsk SG,  Elias LLK, Antunes-Rodrigues J. Effects of ACEA, a 

cannabinoid agonist, on fluid intake and hormone secretion induced by water 

restriction. In: First Brazilian International Symposium on Integrative 

Neuroendocrinology, 2011, Dourados. Programs & Abstracts First Brazilian 

International Symposium on Integrative Neuroendocrinology 2011; 125-125.  

 

138. Vegiopoulos A, Herzig S. Glucocorticoids, metabolism and metabolic diseases. Mol 

Cell Endocrinol. 2007; 275: 43-61.  

 

139. Ventura RR. Aspectos da homeostase hidroeletrolítica em ratos com sobrecarga 

salina: Participação do sistema nitrérgico e da corticosterona. Tese de doutorado. 

Universidade de São Paulo, 2005. 

 

140. Verney EB. The antidiuretic hormone and the factors which determine its release. 

Proc R Soc Lond B Biol Sci. 1947; 135: 25-106. 

 

141. Voisin DL, Chakfe Y, Bourque CW. Coincident detection of CSF Na+ and osmotic 

pressure in osmoregulatory neurons of the supraoptic nucleus. Neuron. 1999; 24: 453-

60. 

 

142. Wamsteeker JI, Kuzmiski JB, Bains JS. Repeated stress impairs endocannabinoid 

signaling in the paraventricular nucleus of the hypothalamus. J Neurosci. 2010; 30: 

11188–11196. 

 



107 

 

143. Wang Y, Kaminski NE, Wang DH. Endocannabinoid regulates blood pressure via 

activation of the transient receptor potential vanilloid type 1 in wistar rats fed a high-

salt diet. J Pharmacol Exp Ther. 2007; 321: 763–769. 

 

144. Watts AG, Boyle CN. The functional architecture of dehydration-hipofagia. Physiol 

Behav. 2010; 100: 472–477.  

 

145. Watts AG, Sanchez-Watts G. A cell-specific role for the adrenal gland in regulating 

CRH mRNA levels in rat hypothalamic neurosecretory neurones after cellular 

dehydration. Brain Res. 1995; 687: 63–70.  

 

146. Watts AG, Sanchez-Watts G, Kelly AB. Distinct patterns of neuropeptide gene 

expression in the lateral hypothalamic area and arcuate nucleus are associated with 

dehydration-induced anorexia. J Neurosci. 1999b; 19: 6111-6121.  

 

147. Watts AG. Dehydration-associated hipofagia: development and rapid reversal. 

Physiol Behav. 1999a; 65: 871–878.  

 

148. Watts AG, Kelly AB, Sanchez-Watts G. Neuropeptides and thirst: the temporal 

response of corticotropin-releasing hormone and neurotensin/neuromedin N gene 

expression in rat limbic forebrain neurons to drinking hypertonic saline. Behav 

Neurosci. 1995; 109: 1146-1157.   

 

149. Williams CM, Kirkham TC. Anandamide induces overeating: mediation by central 

cannabinoid (CB1) receptors. Psychopharmacology 1999; 143: 315–317. 

 

150. Williams CM, Rogers PJ, Kirkham TC. Hyperphagia in pre-fed rats following oral 

D9-THC. Physiol Biol Behav. 1998; 65: 343–346. 

 

151. Yamamoto T, Sasaki S, Fushimi K, Ishibashi K, Yaoita E, Kawasaki K, Marumo F, 

Kihara I. Vasopressin increases AQP-CD water channel in apical membrane of 

collecting duct cells in Brattleboro rats. Am J Physiol Renal Fluid Electrolyte Physiol. 

1995; 268: F1546–F1551. 

 



108 

 

152. Zuardi AW, Crippa JA, Hallak JE, Moreira FA, Guimarães FS. Cannabidiol, a 

Cannabis sativa constituent, as an antipsychotic drug. Braz J Med Biol Res. 2006; 39: 

421-429. 

 

153. Zuardi AW. Cannabidiol: from an inactive cannabinoid to a drug with wide 

spectrum of action. Rev Bras Psiquiatr. 2008; 30: 271-280. 

 

 

 


