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RESUMO 
 
VRECHI, T. A. M. O potencial terapêutico de compostos canabinoides em um 
modelo in vitro de morte neuronal. 2016. 82 f. (Mestrado em Fisiologia Humana) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

A neurodegeneração é o resultado da destruição progressiva e irreversível dos 
neurônios no sistema nervoso central, apresentando causas desconhecidas e 
mecanismos patológicos não totalmente elucidados. Fatores como a idade, o aumento 
da formação de radicais livres e/ou estresse oxidativo, defeito no metabolismo 
energético, a inflamação e acúmulo de elementos neurotóxicos e de proteínas 
malformadas no lúmen do retículo endoplasmático (RE) contribuem para o 
desenvolvimento dos processos neurodegenerativos. O sistema canabinoide tem sido 
proposto como neuroprotetor em diversos modelos de neurodegeneração como 
hipóxia aguda e epilepsia, isquemia cerebral, lesão cerebral e modelos de estresse 
oxidativo. Assim, este trabalho teve como objetivo investigar o papel do sistema 
canabinoide em uma linhagem de neuroblastoma (Neuro 2a) submetida a condições 
de estresse oxidativo (H2O2), inflamação (LPS) e estresse do RE (tunicamicina), 
avaliando parâmetros de viabilidade celular e vias de sinalização envolvidas. Nossos 
resultados mostram que o agonista canabinoide ACEA foi capaz de proteger as 
células da morte celular causada pela inflamação e pelo estresse de retículo 
endoplasmático, mas não pelo estresse oxidativo. Esse efeito neuroprotetor exercido 
pelo ACEA parece pelo menos em parte ocorrer via receptor CB1 no modelo de 
inflamação e ser independente deste receptor no modelo de estresse de RE. Os 
efeitos neuroprotetores observados envolveram a modulação dos níveis de proteínas 
pré-apoptóticas, CHOP e Caspase 12, e da proteína relacionada à sobrevivência 
celular ERK 1/2. Nossos dados sugerem um papel neuroprotetor do sistema 
canabinoide em mecanismos relacionados aos processos neurodegenerativos e 
propõem a manipulação desse sistema como possível alvo terapêutico. 
 

Palavras-Chave: Receptor CB1. Canabinoide. Neuroproteção. Estresse de retículo 
endoplasmático. Neuroinflamação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
VRECHI, T. A. M. The therapeutic potential of cannabinoid compounds in an in 
vitro model of neuronal death. 2016. 82 p Master thesis (Physiology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

Neurodegeneration is the result of progressive and irreversible destruction of neurons 
in the central nervous system, with unknown causes and pathological mechanisms not 
fully elucidated. Factors such as age, increased formation of free radicals and/or 
oxidative stress, defects in energetic metabolism, inflammation and accumulation of 
neurotoxic factors and misfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum 
(ER) contribute to the development of neurodegenerative processes. The cannabinoid 
system has been proposed as neuroprotector in several models of neurodegeneration 
such as acute hypoxia and epilepsy, cerebral ischaemia, brain injury and oxidative 
stress models. This work aimed to investigate the role of the cannabinoid system in a 
neuroblastoma line (Neuro 2a) submitted to oxidative stress (H2O2), inflammation 
(LPS) and ER stress (tunicamycin) conditions, assessing cell viability parameters and 
signaling pathways involved. Our results show that the ACEA cannabinoid agonist was 
able to protect cells from cell death caused by inflammation and ER stress, but not 
from oxidative stress. This neuroprotective effect exerted by ACEA appears to occur 
at least in part via the CB1 receptor in inflammation model and it seems to be 
independent of this receptor in the ER stress model. The neuroprotective effects 
observed involved the modulation of the levels of pre-apoptotic proteins CHOP and 
Caspase 12 and the cell survival related protein ERK 1/2. Our data suggest a 
neuroprotective role of the cannabinoid system in mechanisms related to 
neurodegenerative processes and propose it as possible therapeutic target.  
 

 
 
Keywords: CB1 receptor. Cannabinoid. Neuroprotection. Endoplasmic reticulum 
stress. Neuroinflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Aspectos Gerais 

 

A neurodegeneração apresenta causas e mecanismos patológicos 

desconhecidos ou que ainda não foram totalmente elucidados. Sendo assim, essas 

patologias não possuem cura definitiva e os tratamentos desenvolvidos até o 

momento são à base de medicamentos que visam reverter, controlar ou diminuir os 

sintomas causados pela neurodegeneração (KAR et al., 2004). 

Há inúmeras hipóteses propostas para explicar as possíveis causas das doenças 

neurodegenerativas, porém os dados são ainda muito conflitantes (GRUNDY; 

RABUFFETTI; BELTRAMO, 2001). No entanto, estudos revelam que o estresse 

oxidativo, a neuroinflamação e o estresse de retículo endoplasmático podem estar 

envolvidos no processo de desenvolvimento dessas doenças (FLOYD, 1999; KAR et 

al., 2004; YOSHIDA, 2007).  

Diante deste contexto, diversos estudos têm investigado o papel do sistema 

canabinoide nas doenças neurodegenerativas e sugerem uma ação neuroprotetora 

dos compostos canabinoides em modelos de neurotoxicidade e neuroinflamação 

(GRUNDY; RABUFFETTI; BELTRAMO, 2001; PANIKASHVILI et al., 2001). 

 

1.2 Doenças Neurodegenerativas 

 

As doenças neurodegenerativas, como a Doença de Alzheimer (DA), a Doença 

de Parkinson (DP) e a Doença de Huntington (DH), são definidas pela perda 

progressiva de uma população específica de neurônios no sistema nervoso central 

(SNC). Dependendo da gravidade e do grupo de neurônios afetados, o indivíduo pode 

apresentar perda das funções fisiológicas, motoras e da capacidade cognitiva (KAR 

et al., 2004; MATTSON, 2004).  

Na DA, por exemplo, a degeneração dos neurônios localizados no hipocampo, 

córtex entorrinal, amígdala, prosencéfalo basal e algumas regiões do córtex, leva ao 

comprometimento das funções cognitivas e problemas emocionais (WISCHIK et al., 

1992) enquanto que na DP a destruição de neurônios dopaminérgicos localizados na 

substância negra, leva aos sintomas motores típicos da doença como os tremores em 

repouso, rigidez muscular e bradicinesia (LOTHARIUS; BRUNDIN, 2002). Já os 
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pacientes com a DH apresentam movimentos motores involuntários e os neurônios 

comprometidos nesta doença estão localizados no estriado e córtex (REINER et al., 

1988).  

A neurodegeneração ainda é um fenômeno complexo que envolve vários 

mecanismos diferentes dos quais apenas alguns foram elucidados. No caso de 

doenças neurodegenerativas progressivas, há inúmeras hipóteses propostas para 

explicar as possíveis causas responsáveis pela neurodegeneração, porém os dados 

são ainda muito conflitantes (GRUNDY; RABUFFETTI; BELTRAMO, 2001). No 

entanto, um mecanismo que parece ser comum aos processos neurodegenerativos é 

a presença de componentes proteicos anormais que se acumulam no encéfalo, 

levando à perda neuronal. Alguns exemplos são o acúmulo do peptídeo β-amiloide 

nas placas senis e da proteína Tau hiperfosforilada nos emaranhados neurofibrilares 

na DA, o acúmulo da α-sinucleína nos corpos de Lewy na DP e os agregados de 

proteína huntingtina na DH (GLENNER; WONG, 1984; HUANG et al., 1998; 

SPILLANTINI et al., 1997;). Além disso, dados recentes da literatura sugerem que em 

condições patológicas, como nas doenças neurodegenerativas, ocorre um 

comprometimento da homeostase do retículo endoplasmático, o que leva a má 

formação e acúmulo de proteínas em seu lúmen, resultando no chamado estresse de 

retículo endoplasmático (HOOZEMANS et al., 2012; STEFANI et al., 2012; ZHANG; 

KAUFMAN, 2006).  

Pesquisas ainda revelam que há outros aspectos que parecem contribuir para o 

aparecimento de processos neurodegenerativos, como por exemplo, os fatores 

genéticos e ambientais. Porém a idade parece ser um dos principais fatores de risco, 

aproximadamente após os 65 anos de idade, há uma queda na atividade cerebral e 

as células neuronais ficam mais susceptíveis aos processos degenerativos. Além 

disso, outros fatores como o aumento da formação de radicais livres e/ou estresse 

oxidativo, o defeito mitocondrial, o acúmulo de elementos neurotóxicos e o defeito no 

metabolismo energético podem contribuir para o desenvolvimento da 

neurodegeneração (KAR et al., 2004). 

 

1.3 Estresse oxidativo e morte celular 

 

Atualmente, com o aumento da expectativa de vida, há um grande interesse nas 

pesquisas relacionadas às doenças neurodegenerativas. Muitos destes estudos 
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mostram que o estresse oxidativo parece aumentar com a idade além de estar 

presente nos processos neurodegenerativos. Particularmente, as células neuronais 

são muito vulneráveis aos danos oxidativos devido ao seu alto consumo de oxigênio, 

baixos níveis de antioxidantes e capacidade reduzida de regeneração quando 

comparadas a outros tipos celulares. Assim, o estresse oxidativo pode causar sérios 

danos ao SNC e com isso contribuir com o desenvolvimento das doenças 

neurodegenerativas (HALLIWELL, 2001; MANCUSO et al., 2007; VALKO et al., 2007).  

O estresse oxidativo é consequência de uma alteração no balanço da produção 

das espécies reativas de oxigênio (EROs) e nos mecanismos antioxidantes 

endógenos (BERRA; MENCK; DI MASCIO, 2006). A elevação dos níveis de EROs 

acima da capacidade antioxidante da célula resulta em estresse oxidativo 

potencialmente citotóxico. Durante essas reações fisiológicas do metabolismo celular 

alguns reativos intermediários são formados, como superóxido (O2), hidroperoxila 

(HO2), hidroxila (OH) e o peróxido de hidrogênio (H2O2). O peróxido de hidrogênio, 

apesar de não ser um radical livre, apresenta um efeito deletério, pois participa da 

reação que produz a hidroxila, tem vida longa e atravessa as camadas lipídicas 

(FERREIRA; MATSUBARA, 1997).  

A produção intracelular de EROs, em níveis fisiológicos, tem um importante 

papel para as células, pois atuam na regulação da sinalização celular e da expressão 

gênica (BERRA; MENCK; DI MASCIO, 2006).  Além disso, as EROs também são 

importantes sinalizadores intracelulares nas respostas inflamatórias, onde podem 

atuar como segundos mensageiros na ativação de fatores de transcrição nuclear, 

como o kappa-B (NF-κB), que coordena a expressão de vários genes relacionados a 

resposta inflamatória (FILIPPIN et al., 2008; OKTYABRSKY; SMIRNOVA, 2007). 

Estudos evidenciam que o estresse oxidativo pode desencadear a morte por 

apoptose e até necrose dos neurônios, dependendo da intensidade do estímulo 

(FERNANDEZ; COTTER, 1994). Assim, inúmeros estudos têm utilizado o peróxido de 

hidrogênio como modelo de estresse oxidativo em células neuronais, para uma melhor 

compreensão da etiologia, dos mecanismos patológicos das doenças 

neurodegenerativas e o possível papel protetor que algumas substâncias possam 

apresentar (CALDERÓN et al., 1999; CHAN; MONG; YIN, 2009; CRISPO et al., 2010; 

PAN et al., 2010).  
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1.4 Neuroinflamação 

 

Como já mencionado anteriormente, há inúmeras hipóteses para a etiologia das 

doenças neurodegenerativas, porém processos inflamatórios no sistema nervoso 

central parecem ser eventos importantes nessas condições. A reação inflamatória no 

cérebro depende da síntese de componentes inflamatórios dos neurônios e das 

células gliais, mas especialmente da micróglia (MCGEER; YASOJIMA; MCGEER, 

2004).  

A micróglia quando ativada pode induzir ou modular uma série de respostas 

celulares envolvidas na inflamação, além da fagocitose (HARRY; KRAFT, 2008). Uma 

das principais respostas celulares que ocorre na neuroinflamação crônica é o aumento 

da formação de citocinas “pró-inflamatórias”, como as interleucinas e o fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α), que também pode resultar em aumento da produção de 

EROs e de espécies reativas de nitrogênio (ERNs), contribuindo para a 

neurodegeneração (FLOYD, 1999; QUAN; SUNDAR; WEISS, 1994).  

Estudos mostram que a micróglia está ativada durante o desenvolvimento de 

doenças neurodegenerativas como a DP e a DA (MCGEER et al., 1998; MCGEER; 

YASOJIMA; MCGEER, 2004). Outros estudos observaram que no cérebro de 

pacientes com Alzheimer são predominantemente encontradas citocinas pró-

inflamatórias em contraste com o cérebro normal (ROTHWELL; RELTON, 1993; 

VANDENABEELE; FIERS, 1991) e que há o aparecimento de reações imunitárias 

locais em regiões acometidas pela DP (MCGEER; YASOJIMA; MCGEER, 2004). 

Além disso, outros estudos também têm confirmado a presença de mediadores 

inflamatórios no líquido cefalorraquidiano de pacientes com a DP assim como na 

substância negra de pacientes com esta patologia em análises post-mortem 

(GERHARD et al., 2006; MCGEER et al., 1998).  

Alguns modelos experimentais de neuroinflamação têm sido utilizados na 

tentativa de compreender melhor os mecanismos do SNC durante os processos 

inflamatórios. Diversos estudos utilizam o lipopolissacarídeo (LPS) para induzir a 

neuroinflamação tanto in vivo quanto in vitro (QIN et al., 2007).  

O LPS é uma endotoxina da parede de bactérias Gram-negativas conhecida por 

estimular o sistema imune através da ativação de macrófagos em tecidos periféricos 

e da micróglia no cérebro, onde são liberadas as citocinas pró-inflamatórias, como as 

interleucinas e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) (QUAN; SUNDAR, WEISS, 1994). 
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Pesquisas mostram que a injeção intracerebroventricular bilateral de altas doses de 

LPS (25-50 µg/ 20µl) aumenta significativamente o TNF-α em todas as regiões do 

cérebro de ratos (TYAGI et al., 2008). Outros estudos descrevem ainda que a ativação 

da micróglia causada pela exposição crônica ao LPS pode levar a uma perda 

progressiva dos neurônios dopaminérgicos, tanto in vivo (2-10 dias, 0,1-10ng/mL de 

LPS) como in vitro (2-10 semanas, 5ng/h) (GAO et al., 2002; LING et al., 2006) e a 

injeção intraperitoneal de LPS (250 µg/Kg) em camundongos pode levar a um 

comprometimento da memória e acúmulo do peptídeo β-amiloide, características 

encontradas na DA (LEE, 2001).  

Além disso, o LPS também é capaz de ativar o fator de transcrição NF-κB 

(MENG; LOWELL, 1997; QUAN; SUNDAR, WEISS, 1994) e estudos recentes 

mostraram que há um aumento em sua atividade em processos neurodegenerativos 

(PRELL et al., 2014). O NF-κB induz a expressão de genes pró-inflamatórios como as 

citocinas e interferons, que podem ativar as vias de sinalização relacionadas ao 

estresse de retículo endoplasmático através de mecanismos que ainda não estão 

totalmente elucidados, porém são importantes para a manutenção do estado de 

inflamação celular (DENG et al., 2004; HU et al., 2006; JIANG et al., 2003; KANEKO; 

NIINUMA; NOMURA, 2003; NGUYEN; HUANG; PICKETT, 2000; THOMAS; QU; 

PEDERSEN, 1995; SANO; REED, 2013). O interferon-γ (IFN-γ), por exemplo, é uma 

das citocinas pró-inflamatórias, que pode causar estresse de retículo endoplasmático 

e morte celular por apoptose, durante a inflamação do SNC, como demonstrado em 

cultura primária de oligodendrócitos de camundongos (LIN et al., 2005). Desta 

maneira, estudos recentes têm mostrado que os mecanismos envolvidos na 

inflamação e na resposta imune estão intimamente conectados com as vias de 

estresse de retículo endoplasmático (PRELL et al., 2014). 

 

1.5 Estresse de Retículo Endoplasmático 

 

Diversos estudos indicam que o estresse de retículo endoplasmático parece 

estar presente na patogênese de doenças neurodegenerativas, especialmente nas 

doenças de Alzheimer e Parkinson (YOSHIDA, 2007), porém sua contribuição para a 

morte neuronal ainda não está bem esclarecida (ZHAO; ACKERMAN, 2006).  

O retículo endoplasmático (RE) é uma organela intracelular, exclusiva de células 

eucariontes, onde ocorre a modificação pós-translacional, oligomerização e 
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dobramento das proteínas celulares. O RE é extremamente sensível a alterações da 

homeostase e apresenta rigorosos sistemas de controle para garantir que apenas 

proteínas com dobramento correto se direcionem ao complexo de Golgi (KAUFMAN, 

1999). As proteínas que não foram corretamente processadas ou que apresentam 

uma má formação são retidas no RE, onde podem ser degradadas ou acumuladas 

(RUTKOWSKI, KAUFMAN, 2004). 

A homeostase do RE é monitorada e mantida através de um programa 

coordenado chamado de resposta a proteínas malformadas (UPR - unfolded protein 

response), que pode ser ativada em resposta a uma perturbação da homeostase do 

cálcio, a neuroinflamação, ao estresse oxidativo, a hipóxia ou a privação de glicose. 

Esses eventos fisiopatológicos podem gerar um aumento na síntese de proteínas 

secretoras e aumento na expressão de proteínas malformadas no lúmen do RE, 

resultando no chamado estresse de RE (KITAMURA, 2008; ZHANG; KAUFMAN, 

2006). 

Até o momento três proteínas, localizadas na membrana do RE e pertencentes 

à UPR, foram identificadas como sensores do estresse de RE; a proteína quinase do 

RE semelhante à proteína quinase dependente de RNA (PERK ou PKR RNA-

dependent protein kinase-like ER kinase), o fator de ativação transcricional 6 (ATF6 – 

activating transcription factor 6) e a proteína 1 dependente de inositol (IRE1 - inositol-

requiring protein-1). A ativação da PERK (PKR) leva a fosforilação da subunidade  

do fator de iniciação da tradução eucariótica-2 (eIF2α – α subunit of eukaryotic 

translation initiation fator-2) que causa a inibição geral da síntese proteica  

(KITAMURA, 2008; SANO; REED, 2013). O estresse de RE também pode ativar 

proteínas relacionadas a apoptose, como a proteína homóloga ao fator de transcrição 

C/EBP (CHOP - C/EBP-homologous protein), via PERK ou ATF6, e a caspase 12 que 

está localizada na membrana do retículo endoplasmático através da interação com 

IRE1 e TRAF2 (fator associado ao receptor de necrose tumoral 2) (KITAMURA, 2008) 

(Figura 1). Estudos mostram que a UPR ativa o fator de transcrição NF-κB através de 

múltiplos mecanismos, possivelmente pelas vias PERK-eIF2α, IRE1 e/ou ATF6 

(FLAMMENT et al., 2012; HU et al., 2006; KANEKO; NIINUMA; NOMURA, 2003). 

Outras pesquisas mostram que a fosforilação da proteína eIF2α é necessária e 

suficiente para ativar o NF-κB, mas os mecanismos moleculares envolvidos não estão 

bem esclarecidos (DENG et al., 2004; JIANG et al., 2003). 
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A UPR pode ser também ativada experimentalmente através da inibição da 

glicosilação da porção N-terminal no processo de síntese de novas proteínas, ou pela 

depleção dos estoques de cálcio no RE, o que leva ao acúmulo de proteínas 

malformadas (RUTKOWSKI; KAUFMAN, 2004). Algumas substâncias químicas 

como a tunicamicina e tapsigargina são normalmente utilizadas para causar estresse 

de RE em culturas de células ou animais para fins experimentais (YOSHIDA, 2007). 

A tunicamicina, uma das substâncias mais utilizadas, é um antibiótico nucleosídico 

produzido pela bactéria Streptomyces lysosuperficus que inibe a formação de lipídios 

intermediários de N-acetilglucosamina, e deste modo bloqueia a glicosilação de novas 

proteínas sintetizadas no RE. Com isso, há um acúmulo de proteínas malformadas no 

lúmen do retículo endoplasmático e causa o estresse de RE (HICKMAN et al., 1977; 

TAKATSUKI et al., 1977).  

O estresse do RE e a ativação de proteínas da UPR podem estar envolvidos em 

diversas condições patológicas como: hipóxia e isquemia, infecções virais, doenças 

metabólicas e doenças neurodegenerativas (KAUFMAN, 2002; LEE, 2001). Porém a 

relação entre as doenças neurodegenerativas e o acúmulo de proteínas malformadas 

ainda não está bem esclarecida, mas a ativação da UPR pode representar uma nova 

hipótese na patogênese destas doenças. Além disso, estas vias de sinalização 

relacionadas ao estresse de retículo endoplasmático podem ser novos alvos para 

possíveis agentes terapêuticos no tratamento de doenças neurodegenerativas 

(FORMAN; LEE; TROJANOWSI, 2003). 
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Figura 1 - Ativação da via pró-apoptótica UPR induzida por estresse de RE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ativação da via PERK-eIF2α induz a ativação do fator de transcrição ATF4. Consequentemente, o 
ATF4 aumenta a expressão de CHOP através da ativação do elemento de resposta a aminoácidos 
(AARE). A via ATF6 (e a via IRE1) pode aumentar a expressão de CHOP através da ativação de ERSE 
(elemento de resposta ao estresse de RE). O estresse de RE ativa a caspase 12 (ou caspase 4 em 
humanos) localizada na membrana do retículo endoplasmático através da interação com IRE1 e ao 
fator associado ao receptor de necrose tumoral 2 (TRAF2), o que leva as células a apoptose. A 
interação IRE1-TRAF2 também permite o recrutamento e ativação da via de sinalização de regulação 
de apoptose quinase 1 (ASK1) e também da c-Jun N-terminal quinase (JNK), que está envolvido numa 
variedade de sinalização pró-apoptótica. Fonte: Adaptado de Kitamura, 2008. 

 
1.6 Sistema Canabinoide 

 

O sistema canabinoide é um sistema de sinalização intercelular que modula 

diferentes funções neurobiológicas como atividade locomotora, memória, percepção 

de dor, ingestão de alimentos, reação inflamatória e desenvolvimento de câncer 

(GRUNDY; RABUFFETTI; BELTRAMO, 2001). Este sistema é constituído de 

endocanabinoides, seus receptores e suas enzimas de síntese e degradação (AMERI, 

1999; DE PETROCELLIS; CASCIO; DI MARZO, 2004).  
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Até o momento, três endocanabinoides já foram bem descritos, a “anandamida” 

(etanol amida do ácido araquidônico), o éster 2-araquidonoil-glicerol (2-AG) e o 2-

araquidonoil-glicerol-éter (BASAVARAJAPPA, 2007; DI MARZO; MATIAS, 2005; 

FRIDE; SHOHAMI, 2002). Existem também os canabinoides exógenos, o mais 

conhecido é o princípio psicoativo da planta Cannabis sativa (maconha), o ∆9-THC 

(∆9-tetrahidrocanabinol), que foi isolado em 1965. Outros compostos derivados da 

maconha incluem o canabidiol (CBD) e o canabinol (CBN) (DEWEY, 1986; 

MECHOULAM; GAONI, 1965). 

Os efeitos dos compostos canabinoides, endógenos ou exógenos, dependem 

então dos receptores canabinoides (CB) (AMERI, 1999; DI MARZO et al., 1998; LUTZ, 

2002). Os receptores canabinoides são membros típicos da família dos receptores 

acoplados a proteína G, e até o momento, sabe-se da existência de dois receptores 

canabinoides: o receptor canabinoide tipo 1 (CB1) (MATSUDA et al., 1990) e o 

receptor canabinoide tipo 2 (CB2) (MUNRO et al., 1993). No encéfalo, o receptor CB1 

é encontrado em maiores densidades, nos núcleos da base (substância negra (SN), 

globo pálido (GP), núcleo entopeduncular e estriado lateral), no cerebelo, nas células 

piramidais do hipocampo, no giro denteado e nas camadas I e IV do córtex; e em 

densidades intermediárias no núcleo acumbens. Os receptores CB2 foram 

inicialmente encontrados em regiões do baço, tonsilas e células do sistema imune 

(AMERI, 1999), entretanto estudos mais recentes demonstram que há um aumento 

na expressão dos receptores CB2 em micróglia e astrócitos ativados em situações 

patológicas, como em processos inflamatórios no sistema nervoso central 

(FERNANDÉZ-RUIZ et al., 2000).  

Além disso, há evidências que sugerem a existência de outros alvos da ação dos 

canabinoides além dos receptores anteriormente citados, como por exemplo, a 

anandamida também pode se ligar aos receptores vaniloides de potencial transiente 

do tipo 1 (TRPV1) e ao TASK-1 (canal de potássio) (DI MARZO; MATIAS, 2005; LUTZ, 

2002; ROSS, 2003; VAN DER STELT; DI MARZO, 2004). 
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1.6.1 Mecanismo de ação do sistema canabinoide  

 

Os endocanabinoides, de modo geral, são sintetizados por neurônios pós-

sinápticos após o influxo de cálcio e por consequência ativação da fosfolipase D 

(anandamida) e a diacilglicerol lipase (2-AG), que convertem os fosfolipídeos em 

endocanabinoides (EGERTOVÁ, 1998). Assim os canabinoides endógenos são 

liberados por neurônios pós-sinápticos após uma estimulação, e agem no receptor 

CB1 de neurônios pré-sinápticos, resultando em uma redução da liberação de outros 

neurotransmissores, como o GABA (ácido gama-aminobutírico) e o glutamato 

(FREUND; KATONA; PIOMELLI, 2003; HASHIMOTODANI; OHNO-SHOSAKU; 

KANO, 2007). Quando os endocanabinoides se ligam aos receptores CB1 ocorre uma 

série de mecanismos intracelulares característicos dos receptores acoplados à 

proteína Gi/o e três eventos importantes acontecem (1) inibição da adenili ciclase, 

levando a uma diminuição dos níveis de AMPc intracelular e da proteína quinase A; 

(2) estimulação de sinalização de proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAP 

quinases); (3) inibição de canais de Ca2+ dependentes de voltagem do tipo N e P/Q, e 

estimulação de canais de K+ tipo A resultando em uma diminuição do influxo de cálcio 

e aumento no efluxo de potássio (DE PETROCELLIS; CASCIO; DI MARZO, 2004; DI 

MARZO et al., 1998).  

Os canabinoides endógenos para serem inativados necessitam de uma molécula 

transportadora de membrana, o transportador de anandamida da membrana celular 

(AMT), no qual leva a anandamida para dentro das células para que aconteça a 

degradação enzimática intracelular realizada pela enzima amido hidrolase de ácido 

graxo (FAAH - fatty acid amide hydrolase). O AMT também transporta o 2-AG e em 

seguida sofre a degradação enzimática intracelular pela monoacilglicerol lipase (MGL 

- monoacylglyceride lipase) ou pela FAAH (BASAVARAJAPPA, 2007; FRIDE; 

SHOHAMI, 2002; SAITO; WOTJAK; MOREIRA, 2010;) (Figura 2). 
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Figura 2 - Mecanismo de ação dos endocanabinoides. 
 

 

 

 
Endocanabinoides são sintetizados e liberados através da membrana de neurônios pós-sinápticos após 
o influxo de cálcio (1). Os receptores CB1, localizados nos neurônios pré-sinápticos, são ativados pelos 
endocanabinoides (2). A anandamida (AEA) e o 2-AG são removidos da fenda sináptica por 
transportadores dos neurônios pós e pré-sinápticos, respectivamente (3).  Uma vez dentro dos 
neurônios, a anandamida se liga ao TRPV1 (com consequências opostas à ativação dos receptores 
CB1) e sofre hidrólise pela FAAH enquanto o 2-AG é hidrolisado pela MGL (4). Fonte: Adaptado de 
Saito; Wotjak; Moreira, 2010. 

 
1.6.2 Sistema canabinoide e neuroproteção 

 

Estudos sugerem a participação de endo e/ou exocanabinoides e dos receptores 

em diversos modelos de neurotoxicidade e neuroinflamação, apresentando 

propriedades neuroprotetoras (FERNANDÉZ-RUIZ et al., 2000; GILBERT et al., 2007; 

GRUNDY; RABUFFETTI; BELTRAMO, 2001; PANIKASHVILI et al., 2001; 

PARMENTIER- BATTEUR et al., 2002; RAMOS et al., 2002; VAN DER STELT; DI 

MARZO,2004; VAN DER STELT, 2001). Os dados sugerem que a ação 

neuroprotetora do sistema canabinoide é ativada em resposta a diferentes estímulos 

que danificam as células nervosas (SAGREDO et al., 2007) em modelos de 

neurodegeneração como, hipóxia aguda e epilepsia (WALLACE et al., 2003), lesão 

cerebral (PANIKASHVILI et al., 2001) e estresse oxidativo (MARSICANO et al., 2003). 

Alguns estudos mostram, por exemplo, níveis elevados tanto de endocanabinoides 

como na expressão dos receptores CB1 em modelos de lesões centrais em ratos e 

camundongos (HANSEN et al., 2001; PANIKASHVILI et al., 2001). Além disso, 

camundongos knock-out para o receptor CB1 apresentam uma maior susceptibilidade 
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à neurodegeneração (MARSICANO et al., 2003; PARMENTIER-BATTEUR et al., 

2002).  

Com a descoberta da presença de receptores do sistema canabinoide em células 

do sistema imune, muitas pesquisas têm sido realizadas para uma melhor 

compreensão da função e do papel desses receptores em células imunológicas. Além 

disso, algumas evidências sugerem que os canabinoides possuem potentes efeitos 

imunomodulátorios, podendo modular tanto a função como a secreção de citocinas 

pelas células do sistema imune e que a proteção exercida pelo CB2 pode estar 

relacionada com o recrutamento, ativação e migração da micróglia para os locais 

acometidos pela inflamação. Com isso os canabinoides podem ser possíveis agentes 

terapêuticos para o tratamento de doenças inflamatórias (CROXFORD; YAMAMURA, 

2005; ELJASCHEWITSCH et al., 2006; MOLINA-HOLGADO et al., 2007). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Diversos estudos têm sugerido a participação do sistema canabinoide em 

processos neuroprotetores em diferentes modelos experimentais de neurotoxicidade 

e neuroinflamação. No entanto, os mecanismos relacionados à neuroproteção 

desempenhada pelo sistema canabinoide ainda não estão bem elucidados e os dados 

da literatura ainda são conflitantes, já que diferenças como dose, tipo de agente, 

tempo de exposição, entre outras variáveis dos compostos canabinoides, podem gerar 

respostas opostas entre neuroprotecão e neurotoxicidade (DI MARZO, 1998; 

FOWLER; ROJO; RODRIGUEZ-GAZTELUMENDI, 2010; GUZMÁN, 2003; SARNE et 

al., 2011; SARNE; MECHOULAM, 2005).  

Dados anteriores do nosso laboratório sugerem a participação do sistema 

canabinoide em processos neurodegenerativos (CHAVES et al., 2008; CHAVES-

KIRSTEN et al., 2013; MECHA et al., 2012; TORRÃO et al., 2012). Deste modo, uma 

vez que os mecanismos de estresse oxidativo, inflamação e estresse de retículo 

endoplasmático estão relacionados aos processos neurodegenerativos e que as vias 

de sinalização intracelular envolvidas nesses processos podem ser moduladas pela 

ativação do sistema canabinoide, o uso de modelos experimentais que tentem 

esclarecer essas relações pode colaborar para uma melhor compreensão sobre o 

papel do sistema canabinoide nos processos neurodegenerativos. 
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3 OBJETIVO  
 

Avaliar o papel do sistema canabinoide em um modelo in vitro (linhagem de 

neuroblastoma) de estresse oxidativo, neuroinflamação e estresse do retículo 

endoplasmático, induzidos pelo peróxido de hidrogênio (H2O2), lipopolissacarídeo 

(LPS) e tunicamicina, respectivamente, e as vias de sinalização envolvidas. 

 

3.1 Objetivos Específicos 
 

1. Avaliar os efeitos de diferentes concentrações de H2O2, LPS, tunicamicina e dos 

compostos canabinoides (curvas concentração-resposta) em diferentes tempos 

(curva tempo-resposta) sobre a viabilidade celular. 

2. Avaliar os efeitos dos tratamentos conjugados (H2O2 + canabinoides; LPS + 

canabinoides e tunicamicina + canabinoides) sobre a viabilidade celular. 

3. Avaliar as proteínas relacionadas ao mecanismo de estresse de retículo 

endoplasmático e de sobrevida/morte celular do sistema canabinoide. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 Cultivo da linhagem Neuro 2a 
 

A linhagem celular utilizada neste projeto é um clone derivado de um 

neuroblastoma espontâneo de camundongo (KLEBE; RUDDLE, 1969), a Neuro 2a 

(ATCC; Richmond, VA, USA), que já tem sido utilizada pelo nosso grupo (BATINGA; 

ZÚÑIGA-HERTZ; TORRÃO, 2016). Essas células são amplamente utilizadas como 

modelo neuronal in vitro em estudos que investigam os processos de toxicidade e 

morte celular, inclusive os gerados pelo estresse oxidativo (CALDERÓN et al., 1999). 

Essas células também expressam o receptor canabinoide tipo 1 (CB1) (JORDAN et 

al., 2005).  

As células foram mantidas em uma incubadora com atmosfera umidificada a 37 

ºC e 5% de CO2 em meio de cultivo DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium; 

#12800017, Gibco, Waltham, MA, USA), pH 7,4, suplementado com 10% de soro fetal 

bovino, 10 U.I./mL de penicilina e 10 µg/mL de estreptomicina (Gibco). Para os 

ensaios de viabilidade celular, as células foram cultivadas em placas de 24 poços 

(0,4x105/poço) e para os ensaios de immunoblotting em placas de 6 poços 

(2,5x105/poço) ou em garrafas (1x106).  

 

4.2 Tratamentos 
 

Após dois dias de cultivo as células foram expostas a diferentes concentrações 

dos agentes indutores de toxicidade celular, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(Synth), o lipopolissacarídeo (LPS) e a tunicamicina (Sigma-Aldrich); e também dos 

compostos canabinoides ACEA (agonista do receptor CB1) e AM 251 

(antagonista/agonista inverso do receptor CB1) (Tocris). Todos os tratamentos foram 

realizados em meio de cultivo sem soro fetal bovino. 

Após 3, 6 e 12 horas da exposição as células foram analisadas pelo ensaio 

colorimétrico do MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio; 

Amresco) como parâmetro quantitativo de viabilidade celular descrito no item 4.2.4. 

 

4.2.1 Curvas concentração-resposta de H2O2, LPS e tunicamicina 
 

As concentrações dos agentes indutores de toxicidade celular foram baseadas 

em dados anteriores do nosso laboratório e da literatura (AUAD, 2012; BATINGA; 
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ZÚÑIGA-HERTZ; TORRÃO, 2016 CALDERÓN et al., 1999; LINDEGREN et al., 2003; 

MECHA et al., 2012). Inicialmente foram testadas diferentes concentrações de H2O2 

(50, 100, 250, 500, 750 µM e 1 mM), porém observamos uma grande variabilidade 

nos experimentos realizados com o H2O2, o que não nos permitiu obter uma curva 

concentração-resposta consistente.  

Consultando cuidadosamente a literatura, encontramos que o piruvato, um 

componente característico da composição dos meios de cultivo celular, apresenta um 

efeito protetor contra as espécies reativas de oxigênio em células de mamíferos 

(GIANDOMENICO et al., 1997). Desta maneira, novos experimentos de curva 

concentração-resposta foram realizados, porém em meio de cultivo DMEM sem o 

componente piruvato. As células foram cultivadas normalmente utilizando o meio de 

cultivo DMEM com piruvato e somente no momento dos tratamentos com o H2O2 o 

meio de cultivo DMEM sem piruvato foi utilizado. As concentrações de H2O2 utilizadas 

foram 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 µM e após 3 e 6 horas de exposição seguiu-se o 

protocolo de análise da viabilidade celular pelo ensaio colorimétrico MTT, descrito no 

item 4.2.4. 

As curvas concentração-resposta para a tunicamicina e LPS foram realizadas 

utilizando o meio de cultivo DMEM com piruvato. As células foram expostas as 

concentrações de 20, 30, 45, 60 e 75 µg/mL de LPS e as concentrações de 1, 3, 5, 8 

e 10 µg/mL de tunicamicina. Após 3, 6 e 12 horas de exposição os ensaios 

colorimétricos MTT foram realizados para análise da viabilidade celular. 

 

4.2.2 Curvas concentração-resposta de ACEA e AM 251 
 

Para avaliar uma possível toxicidade dos compostos canabinoides na linhagem 

Neuro 2a, as células foram expostas ao agonista do receptor CB1, ACEA, nas 

concentrações de 0,5; 1; 1,5 e 2 µM nos períodos de 3 e 6 horas. E também ao 

antagonista/agonista inverso do receptor CB1, AM 251, nas concentrações de 1; 3; e 

10 µM no período de 3 horas e de 1; 3; 4,5; 6 e 10 µM no período de 6 horas. Após os 

tratamentos seguiu-se com o ensaio colorimétrico MTT para análise da viabilidade 

celular. O veículo utilizado para a diluição dos compostos canabinoides foi o etanol, 

que foi utilizado como o grupo controle nos experimentos. 
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4.2.3 Indução de toxicidade por H2O2, LPS, tunicamicina e tratamento com os 
compostos canabinoides ACEA e AM 251 

 

Após a análise das curvas concentração-resposta dos agentes indutores de 

toxicidade celular, as concentrações que apresentaram entre 30-50% de morte celular 

foram escolhidas para os tratamentos conjugados com os compostos canabinoides.  

Os tratamentos conjugados de H2O2 e compostos canabinoides foram realizados 

nos períodos de 3 e 6 horas, nas concentrações 40 e 20 µM de H2O2, respectivamente, 

e os compostos canabinoides nas concentrações de 2 µM de ACEA e 3 µM de AM 

251. Para os tratamentos conjugados com a tunicamicina ou LPS e compostos 

canabinoides o intervalo de tempo avaliado foi de 6 horas. As concentrações utilizadas 

para os tratamentos conjugados de LPS e compostos canabinoides foram utilizadas 

as concentrações de 60 µg/mL de LPS; 0,5, 1, 1,5 e 2 µM de ACEA e 4,5 µM de AM 

251. Já para os tratamentos conjugados com a tunicamicina e compostos 

canabinoides foram utilizadas as concentrações de 8 µg/mL de tunicamicina; 1,5 e 2 

µM de ACEA; 3 e 6 µM de AM 251.  

Após os respectivos períodos de tratamento todos os experimentos foram 

avaliados pelo ensaio colorimétrico MTT para análise de viabilidade celular, descrito 

a seguir. 

 

4.2.4 Ensaio colorimétrico MTT – análise de viabilidade celular 
 

O ensaio colorimétrico do MTT se baseia na habilidade de células viáveis de 

converter o sal tetrazólio (cor amarelo) em cristais de formazan (coloração púrpura). 

Assim, a quantidade de formazan formada se correlaciona diretamente com o número 

de células metabolicamente ativas. Esse método tem sido amplamente utilizado como 

parâmetro quantitativo de viabilidade celular (LIU et al., 1997).  

Após os diferentes tratamentos e períodos o meio de cultivo foi removido e a 

solução de MTT (concentração final de 0,5 mg/mL) em DMEM sem soro foi adicionada 

às células. As células então foram incubadas por 3 horas a 37 ºC no escuro. Após 

esse período, o sobrenadante foi descartado e os cristais de formazan formados foram 

solubilizados com DMSO (dimetilsulfóxido) e a absorbância medida a 550 nm em 

espectrofotômetro para microplacas (BioTek, Winooski, VT, USA). 

A condição experimental foi reproduzida em triplicatas para cada experimento, 

em 3 a 6 experimentos independentes. A média do controle (grupo tratado com 
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veículo) foi realizada para cada placa e os valores obtidos para as condições 

experimentais foram apresentados como porcentagem (razão da porcentagem de 

cada grupo/média da porcentagem do controle).  

 

4.2.5 Tratamentos para os ensaios de immunoblotting  
 

As células foram tratadas com tunicamicina (8 µg/mL) e LPS (60 µg/mL) nos 

períodos de 5, 10, 15, 20 e 30 minutos, e em seguida foi avaliada a fosforilação das 

proteínas PKR e eIF2α, relacionadas ao estresse de retículo endoplasmático.  

Para avaliarmos a participação do sistema canabinoide, as células foram 

tratadas com o agonista CB1, ACEA, na concentração de 2 µM, nos intervalos de 

tempo de 5, 10 e 15 minutos, para a análise dos níveis de fosforilação da proteína 

ERK 1/2 pelo método de immunoblotting. A fosforilação da proteína ERK 1/2 da família 

das MAPKs está presente nas vias de sinalização relacionadas à proliferação, 

diferenciação e morte celular; que podem ser moduladas pelo sistema canabinoide 

(TURU; HUNYADY, 2010).  

As proteínas CHOP e caspase 12 também foram analisadas pelo método de 

immunoblotting, porém após 6 horas de tratamento com a tunicamicina (8 µg/mL) e 

compostos canabinoides (ACEA 2 µM e AM 251 3 µM); e LPS (60 µg/mL) e compostos 

canabinoides (ACEA 1,5 µM e AM 251 4,5 µM). A tunicamicina (8 µg/mL) foi utilizada 

como controle positivo de estresse de RE no experimento com o LPS. 

 

4.3 Immunoblotting 
 

Após o período dos tratamentos descrito acima, as células foram lavadas com 

PBS gelado, coletadas e homogeneizadas em tampão de extração (Tris pH 7,4, 1M; 

glicerol 10%, 1% de Nonidet P- 40; um coquetel de inibidores de proteases, Roche; 

Mannheim, Germany) junto com os inibidores de fosfatases (fluoreto de sódio 2mM; 

ortovanadato de sódio 100mM e pirofosfato de sódio 1M, Sigma-Aldrich; St. Louis, 

USA). Os homogeinados foram centrifugados a 12.000 rpm por 20 minutos a 4 °C em 

uma centrífuga modelo 5804R (Eppendorf; Hamburgo, Alemanha) e a concentração 

proteica do sobrenadante determinada utilizando uma solução para ensaio 

colorimétrico (Bio-Rad; Hercules, CA, USA).  Amostras dos sobrenadantes contendo 

30-50 µg de proteína total foram tratadas com tampão Laemmli (Bio-Rad) contendo 

DTT (ditiotreitol) e submetidas à eletroforese em géis de acrilamida a 12% e eletro-
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transferidas para membranas de nitrocelulose utilizando um sistema de transferência 

(Trans-Blot cell system; Bio Rad). Após a transferência, as membranas foram 

incubadas em solução de bloqueio contendo 5% de albumina em salina tamponada 

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

Tween 20) durante pelo menos duas horas sob leve agitação. Após esse período, as 

membranas foram lavadas três vezes de 10 minutos com TTBS e incubadas a 4 °C, 

sob leve agitação, “overnight” com os seguintes anticorpos primários: um anticorpo 

policlonal de coelho anti-phospho-ERK (Cell Signalling), um anticorpo policlonal de 

coelho anti-phospho-PKR (Sigma-Aldrich), um anticorpo monoclonal de coelho anti-

phospho-elF2α (Cell Signalling), um anticorpo monoclonal de camundongo anti-CHOP 

(Cell Signalling) e um anticorpo policlonal de coelho anti-caspase 12 (Cell Signalling) 

diluídos a 1:1.000 em TTBS. Em seguida, as membranas foram lavadas três vezes de 

10 minutos com TTBS e incubadas por 2 horas com os anticorpos secundários anti-

coelho ou anti-camundongo conjugados com peroxidase (Amersham Biosciences; 

Little Chalfont, Buckinghamshire, UK) diluídos a 1:10.000 em solução de TTBS. 

Novamente as membranas foram lavadas por três vezes de 10 minutos em TTBS e a 

ligação específica do anticorpo com a proteína analisada foi revelada com um sistema 

de imunodetecção quimioluminescente, no qual foi utilizado o luminol, o ácido p-

cumárico e o H2O2. Finalmente, as bandas foram analisadas quanto à densidade 

óptica da imunorreatividade pelo programa Image Studio Digits (versão 4.0) e os 

dados obtidos foram submetidos à análise estatística explicada mais adiante. 

Como controle da quantidade de proteína aplicada nos géis utilizou-se um 

anticorpo monoclonal de camundongo contra a enzima gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH, Santa Cruz) nas mesmas membranas, seguindo-se o 

mesmo protocolo de incubação descrito acima.  Após a normalização com GAPDH, o 

valor obtido para todos os grupos foi dividido pela média do controle e multiplicado por 

100 para a obtenção das porcentagens. 

 

4.4 Análises estatísticas 
 

Os dados quantitativos obtidos nas técnicas citadas acima foram submetidos à 

análise estatística com o uso do software GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Inc., San 

Diego, CA, USA). Os resultados obtidos com os ensaios de viabilidade celular e 

immunoblotting foram submetidos a análise de variância (ANOVA) de uma via, 
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seguido do pós-teste de Dunnett ou Tukey. Os resultados foram expressos como 

média ± erro padrão da média (E.P.M.) e o nível de significância de 5% (p<0,05) foi 

considerado suficiente para mostrar as diferenças significativas em todos os dados 

analisados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

5 RESULTADOS  
 
5.1 Curva concentração-resposta de H2O2 

 

Inicialmente avaliamos a viabilidade celular da linhagem Neuro 2a, após 3 e 6 

horas de exposição à diferentes concentrações de H2O2, diluído no meio de cultivo 

DMEM com piruvato (gráficos não apresentados). Devido à alta variabilidade 

encontrada nos experimentos não foi possível obter resultados significativos. Neste 

contexto, encontramos alguns trabalhos que mostraram um efeito protetor do piruvato 

(componente padrão do meio de cultivo celular) em modelos de estresse oxidativo 

desencadeado pelo H2O2 (DESAGHER; GLOWINSKI; PRE´MONT, 1997; 

GIANDOMENICO et al., 1997). 

Assim, uma nova série de experimentos de curva concentração-resposta foi 

realizada utilizando o meio de cultivo DMEM sem piruvato ainda nos intervalos de 3 e 

6 horas. 

Os resultados obtidos com o ensaio colorimétrico MTT para a toxicidade de 

diferentes concentrações de H2O2 utilizando o meio de cultivo DMEM sem piruvato, 

na linhagem Neuro 2a, são mostrados na Figura 3. Observamos que após 3 horas de 

exposição às concentrações de 10 e 20 µM de H2O2 não apresentaram toxicidade 

significativa, porém as concentrações de 30, 40, 50, 60 e 70 µM apresentaram uma 

diminuição na viabilidade de celular de 45,9% (p<0,001); 57,7%; 70,9%; 76,5% e 

81,4% (p<0,0001), respectivamente, quando comparada ao grupo controle (Figura 

3A). Após 6 horas, apenas a concentração de 10 µM de H2O2 não se mostrou tóxica, 

porém as concentrações de 20, 30, 40, 50, 60 e 70 µM apresentaram uma diminuição 

na viabilidade celular de 36,5% (p<0,01); 31,8% (p<0,05); 47,9% (p<0,001); 60,5%; 

75,1% e 72% (p<0,0001), respectivamente, em relação ao grupo controle (Figura 3B). 

As concentrações escolhidas para os tratamentos conjugados com os compostos 

canabinoides foram de 40 µM de H2O2 para os tratamentos de 3 horas e 20 µM de 

H2O2 para os tratamentos de 6 horas. 
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Figura 3 - Curva concentração-resposta de H2O2, diluído em meio de cultivo sem 
piruvato, em linhagem de células Neuro 2a. Viabilidade celular analisada pelo ensaio 
colorimétrico MTT após 3 e 6 horas de exposição. 
 

 
  

 

Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de quatro experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 vs grupo controle - CTL (ANOVA de uma via 
seguido pelo pós-teste de Dunnet). 

 

5.2 Curva concentração-resposta de LPS 

 

Os resultados obtidos com o ensaio colorimétrico MTT para a toxicidade de 

diferentes concentrações de LPS na linhagem Neuro 2a são mostrados na Figura 4. 

A exposição ao LPS diminui gradualmente a viabilidade celular de maneira 

concentração-dependente. Podemos observar que após 3 horas de exposição (Figura 

4A), as concentrações de 45 µg/mL, 60 µg/mL e 75 µg/mL de LPS apresentaram uma 

diminuição na viabilidade celular de 27,8% (p<0,001); 37,9% e 54,5% (p<0,0001), 

respectivamente. Após 6 horas (Figura 4B), as concentrações de 30 µg/mL, 45 µg/mL, 

60 µg/mL e 75 µg/mL de LPS apresentaram uma diminuição de 16% (p<0,05); 30,3%; 

41,5% e 42,9% (p<0,0001) na viabilidade celular. Finalmente, observamos uma 

diminuição de 27,7% (p<0,01); 37% e 44% (p<0,001) na viabilidade celular nas 

concentrações de 45 µg/mL, 60 µg/mL e 75 µg/mL, respectivamente, após 12 horas 

de exposição (Figura 4C).  Todos os resultados obtidos foram em relação ao grupo 

controle (CTL). A partir desses resultados, optamos por utilizar o período de 6 horas 

e a concentração de 60 µg/mL de LPS para os experimentos subsequentes. 

A B 
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Figura 4 - Curva concentração-resposta de LPS em linhagem de células Neuro 2a. 
Viabilidade celular analisada pelo ensaio colorimétrico MTT após 3, 6 e 12 horas de 
exposição. 

 

 

 

 

Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de quatro experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 vs grupo controle - CTL (ANOVA de uma via 
seguido pelo pós-teste de Dunnet). 

 

5.3 Curva-concentração resposta de tunicamicina  

 

Os resultados obtidos com o ensaio colorimétrico MTT para a toxicidade de 

diferentes concentrações de tunicamicina na linhagem Neuro 2a são mostrados na 

Figura 5. Podemos observar, na Figura 5A, que após 3 horas de exposição, apenas 

a concentração de 8 µg/mL não apresentou diminuição significativa na viabilidade 

celular, as concentrações de 1, 3, 5 e 10 µg/mL apresentaram uma diminuição na 

A B 

C 
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viabilidade celular de 16,5% (p<0,05), 20,7%, 19,3% (p<0,01) e 29,2% (p<0,001), 

respectivamente. Após 6 horas (Figura 5B), todas as concentrações apresentaram 

morte celular significativa, com diminuição na viabilidade celular de 6,7% (p<0,05); 

17% (p<0,001); 28,1%; 35% e 37% (p<0,0001), nas concentrações de 1, 3, 5, 8 e 10 

µg/mL respectivamente. Após 12 horas de exposição, apenas a menor concentração 

de tunicamicina (1 µg/mL) não apresentou diminuição na viabilidade celular. Já as 

concentrações de 3, 5, 8, e 10 µg/mL apresentaram diminuição na viabilidade celular 

de 27,1%; 28,1% (p<0,05); 48,2% e 52,5% (p<0,001), respectivamente (Figura 5C). 

Todos os resultados obtidos foram em relação ao grupo controle (ETN). A partir 

desses resultados, optamos por utilizar o período de 6 horas e a concentração de 8 

µg/mL de tunicamicina para os experimentos subsequentes. 

 

Figura 5 - Curva concentração-resposta de tunicamicina em linhagem de células 
Neuro 2a. Viabilidade celular analisada pelo ensaio colorimétrico MTT após 3, 6 e 12 
horas de exposição. 
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Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de quatro experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 vs grupo controle - ETN (ANOVA de uma via 
seguido pelo pós-teste de Dunnet). 

 

5.4 Curva concentração-resposta de ACEA 

 

Os resultados obtidos com o ensaio colorimétrico MTT para a toxicidade de 

diferentes concentrações de ACEA na linhagem Neuro 2a são mostrados na Figura 

6. Nenhuma das concentrações estudadas (0,5; 1; 1,5 e 2 µM) apresentou toxicidade, 

ou seja, não houve diminuição na viabilidade celular em nenhum dos grupos tratados 

com ACEA quando comparados ao grupo controle (ETN) (p>0,05). Assim todas as 

concentrações foram utilizadas para os tratamentos conjugados.  
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Figura 6 - Curva concentração-resposta de ACEA em linhagem de células Neuro 2a. 
Viabilidade celular analisada pelo ensaio colorimétrico MTT após 3 e 6 horas de 
exposição. 
  

 

Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de quatro experimentos independentes. ANOVA de uma via seguido pelo 
pós-teste de Dunnet. 

 

5.5 Curva concentração-resposta de AM 251 

 

Os resultados obtidos com o ensaio colorimétrico MTT para a toxicidade de 

diferentes concentrações de AM 251 na linhagem Neuro 2a são mostrados na Figura 

7. No tratamento de 3 horas, nenhuma das concentrações estudadas apresentou 

toxicidade, ou seja, não houve diminuição da viabilidade celular em nenhum dos 

grupos tratados com AM 251 quando comparados ao grupo controle (ETN) (p>0,05). 

No entanto, no intervalo de 6 horas, a concentração de 10 µM apresentou uma 

diminuição na viabilidade celular de 33% (p<0,01) quando comparado ao grupo 

controle (ETN). A concentração escolhida para os tratamentos de 3 horas foi 3 µM e 

para os tratamentos de 6 horas foram escolhidas as concentrações de 3; 4,5 e 6 µM. 
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Figura 7 - Curva concentração-resposta de AM 251 em linhagem de células Neuro 
2a. Viabilidade celular analisada pelo ensaio colorimétrico MTT após 3 (A) e 6 horas 
de exposição (B). 

 

  

Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de quatro experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância, **p<0,01 vs grupo controle - ETN (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste de Dunnet). 

 

5.6 Efeitos dos tratamentos com os compostos canabinoides sobre a viabilidade    

celular da linhagem Neuro 2a exposta ao H2O2  

 

Após a escolha das concentrações de H2O2 (40 e 20 µM, para os ensaios de 3 e 

6 horas, respectivamente) e dos compostos canabinoides (ACEA 2 µM e AM 251 3 

µM), o próximo passo foi realizar os tratamentos conjugados. Os resultados obtidos 

com o ensaio colorimétrico MTT para os tratamentos com os compostos canabinoides 

na linhagem Neuro 2a exposta ao H2O2 são mostrados na Figura 8. Após 3 horas de 

exposição, o H2O2 causou uma diminuição na viabilidade celular de 60% (p<0,0001) 

e neste alto nível de toxicidade não foi possível observar nenhuma melhora na 

viabilidade celular produzida pelos tratamentos conjugados com os compostos 

canabinoides (Figura 8A). Já, após 6 horas de exposição, o H2O2 causou uma 

diminuição de 30% (p<0,001) na viabilidade celular, enquanto que os grupos H2O2 + 

ACEA 2 µM; H2O2 + AM 251 3 µM e H2O2 + ACEA 2 µM + AM 251 3 µM apresentaram 

uma diminuição de 26% (p<0,01); 36,8% e 49,4% (p<0,0001), respectivamente, em 

relação com grupo controle (ETN). Neste mesmo período também não foi possível 

observar melhora na viabilidade celular após os tratamentos conjugados com os 

compostos canabinoides, porém observamos que o grupo tratado com ACEA (H2O2 + 
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ACEA 2 µM) apresentou uma melhora n viabilidade celular de 23,2% (p<0,05) quando 

comparado ao grupo H2O2 + ACEA 2 µM + AM 251 3 µM (Figura 8B).  

 

Figura 8 - Tratamento da linhagem de células Neuro 2a com os compostos 
canabinoides, ACEA e AM 251, exposta ao H2O2. Viabilidade celular analisada pelo 
ensaio colorimétrico MTT, após 3 (A) e 6 horas (B). 
 

 

   
 

  

Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de seis experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 vs grupo controle – ETN; e & p<0,05 grupo H2O2 + 
ACEA 2 µM vs o grupo H2O2 + ACEA 2 µM + AM 251 3 µM (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste 
de Tukey). 

 

5.7 Efeitos dos tratamentos com compostos canabinoides sobre a viabilidade 

celular da linhagem Neuro 2a exposta ao LPS 

 

Os resultados obtidos com o ensaio colorimétrico MTT para os tratamentos com 

os canabinoides na linhagem Neuro 2a exposta ao LPS são mostrados na Figura 9. 

Nosso primeiro passo foi avaliar os efeitos das diferentes concentrações de ACEA nas 

células expostas ao LPS. Observamos que o grupo LPS + ETN apresentou uma 

diminuição na viabilidade celular de 36,1% (p<0,001); os grupos LPS + ACEA 0,5 µM 

e LPS + ACEA 1 µM, de 27,9% e 30% (p<0,01), respectivamente, e o grupo LPS + 

ACEA 2 µM, de 38,2% (p<0,001), quando comparados ao grupo controle (ETN). O 

grupo LPS + ACEA 1,5 µM não apresentou diminuição significativa na viabilidade 

celular quando comparado ao grupo controle (ETN), isso nos mostra que o tratamento 

com ACEA 1,5 µM foi capaz de prevenir a morte celular causada pelo LPS, onde 
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apresentou uma melhora de 25,7% (p<0,05) na viabilidade celular quando comparado 

ao grupo LPS + ETN. A concentração de ACEA 1,5 µM foi escolhida para o 

experimento subsequente.  

 

Figura 9 - Tratamento da linhagem Neuro 2a com os compostos canabinoides, ACEA 
e AM 251, exposta ao LPS. Viabilidade celular analisada pelo ensaio colorimétrico 
MTT, após 6 horas. 

 

                

Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de seis experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; **p<0,01; ***p<0,001 vs grupo controle – ETN; # p<0,05 grupo LPS + ETN vs grupo LPS 
+ 1,5 µM; e & p<0,05 grupo LPS + 1,5 µM vs grupo LPS + ACEA 2 µM (ANOVA de uma via seguido 
pelo pós-teste de Tukey). 

 

Após a escolha da concentração de ACEA 1,5 µM, que apresentou melhora na 

viabilidade celular, os tratamentos conjugados com o antagonista CB1, AM 251 foram 

realizados. Observamos na Figura 10 que os grupos LPS + ETN; LPS + AM 251 4,5 

µM e LPS + ACEA 1,5 µM + AM 251 4,5 µM apresentaram diminuição na viabilidade 

celular de 40,1%, 51,9% e 57,6% (p<0,0001), respectivamente, quando comparados 

ao grupo controle (ETN). Já, o grupo tratado com LPS + ACEA 1,5 µM preveniu a 

morte celular desencadeada pelo LPS, onde apresentou um aumento na viabilidade 

celular de 24,4% (p<0,01) quando comparamos ao grupo controle (ETN). Além disso, 

os grupos LPS + AM 251 4,5 µM e LPS + ACEA 1,5 µM + AM 251 4,5 µM apresentaram 

uma diminuição na viabilidade celular de 36,1% e 41,9% (p<0,0001), respectivamente 

quando comparados com o grupo tratado com ACEA (LPS e ACEA 1,5 µM). 
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Figura 10 - Tratamento da linhagem Neuro 2a com os compostos canabinoides, 
ACEA e AM 251, exposta ao LPS. Viabilidade celular analisada pelo ensaio 
colorimétrico MTT, após 6 horas. 
 

                          

Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de seis experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; ****p<0,0001 vs grupo controle (ETN); # # p<0,01 grupo LPS + ETN vs grupo LPS + ACEA 
1,5 µM, e &&&& p<0,0001 grupo LPS + ACEA 1,5 µM vs grupo LPS + AM 251 4,5 µM e LPS + ACEA 1,5 
µM + AM 251 4,5 µM (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste deTukey). 

 

5.8 Efeitos dos tratamentos com compostos canabinoides sobre a viabilidade 

celular da linhagem Neuro 2a exposta à tunicamicina 

 

Os resultados obtidos com o ensaio colorimétrico MTT para os tratamentos com 

os compostos canabinoides na linhagem Neuro 2a exposta a tunicamicina (T) são 

mostrados na Figura 11. Inicialmente começamos os tratamentos com as 

concentrações de 2 µM de ACEA e 3 µM de AM 251. Após 6 horas de tratamento o 

grupo T + ETN apresentou uma diminuição na viabilidade celular de 47% (p<0,0001), 

o grupo T + ACEA 2 µM, de 24% (P<0,01) e os grupos T + AM 251 3 µM e T + ACEA 

2 µM + AM 251 3 µM de 38% (p<0,0001) quando comparados ao grupo controle 

(ETN). Assim, podemos observar que o grupo tratado com o agonista CB1, ACEA na 
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concentração de 2 µM foi capaz de melhorar a viabilidade celular em 22% (p<0,05) 

quando comparado ao grupo T + ETN, ou seja, o ACEA 2 µM diminuiu os danos 

causados pela tunicamicina, porém não foi capaz de reverter totalmente esses danos, 

apenas parcialmente (Figura 11A). 

O ACEA apresenta uma alta seletividade para os receptores CB1, sendo assim 

sua afinidade para ligação com os receptores CB1 é maior que a do antagonista CB1, 

AM 251. Neste contexto, resolvemos aumentar a concentração do AM 251 em uma 

proporção de 1:3 referente à concentração do ACEA, assim utilizamos a concentração 

de 6 µM para o AM 251 e avaliamos sua ação antagonista. Observamos na Figura 

11B, que o grupo T + ETN apresentou uma diminuição na viabilidade celular de 37,2% 

(p<0,0001); o grupo T + ACEA 2 µM, de 20,8% (p<0,01) e os grupos T + AM 251 6 

µM e T + ACEA 2 µM + AM 251 6 µM, de 36,2% e 32,7% (p<0,0001), respectivamente, 

quando comparados ao grupo controle (ETN). Observamos que o grupo tratado com 

ACEA 2 µM foi capaz de aumentar a viabilidade celular em 16,5% (p<0,05) quando 

comparado ao grupo T + ETN, enquanto que os grupo tratados com AM 251 6 µM 

apresentaram o mesmo nível de toxicidade que o grupo T + ETN, quando comparados 

ao grupo controle (CTL). Isso nos mostra que o antagonista foi capaz de bloquear os 

receptores CB1, onde a ação neuroprotetora do ACEA não pode ser mais observado. 

Decidimos também testar uma concentração menor do agonista CB1, ACEA, 

para avaliarmos seu papel neuroprotetor. Foi utilizado a concentração de 1,5 µM de 

ACEA e 4,5 µM de AM 251, seguindo a mesma proporção proposta para o antagonista 

no experimento anterior. Na Figura 11C, observamos que todos os grupos 

apresentaram uma diminuição significativa na viabilidade celular em 

aproximadamente 65% (p<0,001) e o grupo tratado com ACEA 1,5 µM não foi capaz 

de prevenir a morte celular causada pela tunicamicina. 
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Figura 11 - Tratamento da linhagem Neuro 2a com os compostos canabinoides, 
ACEA e AM 251, exposta à tunicamicina. Viabilidade celular analisada pelo ensaio 
colorimétrico MTT, após 6 horas. 
 

 

    

 

                         

Os dados são apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de seis experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de 
significância; **p<0,01; ****p<0,0001 vs grupo controle (ETN) (Figuras A, B e C); # p<0,01 grupo T + 
ETN vs grupo T + ACEA 2 µM (Figuras A e B), e & p<0,0001 grupo T + ACEA 2 µM vs grupo T + AM 
251 6 µM (Figura B) (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste deTukey). 
 
 
 
 

A B 

C 
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5.9 Análise das proteínas relacionadas ao estresse de retículo endoplasmático  

 

 Primeiramente foram avaliadas as proteínas p-PKR, p-eIF2α após os 

tratamentos com a tunicamicina e LPS e a proteína p-ERK foi avaliada após os 

tratamentos com a tunicamicina, LPS e ACEA. As proteínas CHOP e caspase 12 

foram avaliadas após 6 horas de tratamento com tunicamicina ou LPS e compostos 

canabinoides. Para cada quantificação são apresentadas figuras (gráficos) mostrando 

os valores de normalização (razão = valor absoluto obtido com a quantificação/média 

do valor absoluto do controle) ou de porcentagem. 

 

5.9.1 Decurso temporal da fosforilação da proteína p-PKR 

 

 As análises quantitativas de immunoblotting para os níveis de fosforilação da 

proteína PKR são mostradas na Figura 12.  Os resultados mostram que não houve 

variações nos níveis de fosforilação da proteína PKR após a exposição à tunicamicina 

(T) e ao LPS nos períodos de 5, 10, 15, 20 e 30 minutos quando comparados ao grupo 

controle (ETN) (p<0,05). 
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Figura 12 - Níveis de fosforilação da proteína PKR, na linhagem Neuro 2a, após 5, 
10, 15, 20 e 30 minutos de exposição à tunicamicina e ao LPS quantificadas por 
immunoblotting. 

 

 

 

 

 

Os dados representam a média da densidade óptica normalizadas com o GAPDH. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de três experimentos independentes.  Os dados são apresentados como 
a porcentagem de variação em relação aos controles. ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste 
deTukey. 
 

5.9.2 Decurso temporal da fosforilação da proteína p-eIF2α 

 

As análises quantitativas de immunoblotting para os níveis de fosforilação da 

proteína eIF2α são mostradas na Figura 13.  Os resultados mostram que também não 

houve variações nos níveis de fosforilação da proteína eIF2α após os insultos com a 

tunicamicina e LPS nos períodos de 5, 10, 15, 20 e 30 minutos quando comparados 

ao grupo controle (ETN) (p<0,05). 
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Figura 13 - Níveis de fosforilação da proteína eIF2α, na linhagem Neuro 2a, após 5, 
10, 15, 20 e 30 minutos de exposição à tunicamicina e ao LPS quantificadas por 
immunoblotting. 
 

 

 

 

 

Os dados representam a média da densidade óptica normalizadas com o GAPDH. Cada coluna 
representa a média ± E.P.M. de três experimentos independentes.  Os dados são apresentados como 
a porcentagem de variação em relação aos controles. ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste 
deTukey. 

 

5.9.3 Decurso temporal da fosforilação da proteína p-ERK 

 

As análises quantitativas de immunoblotting para os níveis de fosforilação da 

proteína ERK são mostradas na Figura 14. Os resultados mostram que houve uma 

diminuição de 67,7% (p<0,05) nos níveis de fosforilação da proteína ERK após 5 

minutos de exposição ao LPS quando comparamos ao grupo controle (ETN). Porém, 

observamos que no grupo tratado com ACEA 2 µM houve aumento nos níveis de 

fosforilação da proteína ERK de 82,4% (p<0,05) e 106,3% (p<0,01), após 5 minutos 

de tratamento quando comparamos aos grupos tunicamicina (T) e LPS, 

respectivamente. Após 10 minutos também observamos um aumento nos níveis de 

fosforilação da proteína ERK de 99,4% e 119,9% (p<0,01) no grupo tratado com ACEA 

2 µM comparado aos grupos tunicamicina e LPS, respectivamente. Não houve 

aumento ou diminuição significativa nos níveis de fosforilação da proteína ERK em 

nenhum dos grupos após 15 minutos de tratamento. 

p-elF2 α 
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Figura 14 - Níveis de fosforilação da proteína ERK α, na linhagem Neuro 2a, após 5, 
10 e 15 minutos de exposição à tunicamicina, ao LPS e ACEA quantificadas por 
immunoblotting. 

 

 

 

 

 

Os dados representam a média da densidade óptica normalizadas com o GAPDH. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. de três experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de significância; 
*p<0,05 vs grupo controle (ETN) (5, 10 e 15 min); # p<0,05 e # # p<0,01 grupos ACEA 2 µM vs grupos 
T e LPS (5, 10 e 15 min) (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste deTukey). 

 

5.9.4 Expressão da proteína CHOP após a exposição à tunicamicina 

 

As análises quantitativas de immunoblotting para os níveis de expressão da 

proteína CHOP após a exposição à tunicamicina são mostradas na Figura 15. Os 

resultados mostram que houve aumento de 131,5% (p<0,05), 200% (p<0,001) e 

179,5% (p<0,01) na expressão da proteína CHOP nos grupos tunicamicina (T) + ETN, 

T + AM 251 3 µM e T + ACEA 2 µM + AM 251 3 µM, respectivamente, quando 

comparados com o grupo controle (ETN). Podemos observar que houve uma 

diminuição na expressão da proteína CHOP de 148,5% (p<0,05) no grupo tratado com 

ACEA (T + ACEA 2 µM) quando comparado com o grupo tratado com o AM 251 (T + 

AM 251 3 µM). Observamos também que houve uma diminuição na expressão de 

p-ERK 
42,44 kDA 

GAPDH 
37 kDA 
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CHOP no grupo T + ACEA 2 µM quando comparado ao grupo tunicamicina (T) + ETN, 

porém este não foi estatisticamente significativo (p=0,423). No entanto, não há 

diferenças significativas entre o grupo controle (ETN) e o grupo tratado com ACEA (T 

+ ACEA 2 µM).  

 

Figura 15 - Expressão da proteína CHOP na linhagem Neuro 2a após 6 horas de 
tratamento com a tunicamicina e compostos canabinoides quantificadas por 
immunoblotting. 
 

 

 

 

 

 

Os dados representam a média da densidade óptica normalizadas com o GAPDH. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. de oito experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de significância; 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs grupo controle (ETN); # p<0,05 grupo T + ACEA 2 µM vs grupo T + 
AM 251 3 µM (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste deTukey). 

 

5.9.5 Expressão da proteína caspase 12 após a exposição à tunicamicina 
 

As análises quantitativas de immunoblotting para os níveis de expressão da 

proteína caspase 12 após a exposição à tunicamicina são mostradas na Figura 16. 

Foi analisada a clivagem da proteína caspase 12, já que esta está relacionada com a 

CHOP 
27 kDA 

GAPDH 
37 kDA 
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ativação desta via pró-apoptótica. Os resultados mostram que houve aumento de 

62,6% (p<0,01) e 46,9% (p<0,05) na expressão da proteína caspase 12 clivada nos 

grupos tunicamicina (T) + ETN e T + AM 251 3 µM, respectivamente, quando 

comparados ao grupo controle (ETN). Observamos que os grupos tratados com 

ACEA; T + ACEA 2 µM e T + ACEA 2 µM + AM 251 3 µM foram capazes de diminuir 

a expressão da proteína caspase 12 clivada em 94,4% (p<0,0001) e 68,5% (p<0,001), 

respectivamente, quando comparados ao grupo T + ETN. Podemos observar também 

que os grupos tratados com ACEA diminuíram a expressão da caspase 12 clivada em 

78,7% (p<0,001) e 52,8% (p<0,05) quando comparados ao grupo tratado com o 

antagonista CB1, AM 251 (T + AM 251 3 µM. Os grupos tratados com ACEA não 

apresentaram diferenças significativas em relação ao grupo controle (ETN), onde a 

expressão da proteína caspase 12 clivada retorna aproximadamente aos níveis do 

grupo controle (ETN). Desse modo, observamos que o tratamento com ACEA atenua 

a ativação desta proteína pró-apoptótica caspase 12 (Figura 16A). Não houve 

diferenças estatisticamente significativas quando avaliamos a razão entre a proteína 

caspase 12 clivada e a caspase 12 total entre os grupos (Figura 16B).   
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Figura 16 - Expressão da proteína caspase 12 na linhagem Neuro 2a após 6 horas 
de tratamento com a tunicamicina e compostos canabinoides quantificadas por 
immunoblotting. 
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Os dados representam a média da densidade óptica normalizadas com o GAPDH. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. de oito experimentos independentes (A e B). Os asteriscos denotam o nível de 
significância; *p<0,05; **p<0,01 vs grupo controle (ETN); # # # # p<0,0001 grupo T + ETN vs T + ACEA 2 
µM; # # # p<0,001 grupo T + ETN vs grupo T + ACEA 2 µM + AM 251 3 µM; & & & p<0,001 grupo T + 
ACEA 2 µM vs grupo T + AM 251 3 µM; $ p<0,05 grupo T + AM 251 3 µM vs T + ACEA 2 µM + AM 251 
3 µM (A) (ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste deTukey). 

 

5.9.6 Expressão da proteína CHOP após a exposição ao LPS 

 

As análises quantitativas de immunoblotting para os níveis de expressão da 

proteína CHOP após a exposição ao LPS são mostradas na Figura 17. Neste 

experimento o grupo tunicamicina (T) + ETN foi utilizado como controle positivo do 

estresse de retículo endoplasmático. Desta forma, podemos observar que houve 

aumento de 133,5% (p<0,01) na expressão da proteína CHOP no grupo tunicamicina 

(T) + ETN, quando comparado com o grupo controle (ETN), resultado já esperado. No 

entanto, não foi possível observar diferenças estatisticamente significativas nos 

grupos LPS + ETN, LPS + ACEA 1,5 µM, LPS + AM 251 4,5 µM e LPS + ACEA 1,5 

µM + AM 251 4,5 µM, quando comparados ao grupo controle (ETN). Porém 

observamos uma diminuição na expressão da proteína CHOP nos grupos LPS + ETN, 

B 
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LPS + ACEA 1,5 µM e LPS + AM 251 4,5 µM de 87,8%; 83,3% e 91,5% (p<0,05), 

respectivamente, quando comparados ao grupo tunicamicina (T) + ETN (controle 

positivo). 

Figura 17 -  Expressão da proteína CHOP na linhagem Neuro 2a após 6 horas de 
tratamento com o LPS e compostos canabinoides quantificadas por immunoblotting. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os dados representam a média da densidade óptica normalizadas com o GAPDH. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. de quatro experimentos independentes. Os asteriscos denotam o nível de significância; 
**p<0,01 vs grupo controle (ETN); # p<0,05 grupos LPS + ETN; LPS + ACEA 1,5 µM; LPS + AM 251 
4,5 µM e LPS + ACEA 1,5 µM + AM 251 4,5 µM vs grupo tunicamicina (T) + ETN (ANOVA de uma via 
seguido pelo pós-teste deTukey). 

 

5.9.7 Expressão da proteína caspase 12 após a exposição ao LPS 

 

As análises quantitativas de immunoblotting para os níveis de expressão da 

proteína caspase 12 após a exposição ao LPS são mostradas na Figura 18. Neste 

experimento o grupo tunicamicina (T) + ETN também foi utilizado como controle 

positivo do estresse de retículo endoplasmático. Os resultados da caspase 12 clivada 
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mostram que houve aumento de 73,4% (p<0,01); 60,2%; 60,2%; 66% e 60,6% 

(p<0,05) na expressão da proteína caspase 12 clivada nos grupos tunicamicina (T) + 

ETN, LPS + ETN, LPS + ACEA 1,5 µM, LPS + AM 251 4,5 µM e LPS + ACEA 1,5 µM 

+ AM 251 4,5 µM, respectivamente, quando comparados ao grupo controle (ETN). 

Porém não foi possível observar diferenças estatisticamente significativas nos grupos 

LPS + ETN, LPS + ACEA 1,5 µM, LPS + AM 251 4,5 µM e LPS + ACEA 1,5 µM + AM 

251 4,5 µM, quando comparados ao grupo tunicamicina (T) + ETN (controle positivo) 

(Figura 18A). Não houve diferenças estatisticamente significativas quando avaliamos 

a razão entre a proteína caspase 12 clivada e a caspase 12 total entre os grupos 

(Figura 18B). 

 

Figura 18 - Expressão da proteína caspase 12 na linhagem Neuro 2a após 6 horas 
de tratamento com o LPS e compostos canabinoides quantificadas por 
immunoblotting. 
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Os dados representam a média da densidade óptica normalizadas com o GAPDH. Os dados são 
apresentados como a porcentagem de variação em relação aos controles. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. de quatro experimentos independentes (A e B). Os asteriscos denotam o nível de 
significância; *p<0,05; **p<0,01 vs grupo controle (ETN) (Figura A) (ANOVA de uma via seguido pelo 
pós-teste deTukey). 
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6 DISCUSSÃO 
 

No presente projeto foram utilizados três modelos de neurotoxicidade in vitro, 

através de estímulos que causam o estresse oxidativo, a inflamação e o estresse de 

retículo endoplasmático, para avaliar o possível papel neuroprotetor do sistema 

canabinoide. De modo geral, observamos que o agonista canabinoide ACEA foi capaz 

de proteger as células da linhagem de neuroblastoma (Neuro 2a) contra a morte 

celular causada pela inflamação e pelo estresse de retículo endoplasmático, porém 

não pelo estresse oxidativo. Esse efeito neuroprotetor exercido pelo ACEA parece 

pelo menos em parte ocorrer via receptor CB1 no modelo de inflamação, uma vez que 

o uso do antagonista do receptor reverte a neuroproteção gerada pelo agonista. Já no 

modelo de estresse de RE a proteção exercida pelo ACEA é independente do receptor 

CB1. Além disso, esses efeitos neuroprotetores parecem envolver a modulação dos 

níveis de proteínas pré-apoptóticas CHOP e Caspase 12 e da proteína relacionada à 

sobrevivência celular ERK 1/2. 

A perda progressiva e irreversível dos neurônios no sistema nervoso central é 

uma característica das doenças neurodegenerativas, porém suas causas e 

mecanismos patológicos ainda são desconhecidos. No entanto, compreender os 

fatores que possam causar a progressão da degeneração celular no sistema nervoso 

central é de grande importância para uma possível descoberta da etiologia das 

doenças neurodegenerativas. Dentre estes fatores, a idade, o aumento da formação 

de radicais livres (estresse oxidativo), o acúmulo de elementos neurotóxicos, defeitos 

no metabolismo energético e causas genéticas podem contribuir para o 

desenvolvimento da morte neuronal (KAR et al., 2004). 

Sendo assim, estudos têm utilizado diversos modelos de morte celular para 

compreender melhor seus mecanismos e descobrir novos alvos terapêuticos através 

da ação neuroprotetora que algumas substâncias podem desenvolver. A morte celular 

por estresse oxidativo, por exemplo, gerada por um aumento na oxidação proteica e 

peroxidação lipídica, parece estar relacionada com a presença de emaranhados 

neurofibrilares e de placas do peptídeo β-amiloide no encéfalo, características 

encontradas na DA (PERRY et al., 2000). Deste modo, diversos estudos utiliza o 

peróxido de hidrogênio como modelo de morte celular por estresse oxidativo tanto em 

modelos in vitro como in vivo (CALDERÓN et al., 1999; CHAN; MONG; YIN, 2009; 

CRISPO et al., 2010; PAN et al., 2010).  
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Iniciamos nosso estudo com o modelo in vitro (linhagem Neuro 2a) de estresse 

oxidativo induzido pelo peróxido de hidrogênio (H2O2).  Dados da literatura mostraram 

que somente altas concentrações de H2O2, como 1 e 50mM, foram capazes de causar 

aproximadamente 50% de morte celular na linhagem Neuro 2a, após 4 horas de 

exposição (CALDERÓN et al., 1999). Porém, dados do nosso laboratório 

demostraram que menores concentrações de H2O2, como 250 e 40 µM, já causaram 

níveis moderados de morte celular, na mesma linhagem celular, após 6 e 24 horas de 

exposição, respectivamente (AUAD, 2012; BATINGA; ZÚÑIGA-HERTZ; TORRÃO, 

2016). Assim, baseado nas concentrações encontradas na literatura e nos dados do 

laboratório, uma curva concentração-resposta foi realizada, a fim de avaliarmos os 

efeitos do H2O2 em relação à viabilidade celular, porém nossos dados mostraram uma 

grande variabilidade em relação aos níveis de morte celular. 

Consultando cuidadosamente a literatura, encontramos que o piruvato, 

componente padrão do meio de cultivo celular DMEM, protege os neurônios contra o 

H2O2 exógeno e endógeno, através de um mecanismo não enzimático, podendo ser 

transportado para dentro ou secretado pelas células através de um co-transportador 

específico, o H1 monocarboxilato, podendo atuar como captador intracelular e 

extracelular de H2O2. Além disso, estudos sugerem que o efeito protetor do piruvato 

pode estar relacionado com a sua capacidade de reagir com o H2O2 formando acetato, 

água ou dióxido de carbono (DESAGHER; GLOWINSKI; PRE´MONT, 1997; LONG; 

HALLIWELL, 2009). Após este importante dado, optamos por realizar os experimentos 

de estresse oxidativo, induzido pelo H2O2, utilizando o meio de cultivo DMEM sem o 

componente piruvato, na tentativa de diminuir a variabilidade dos resultados. Desta 

forma, a curva concentração-resposta se tornou mais consistente, diminui a 

variabilidade dos resultados e foi possível observar que sem a presença do piruvato, 

até menores concentrações de H2O2 causaram uma toxicidade celular.significativa. 

Os danos em células neuronais causados pelo estresse oxidativo, parecem 

aumentar a produção de endocanabinoides (MARSICANO et al., 2003; STELLA; 

SHWEITZER; PIOMELLI, 1997) e as células que não expressam os receptores CB1 

são mais susceptíveis aos danos celulares (MARSICANO et al., 2003). Além disso, 

estudos sugerem que o sistema endocanabinoide tem um papel importante 

relacionado à neuroproteção após danos neuronais agudos como na isquemia e 

trauma, e também em casos crônicos, como os encontrados nas doenças 

neurodegenerativas (FOWLER et al., 2010). Em um modelo in vivo da DA induzida 
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pelo peptídeo β-amiloide em hipocampo de ratos, foi observado o aumento do 

endocanabinoide 2-AG, o que sugere a participação do sistema canabinoide neste 

modelo (VAN DER STELT et al., 2005). Desta forma, agonistas e antagonistas 

canabinoides têm sido utilizados em estudos de neurodegeneração para um melhor 

entendimento dos seus mecanismos. Estudos mostram que os compostos 

canabinoides podem tanto inibir como estimular a entrada de cálcio nas células, 

dependendo de sua concentração e, portanto, podem determinar a ativação de 

mecanismos de sobrevivência ou morte celular (RUBOVITCH; GAFNI; SARNE 2002). 

Assim, os canabinoides podem causar efeitos benéficos ou deletérios em diferentes 

tipos celulares (GUZMÁN, 2003). Nesse contexto, dados da literatura e dados 

anteriores do nosso laboratório mostraram que o agonista do receptor CB1, ACEA, foi 

capaz de proteger a linhagem Neuro 2a diferenciada em neurônios dopaminérgicos 

da morte celular induzida por H2O2, após 24 horas de tratamento (BATINGA; ZÚÑIGA-

HERTZ; TORRÃO, 2016). A metanandamida, outro agonista canabinoide, também foi 

capaz de proteger a linhagem Neuro 2a da morte celular desencadeada pelo H2O2 

(AUAD, 2012). Porém, nossos resultados demostraram que o ACEA não foi capaz de 

proteger a mesma linhagem celular em períodos mais curtos de tratamento, como 3 e 

6 horas, após a exposição ao H2O2. Entretanto, quando conjugamos os tratamentos 

com o antagonista CB1, AM 251, há uma diminuição na viabilidade celular, isso nos 

mostra que quando bloqueamos o receptor CB1, as células ficam mais susceptíveis 

aos danos causados pelo H2O2. Apesar disso, devido às dificuldades encontradas no 

modelo de estresse oxidativo, optamos por utilizar outros modelos de neurotoxicidade, 

como a inflamação e o estresse de retículo endoplasmático. 

A inflamação crônica também pode estar presente nas doenças 

neurodegenerativas onde os níveis citotóxicos de EROs, ERNs e citocinas pró-

inflamatórias podem iniciar a morte celular (STEINER et al., 2015). Durante os 

processos inflamatórios no cérebro, a micróglia prolifera e migra até os locais 

acometidos pela inflamação (KETTENMANN et al., 2011). A micróglia quando ativada 

pode remover agregados tóxicos assim como regular uma variedade de receptores e 

outras moléculas envolvidas na resposta inflamatória e na fagocitose. No entanto, nas 

inflamações crônicas a micróglia permanece ativa por longos períodos, e isso faz com 

que haja um aumento na produção de citocinas como as interleucinas, resultando em 

morte celular (MCGEER; YASOJIMA; MCGEER, 2004). Sendo assim, a 
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neuroinflamação e a ativação da micróglia se tornaram interessantes alvos de 

tratamento e prevenção de doenças neurodegenerativas. 

 Com a descoberta da presença de receptores do sistema canabinoide em 

células do sistema imune, muitas pesquisas têm sido realizadas para uma melhor 

compreensão da função e do papel desses receptores em células imunológicas. 

Estudos sugerem que os canabinoides podem exercer efeitos imunomodulatórios e 

imunossupressores, que podem tanto modular a função como a secreção de citocinas 

ou até mesmo diminuir a proliferação dos linfócitos, a produção de anticorpos e a 

atividade dos macrófagos (CROXFORD; YAMAMURA, 2005; FRIEDMAN; SHIVERS 

S.; KLEIN, 1994). Em níveis moleculares, essa modulação ocorre através da inibição 

da produção de citocinas como o interferon, TNF-α e interleucinas (NAKANO; PROSS; 

FRIEDMAN, 1992; ZHENG; SPECTER, 1996). Desta maneira, a literatura sugere que 

os canabinoides podem ter um grande potencial terapêutico em processos 

inflamatórios (CROXFORD et al., 2005). Por exemplo, o composto canabinoide Δ9-

THC, é capaz de diminuir os níveis de interleucinas como as IL-1α, IL-1β, IL-6 e o 

TNF-α em cultura primária de micróglia de ratos expostas ao LPS em um período de 

6 horas (PUFFENBARGER; BOOTHE; CABRAL, 2000). Os compostos canabinoides 

sintéticos, WIN55,212-2 e HU210, também protegem os neurônios dopaminérgicos 

após a injeção de LPS na substância negra de ratos e a neuroproteção observada 

parece estar relacionada com a capacidade dos canabinoides de suprimir a micróglia, 

a produção de EROs e de citonas pró-inflamatórias (CHUNG et al., 2011). 

Nossos resultados mostraram que o agonista do receptor CB1 apresentou um 

papel neuroprotetor no modelo in vitro de inflamação induzido pelo LPS, em que a 

viabilidade celular foi parcialmente revertida após 6 horas de tratamento com 1,5 µM 

de ACEA. Entretanto, concentrações menores de ACEA como 0,5 e 1 µM e uma 

concentração maior como 2 µM não foram capazes de melhorar a viabilidade celular 

no mesmo período de tratamento. Isso nos mostra que em relação aos compostos 

canabinoides, diferenças como concentração, o tipo de composto canabinoide, o tipo 

de agente indutor de morte celular, o tempo de exposição, entre outras variáveis, 

podem gerar respostas opostas entre neuroproteção e neurotoxicidade (DI MARZO, 

2008; FOWLER; ROJO; RODRIGUEZ-GAZTELUMENDI, 2010; SARNE; 

MECHOULAM, 2005). Da mesma maneira, dados anteriores do laboratório mostram 

que o ACEA também protege a linhagem Neuro 2a diferenciada em neurônios 

dopaminérgicos, da morte celular induzida pelo LPS após 24 horas de tratamento, 
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porém, na concentração de 2 µM (BATINGA; ZÚÑIGA-HERTZ; TORRÃO, 2016). Isso 

nos mostra que, apesar das diferenças entre as concentrações do agonista do 

receptor CB1, dos tempos propostos e do fenótipo das células, o ACEA apresenta um 

papel neuroprotetor, com a capacidade de reverter ou prevenir os danos causados 

pelo LPS.  

A fim de avaliarmos se a neuroproteção exercida pelo ACEA estava sendo 

mediada pelo receptor CB1, um antagonista deste receptor foi utilizado, o AM 251. 

BATINGA e colaboradores (2016), demostraram que o AM 251 não foi capaz de 

reverter o efeito neuroprotetor do ACEA, nas proporções de 1:1 (1 µM de ACEA para 

1 µM de AM 251) ou 2:1. Porém, avaliando as constantes de dissociação (Ki) do 

agonista e antagonista do receptor CB1, percebemos que o ACEA possui uma 

afinidade maior pelo receptor CB1, com um Ki de 1,4 nM, enquanto que o antagonista 

AM 251 apresenta uma afinidade menor pelo mesmo receptor com um Ki de 7,49 nM. 

Desta forma, em nosso estudo utilizamos uma concentração maior de AM 251, na 

proporção de 1:3, para que este fosse capaz de competir pelo receptor CB1 de 

maneira mais eficiente com o agonista ACEA. Assim, encontramos em nossos 

resultados, que nesta proporção, o AM 251 foi capaz de bloquear o efeito 

neuroprotetor do ACEA, no modelo de inflamação causado pelo LPS. Assim, 

concluímos que neste caso, o efeito do neuroprotetor do agonista CB1, ACEA, estava 

sendo mediado via receptor CB1.  

Alguns trabalhos sugerem que, além da neuroinflamação, as doenças 

neurodegenerativas parecem ter mecanismos celulares e moleculares em comum, 

principalmente o acúmulo de proteínas malformadas e a formação de agregados 

proteicos (ROSS; POIRIER, 2004). Os neurônios são muito sensíveis aos agregados 

proteicos e um grande número de estudos indicam que o estresse de RE pode estar 

envolvido no desenvolvimento das doenças neurodegenerativas (FORMAN et al., 

2003). Os distúrbios causados pelo estresse de retículo endoplasmático podem levar 

as células a uma série de respostas, especialmente a ativação de vias de sinalização 

de morte celular, que têm sido reconhecidas em muitas patologias incluindo hipóxia, 

isquemia, diabetes e doenças neurodegenerativas (XU; BAILLY-MAITRE; REED et 

al., 2005). Assim, esses estudos indicam que estas vias ativadas durante o estresse 

de RE podem ser novos alvos terapêuticos para o tratamento destas doenças 

(FORMAN et al., 2003). 
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Poucos dados da literatura mostram a participação do sistema canabinoide em 

modelos de estresse de RE. Um estudo do nosso grupo, no entanto, mostra que o 

canabidiol, um composto fitocanabinoide, diminuiu a morte celular de oligodendrócitos 

de ratos desencadeada pela tunicamicina e pelo LPS bem como a expressão das 

proteínas CHOP e da caspase 12 após 24 horas de tratamento (MECHA et al., 2012), 

sugerindo a participação do sistema canabinoide nesses processos. No presente 

trabalho, nossos dados também demostraram um efeito neuroprotetor do sistema 

canabinoide diante de um evento de estresse de RE causado pela tunicamicina. O 

ACEA na concentração de 2 µM foi capaz de reverter a diminuição da viabilidade 

celular da linhagem Neuro 2a causada pela tunicamicina após 6 horas de tratamento. 

Interessante ressaltar, que uma concentração um pouco menor de ACEA, como 1,5 

µM, não foi capaz de melhorar a viabilidade celular neste mesmo modelo. Isso nos 

mostra novamente que os canabinoides exercem efeitos diferentes na mesma 

linhagem celular dependendo da concentração e do tipo de agente indutor de morte 

celular.  

Do mesmo modo que no modelo de neuroinflamação, para avaliarmos se este 

efeito neuroprotetor estava sendo mediada pelo receptor CB1, foi utilizado o 

antagonista, AM 251. As duas proporções utilizadas do antagonista CB1 (1:1,5 e 1:3), 

no entanto, não foram capazes de reverter os efeitos neuroprotetores proporcionados 

pelo ACEA. No modelo de estresse de RE, o agonista ACEA parece exercer seus 

efeitos neuroprotetores independentes do receptor CB1, diferente do observado para 

a neuroinflamação. A literatura nos mostra que o ACEA e a anadamida podem ativar 

tanto o receptor CB1 como o TRPV1, associando assim este receptor valinoide ao 

sistema canabinoide (LISBOA, GUIMARÃES, 2012; DI MARZO, DE PETROCELLIS, 

2012). Além disso, a neuroproteção exercida pelo canabidiol em oligodendrócitos, 

após o insulto com o LPS, também foi através de mecanismos que não envolveram 

os receptores CB1, CB2 ou TRPV1 (MECHA, 2012).  

O estresse de RE ativa uma série de respostas intracelulares chamada de UPR 

(SHERMAN, GOLDBERG, 2001). De modo geral, a ativação dessas vias de 

sinalização leva a uma diminuição na síntese proteica, um aumento na expressão dos 

genes que codificam as chaperonas, e também na degradação de proteínas 

localizadas no RE. Estas respostas celulares minimizam o acúmulo e os agregados 

de proteínas mal dobradas através do aumento da capacidade do RE em degradar ou 

dobrar corretamente as proteínas (BERTOLOTTI et al., 2000; RAO; ELLERBY; 
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BREDESEN, 2004). As principais vias de sinalização da UPR são a PERK, ATF6 e a 

IRE1. A presença de proteínas mal dobradas e a ativação da UPR promove a 

autofosforilação da proteína PERK que por sua vez, fosforila a proteína eIF2α, onde 

sua ação final é inativar e bloquear a tradução das proteínas. Por outro lado, a 

inativação da proteína eIF2α previne o influxo de proteínas no lúmen do RE, evitando 

assim o seu acúmulo (HARDING et al., 2000; SHI et al., 1998). Desse modo, 

procuramos avaliar a fosforilação das proteínas, PERK e eIF2α, nos modelos de 

estresse de RE e neuroinflamação, como forma de entender as vias de sinalização 

relacionadas a esses processos. Mecha e colaboradores (2012) observaram que em 

cultura primária de oligodendrócitos, os modelos de estresse de RE e inflamação, 

induzidos pela tunicamicina e pelo LPS, respectivamente, levaram a fosforilação das 

proteínas PKR e eIF2α, após 5 minutos de exposição. Entretanto, em nosso estudo, 

utilizando o mesmo estímulo de estresse de RE e inflamação, não conseguimos 

observar o aumento na fosforilação destas mesmas proteínas, nos tempos de 5, 10, 

15, 20 e 30 minutos, na linhagem de neuroblastoma (Neuro 2a). Contudo, outros 

estudos sugerem que a fosforilação das proteínas PKR e eIF2α pode ocorrer de uma 

maneira tempo-dependente, podendo variar de minutos, horas ou até mesmo dias 

para observamos a fosforilação, dependendo assim do tipo celular ou tecidual 

analisado (WANG et al., 2007). Outra possibilidade para o fato de não termos 

observado a fosforilação dessas proteínas nos tempos analisados, é que o estresse 

de RE induzido pela tunicamicina ou pelo LPS, na linhagem Neuro 2a, poderia ativar 

os outros sensores do ER, como a ATF6 ou a IRE1.  

De qualquer maneira, a ativação destes três sensores de estresse de RE 

também pode levar a morte celular programada, através da transcrição de vários 

genes pró-apoptóticos como a CHOP e as caspases (FORMAN, et al., 2003). A 

proteína CHOP é um fator de transcrição pró-apoptótico que pode ser regulado pela 

ATF4, via PERK, ou pela via ATF6 (MA et al., 2002). Estudos sugerem que as células 

que não expressam a proteína CHOP são mais resistentes as consequências letais 

causadas pelo estresse de RE (OYADOMARI et al. 2002; ZINSZNER et al. 1998). 

Deste modo, procuramos avaliar a expressão da proteína CHOP nos modelos de 

estresse de RE e inflamação. Nossos dados mostraram que, no modelo de estresse 

de RE, um aumento significativo na expressão da proteína CHOP foi observado, após 

o estímulo com a tunicamicina, substância que promove o estresse de RE, e foi ainda 

mais incrementado quando conjugado ao antagonista CB1, o AM 251. No entanto, o 
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tratamento com ACEA não foi capaz de reverter o aumento da CHOP produzido pela 

tunicamicina. Apesar disso, acreditamos que um número maior de experimentos 

poderia resultar em uma diminuição da CHOP após o tratamento com o ACEA, o que 

iria de acordo com a melhora na viabilidade celular mostrada anteriormente, quando 

as células foram expostas a tunicamicina e tratadas com ACEA.  

A proteína CHOP, também foi avaliada no modelo de inflamação, onde a 

tunicamicina foi utilizada como controle positivo para o estresse de RE. O LPS leva a 

ativação da proteína CHOP em cultura primária de oligodendrócitos de ratos, após 24 

horas de exposição (MECHA et. al., 2012). Apesar de observarmos o aumento na 

expressão da proteína CHOP após a exposição à tunicamicina, resultado já esperado, 

nós não observamos a ativação da proteína CHOP após 6 horas de exposição ao 

LPS. 

A proteína caspase 12, assim como a proteína CHOP, também foi avaliada em 

ambos os modelos e após os tratamentos com os compostos canabinoides. As 

caspases são componentes pró-apoptóticos bem conhecidos, sendo que as caspases 

2, 3, 4, 7, 9 e 12 estão envolvidas na morte celular induzida pelo estresse de RE 

(CHEUNG et al., 2006; DAHMER, 2005; DI SANO et al., 2006; HITOMI et a., 2004; 

MORISHIMA et al., 2002; MOMOI, 2004). A caspase 12 está localizada na membrana 

do RE e através da interação com as proteínas IRE1 e TRAF2 pode ser ativada pelo 

estresse de RE (TAN et al., 2006). A ativação da caspase 12 desencadeia a ativação 

das caspases 9 e 3, levando a morte celular por apoptose (MORISHIMA et al., 2002). 

Estudos mostraram que camundongos knock out para a proteína caspase 12 são 

resistentes a apoptose provocada pelo estresse de RE, e isto sugere que a caspase 

12 é um regulador específico da apoptose desencadeada por este tipo de estresse 

(NAKAGAWA, YUAN, 2000). A ativação da caspase 12 pelo estresse de RE pode ser 

observada em modelos da doença de Alzheimer, isquemia e infecção viral (BITKO; 

BARIK, 2001; NAKAGAWA et al., 2000). 

Nossos dados mostraram que, tanto a exposição da linhagem à tunicamicina 

quanto ao LPS, produziram a clivagem da proteína caspase 12. Este dado está de 

acordo com os estudos que sugerem o envolvimento dos mecanismos de inflamação 

com as vias de estresse de RE (DENG et al., 2004; HU et al., 2006; JIANG et al., 2003; 

KANEKO et al., 2003; NGUYEN et al., 2000; THOMAS et al., 1995; SANO, 2013). No 

entanto, o tratamento com 2 M de ACEA foi capaz de atenuar esse efeito 

completamente, retornando os níveis da caspase 12 aos do grupo controle, apenas 
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no modelo de estresse de retículo e não no de inflamação. Além disso, diferente da 

proteína CHOP, no tratamento conjugado com o ACEA e o AM 251, na mesma 

proporção (1:1,5), o efeito protetor do ACEA não foi bloqueado pelo antagonista AM 

251. Este resultado sugere algumas possibilidades, como por exemplo, a 

concentração do AM 251 na proporção de 1:1,5, pode não ter sido suficiente para 

bloquear os receptores CB1, devido a sua menor afinidade por esse receptor quando 

comparado ao ACEA ou o agonista CB1, ACEA, poderia estar atuando através de 

outros receptores além do receptor CB1, como citado anteriormente.  

Os efeitos protetores dos canabinoides podem estar relacionados com a 

ativação da proteína ERK 1/2 da família das MAP quinases dependendo do nível de 

toxicidade celular. A via ERK 1/2 possui um papel importante na sobrevivência celular 

por estar presente nas vias de sinalização relacionadas à proliferação, diferenciação 

e morte celular (BOUABOULA et al., 1995; SUBRAMANIAM; UNSICKER, 2010; 

TURU; HUNYADY, 2010). Dessa maneira, avaliamos a fosforilação da proteína ERK 

1/2, após o tratamento com o agonista CB1, ACEA. Nossos resultados mostraram a 

ativação da via de sinalização ERK 1/2 após 5 e 10 minutos de tratamento com o 

ACEA, sugerindo a modulação das vias de sobrevivência celular pelo sistema 

canabinoide. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 Nossos resultados indicam uma ação neuroprotetora do agonista canabinoide 

ACEA na linhagem Neuro 2a em processos relacionados a inflamação e ao estresse 

de retículo endoplasmático. Esse efeito neuroprotetor do agonista envolve, pelo 

menos em parte, a participação do receptor CB1 no processo inflamatório, mas parece 

ser independente deste receptor no processo de estresse de RE. Além disso, esses 

efeitos neuroprotetores envolvem a modulação do balanço entre proteínas pré-

apoptóticas e relacionadas à sobrevivência celular. Esses dados em conjunto 

sugerem um importante papel do sistema canabinoide em mecanismos relacionados 

aos processos neurodegenerativos e propõem a manipulação desse sistema como 

possível alvo terapêutico.
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