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RESUMO 

 
SIMÕES, A. C. V. Avaliação do efeito neuroprotetor do canabidiol  
em mitocôndrias isoladas de córtex cerebral de rato s. 2011. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
  
 

As doenças neurodegenerat ivas (DN) estão entre as principais 

causas de mortalidade e morbidade nos países ocidentais. Não há 

ainda um tratamento definit ivo para estas neuropatias, mas os estudos 

têm indicado mecanismos comuns de toxicidade que incluem disfunção 

mitocondrial, estresse oxidat ivo e apoptose. Assim, as mitocôndrias 

constituem alvos importantes para futuras estratégias de neuroproteção 

a f im de tratar, prevenir ou até mesmo retardar a neurodegeneração. 

Neste contexto, o canabidiol (CBD), um constituinte não psicoativo da 

Cannabis sativa  e cuja propriedade neuroprotetora tem sido sugerida 

por diferentes estudos, surge como uma alternativa bastante 

promissora. Diferentes mecanismos moleculares podem estar 

envolvidos na neuroproteção exercida pelo CBD. Embora o potencial 

efeito benéfico do canabidiol com relação às doenças 

neurodegenerativas já tenha sido sugerido, não há ainda estudos que 

abordem precisamente os mecanismos de proteção contra a toxicidade 

mitocondrial cerebral, evento chave no processo neurodegenerat ivo. O 

presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos do CBD em 

mitocôndrias cerebrais de rato, bem como possíveis mecanismos de 

neuroproteção. Foram avaliados os seguintes parâmetros: função 

mitocondrial,  estresse oxidativo mitocondrial e transição de 

permeabil idade de membrana mitocondrial (TPMM). Os resultados 

obtidos sugerem que o canabidiol é capaz de proteger as mitocôndrias 

cerebrais contra o intumescimento osmótico induzido por cálcio/fosfato, 

contra a produção de H2O2 induzida por terc-but il hidroperóxido e 

contra a peroxidação lipídica induzida por Fe2+ e citrato. A captação 

mitocondrial de cálcio e a capacidade fosforilat iva não foram afetadas. 

 

Palavras-chave :  canabidiol;  neuroproteção; doenças 

neurodegenerativas; estresse oxidat ivo; mitocôndrias. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Atividades farmacológicas do canabidiol (CBD)  

 

O termo Canabinóide (CB) se refere a um grupo de compostos 

heterogêneos que podem ser naturais ou sintét icos, capazes de 

modular uma série de importantes funções f isiológicas, tais como: 

atividade locomotora, memória, percepção da dor, ingestão de 

alimentos e reações inf lamatórias (GRUNDY; RABUFFETTI; 

BELTRAMO, 2001). Dentre estes compostos, têm-se o Canabidiol 

(CBD), um composto encontrado na planta Cannabis sativa , que pode 

constituir até 40% de seu extrato, e que, ao contrário de outros 

canabinóides, não age nos receptores canabinóides e não é psicoativo 

(HAMPSON et al., 1998; ZUARDI et al., 2006). 

 

 

Figura 1 - Estrutura química do canabidiol  
 

Apesar de o CBD (Figura 1 ) ter sido o primeiro canabinóide a ser 

isolado (1942), apenas em 1963 sua exata estrutura química foi 

elucidada e a part ir de então se abriu um novo campo de investigação 

sobre a sua at ividade farmacológica (GRUNDY; RABUFFETTI; 

BELTRAMO, 2001; ZUARDI, 2008). Enquanto outros sistemas 

neurotransmissores (colinérgicos, adrenérgicos e dopaminérgicos) 
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foram descobertos na década de 1930, o sistema endocanabinóide foi 

descoberto apenas no f inal da década de 1980 e início de 1990 (POPE; 

MECHOULAM; PARSONS, 2010). 

Inicialmente, o maior interesse dos pesquisadores pelo CBD se 

devia principalmente à sua atividade antiepi léptica. Posteriormente 

estudos demonstraram suas propriedades antiespasmódica, ansiolít ica 

e antiemética. O número de estudos sobre o canabidiol aumentou 

consideravelmente nos últ imos cinco anos, estimulado, principalmente, 

pela descoberta da sua atividade anti-inf lamatória, antioxidante e 

neuroprotetora (ZUARDI, 2008). 

O CBD apresenta um efeito supressivo sobre a resposta imune 

celular e a produção de mediadores pró-inf lamatórios o que pode 

indicar a sua util idade no tratamento de várias doenças inf lamatórias, 

como por exemplo, a artr ite reumatóide. A ação neuroprotetora do CBD 

foi demonstrada em cultura de neurônios corticais de rato expostos a 

níveis tóxicos do neurotransmissor excitatório, glutamato. No referido 

estudo, a ação neuroprotetora do CBD mostrou-se mais ef iciente do 

que a ação de antioxidantes clássicos como ascorbato e α-tocoferol, 

demonstrando seu elevado potencial antioxidante e terapêutico 

(HAMPSON et al. , 1998; FERNANDES-RUIZ et al., 2005). Com base no 

efeito antiinf lamatório e na atividade antioxidante do CBD, tiveram 

início uma série de estudos sobre a sua atividade na prevenção de 

possíveis danos causados pela isquemia cerebral,  complicações do 

diabetes, da aterosclerose, bem como no tratamento do câncer (COSTA  

et al., 2007; DURST  et al., 2007; ZUARDI, 2008). 

  

1.2 - Canabidiol  e neuroproteção 

 

Hoje se especula a possível ut i l ização do CBD no tratamento das 

doenças de Parkinson (DP) e de Alzheimer (DA), cujos mecanismos de 

neurodegeneração têm sido associados ao estresse oxidat ivo 

(FERNANDES-RUIZ et al.,  2005). O possível uso terapêutico do CBD 

em distúrbios do movimento foi prel iminarmente sugerido em meados 

da década de 1980, mas só recentemente seus efeitos neuroprotetores 
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foram avaliados em modelos animais da doença de Parkinson 

(MISHIMA  et al.,  2005; ZUARDI, 2008). As propriedades antioxidantes 

do CBD podem fornecer proteção contra a degeneração progressiva 

dos neurônios dopaminérgicos da região nigro-estriatal, característ ica 

da DP. Esta possível ação neuroprotetora do CBD na DP sugere que 

este composto também possa ser út i l  na DA, que, como a DP tem sido 

amplamente associada ao estresse oxidativo (GARCIA-ARENCIBIA et 

al., 2007; ZUARDI et al., 2008). 

Atualmente supõe-se que o CBD seja capaz de proteger os 

neurônios contra múltiplos fatores celulares e moleculares envolvidos 

nas diferentes etapas do processo neurodegenerativo (DIRIKOC et al.,  

2007). Tornam-se necessários estudos adicionais não só para 

confirmação desses efeitos neuroprotetores, mas também para o 

delineamento dos mecanismos moleculares envolvidos.  

 

1.3 - Doenças neurodegenerativas  

 

Com o aumento da expectativa média de vida da população e o 

avanço da tecnologia médica, as patologias do cérebro estão ganhando 

cada vez mais importância. Embora as desordens neurológicas afetem 

pessoas de todos os países, independentemente da idade, sexo, 

escolaridade e renda, esse doenças estão entre as principais causas 

de mortal idade e morbidade em países desenvolvidos afetando cerca 

de 10% da população com mais de 65 anos de idade. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças neurológicas afetam 

até um bilhão de pessoas no mundo e estima-se que 6,8 milhões de 

pessoas morrem a cada ano em conseqüência de distúrbios 

neurológicos (HUNG et al., 2010; WORLD HEALTH ORGANIZATION 

(WHO), 2011). 

Estas doenças se caracterizam por uma diminuição no número de 

células de determinadas populações de neurônios. Na doença de 

Parkinson (DP) a perda se dá principalmente nos neurônios 

dopaminérgicos da substância negra e gânglios basais, o que se ref lete 

clinicamente por dif iculdades na coordenação dos movimentos 
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(PRZEDBORSKI; VILA; JACKSON-LEWIS, 2003). O cérebro é 

particularmente vulnerável ao dano oxidat ivo, devido ao seu alto 

conteúdo de ácidos graxos insaturados facilmente peroxidáveis, alta 

taxa de consumo de oxigênio, e à relat iva escassez de enzimas 

antioxidantes em comparação com outros órgãos (NUNOMURA et al. ,  

2006; PETROZZI  et al., 2007). Estudos relat ivos às doenças 

degenerat ivas sugerem como mecanismo de toxicidade a ocorrência do 

estresse oxidat ivo associado à disfunção mitocondrial e à morte celular 

por apoptose (ANDERSEN, 2004; BOSSY-WETZEL; 

SCHWARZENBACHER; LIPTON, 2004; CALABRESE et al. , 2005; 

ZHAO, 2005; PETROZZI et al., 2007). 

O metabolismo energético fosforilativo desempenha um papel 

importante na indução da morte celular presente nas desordens 

neurodegenerativas e a melhoria da função mitocondrial tem sido 

proposta como potencial estratégia terapêutica por vários autores. 

Assim, a mitocôndria se apresenta como um importante alvo para 

futuras estratégias de neuroproteção com f inalidade de tratamento, 

prevenção ou mesmo retardamento da neurodegeneração (LIN; BEAL, 

2006; PALIWAL et al., 2007; SWERDLOW, 2007). 

 

1.4 - Mitocôndrias, estresse oxidativo e doenças ne urodegenerativas 

 

Radicais l ivres, comumente gerados na respiração mitocondrial,  

causam dano oxidativo a ácidos nucléicos, l ipídeos, carboidratos e 

proteínas (TRUSHINA; MCMURRAY, 2007). O aumento dos níveis de 

espécies reat ivas de oxigênio (ERO) na célula, formadas 

permanentemente durante a redução do oxigênio molecular à água, 

resulta do desequil íbrio entre os oxidantes e os antioxidantes celulares, 

sendo designado estresse oxidat ivo (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 

2007). O estresse oxidat ivo promove a degenerescência celular em 

conseqüência dos efeitos citotóxicos de espécies reativas de oxigênio,  

tais como: radical hidroxila (OH●), anion superóxido (O2
● -) e peróxido 

de hidrogênio (H2O2) (GUTTERIDGE, 1994; BARBOSA; MEDEIROS; 

AUGUSTO, 2006). As lesões neuronais observadas na isquemia 
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cerebral, na esclerose lateral amiotróf ica e nas doenças de Parkinson e 

de Alzheimer têm sido associadas aos processos oxidativos induzidos 

por espécies reativas de oxigênio (CLEMENS; PANETTA, 1994; EBADI; 

SRINIVASAN; BAXI, 1996; ROBBERECHT; VAN DEN BOSCH, 1998). 

 

1.5 - Mitocôndrias e morte celular por apoptose 

 

A apoptose desempenha um importante papel na homeostase dos 

diferentes tecidos e o descontrole deste processo está associado a 

várias doenças, incluindo neoplasias, doenças auto-imunes e 

neurodegenerativas. O processo apoptótico pode ser disparado por 

uma variedade de estímulos que promovem a ativação de proteases, 

denominadas caspases. Em células de mamíferos, a apoptose ocorre 

preferencialmente por duas vias: extrínseca e intrínseca (mitocondrial).  

A via extrínseca é iniciada pela at ivação dos receptores de morte, tais 

como Faz, TNFRI, DR3, DR4, DR5 e DR6 (SHI, 2002; YAN; SHI, 2005).  

A via intrínseca ou mitocondrial é ativada por diferentes sinais de 

estresse intracelular e culmina com a liberação de citocromo c para o 

citosol, resultando na ativação da cascata de caspases que conduzem 

a célula à apoptose (YAN; SHI, 2005). 

 

1.6 - Mitocôndrias, TPMM e apoptose neuronal 

 

Muitos neurônios sofrem apoptose durante o desenvolvimento do 

sistema nervoso central (SNC) (BUSS; OPPENHEIM, 2004). Uma 

produção inicial em excesso, seguida da morte de alguns neurônios é 

parte de um processo adaptativo que resulta em um número ótimo de 

neurônios, suf iciente para formar os circuitos entre as células 

nervosas, de acordo com suas especif icações funcionais (MATTSON, 

2006). Em condições normais, muitos neurônios permanecem viáveis e 

mantém suas funções por toda a vida do indivíduo. No entanto, muitas 

pessoas não completam sua vida sem que ocorra a morte de um 

número excessivo de uma ou mais populações de neurônios. Dessa 

forma, a morte dos neurônios cort icais e do hipocampo resulta em 
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sintomas da doença de Alzheimer (DA); a morte dos neurônios 

dopaminérgicos do cérebro intermediário é responsável pela doença de 

Parkinson (DP); a doença de Huntington (DH) resulta da morte de 

neurônios do estr iato, região que controla os movimentos corporais; e a 

morte de neurônios motores da medula espinhal é associada à 

esclerose amiotróf ica lateral (MATTSON, 2000). 

Os fatores genéticos e ambientais que causam a apoptose dos 

neurônios diferem em condições f isiológicas e em condições 

patológicas, mas apesar disso, muitos dos eventos bioquímicos que 

executam o processo de morte celular são comuns em ambas as 

situações. Um ponto chave deste processo é a mitocôndria (KROEMER, 

1998; VERCESI et al.,  2006). As alterações que ocorrem na 

mitocôndria da célula em apoptose, incluem aumento da produção de 

radicais l ivres, transição de permeabil idade da membrana mitocondrial 

(TPMM) e l iberação de citocromo c. Essas alterações mitocondriais são 

eventos centrais no processo de morte neuronal, e sabe-se que 

agentes como a MnSOD (superóxido dismutase magnésio-dependente) 

e ciclosporina A (CsA), que atuam diretamente na mitocôndria 

suprimindo o estresse oxidat ivo e a TPMM, também previnem a morte 

neuronal em vários modelos experimentais (KELLER et al.,  1998; 

FATOKUN; STONE; SMITH, 2007). 

A TPMM é um fenômeno bem documentado, mediado pela 

abertura de poros específ icos (poros de transição de permeabil idade, 

PTP) na membrana mitocondrial. Esse fenômeno é induzido pela 

concentração excessiva de cálcio associada ao acúmulo de ERO e 

caracteriza-se pelo intumescimento osmótico mitocondrial sensível à 

CsA. A TPMM promove a difusão de solutos com peso molecular menor 

que 1500 Da. através da membrana mitocondrial interna e a l iberação 

de fatores pró-apoptóticos, como o citocromo c, do espaço 

intermembranas (ZORATTI; SZABO, 1995; ZAIDAN; NILSSON; SIMS, 

2004; KROEMER; GALLUZZI; BRENNER, 2007; MOROTA et al., 2009b; 

SAYEED et al., 2009). A indução da TPMM é considerada um evento 

importante na perda neuronal (FRIBERG; WIELOCH, 2002) e a inibição 
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da TPMM tem sido proposta como uma interessante estratégia de 

neuroproteção (MOROTA et al., 2009b). 

Assim, com base no importante papel da mitocôndria e 

particularmente da TPMM no desenvolvimento e progressão das 

doenças neurodegenerativas, no presente estudo foram avaliados os 

efeitos do CBD na função mitocondrial, bem como a sua capacidade 

protetora contra o estresse oxidat ivo e o intumescimento osmótico 

mitocondrial, eventos associados à TPMM. 
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2 – CONCLUSÕES 

 

• O CBD protege contra o estresse oxidativo mitocondrial e 

consequentemente inibe a l ipoperoxidação;  

• O mecanismo de proteção provavelmente envolve a inibição 

da TPMM e consequentemente da via mitocondrial de 

indução da apoptose, eventos implicados na 

neurodegeneração; 

• Diferentemente de outros inibidores da TPMM, o CBD não 

afeta a função mitocondrial,  como demonstrado pelos 

ensaios de respiração e captação de cálcio mitocondrial;  

• O CBD é um composto promissor para uma futura estratégia 

de proteção contra as doenças neurodegenerat ivas.  
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