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RESUMO
O sistema endocanabinoide já tem sido amplamente estudado como um possível
alvo terapêutico para o tratamento de muitas condições patológicas. Vários estudos
demonstram a presença de todos os componentes desse sistema na retina assim como a
regulação de diferentes funções no tecido maduro. Já é sabido, também, que os principais
receptores deste sistema, CB1 e CB2, são encontrados no sistema nervoso central e no
periférico, principalmente nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Além
disso, também há artigos mostrando a presença destes receptores antes mesmo da
implantação do embrião em mamíferos. No entanto, há poucos estudos que investigam a
função dos endocanabinoides no desenvolvimento das células embrionárias da retina.
Porém, estudos recentes demonstram a presença dos componentes do sistema
endocanabinoide e ativação de seus receptores controlando fenômenos do
desenvolvimento da retina. Desta forma, o objetivo do presente projeto é estudar o papel
dos endocanabinoides em fenômenos do desenvolvimento da retina como morte celular e
neuritogênese.
Para isso, utilizamos inibidores farmacológicos de enzimas de degradação de
endocanabinoides, URB 602 e URB 597. O URB 602 inibe a enzima MAGL, que degrada
o endocanabinoide 2-AG, e o URB 597 inibe a enzima FAAH, que degrada a anandamida.
Com a inibição destas enzimas, haveria um aumento da disponibilidade destes
mediadores químicos e da atividade de seus receptores. Neste estudo, utilizamos culturas
de células da retina de embriões de galinha de 8 (E8) dias cultivadas por diferentes
tempos (C). Culturas de retina de E8 tratadas com URB 602 (50 e 100 µM) em E8C1 até
E8C4 demonstraram aumento de morte celular, quando comparadas com o grupo
controle. Por outro lado, URB597 não induziu morte celular nestas mesmas condições. O
tratamento com URB 602 (50 e 100 µM) em E8C3 até E8C4 não foi capaz de induzir
morte celular. Estes dados sugerem que 2-AG, mas não anandamida, pode induzir morte
celular em células provenientes de retinas mais imaturas. Porém, retinas mais maduras
parecem não sofrer essa regulação.
Palavras-chave: endocanabinoides, retina, desenvolvimento, cultura de células, morte
celular.

ABSTRACT
The endocannabinoid system has been widely studied as a therapeutic target for the
treatment of many pathological conditions. Many articles showed the presence of all
endocannabinoid system’s components on retinal cells and the regulation of different
mechanisms on a mature tissue. It is already known that the main receptors activated by
this system, CB1 and CB2, are found on the central and peripherical nervous system,
primarily on early stages of embryonic development. Beyond that, some studies show the
presence of these receptors before the embryo’s implantation in mammalians. However,
there are few studies that investigate the endocannabinoids’ role on retinal development
during embryonic period, although it has been shown that endocannabinoid system’s
components are present on retinal development and its receptors are activated during
these processes. Therefore, the objective of the present study is to learn the
endocannabinoid system’s role on retinal development phenomena as cell death and
neurite genesis.
To achieve that, we used pharmacological inhibitors of endocannabinoid system’s
degradation enzymes, URB 602 and URB 597. URB 602 inhibits MAGL, a 2-AG
degradation enzyme, and URB 597 inhibits FAAH, an anandamide degradation enzyme.
Inhibiting these enzymes, we could promote an increased availability of these chemical
mediators and an increased receptor activity. On this study, we used retinal cell cultures
derived from 8-day chick embryos (E8), cultured on different periods of time (C). An
increased cell death was seen on cell cultures treated with URB 602 (50 µM and 100 µM)
from E8C1 to E8C4, when compared to a control group. Meanwhile, URB 597 had no
effect on the same conditions. Treatment with URB 602 (50 µM and 100 µM) on E8C3 and
maintained until E8C4 didn’t induce cell death. This data suggests that 2-AG, but not
anandamide, is capable of inducing cell death on immature retinal cells. However, more
mature retinal cells apparently aren’t affected by this regulation.
Keywords: endocannabinoids, retina, development, cell culture, cell death.
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1 – INTRODUÇÃO

1.1 – RETINA
A retina é parte do sistema nervoso central com uma estrutura altamente
organizada em camadas: camada de epitélio pigmentado, camada de fotorreceptores,
membrana limitante externa, camada nuclear externa, camada plexiforme externa,
camada nuclear interna, camada plexiforme interna, camada de células ganglionares,
camada de fibras ópticas e membrana limitante interna (Figura 1). Este tecido contém
cinco tipos gerais de neurônios: células fotorreceptoras (cones e bastonetes), células
horizontais, células bipolares, células amácrinas e células ganglionares. A principal célula
glial é a célula de Müller, mas há também microglia e, em retinas vascularizadas,
astrócitos na camada de fibras ópticas (BERNE; LEVY, 2009).

Figura 1: Esquema representando a organização em camadas da retina. Traduzido
e modificado de Berne e Levy, 2009.
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A transdução do sinal na retina, pela via radial, ocorre da seguinte forma: as
células fotorreceptoras, na camada mais externa, absorvem a luz e a convertem em um
sinal neural (fototransdução). Estes sinais são transmitidos às células bipolares, que
formam sinapses, também, com as células ganglionares, localizadas em uma camada
mais interna. Seus axônios, por sua vez, formam o nervo óptico. Além desta via, há
diversas conexões laterais, fornecidas pelas células horizontais na camada plexiforme
externa e pelas células amácrinas na camada plexiforme interna. Desta forma,
fotorreceptores, células bipolares e células ganglionares formam a via radial de
transmissão da informação, enquanto células horizontais e amácrinas integram a via
horizontal, principalmente inibitória, que modula a via radial, entre outros processos
(KANDEL et al., 2014).

1.2 – DESENVOLVIMENTO DA RETINA
A retina é formada a partir do diencéfalo, portanto é um tecido de origem no
sistema nervoso central. Durante a morfogênese do tecido, a ocorrência de eventos como
migração celular, proliferação e morte celular é controlada minuciosamente, de forma
molecular, e requer a participação de diferentes vias de sinalização. Uma proliferação
excessiva de células, seguida pela eliminação do excedente, é uma estratégia comum
quando padrões complexos, como a conectividade neural, devem ser gerados em
populações celulares cujos números não podem ser especificados precisamente pelo
genoma (VECINO; ACERA, 2015). Este processo ocorre por meio de morte celular
programada, de forma que sejam atingidas as proporções corretas entre cada tipo celular
encontrado na retina (MARTINS; PEARSON, 2008). Fatores intrínsecos e extrínsecos,
combinados, determinam o destino celular e fazem com que as células progenitoras
retinais (RPCs) passem por sucessivos e distintos estados de competência para a
geração ordenada de diferentes tipos celulares (XIANG, 2013).
Primeiramente, elas passam por uma série de divisões celulares, aumentando o
número de células no conjunto de progenitores, antes que elas saiam do ciclo celular e se
diferenciem. Como se trata da geração de tipos celulares diferentes, que são originados
em uma ordem característica, a proliferação e a saída do ciclo celular devem ser
reguladas precisamente, equilibrando os números das RPCs que saem do ciclo celular
para produzir os primeiros tipos celulares, e os números das que continuarão proliferando
13

para, posteriormente, dar origem aos tipos celulares que são gerados por último
(MARTINS; PEARSON, 2008). As células ganglionares são as primeiras a saírem do ciclo
celular, seguidas das células amácrinas, cones, células horizontais, e bastonetes. As
células bipolares e as células gliais são as últimas a saírem do ciclo celular (FAN et al.,
2016).
Durante os estágios iniciais do desenvolvimento, fatores solúveis ou associados à
membrana podem enviar, às células progenitoras, sinais que regulam positivamente
genes que favorecem a continuação no ciclo celular, ou sinais que regulam negativamente
genes que induzem a saída do ciclo celular. Assim, a atividade mitótica é diretamente
promovida. Posteriormente, conforme as células saem do ciclo celular e se diferenciam,
elas podem passar a produzir fatores que favorecem a saída do ciclo celular ou que
diminuam a continuação da atividade mitótica (DYER; CEPKO, 2001). Um estudo
demonstrou que as células são responsivas a fatores extrínsecos, como gradientes de
morfogênios, determinando o tipo celular a ser gerado. A fase S do ciclo celular é uma das
fases na qual são vistas estas respostas (GOMER; AMMANN, 1996).
No caso específico da retina, já foi mostrado que as células amácrinas e os cones
podem ser regulados por sinais extrínsecos. Além disso, as propriedades intrínsecas das
RPCs tem a capacidade de influenciar o destino celular, pois as RPCs podem variar em
relação à sua expressão gênica. Neste caso, os tipos celulares retinais aos quais elas dão
origem também variarão (BELLIVEAU; CEPKO, 1999).
Pode-se afirmar que, ao longo do processo de desenvolvimento, a proporção de
células em proliferação diminui, enquanto o número de células diferenciadas aumenta. Há
um processo de morte celular natural onde células mortas são rapidamente removidas do
tecido

pela

microglia

ou

células

vizinhas.

Como

estas

mudanças

ocorrem

simultaneamente, é difícil determinar especificamente o papel da morte celular na
proliferação ou na diferenciação. O uso da retina como modelo de estudo para este
processo facilita o entendimento do mesmo, além de não ocorrer migração celular não
tangencial nesta região (SANTOS et al., 2008). Um estudo demonstrou que a morte
celular foi mais prevalente que a geração neuronal durante os estágios iniciais do
desenvolvimento da retina (em galinhas, aproximadamente de E3.5 a E4, e, em
camundongos, de E14.5 a E15.5). Além disso, também foi visto que cerca de 50% do
número de células ganglionares da retina (RGCs) morrem após serem geradas. Desta
forma, a morte de células neuronais está intrinsecamente associada à geração de RGCs
e ao desenvolvimento neural, se tratando, portanto, de um processo participante do
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desenvolvimento (CHAVARRÍA et al., 2013). A figura abaixo mostra alguns processos que
ocorrem durante o desenvolvimento, de forma comparada e simultânea, enfatizando a
importância da morte celular durante este período (Figura 2).

Figura 2: Ocorrência dos eventos de proliferação, morte celular e diferenciação, comparadas
entre si, em embriões de galinha (a) e de camundongo (b). O estágio de desenvolvimento em
embriões de galinha varia entre HH17 (E2.5) e HH23 (E4). A linha de proliferação foi obtida com
marcação para BrdU, a de morte celular com marcação para TUNEL e a de diferenciação com
marcação para Islet1/2. A linha pontilhada na imagem (b) indica a magnitude do processo de
morte celular após a subtração dos núcleos positivos para TUNEL associados à fissura óptica,
o que possui um papel importante na morfogênese. Adaptado e traduzido de Chavarría et al.,
2013.

Outros trabalhos já demonstraram a funcionalidade de culturas de células de
embriões de galinha para estudar fenômenos relacionados ao desenvolvimento, como a
síntese de óxido nítrico. Este composto desempenha importantes papéis na regulação da
liberação de neurotransmissores e em eventos que ocorrem no desenvolvimento, como
proliferação e morte celular. O estudo em questão avaliou a disponibilidade de L-arginina,
um precursor de óxido nítrico, em culturas de células de retina de embriões de galinha.
Dentre as culturas utilizadas, havia culturas mistas (ou seja, que continham neurônios e
células gliais), derivadas de embriões com 8 dias de idade embrionária (E8), e foi
observado que, 6 dias após o plaqueamento, as células gliais proliferaram e formaram
uma camada plana na qual os neurônios estavam agregados com neuritos em
desenvolvimento (COSSENZA; PAES DE CARVALHO, 2001).
Há crescentes evidências de que, no desenvolvimento da retina de vertebrados,
sistemas de neurotransmissores modulam a proliferação de RPCs (MARTINS;
PEARSON,

2008).

Além

destes,

foi

proposto

que

os

endocanabinoides,

neuromoduladores que estão sendo cada vez mais compreendidos, possuem um
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importante papel em diferentes fases do desenvolvimento (GALVE-ROPERH et al., 2006).
Estas substâncias são frequentemente associadas aos canabinoides exógenos,
representados pelos principais compostos ativos da maconha (Cannabis sativa), Δ9tetrahidrocanabinol (THC) e canabidiol (CBD) (HARKANY et al., 2007).

1.3 – O SISTEMA ENDOCANABINOIDE
Após milênios de uso da Cannabis, tanto recreativa quanto medicinal, a substância
foi classificada em 1970 como uma droga de classe 1, junto à heroína, LSD e
metanfetamina, e, portanto, foi considerado que a substância não possui valor medicinal
e, ao mesmo tempo, possui propriedades que podem gerar uma forte dependência
(YAZULLA, 2008). No entanto, já há na literatura uma gama grande de artigos mostrando
que o uso está longe de ser tão perigoso quanto o do álcool, por exemplo (BASTOS et al.,
2017). Além disso, a Cannabis e seus derivados já vêm sendo utilizados na clínica para
diminuição da pressão intraocular, alívio de dor, de náusea e estimulação de apetite, entre
outras patologias (MAURYA; VELMURUGAN, 2018; FREEMAN et al., 2019).
O primeiro composto ativo identificado na C. sativa foi o Δ9-tetrahidrocanabinol
(THC). Também conhecido como dronabinol, ele produz alguns efeitos benéficos, como
analgesia, estimulação de apetite, redução de náusea e redução da pressão intraocular,
além de afetar a fertilidade, por interferir no eixo hipotalâmico-hipofisário (BRENTS, 2016),
memória de curto prazo e coordenação motora (IVERSEN, 2003). O canabidiol (CBD) foi
identificado posteriormente como um segundo composto ativo, sendo ele e o THC os
principais compostos ativos encontrados na C. sativa. O THC e alguns canabinoides
sintéticos mimetizam substâncias endógenas como endocanabinoides, que compõem um
sistema de neuromodulação recentemente descoberto (YAZULLA, 2008).
O THC atua em receptores específicos do sistema endocanabinoide, sendo os
principais os receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2 (CB1 e CB2, respectivamente). Eles
são estimulados, em condições fisiológicas normais, por dois principais ligantes
endógenos: N-araquidonoil etanolamina ou anandamida (AEA), e 2-araquidonoilglicerol
(2-AG). (SCHWITZER et al., 2016).
Diferentemente de neurotransmissores solúveis em água, AEA e 2-AG são
altamente lipofílicos e não são armazenados em vesículas sinápticas. Em vez disso,
fosfolipídeos de membrana são metabolizados “sob demanda”: quando necessária a
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produção de endocanabinoides, há um aumento do influxo de cálcio, causando a
liberação de AEA ou 2-AG por fosfolipases cálcio-dependentes (YAZULLA, 2008). O
fosfolipídeo de membrana precursor da AEA é a N-araquidonoil fosfatidil etanolamina
(NAPE), formada pela transferência de ácido araquidônico da substância 1,2-sn-diaraquidonoilfosfatidilcolina (diAPC) para uma fosfatidiletanolamina, e esse processo é
catalisado pela enzima N-aciltransferase (NAT) dependente de cálcio. A principal via de
formação da anandamida ocorre quando a NAPE é hidrolisada por uma fosfolipase D
específica (NAPE-PLD), liberando AEA e ácido fosfatídico (DI MARZO et al., 1994).
Enquanto isso, a principal via de formação do 2-AG parece envolver a hidrólise de
diacilgliceróis (DAG) por duas isozimas diacilglicerol lipase (DAGL α e β). Os DAGs
podem ser produzidos a partir de um fosfatidil inositol, hidrolisado pela fosfolipase C, ou a
partir da hidrólise de ácido fosfatídico, por meio de uma fosfohidrolase. Além disso, essas
enzimas incorporam outros ácidos graxos em fosfolipídeos de membrana, que, desta
forma, tornam-se precursores de outros endocanabinoides, como a N-palmitoil
etanolamina e a oleoletanolamina (BISOGNO et al., 2005).
A liberação de endocanabinoides a partir dos fosfolipídeos é realizada, então,
devido ao aumento de cálcio intracelular, levando a uma ativação de fosfolipases cálciodependentes. Este aumento é causado por despolarização e, consequentemente, influxo
dos canais de cálcio, também podendo ser causado pela ativação de receptores póssinápticos associados à proteina Gq, ou mesmo uma combinação destes dois fenômenos
(OHNO-SHOSAKU

et

al.,

2005).

No

entanto,

ainda

não

é

claro

como

os

endocanabinoides saem da porção lipídica da membrana uma vez que sejam liberados,
ou como eles chegam à parte aquosa dos tecidos, considerando que estas substâncias
são altamente lipofílicas. Como a AEA se liga de forma reversível à albumina sérica,
supõe-se que este processo seja crucial para o transporte de AEA e mesmo do 2-AG pelo
sangue, pela matriz extracelular e pelo citoplasma (BOJESEN; HANSEN, 2003).
O nível celular destes ligantes é regulado por diversas enzimas, especialmente a
monoacilglicerol lipase (MAGL), hidrolase de amida de ácidos graxos (FAAH) e a
ciclooxigenase-2 (COX-2). Este sistema exerce um importante papel na regulação da
neurotransmissão no sistema nervoso central (SNC). Como a retina possui a mesma
origem embriológica do SNC, ela possui propriedades similares ao mesmo, sugerindo que
os endocanabinoides possuem ação no processamento visual, precocemente e
tardiamente (SCHWITZER et al., 2016).
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A FAAH é uma proteína integral de membrana, com seu sítio hidrolítico voltado
para a bicamada lipídica. A COX-2 é estruturalmente similar, enquanto a MAGL é uma
enzima citosólica. Um dos motivos pelos quais é difícil determinar transportadores de
membrana para a AEA é o fato de que a maior parte das drogas utilizadas para bloquear a
recaptação de AEA também inibem sua hidrólise pela FAAH, além de sua estrutura fazer
com que seja difícil determinar se as drogas estão agindo em um transportador ou na
própria enzima (YAZULLA, 2008).
AEA e 2-AG são hidrolisadas pela FAAH em ácido araquidônico e etanolamina ou
glicerol, respectivamente. A MAGL hidrolisa o 2-AG de forma similar, mas não possui ação
sobre a AEA. Desta forma, estas são as principais enzimas de degradação de
endocanabinoides. Vale ressaltar que a MAGL é a principal enzima de degradação do 2AG, enquanto a FAAH é a principal enzima de degradação da AEA (SAARIO et al., 2004;
DEUTSCH; CHIN, 1993). A COX-2 oxida ácido araquidônico, AEA e 2-AG em substâncias
que, posteriormente, se tornam prostaglandinas biologicamente ativas (YU et al., 1997;
KOZAK et al., 2000).
Os efeitos dos endocanabinoides no SNC são mediados por receptores
metabotrópicos e ionotrópicos. Os receptores canabinoides tipo 1 (CB1) são os mais
numerosos no cérebro, enquanto os receptores canabinoides tipo 2 (CB2) são
encontrados principalmente nas células do sistema imune, mas são encontrados no
sistema nervoso particularmente em astrócitos (PERTWEE; ROSS, 2002). Foi
estabelecido que os efeitos psicoativos da Cannabis sativa são primariamente mediados
por receptores CB1 e suas propriedades terapêuticas são primariamente mediados por
receptores CB2 (MACKIE; STELLA, 2006). Além disso, dois outros sistemas de
receptores aparentemente também são ativados por endocanabinoides, sendo eles o
receptor de potencial transitório vanilóide subtipos 1 a 4 (TRPV1-V4), o receptor de
potencial transitório anquirina 1 (TRPA1) e o GPR55, um receptor órfão associado à
proteína G (KOKONA et al., 2016). Abaixo, há um esquema contendo os mecanismos
citados (Figura 3).
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Figura 3: Representação do sistema endocanabinoide em uma sinapse, mostrando a ativação dos
receptores CB1, CB2, GPR55 e TRPV1 pelos dois principais endocanabinoides, 2-AG e
anandamida. É mostrada também a formação do 2-AG a partir da degradação do diacilglicerol pela
diacilglicerol lipase, e a da anandamida, a partir da degradação da N-araquidonil
fosfatidiletanolamina (NAPE) pela N-acil fosfatidiletanolamina-fosfolipase D (NAPE-PLD). Além
disso, pode-se observar a degradação do 2-AG pela enzima MAGL em araquidonato e glicerol, e a
degradação da anandamida pela enzima FAAH em araquidonato e etanolamina. Já foi mostrado,
também, que a anandamida pode ativar o receptor TRPA1 de maneira eficaz, além de possuir baixa
potência micromolar assim como o ácido araquidônico, sendo estes os dois únicos
endocanabinoides sobre os quais foi descrita uma relação com o receptor TRPA1 (Muller et al.,
2019). Há controvérsias em relação à presença do transportador de membrana de
endocanabinoide (EMT), e por isso há um ponto de interrogação na indicação da mesma (Figura
adaptada e traduzida de Zhou et al., 2019).

1.4 - PRESENÇA DO SISTEMA ENDOCANABINOIDE NA RETINA
No SNC, o sistema endocanabinoide possui um papel central em diversos tipos de
sinapses. Como o receptor CB1 está presente, principalmente, em neurônios présinápticos, este pode agir como um mecanismo regulatório para a liberação de
neurotransmissores como glutamato e GABA. No entanto, no SNC como um todo e,
particularmente, na retina, é comum identificar receptores endocanabinoides em terminais
pós-sinápticos, indicando a complexidade deste sistema (KUBRUSLY et al., 2018).
Com estudos imunohistoquímicos, foi detectada a presença e a localização do
receptor CB1 em neurônios da retina em diversas espécies animais. Na retina de
camundongo, por exemplo, uma circuitaria específica do sistema endocanabinoide foi
definida, realizando a colocalização do receptor CB1 e de um repertório de proteínas que
influenciam o sistema endocanabinoide. Além disso, foi detectada a expressão do mRNA
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do receptor CB2 na retina de camundongos adultos. Já nas células de epitélio pigmentado
da retina humana foi detectado o mRNA e a proteína em si. Também foram realizados
estudos imunohistoquímicos em retinas de ratos e camundongos para embasar a
presença do receptor CB2 na retina (KOKONA et al., 2016; MULLER et al., 2019).
A presença de receptores do sistema endocanabinoide na retina de embriões de
galinha já foi descrita desde o quinto dia embrionário (E5) e a expressão se mantém alta
até o dia pós-natal 7 (P7), havendo uma diminuição da expressão ao longo do
desenvolvimento. Estes receptores estão localizados, predominantemente, nas células
ganglionares e amácrinas da retina. Tais células se encontram, respectivamente, na
camada de células ganglionares e na camada nuclear interna. O receptor CB2 também foi
encontrado durante este período e é claramente observado na laminação da camada
plexiforme interna. Além disso, a enzima MAGL, responsável pela degradação do
endocanabinoide 2-AG, está presente em todas as camadas da retina de embriões de
galinha, principalmente na camada plexiforme interna e na camada de células
ganglionares, a partir do nono dia embrionário (E9). Foi vista colocalização desta enzima
com o antígeno glial 2M6. No caso do receptor CB1, foi vista colocalização com neurônios
dopaminérgicos (DA SILVA SAMPAIO et al., 2018).
Ainda na retina, foi observada a expressão de ambos os receptores nas células de
Müller. A ativação destes com WIN 55,212-2, um agonista para CB1 e CB2, diminui os
níveis de AMP cíclico, reduz o transporte de íons cálcio nas células de Müller ativadas por
ATP e reduz a liberação de GABA de neurônios, seja em condições basais ou estimuladas
por ácido aspártico. Os mesmos resultados foram vistos durante um período de
sinaptogênese. Isto é condizente com o resultado de um estudo, que observou a
colocalização dos receptores CB1 com a sinaptofisina, um marcador pré-sináptico, nestes
mesmos animais, principalmente nas camadas plexiforme interna e na camada de células
ganglionares, a partir do décimo quarto dia embrionário (E14). A enzima FAAH também é
detectada no dia pós-natal 1 (P1) em gânglios e células amácrinas colinérgicas. Ela é
expressa de forma transiente, sugerindo uma redistribuição durante o desenvolvimento
pós-natal e um importante papel nos processos de desenvolvimento em geral. No entanto,
não há estudos avaliando o papel dos endocanabinoides ou de seus receptores na
formação de sinapses entre neurônios da retina (KUBRUSLY et al., 2018).
A presença dos receptores CB1 e CB2 na retina foi investigada nas camadas
plexiformes interna e externa, assim como nas camadas nucleares interna e externa.
Também foram analisadas as células amácrinas, ganglionares, bipolares, horizontais,
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fotorreceptores e o epitélio pigmentado. O CB1 também foi encontrado em áreas
cerebrais como o tálamo e o córtex, áreas conhecidas pela influência no output visual,
além de ter sido encontrado no seio venoso escleral, na malha trabecular e no corpo ciliar,
assim como o CB2 (STRAIKER et al., 1999).
Já foi demonstrada, também, a presença do receptor TRPV1 e de outras
subunidades TRP em nível de RNA mensageiro e em nível proteico, em retinas de
mamíferos e não mamíferos. O TRPV1 pode ter um papel importante na porção mais
interna da retina, visto que não foi detectado em fotorreceptores (RYSKAMP et al., 2014).
O GPR55 só foi detectado nos segmentos internos das retinas de macaco, sugerindo um
papel na visão escotópica. Foram realizados eletroretinografias na presença de
antagonistas de receptores CB1 e CB2 e foi sugerido que a sinalização proveniente de
endocanabinoides modula a resposta retinal. Além disso, estas substâncias também estão
relacionadas à neurotransmissão na retina, visto que pode modular a liberação de
neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, GABA e glutamato, controlando a
atividade sináptica e modulando a resposta visual (KUBRUSLY et al., 2018; RAPINO et
al., 2018).
Os

principais

endocanabinoides,

2-AG

e

AEA,

assim

como

a

N-

palmitoiletanolamina, seu congênere, foram quantificados em tecidos oculares de
humanos, utilizando a técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de
massas. Foi demonstrado que o 2-AG está presente em maior quantidade do que a AEA
em condições fisiológicas na retina humana, proporção que pode mudar em alguns
quadros patológicos (RAPINO et al., 2018).
A expressão da FAAH é notável em diferentes camadas da retina, desde a camada
plexiforme externa até a camada de células ganglionares, e sua atividade é maior em
bastonetes, células bipolares, células horizontais, células amácrinas, células ganglionares
e na glia de Muller. (BISOGNO et al., 1999) A NAPE-PLD foi identificada na retina de
roedores e de outros mamíferos, e a presença de RNAs mensageiros da DAGL e da
MAGL foi documentada na retina de ratos (RAPINO et al., 2018). A DAGL é expressada
nos terminais pós-sinápticos de cones bipolares e a MAGL nas camadas plexiforme
interna e plexiforme externa (HU et al., 2010).
A figura abaixo indica uma visão geral de onde cada elemento do sistema
endocanabinoide está presente na retina (Figura 4).
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Figura 4: Representação do globo ocular, mostrando a localização dos componentes do sistema
endocanabinoide no mesmo. Ao lado, representação da organização em camadas da retina, indicando
cada tipo celular presente em cada camada, assim como uma visão global da localização de cada
elemento do sistema endocanabinoide na retina. GLC, camada de células ganglionares; IPL, camada
plexiforme interna; INL, camada nuclear interna; OPL, camada plexiforme externa; ONL, camada nuclear
externa; IS/OS, camada de fotorreceptores; RPM, epitélio pigmentado da retina. Adaptado e traduzido de
Rapino et al., 2018.

1.5 – SISTEMA ENDOCANABINOIDE E PATOLOGIAS
Como os endocanabinoides possuem um importante papel na cognição e no
controle de emoções, está sendo investigada a possibilidade de uma abordagem
terapêutica para depressão e ansiedade, por exemplo, relacionada ao controle do sistema
endocanabinoide. Isto é sustentado pois, em pacientes depressivos, as expressões de
AEA e 2-AG estão alteradas, assim como a expressão do receptor CB1. Além disso, já foi
visto que agonistas endocanabinoides induzem efeitos antidepressivos e ansiolíticos-like
em animais de laboratório e em humanos (GALVE-ROPERH et al., 2009).
Há

um

número

de

estudos

que

indicam

o

envolvimento

do

sistema

endocanabinoide com a morte celular de células ganglionares da retina e no controle da
pressão intraocular modulando a produção e drenagem do humor aquoso. Portanto,
moléculas que podem interagir ou interferir com os mecanismos deste sistema podem ser
úteis no tratamento de glaucoma, por meio da redução da pressão intraocular e pelos
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efeitos neuroprotetores (MERRITT et al., 1980). AEA foi proposta como uma substância
útil na investigação da terapia para glaucoma, pois ela diminui significativamente a
pressão intraocular em coelhos normotensos, pigmentados e albinos. No entanto, ainda
não se sabe como este efeito hipotensivo é gerado por este composto (MAURYA;
VELMURUGAN, 2019). Além disso, já foi sugerido que o fumo e a administração de doses
definidas de THC ou de Cannabis melhora a visão noturna e este mecanismo é mediado
pelo sistema endocanabinoide na retina (RUSSO et al., 2004).
O receptor CB1 está envolvido na contração de músculos ciliares bovinos,
enquanto seus agonistas, como AEA, produz uma resposta contrátil dependente de
concentração no mesmo músculo, via fosfolipase C. Isto indica que o receptor CB1
também está envolvido na modulação da pressão intraocular e que seus agonistas podem
agir como agentes antiglaucomatosos (LOGRANO; ROMANO, 2004). Outro estudo
mostrou que concentrações anormais de CBD e N-araquidonil glicina fazem com que a
vasoconstrição das arteríolas retinais seja inibida, por meio da inibição da endotelina-1.
Desta forma, diferentes canabinoides produzem diferentes efeitos antiglaucomatosos
(QIAN et al., 2017).
Os efeitos dos canabinoides em casos de retinose pigmentar não foram muito
estudados até então. Aparentemente, a progressão da doença parece ter um retardo
quando é administrado o agonista canabinoide HU210 (LAX et al., 2014). Já foi mostrado
que os níveis de 2-AG e de AEA são altos em retinas afetadas por retinopatia diabética e
degenerações maculares relacionadas à idade (CHEN et al., 2005), enquanto em
pacientes com glaucoma, a retina possui níveis reduzidos de 2-AG e de PEA, sem
mudanças nos níveis de AEA (MATIAS et al., 2006).

1.6 – SISTEMA ENDOCANABINOIDE E DESENVOLVIMENTO
Há

evidências

da

presença

do

sistema

endocanabinoide

durante

o

desenvolvimento neural. O envolvimento deste sistema na regulação da plasticidade
neural, por exemplo, reside em sua função neuromodulatória, já que o receptor CB1
exerce um amplo papel regulatório em diversos tipos de sinapses. Além disso, a
sinalização

por

endocanabinoides

está

envolvida

em

processos

neurogênicos

(proliferação neuronal, diferenciação e maturação) (FREITAS et al., 2019) e na
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manutenção e sobrevivência de células neurais diferenciadas (GALVE-ROPERH et al.,
2009)
Uma hibridização in situ em embriões de galinha mostrou que, durante o
desenvolvimento, o receptor CB1 começa a ser expresso no rombencéfalo assim que os
primeiros neurônios começam a se desenvolver, e posteriormente é encontrado também
no sistema nervoso periférico e em outras populações neurais, sendo também encontrado
no mesoderma. Além disso, ele não é encontrado apenas em neurônios, visto que o
receptor é encontrado também no prosencéfalo, que não produz neurônios em um
primeiro momento do desenvolvimento. No entanto, a expressão do receptor em
neurônios diminui em estágios mais avançados do desenvolvimento, sugerindo que seu
papel é mais notório no início deste processo (BUKIYA, 2019).
Os níveis de AEA e 2-AG variam substancialmente durante o desenvolvimento prénatal. Inicialmente (entre quatro e seis dias de gestação em camundongos), as
concentrações de AEA no útero definem a receptividade dele para a implantação do
embrião. De acordo com isso, uma redução transitória dos níveis uterinos de AEA, aliado
a coincidente downregulation da expressão dos receptores CB1 e CB2 no embrião ainda
não implantado determinam o início da receptividade uterina e da ativação do blastocisto,
desta forma permitindo a implantação (PARIA et al., 2001).
A princípio, baixas concentrações de AEA estão presentes no cérebro no meio da
gestação. Seus níveis gradualmente aumentam ao longo do período pré-natal até serem
atingidos os níveis encontrados em adultos. Notavelmente, as concentrações de 2-AG
são maiores do que as de AEA durante o desenvolvimento cerebral. Em ratos, os níveis
de 2-AG fetais são similares àqueles encontrados em cérebros jovens e adultos, com um
pico característico no primeiro dia após o nascimento (HARKANY et al., 2007).
Enquanto isso, o receptor CB2 parece ter um papel importante na formação das
vias visuais, principalmente possuindo influência no desenvolvimento das células
ganglionares da retina in vitro e em explantes de retina. A ativação deste receptor modula
os níveis de AMP cíclico (AMPc), o que resulta numa modificação na área de crescimento
dos cones e no número de filopódios. Além disso, foi visto que houve uma diminuição no
desenvolvimento dos axônios da retina ao ser feito um tratamento com um agonista do
receptor CB2, enquanto o efeito contrário foi observado com o tratamento utilizando um
agonista inverso do mesmo receptor. A proteína DCC (Deleted in colorectal cancer)
codifica o receptor de netrina, uma molécula que funciona como guidance cue de longa
distância, orientando a formação de axônios em desenvolvimento por meio de atração e
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repulsão (KEINO-MASU et al., 1996). Foi visto, também, que esta proteína é necessária
para que o receptor CB2 modifique a área de crescimento dos cones. In vivo, o receptor
CB2 modula o tamanho das projeções das células ganglionares da retina e induz
projeções aberrantes. Em sua ausência, há alteração na segregação específica dos
olhos. Desta forma, o receptor CB2 possui um importante papel na formação de axônios
e, consequentemente, na formação de sinapses (DUFF et al., 2013).
A figura abaixo indica alguns dos papéis dos endocanabinoides durante o
desenvolvimento do SNC e suas concentrações (Figura 5).

Figura 5: Possíveis papéis dos endocanabinoides no desenvolvimento do SNC. A porção superior
indica as concentrações dos dois principais endocanabinoides encontrados, 2-AG e AEA, ao longo
do tempo. As concentrações de 2-AG, em geral, são maiores do que as quantidades de AEA no
cérebro em desenvolvimento. A porção inferior da figura indica alguns dos principais eventos da
embriogênese, que são regulados pela sinalização por meio do receptor CB1. Apenas as ações de
endocanabinoides conhecidos e do THC são mostradas. O termo td-eCBs se refere a
endocanabinoides derivados de alvos, potencialmente liberados de células-alvo pós-sinápticas
putativas durante o direcionamento axonal. Vale ressaltar que o evento de morte celular, apesar de
fazer parte do desenvolvimento do SNC, não consta na figura, pois as ações dos endocanabinoides
neste evento são pouco exploradas até o momento (Adaptado e traduzido de Harkany et al., 2007).

1.7 – SISTEMA ENDOCANABINOIDE E DESENVOLVIMENTO FETAL
O uso de C. sativa por pacientes grávidas parece ter efeitos prejudiciais na
formação do feto, sugerindo uma influência negativa dos princípios ativos da Cannabis no
período embrionário (FRIED; SMITH, 2001). Há evidências de que, neste caso, ocorre
uma perturbação na sinalização de receptores CB1, impedindo sua distribuição
25

adequada, temporalmente e espacialmente, quando se trata do desenvolvimento de
neurônios corticais no feto (DE SALAS-QUIROGA et al., 2015). Pode-se observar,
considerando este estudo e os demais citados, que, mesmo possuindo efeitos deletérios
no período embrionário, o aumento da ativação do receptor CB1, no sistema nervoso de
um adulto, leva à clássica função de neuromodulação. Portanto, o ocorrido nos filhos de
gestantes usuárias de Cannabis é uma consequência da perturbação ocorrida na
sinalização fisiológica do receptor CB1 durante o período pré-natal, quando a atividade
sináptica ainda não está totalmente estabelecida. Desta forma, os efeitos de um
canabinoide exógeno em adultos são diferentes dos efeitos provocados, pelas mesmas
substâncias, em embriões e em fetos (YAZULLA, 2008; DE SALAS-QUIROGA et al.,
2015; GREWEN et al., 2015).
Um estudo recente indicou que 48-60% das usuárias de Cannabis continuou o uso
durante a gravidez, por acreditarem que é seguro o uso mesmo neste caso já que se trata
de uma droga pouco citada em campanhas que promovem a saúde durante a gravidez
(MOORE et al., 2010). No entanto, um estudo avaliou a associação entre natimortos a
partir de 20 semanas de gestação e o uso de tabaco e drogas ilícitas, e, apesar da
influência do cigarro de tabaco, o THC foi associado, em humanos, ao aumento da
probabilidade de uma criança nascer morta (VARNER et al., 2014). Além disso, também
foram percebidos a diminuição do tamanho da cabeça e do peso em crianças que
sofreram exposição pré-natal ao THC. Foi verificada, também, uma maior incidência de
anencefalia em descendentes de usuárias da Cannabis, mas isto pode ter ocorrido pela
exposição ao THC decorrente dos canabinoides exógenos ou pela tendência de usuários
da C. sativa a não realizar suplementação de ácido fólico. Além disso, é possível
perceber, na infância, que o desenvolvimento cerebral foi afetado: estas crianças
obtinham menores pontuações em testes de solução de problemas visuais, coordenação
visual-motora, e análises visuais, em comparação a crianças que não foram expostas à
C. sativa. No entanto, tais efeitos podem ser influenciados, também, pela exposição a
outras drogas, lícitas e ilícitas, e pela preexistência de condições socioeconômicas
adversas (AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS
COMMITTEE ON OBSTETRIC PRACTICE, 2015).
Esta exposição à canabinoides exógenos, durante o período pré-natal, é
frequentemente associada às disfunções cognitivas e neurocomportamentais. Foi
mostrado que o THC é capaz de atravessar a placenta e a barreira hematoencefálica,
podendo se ligar aos receptores CB1. Em neonatos expostos à C. sativa, foram
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encontradas reduções nas conexões funcionais entre o núcleo caudado e o cerebelo,
assim como nas que ocorrem entre a ínsula anterior esquerda e o cerebelo. Há uma
redução, também, nas conexões funcionais entre a porção direita do núcleo caudado e as
regiões occipital e fusiforme, quando comparados a neonatos não expostos à C. sativa.
Tais efeitos foram considerados específicos da maconha (GREWEN et al., 2015). Vale
ressaltar que os endocanabinoides e os fitocanabinoides podem ser passados para o
neonato através do leite (BATTISTA et al., 2014). Consequentemente, a exposição prénatal à canabinoides exógenos pode provocar alterações pós-natal na atividade
locomotora, função cognitiva e comportamento emocional, frequentemente percebidos em
crianças e adolescentes que sofreram este tipo de exposição (WILLFORD et al., 2010;
FRIED E SMITH, 2001), e pode, também, aumentar a susceptibilidade ao uso de drogas
psicoativas por parte destes indivíduos na idade adulta, já que se tratam de regiões
associadas ao vício (VOLKOW; BALER, 2015).
Isto condiz com o fato de que um sistema endocanabinoide corretamente regulado
é crucial nos primeiros estágios da gravidez em mamíferos. É necessária uma
sincronização do desenvolvimento embrionário com a receptividade uterina para a
implantação para haver a manutenção de uma gravidez viável. Este papel é percebido em
todos os estágios desta sincronização, desde a preparação do embrião para a
implantação até a formação da placenta. Neste último caso, o receptor CB1 possui um
papel essencial e mais perceptível do que o CB2. Isto é reforçado pela presença do
receptor CB1 a partir do estágio de quatro células de um embrião, e pela presença do
receptor CB2 a partir do estágio de uma célula (zigoto). Portanto, é possível dizer que a
comunicação adequada entre os sistemas endocanabinoides da mãe e do embrião é
essencial para o desenvolvimento do embrião antes mesmo de sua implantação (BUKIYA,
2019).

1.8 – MODULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA RETINA COM AGONISTAS,
ANTAGONISTAS E INIBIDORES DE ENZIMA DE DEGRADAÇÃO DE
ENDOCANABINOIDES
Em contraste à Cannabis, que contém agonistas e antagonistas canabinoides, os
canabinoides sintéticos são notoriamente diferentes em relação à seletividade, potência e
função. Se tratando de agonistas canabinoides, por exemplo, em geral os sintéticos são
mais potentes e eficazes que o THC. O WIN 55,212-2 é um exemplo destas substâncias
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(COHEN; WEINSTEIN, 2018). Estudos in vivo e in vitro mostraram que os efeitos
farmacológicos dos canabinoides sintéticos são de 2 a 100 vezes mais potentes que o
THC (CASTANETO et al., 2014).
Já foi demonstrado que o composto URB 602, um inibidor não-competitivo da
enzima MAGL, aumenta os níveis de 2-AG em culturas de prosencéfalos de ratos, mas
não altera os níveis de AEA. Em contrapartida, o composto URB 597, um inibidor da
enzima FAAH, aumenta os níveis de AEA nestas mesmas culturas, porém o URB 602 não
possui este efeito. Portanto, há evidências de que a inibição das enzimas de degradação
do sistema endocanabinoide aumentam a concentração de endocanabinoides em culturas
de células, de forma que a inibição da MAGL tem como consequência o aumento de 2-AG
e a inibição da FAAH tem como consequência o aumento de AEA (MAKARA et al., 2005).
A figura abaixo demonstra o efeito do URB 602, URB 597 e URB 754 (um potente inibidor
da MAGL, com efeito similar ao do URB 602) nas culturas mencionadas (Figura 6).

Figura 6: Efeitos dos inibidores das enzimas de degradação. À esquerda, são
mostrados os efeitos do URB 754 (círculos), do URB 602 (triângulos) e do URB
597 (quadrados) na redução da atividade da MAGL. À direita, são mostrados os
efeitos dos mesmos compostos na redução de atividade da FAAH. Quanto maior
a concentração, mais perceptível é o efeito do URB 754 e do URB 602 na
inativação da MAGL, e o efeito do URB 597 na inativação da FAAH. Modificado de
Makara et al., 2005.

Um estudo recente avaliou se o agonista de receptores canabinoides CB1 e CB2
WIN modulava a proliferação, viabilidade, e respostas relacionadas ao íon cálcio em
progenitores retinais de embriões de galinha. Foi visto que este agonista, assim como os
inibidores enzimáticos URB 602 e URB 597, diminuíam a incorporação de timidina,
detectada pela administração de timidina tritiada ([ 3H]-timidina). Além disso, o WIN
também reduziu o número de células positivas para antígeno nuclear de proliferação
celular (PCNA), sugerindo que a ativação dos receptores CB1 e CB2 inibe a proliferação
de progenitores retinais in vitro. Os efeitos do URB 602 são mais notórios do que os do
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URB 597, sendo possível teorizar que, neste caso, o endocanabinoide 2-AG possui uma
influência maior nas culturas de progenitores retinais de embriões de galinha. A morte
celular aqui sugerida foi relacionada apenas a estes receptores, e não ao TRPV ou ao
GPR55, por exemplo, que também fazem parte do sistema endocanabinoide (FREITAS et
al., 2019). Logo, é visto um contraste em relação à administração de canabinoides
exógenos em situações patológicas, nas quais ocorre neuroproteção mediada por eles.
Já foi mostrado que a dose de 100 µM de URB 602 é suficiente para elevar a
concentração de 2-AG nas culturas, enquanto a dose de 1 µM de URB 597 já é suficiente
para elevar a concentração de AEA (Figura 7; MAKARA et al., 2005).

Figura 7: Doses de inibidores de enzima de degradação efetivas para
aumentar 2-AG ou AEA. À esquerda, é mostrado que o URB 602 na
concentração de 100 µM aumenta significativamente os níveis de 2-AG em
culturas de prosencéfalo de ratos, enquanto o URB 597 não possui este
efeito em nenhuma das concentrações utilizadas. No entanto, o URB 597 na
concentração de 1 µM aumenta significativamente os níveis de anandamida
nas mesmas culturas, enquanto o URB 602 não possui este efeito em
nenhuma das concentrações utilizadas. O URB 754 não foi utilizado neste
estudo, mas se trata, também, de um inibidor da MAGL, de forma similar ao
URB 602. Modificado de Makara et al., 2005.

Além disso, um estudo sugere que o WIN 55,212-2, além de agir no receptor CB1,
age também no receptor TRPA1, de forma que a eficácia da neuroproteção relacionada
aos endocanabinoides seja determinada pela interação destes receptores (KOCH et al.,
2011). Os antagonistas endocanabinoides AM251 e AM630 aparentemente possuem
efeitos em respostas mediadas por TRPA1 e TRPV1, principalmente em neurônios
sensoriais (PATIL et al., 2011), reforçando que tais drogas, quando administradas,
possuem efeito nos receptores do sistema endocanabinoide, e, assim, é válida a
realização de experimentos utilizando-os.
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Portanto, há evidências de que o sistema endocanabinoide está presente nas
células da retina, e modula o desenvolvimento da mesma, podendo ser deletério caso
esteja em concentrações acima das fisiologicamente encontradas. Neste estudo, visa-se
compreender a atuação e os efeitos causados por este sistema, primeiramente, na morte
celular, buscando compreender os receptores envolvidos nesta. Futuramente, pretende-se
investigas a influência do sistema endocanabinoide na neuritogênese e na sinaptogênese
das células da retina, para a compreensão da influência deste sistema especificamente
durante os processos citados.

2 – JUSTIFICATIVA
Há evidências da presença de todos os componentes do sistema canabinoide na
retina. Há também estudos demonstrando que o sistema canabinoide tem um papel na
regulação das conexões funcionais entre diversas áreas do sistema nervoso, sendo que,
quando a ação do sistema está exacerbada (como no caso do uso de canabinoides
exógenos), é observado um comprometimento dos circuitos em formação. Isto é notado
em relação a ambos os principais receptores envolvidos no sistema, CB1 e CB2
(GREWEN et al., 2015; DUFF et al., 2013).
Desta forma, é importante caracterizar de forma mais detalhada o papel deste
sistema e de seus impactos no desenvolvimento embrionário da retina, melhor elucidando
sua função neste período e averiguando seus efeitos durante o mesmo.

3 – OBJETIVOS

3.1 – OBJETIVO GERAL
Avaliar o papel dos endocanabinoides na morte celular na retina.
3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar se há morte celular proveniente do aumento dos endocanabinoides em
culturas de células de embriões, utilizando drogas inibidoras das enzimas de degradação
de endocanabinoides;
Avaliar os receptores envolvidos na morte induzida por endocanabinoides;
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS
Para este estudo, foram utilizados ovos contendo embriões de galinha (Gallus
gallus domesticus), mantidos em uma incubadora a 37ºC, até o dia que atingissem a
idade embrionária adequada para a realização do estudo. Foram utilizados embriões de 8
dias de idade (E8). Os procedimentos estão de acordo com os princípios éticos na
experimentação animal da SBCAL, sob o protocolo número (820/2018).

4.1 – CULTURA DE CÉLULAS
Os ovos foram abertos para eutanásia dos embriões por decapitação, com a
utilização de pinças, e as células da retina foram retiradas para a realização da cultura,
sendo desprezado o restante do embrião. As células foram deixadas em uma solução de
1 mL de tripsina e 1 mL de CMF em banho maria a 37ºC por cerca de 15 minutos para
dissociação química. Após isso, a solução de tripsina e CMF foi retirada do recipiente,
para ser colocado o meio de cultura. Desta forma, foi realizada a dissociação mecânica
com a pipeta dentro do recipiente. Posteriormente, as células foram contadas para que
todos os poços contivessem a mesma densidade celular (1 milhão de células por poço).
Foram usadas placas que continham 24 poços, e cada poço recebia 0,5 mL de meio,
contendo a quantidade desejada de células. As placas foram deixadas na estufa a 37,5ºC
e a 5% de CO2.
O tratamento era feito no dia seguinte, junto com a troca de meio. Este era feito
com URB 602, um inibidor da hidrólise de 2-AG, ou URB 597, um inibidor seletivo da
enzima FAAH, que degrada, principalmente, a anandamida. Desta forma, supõe-se que
há acúmulo de 2-AG e anandamida nas células in vitro, caracterizando um agonismo para
os receptores CB1 e CB2. As placas ou poços recebiam DMSO (grupo controle), URB 602
ou URB 597 em diferentes doses, caracterizando uma curva de concentração. As doses
utilizadas, inicialmente, foram de 1, 10, 50 e 100 µM para URB 602 e de 0,01, 0,1 e 1 µM
para URB 597. Após o primeiro experimento utilizando estas drogas, foi decidido não
utilizar a concentração de 100 µM para URB 602, devido ao fato de o resultado
encontrado com a concentração de 50 µM ser semelhante.
As culturas eram, então, colocadas em um dessecador de vidro, mantido a
temperatura de 37,5ºC em um ambiente a 5% CO2. No caso de embriões E7, a
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imunocitoquímica era realizada no dia seguinte ao tratamento. Já no caso de embriões
E8, os ensaios de MTT eram realizados três dias após o tratamento. O controle utilizado
para o URB 602 recebeu 5 µL de DMSO e o controle utilizado para o URB 597 recebeu
0,5 µL de DMSO, pois estas foram as quantidades utilizadas para aplicar a maior
concentração de cada uma das drogas.

4.2 – ENSAIOS DE MTT
Nos experimentos mais recentes, foram feitos ensaios de MTT para determinar a
quantidade de células vivas em cada grupo, determinando se houve ou não morte celular
nos grupos tratados. Esta substância permite, a partir da intensidade da cor observada
em cada poço, determinar a atividade metabólica geral presente nas células de cada um
dos poços. Para realizar o procedimento, foram pesados 4 mg de MTT, que foram diluídos
em 1,33 mL de água MilliQ, de forma que a concentração atingida foi de 3 mg/mL de MTT
em água MilliQ. Esta solução foi mantida em banho-maria a 37ºC até a hora de seu uso.
As culturas foram retiradas da estufa e o meio de cultura foi retirado. Posteriormente,
foram feitas duas lavagens com 200 µL, por poço, de MEM HEPES pH 7,4. Após a
retirada da segunda lavagem, foram adicionados 300 µL de MEM HEPES pH 7,4 e, junto
a isso, 50 µL da solução de MTT em água MilliQ, em cada poço. A placa, então, era
deixada em banho-maria a 37ºC por uma hora e meia. Depois, a placa era retirada, e o
conteúdo dos poços também. Foram adicionados 300 µL de solução ácido-alcoólica (HCL
6:1000 de álcool isopropílico) em cada poço e foi feita a homogeneização do conteúdo
com a pipeta.
Ao final do processo, cada poço da placa de 24 poços continha cerca de 200 µL de
conteúdo. Este material foi transferido para uma placa de 96 poços, de forma que cada
poço da nova placa tivesse 100 µL de conteúdo. Logo, cada poço da placa de 24 poços
equivaleria a dois poços na placa de 96 poços.
A nova placa, então, era levada a um leitor de microplacas (ELISA), para ser feita
uma leitura em 550/660 nm, obtendo valores numéricos. Estes valores foram escolhidos
devido à tonalidade arroxeada que o MTT assume após a reação ocorrida. Quanto mais
intensa a cor detectada, maior a atividade mitocondrial nas células analisadas.
4.3 – ANÁLISES ESTATÍSTICAS
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Os resultados foram colocados em planilhas utilizando o programa Excel, e,
então, foram montados gráficos utilizando o Prisma. Foi realizado ONE-WAY ANOVA por
meio do Prisma para determinar significância, p<0,05 considerado significativo.

5 – RESULTADOS
Foram realizados três ensaios de MTT com resultados conclusivos, utilizando
culturas de células de embriões de galinha de 8 dias (E8): neles, foi observado que os
grupos que receberam URB 602 nas concentrações de 50 µM e 100 µM apresentaram
uma menor absorbância do MTT em relação ao grupo controle, indicando que mais
células sofreram morte celular com este tratamento. Os demais grupos não apresentaram
alterações significativas em relação ao grupo controle (Figura 8). Neste caso, o
tratamento foi feito no primeiro dia de cultura (C1), e a placa foi deixada na estufa durante
os 3 dias seguintes, de modo que, no quarto dia de cultura (C4), era feito o ensaio de
MTT.

Figura 8: Gráfico da absorbância do MTT para cada grupo estudado, sendo que (A) contém os grupos
que foram expostos ao URB 602 e (B), ao URB 597. A exposição ao URB 602 em concentrações a partir
de 50 µM induz a redução da viabilidade celular, sugerindo a ocorrência de morte celular nestas
culturas. Não foi vista diferença significativa entre os grupos controle e os grupos expostos às
concentrações de 1 µM e 10 µM. A exposição ao URB 597 também não possuiu efeito significativo
(n=3).

Após a obtenção destes resultados, observamos os efeitos do URB 602 e do
URB 597 em um momento diferente do crescimento das células in vitro: a cultura foi
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realizada da mesma forma que vista anteriormente, em uma placa contendo 24 poços; no
entanto, houve apenas troca de meio no dia seguinte ao plaqueamento, e a cultura foi
deixada na estufa até dois dias depois da troca de meio. O tratamento foi realizado da
mesma forma, porém, excluindo o tratamento com URB 602 na concentração de 100 µM,
já que, quando nesta dose, pouquíssimas células sobrevivem. Foi feito o ensaio de MTT
no dia seguinte ao tratamento e observou-se a perda do efeito de morte celular
anteriormente visto quando as células eram expostas a uma alta concentração de URB
602, sugerindo que este efeito depende da idade das células in vitro. O URB 597 não
provoca efeito significativo, assim como no experimento anterior (Figura 9).

Figura 9: Gráfico da absorbância do MTT para cada grupo estudado, sendo que (A) contém os grupos
que foram expostos ao URB 602 e (B), ao URB 597. Vale ressaltar que, diferentemente do experimento
anterior, a exposição ao URB 602, mesmo na concentração de 50 µM, aparentemente não induz morte
celular. Considerando que trataram-se de culturas tratadas após três dias do plaqueamento, estes
resultados sugerem que o efeito de morte celular causado pela inibição da MAGL é dependente da idade
na qual as células se encontram. A exposição ao URB 597 não possui efeito significativo (n=3).

No momento, planeja-se utilizar os antagonistas de receptores endocanabinoides
CB1 e CB2, AM251 e AM630, para verificar se há bloqueio do efeito de morte celular
observado e facilitar a identificação dos receptores envolvidos com este efeito.
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6 – DISCUSSÃO
Os endocanabinoides são moléculas capazes de regular uma série de eventos
durante e após o desenvolvimento do sistema nervoso central. Estudos anteriores
demonstraram, também, a eficácia do uso de inibidores de enzimas de degradação e de
canabinoides sintéticos na modulação do sistema endocanabinoide. Utilizando estes
mecanismos,

o

presente

estudo

tem

como

finalidade

elucidar

o

papel

dos

endocanabinoides no desenvolvimento da retina, sendo o enfoque inicial o fenômeno de
morte celular.
Para atingir este objetivo, foram realizadas culturas de células retinais de embriões
de galinha com 8 dias embrionários (E8). De acordo com os resultados apresentados, a
inibição farmacológica da enzima MAGL em culturas que estão nos estágios iniciais de
desenvolvimento, utilizando URB 602, induz morte celular, enquanto em culturas mais
desenvolvidas não se observa o mesmo efeito. Em relação à inibição farmacológica da
FAAH por meio da exposição à URB 597, não foram vistas alterações significativas em
relação ao grupo controle em nenhum dos protocolos de cultura de células utilizados.
Pode-se supor que a inibição farmacológica da MAGL e da FAAH aumenta os
níveis de 2-AG e AEA, respectivamente (MAKARA et al., 2005). Desta forma, o aumento
de 2-AG induziria morte celular em culturas de células mais jovens, enquanto o aumento
de AEA não surtiria efeito comparado às células não tratadas.
Já foi demonstrado, também, que a expressão do receptor CB1 em neurônios
diminui ao longo do desenvolvimento, de forma que, no início deste processo, a
expressão deste receptor seja mais exacerbada do que em estágios mais avançados
(BUKIYA, 2019). Vale ressaltar que os receptores CB1 são os mais presentes no SNC,
enquanto os receptores CB2 são mais encontrados em células do sistema imune
(PERTWEE; ROSS, 2002). Este também pode ser um motivo pelo qual o efeito de morte
celular ocorre de forma mais intensa em culturas mais jovens. Além disso, os níveis de 2AG durante o desenvolvimento fetal de ratos são maiores do que os de AEA, aumentando
as evidências de que este endocanabinoide possui uma maior influência no
desenvolvimento do SNC e, consequentemente, alterações em seus níveis poderão
influenciar o desenvolvimento de forma mais notória do que alterações nos níveis de AEA
(HARKANY et al., 2007).
Em relação aos canabinoides sintéticos, o WIN, assim como a maior parte destes
compostos, é mais efetivo e mais potente em comparação aos fitocanabinoides, como o
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THC. (COHEN; WEINSTEIN, 2018; CASTANETO et al., 2014). É possível, portanto, que
este composto possua um efeito mais exacerbado do que o 2-AG em si, mesmo em níveis
aumentados, como no caso do estudo em questão. Já foi visto, também, que esta
substância age no receptor TRPA1. A interação entre a atividade deste receptor com a
dos receptores CB1 e CB2 pode ser a responsável pelo efeito final da ação do WIN, o que
pode incluir ações neuroprotetoras como as observadas nos casos patológicos (KOCH et
al., 2011). De acordo com os resultados obtidos, a idade das células afetadas poderá ser
um dos fatores que determina se haverá neuroproteção ou morte celular.
Outro fator que corrobora para esta ideia é de que efeitos deletérios já foram
percebidos no desenvolvimento fetal, quando estes eram expostos à canabinoides
exógenos. Uma das razões propostas para isto é a perturbação na sinalização dos
receptores CB1, comprometendo o desenvolvimento de neurônios corticais (DE SALASQUIROGA et al., 2015). As consequências deste evento são observadas já na infância,
pois

são

observadas alterações

na

atividade

locomotora,

função

cognitiva

e

comportamento emocional, podendo gerar, também uma maior susceptibilidade ao uso de
drogas durante a juventude e a vida adulta (WILLFORD et al., 2010; FRIED; SMITH,
2001; VOLKOW; BALER, 2015). Foi possível perceber também que estas crianças
obtinham menores pontuações em testes de solução de problemas visuais, coordenação
visual-motora, e análises visuais, em comparação a crianças que não foram expostas à
C. Sativa, o que pode ser um indício de que houve um distúrbio na formação das vias
visuais

(AMERICAN

COLLEGE

OF

OBSTETRICIANS

AND

GYNECOLOGISTS

COMMITTEE ON OBSTETRIC PRACTICE, 2015). Há um estudo mostrando, também,
uma associação entre natimortos e o uso de Cannabis realizado pelas gestantes
(VARNER et al., 2014). É possível propor que o sistema endocanabinoide possui um
equilíbrio delicado e deve ser corretamente regulado, especialmente nos primeiros
estágios da gravidez (BUKIYA, 2019).
Enquanto isso, no SNC de adultos, ocorre neuromodulação, como no caso de
tratamentos vistos para ansiedade e depressão. Nestes casos, os níveis de
endocanabinoides estão alterados, assim como os dos receptores CB1, e o tratamento
com canabinoides sintéticos ou exógenos interfere com tais níveis, podendo levá-los à
normalidade (GALVE-ROPERH et al., 2009). Se tratando, especificamente, da retina, foi
visto que os níveis de 2-AG e AEA eram altos em situações de retinopatia diabética e
degenerações maculares relacionadas à idade, enquanto em pacientes com glaucoma, a
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retina possui níveis reduzidos apenas de 2-AG, justificando uma possível influência dos
endocanabinoides nestas situações (CHEN et al., 2005; MATIAS et al., 2006).
Ainda em casos de glaucoma, muitos estudos já demonstraram a eficácia do uso
de canabinoides para reduzir a pressão intraocular (MAURYA; VELMURUGAN, 2018;
FREEMAN et al., 2019; BRENTS, 2016), além de evidências de que o receptor CB1 está
envolvido nessa modulação e que seus agonistas podem agir como agentes
antiglaucomatosos (LOGRANO; ROMANO, 2004). Desta forma, são observados,
também, efeitos neuroprotetores e neuromoduladores.
É notório que os efeitos de um canabinoide exógeno ou sintético em adultos são
diferentes dos efeitos provocados, pelas mesmas substâncias, em embriões e em fetos
(YAZULLA, 2008; DE SALAS-QUIROGA et al., 2015; GREWEN et al., 2015). Pode-se
fazer uma analogia com os resultados obtidos pelo presente estudo: enquanto culturas de
células mais jovens, contendo alta quantidade de progenitores retinais, são muito
afetadas pelo aumento dos níveis de 2-AG, culturas mais desenvolvidas e,
consequentemente, com menos progenitores retinais, são mais resistentes aos efeitos da
alteração das doses de 2-AG que seriam encontradas fisiologicamente.

7 – CONCLUSÃO
Conclui-se que o tratamento de culturas de células retinais de embriões de galinha
de 8 dias (E8) com URB 602 terá efeitos diferentes dependendo da idade e do nível de
desenvolvimento da cultura. Se o tratamento for realizado precocemente, a morte celular
observada tenderá a ser maior, devido à maior presença de progenitores de células
retinais e à maior susceptibilidade do receptor CB1 à mudanças nos níveis de 2-AG.
Enquanto isso, um tratamento realizado tardiamente não provocará morte celular de
forma significativa, visto que os números de progenitores retinais será menor em culturas
mais desenvolvidas e o sistema endocanabinoide como um todo estará mais
desenvolvido. Vale ressaltar que este efeito é visto, também, ao se comparar fetos e
adultos humanos, não só no SNC como um todo, mas também quando se trata
especificamente da retina. Propõe-se que a morte celular de células retinais mediada por
endocanabinoide possui um fator idade-dependente.
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