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RESUMO 

Animais expostos a status epilepticus (SE) neonatal são um modelo promissor para o estudo 

de sistemas cerebrais específicos envolvidos no prejuízo do comportamento social que 

caracteriza o transtorno do espectro autista (TEA). Animais submetidos a SE neonatal 

mostram, na vida adulta, comportamentos característicos do TEA, como redução do interesse 

por interação com novidade social, apesar de manterem funções cognitivas preservadas. Este 

trabalho utiliza o modelo animal submetido a SE neonatal para investigar a participação do 

sistema endocanabinoide na neurobiologia do TEA, considerando as evidências sobre o 

envolvimento desse sistema na modulação da sociabilidade. Ratos Wistar machos foram 

submetidos ao SE no nono dia de vida (P9) por administração intraperitoneal de pilocarpina 

(380 mg/kg, i.p.) – enquanto controles receberam salina 0,9% (0,1 ml/ 10g). Em P60 os 

animais adultos de ambos os grupos foram subdivididos em: administrados com salina 0,9% 

ou com o fármaco JZL195 (0,01 mg/kg, i.p.), inibidor de enzimas catalisadoras da hidrólise de 

endocanabinoides, agonistas endógenos dos receptores canabinoides (CB1). Após 2 horas, os 

animais foram avaliados em testes comportamentais de memória social, sociabilidade e 

memória de curto prazo.  Ao fim dos testes, foram extraídos tecidos de estruturas da via 

mesocorticolímbica: hipocampo, córtex pré-frontal, estriado e amígdala. O material extraído 

foi utilizado para análise da expressão gênica do gene CNR1 (por RT-PCR) e quantificação 

de receptores CB1 (por ELISA). No teste de memória social, animais controle tratados com 

JZL, quando apresentados à novidade social, mostraram menos interesse em investigar a 

novidade social (F(1,18)=5,481; p=0,03), sem prejuízo da capacidade de discriminação 

(F(1,18)=9,807; p=0,0058); animais experimentais tratados com JZL não apresentaram 

diferença significativa no tempo de investigação da novidade social (F(1,17)=2,509; n.s.). O 

tratamento com JZL interferiu especificamente no tempo de investigação do grupo controle 

em todas as sessões (F(1,175)=0,6686; p<0,0001). No teste de sociabilidade, o tratamento 

com JZL reduziu o tempo de investigação dos animais controle (F (1,19)=4,863; p=0,04) e 

afetou a preferência por novidade social (t(20)=3,356; p<0,01); o JZL não afetou o tempo de 

investigação dos animais experimentais (F (1,19)=0,001; n.s.). No teste de reconhecimento de 

objetos, o tratamento com JZL afetou a memória de curto prazo de animais controle 

(F(1,13)=4,955; p=0,04), que não discriminaram o objeto, e reduziu o tempo de investigação 

nos animais experimentais (F(1,11)=5,999; p=0,03), sem afetar a discriminação 

(F(1,11)=0,860; n.s.). No teste de locomoção, o tratamento com JZL aumentou 

especificamente a locomoção total de animais controles (F(1,24)=4,837; p=0,03), não 

afetando de forma significativa os animais experimentais (F(1,24)=0,341; n.s.). Quanto à 

locomoção na zona central, o fármaco interferiu em ambos os grupos, reduzindo a 

permanência nas áreas centrais (F(1,24)=4,547; p=0,04). A PCR-RT não indicou diferença na 

expressão do RNAm do receptor CB1 nas estruturas analisadas.  A quantificação por Elisa 

apontou menor concentração de CB1 no hipocampo de experimentais (U=2000; p=0,03). 

Nossos resultados reforçam a ideia de que o modelo animal de ratos expostos a SE neonatal é 

válido e relevante para estudo da motivação social, comprometida no TEA. Intervenções 

farmacológicas tendo como alvo os receptores CB1 podem ser um caminho para explorar essa 

circuitaria, tendo em vista os resultados de nossos testes comportamentais (com prejuízo 

específico dos controles nos testes de memória social e sociabilidade) e as alterações 

moleculares identificadas no hipocampo de experimentais. Nossos resultados sugerem que o 

sistema endocanabinoide participa da modulação de comportamento social e que existe 

alteração neurobiológica dessa circuitaria no TEA. 

 

Palavras-chave: endocanabinoide, motivação social, memória social, sociabilidade, TEA. 

 



 

 

  

ABSTRACT 

Rats exposed to neonatal seizures are a model for study brain circuits that underlies social 

impairment symptoms of Autism Spectrum Disorder (ASD). Animals submitted to status 

epilepticus neonatal (SE) – a single long-term seizure induced by pharmacological agent – 

show a lack of interest for social novelty and social discrimination deficit. We used this 

animal model for ASD to investigate a possible role of endocannabinoid system in ASD 

etiology, beased on evidences that comprove the role of endocannabinoids in multiple 

processes, as epileptic seizures supression and emotion regulation. Male Wistar rats were 

submitted to SE in ninenth day of life (P9) by pilocarpine injection (380 mg/kg, i.p.) – control 

animals received saline 0,9% (0,1 mL/ 10g). In P60 both groups were injected with JZL195 

(0,01 mg/kg, i.p.) – inhibidor of FAAH and MAGL, enzimes that catalise endogenous 

cannabinoids agonists. After two hours, animals were submitted to behavioral tests that 

evaluated social memory, interest for social novelty and short-term memory (objects 

recognition test). Neurobiological correlation for the behavioral results was investigated by 

genic expression analysis of  CNR1 gene (RT-PCR) and quantification of CB1 receptor 

(ELISA). Results of social memory test show a deficit of social investigation in control rats 

treated with JZL (F(1,18)=5,481; p=0,03), without affect social discrimination 

(F(1,18)=9,807; p=0,0058); there was no effect of JZL in experimental group (F(1,17)=2,509; 

n.s.).  In social novelty test, JZL affected the investigation time in control group (F 

(1,19)=4,863; p=0,04) and the preference for investigating social novelty (t(20)=3,356; 

p<0,01); JZL had no effect on experimental group (F (1,19)=0,001; n.s.). In the test of objects 

recognition, JZL caused object discrimination deficit in control group (F(1,13)=4,955; 

p=0,04) and affected time investigation in experimental group (F(1,11)=5,999; p=0,03), 

without affect in discrimination (F(1,11)=0,860; n.s.). The analysis of total locomotion in 

open field showed that JZL caused hyperlocomotion specifically in control animals 

(F(1,24)=4,837; p=0,03); analysis of central locomotion showed that JZL affected both 

groups, reducing time spent in central area (F(1,24)=4,547; p=0,04).  Genic expression 

analysis of CNR1 gene did not present any difference in mRNA expression in hippocampus, 

pre-frontal cortex, striatum and amygdala. CB1 quantification presented a difference in 

hippocampus of experimental animals (U=2000; p=0,03). Our results reinforce the idea that 

the animal model of rats exposed to neonatal SE is valid and relevant to the study of social 

motivation, compromised in ASD. Pharmacological interventions targeting CB1 receptors are 

a way to explore this circuitry, given the results of our behavioral tests (with specific 

impairment of controls on social memory and sociability tests) and the molecular differences 

identified in the hippocampus of experimental group. Our results suggest that the 

endocannabinoid system participates in the modulation of social behavior and that there is a 

neurobiological alteration of this circuit in ASD. 

 

Key-words: endocanabinoid, social motivation, social memory, sociability, ASD. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 De origem provavelmente multifatorial (combinação entre condições neurobiológicas 

e fatores ambientais), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado pelo “tripé” 

problemas na comunicação, prejuízos na interação social e padrões repetitivos de 

comportamento. O termo “espectro” engloba a variabilidade com que os sintomas se 

manifestam, podendo se combinar de forma singular em cada indivíduo. Pessoas com o 

diagnóstico de TEA apresentam dificuldades em se adaptar a novos ambientes, em responder 

a estímulos sociais, em fazer inferências sobre sentimentos e comportamentos alheios, tendo, 

assim, prejuízos de sociabilidade.  

 As causas neurobiológicas do autismo ainda não são compreendidas. Nos últimos 

anos, modelos animais têm se revelado úteis para sua investigação, apontando, inclusive, a 

possibilidade de etiologia comum ao autismo e a outros distúrbios, como a epilepsia (LOPES 

et al, 2016; CASTELHANO et al, 2010, 2013, 2015; LUGO et al, 2014; HOLMES et al, 

2004). Em específico, modelos animais expostos a um único episódio de status epilepticus 

(SE) (atividade convulsiva contínua ou intermitente de ao menos de 30 minutos, de acordo 

com a Comissão sobre Classificação e Terminologia da Liga Internacional contra Epilepsia – 

ILAE, 1989) no período neonatal têm se mostrado promissores para o estudo de regiões e de 

sistemas cerebrais envolvidos na modulação de comportamentos sociais e da relação entre 

possíveis prejuízos nesses circuitos e o desenvolvimento de sintomas característicos do TEA 

(BARBOSA et al, 2017; LEITE et al, 2016; CASTELHANO et al, 2010, 2013, 2015; 

FABBRONI et al, 2013). 

 Nesse sentindo, faz-se importante ressaltar a alta comorbidade entre epilepsia e TEA 

(MAZARATTI et al, 2017; SRIVASTAVA et al, 2017; TUCHMAN et al, 2013; TALOS et 

al, 2012).  Uma porcentagem significativa de crianças diagnosticadas com TEA apresenta 

epilepsia – dados variam de 9% a 22% (SRIVASTAVA et al, 2017). Tal relação merece 

atenção, considerando que, na população geral, a prevalência de epilepsia varia de 0,4% a 1% 

(ILAE, 1997; WHO, 2005). Estudos com eletroencefalograma (EEG) revelam que mais de 

60% dos indivíduos com TEA apresentam atividade cerebral epileptiforme, mesmo que 

assintomáticos para epilepsia (SPENCE et al, 2009). Esses dados reforçam a hipótese de 

etiologia comum aos dois transtornos.  

 Estudos com modelos animais indicam que crises convulsivas no período neonatal 

(sétimo ao décimo dia de vida) estão relacionadas à alta probabilidade de anormalidades no 

comportamento social. Ratos machos adultos que foram expostos a um episódio único de SE 
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neonatal, induzido por injeção de pilocarpina, apresentaram déficit de interação social (LEITE 

et al, 2016; CASTELHANO et al, 2010, 2013, 2015; FABBRONI et al, 2013) e de 

discriminação social (PACÍFICO, 2016). No entanto, esse mesmo modelo mostrou-se com 

funções cognitivas preservadas (BARBOSA et al, 2017), de forma que esse modelo animal se 

revela como útil para estudar prejuízos específicos de comportamento social.  

 É possível que as crises convulsivas neonatais interfiram no desenvolvimento de 

estruturas da via mesocorticolímbica, como hipocampo (HOLMES et al, 1998; LYNCH et al, 

2000; VILLENEUVE et al, 2000; NISHIMURA et al, 2011; OKUYAMA et al, 2016; 

GARRIDO et al, 2016), amígdala (SULEYMANOVA et al, 2016; MCDONALD et al, 2016; 

GARRIDO et al, 2016) e córtex pré-frontal (ISAEVA et al, 2010; MENDES et al, 2016). 

Essas estruturas recebem projeção dos neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral 

(VTA), cuja descarga de dopamina é crucial para mediação da sensação de recompensa (CAO 

et al, 2010). O circuito mesocorticolímbico associa recompensa a situações necessárias à 

sobrevivência, de modo que tem função adaptativa. Esse sistema desempenha um papel 

importante, complexo e ainda pouco elucidado na motivação, no pensamento orientado para 

metas, na regulação emocional, na saliência emocional de estímulos e no reforço positivo 

(STANDAERT e GOLAN, 2014; TAN et al, 2014). 

 A menor preferência por novidade social observada nos modelos animais submetidos a 

SE neonatal sugere que a crise convulsiva no início da vida pode alterar a rede neural 

subjacente à motivação social. Na tentativa de investigar essa circuitaria ainda desconhecida, 

direcionamos a atenção para o sistema endocanabinoide. Esse sistema é constituído pelos 

receptores canabinoides – do tipo CB1 e CB2, sendo o CB1 o mais abundante no SNC –, os 

seus ligandos endógenos – os já referidos endocanabinoides – e as proteínas envolvidas na sua 

síntese e inativação (MECHOULAM et al, 2014).  

 Os endocanabinoides se diferenciam dos neurotransmissores clássicos basicamente por 

dois fatores: não são armazenados em vesículas (sua produção ocorre sob demanda, em 

resposta ao influxo de cálcio na célula) e por terem um sistema de transmissão retrógrado, ou 

seja, sua transmissão ocorre do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. Isso significa que 

os endocanabinoides e os receptores CB1 influenciam eventos que ocorrem no neurônio pré-

sináptico, como a liberação dos neurotransmissores como GABA e glutamato, envolvidos no 

balanço inibitório-excitatório das células. Sendo assim, os receptores CB1 influenciam de 

forma indireta a liberação da dopamina, pois inibem o efeito inibidor do GABA sobre a 

dopamina, de forma que esta e liberada em diversas estruturas do cérebro, incluindo as que 

fazem parte do sistema de recompensa, de forma que há aumento de dopamina no cérebro em 
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resposta ao aumento da disponibilidade de canabinoides nas fendas sinápticas 

(FERNANDEZ-RUIZ et al, 2010). 

Estudos que avaliaram a liberação de dopamina em resposta ao aumento da 

disponibilidade de canabinoides nas fenda sinápticas, induzida por fármacos, evidenciam o 

aumento das quantidades de dopamina em regiões cerebrais da via mesocorticolímbica, como 

o córtex pré-frontal e o estriado (POLISSIDIS et al, 2013, 2010; MALONE e TAYLOR, 

1999). Os receptores CB1 são expressos abundantemente em estruturas que participam da via 

mesocorticolímbica (FERNANDEZ-RUIZ et al, 2010), desempenhando papel na modulação 

da neurotransmissão excitatória e inibitória de GABA e glutamato.  

Trabalhos com modelos animais sugerem que a sinalização endocanabinoide participa 

tanto da supressão de crises epilépticas (DE CARO et al, 2017; LUTZ et al, 2014; 

WALLACE et al, 2003) quanto da modulação do comportamento social (KAHRSON et al, 

2016; MANDUCA et al, 2015; CHAKRABARTI et al, 2015; CAMPOLONGO et al, 2012). 

A sinalização de endocanabinoides cerebrais influencia a motivação para recompensas 

naturais (como comida, atividade sexual e interação social) e modula os efeitos gratificantes 

de drogas recreativas (PARSONS et al, 2015). De forma que elegemos o sistema 

endocanabinoide como alvo para o estudo da motivação social, que se mostra prejudicada nos 

estudos com modelo animal exposto a SE (LEITE et al, 2016; CASTELHANO et al, 2010, 

2013, 2015; FABBRONI et al, 2013).  

 Os endocanabinoides atualmente mais estudados, a anandamida (AEA) e 2-

araquidonoilglicerol (2-AG) são moléculas sinalizadoras lipídicas envolvidas em vários 

processos neurobiológicos (ARAQUE et al, 2017; MANDUCA et al, 2015; ALGER et al, 

2011). Ambas têm a capacidade de ligação aos receptores CB1 e CB2, embora apresentem 

diferenças na afinidade e eficácia de ativação.  Enquanto a AEA é agonista parcial dos 

receptores CB1 e agonista pouco potente dos receptores CB2, o 2-AG é um agonista completo 

de ambos os receptores (BLANKMAN et al, 2013; HOWLET et al, 2002). Como já 

mencionado, os endocanabinoides agem no SNC como neuromoduladores retrógrados, pois o 

estímulo que leva à sua síntese e libertação tem origem no neurónio pós-sináptico. A sua ação 

é limitada por processos de degradação. A AEA e o 2-AG são catalisados principalmente 

pelas enzimas FAAH (ácido graxo hidrolase de amido) e MAGL (lipase dos monoglicerois), 

respectivamente (MECHOULAM et al, 2014).  

 Considerando que a disponibilidade de endocanabinoides é regulada por captação-

degradação, a inativação, por via farmacológica, das enzimas FAAH e MAGL resulta em 

maior disponibilidade de AEA e 2-AG nas fendas sinápticas. De forma que elegemos esse 
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tipo de intervenção para analisar os efeitos do aumento da disponibilidade de 

endocanabinoides sobre o comportamento social no modelo animal para TEA, que, conforme 

estudos prévios de nosso grupo de pesquisa, apresenta déficit de interesse por novidade social. 

 Este trabalho busca contribuir com novas informações para a compreensão da 

participação do sistema endocanabinoide na modulação do interesse social, aspecto crucial na 

caracterização do TEA. Para isso, submetemos ratos adultos expostos a SE no início da vida a 

testes comportamentais de memória social, sociabilidade e memória de curto prazo. Antes dos 

testes, administramos o fármaco JZL 195, inibidor das enzimas FAAH e MAGL, visando 

aumentar os níveis de canabinoides endógenos dos animais e, assim, poder observar possíveis 

efeitos da alteração desse sistema sobre o comportamento social e a cognição. Correlações 

moleculares para os resultados comportamentais foram investigadas por análises 

biomoleculares de tecidos do hipocampo, córtex pré-frontal, estriado e amígdala, com 

intenção de analisar as concentrações de receptores CB1 e a sua expressão gênica em 

estruturas-chave da via mesocorticolímbica.   
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2. HIPÓTESE 

O aumento da sinalização endocanabinoide por via farmacológica pode reverter 

prejuízos de comportamento social em ratos expostos a status epilepticus neonatal. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar participação do sistema endocanabinoide na modulação do comportamento 

social em ratos expostos a status epilepticus (SE) neonatal. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar o efeito da aplicação de JZL195 (inibidor das enzimas FAAH e MAGL, 

catalisadoras dos endocanabinoides AEA e 2-AG) sobre a sociabilidade dos animais em 

testes que avaliam memória social e motivação social. 

b) Analisar o efeito do mesmo fármaco sobre a cognição em teste de reconhecimento de 

objetos que avalia memória de curto prazo. 

c) Avaliar se o insulto neonatal causa alterações na expressão gênica e proteica dos 

receptores CB1 no córtex pré-frontal, hipocampo, estriado e amígdala. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Animais 

 

 Os procedimentos adotados estiveram de acordo com os protocolos para o cuidado dos 

animais estabelecidos pelo do Comitê Ético da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(CEUA/UPM nº 142/08/2016) Ratos Wistar machos recém-nascidos foram mantidos em 

condições controladas (7:00-19:00h, ciclo luz/escuro; 22-24ºC) com suas mães. Idades foram 

determinadas a partir do dia de nascimento (P0). 

 

4.2 Indução de status epilepticus (SE) 

 

 Na idade P9 o grupo controle recebeu injeção intraperitoneal de salina (0.1 ml/10g), 

enquanto o grupo experimental foi administrado com pilocarpina 3,8% em salina (380mg/kg, 

i.p), com intenção de provocar SE (atividade convulsiva contínua ou intermitente de ao menos 

de 30 minutos, de acordo com a Comissão sobre Classificação e Terminologia da Liga 

Internacional contra Epilepsia – ILAE, 1989). Após 4 horas da indução do SE os animais 

retornaram às mães.  Em P21, foram separados das mães e distribuídos em 4 grupos (4-5 

animais por gaiola). Considerando que o número total de animais utilizados (40) dificultaria o 

alojamento e os estudos comportamentais, os experimentos foram divididos em 4 

experimentos de 8 a 12 animais cada.  

 

a) Grupo controle: 13 ratos administrados com salina em P9 e com salina 2 horas 

antes de cada teste comportamental em P60. 

b) Grupo controle + tratamento: 7 ratos administrados com salina em P9 e com o 

inibidor JZL195 (0,01mg/kg, ip) 2 horas antes de cada teste comportamental em 

P60. 

c) Grupo experimental: 11 ratos administrados com pilocarpina em P9 e com salina 

2 horas antes de cada teste comportamental em P60. 

d) Grupo experimental + tratamento: 8 ratos administrados com pilocarpina em P9 

e com o inibidor JZL195 (0,01mg/kg, ip) 2 horas antes de cada teste 

comportamental em P60. 
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Fig.1 – Esquema do método: grupos e subgrupos  

 

 

 

4.3 Testes comportamentais 

 

 Os testes comportamentais foram executados a partir de 60 dias pós-natal. Foram 

realizados sempre na mesma sala de observação e filmados.  

 

4.3.1 Memória social 

 

A memória social do animal foi avaliada pelo paradigma de habituação e 

desabituação. O protocolo utilizado foi adaptado do descrito por Guan e Dluzen (1994). Os 

animais foram habituados na sala de experimentação 60 minutos precedentes às sessões. O 

teste sempre foi realizado no mesmo horário para diminuir os efeitos circadianos, sendo os 

animais dos diferentes grupos observados de forma alternada. No intervalo entre as sessões, 

os equipamentos foram limpos com uma solução de etanol 5%, a fim de evitar possíveis 

rastros de odor deixados pelo sujeito anterior. 

CONTROLE

13 Ratos

Salina no P9

Salina no P60

7 Ratos

Salina no P9

JZL no P60

EXPERIMENTAL

11 Ratos

Pilocarpina no P9

Salina no P60

8 Ratos

Pilocarpina no P9

JZL no P60
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Para habituação com o equipamento, o animal teste foi colocado no centro de uma 

arena circular de acrílico branco com 60 cm de diâmetro x 50 cm de altura (Insight Ltda., 

Brasil) concomitantemente com uma caixa de acrílico (23.5 cm x 21 cm x 32 cm) contendo 

pequenos orifícios para permitir detecção das pistas olfativas, por 3 minutos.  Após o período 

de habituação, um rato com 30 dias de idade (estímulo social) foi introduzido dentro da caixa 

de acrílico por 3 minutos. O procedimento foi repetido 3 vezes (sessão 1 a sessão 3) com 

intervalos de 6 minutos. Nos intervalos, o animal teste era removido da arena e o equipamento 

era limpo com etanol 5%. Nas duas sessões subsequentes (sessões 4 e 5), foi utilizado um 

novo estímulo social da mesma idade do anterior. Foram mensurados o número e o tempo dos 

contatos olfativos entre os animais. 

 

4.3.2 Sociabilidade 

 

 O protocolo utilizado foi adaptado de Novaes (2012), de Crawley (2007). Caixa 

retangular de acrílico dividida em três compartimentos de tamanho equivalente (39x26x41) 

por portas retráteis. O animal foi habituado por 10 minutos no aparato, logo antes do início do 

teste, dividido em 3 fases sequenciais de 10 minutos cada. Durante o período de habituação, o 

rato foi colocado no compartimento do meio com as portas retráteis fechadas. Cada um dos 

dois lados continha uma gaiola de arame idêntica. Na fase de aproximação social, um rato 

desconhecido foi colocado em uma das gaiolas de arame. Na fase de novidade social, um 

novo rato desconhecido foi colocado dentro da gaiola de arame no compartimento oposto. 

Foram mensurados o tempo passado em cada compartimento e o tempo de contanto olfativo 

com cada estímulo em cada fase.  

 

4.3.3 Reconhecimento de objetos 

 

 O protocolo foi adaptado de Rachetti et al., (2013). A memória de curto prazo do 

animal foi avaliada pelo paradigma de habituação e desabituação. Para habituação com o 

equipamento, o animal teste foi colocado no centro de uma arena circular de acrílico branco 

com 60 cm de diâmetro x 50 cm de altura (Insight Ltda., Brasil) por 10 minutos.  Após o 

período de habituação, o animal foi exposto a dois objetos idênticos por 3 minutos. Três horas 

depois o animal foi colocado novamente na arena, com um dos objetos da triagem anterior e 

um novo objeto, por 3 minutos. Foi mensurado o tempo de investigação total de cada objeto. 
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4.4  Análise dos tecidos pós-testes comportamentais 

 

Ao fim dos testes comportamentais, os animais foram decapitados sob anestesia 

profunda (uretana 1,2 g/kg, ip), o cérebro foi removido, os tecidos (córtex pré-frontal, 

amígdala, hipocampo e estriado) foram dissecados e armazenados em freezer -800C até o 

momento da análise. 

4.4.1 RT-PCR Reação em cadeia da polimerase 

A expressão gênica do receptor CB1 foi analisada pela técnica de Reação em Cadeia 

da Polimerase em Tempo Real (PCR-RT).  O RNA total dos tecidos foi extraído com o 

auxílio da solução de TRizol e do kit comercial Invitrogen (Termo Fisher do Brasil) para 

PCR-RT, utilizando o equipamento de espectrofotometria NanoDrop 2000, com comprimento 

de onda de 260nm a 280nm. Em seguida, foi realizada a reação de transcrição reversa para a 

síntese do DNA complementar (cDNA). Após isso, foi realizada a PCR em tempo real com 

SYBR® Green PCR. Para a preparação das reações, foram utilizadas concentrações 

específicas de cDNA e primers do gene CNR1. Ao término dessa etapa, foi realizada a 

verificação da especificidade da geração obtida do fragmento amplificado por meio da 

determinação do melting curve, sendo que o cDNA obtido foi utilizado para a determinação 

da expressão do mRNA do gene CNR1. A Beta-actina foi utilizada como gene constitutivo. 

 

 

4.4.2 Elisa 

 

A quantificação de receptores CB1 foi feita por Elisa, com uso do Elisa Kit para 

Receptor Canabinoide 1 (Cloud-Clone), com microplaca pré-revestida com anticorpo 

específico para CB1. Seguindo o data sheet do kit, os tecidos foram homogeneizados e 

sonicados com Diluente Padrão do Kit e, em seguida, foram centrifugados por 5 minutos a 

5000 × g. O sobrenadante foi removido e o ensaio foi feito em seguida. O padrão foi 

reconstituído com 1,0 ml de diluente padrão, mantido por 10 minutos em temperatura 

ambiente, agitado suavemente. A concentração de padrão na solução-mãe é de 10 ng / ml. Em 

seguida foram preparados 7 tubos contendo 0,5 ml de diluente padrão e produzida uma série 

de dupla diluição. Serão estabelecidos 7 pontos de padrão diluído: 10 ng / ml, 5 ng / ml, 2,5 
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ng / ml, 1,25 ng / ml, 0,625 ng / ml, 0,312ng / ml, 0,156 ng / ml, sendo o último branco, com 

0ng / ml. Em seguida, reagentes de detecção A e B que acompanham o kit foram diluídos em 

diluentes A e B (1:100). Padrões diluídos e branco foram colocados em 7 pontos da placa de 

leitura, coberta com papel selante e levada a incubação por 2 horas, a 37 0C. O líquido foi 

removido de cada poço e em seguida foi adicionado em cada um 100 µl de Reagente de 

Detecção A, seguido de incubação por 1 hora a 37 0C. O líquido foi aspirado e cada poço 

lavado com 350 µl de Solução de Lavagem, três vezes.  Reagente de Detecção B foi pipetado 

(100 µl) em cada poço, coberto com papel selante e incubado por 30 minutos a  370C. 

Processo de aspiração/ lavagem foi feito novamente 5 vezes. Em seguida, 90 µl de Solução 

Substrato foram colocados em cada poço da placa, incubada a 37 0C por 20-25 minutos.  

Foram adicionados em cada poço  50 µl de Solução Stop. De imediato, a placa foi colocada 

para leitura no espectrômetro. A concentração de CB1 foi determinada via comparação de 

O.D. das amostras e curva padrão. A sensibilidade de detecção desse teste é de 0.156-

10ng/ml. 

 

4.4.3 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados pelo software GraphPad Prism. Os resultados dos testes de 

sociabilidade, memória de reconhecimento social e reconhecimento de objetos foram 

analisados por ANOVA Mista, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. Os grupos (controle x 

experimental) e o tratamento (salina x JZL) foram considerados como as variáveis intergrupo 

e os tempos de exploração dos objetos ou dos coespecíficos familiar e não familiar como a 

variável intragrupo. Os resultados foram representados com média + desvio padrão. 

Resultados de PCR-RT e Elisa foram submetidos aos testes Komolgorov-Smirnov e Shapiro 

de normalidade. Dados que passaram pelo teste de normalidade foram comparados pelo teste 

t-Student para amostras independentes e os resultados sem distribuição normal, foram 

analisados em teste não-paramétrico de Mann Whitney, sendo expressos como mediana + 

intervalo. O nível de significância considerado foi p <0,05.  
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Memória social 

 

Animais controles tratados com JZL investigaram os estímulos sociais por menos tempo em 

cada uma das sessões, em comparação aos controles sem tratamento (F(1,18)=8,943; 

p<0,0001) (2A). Na sessão 4, quando apresentados à novidade social, mostraram menos 

interesse em investigar o novo animal por efeito do tratamento (F(1,18)=5,481; p=0,03), sem 

prejuízo da capacidade de discriminação (F(1,18)=9,807; p=0,0058) (2B). Animais 

experimentais tratados com JZL não apresentaram diferença significativa no tempo de 

investigação da novidade social (F(1,17)=2,509; n.s.) (2D), mas investigaram os estímulos 

sociais familiares por mais tempo, em comparação aos experimentais não tratados 

(F(1,17)=7,642; p<0,0001) (2C). Quando analisado o efeito cumulativo (soma do tempo de 

investigação em todas as sessões), o tratamento com JZL interferiu especificamente no tempo 

de investigação do grupo controle em todas as sessões (F(1,175)=0,6686; p<0,0001) (2E e 

2F). 
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Fig.2 Teste de habituação/desabituação expresso como média ± desvio padrão dos grupos: 

controle salina (n=13) e controle JZL (n=7); experimental salina (n=11) e experimental JZL 

(n=8).  
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5.2 Sociabilidade 

 

Animais controle que receberam salina discriminaram animal familiar da novidade 

social (t=3,356; p<0,01) e aqueles que receberam o tratamento com JZL apresentaram 

redução no tempo de investigação em comparação aos controles não tratados (F (1,19)=4,863; 

p=0,04), (3A).  Animais experimentais tratados com JZL não apresentaram diferença 

significativa no tempo de investigação dos estímulos sociais (F (1,19)=0,001; n.s), em 

comparação aos não tratados; tanto experimentais tratados como não tratados não mostraram 

preferência estatisticamente significante pela novidade social (F(1,19)=2,239; n.s.) (3B).  
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Fig.3 Tempo de interação social com animal familiar e novidade social expresso como média 

± erro padrão dos grupos: controle salina (n=13) e controle JZL (n=7); experimental salina 

(n=11) e experimental JZL (n=8). ** p<0,01. 
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5.3 Reconhecimento de objetos 

 

O tratamento com JZL afetou a capacidade de discriminação de objetos nos animais controle 

(F(1,13)=4,955; p=0,04) (4A) e reduziu o tempo de investigação nos animais experimentais 

(F(1,11)=5,999; p=0,03), sem afetar a capacidade de discriminação (F(1,11)=0,860; n.s.) (4B).  
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Fig.4 Tempo de investigação de objetos expresso como média ± erro padrão dos grupos: 

controle salina (n=8) e controle JZL (n=7); experimental salina (n=5) e experimental JZL 

(n=8). 
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5.4 Locomoção  

 

O tratamento com JZL aumentou especificamente a locomoção total de animais 

controles (F(1,24)=4,837; p=0,03), não afetando de forma significativa os animais 

experimentais (F(1,24)=0,341; n.s.) (5A). Quanto à locomoção na zona central, o fármaco 

interferiu em ambos os grupos, reduzindo a permanência nas áreas centrais (F(1,24)=4,547; 

p=0,04) (5B).  
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Fig.5 Locomoção total e tempo na zona central expressos como média ± erro padrão dos 

grupos controle salina (n=8), controle JZL (n=7), experimental salina (n=5) e experimental 

JZL (n=8).  
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5.5 RT-PCR 

 

Não houve diferença significativa na expressão do RNAm do receptor CB1 no 

hipocampo (U=8000; n.s.) (6A), córtex pré-frontal (U=5000; n.s.) (6B), estriado (U=8000; 

n.s.) (6C) e amígdala (U=5000; n.s.) (6D).   
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Fig.6 Expressão do mRNA do receptor CB1 expressa como mediana ± intervalo dos grupos 

controle (n=4) e experimental (n=4). 
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5.6 ELISA 

 

Houve diferença significativa na concentração de receptor CB1 no hipocampo 

(U=2000; p<0,03) (7A) dos animais experimentais em comparação com os controles. Não 

houve diferença significativa no córtex pré-frontal (U=8000; n.s.) (7B), no estriado (U=1100; 

n.s.) (7C) e na amígdala (U=1100; n.s.) (7D).   
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Fig.7 Concentração do receptor CB1 expressa como mediana ± intervalo dos grupos controle 

(n=5) e experimental (n=5). * p= 0,03. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Este estudo investigou a participação do sistema endocanabinoide na modulação do 

comportamento social de ratos expostos a status epilepticus (SE) neonatal, modelo animal que 

tem sido utilizado para estudo dos prejuízos sociais que caracterizam o transtorno do espectro 

autista (TEA).  Para isso, animais experimentais (submetidos a SE no nono dia de vida) e 

controles foram subdivididos em dois grupos, que receberam injeção de salina ou do fármaco 

JZL195, bloqueador da ação de enzimas catalisadoras de endocanabinoides, com a intenção 

de causar aumento da disponibilidade de canabinoides endógenos no cérebro dos animais, 

duas horas antes de serem feitos os testes comportamentais. 

No teste que avaliou a memória de reconhecimento social, o tratamento com JZL 

reduziu o tempo de investigação especificamente nos animais controles, que investigaram 

menos os estímulos sociais em todas as sessões, tanto os familiares quanto a novidade social, 

apesar de terem mantido a capacidade de discriminação social. Nossa hipótese é que a 

sinalização endocanabinoide interfere na neurotransmissão dopaminérgica, alterando o 

funcionamento normal do sistema de recompensa diante de uma situação de interação social.  

Os endocanabinoides e seus receptores CB1 funcionam em sistema de sinalização 

retrógrada em muitas sinapses no SNC, particularmente nas sinapses GABAérgicas e 

glutamatérgicas. Também desempenham uma função moduladora na transmissão de 

dopamina (FERNANDEZ-RUIZ et al, 2010; BREIVOGEL et al, 2009; KANO et al, 2009). 

Portanto, os efeitos dos canabinoides na transmissão dopaminérgica e nos comportamentos 

relacionados a esta são geralmente indiretos e exercidos através da modulação de inputs de 

GABA e glutamato recebidos por neurônios dopaminérgicos. Evidências sugerem, no entanto, 

que certos canabinoides podem ativar diretamente os receptores TRPV1, que foram 

encontrados em algumas vias dopaminérgicas, permitindo assim uma regulação direta da 

função dopaminérgica (FERNANDEZ-RUIZ et al, 2010). Através deste mecanismo direto ou 

através de mecanismos indiretos que envolvem neurônios de GABA ou glutamato, os 

canabinoides podem de alguma maneira interagir com a transmissão dopaminérgica no SNC, 

o que pode interferir de forma importante em vários processos neurobiológicos relacionados à 

transmissão dopaminérgica, como a já referida motivação/ recompensa social, bem como em 

diferentes neuropatologias que afetam esses processos. 

Trabalhos com modelos animais, que provocaram alterações no sistema 

endocanabinoide via indução farmacológica, identificaram déficits em funções relacionadas à 

neurotransmissão dopaminérgica, como desregulação no processamento de estímulos 



29 

 

  

compensatórios e aversivos (TAN et al, 2014). Uma literatura robusta demonstra que 

neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral (VTA ) são fortemente ativados mediante 

recompensa ou mesmo pistas de recompensa social, bem como por estímulos aversivos 

(HOLLY et al, 2016; ANSTROM et al, 2009). Também foi demonstrado que o 

comprometimento de terminais dopaminérgicos em áreas que recebem projeção da VTA 

reduziu o comportamento exploratório de ratos, que foi restaurado por ação de agonistas 

dopaminérgicos (FINK e SMITH, 1980). 

Nesse sentido, é importante atentar para o papel da via mesocorticolímbica na 

formação da memória emocional. O córtex pré-frontal (CPF) e estruturas subcorticais do 

sistema de recompensa estão altamente interconectados.  Neurônios da VTA que se projetam 

em regiões como hipocampo, estriado e amígdala são modulados por inputs do CPF. Sabe-se 

que esta região está relacionada às funções executivas, “pacote” de funções essenciais para a 

atenção dirigida e a regulação emocional. Estudos com modelos animais utilizando JZL 

reportaram efeitos sobre as funções cognitivas similares aos induzidos pelo delta-9-tetra-

hidrocanabinol (THC), principal componente da Cannabis sativa (MANDUCA, 2015), como 

o “estado amotivacional”, caracterizado pela falta de interesse em recompensas sociais e de 

aprendizagem (ZLEBNIK e CHEER, 2016).   

Já os animais experimentais tratados com JZL não apresentaram diferença 

significativa no tempo de investigação da novidade social nesse mesmo teste. No entanto, 

investigaram os estímulos sociais familiares por mais tempo, em comparação aos 

experimentais não tratados. Assim, consideramos a ausência de efeito do fármaco sobre a 

motivação para interagir com novidade social como indício de prejuízos funcionais ou 

estruturais na via mesocorticolímbica induzidos pelo status epilepticus. Quanto ao aumento da 

investigação dos estímulos sociais já conhecidos, é possível que o fármaco favoreça, nesse 

modelo animal, a sociabilidade em situações de exposição repetida. Estudos sugerem que a 

experiência emocional tem efeito modulador sobre a plasticidade sináptica das conexões ao 

longo das comunicações CPF-estruturas subcorticais (TAN et al, 2014; MAROUN et al, 

2006), áreas com densidade considerável de receptores CB1 que, conforme já mencionado, 

modulam tanto a liberação de glutamato de terminais pré-sinápticos como a de GABA a partir 

de elementos inibitórios de interneurônios locais (REA et al, 2013; MARSICANO e LUTZ, 

1999). Assim, canabinoides que atuam nas regiões mesocorticolímbicas são capazes de 

modular a atividade de output das populações neuronais e afetar a via mesolímbica da 

dopamina, dado as relações entre sistema endocanabinoide e neurotransmissão dopaminérgica 

(FERNANDEZ-RUIZ et al, 2010).  
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No teste de sociabilidade, que avaliou a motivação do animal para interagir com 

novidade social (mediante exposição simultânea a animal familiar e a animal desconhecido), o 

fármaco JZL reduziu, nos animais controles, o tempo de investigação dos estímulos sociais e 

afetou a preferência por investigar a novidade social, comportamento evidente em controles 

não tratados. Nos animais experimentais, o fármaco não interferiu no tempo de investigação 

nem na preferência por novidade (também não apresentada por experimentais não tratados). 

Esses resultados reforçam a hipótese de uma interferência específica do JZL sobre a 

motivação social de animais saudáveis. A não interferência do tratamento em experimentais 

pode evidenciar a existência de um prejuízo estrutural ou funcional na via mesocorticolímbica 

induzida pelo SE neonatal, que detalharemos melhor adiante, na discussão dos resultados na 

análise biomolecular.  

A hipótese de uma anormalidade do sistema endocanabinoide específica de circuitaria 

relacionada ao comportamento social faz-se relevante frente aos resultados do teste cognitivo 

de reconhecimento de objetos, no qual avaliamos memória de curto prazo: tanto os animais 

controle como os experimentais que não foram tratados com JZL mostraram preservação das 

funções cognitivas, resultados que foram ao encontro aos relatados por nosso grupo 

(BARBOSA et al, 2017). No entanto, considerando-se os animais de ambos os grupos 

administrados com o fármaco JZL195, verificou-se prejuízo na discriminação de objetos tanto 

em controles como em experimentais, o que interpretamos como possível indício de alteração 

da sinalização endocanabinoide em regiões processadoras de estímulos de motivação-

recompensa social. A interferência do JZL na memória de curto prazo em animais submetidos 

a testes com paradigma de discriminação de objetos já foi relatada por estudos anteriores 

(WISE et al, 2012; LONG et al, 2009), que descreveram prejuízos na atenção e na memória 

de curto prazo. Efeitos, como já referido, similares aos induzidos pelo fitocanabinoide THC 

(MANDUCA, 2015).   

A avaliação da atividade locomotora mostrou que o JZL aumentou a locomoção total 

especificamente de animais controles. A hiperlocomoção em animais saudáveis administrados 

com pequenas doses de fármacos agonistas de receptores CB1 já foi observada (POLISSIDIS 

et al, 2013, 2010). Um desses trabalhos, usando a técnica de microdiálise in vivo, identificou 

aumento da liberação de dopamina no CPF e no estriado, enquanto a liberação de glutamato 

foi aumentada no CPF e reduzida no estriado (POLISSIDIS et al, 2013). A ausência de efeitos 

do JZL na locomoção total de animais experimentais reforça a hipótese de alteração da 

sinalização canabinoide (e consequentemente na neuromodulação de dopamina e glutamato) 

no modelo animal submetido a SE. Quanto à locomoção na zona central, o fármaco reduziu a 
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permanência nas áreas centrais em ambos os grupos. Estudos anteriores que utilizaram o JZL 

como agonista de receptores de CB1 observaram aumento de comportamentos ansiolíticos em 

animais saudáveis, induzidos pelo fármaco (MANDUCA, 2015). Em nosso trabalho, o JZL 

aumentou a ansiedade também nos animais experimentais, o que sugere que o déficit de 

motivação social não está relacionado à ansiedade social nesse nosso modelo para o TEA. Um 

estudo de nosso grupo, que avaliou efeitos do ansiolítico Diazepam nesse mesmo modelo 

animal, submetido ao mesmo teste de sociabilidade utilizado por nós, não identificou 

nenhuma alteração do comportamento de falta de interesse por novidade social, característico 

desse modelo (CASTELHANO, 2015). 

Por fim, a quantificação de receptores CB1 por Elisa identificou concentração 

reduzida dessas proteínas no hipocampo de animais experimentais. O receptor CB1 é 

altamente expresso no sistema nervoso dos mamíferos, particularmente no hipocampo, onde 

se encontra, em alta densidade nos terminais pré-sinápticos de interneurônios inibitórios 

(TAKÁCS et al, 2014). A ativação da sub-região do hipocampo ventral é conhecida por 

aumentar tanto a atividade dos neurônios dopaminérgicos localizados na VTA quanto os 

níveis de dopamina em regiões cerebrais relacionadas à recompensa (LOUREIRO et al, 

2015).  Um estudo que registrou a atividade eletrofisiológica de animais durante teste 

comportamental de sociabilidade, demonstrou que a ativação de CB1 no hipocampo ventral 

induz a déficits de sociabilidade natural e de comportamentos de reconhecimento social 

(LOUREIRO et al, 2015), identificando a transmissão endocanabinoide hipocampal como um 

modulador crítico da via mesocorticolímbica da dopamina e do processamento de fenômenos 

comportamentais relacionados à recompensa social. Um volume considerável de estudos tem 

apontado o papel do hipocampo para comportamentos adaptativos, explorando, em específico, 

as comunicações amígdala-hipocampo na formação de memória emocional e comportamentos 

aversivos (DESMEDT et al, 2015).  

O déficit que detectamos por Elisa na concentração de proteína CB1 no hipocampo de 

animais submetidos a SE neonatal pode explicar a ausência de efeito do fármaco que 

observamos nos animais experimentais e a redução da motivação social nos testes de memória 

social e de sociabilidade que observamos nos controles. Estudos de monitoramento 

eletrofisiológico de animais adultos submetidos a SE neonatal com pilocarpina mostraram que 

esses animais apresentam atividade epileptiforme no hipocampo, em específico na região 

CA1 (SANTOS et al, 2000), na qual foi mostrada a participação do receptor CB1 na 

calibração do balanço sináptico excitatório (MONORY, 2015). Interessante relacionar essa 

hiperexcitabilidade em estruturas mesocorticolímbicas, caraterística do cérebro que mostra 



32 

 

  

atividade epileptiforme relacionada a SE neonatal, aos tratamentos para epilepsia refratária 

com fitocanabinoide, cujo efeito anticonvulsivante já foi bem demonstrado (CARLINI e 

MECHOULAM, 1975), estabelecendo a relação entre sinalização endocanabinoide e 

neurotransmissão excitatória e inibitória. 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados reforçam que o modelo animal de ratos expostos a SE neonatal é 

válido e relevante para estudo da motivação social e das alterações neurobiológicas 

subjacentes aos sintomas do TEA. Nossos dados sugerem que o sistema endocanabinoide 

participa da modulação de comportamento social e que existe alteração neurobiológica dessa 

circuitaria no TEA. Intervenções farmacológicas nos receptores CB1 podem ser um caminho 

relevante para explorar essa circuitaria, tendo em vista os resultados de nossos testes 

comportamentais e as alterações na concentração de CB1 que identificamos no hipocampo de 

experimentais.  
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