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1. INTRODUÇÃO

A Cannabis (CB) é uma planta que possui propriedades medicinais e psicoativas,

além de uma ampla capacidade de se adaptar a novos ambientes. Ela possui 2 espécies

principais, Cannabis sativa e Cannabis indica, sendo aquela mais alta e fibrosa

e esta mais baixa e mais psicoativa. Quanto à origem geográfica dessa planta,

estudos Paleobotânicos apresentam-na retrocedendo à época holocênica, a cerca de

11.700 anos atrás, prevalecendo em regiões da Ásia central. O primeiro uso de CB por

humanos data a 10.000 anos atrás, no fim da era do gelo (PISANTI; BIFULCO, 2019).

Na China, há cerca de 4000 anos Antes de Cristo (A.C) existem evidências do uso

medicinal, ritualístico, e como suplemento alimentar, além do uso da fibra com outras

finalidades. A farmacopeia “Shen Nung Pen Ts’ao Ching”, escrita no primeiro século

A.C, apresenta preparações feitas com a Flor da CB feminina utilizadas em pessoas

sofrendo com dor reumática, constipação, malária, beribéri e distúrbios ginecológicos.

Além disso, em outras farmacopeias foram descritas o uso dessas preparações para

diminuir a temperatura corporal e purificar o sangue. Ainda na farmacopeia chinesa,

o “Ho Han Shu”, datado Depois de Cristo (D.C) descreve-se pela primeira vez o uso

analgésico da CB (PISANTI; BIFULCO, 2019).

No Japão, preparações com a CB era principalmente utilizadas para tratar

doenças de pele, parasitas intestinais, asma, venenos de animais e também como

laxante. Já na Índia, a CB era amplamente utilizada em rituais religiosos, além do uso

para combater a ansiedade e uso diurético, anestésico, analgésico, antiespasmódico,

anti parasitário, expectorante, anti convulsionante, anticaspa, para tratar: a fadiga, a

dor de ouvido, diarréia, insônia, gonorreia, cefaleia, mania, constipação e aumentar o

apetite (PISANTI; BIFULCO, 2019).

As primeiras aplicações com um método científico experimental da CB foram

iniciadas no século XIX por William Brooke O’Shaughnessy, que utilizou extratos

alcoólicos da Cannabis em pacientes com cólera, reumatismo, tétano e convulsões.

Esses pacientes reagiram bem ao tratamento. Graças ao seu estudo e de outros, o

interesse medicinal pela CB voltou a crescer e se espalharam os estudos sobre essa

planta no mundo. O uso recreacional da CB também cresceu rapidamente (PISANTI;

BIFULCO, 2019).
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A era de ouro da CB medicinal ocorreu durante a segunda metade do século

XIX, quando inúmeros estudos começaram a ser publicados na Europa e Estados

Unidos. Vários laboratórios lançaram então inúmeras formulações de CB, que eram

utilizadas como anti-inflamatórios, analgésicos e antiespasmódicos, além de ter sido

usada também no tratamento da dependência de opiáceos, migrânea, dor e

insônia (PISANTI; BIFULCO, 2019).

As restrições da CB iniciaram-se no início do século XX, e nos Estados Unidos da

América (EUA) em 1937 foram adotadas políticas de proibição, por meio de aumento

de impostos e penas de violação da lei com altos valores monetários, logo todos os

experimentos do uso medicinal da CB foram interrompidos no país e no mundo. Em

1960, devido ao amplo uso recreacional, a CB foi categorizada como substância

abusiva (PISANTI; BIFULCO, 2019).

Apesar das proibições e restrições, em 1967 cientistas identificaram pela

primeira vez as estruturas químicas das substâncias ativas da CB como o Δ9

-tetrahydrocannabinol (Δ9 - THC). Isso motivou a segunda onda de estudos sobre a CB,

resultando na descoberta do sistema endocanabinoide (SECB) na década de

90. Atualmente, a CB vive uma nova era de redescoberta sobre seu potencial médico,

com políticas mais permissivas do seu uso medicinal em vários países, demonstrando

eficácia no tratamento de diversas doenças, e a descriminalização/legalização do seu

uso recreacional (MECHOULAN, 2012; PISANTI; BIFULCO, 2019).

O SECB é constituído por vias de ativação, as quais têm dois

receptores canabinóides mais bem estudados, CB1 e CB2. Esses receptores pertencem

aos receptores de membrana-ligados-à-proteína G e encontram-se presentes em

diversos sítios corporais. O CB1 está presente com abundância em áreas do sistema

nervoso central (SNC), principalmente naquelas envolvidas com o controle alimentar

(estando relacionada com o centro de saciedade), dor, vias de ansiedade e sono. Porém

também se encontra em outros sítios importantes: adipócitos, hepatócitos,

sistema gastrointestinal. Quanto aos receptores CB2, encontram-se em células do

sistema imunológico, como as células B e T, e no Baço e Amígdalas (GODOY-MATOS et

al., 2006; GRUDEN et al., 2016).

Atualmente, o uso de canabinóides como o THC e o canabidiol (CBD) são

pesquisados e demonstram eficácia no tratamento de algumas afecções como a
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enxaqueca, agregação plaquetária, inflamação, dor neuropática, fibromialgia, disforia,

distúrbios do sono e síndrome do intestino irritável. Esse uso possui respaldo devido a

várias ações e vias nos quais atuam o SECB. Nos casos da regulação da dor, o THC age

aumentando os níveis de beta-endorfina do SNC, modula os centros de analgesia dos

circuitos do tronco cerebral, afetando os sistemas ascendentes e descendentes das vias

da dor, medo e ansiedade. Quanto a ação anti-inflamatória, o THC inibe a síntese de

prostaglandina E-2 e bloqueia a conversão de ácido araquidônico em metabólitos

derivados da ciclooxigenase, enquanto o CBD inibe a ciclooxigenase e a lipoxigenase.

Essa ação anti-inflamatória concede ao THC uma potência de cerca de 20 vezes maior

do que a aspirina e duas vezes maior do que a hidrocortisona, quando administrado

por via oral (MECHOULAM; PARKER, 2012; ROMERO-ZERBO et al., 2020; RUSSO, 2008).

O CBD foi isolado na década de 30 e em 1963 teve sua estrutura química

descoberta. Desde então os mecanismos pelos quais o CBD age no corpo humano são

estudados, principalmente por meio de modelos animais. Nesses modelos, foi

demonstrado em cérebros de camundongos e em membranas de células transfectadas

com CB2 humano, um antagonismo potente dos agonistas de receptores canabinóides.

Esse antagonismo de receptores canabinóides e seus agonistas é um dos principais

motivos pelo qual o CBD demonstra ação de imunossupressão, sendo benéfico ao

modular processos inflamatórios e impedir o recrutamento de citocinas

pró-inflamatórias. Estudos in vitro e in vivo demonstraram essa ação através da inibição

de interleucina-2 (IL-2), interleucina-10 (IL-10), fator de necrose tumoral (TNF-a),

interferon-y (INF-y). Essa inibição aparenta estar ligada a capacidade do CBD de

melhorar a sinalização de adenosina através da inibição da absorção dessa

(ASSA-GLAZER et al., 2020; LOUSEK et al., 2021; MECHOULAM et al., 2007b; MILLER;

DEVI, 2011).

Ademais, o CBD tem pouca afinidade com os receptores CB1 e CB2 e age em

locais que provavelmente não tem esses receptores, dessa forma antagoniza os

agonistas desses receptores (MECHOULAM et al., 2007). Além disso, o SECB demonstra

ter um efeito comitiva, no qual a presença de metabólitos da CB inicialmente

considerados como inativos possuem efeitos que aumentam a eficácia do canabinoide.
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Esse efeito sinérgico de outros componentes não canabinoides presentes em extratos

da CB sugere que o uso de soluções com elevada pureza de canabinoides possa não ter

ação tão potencializada quando comparada a outras soluções menos puras, podendo

até mesmo ter efeitos mais reduzidos (RUSSO, 2018).

O CBD também é muito estudado no tratamento de transtornos

neuropsiquiátricos, como a epilepsia, transtorno do espectro autista (TEA), transtornos

depressivos e ansiosos, entre outros. Estudos em camundongos com síndrome de

Dravet (SD), uma forma grave e refratária de epilepsia, demonstraram que altas doses

de CBD (100 mg/kg) se mostraram eficazes em reduzir a frequência, duração e

severidade das crises epilépticas e melhoraram déficits sociais similares ao do autismo.

Além disso, doses baixas (10-20 mg/kg) são capazes de gerar melhora em

comportamentos sociais. Essas altas doses do CBD causam esses efeitos através da

modulação da plasticidade sináptica no hipocampo, através do antagonismo do

receptor 55 acoplado por proteína G ativado por lipídico (GPR55). Por fim, o CBD em

altas doses também atua reduzindo a saída excitatória de neurônios do giro denteado e

aumentando a inibição mediada por receptores GABA-A e restaura a excitabilidade

inibitória interneuronal no giro denteado do hipocampo (PREMOLI et al., 2019).

Em outra forma de epilepsia refratária, a síndrome de Lennox–Gastaut (SLG),

doses de 10-20 mg/kg de CBD purificado demonstraram alta redução na frequência de

convulsões em crianças e adultos, concomitantemente se mostrou uma droga muito

segura, por apresentar apenas efeitos colaterais leves e transitórios, como diarreia,

sonolência e diminuição de apetite. Esse CBD Epidiolex® foi aprovado para uso nos

Estados Unidos em casos de convulsões epilépticas e associada a SLG e SD (PREMOLI et

al., 2019).

Em outros estudos em humanos, o CBD em altas doses 600 mg/kg e 75-300

mg/kg demonstrou eficácia, respectivamente, em transtornos psicóticos e na doença

de Parkinson. Sendo no primeiro através de uma normalização das disfunções cerebrais

e no segundo através de uma melhora da qualidade de vida dos pacientes (PREMOLI et

al., 2019).  
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O SECB também faz parte do metabolismo endócrino, tendo receptores CB1 e

CB2 presentes em células pancreáticas. Alguns estudos apontam a presença desses

receptores em células beta, o que sugere um papel na regulação secretória de insulina.

O receptor CB1 apresenta um papel importante no desenvolvimento de lipogênese e

resistência insulínica. A ativação desse receptor em adipócitos brancos desencadeia a

acumulação de triglicerídeos, síntese de ácidos graxos e a diminuição da lipólise. Além

disso, essa ativação também causa a lipogênese hepática e acúmulo de gordura

visceral, sendo esta relacionada a gênese da resistência insulínica (FRANCISCHETTI;

ABREU, 2006; GRUDEN et al., 2016; ROMERO-ZERBO et al., 2020; RUSSO, 2019).

A resistência insulínica é mediada através de diversas vias de ação do SECB.

Primeiramente, a desregulação desse sistema pode causar efeitos deletérios no

metabolismo da glicose e da sensibilidade à insulina, independentemente do ganho de

peso. Outros fatores que afetam a sensibilidade à insulina e aumento da produção de

glicose são a ativação dos receptores CB1 causando: inibição da sinalização insulínica

através da IRS1 e Akt2; diminuição da expressão de enzimas hepáticas degradantes de

insulina; e indução de estresse do retículo endoplasmático, o que eleva os níveis de

ceramidas de cadeias longas no fígado,que, por sua vez, inibem a sinalização da

insulina (GRUDEN et al., 2016).

O CBD já foi analisado em alguns estudos experimentais, os quais

demonstraram efeitos benéficos, através da sua ação protetora tecidual,

anti-inflamatória e anti-oxidante, na diabetes e em algumas de suas complicações,

como a neuropatia, retinopatia e cardiomiopatia (GRUDEN et al., 2016).

A distribuição de sítios do SECB possibilita a compreensão de possíveis ações

relacionadas, como o controle a ingestão de alimentos e da saciedade; regulação da

secreção de hormônios do SNC e dependentes de hormônios

hipotalâmicos/hipofisários; modulação do sistema imunológico e seu papel

inflamatório; lipogênese e resistência insulínica. (GODOY-MATOS et al., 2006). Ademais,

essa distribuição de sítios, principalmente de receptores CB1 em órgãos periféricos

como a tireoide, trato gastrointestinal e glândula adrenal, podem controlar o

comportamento alimentar e auxiliar no ganho de peso corporal (KANO et al., 2009).
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Concomitantemente, o apetite e os comportamentos alimentares também

possuem outras vias relacionadas ao SECB, principalmente relacionadas aos receptores

CB1 no SNC. Pode haver modulação através desse sistema a nível mesolímbico e

hipotalâmico. Sendo nesse primeiro pela modulação da motivação de ingestão

alimentar e no segundo através de mediadores orexigênicos e anorexigênicos. Além

disso, foi demonstrado também que o THC age induzindo o a ingestão alimentar,

enquanto a Anandamida age, de forma dependente de receptores CB1, induzindo a

hiperfagia quando administrada no hipotálamo (KANO et al., 2009). O THC já foi

aprovado como um estimulante de apetite no tratamento de síndrome consumptiva

induzida pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou pacientes com Alzheimer, e

também como medicação anti-emética e anti-náusea em pacientes tratados com

quimioterápicos (KANO et al., 2009).

Por outro lado, há vias relacionadas aos SECB que auxiliam no controle do

apetite. Alguns estudos em modelos animais relacionados à SM, já demonstraram que

o uso de antagonistas de receptores CB1 (Rimonabanto) agem na diminuição na

procura por alimentos doces; perda de peso; redução do estado inflamatório

resultante da obesidade; resistência ao desenvolvimento de esteatose hepática e

diminuição da resistência periférica à ação da insulina (GODOY-MATOS et al., 2006). O

Rimonabanto chegou a ser comercializado como um medicamento para tratar a

obesidade, tendo apresentados resultados quanto a perda de peso e diminuição da

lipogênese, porém ele foi retirado de circulação quando uma série de estudos

começaram a demonstrar efeitos colaterais relacionados a depressão, ideação suicida e

ao suicídio. Vemos então que ao falarmos da ativação desses receptores não podemos

ter uma visão simplista, pois a modulação mediada por eles é ampla e pode inclusive

se relacionar com humor e bem-estar (BLOOMFIELD et al., 2019; GODOY-MATOS et al.,

2006; GRUDEN et al., 2016; HILL; PATEL, 2013; ROMERO-ZERBO et al., 2020; ZOU;

KUMAR, 2018).

A obesidade é caracterizada pelo índice de massa corporal acima de 30 kg/m²

sendo um problema de saúde pública no Brasil, que apresentou números aumentados

em 67,8% entre os anos de 2006 e 2018, apresentando uma prevalência atual de 18,9%

entre a população brasileira (“Pesquisa Vigitel Brasil 2018”, 2018). Ademais, pode estar

associada à predisposição de diversas doenças como hipertensão arterial sistêmica
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(HAS), diabetes, angina, acidente vascular cerebral, dislipidemias, esteatose hepática,

alterações ósseas secundárias à obesidade, doença arterial coronariana, infarto de

miocárdio, aterosclerose, insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial,

cardiomiopatia dilatada, cor pulmonale e síndrome de hipoventilação, apneia do sono

e depressão (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM, 2015; FERREIRA;

SZWARCWALD; DAMACENA, 2019).

A síndrome metabólica (SM) está relacionada com ganho de peso visceral,

aumento da resistência insulínica, diabetes, hipertensão e esteatose hepática. Há

também um quadro de inflamação associado à SM, essa resposta está

relacionada com ativação imune de macrófagos, que por sua vez convoca mediadores

inflamatórios, como a Interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF) e

prostaglandina E2. Além disso, os macrófagos também são responsáveis pela síntese de

dois importantes agonistas dos receptores canabinóides, a Anandamida e a 2-AG, que

estão relacionados com o aumento da lipogênese, resistência insulínica, esteatose

hepática e aumento da ingestão de alimentos através dos receptores CB1. O uso

de canabinóides, como o Δ9 - THC, está relacionado com a redução de atividades

inflamatórias exacerbadas, causando uma inibição da atividade dos

macrófagos. (GODOY-MATOS et al., 2006; MCALLISTER; GLASS, 2002).

Os receptores CB2 são expressos em órgãos do sistema imune e no cérebro,

sendo em menores quantidades neste último. Acredita-se que esses receptores

desempenham um papel de proteção, para limitar e evitar comprometimento tecidual,

através de sinalização lipídica. Logo, o desequilíbrio e a disfunção de receptores CB2

podem apresentar um importante papel no desenvolvimento de doenças. O aumento

de níveis de canabinóides e a estimulação do CB2 em humanos está relacionada, de

forma positiva ou negativa, ao desenvolvimento de obesidade, doença hepática

gordurosa não alcoólica, isquemia hepática-lesão por reperfusão, fibrose e cirrose

hepática, diverticulite, colite, doença inflamatória intestinal, pancreatite e câncer

(PACHER; MECHOULAM, 2011).

Na doença hepática a ativação dos receptores CB2 em diferentes células

hepáticas causam a mediação da apoptose celular, efeitos antifibróticos, atenuam a

inflamação e a geração de espécies de oxigênio e nitrogênio reativos. Essa ativação

10



pode causar uma atenuação da inflamação e do ganho de peso relacionados à

obesidade e à idade. Além desses efeitos, os receptores CB2 quando estimulados

também causam uma atenuação da inflamação e da sensitividade visceral em doenças

inflamatórias gastrointestinais. Por fim, no câncer os receptores CB2 apresentam

dubiedade de ação, pois podem causar tanto a atenuação dos fatores de crescimento

tumoral, quanto a promoção desses fatores (PACHER; MECHOULAM, 2011).

No Brasil, o CBD já pode ser prescrito, ainda que de maneira muito controlada e

de alto custo. Essa prescrição acontece normalmente para o tratamento de doenças

neuropsiquiátricas, como o transtorno de ansiedade social, psicose e distúrbios do

sono (CRIPPA; ZUARDI; HALLAK, 2010). Em alguns estados dos EUA, como California,

Colorado, Nevada, Oregon e Washington , compostos derivados da Cannabis já são

utilizados para acelerar a recuperação muscular de atletas e aumentar a performance

(YORKWILLIAMS et al., 2019). Além disso, o CBD é um dos compostos do extrato da

Cannabis sativa, responsável por cerca de 40% de sua composição, além de ser um

composto não psicoativo, ao contrário do THC, e já é um composto legalizado no Brasil

para o uso terapêutico. Diante disso, e tendo em vista os possíveis efeitos metabólicos,

o uso de canabinóides pode auxiliar na redução dos efeitos adversos oriundos da SM,

caracterizando-se como um possível suplemento alimentar com baixa adversidade a

ser utilizado como adjuvante no tratamento dessa síndrome (PACHER; MECHOULAM,

2011).

Ademais, alguns estudos abordam o uso do CBD em modelos animais de

obesidade, apresentando resultados positivos quanto ao controle de peso, perfil

lipídico e glicêmico. (PACHER; MECHOULAM, 2011). Dessa forma torna-se de especial

relevância o estudo da suplementação do CBD em modelos de obesidade.

2. OBJETIVOS

-Demonstrar o impacto da suplementação alimentar com o óleo de Cannabis (OCB) em

modelos de obesidade.

-Pesquisar os efeitos metabólicos do OCB em ratos obesos e não obesos.

-Analisar os níveis glicêmicos de ratos obesos e não obesos submetidos à

suplementação com OCB.
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-Analisar possível benefício na hipertrofia cardíaca de ratos obesos e não obesos

submetidos à suplementação com OCB.

- Analisar o perfil lipídico e pancreático de ratos obesos e não obesos submetidos à

suplementação com OCB.

3. METODOLOGIA

3.1. OBTENÇÃO DO ÓLEO DE CANNABIS

Foi obtido um óleo de cannabis a 2% (20mg/mL) via compra mediante receita

prescrita, em farmácia. Este óleo foi então diluído em uma solução com água e um

emulsificante a 10% e oferecido aos ratos “ad libitum”.

3.2. ANIMAIS  

Foram obtidos do biotério setorial da Pontifícia Universidade Católica – Goiás

(PUC Goiás) dezesseis ratos Wistar com peso inicial aproximado de 300g.

Esses foram alocados em um ambiente controlado com ciclo claro/escuro 12h-12h, em

caixas com quatro animais, com água e ração granulada à vontade. Os

procedimentos foram iniciados após a aprovação pelo CEUA da instituição.   

3.3. DIETA   

Os animais foram divididos em 4 grupos em relação a sua dieta:   

Grupo 1: dieta padrão sem o extrato de CBD (CT)  

Grupo 2: dieta padrão com o extrato de CBD (CT + CNB)  

Grupo 3: dieta hiperlipídica sem o extrato de CBD (HL)  

Grupo 4: dieta hiperlipídica com o extrato de CBD (HL + CNB)  

Quanto à dieta do CT: baseada em uma ração industrializada para roedores. Já

no grupo CT + CNB, os animais receberam ração industrializada e o extrato de Cannabis

diluído em água filtrada. Quanto à dieta do grupo HL: baseada na mistura da ração

padrão com amendoim e biscoito de maisena na proporção 3:2:2:1, por meio da

trituração da ração, do amendoim e da bolacha, somado ao chocolate derretido e,

quando necessário, um pouco de água, sendo posteriormente modelada de forma

similar a ração padrão. Por fim, o grupo HL+CNB recebeu a

ração hiperlipídica supracitada e o extrato da cannabis. O alimento, água e
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extrato ficaram disponíveis para os animais de modo que comessem “ad libitum”. Os

animais foram mantidos sob esse regime alimentar por 16 semanas.  

3.4. AVALIAÇÃO DO PERFIL GLICÊMICO

O perfil glicêmico foi avaliado a partir da glicemia caudal realizada 2 vezes por semana

no decorrer das 16 semanas do experimento. Além disso, foi realizado o teste oral de

tolerância à glicose (TOTG) na décima quarta semana de experimento, de tal forma que

os ratos foram submetidos a um jejum de 8 horas e após esse período receberam via

gavagem uma solução com 20% de glicose, e tiveram a sua glicemia medida com o

sangue caudal aos 30, 60, 120 minutos.

3.5. AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO

Ao final do experimento foi obtido sangue da aorta abdominal dos animais e então

realizada a avaliação do colesterol total, triglicérides e do HDL-c. Foram determinados

pelo método manual enzimático colorimétrico com o uso de kits Interkit®.

3.6. AVALIAÇÃO DO PESO E CONSUMO DE ÁGUA E EXTRATO

Os animais foram pesados individualmente duas vezes por semana e o consumo de

água e extrato foi avaliado semanalmente.

3.6. AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS PANCREÁTICOS

A avaliação das enzimas pancreáticas (Lipase e Amilase) foi determinada pelo método

manual colorimétrico com o uso de kits Labtest®.

3.7. AVALIAÇÃO DA HIPERTROFIA CARDÍACA

Foi realizado o índice cardíaco para avaliar se houve ou não hipertrofia cardíaca

utilizando-se a medida do comprimento da tíbia, pelo peso dos ventrículos.

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada utilizando a análise de variância ANOVA, seguida de

Tukey’s. Os dados foram processados no Graphpad Prism 7 para tabular e criar os

gráficos dos dados obtidos pelo experimento. Para a análise da Glicemia e do peso foi

utilizada a avaliação de dois fatores Two-way ANOVA. Já os resultados do peso dos

órgãos foram analisados com os testes One-way ANOVA, Brown-Forsythe e Bartlett’s.
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5. RESULTADOS

5.1 AVALIAÇÃO DA GLICEMIA

A glicemia foi medida a partir de uma amostra coletada da cauda do animal. A

Figura 1 mostra os valores médios (± DP) de glicose no sangue durante as dezesseis

semanas do experimento.

Na oitava semana houve diferença significativa entre os grupos HL x HL+CNB,

sendo a média do primeiro de 100.37 mg/dL (±9.57) e do segundo de 85.25 mg/dL

(±10.22).

Na décima primeira semana houve diferença significativa entre os grupos CT x

CT+CNB, sendo a média do primeiro de 95.75 mg/dL (±8.13) e do segundo de 81.75

mg/dL (±9.66).

Na décima quarta semana de experimento foi realizado o TOTG com a medição

do sangue caudal com glicosímetro aos 0, 30, 60 e 120 minutos após realizada a

gavagem com solução a 20% de glicose. Ambos os grupos HL e HL+CNB apresentaram

médias acima de 100 mg/dL, 106.1 mg/dL e 112.5 mg/dL, respectivamente; em

comparação, os grupos CT e CT+CNB apresentaram médias abaixo de 100 mg/dL, 99.25

mg/dL e 96.88 mg/dL. Entretanto, não houve diferença estatística significativa entre os

grupos.
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Figura 1: Curva glicêmica de ratos Wistar mantidos por 16 semanas em diferentes dietas. O

sangue foi coletado da cauda dos animais semanalmente para dosagem de glicose. Cada curva

representa um grupo de animais (CT, CT+CNB, HL, HL+CNB), com média ± SD em cada ponto. *

Mostrou diferença significativa entre grupos p < 0.05 (HL x HL+CNB), ** diferença significativa

entre grupos p < 0.05 (CT x CT+CNB).

Figura 2: TOTG realizado na 14ª semana.

5.2 AVALIAÇÃO DO PESO

Ao final do experimento, o grupo com a maior variação média de peso foi o HL

com 31,36 g (±18.44), seguido do HL+CNB 24.10 g (±23.40), CT 11.96 g (±11.67). Já o

grupo CT+CNB apresentou uma variação média de peso negativa {-8.26 g (±18.44)}, ou

seja, houve a perda de peso durante o experimento.
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FIGURA 3: Variação do peso expressos em média, análise através do One-way ANOVA,

seguido por teste de Tukey. Diferenças significativas observadas: +p<0.05 vs. CT+CNB; # p<0.05

vs. HL+CNB; # p<0.05 vs CT.

FIGURA 4: Variação do peso de ratos Wistar mantidos em diferentes dietas durante 16

semanas. Cada curva representa um grupo de animais (CT, CT+CNB, HL, HL+CNB), com média ±

SD em cada ponto.

5.3 AVALIAÇÕES DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS

Os parâmetros lipídicos (colesterol HDL, total e triglicérides), pancreáticos

(amilase, lipase), e fosfato foram medidos ao final das 16 semanas do experimento. Os

parâmetros foram analisados e quando comparados notou-se uma diferença

estatisticamente significativa no colesterol total e LDL entre os grupos CT e CT+CNB e

na lipase entre os grupos CT e CT+CNB e HL e HL+CNB.
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Figura 5: Valores do Colesterol expressos em Média, análise através do One-way

ANOVA, seguido por teste de Tukey. Diferenças significativas observadas: #p<0.05 vs. CT.

Figura 6: Valores da Lipase expressos em Média, análise através do One-way ANOVA,

seguido por teste de Tukey. Diferenças significativas observadas: +p<0.05 vs. CT; # p<0.05 vs. HL
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Figura 7: Valores do LDL expressos em Média, análise através do One-way ANOVA, seguido por

teste de Tukey. Diferenças significativas observadas: # p<0.05 vs. CT.

Tabela 1. Médias e desvio padrão dos parâmetros bioquímicos.

Parâmetros CT CT+CNB HL HL+CNB

COLESTEROL TOTAL (mg/dL) 70 ± 7,4 104 ± 26,5 65 ± 2.,1 65 ± 1,2

COLESTEROL HDL (mg/dL) 50,5 ± 22,6 23,5±6,5 25,8±2,2 32,8±103

COLESTEROL LDL (mg/dL)

TRIGLICÉRIDES (mg/dL)

6,4 ± 21,5

67 ± 11,1

62,5 ± 24,1

90 ± 16,9

22,9 ± 9,1

80 ± 126

7,1 ± 13,8

126 ±22,5

VLDL (mg/dL) 13,4 ± 2,2 18 ± 3,4 15,9 ± 8,7 25,2 ± 4,5

AMILASE (U/dL)
12562 ± 1622,4 12877,75± 412,2

13334,25±

1699,6 14687,25 ± 1106

LIPASE (mg/dL) 6,75 ± 5,9 26,25 ± 2,6 14 ± 9,5 52,75 ± 11,2

FOSFATO (mg/dL) 7,0 ± 1,2 7,0 ± 1,5 6 ± 2,8 4 ± 2,0

Legendas: CT (grupo controle); CT+CNB (grupo controle + óleo de cannabis); HL (grupo Hiperlipídico), HL+ CNB (grupo

Hiperlipídico + óleo de cannabis); g/dL (grama por decilitro); U/L (unidade internacional por litro); mg/dL (miligrama por

decilitro).

5.4 AVALIAÇÃO DO PESO DOS ÓRGÃOS

Após 16 semanas do experimento, os animais tiveram seu coração, rins,

cérebro, pulmão, pâncreas e fígado extraídos, colocados em solução contendo

formaldeído seguido de pesagem. Nota-se que não houve diferença estatisticamente

significativa no peso dos órgãos entre os grupos.

5.5 AVALIAÇÃO DA HIPERTROFIA CARDÍACA

A avaliação da hipertrofia cardíaca foi realizada através do Índice cardíaco, por

meio da divisão do peso dos ventrículos pelo comprimento da tíbia. Após a análise

estatística, não foi notada diferença estatisticamente significativa na análise da

hipertrofia cardíaca.
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Figura 8: Valores expressos em Média, análise através do One-way ANOVA, seguido por teste

de Tukey. PV/CT: Peso dos ventrículos (mg)/Comprimento da tíbia (mm).

5.6 AVALIAÇÃO DA GORDURA

Foi realizado ao final das 16 semanas de experimento a pesagem da gordura inguinal,

retroperitoneal e epididimal. Após análise estatística, encontrou-se diferença

significativa do peso da gordura inguinal e epididimal entre os grupos CT x HL.

Tabela 3. Médias e desvio padrão do peso das gorduras

Gordura CT CT+CNB HL HL+CNB

Retroperitoneal 1.45 ± 0.97 0.58 ± 0.50 2.12 ± 0.14 1.70 ± 0.55

Inguinal 1.24 ± 0.25 0.98 ± 0.88 2.74 ± 0.62 2.30 ± 0.28

Epididimal 1.97 ± 0.95 1.44 ± 0.86 4.11 ± 0.98 3.49 ± 1.01
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Figura 9: Valores expressos em Média, análise através do One-way ANOVA, seguido por teste

de Tukey. Diferenças significativas observadas: *p<0.05 vs. CT

5.7 AVALIAÇÃO DA INGESTÃO HÍDRICA E DE SOLUÇÃO COM CANNABIS

O consumo de água e solução foi avaliado diariamente durante todo o experimento e

após análise estatística ONE-WAY ANOVA notou-se diferença significativa entre os

grupos CT x HL {135.57 mL (±36.65) x 108.26 mL (±30.45)} e HL x HL+CNB {108.26 mL

±30.45)};  x 124.76 mL (±47.56)}.
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Figura 10: Valores expressos em Média, análise através do One-way ANOVA, seguido por teste

de Tukey. Diferenças significativas observadas: +p<0.05 vs. HL; # p<0.05 vs. HL.

6. PERSPECTIVAS FUTURAS

Além dos resultados aqui apresentados, serão realizados o perfil hepático (ALT e

AST) e renal (Ureia e Creatinina), insulina, lactato, eletrólitos (sódio e potássio) e a

histopatologia dos órgãos. Devido a apresentação de alterações significativas em

marcadores pancreáticos e no perfil lipídico, estamos confiantes que encontraremos

mais alterações causadas pela síndrome metabólica ou pelo uso do óleo de Cannabis.

7. DISCUSSÃO

Durante o nosso experimento, encontramos diferença significativa na glicemia

apenas em 2 semanas isoladas sendo eles HL x HL+CNB e CT x CT+CNB, esse resultado

é similar aos encontrados em (MAJEWSKI; JURGOŃSKI, 2021), pois durante todo o

estudo de MAJEWSKI, não notou-se efeito na glicemia durante todo o experimento,

apenas uma tendência a ter diferença significativa. Já no TOTG, observou-se que o uso

da cannabis não interferiu no metabolismo da glicose, pois o os níveis glicêmicos

mantiveram-se dentro do esperado para cada dieta dos grupos, diferentemente de

alguns estudos que demonstraram uma melhora na curva de resposta a glicose durante

o TOTG (ASSA-GLAZER et al., 2020)
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Quanto ao peso, observou-se um fator que podemos inferir como de proteção

ao ganho de peso em dietas hiperlipídicas, pois o grupo HL+CNB demonstrou ganhar

significativamente menos peso do que o grupo HL, algo que já havia sido notado em

estudos similares anteriores (ASSA-GLAZER et al., 2020).

Curiosamente, o grupo CT+CNB demonstrou uma perda de peso

significativamente maior que todos os grupos. Esses resultados diferem dos

encontrados na literatura, pois até então os ratos do grupo controle que consumiam

OCB nunca haviam apresentado perda de peso no decorrer do experimento (KAUSHAL;

DHADWAL; KAUR, 2020; MAJEWSKI; JURGOŃSKI, 2021; NGUYEN et al., 2021)

No nosso experimento, houve alterações no metabolismo do colesterol total e

LDL no grupo CT+CNB, que demonstrou uma elevação significativa nesses parâmetros,

o que acreditamos ter acontecido pela utilização do OCB e uma possível sobrecarga

hepática no metabolismo de gorduras. Esse resultado difere completamente dos

resultados encontrados em outros estudos, já que o OCB apresentava uma melhora no

perfil lipídico no grupo hiperlipídico, causando uma diminuição nos níveis do colesterol,

LDL e triglicérides e com concomitante aumento do HDL (KAUSHAL; DHADWAL; KAUR,

2020) ou no mínimo um colesterol tendendo a diminuir seus níveis(ASSA-GLAZER et

al., 2020). Além disso, no nosso estudo não observamos diferenças significativa no

Triglicérides, o que vai de encontro com o uso da semente de cannabis no estudo de

MAJEWSKI; JURGOŃSKI, 2021.

Ademais, no nosso estudo observamos uma diminuição significativa no peso

das gorduras inguinal e epididimal no grupo HL+CNB, corroborando com o menor

ganho de peso do grupo. Esse resultado é novo, pois nos estudos similares, apenas

havia sido notada diferença significativa no peso do tecido adiposo entre os grupos

controle e hiperlipídico (ASSA-GLAZER et al., 2020). Esse resultado é interessante, pois

mostra que o OCB consegue interferir de forma positiva no armazenamento de tecido

adiposo, ajudando a diminuir o peso em um estado de síndrome metabólica.

Além disso, os grupos que consumiram o CB demonstraram níveis

significativamente maiores de lipase, porém o grupo HL+CNB apresentou o maior nível

possivelmente devido a uma sobrecarga pancreática causada pela associação da dieta
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hiperlipídica com o consumo de OCB. Os dados do peso dos órgãos no nosso estudo

vão na contramão de alguns estudos similares, já que no nosso estudo não foi

observada nenhuma diferença significativa, o que vai de acordo com o estudo de

ASSA-GLAZER et al., 2020.

8. CONCLUSÃO

Dessa forma, conclui-se que os resultados obtidos e aqui apresentados são

promissores e representam uma nova possível terapêutica a ser utilizada e estudada

pela comunidade científica quanto ao combate aos efeitos da síndrome metabólica. O

uso do OCB mostrou ser seguro e não interferir com a homeostase do corpo dos ratos

durante o experimento. É necessário destacar que o OCB demonstrou nesse

experimento um papel importante na diminuição da deposição de gordura epididimal e

inguinal, o que o torna um bom candidato para estudos que objetivem o

desenvolvimento de fármacos que proporcionem esse desfecho clínico em humanos.

Além disso, o OCB possui um enorme espectro de utilização e como os

mamíferos possuem alvos específicos no seu corpo como o CB1 e CB2, a tendência é

encontrar cada vez mais utilizações dessa droga no combate de diferentes doenças.

Entretanto, o OCB possui vários componentes ativos e inativos e ainda há muito o que

descobrir sobre quais os melhores componentes e em qual concentração eles

apresentam seus melhores efeitos em determinadas afecções.
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