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Resumo 

 

Evidências demonstraram que o acúmulo de ferro no cérebro é uma característica 

comum em doenças neurodegenerativas e embora sejam escassos seus estudos em zebrafish, 

já foram descritas proteínas envolvidas com o metabolismo do ferro neste animal. Este projeto 

tem como objetivo avaliar o potencial neuroprotetor do lítio (LiCl), que é um estabilizador de 

humor, protetor das células contra apoptose e antagonista dos sintomas neurodegenerativos; e 

do canabidiol (CBD) que possui elevado potencial antioxidante, ansiolítico, antiinflamatório e 

neuroprotetor. Estes dois fármacos foram avaliados primeiro isoladamente com relação aos 

efeitos sobre a toxicidade, morte celular e déficits cognitivos para posterior combinação com 

o modelo de déficit cognitivo induzido por ferro.  

Os embriões foram tratados com LiCl no período de 0 a 3 dias pós fertilização (dpf) 

nas concentrações de 0.0 (controle), 0.05, 0.5 e 5.0 mM, e CBD no período de 0 a 5dpf nas 

concentrações de 0.0 (controle), 0.0 1%DMSO (controle diluição do CBD), 0.01, 0.1 e 

0.01μM em 1% DMSO. Aos 10dpf foi realizada a analise da capacidade exploratória dos 

animais. As análises embriotoxicologicas foram realizadas no período de 24hpf a 10dpf. 

Durante o tratamento com LiCl e CBD, não foi observado nenhum efeito teratogênico e 

embriotóxico, Os animais tratados com LiCl, demonstraram uma diminuição na locomoção 

quando tratados com as doses mais altas. No tratamento com CBD as análises 

comportamentais preliminares demonstraram que não houve diferença significativa no 

comportamento exploratório.  

Ao término das analises comportamentais e de morte celular, escolheremos uma dose 

de LiCl e de CBD para ser utilizada em combinação com o modelo de déficit cognitivo 



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 28 a 31 de agosto de 2012 

induzido por ferro, e realizar a quantificação protéica de vias de sinalização intracelular 

através da técnica de Western Blot. 


