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O acúmulo de ferro no cérebro tem sido observado tanto no envelhecimento normal como em 
muitas doenças neurodegenerativas. Previamente, mostramos que a sobrecarga de ferro no cére-
bro resulta em déficits de memória persistentes, acompanhados por estresse oxidativo. É possível 
que os efeitos do ferro estejam relacionados à apoptose, uma forma de morte celular programada 
envolvida em doenças neurodegenerativas. No presente trabalho tivemos como objetivo analisar 
os efeitos do tratamento do ferro neonatal sobre a expressão proteica da caspase-3, relacionada 
com a cascata da apoptose, e da sinaptofisina, um marcador sináptico, em hipocampo e córtex de 
ratos. Além disso, nós investigamos os efeitos do canabidiol (CBD), principal componente não 
psicotrópico da Cannabis sativa, já mostrado capaz de melhorar a memória de ratos tratados com 
ferro, como possível protetor contra os efeitos induzidos pelo ferro sobre as proteínas supracita-
das. Ratos machos foram tratados com veículo ou ferro carbonila (30mg/kg) do 12º ao 14º dia 
pós-natal. Na idade adulta, foram tratados com veículo ou CBD (10mg/kg) durante 14 dias. Os 
níveis das proteínas caspase-3 e sinaptofisina no hipocampo e córtex foram quantificados através 
do método de Western blotting. A quantificação das proteínas foi realizada através da medida 
das densidades das bandas individuais, normalizadas pela densidade de ! -actina. Os resultados 
da análise indicaram que o tratamento com ferro no período neonatal aumentou os níveis de 
caspase-3 tanto no hipocampo quanto no córtex, sugerindo uma ativação da cascata apoptótica 
nestes animais. Este aumento foi acompanhado por redução dos níveis de sinaptofisina no hipo-
campo, o que sugere uma redução na viabilidade sináptica. O tratamento com CBD reverteu os 
efeitos induzidos pelo ferro, trazendo os níveis hipocampais de caspase-3 e sinaptofisina de volta 
aos valores comparáveis ao grupo controle. Os resultados do trabalho sugerem um papel da 
apoptose nos déficits cognitivos induzidos pela administração de ferro neonatal e um efeito neu-
roprotetor do CBD através da diminuição da expressão proteica da caspase-3 e aumento dos 
níveis de sinaptofisina no hipocampo, possivelmente explicando, em parte, as suas propriedades 
protetoras no que diz respeito à memória.  
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