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Efeito da cannabis de alta potência na 

microestrutura do corpo caloso 

 

Informação de fundo 

O uso de cannabis com maior teor de Δ9-tetra-hidrocanabinol foi associado a maior 

risco e início mais precoce de psicose. No entanto, o efeito da potência da cannabis na 

morfologia do cérebro nunca foi explorado. Aqui, investigamos se a potência e o padrão de uso 

da cannabis estão associados a mudanças na organização microestrutural do corpo caloso (CC), 

em pacientes com primeiro episódio de psicose (FEP) e indivíduos sem psicose, usuários e não 

usuários de cannabis. 
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Método 

O CC de 56 FEP (37 usuários de cannabis) e 43 indivíduos sem psicose (22 usuários 

de cannabis) foi virtualmente dissecado e segmentado usando-se o sensor de difusão ou a 

tractografia de imagem. O índice de difusão da anisotropia fracionária, a difusividade média 

(DM), a difusividade axial (AD) e a difusividade radial foram calculados para cada segmento. 

 

Resultados 

Na amostra total, os usuários de cannabis de alta potência tiveram maior CC total 

de CC e maior total de CCAD do que os usuários de baixa potência e aqueles que nunca usaram 

(p = 0,005 ep = 0,004, respectivamente). Os usuários diários também apresentaram maior CC 

MD total e maior CC AD total do que os usuários ocasionais e os que nunca usaram (p = 0,001 

ep <0,001, respectivamente). No entanto, não houve efeito de grupo (paciente / indivíduos sem 

psicose) ou interação grupo x potência para potência ou frequência de uso. A análise intragrupo 

mostrou de fato que os efeitos de potência e frequência foram semelhantes em usuários de FEP 

e em usuários sem psicose. 

 

Conclusões  

O uso frequente de cannabis de alta potência está associado à organização 

microestrutural calosal perturbada em indivíduos com psicose e sem psicose. Visto que as 

preparações de alta potência estão agora substituindo os medicamentos fitoterápicos 

tradicionais em muitos países europeus, aumentar a conscientização sobre os riscos da cannabis 

de alta potência é crucial. 

 

Palavras-chave: Cannabis, corpo caloso, primeiro episódio psicótico, tractografia, substância 

branca. 

Recebido em 4 de março de 2015; Revisado em 30 de setembro de 2015; Aceito em 2 de 

outubro de 2015; Publicado pela primeira vez online em 27 de novembro de 2015 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de cannabis foi associado a um risco aumentado de psicose subsequente 

(Henquet et al. 2008; Casadio et al. 2011). Nosso grupo mostrou anteriormente que esse risco 

é maior e o início ocorre mais cedo nos indivíduos que usam com mais frequência e nos que 

usam cannabis com maior teor de Δ9-tetrahidrocanabinol (THC) (tipos de alta potência, como 

'skunk') (Di Forti et al. 2009, 2014). Explorando o papel da potência em aumentar o risco de 
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psicose tornou-se particularmente importante uma vez que, na última década, produtos 

modernos de 'alta potência' (sinsemilla ou 'skunk') em 'cannabis de árvore' foram encontrados 

para ter THC mais alto (16-22%) e canabidiol mais baixo ( CBD) (<0,1%) conteúdo (Potter et 

al. 2008). Curiosamente, o componente THC da cannabis foi proposto para ter um efeito 

neurotóxico no cérebro (Gilman et al. 2014), enquanto o componente CBD foi proposto para 

ser realmente neuroprotetor (Pertwee, 2008). Embora o uso a longo prazo de cannabis tenha 

sido associado a alterações na função e na morfologia do cérebro (Lorenzetti et al. 2010; 

Schacht et al. 2012; Battistellaet al. 2014), o efeito da potência no cérebro nunca foi explorado. 

O THC atua nos receptores canabinoides-1 (CB1), que, entre outros efeitos, 

modulam uma variedade de funções das células gliais, incluindo oligodendrócitos, e podem 

induzir mudanças microestruturais na substância branca (WM) (Walter et al. 2003). Na verdade, 

a sobrevivência dos oligodendrócitos é afetada pela exposição à cannabis durante o 

desenvolvimento, com a conseqüente alteração do desenvolvimento normal de MW em animais 

(Molina-Holgado et al. 2002). O maior trato WM, o corpo caloso (CC), é de particular interesse 

em humanos, uma vez que é muito rico em receptores canabinoides durante o 

neurodesenvolvimento. Como o CC tem um papel fundamental na conectividade inter-

hemisférica, não é surpreendente que essa estrutura tenha sido amplamente implicada em 

psicose e em comportamentos associados à cannabis (Arnone et al. 2006; Walterfang et al. 

2008). 

Alterações na organização microestrutural do CC e outras estruturas WM foram 

relatadas em pacientes com psicose in vivo usando imagem por tensor de difusão (DTI) 

(Brambilla et al. 2005; Kanaan et al. 2005; Shergill et al. 2007; Cheung et al. 2008; 

Kyriakopoulos et al. 2008). Enquanto alguns estudos sugeriram que as alterações são 

uniformemente distribuídas ao longo do CC, outros sugeriram que certos segmentos podem ser 

particularmente afetados. Por exemplo, o esplênio e o joelho parecem ser as áreas mais afetadas 

e as que mais contribuem para a anisotropia fracionada de CC inferior (FA - uma medida do 

grau de direcionalidade e coerência das fibras WM) observada em indivíduos com esquizofrenia 

(Buchsbaum et al. 2006; Friedman et al. 2008; Kubicki et al. 2008; Gasparotti et al. 2009). No 

entanto, apenas três estudos avaliaram especificamente as propriedades microestruturais de 

difusão da MW em pacientes com psicose que também eram usuários de cannabis, com 

resultados inconsistentes (Peters et al. 2009; Dekker et al. 2010; James et al. 2011). Dois estudos 

descobriram que o uso precoce de cannabis em pacientes com esquizofrenia foi associado ao 

aumento de AF no esplênio do CC (Dekker et al. 2010) e de outros tratos, como o fascículo 

uncinado, cápsula interna e WM frontal (Peters et al. 2009). Em contraste, o terceiro estudo 
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descobriu que o uso precoce de cannabis foi associado a menor AF no tronco cerebral, cápsula 

interna, corona radiata e fascículos longitudinais superior e inferior (James et al. 2011). Essas 

inconsistências podem ser devidas ao uso de pequenas amostras, à presença de comorbidades 

e, principalmente, a diferenças na avaliação do consumo de cannabis. Na verdade, nenhum 

estudo até agora examinou a relação entre a potência da cannabis usada e a microestrutura do 

CC. 

Curiosamente, mudanças na integridade do CC foram frequentemente observadas 

em indivíduos sem psicose, mas com um histórico de uso pesado e de longo prazo de cannabis. 

Estes incluem aumento na difusividade média (MD - uma medida da mobilidade média das 

moléculas de água, afetada pela densidade celular, volume do espaço extracelular e o conteúdo 

geral de água, prejuízo na conectividade axonal e reduções na eficiência global), indicando uma 

transferência de informações menos eficiente e / ou mais lenta em todo o cérebro (Gruber et al. 

2005; Arnone et al. 2008; Zalesky et al. 2012). 

Aqui, investigamos pela primeira vez o efeito da potência da cannabis, bem como 

da frequência e idade do primeiro uso, na organização microestrutural do CC usando DTI, em 

uma amostra de usuários e não usuários de cannabis, com e sem psicose. Nossa hipótese é que 

a organização microestrutural do CC seria particularmente afetada em indivíduos que usam 

cannabis de alta potência, independentemente da frequência e idade do primeiro uso. Além 

disso, exploramos se esse efeito seria mais forte naqueles indivíduos com psicose concomitante 

e também investigamos qual segmento específico do CC, se houver, seria alterado em relação 

à potência da cannabis. 

Amostra de Método 

Um total de 56 pacientes com primeiro episódio de psicose (FEP) foi recrutado no 

sudeste de Londres (Reino Unido). Além disso, 43 indivíduos sem psicose foram recrutados na 

mesma área geográfica; eles receberam o Questionário de Triagem de Psicose (Bebbington et 

al. 1995) e foram excluídos se relatassem qualquer sintoma psicótico ou história de doenças 

psicóticas. Os critérios de exclusão para todos os indivíduos incluíram: história de traumatismo 

craniano ou lesão com perda de consciência por mais de 1 hora; psicose orgânica atual ou 

passada; dificuldades de aprendizagem ou falta de fluência no inglês (para detalhes, veja Di 

Forti et al. 2009, 2014). A aprovação ética foi obtida do comitê de ética local. Após uma 

descrição completa do estudo, foi obtido consentimento informado por escrito. Todos os 

pacientes foram submetidos a avaliações clínicas e por ressonância magnética (RM), o mais 

rápido possível após o primeiro contato com os serviços. Indivíduos sem psicose foram 

submetidos à mesma avaliação de neuroimagem. No momento da ressonância magnética, 48 
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pacientes estavam tomando antipsicóticos atípicos, cinco estavam tomando antipsicóticos 

típicos e três eram ingênuos para os antipsicóticos. 

 

Avaliação clínica 

Os diagnósticos da Classificação Internacional de Doenças (CID) -10 foram 

formulados por psiquiatras qualificados usando a Lista de verificação de critérios operacionais 

para doenças psicóticas (OPCRIT +) (McGuf fi n et al. 1991), que mostra boa confiabilidade 

entre avaliadores (κ = 0,9). A amostra incluiu 14 pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, 

12 transtornos psicóticos agudos, oito transtorno esquizoafetivo, cinco psicose não orgânica 

não especificada, 10 transtorno afetivo bipolar e sete episódios depressivos graves com 

sintomas psicóticos. Gravidade de os sintomas psicóticos foram avaliados com a Escala de 

Síndrome Positiva e Negativa (PANSS) (Kay et al. 1987). A duração da psicose não tratada foi 

quantificada como o intervalo entre o início dos sintomas psicóticos e o primeiro contato com 

os serviços psiquiátricos. O início da psicose foi definido usando o Nottingham Onset Schedule 

(Singh et al. 2005). 

Doses antipsicóticas foram convertidas em equivalentes de clorpromazina (Woods, 

2003), e a duração da exposição calculada em dias. Finalmente, a lateralidade foi avaliada com 

o Questionário de Preferência de Mão de Annett (Annett, 1970). 

 

Avaliação do uso de cannabis 

Uma história detalhada do uso de drogas ilícitas (cannabis, estimulantes e qualquer 

outra droga recreativa) foi obtida usando a versão modi fi cada do 

CannabisExperienceQuestionnaire (Di Forti et al. 2009). Isso permite uma avaliação detalhada 

dos padrões de uso de cannabis ao longo da vida, incluindo: frequência e duração do uso, o tipo 

específico de cannabis usado e a idade no primeiro uso. As medidas de exposição ao uso de 

cannabis incluídas nas análises foram: (a) história de uso de cannabis ao longo da vida (o sujeito 

já usou cannabis em qualquer momento da vida: não = 0; sim = 1); (b) frequência ao longo da 

vida de uso de cannabis [a frequência que caracterizou o padrão de uso mais consistente do 

sujeito: nenhum = 0; nos finais de semana ou com menor frequência (ocasional) = 1; todos os 

dias (diariamente) = 2]; (c) tipo de cannabis usada [a potência da cannabis usada que 

caracterizou o padrão de uso mais consistente do sujeito: não = 1; baixa potência (semelhante 

a hash) = 2; alta potência (semelhante a skunk) = 3]; (d) idade no primeiro uso (a idade em que 

o sujeito começou a usar cannabis regularmente: antes dos 15 anos = 0; acima dos 15 anos = 

1). Avaliar a frequência de uso com esta abordagem estima o padrão que representa a maior 
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parte do uso do sujeito durante seu período de uso de cannabis e distingue aqueles indivíduos 

que foram na maioria usuários regulares daqueles que foram usuários mais ocasionais. O padrão 

de uso de cannabis em pacientes e indivíduos sem psicose é detalhado na Tabela 1. 

 

Aquisição de imagem DTI 

Os dados foram adquiridos em um 3.0-Tesla, usando um sistema GE Signa-HDx 

executando a versão de software 14M5, com gradientes de campo magnético ativamente 

protegidos (amplitude máxima de 40 mT / m). Foi utilizada uma bobina de corpo para 

transmissão de radiofrequência e uma bobina de cabeça de oito canais para recepção de sinal, 

permitindo um fator de aceleração de imagem paralela (ASSET) de dois. Cada volume foi 

adquirido usando um spin echo planar (EPI) duplamente focalizado perifericamente com 

múltiplos cortes sequência, otimizada para medição precisa do tensor de difusão no parênquima, 

a partir de 60 locais de corte próximos ao axial contíguos com voxels isotrópicos (2,4 × 2,4 × 

2,4 mm). O tempo de eco foi de 104,5 ms e o tempo de repetição efetivo variou entre 12 e 20 

intervalos R-R. A aquisição foi fechada para o ciclo cardíaco usando um dispositivo de controle 

periférico. A ponderação máxima de difusão foi de 1300 s / mm2 e, a cada localização, quatro 

imagens foram adquiridas sem gradientes de difusão aplicados, juntamente com 32 imagens 

ponderadas por difusão com direções de gradiente uniformemente distribuídas no espaço. Uma 

técnica de análise automatizada interna avaliou a qualidade dos dados do EPI. 

 

Processamento de imagem 

O conjunto de dados de difusão bruta foi então submetido a uma verificação de 

controle de qualidade total, onde todos os valores de b = 0 e volumes ponderados de difusão 

foram inspecionados visualmente usando a função de caixa de luz disponível no fslview para 

qualquer corrupção de imagem, artefatos de movimento e queda de sinal efeitos. Qualquer 

conjunto de dados mostrando movimentos significativos da cabeça (> 1 cm) ou mais de dois 

artefatos de movimento em volumes diferentes na mesma fatia foram removidos do estudo. Os 

dados de difusão foram processados usando ExploreDTI (Leemans et al. 2009). Os dados foram 

primeiro pré-processados, corrigindo as distorções por correntes parasitas e o movimento da 

cabeça. Para cada sujeito, a matriz b foi então reorientada para fornecer uma estimativa mais 

precisa das orientações do tensor. O tensor de difusão foi estimado usando uma abordagem não 

linear pelo menos (Jones et al. 2002), com FA, MD, difusividade radial (RD) e difusividade 

axial (AD) calculada a partir do tensor de difusão. Reportamos as medidas de RD e AD, pois 

podem fornecer informações sobre a natureza das mudanças presentes nos folhetos de WM. Por 
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exemplo, foi sugerido que RD é um marcador de redução no conteúdo de mielina, representando 

um índice de desmielinização axonal, enquanto AD é indicativo de dano axonal (Beaulieu et al. 

2002). 

 

Análise de tractografia 

A tractografia foi iniciada em todos os voxels cerebrais com FA> 0,2. As linhas 

aerodinâmicas foram propagadas usando integração de Euler aplicando uma interpolação b-

spline do campo do tensor de difusão (Basseret al. 1994), e o algoritmo de tractografia de 0,5 

mm. Quando FA era <0,2, ou quando o ângulo entre duas etapas consecutivas de tractografia 

era maior que 30 ×, tractografia interrompida. Finalmente, os índices de FA, MD, RD e AD 

foram medidos ao longo do trato usando o software TrackVis v0.4.3 (Wang et al. 2007). 

 

Dissecação CC 

TrackVis (http://www.trackvis.org) foi usado para dissecção virtual do CC. A fim 

de dissecar este trato, uma única região de interesse (ROI) foi usada conforme descrito 

anteriormente (Catanietal.2002; Catani & Thiebaut de Schotten, 2008). Para incluir todo o CC 

e evitar fibras falso-negativas, a única ROI foi desenhada de grande porte ao redor do CC em 

uma fatia sagital média, seguindo a anatomia dos diferentes segmentos deste trato e de acordo 

com um conhecimento anatômico anterior (Yasmin et al. 2009). Todos os componentes falso-

positivos foram removidos usando um ou mais NOT-ROI, que é um ROI usado para a exclusão 

de fibras consideradas como não fazendo parte do CC. 

 

Segmentação CC 

As subseções do CC foram definidas de acordo com as instruções geométricas 

fornecidas por Witelson (1989). O comprimento máximo do CC foi considerado como a linha 

que une o ponto mais anterior e posterior do caloso. Perpendiculares a este eixo foram 

desenhados em divisões aritméticas específicas resultando em segmentos calosos, que são 

mostrados na Fig. 1b. O comprimento do CC poderia então ser dividido nas frações descritas 

por Witelson (1989), usando um novo ROI para cada subseção. Estes incluem: joelho, corpo 

rostral, meio do corpo anterior, meio do corpo posterior, istmo e esplênio (Fig. 1). A ROI para 

cada subseção abrange a proporção do comprimento total do CC atribuído a ela pelas 

subdivisões de Witelson (por exemplo, a ROI do esplênio foi um quinto do comprimento 

anterior-posterior da ROI) e a altura perpendicular (inferior a superior) pelo menos igual à parte 

correspondente do CC ROI, formando um retângulo. 
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Análise de dados 

As características sociodemográficas foram examinadas com testes t ou χ2, 

conforme apropriado. Primeiro examinamos as diferenças na microestrutura do CC entre 

pacientes com FEP e indivíduos sem psicose usando análises multivariadas de covariância 

(MANCOVAs), com os valores de FA, MD, RD e AD de todo o CC como variáveis 

dependentes, grupo como fator fixo (pacientes x indivíduos sem psicose), e idade e sexo como 

covariáveis sem interesse. Para examinar o efeito da cannabis na microestrutura da CC (para 

CC total e suas sub-regiões) em toda a amostra, as mesmas análises foram realizadas com a 

potência da cannabis (sem uso, baixa potência, alta potência), frequência de uso (nunca, 

ocasional, diário), efeito cumulativo de potência / frequência (usuários diários / de alta potência, 

usuários diários / de baixa potência, nunca usado / usado semanalmente) e idade no primeiro 

uso (<ou> 15 anos) inseridos separadamente como fatores fixos. Finalmente, essas análises 

foram repetidas de forma exploratória separadamente para pacientes com psicose e indivíduos 

sem psicose. 

 

Resultados 

Pacientes e indivíduos sem psicose foram semelhantes quanto à idade, sexo e etnia, 

embora os pacientes apresentassem, como esperado, menor escolaridade do que indivíduos sem 

psicose (t = 1,86, p = 0,06) (Tabela 1). Os pacientes eram mais propensos a já ter usado cannabis 

do que indivíduos sem psicose. No entanto, não houve diferença significativa entre pacientes e 

indivíduos sem psicose por anos de uso de cannabis, idade no primeiro uso, tipo de uso de 
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cannabis, frequência de uso e potência da cannabis usada. Também não houve diferença 

significativa entre os grupos para uso de álcool (χ2 = 0,12, p = 0,7) ou ingestão de álcool em 

termos de unidades por semana (χ2 = 4,6, p = 0,2). Os padrões de uso de cannabis não diferiram 

significativamente entre os diagnósticos (χ2 = 24,8, p = 0,08 para frequência de uso; χ2 = 22,4, 

p = 0,1 para potência; χ2 = 7,1, p = 0,3 para idade no primeiro uso; e χ2 = 20,2 , p = 0,2 para o 

efeito combinado de frequência e potência). 

 

Organização microestrutural CC 

Os pacientes apresentaram CC FA total signi fi cativamente menor (F1,93 = 4,1, p 

= 0,04) do que os indivíduos sem psicose. Os pacientes também apresentaram maiores, embora 

não signi fi cativos, valores totais de CC MD do que os indivíduos sem psicose (F1,93 = 2,3, p 

= 0,09). Além disso, os pacientes apresentaram valores totais de CC RD e AD maiores do que 

os indivíduos sem psicose, embora essa diferença não tenha sido estatisticamente signi fi cativa 

(F1,93 = 1,76, p> 0,05 e F1,93 = 1,78, p> 0,05, respectivamente). 

 

Organização microestrutural da CC e potência do uso de cannabis 

Quando exploramos o efeito da potência da cannabis em todo o grupo (pacientes e 

indivíduos sem psicose), observamos um efeito significativo no CC MD total (F2,82 = 5,7, p = 

0,005), com usuários de alta potência apresentando DM significativamente maior do que 

usuários de baixa potência e aqueles que nunca usaram, que em o contraste apresentou valores 

semelhantes de DM (Tabela 2). Não houve efeito do grupo (paciente / indivíduos sem psicose) 

(F = 1,2, N.S.) ou interação grupo x potência (F = 0,2, N.S.) nos valores de DM. Da mesma 

forma, nenhuma das covariáveis teve um efeito significativo (todas p> 0,05). As análises nas 

subseções CC mostraram que, em comparação com os usuários de baixa potência e aqueles que 

nunca usaram, os usuários de cannabis de alta potência tinham maior DM do esplênio (F2,80 = 

4,5, p = 0,01) e do genu (F2,80 = 4,4, p = 0,02). 

Usuários de alta potência também mostraram AD significativamente maior (F2,82 

= 6,05, p = 0,004) e RD mais alto (F2,82 = 3,4, p = 0,04), do que usuários de baixa potência e 

aqueles que nunca usaram (Tabela 2 ) Não houve efeito do grupo (paciente / indivíduos sem 

psicose) (F = 0,1, N.S.) ou interação grupo x potência (F = 1,3, N.S.) nos valores de AD. A 

análise exploratória das subseções CC mostrou que, em comparação com os usuários de baixa 

potência e aqueles que nunca usaram, os usuários de cannabis de alta potência tiveram AD signi 

fi cativamente maior, no nível de tendência no joelho (F2,82 = 2,7, p = 0,06 ) do CC. 

Finalmente, não houve efeito da potência nos valores de AF. 
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Para a conclusão, investigamos o efeito da potência da cannabis separadamente em 

pacientes e em indivíduos sem psicose (Tabela 2). Em pacientes, usuários de alta potência 

apresentaram maior média total de CC MD e AD do que usuários de baixa potência e aqueles 

que nunca usaram, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa (F2,45 = 

1,86, p = 0,16; e F2,45 = 1,85, p = 0,16, respectivamente). Além disso, entre os indivíduos sem 

psicose, os usuários de alta potência apresentaram CC MD total signi fi cativamente maior, 

maior CC AD e em nível de tendência CC RD, do que os usuários de baixa potência e aqueles 

que nunca usaram. Finalmente, não houve efeito da potência sobre os valores de AF em ambos 

os grupos. As comparações das subseções CC são apresentadas no material suplementar online. 
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Organização microestrutural da CC e o efeito cumulativo da potência e frequência do 

uso de cannabis 

Uma vez que um número considerável de indivíduos que usaram cannabis de alta 

potência também eram usuários diários, e tanto a alta potência quanto a frequência diária 

estavam significativamente associadas à integridade do CC alterada, realizamos uma 

MANCOVA adicional usando uma pontuação cumulativa para cada indivíduo, para capturar o 

efeito de frequência e potência combinadas (Tabela 3). Comparamos: (i) indivíduos que usaram 

cannabis de alta potência diariamente, v. Aqueles que (ii) usaram cannabis de baixa potência 

diariamente, e v. Aqueles que (iii) nunca usaram ou apenas usaram semanalmente. Esta análise 

mostrou que os usuários diários / de alta potência tinham um CC MD total significativamente 

maior (F2,82 = 7,3, p = 0,001), CC AD (F2,82 = 8,8, p <0,001) e CC RD (F2,82 = 3,7, p = 0,03) 

do que aqueles que nunca usaram / usaram semanalmente, enquanto os usuários diários / de 

baixa potência tinham valores de CC MD intermediários entre os dois, mas não eram 

significativamente diferentes de nenhum deles. Isso sugere que o efeito da frequência é 

particularmente acentuado quando compostos de alta potência são usados. 
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A análise exploratória das subseções CC mostrou que os usuários diários / de alta 

potência tiveram um DM significativamente maior do que aqueles que usaram cannabis de 

baixa potência diariamente e aqueles que nunca usaram / usaram semanalmente no esplênio 

(F2,80 = 8,7, p <0,001) e o joelho (F2,80 = 3,9, p = 0,03) do CC; e maior DA no joelho (F2,82 

= 4,2, p = 0,02). 

Para a conclusão, investigamos o efeito combinado da frequência e potência da 

cannabis separadamente em pacientes e indivíduos sem psicose (Tabela 3). Em pacientes, 

usuários diários / de alta potência apresentaram maior média total de CC MD e CC AD total do 

que aqueles que usaram cannabis de baixa potência diariamente e aqueles que nunca usaram / 

usaram semanalmente, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa. Além 

disso, entre os indivíduos sem psicose diária / usuários de alta potência, apresentam-se 

significativamente maiores CC MD total, CC AD total e CC RD total do que aqueles que usaram 

cannabis de baixa potência diariamente e aqueles que nunca usaram / usaram semanalmente. 

Finalmente, não houve efeito do efeito combinado da frequência e potência da cannabis na AF. 

As comparações das subseções CC são apresentadas no material suplementar online. 

 

Organização microestrutural da CC e idade no primeiro uso 

Finalmente, avaliamos o efeito da idade no primeiro uso sobre a integridade do CC 

em todo o grupo, e não encontramos diferenças significativas em quaisquer métricas de CC 

entre os primeiros (<15 anos) e os tardios usuários de cannabis (> 15 anos) (F1,41 = 0,1 , p = 

0,5) (Tabela 2). 

Para a conclusão, investigamos o efeito da idade de primeiro uso separadamente em 

pacientes e indivíduos sem psicose (Tabela 2). Em pacientes, usuários de início precoce 

apresentaram maior média total de CC MD e CC AD total do que aqueles que começaram a 

usar cannabis mais tarde, embora a diferença não tenha sido estatisticamente significativa. Além 

disso, entre os indivíduos sem psicose, os usuários de início precoce tiveram um CC MD total 

e um CC AD total significativamente maiores do que aqueles que começaram mais tarde, 

embora isso não tenha sido significativo. Comparações do CC subseções são apresentadas no 

material suplementar online. 

 

Discussão 

Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a investigar o efeito da potência e 

frequência da cannabis na organização microestrutural da CC WM, tanto em pacientes que 

experimentam seu primeiro episódio de psicose quanto em usuários de cannabis sem psicose. 
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Nosso principal achado, que está de acordo com nossa hipótese principal, é que o uso frequente 

de cannabis de alta potência está significativamente associado à integridade microestrutural 

calosa alterada. Além disso, nossos resultados sugerem que isso ocorre particularmente na parte 

mais posterior do CC, incluindo o esplênio e o meio do corpo posterior. Curiosamente, essas 

alterações foram semelhantes em usuários com e sem transtorno psicótico. 

Nossas descobertas apóiam um papel para o uso frequente de cannabis de alta 

potência na microestrutura alterada de CC, sugerindo que a integridade calosa pode ser 

particularmente sensível à alta concentração de THC. Os receptores CB1, nos quais o THC 

atua, têm um efeito conhecido no desenvolvimento de oligodendrócitos (iniciação, deposição, 

compactação e manutenção da mielina) (Davis et al. 2003). Portanto, a exposição crônica ou 

precoce a preparações de cannabis com alto THC, em comparação com aquelas com baixo 

THC, pode alterar a WM por meio de uma regulação negativa dos receptores CB1. Isso pode 

resultar em apoptose de progenitores de oligodendrócitos durante o desenvolvimento de WM 

(Walter et al. 2003). 

Embora os efeitos da cannabis sobre a MW também tenham sido relatados em casos 

anteriores, quando a MW ainda está se desenvolvendo e os receptores de cannabis são 

abundantes, não encontramos nenhuma diferença na integridade da MW entre indivíduos que 

começaram com menos ou mais de 15 anos de idade. Ainda assim, considerando que todos os 

nossos participantes de alta potência começaram a usar na adolescência e que o WM continua 

a se desenvolver na pós-adolescência, é possível que o início da vida adulta continue sendo um 

período de vulnerabilidade. Na verdade, uma das áreas de CC que descobrimos ser mais afetada 

pelo uso frequente de cannabis de alta potência foi o esplênio, que completa a maturação apenas 

na idade adulta jovem e mais tarde do que outras partes calosas, permanecendo assim 

particularmente suscetível aos efeitos tóxicos da cannabis ( De Bellis et al. 2008). O esplênio e 

o meio do corpo posterior, que também encontramos particularmente afetados, também contêm 

fibras motoras (Zarei et al. 2006), e sua alteração pode contribuir para uma disfunção dos 

circuitos sensório-motores, resultando em alterações da percepção sensorial, impedimento do 

bloqueio sensório-motor e alucinações, todas associadas ao abuso de cannabis (Heng et al. 

2011). 

Embora alguém deva ter cuidado ao interpretar as medidas de DTI em termos do 

processo patológico que está subjacente às alterações microestruturais, é interessante que, à 

semelhança de outros estudos, descobrimos que a potência e a frequência da cannabis foram 

associadas a um aumento na DM, mas sem alterações na AF. DM é uma medida inespecífica 

de integridade, e alterações nesta medida podem resultar de mudanças no espaço intra ou 
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extracelular, incluindo edema extracelular, e, portanto, ser temporária e reversível (Bosch et al. 

2012). e pode refletir desmielinização ou perda axonal (Selemon et al. 1999). 

A frequência e a potência da cannabis também foram associadas a um aumento na 

AD e, no nível de tendência, RD. É possível que mudanças neurobiológicas, como 

reorganização da fibra, alteração glial e até degeneração axonal induzam a água a se difundir 

em direções inesperadas e, portanto, aumentem medidas como a DA (Beaulieu et al. 2002). A 

concordância de mudanças nas métricas tensoriais, com aumentos em MD, AD e RD, também 

pode levar a mudanças proporcionais não significativas na AF, como as observadas em nosso 

estudo e semelhantes às observadas em outras doenças neurológicas, como a doença de 

Alzheimer ( Acosta-Cabronero et al. 2010). 

Ficamos um tanto surpresos ao ver que as diferenças na integridade calosa em 

relação à potência da cannabis eram maiores nos indivíduos sem psicose do que nos pacientes. 

A comparação com outros estudos de neuroimagem estrutural do uso de cannabis em pacientes 

com FEP é difícil, pois apenas três estudos até agora usaram DTI e nenhum examinou os 

padrões de uso de cannabis. Dekker et al. (2010) encontraram redução da FA calosa em uma 

pequena amostra de oito pacientes com esquizofrenia virgens de cannabis em comparação com 

10 pacientes usuários precoces, e nenhuma diferença morfológica entre usuários de cannabis 

de início precoce e tardio com esquizofrenia. Infelizmente, o estudo não relatou valores de MD 

ou AD. Em contraste, James et al. (2011) descobriram que o uso precoce de cannabis na 

esquizofrenia de início na adolescência estava associado a AF inferior no tronco cerebral, 

cápsula interna, coroa radiata e fascículos longitudinais superior e inferior. Finalmente, um 

estudo recente em pacientes com FEP não encontrou diferenças em todo o cérebro na massa 

cinzenta ou WM entre usuários pesados e leves ao longo da vida, ou não usuários (Haller et al. 

2013). Várias diferenças metodológicas podem explicar essas inconsistências. Por exemplo, a 

maioria dos estudos usou amostras pequenas, e os sujeitos variaram na faixa etária e no 

diagnóstico, com a maioria incluindo apenas pacientes com esquizofrenia, em vez de todas as 

psicoses. Além disso, os métodos usados para examinar a WM diferem entre os estudos. Esses 

fatores afetam potencialmente todas as investigações de neuroimagem e tornam difícil 

extrapolar se as diferenças nas descobertas são devidas às características da amostra ou aos 

métodos usados. Ainda assim, é possível que as alterações na microestrutura WM que 

detectamos em nossos primeiros usuários de cannabis de alta potência os pacientes se tornariam 

ainda mais significativos se uma amostra maior fosse examinada. É importante ressaltar que 

não encontramos diferenças na proporção de usuários de cannabis e os padrões de uso 

relacionados entre os grupos de diagnóstico. Esta é uma questão clínica importante e um estudo 
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com um tamanho de amostra maior permitiria uma avaliação mais específica do papel do 

diagnóstico em relação ao padrão de uso de cannabis e à estrutura cerebral na psicose. 

Nossos dados vão além das evidências anteriores e sugerem que a potência e a 

frequência da cannabis afetam o CC em indivíduos com e sem psicose e, possivelmente, 

refletem um efeito sutil e geral, em vez de integridade neuronal alterada. Isso é consistente com 

a evidência de alterações calosidais em usuários pesados e não psicóticos de cannabis de longo 

prazo (Arnone et al. 2008; Zalesky et al. 2012). No geral, o achado é ainda mais interessante 

quando consideramos que, na comparação direta, nossos pacientes tinham valores de FA calosal 

significativamente mais baixos do que indivíduos sem psicose, sugerindo que: (a) nossos 

pacientes têm alterações semelhantes às relatadas anteriormente em amostras de psicose (Lener 

et al. 2015); e (b) que isso era aparente, embora nossos indivíduos sem psicose incluíssem 

usuários de cannabis. 

Este estudo tem vários pontos fortes. Avaliamos o papel da potência da cannabis 

em relação à estrutura do cérebro pela primeira vez. Além disso, utilizamos uma amostra maior 

do que a de estudos anteriores e avaliamos usuários com e sem psicose. Isso nos permitiu 

fornecer dados sobre os efeitos da potência e do padrão de uso da cannabis, independentemente 

da presença de psicose. Além disso, todos os nossos pacientes estavam em seu primeiro 

episódio psicótico. Portanto, o uso de cannabis ocorreu antes (ou próximo) ao início da doença, 

e não como consequência da doença. Além disso, os pacientes não foram expostos ao 

tratamento farmacológico de longo prazo, tornando improvável que as alterações da WM 

fossem devido a medicamentos antipsicóticos. Finalmente, usamos um método de rastreamento 

de fibra confiável e abrangente para a avaliação do CC, que também forneceu detalhes sobre a 

integridade de suas subseções. 

Embora nossa amostra seja uma das maiores em que o uso de WM e cannabis foi 

avaliado, o número de indivíduos usando cannabis de baixa potência foi relativamente pequeno. 

Isso pode realmente refletir a mudança que ocorreu no Reino Unido em direção ao uso de mais 

cannabis de alta potência, o que também nos assegura que os participantes eram mais propensos 

a admitir seu uso. A falta de medidas objetivas do uso de cannabis é outra limitação importante. 

No entanto, outros estudos que usaram medidas de autorrelato também mostraram uma 

associação com alterações estruturais do cérebro (Yücel et al. 2008; Cousijn et al. 2012). O fato 

de muitos dos indivíduos sem psicose admitirem o uso de cannabis também nos dá a certeza de 

que os participantes estavam honesto e aberto sobre seu padrão de uso. No entanto, em uma 

amostra aleatória de 56 casos da amostra original, realizamos uma triagem de drogas na urina 

para testar a confiabilidade dos dados de uso atual (até 4 semanas antes da avaliação). Dos 56 
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casos testados, 34 relataram que não eram usuários atuais; 32 deles (94%) tiveram um 

rastreamento de drogas urinário negativo; apenas dois tiveram resultados positivos (Di Forti et 

al. 2012). Além disso, não há evidências publicadas indicando que perguntar a pacientes com 

psicose e indivíduos da população em geral sobre o uso de cannabis é, pelo menos em algumas 

situações, mais preciso do que, ou tão confiável quanto, exames de urina ou de sangue que só 

podem fornecer informações sobre o uso recente (Hjorthøj et al. 2011; Freeman et al. 2014). 

Finalmente, a precisão da abordagem de neuroimagem que usamos depende de sua 

confiabilidade, e os modelos de tractografia tensorial, como os usados neste estudo, falham em 

mapear várias orientações de fibra em um voxel e, portanto, podem falhar em mapear as fibras 

do CC lateral para o cruzamento com o trato corticoespinhal. A tractografia, no entanto, usa 

informações de uma parte maior do trato do que os métodos de análise de estatística espacial 

com base em voxel ou em trato (TBSS) e pode, portanto, ser preferível (Dell’Acqua et al. 2013). 

Este estudo fornece o primeiro relatório de que a desordem WM é maior entre 

usuários pesados de cannabis de alta potência do que em usuários ocasionais ou de baixa 

potência, e que isso é independente da presença de um transtorno psicótico. Infelizmente, a 

cannabis de alta potência está substituindo as preparações tradicionais de cannabis à base de 

plantas em muitos países europeus. Aumentar a conscientização sobre os riscos do abuso de 

cannabis de alta potência parece, portanto, crucial. Será extremamente importante que estudos 

futuros que avaliem os efeitos do uso de cannabis na estrutura e função do cérebro incluam uma 

avaliação cuidadosa da potência da cannabis. 

 

Material suplementar 

Para material suplementar que acompanha este documento, visite 

http://dx.doi.org/10.1017/S0033291715002342 
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