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RESUMO 

 

O sistema endocanabinoide é amplamente expresso no trato gastrointestinal, 

participando do controle da homeostase neste local. Os canabinoides normalmente 

apresentam ação inibitória no trato gastrointestinal gerando efeitos anti-inflamatórios, 

antieméticos, antissecretório e antiproliferativo. Por isso, várias destas substâncias 

estão sendo estudadas para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais 

crônicas, como a colite ulcerativa e a doença de Crohn. A fisiopatologia destas 

doenças não é completamente conhecida e sua abordagem terapêutica ainda é 

controversa. Sendo assim, esta revisão descreve o envolvimento do sistema 

canabinoide na colite ulcerativa e na doença de Crohn e compila as possíveis 

abordagens terapêuticas sob a utilização de canabinoides. As substâncias agonistas 

do sistema canabinoide, como o canabidiol, canabigerol, HU-210, WIN- 55,212-2 e 

JHW133, inibidoras das enzimas metabolizadoras, como o PF 3845 e URB597, e 

inibidoras da recaptação de endocanabinoides, como o VDM-11, são vistas como 

potenciais fármacos para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. 

Estudos em modelos experimentais de inflamação intestinal e em humanos 

evidenciaram que estas substâncias são capazes de reduzir os danos 

macroscópicos e microscópicos da inflamação. Assim como, reduzem o infiltrado 

inflamatório intestinal, a motilidade intestinal, os níveis de citocinas inflamatórias e 

outros mediadores da inflamação como, a óxido nítrico sintase (NOS) indutível e o 

óxido nítrico (NO), além de reduzir a concentração das espécies reativas de oxigênio 

(ERO) e aumentar a expressão de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10 e IL-4. 

Sendo assim, os efeitos gerados pela utilização destas substâncias fortalecem a 

hipótese de que os canabinoides podem ser possíveis abordagens terapêuticas para 

as doenças inflamatórias intestinais, como a colite ulcerativa e a doença de Crohn. 

 

Palavras chaves: sistema canabinoide, canabinoides, inflamação, doenças crônicas 

intestinais, colite ulcerativa e doença de Crohn. 
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ABSTRACT 

 

The endocannabinoid system is widely expressed in the gastrointestinal tract, 

participating in the control of homeostasis in this location. Cannabinoids usually have 

an inhibitory effect on the gastrointestinal tract, generating anti-inflammatory, 

antiemetic, antisecretory and antiproliferative effects. Therefore, several of these 

substances are being studied for the treatment of chronic inflammatory bowel 

diseases, such as ulcerative colitis and Crohn's disease. The pathophysiology of 

these diseases is not completely understood and its therapeutic approach is still 

controversial. Therefore, this review studied the involvement of the cannabinoid 

system in ulcerative colitis and Crohn's disease and compiled possible therapeutic 

approaches with the use of cannabinoids. Agonist substances of cannabinoid 

system, such as cannabidiol, cannabigerol, HU-210, WIN- 55,212-2 and JHW133, 

inhibitors of metabolizing enzymes, such as PF 3845 and URB597, and inhibitors of 

endocannabinoid reuptake, such as VDM- 11, are seen as potential drugs for the 

treatment of inflammatory bowel diseases. Studies in experimental models of 

intestinal inflammation and also in humans have shown that these substances are 

capable of reducing macroscopic and microscopic damage from inflammation, 

intestinal inflammatory infiltrate, intestinal motility, levels of inflammatory cytokines, 

and other inflammatory mediators, such as, inducible nitric oxide synthase (NOS) and 

nitric oxide (NO) and also reactive oxygen species (ROS) besides to increase 

expression of anti-inflammatory cytokines, such as IL-10 and IL-4. In this way, based 

on the evidences presented by this revision cannabinoids could be a potential 

therapeutic approaches for inflammatory bowel diseases, such as ulcerative colitis 

and Crohn's disease.  

 

Key words: cannabinoid system, cannabinoids, inflammation, chronic intestinal 

diseases, ulcerative colitis and Crohn's disease. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema canabinoide é composto pelos receptores canabinoides, do tipo 1 

ou do tipo 2, por seus ligantes endógenos, denominados endocanabinoides, e as 

enzimas envolvidas na síntese e degradação destes ligantes (DI MARZO e 

FONTANA, 1995 e HASENOEHRL e cols., 2016). 

Os receptores canabinoides 1 e 2 (CB1 e CB2, respectivamente) são 

receptores acoplados à proteína Gi e foram os primeiros membros desse sistema a 

serem identificados e caracterizados (MATSUDA e cols., 1990; MUNRO, THOMAS e 

ABU-SHAAR, 1993). 

Os endocanabinoides são derivados de ácidos graxos, sintetizados através 

dos fosfolipídios de membrana (DEVANE e cols., 1992; DI MARZO e DEUTSCH, 

1998). Quando os endocanabinoides são liberados na fenda sináptica, atuam como 

mensageiros retrógrados, ligando-se aos receptores pré-sinápticos modulando 

indiretamente a liberação de neurotransmissores (CAMILLERI, 2018). Além dos 

neurônios outras células são capazes de sintetizar os endocanabinoides como as 

células endoteliais e células da mucosa do jenuno (DEUTSCH e cols., 1997; 

SUGIURA e cols., 1998; DI PATRIZIO e cols., 2015). A araquidoniletanolamina 

(anandamida ou AEA) e o araquidonilglicerol (2-AG) são os endocanabinoides com a 

melhor caracterização na literatura (LEE e cols., 2016). A metabolização destas 

substâncias acontece através de enzimas específicas, a AEA é degradada pela 

enzima hidrolase das amidas de ácidos graxos (FAAH) e o 2-AG pela enzima 

monoacilglicerol lipase (MAGL) (SCHICHO e STORR, 2010). 

Substâncias exógenas, naturais ou sintéticas, que se assemelham química e 

funcionalmente aos endocanabinoides, são denominadas canabinoides e seus 

potenciais terapêuticos vêm sendo explorados desde o Egito antigo (PACHER, 

BÁTKAI e KUNOS, 2006). A planta Cannabis sativa, popularmente conhecida como 

maconha ou marijuana, apresenta como principais componentes ativos os 

canabinoides naturais Δ9-tetrahidrocanabinol (THC), canabidiol (CBD) e canabigerol 

(CBG), além de muitos outros compostos que atuam nos receptores CB, conhecidos 

como fitocanabinoides (DI MARZO e PETROSINO, 2007). Já o HU-210, o Nabilone 

e o WIN- 55,212-2 são exemplos de canabinoides sintéticos, que apresentam 

atividade sobre CB1 e CB2 (PACHER, BÁTKAI e KUNOS, 2006). 
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O sistema canabinoide está envolvido em vários processos fisiológicos 

incluindo a nocicepção, as funções cardiovasculares e respiratórias (ZOU e KUMAR, 

2018). Além disso, seus receptores estão amplamente expressos no TGI, 

participando do controle da homeostase neste local (DI MARZO e FONTANA, 1995; 

RANG e cols., 2008; HASENOEHRL e cols., 2016 e PESCE e cols., 2018). 

Geralmente, o sistema canabinoide apresenta ação inibitória no trato gastrointestinal 

desencadeando efeitos anti-inflamatórios, antieméticos, antissecretório e 

antiproliferativo (URANGA, VERA e ABALO, 2018). Desta forma, vários 

canabinoides estão sendo estudados para o tratamento de distúrbios intestinais 

agudos como dismotilidade, êmese e dor abdominal, doenças crônicas como a 

Síndrome do Intestino Irritável (IBS), o câncer de cólon e as Doenças Inflamatórias 

Intestinais (DII), que por convenção são classificadas em dois subtipos: a colite 

ulcerativa e a doença de Crohn (HASENOEHRL e cols., 2016). 

A colite ulcerativa caracteriza-se por uma inflamação na mucosa do intestino 

grosso desde o orifício anal por extensões variadas em direção aos segmentos 

proximais. A doença de Crohn é caracterizada por uma inflamação que pode 

comprometer qualquer região TGI, provocando úlceras, estenoses, abscessos e 

fístulas, mas na maioria dos casos atinge a região próxima da valva ileocecal 

(BRUNTON, 2012). 

As DII prejudicam a qualidade de vida e estão associadas ao 

desenvolvimento de doenças extraintestinais, como doenças cardiovasculares, 

osteoporose, artrite e linfomas (BERNSTEIN e cols., 2000; BERNSTEIN, WADJA e 

BLANCHARD, 2005; SIEGEL e cols., 2009; BRUNTON, 2012). Os sintomas destas 

doenças são exacerbados pelo estresse e por doenças psiquiátricas, como 

depressão e ansiedade, que são comuns na atualidade (HOLZER e cols., 2015). O 

custo para o seu diagnóstico, internações e tratamento geralmente é elevado e os 

tratamentos são utilizados apenas para o controle dos sintomas (ROCCHI e cols., 

2012; CANAVAN, WEST e CARD, 2014). 

Diante deste contexto, esta revisão se propõe a estudar o envolvimento do 

sistema canabinoide nas doenças inflamatórias intestinais crônicas, como a doença 

de Crohn e a colite ulcerativa, e levantar as possíveis abordagens terapêuticas para 

estas doenças com a utilização de canabinoides. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estudar, através da revisão de literatura, o envolvimento do sistema 

canabinoide nas doenças inflamatórias intestinais crônicas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o envolvimento do sistema canabinoide na Colite ulcerativa. 

 Avaliar o envolvimento do sistema canabinoide na Doença de Crohn. 

 Levantar possíveis abordagens terapêuticas para estas doenças com a 

utilização de canabinoides. 
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3. METODOLOGIA 

 

A revisão de literatura sobre o envolvimento do sistema canabinoide nas 

doenças inflamatórias intestinais, com foco nas colites ulcerativas e na doença de 

Crohn, foi realizada na base de dados Pubmed. Os descritores utilizados na 

pesquisa foram “cannabinoid chronic intestinal disease”, “cannabinoid Crohn 

disease”, “cannabinoid colitis”, “intestinal inflammation” e “endocannabinoid system”. 

Como critérios de inclusão para a nossa revisão selecionamos as publicações 

disponíveis, que continham pelo menos um dos descritores de interesse e que 

estavam em inglês. Além disso, não houve limitação do período dos estudos 

utilizados e não foi realizada distinção ao tipo de publicação. Sendo assim, foram 

incluídos informações de textos completos ou resumos, de estudos em modelos 

experimentais ou em humanos e de relatos de caso, meta-análises e revisões.  
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Sistema endocanabinoide 

 

O sistema endocanabinoide está amplamente distribuído no corpo humano e 

é composto pelos receptores canabinoides, CB1 e CB2, pelos endocanabinoides e 

pelas enzimas responsáveis pela síntese e metabolismo destas substâncias (DI 

MARZO e FONTANA, 1995 e HASENOEHRL e cols., 2016).  

Os receptores CB1 são amplamente expressos no SNC, onde apresentam 

funções relacionadas à memória, ao aprendizado, ao controle motor, à ansiedade, à 

depressão, ao sono, ao apetite, à ingestão alimentar, à neuroproteção e ao 

desenvolvimento neural (Figura 1) (MACKIE, 2005; PACHER, BÁTKAI e KUNOS, 

2006; DI MARZO, STELLA e ZIMMER, 2015; ZOU e KUMAR, 2018). A expressão 

dos receptores CB1 na periferia acontece em níveis bem menores, mas ainda assim 

estes receptores abrangem os sistemas reprodutor, cardiovascular, gastrointestinal, 

muscular e esquelético, onde desempenha várias funções (Figura 1) 

(MACCARRONE e cols., 2015; ZOU e KUMAR, 2018). Os receptores CB2 também 

estão expressos no SNC, porém em uma proporção menor quando comparados aos 

receptores CB1 (GONG e cols., 2006). Por outro lado, os receptores CB2 são 

amplamente expressos na periferia, abrangendo diversos tecidos, mas com a função 

principal de modular a inflamação, sendo expressos nas células imunes, como 

macrófagos e leucócitos, e em órgãos como baço, amígdalas, timo, pulmão, 

intestino e testículos (MUNRO, THOMAS e ABU-SHAAR, 1993; BROWN, WAGER-

MILLER e MACKIE, 2002; HOWLET e cols., 2002). 
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Figura 1: Distribuição dos receptores CB1 e CB2 no organismo humano. 
Os receptores CB1 são expressos principalmente no sistema nervoso central e periférico e 
apresentam funções associadas à memória, emoções, regulação do apetite e analgesia. Os 
receptores CB2 são expressos principalmente na periferia e nas células imunes, onde modulam a 
inflamação.  
Fonte: Adaptado de CADENA, 2018. 

 

Os receptores CBs possuem sete domínios transmembranares e são 

acoplados a proteínas G inibitórias (Gi/0) (MATSUDA e cols., 1990; MUNRO, 

THOMAS e ABU-SHAAR, 1993). A ativação destes receptores, pelos ligantes 

canabinoides, é capaz de modular uma variedade de vias de sinalização, gerando 

cascatas de sinais complexas (BASU e DITTEL, 2011). 

Na sinalização envolvendo a proteína Gi/0 ocorre a inibição da adenilato 

ciclase (Ac), com consequente inibição da formação de adenosina 3',5'-

monofosfato cíclico (AMPc) e inibição da proteína quinase A (PKA) (Figura 2 – d). O 

efeito da inibição da PKA difere dependendo do tipo celular (PERTWEE, 2006; 

BRUNTON, 2012). No neurônio ocorre o bloqueio dos canais de cálcio e a abertura 

dos canais para o potássio, levando à hiperpolarização e inibição destas células 

(PERTWEE, 2006). Nas células epiteliais intestinais, sugere-se que a inibição de 

PKA promove a redução da fosforilação da proteína de ligação ao elemento de 

resposta ao AMP cíclico (CREB), um fator de transcrição que regula a sobrevivência 

das células e consequentemente ocorre uma redução da taxa de apoptose celular 

(BLACKWOOD e cols., 2017). Nas células musculares lisas intestinais ocorre 

redução da contratilidade, devido ao bloqueio dos canais de cálcio, que promove a 

hiperpolarização da célula e diminui a interação da actina e miosina (BRUNTON, 

2012). Nas células do sistema imune, a ativação dos receptores CB2, modula a 

atividade da Ac positivamente ou negativamente, dependendo do tempo de ligação 

Receptor CB1 

Receptor CB2 
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dos canabinoides (BORNER e cols., 2009). Em embriões de zebra fish, a ativação 

dos receptores CB2 pelo 2-AG demonstrou inibir a migração de leucócitos em 

resposta a lesões agudas (LIU e cols., 2013). Da mesma forma, outro estudo aponta 

que o AEA, por meio da ativação de CB2, promove a supressão da liberação das 

citocinas inflamatórias IL-2, Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α) e Interferon- γ (IFN-

γ) de linfócitos T periféricos humanos ativados (CENCIONI e cols., 2010; 

MACCARRONE e cols., 2015).  

Além disso, a interação dos canabinoides com os receptores CBs pode levar 

à estimulação da via da Proteína Quinase Ativada por Mitógeno (MAPK), que é um 

dos principais mecanismos pelos quais os receptores dos fatores de crescimento 

enviam sinais ao núcleo para estimular o crescimento celular (Figura 2 – e). Nesta 

via inicialmente ativa-se a enzima Rap, que é uma MAP quinase-quinase-quinase 

(MKKK), a Rap fosforila e ativa a MEK, que vai fosforilar uma MAP quinase 

conhecida como a proteína quinase regulada por sinal extracelular (ERK). Esta 

fosforila alguns fatores de transcrição do núcleo, como a Elk-1 e CREB, de forma 

regular a transcrição de genes e estimular a proliferação celular (PERTWEE, 2006; 

BRUNTON, 2012).  

Nas células epiteliais intestinais a ativação da via de sinalização MAPK é 

importante para aumentar a proliferação destas células por meio da ativação do 

Fator de Crescimento Epidérmico (EGFR) (MIGUEL e cols., 2017). Já as células 

imunes possuem três principais MAPK: as ERK, a MAPK p38 e a Jun N-terminal 

Kinase (JNK). A ativação do receptor CB2 é capaz de ativar ou inibir estas MAPKs, 

de acordo com o ligante e o tempo de interação com o receptor. Nestas células, a 

modulação desta via de sinalização levará ao controle da produção de citocinas, 

proliferação, apoptose e migração celular (BASU e DITTEL, 2011).  

A via da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) também é estimulada quando ocorre 

a ativação dos receptores CB1 e CB2.  A PI3K quando ativada interage com as 

proteínas substratos do receptor de insulina (IRS) e gera a fosfatidilinositol 3,4,5-

trifosfato (PIP3), que regula a localização e a atividade de várias quinases distais, 

incluindo a proteína quinase B (Akt ou PKB), que responde a uma série de sinais 

transmitidos por fatores de crescimento, como por exemplo insulina, interleucina e 

EGFR, modulando o crescimento, a migração, o metabolismo e a apoptose celular 

(Figura 2 - f) (PERTWEE, 2006; BRUNTON, 2012). A estimulação desta via pelos 
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canabinoides é capaz de suprimir a resposta imune inata aos patógenos 

periodontais, por meio da supressão da liberação de citocinas inflamatórias e um 

aumento de citocinas anti-inflamatórias a partir de células do sistema imune inato 

(GU e cols., 2019).  

 

Figura 2: Representação das vias de sinalização dos receptores canabinoides acoplados a proteína 
Gi/0.  
(a) ligação do endocanabinoide anandamida (AEA) ao receptor canabinoide (CBR), CB1 ou CB2; (b) 
ativação do CBR acoplado à proteína Gi/0 que desencadeia algumas vias de sinalização; (c) ativação 
do canal externo de potássio do tipo A; (d) inibição da adenilato ciclase (AC) e consequente inibição 
do AMP cíclico (cAMP) e proteína quinase A (PKA); (e) ativação da Proteína Quinase Ativada por 
Mitogênio (MAPK); (f) estimulação da via da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) e proteína quinase B 
(Akt); (g) bloqueio dos canais de cálcio dependentes de voltagem (VGCC).  
Fonte: Adaptado de ZOU e KUMAR, 2018. 
 

Os endocanabinoides são sintetizados a partir de lipídios de membrana em 

resposta a estímulos específicos, como a ativação neuronal ou o estresse celular, 

que promovem o influxo de cálcio na célula, gerando a sua despolarização 

(KATONA e FREUND, 2012).  

A síntese da AEA tem início com a ativação da transacilase dependente de 

cálcio (CDTA) que é capaz de juntar o ácido araquidônico (AA) da fosfatidilcolina 

(PC) ao fosfolipídio de membrana, fosfatidiletanolamina (PE), para a formação de N-

acilfosfatidiletanolamina (NAPE) (Figura 3 – a). Posteriormente, a enzima 

fosfolipase-D seletiva à N-acilfosfatidiletanolamina (NAPE-PLD) reage com o NAPE 

transformando-o em AEA (Figura 3 – a) (DI MARZO e cols., 1994; MUCCIOLI, 2010; 

BLANKMAN e CRAVATT, 2013; LEE e cols., 2016). Na síntese de anandamida, a 

metabolização da NAPE pela fosfolipase C (PLC) pode gerar diacilglicerol (DAG) 
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que é um precursor do 2-AG (BLANKMAN e CRAVATT, 2013). A FAAH, principal 

enzima metabolizadora do AEA (Figura 3 – b), e a NAPE-PLD são encontradas no 

TGI e no SNC (DI MARZO e cols., 1994; MARQUÉZ e cols., 2009).  

O 2-AG é sintetizado através da hidrólise do fosfatidilinositol (IP) mediada 

pela PLC para formar o DAG, que posteriormente é transformado em 2-AG pela 

ação de diacilglicerol lípases (DAGL) α e β (Figura 3 – c) (FREUND, KATONA e 

PIOMELLI, 2003; SCHICHO e STORR, 2010; DI MARZO e PISCITELLI, 2015). A 

principal enzima que metaboliza o 2-AG é a MAGL (Figura 3 – e) (SCHICHO e 

STORR, 2010; MOODY e cols., 2001; KOZAK e cols., 2002).  

Os endocanabinoides são liberados na fenda sináptica e ativarão os 

receptores canabinoides no neurônio pré-sináptico, conforme a Figura 3 – d, agindo 

como mensageiros retrógrados, diferentemente dos neurotransmissores clássicos 

(ALGER e KIM, 2011; KATONA e FREUND, 2012). No neurônio, a ativação dos 

receptores canabinoides promove uma cascata de reações que regulará a liberação 

de neurotransmissores (Figura 3 – f) (BLANKMAN e CRAVATT, 2013). 

As células não neuronais também são capazes de sintetizar os 

endocanabinoides, por exemplo, as células endoteliais, células do sistema imune e 

células do epitélio intestinal produzem e liberam AEA e 2-AG (DEUTSCH e cols., 

1997; SUGIURA e cols., 1998; YAMAJI e cols., 2003; DI PATRIZIO e cols., 2015). 

A AEA e o 2-AG atuam como agonistas dos receptores CB1 e CB2, o primeiro 

tem maior afinidade pelos receptores CB1 e o segundo tem afinidade semelhante por 

ambos os receptores (SUGIURA e cols., 1995; PERTWEE e cols., 2010; 

MACCARRONE e cols., 2015). 

Além do AEA e do 2-AG existem múltiplos endocanabinoides derivados de 

fosfolipídios, no entanto ainda são pouco estudados e não serão abordados nesta 

revisão, como o araquidonato éster de glicerol, o 2-araquidonil gliceril éter (noladin, 

2-AGE), o 0-araquidonil-etanolamina (virodamina, OEA) e o N-araquidonil-dopamina 

(NADA) (MECHOULAM e cols., 1995; SUGIARA e cols., 1995; BISOGNO e cols., 

2000; HANUS e cols., 2001; HUANG e cols., 2002; PORTER e cols., 2002; LEE e 

cols., 2016). 
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Figura 3: Esquema simplificado representando a sinalização retrógada dos endocanabinoides 
mediando a transmissão sináptica.  
(a) O aumento de cálcio intracelular promove a ativação da transacilase dependente de cálcio 
(CDTA), que promoverá a interação de fosfatidilcolina (PC) e fosfatidiletanolamina (PE) para a 
formação de N-acilfosfatidiletanolamina (NAPE) para a síntese de AEA; (b) degradação da AEA pela 
enzima FAAH com a formação de ácido araquidônico; (c) o fosfatidilinositol (IP) é transformado em 
diacilglicerol (DAG) pela ação da fosfolipase C e posteriormente DAG é transformada em 2-AG pela a 
ação de diacilglicerol lipases (DAGL); (d) ligação dos endocanabinoides, AEA e 2-AG, nos receptores 
CB1 do neurônio pré-sináptico; (e) degradação do 2-AG pela enzima monoacilglicerol lípase (MAGL) 
formando ácido araquidônico e (f) modulação da liberação de neurotransmissores.  
Fonte: Adaptado de BLANKMAN e CRAVATT, 2013. 

 

4.2 Funções do sistema endocanabinoide no trato gastrointestinal 

 

As funções do sistema endocanabinoide no TGI são controladas via SNC ou 

na periferia, por meio do sistema nervoso entérico ou de tecidos do TGI, que 

expressão os constituintes deste sistema (SHARKEY e WILEY, 2016).  

No SNC a regulação do apetite, do balanço energético e da ingestão de 

alimentos pode ser realizada a partir dos receptores CB1 expressos nas regiões 

lateral, do núcleo arqueado e do núcleo paraventricular do hipotálamo (HORVATH, 
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2003; BELLOCCHIO e cols., 2008; MILLER e DEVI, 2011; ZOU e KUMAR, 2018). 

Sendo assim, a ativação do sistema endocanabinoide nestas regiões promove o 

aumento do apetite, a estimulação da lipogênese e a elevação dos recursos 

energéticos (BOROWSKA e cols., 2018).  O controle da ingestão de alimentos pelo 

sistema endocanabinoide ocorre em conjunto com a ação dos hormônios 

hipotalâmicos, como o hormônio liberador de corticotropina (CRH) no núcleo 

paraventricular, o homônio transcrito regulado por cocaína e anfetamina (CART) no 

núcleo arqueado e o hormônio concentrador de melanina (MCH) e a orexina-A na 

área lateral do hipotálamo, que são moduladores bem conhecidos da ingestão de 

alimentos (COTA e cols., 2003). Os hormônios produzidos na periferia, como a 

grelina, a leptina, a insulina e a adiponectina, participam da regulação do apetite 

juntamente com o sistema endocanabinoide e os hormônios hipotalâmicos 

(BELLOCCHIO e cols, 2008; BOROWSKA e cols., 2018). 

Estudos realizados em modelos animais demonstraram que os efeitos 

orexígenos são obtidos a partir da estimulação do sistema endocanabinoide no SNC 

e dos neurônios que liberam MCH, além do aumento de neuropeptídeo Y (NPY) e 

dos hormônios orexina-A e grelina (SAKURAI e cols., 1998; JO e cols., 2005; 

GAMBER, MACARTHUR E WESTFALL, 2005; KOLA e cols., 2008). Em 

contrapartida, os efeitos anorexígenos são conseguidos através estimulação da 

síntese e secreção de CART, CRH, leptina e adiponectina (DI MARZO e cols., 2001; 

OSEI-HYIAMAN e cols., 2005; HERMANN e LUTZ, 2005; BELLOCCHIO e cols., 

2008). A integração das ações das substâncias orexígenas e anorexígenas, 

liberadas no SNC ou na periferia, geram o equilíbrio do apetite, da ingestão 

alimentar e do balanço energético (BOROWSKA e cols., 2018). 

No TGI, os receptores CB1 e CB2 estão amplamente expressos no tecido 

intestinal e em suas inervações (HOWLET e cols., 2002; WRIGHT, DUNCAN e 

SHARKEY, 2008). Verifica-se a expressão de CB1 no tronco cerebral, no sistema 

nervoso entérico (SNE), incluindo o plexo submucoso e o plexo mioentérico, e nas 

células epiteliais e enteroendócrinas. Os receptores CB2 são expressos no tronco 

cerebral, na medula espinhal, no SNE, também abrangendo o plexo submucoso e o 

mioentérico, nas células epiteliais na presença de inflamação e nas células do 

sistema imune (Figura 4) (WRIGHT, DUNCAN E SHARKEY, 2008). 
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Figura 4: Esquema dos tecidos que compõem o trato gastrointestinal e expressão dos receptores CB1 
e CB2 no intestino e em sua inervação.  
Os receptores CB1 são expressos nas células enteroendócrinas e epiteliais, nos plexos submucoso e 
mioentérico do SNE e no tronco cerebral. Os receptores CB2 são expressos no plexo submucoso e 
mioentérico do SNE, nas células do sistema imunológico do intestino, nos nervos aferentes viscerais 
e no complexo vagal dorsal no tronco cerebral. Em casos de inflamação verifica-se a expressão dos 
receptores CB2 nas células epiteliais.  
Fonte: Adaptado de WRIGHT, DUNCAN E SHARKEY, 2008. 

 

O controle do apetite acontece também no intestino delgado, onde durante o 

período de jejum ou na presença do sabor das gorduras alimentares ocorre o 

desencadeamento da sinalização endocanabinoide através da ativação dos 

receptores CB1, visando inibir a saciedade (DI PATRIZIO e cols., 2011; DI PATRIZIO 

e cols., 2015). DI PATRIZIO e cols. (2015) também demonstraram que em 

camundongos, a inibição do receptor muscarínico do subtipo M3 bloqueou a 

produção de 2-AG induzida pelo jejum, na mucosa do jejuno, nos mesmos níveis de 

quando um antagonista do receptor CB1 periférico foi administrado, o que confirma a 

hipótese de que durante o jejum, a sinalização colinérgica, possivelmente pelo nervo 

vago eferente, ativa os receptores muscarínicos de acetilcolina (mAChRs) no 

intestino delgado, que estimulam a conversão do precursor 1- estearoil-2-
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araquidonoil-sn-glicerol (SAG) em 2-AG através da ação da enzima DAGL, 

estimulando, dessa maneira a ingestão de alimentos (Figura 5 – a).   Além destes 

mecanismos para controlar o apetite e a ingestão de alimentos, ainda existem os 

receptores CB1 expressos nas células enteroendócrinas do intestino delgado (Figura 

5 – b), que quando ativados promovem a fome durante o período de jejum e 

impulsionam a ingestão de alimentos ricos em gordura, inibindo a liberação de 

colecistoquinina (CCK) que normalmente se ligaria aos receptores de CCK induzindo 

a saciedade após a refeição (DI PATRIZIO e cols., 2011; DI PATRIZIO e cols., 

2015). 

 

                  

Figura 5: Representação dos mecanismos de controle do apetite pelo sistema endocanabinoide no 
intestino delgado. 
(a) Esquema demonstrando o controle da sinalização endocanabinoide no intestino pela ação da 
acetilcolina (ACh). A ACh liberada pelo nervo vago eferente ativa os receptores muscarínicos de 
acetilcolina (mAChRs) e estimula a conversão do precursor SAG em 2-AG pela ação da enzima 
DAGL. O endocanabinoide 2-AG atua no receptor CB1 promovendo inibição da saciedade. (b) 
Inibição da CCK devido a ativação do receptor CB1 expresso na célula enteroendócrina promovendo 
fome. Fonte: adaptado de DI PATRIZIO, 2016. 

 

O SNE é constituído por neurônios aferentes primários intrínsecos, 

interneurônios e neurônios motores dispostos em dois plexos ganglionares, o 

mioentérico e o submucoso, ambos encontrados no intestino delgado e grosso 

(FURNESS, 2006). O controle da motilidade intestinal, da secreção de substâncias, 

da permeabilidade epitelial, da função vasomotora e imunológica é realizado com a 

participação dos receptores CB1 e CB2 expressos no SNE (DUNCAN, DAVISON e 

SHARKEY, 2005; FURNESS, 2012).  

Receptor CB1 
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Os receptores CB1 foram os primeiros a serem identificados no SNE e sua 

expressão foi verificada nos plexos mioentérico e submucoso, conforme 

demonstrado na Figura 4 (BUCKLEY e cols., 1998). A ativação destes receptores no 

SNE está relacionada principalmente com o controle negativo da neurotransmissão 

colinérgica, com consequente inibição da ação deste neurotransmissor nos 

receptores muscarínicos e redução das contrações dos músculos lisos intestinais 

(COUTTS e PERTWEE, 1997; KULKARNI-NARLA e BROWN, 2000; COUTTS e 

cols., 2002). 

A sinalização purinérgica, através da ligação da adenosina trifosfato (ATP) 

nos receptores purinérgicos 2 (P2) também está relacionada com a regulação da 

contratilidade gastrointestinal. A ativação dos receptores CB1 inibe as contrações 

espontâneas e é capaz de modular negativamente os efeitos purinérgicos 

endógenos, mediados pelos receptores P2 no neurônio colinérgico (BALDASSANO 

e cols., 2009; DI PATRIZIO, 2016). 

A expressão dos receptores CB2 no SNE foi identificada no plexo submucoso 

e mioentérico (Figura 4) (WRIGHT, DUNCAN e SHARKEY, 2008). Identificou-se que 

a ativação dos receptores CB2 pelo agonista JWHJ 133 em ratos promove uma 

redução da velocidade de passagem dos alimentos pelo TGI, consequente da 

diminuição das contrações musculares (MATHISON e cols., 2004). Sendo assim, a 

ativação deste receptor no SNE, assim como a ativação de CB1, promove a inibição 

da contratilidade dos músculos intestinais inibindo a liberação de acetilcolina 

(ABALO e cols., 2012).  

Além disso, estudos demonstraram a presença dos receptores CB1 e CB2 no 

epitélio intestinal (Figura 4) (WRIGHT e cols., 2005; MARQUÉZ e cols., 2009). No 

intestino grosso sugere-se que a presença de receptores CB1 promove um controle 

da permeabilidade da barreira epitelial. Contribuindo para esta afirmação, 

MUCCIOLI e cols. (2010) verificaram que o antagonismo dos receptores CB1 em 

camundongos promoveu um aumento da concentração de lipopolissacarídeos (LPS) 

circulantes, endotoxina liberada por bactérias gram-negativas, através de um 

possível mecanismo que inclui a redução da expressão de proteínas de junção 

rígida. 

O receptor CB2 é expresso principalmente nas células do sistema imune, 

como macrófagos e plasmócitos, conforme a Figura 4 (MUNRO; THOMAS e ABU-
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SHAAR, 1993; CABRAL e cols., 2008). A expressão do receptor CB2 parece ser 

induzida pelo processo inflamatório, ao contrário do receptor CB1 que 

aparentemente está mais envolvido no controle das condições fisiológicas (BASU e 

DITTEL, 2011). A ativação dos receptores CB1 e CB2 promove inibição da secreção 

de citocinas pró-inflamatórias, supressão da ativação de macrófagos e mastócitos, 

modulação dos linfócitos TH1 e TH2 através da indução de apoptose e inibição da 

proliferação e consequentemente reduz a inflamação (CHANG, LEE e LIN, 2001; 

KLEIN, 2005; GREINEISEN e TURNER, 2010; DI SABATINO e cols., 2011).  

Há evidências de que os receptores CB1 e CB2 estejam relacionados ao 

controle de sensações como dores viscerais, êmese e náusea, experiências 

sensoriais que podem estar vinculadas ao funcionamento do trato gastrointestinal 

(WRIGHT, DUNCAN e SHARKEY, 2008).  

SANSON, BUENO e FIORAMONTI (2006) demonstraram que agonistas dos 

receptores CB1 e CB2 atenuaram a sensibilidade basal e aquela aumentada pela a 

inflamação do cólon em ratos.  Além disso, sabe-se que a microbiota intestinal 

contribui para diversas melhorias na saúde digestiva. Foi demonstrado que o agente 

probiótico Lactobacillus acidophilus promoveu um aumento na expressão dos 

receptores CB2 no epitélio de ratos e camundongos e uma consequente redução na 

sensibilidade visceral, em casos de irritações e inflamações (ROUSSEAUX e cols., 

2007). Um possível mecanismo para a regulação da dor a partir dos receptores CB2 

seria a inibição da liberação dos mediadores inflamatórios do epitélio que ativariam 

os nervos aferentes primários e causariam a dor visceral (IHENETU e cols., 2003). 

A êmese é uma sensação geralmente associada à disfunção gastrointestinal, 

no entanto também pode estar associada a doenças do SNC. Os canabinoides são 

efetivos anti-eméticos e utilizados na clínica há anos, no entanto não são agentes 

terapêuticos de primeira linha (SHARKEY, DARMANI e PARKER, 2014). Algumas 

evidências demonstram o envolvimento dos receptores CB1 agindo no tronco 

cerebral (IZZO e COUTTS, 2005; STORR e SHARKEY, 2007) e dos receptores CB2 

no complexo vagal dorsal para a regulação da êmese (Figura 4) (VAN SICKLE e 

cols., 2005). 

Além de atuar como anti-eméticos, os canabinoides também são capazes de 

inibir as náuseas. Em modelos animais, verificou-se que a ativação do sistema 

canabinoide no córtex insular regula as náuseas e quando os níveis de 
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endocanabinoides são aumentados pela a administração de um inibidor da FAAH ou 

da MAGL, verificou-se a redução das náuseas. No entanto, sugere-se que apenas a 

inibição da MAGL gera o efeito contra as náuseas mediado pela ativação dos 

receptores CB1 e que é o 2-AG está envolvido neste sistema de controle e não a 

AEA (STICHT e cols., 2015; STICHT e cols., 2016; ROCK e cols., 2016).  

Em resumo, a ativação dos receptores CB1 e CB2 promove redução da 

motilidade colônica, um controle da secreção de neurotransmissores como a 

acetilcolina e hormônios como a grelina, leptina, adiponectina e insulina dentre 

outros, o controle da permeabilidade do epitélio intestinal, regulação das dores 

viscerais, êmese e náuseas, além dos efeitos anti-inflamatórios e antiproliferativos 

(IZZO e cols., 1999; URANGA, VERA e ABALO, 2018). 

Levando em consideração as diversas funções desempenhadas pelo sistema 

endocanabinoide no trato gastrointestinal, alterações no seu tônus podem levar a 

diversos efeitos (Figura 6), que podem ser explorados para o desenvolvimento de 

fármacos para aplicação nos tratamentos de várias doenças que envolvem 

disfunções no trato gastrointestinal.  

   

Figura 6: Efeitos de reduzir (à esquerda) ou aumentar (à direita) o tônus do sistema canabinoide no 
trato gastrointestinal.  
Fonte: URANGA, VERA e ABALO, 2018. 
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4.3  Envolvimento do sistema endocanabinoide nas doenças inflamatórias 

intestinais crônicas 

 

Dentre as doenças inflamatórias intestinais crônicas incluem-se a colite 

ulcerativa e a doença de Crohn. A segunda pode ocorrer em qualquer parte do trato 

gastrointestinal enquanto a primeira acontece especificamente no cólon. Duas 

doenças crônicas intestinais que não tem cura e que estão associadas ao estilo de 

vida advindo da urbanização e industrialização (GOH e XIAO, 2009). A incidência 

destas doenças está aumentando mundialmente, com maior prevalência nos países 

ocidentais e desenvolvidos (MOLODECKY e cols., 2012; KAPLAN e NG, 2017).  

O desenvolvimento das doenças intestinais crônicas está associado a 

diversos fatores. Algumas hipóteses associam as doenças às predisposições 

genéticas, à microbiota intestinal, às dietas ocidentais, ao uso de quimioterápicos, ao 

fumo, à poluição, à região de moradia do paciente, ao estilo de vida moderno, aos 

fatores socioeconômicos e, também, ao estado psicológico do paciente. Sendo 

assim, é complexo definir a fisiopatologia das doenças intestinais crônicas e 

estabelecer os tratamentos adequados (GRUNDMANN e YOON, 2010; BENEDIX e 

cols., 2010; ANANTHAKRISHNAN e cols., 2017). 

Os custos diretos e indiretos, envolvendo as colites ulcerativas e a doença de 

Crohn, são elevados. A Europa, que possui em torno de 2,5-3,0 milhões pacientes 

com doenças inflamatórias intestinais, teve um gasto anual médio de 4,6 a 5,6 

bilhões de euros com custos diretos, que envolvem hospitalizações, cirurgias, 

atendimento ambulatorial e produtos farmacêuticos. Os custos indiretos, que 

englobam a perda de produtividade no trabalho, são algumas vezes superiores aos 

custos diretos, como por exemplo, no Canadá onde os 200.000 pacientes geram um 

custo direto em torno de CND $ 1,2 bilhão e indireto de CND $ 1,6 bilhão (ROCCHI e 

cols., 2012). O custo com a perda da qualidade de vida não é mensurável, mas é 

algo que afeta os pacientes e seus familiares (BURISCH e cols., 2013). Além disso, 

o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais está associado à 

manifestação de doenças extraintestinais, como artrite, doenças arterial coronariana, 

osteoporose, tromboembolismo, infecções oportunistas e linfomas (BERNSTEIN e 

cols., 2000; BERNSTEIN, WADJA e BLANCHARD, 2005; SIEGEL e cols., 2009). 
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Os sintomas das doenças inflamatórias intestinais incluem dor abdominal, 

diarreia, sangramento fecal, pouca capacidade de digerir alimentos, anemia e 

emagrecimento. Nos casos graves muitas vezes é necessário remover o segmento 

intestinal afetado através de cirurgia (PODOLSKY, 2002; BRUNTON, 2012). Além 

disso, o sistema imunológico responde inadequadamente a bactérias comensais 

e/ou outros antígenos luminais. Inicialmente, o aumento da permeabilidade epitelial 

permite que os antígenos acessem o tecido mucoso subjacente fazendo com que os 

linfócitos T e B se diferenciem e se proliferem. Estas doenças também estão 

associadas à infiltração de células imunes na lâmina própria intestinal, incluindo 

macrófagos, neutrófilos e linfócitos que aumentam a expressão de genes-alvo 

regulados pelo Fator Nuclear Kappa B (NF-κB), como as citocinas pró-inflamatórias 

TNF-α, interleucinas IL-1β e IL -6, potencializando a resposta inflamatória local 

(PODOLSKY, 2002; BAUMGART e CARDING, 2007).  

Tendo em vista as possíveis etiologias e a sintomatologia das doenças 

inflamatórias intestinais identifica-se a importância de esclarecer o envolvimento do 

sistema endocanabinoide nestas doenças, pois o sistema contribui 

consideravelmente para a homeostase intestinal e possui efeitos que podem 

possibilitar seu o tratamento. 

 

4.3.1 Alterações do sistema endocanabinoide na colite ulcerativa 

 

A colite ulcerativa é uma inflamação crônica e idiopática que acomete apenas 

o intestino grosso. O mecanismo patogenético desta doença envolve a interação das 

bactérias do lúmen intestinal com as células imunes da parede intestinal. A presença 

de danos no epitélio intestinal possibilita que os antígenos bacterianos alcancem as 

células apresentadoras de antígenos (APCs). Assim, as células dendríticas, liberam 

citocinas pró-inflamatórias, como a IL-12 e IL-18 que participam da apresentação de 

antígenos para os linfócitos CD4+ induzindo sua diferenciação para o subtipo TH2. 

Além disso, na colite ulcerativa acontece a migração de neutrófilos para o local da 

inflamação por meio da ativação de células imunes residentes, como por exemplo, 

os macrófagos, que vão produzir citocinas importantes para a síntese de moléculas 

de adesão, como as integrinas, que possibilitam a passagem do neutrófilo do 

endotélio vascular para o tecido inflamado. Desta forma, as lesões da colite 
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ulcerativa apresentam infiltrados linfocíticos e neutrofílicos (ABBAS, LICHTMAN e 

PILLAI, 2008; BRUNTON, 2012). 

Visando avaliar as possíveis alterações no sistema endocanabinoide durante 

a colite ulcerativa e os efeitos destas sobre o desenvolvimento da inflamação, vários 

estudos foram realizados utilizando modelos experimentais com diferentes métodos 

de indução de colite ulcerativa. 

ENGEL e cols., 2010 verificaram que camundongos C57BL/6 knockout CB1 (-

/-), CB2 (-/-) e CB1+2 (-/-) possuem maior susceptibilidade para o desenvolvimento de 

colite ulcerativa induzida por TNBS (2,4,6 – ácido trinitrobenzenosulfônico). Os 

resultados indicaram que o sistema endocanabinoide pode ter efeitos inibitórios nas 

respostas inflamatórias no cólon através destes receptores. 

Outro estudo com camundongos C57BL/6 knockout CB2 (-/-), demonstrou que 

estes animais possuem acentuação da colite induzida por DSS (Dextrano Sulfato de 

Sódio) comparados aos camundongos selvagens, pois nos camundongos knockout 

a diarreia com sangue, a hiperemia, a ulceração, o espessamento da parede 

intestinal, a redução do comprimento do cólon foram mais graves. Além disso, 

verificou-se uma acentuação superior do infiltrado inflamatório, dos níveis da 

proteína NLRP3, da razão Casp-1 p20/Casp-1 p45, da SQSTM1 e da citocina 

inflamatória IL-1β e uma diminuição da razão LC3-II/LC3-I e de Beclin-1 no cólon 

dos camundongos knockout (KE e cols., 2016).  

Em camundongos com hiperalgesia colônica induzida por óleo de mostarda 

(OM) e tratados com o agonista seletivo para o receptor CB1, ACEA, e o agonista 

seletivo para os receptores CB2, JWH-133, identificou-se por imunocoloração um 

aumento significativo na expressão destes receptores, isso indica novamente uma 

participação do sistema endocanabinoide na resposta algésica nesse segmento do 

intestino (KIMBALL e cols., 2006).  

STORR e cols. (2009), também avaliaram a participação do sistema 

endocanabinoide no modelo experimental de colite induzida por TNBS em 

camundongos C57BL/6 selvagens e knockout CB2 (-/-). Nestes camundongos foi 

realizada a administração dos agonistas JWH-133 e AM-1241 e do antagonista AM-

630, seletivos para os receptores CB2. Os camundongos knockout CB2 (-/-) tiveram a 

inflamação aumentada e não responderam aos tratamentos com os agonistas ou 

com o antagonista. Já nos camundongos selvagens, verificou-se que o tratamento 
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com os agonistas JWH-133 e AM-1241 diminuiu o escore de dano macroscópico, as 

ulcerações e as adesões colônicas, o encurtamento do cólon e a atividade da 

mieloperoxidase (MPO). Em contrapartida, a utilização do antagonista AM-630 nos 

camundongos selvagens exacerbou estes parâmetros, demonstrando uma 

acentuação da inflamação. Além disso, constatou-se um aumento na expressão do 

mRNA dos receptores CB2 durante o curso da inflamação nos camundongos 

selvagens. 

Levando em consideração que aumentos na atividade do sistema 

endocanabinoide geram melhoras dos danos causados pela colite experimental, 

uma possibilidade de alteração do sistema endocanabinoide seria a redução da 

ação das enzimas metabolizadoras dos ligantes, com o objetivo de suprimir a 

inflamação. Sendo assim, um estudo em camundongos C57BL/6N fêmeas 

modificadas geneticamente para expressar menos FAAH, demonstrou que a 

deficiência desta enzima gera uma proteção contra a colite ulcerativa induzida pelo 

DNBS, revelada pela redução dos danos macroscópicos e microscópicos e da 

atividade da enzima MPO (MASSA e cols., 2004). Conforme demonstrado por 

STORR e cols. (2008) no modelo de colite ulcerativa com a utilização de TNBS, 

houve uma redução da expressão do mRNA da enzima FAAH, o que evidencia o 

envolvimento desta enzima na resposta fisiológica à colite ulcerativa. Além disso, 

BORRELLI e cols. (2009) utilizaram camundongos ICR machos, que possuem maior 

variabilidade em sua constituição genética, reproduzindo populações naturais 

(TUTTLE e cols., 2018). Nestes animais, foi evidenciado que durante a inflamação 

induzida por DNBS, acontece o aumento das concentrações dos endocanabinoides 

AEA e 2-AG e a diminuição da expressão do mRNA da enzima FAAH no cólon, 

revelando a função fisiológica do sistema endocanabinoide, na tentativa de inibir a 

inflamação. A administração de CBD nestes animais promoveu uma melhora da 

inflamação, demonstrada pela redução da razão peso/comprimento do cólon, dos 

danos macroscópicos, da expressão da enzima óxido nítrico sintase induzível 

(iNOS), da síntese de nitrito e de metabólitos estáveis do óxido nítrico (NO) e dos 

níveis de IL1-β, além de aumentar o peso dos camundongos e a concentração de IL-

10. Além disso, o CBD foi capaz de reverter parcialmente os níveis de AEA e 2-AG, 

mas sem alcançar os valores do grupo controle e não provocou alterações na 

expressão de FAAH (BORRELLI e cols., 2009). 
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Da mesma forma, TOURTEAU e cols. (2014) utilizaram substâncias derivadas 

do 3-carboxamido-5-arilisoxazóis, que irão atuar como agonistas do receptor CB2 e 

inibidores da FAAH, no tratamento de colite induzida por DSS em camundongos. 

Estas substâncias promoveram uma diminuição da perda de peso, da razão 

peso/tamanho do cólon, da extensão da lesão no cólon, do infiltrado inflamatório, da 

atividade da MPO, dos níveis de mRNA de IL-17 e de iNOS, revelando uma melhora 

na colite induzida. Em outro estudo, a utilização de um inibidor da FAAH, PF 3845, 

reduziu a colite ulcerativa experimental induzida pelo TNBS, conforme evidenciado 

pela redução de danos macroscópicos e normalização de danos microscópicos 

graves, como perda da arquitetura da mucosa, espessamento da musculatura lisa, 

abcessos nas criptas e do extenso infiltrado celular. Resultados estes que 

aconteceram devido ao aumento da expressão e da atividade dos endocanabinoides 

(SALAGA e cols., 2014).  Além disso, um estudo com a utilização de ARN2508, 

inibidor da FAAH, demonstrou melhora da inflamação, uma redução da taxa de 

mortalidade e do declínio de da perda de peso em camundongos que tiveram a 

colite induzida por TNBS e DSS. Neste caso, assim como citado anteriormente, o 

efeito anti-inflamatório obtido pela inibição da FAAH provavelmente está relacionado 

ao aumento de endocanabinoides como a anandamida (SASSO e cols., 2015).  

Além disso, em camundongos C57BL/6N com colite induzida por DSS, a 

análise de reação em cadeia polimerase em tempo real (RT-PCR) demonstrou que a 

expressão dos genes codificadores de MAGL estão reduzidos durante a inflamação 

no cólon dos animais (GRILL e cols., 2019 [a]). Em camundongos com colite 

induzida pelo TNBS, a inibição da enzima MAGL pelo inibidor seletivo JZL184, 

promoveu um aumento do endocanabinoide 2-AG que foi associado a uma redução 

dos danos macroscópicos e histológicos do cólon, bem como a diminuição da 

expressão de citocinas pró-inflamatórias (ALHOUAYEK e cols., 2011).  

Em humanos, estudos também foram realizados, para verificar as alterações 

do sistema endocanabinoide durante a colite ulcerativa. Análises de Western Blot e 

imunocitoquímica em tecido do cólon humano demonstraram um aumento da 

expressão do receptor CB2, da enzima DAGL e MAGL no epitélio colônico, 

principalmente em pacientes com colite leve e moderada. Enquanto nos pacientes 

com colite inativa observou-se uma redução na expressão dos receptores CB1 e CB2 

e da enzima DAGL, porém um aumento na expressão da enzima NAPE-PLD, 
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principalmente em pacientes tratados com corticoesteróides (MARQUÉZ e cols., 

2009). WRIGHT e cols. (2005) também verificaram um aumento da expressão dos 

receptores CB2 no epitélio colônico humano durante a colite ulcerativa, 

demonstrando função imunomoduladora do sistema endocanabinoide.  

Dos endocanabinoides, a anandamida parece ser a principal moduladora da 

inflamação induzida pela colite. Esta evidência foi confirmada por um estudo no qual 

biopsia do cólon de pacientes com colite ulcerativa não tratada, mostrou um 

aumento local de anandamida, analisado por cromatografia líquida com detecção 

por espectrometria de massas (D’ARGENIO e cols., 2006). HARVEY e cols., 2013, 

mostraram que a incubação do tecido colônico de humanos com as citocinas pró-

inflamatórias TNF-α e IL-1B gera danos semelhantes aos provocados pelas colites 

ulcerativas. Este tecido tratado com a administração de AEA e do agonista seletivo 

do receptor CB2, JWH-015, apresentou melhora significativa da inflamação, 

evidenciada pela redução da perda de cripta na mucosa, no dano epitelial luminal e 

na infiltração de linfócitos na lâmina própria. Tais efeitos foram parcialmente 

revertidos com a administração do agonista inverso do receptor CB2, o JTE-907, que 

demonstra que os efeitos anti-inflamatórios do JWH-015 e da AEA são dependentes 

da ativação deste receptor. 

GRILL e cols. (2019 [b]) avaliou a regulação do sistema endocanabinoide em 

17 pacientes diagnosticados com colite ulcerativa e verificou um aumento na 

expressão de AEA e uma diminuição da expressão de mRNA da enzima NAPE-PLD, 

o que seria contraditório, considerando que a NAPE-PLD participa da síntese deste 

endocanabinóide. No entanto, para explicar tal fato sugere-se que aconteça uma 

inibição da retroalimentação alostérica da NAPE-PLD pelo AEA ou uma degradação 

reduzida dos lipídios endocanabinoides. Além disso, é possível que outras enzimas 

além da NAPE-PLD sejam responsáveis pela síntese de AEA.  Em outro estudo, as 

biopsias humanas de pacientes saudáveis, com colite ativa não tratada e de 

pacientes tratados com 5-ASA, glicocorticoides e/ou imunomoduladores até a 

remissão da doença, foram analisadas através de RT-PCR e imunohistoquímica 

para a avaliação da expressão e distribuição de FAAH e NAPE-PLD no intestino, 

dentre outros componentes. Verificou-se, pela análise de RT-PCR na mucosa, que 

houve um aumento na expressão gênica de FAAH e não foram identificadas 

alterações na expressão gênica da NAPE-PLD nos indivíduos com colite ulcerativa 
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não tratada. Através da análise imunohistoquímica no epitélio do cólon, verificou-se 

diminuição da NAPE-PLD nos pacientes não tratados e a conservação dos níveis de 

FAAH, comparando com os indivíduos saudáveis. Após o tratamento com 5-ASA e 

glicocorticoides demonstrou-se um aumento na expressão de NAPE-PLD no epitélio 

(SUÁREZ e cols., 2012). 

Os resultados em humanos evidenciam que a expressão do sistema 

endocanabinoide varia de acordo com o tecido avaliado, a fase da doença e com a 

realização de tratamentos. A maioria dos resultados é coerente com os dados 

obtidos em modelos animais, o que contribui para a afirmação de que o sistema 

endocanabinoide possui uma função importante na modulação da inflamação 

durante colite ulcerativa, seja pelo aumento da expressão dos receptores, pelo 

aumento da síntese de endocanabinoides, pela inibição ou ativação das enzimas 

envolvidas na degradação ou na síntese dos endocanabinoides. Em resumo, as 

alterações na expressão dos componentes do sistema endocanabinoide durante a 

colite ulcerativa, que podem gerar efeitos anti-inflamatórios em modelos animais e 

em humanos, estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Modificações fisiológicas ou induzidas na expressão dos componentes 
do sistema endocanabinoide na colite ulcerativa que podem gerar efeitos anti-
inflamatórios em modelos animais e em humanos. 

Componentes do sistema endocanabinoide 
Modificações na 

expressão 
Referências 

Receptores 

CB1 Aumento 
KIMBALL e cols., 

2006; ENGEL e cols., 
2010. 

CB2 Aumento 

KIMBALL e cols., 
2006; STORR e cols., 
2009; MARQUÉZ e 

cols., 2009; ENGEL e 
cols., 2010; HARVEY e 
cols., 2013; KE e cols., 

2016. 

Ligantes 

AEA Aumento 

D’ARGENIO e cols., 
2006; HARVEY e cols., 
2013; SASSO e cols., 
2015; GRILL e cols., 

2019 [b]. 

2-AG Aumento 
BORRELLI e cols., 

2009 

Enzimas sintetizadoras 

NAPE-PLD 

Aumento 
MARQUÉZ e cols., 

2009; SUÁREZ e cols., 
2012. 

Redução 
GRILL e cols., 2019 
[b]; SUÁREZ e cols., 

2012. 

DAGL Aumento 
MARQUÉZ e cols., 

2009. 

Enzimas 
metabolizadoras 

FAAH 
Redução 

MASSA e cols., 2004; 
STORR e cols., 2008; 

BORRELLI e cols., 
2009; SALAGA e cols., 
2014; TOURTEAU e 
cols., 2014; SASSO e 

cols., 2015. 

Aumento SUÁREZ e cols., 2012. 

MAGL 

Redução 
ALHOUAYEK e cols., 
2011; GRILL e cols., 

2019 [a]. 

Aumento 
MARQUÉZ e cols., 

2009. 

 

4.3.2 Alterações do sistema endocanabinoide na doença de Crohn 

  

 A doença de Crohn, assim como a colite ulcerativa, é uma doença 

inflamatória intestinal idiopática e crônica, no entanto pode afetar qualquer segmento 

do trato gastrointestinal não apenas o intestino grosso. Apesar de apresentarem 

algumas características em comum, sugere-se que as duas doenças possuem 

mecanismos patogenéticos diferentes. Na doença de Crohn também ocorre o 
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reconhecimento dos antígenos do lúmen intestinal pelas células apresentadoras de 

antígenos, como as células dendríticas, que vão apresentar os antígenos ao linfócito 

CD4+ e secretar citocinas como a IL-12, que vai estimular a diferenciação das 

células TH1, que sintetizam citocinas, incluindo o interferon tipo 1 alfa (IFN-α) e o 

TNF-α, que promovem a ativação de macrófagos. Sendo assim, as lesões na 

doença de Crohn mostram elevada infiltração de linfócitos e macrófagos, com 

formação de granulomas e fibrose na submucosa (BRUNTON, 2012). 

Assim como na colite ulcerativa, sugere-se que na doença de Crohn o 

sistema endocanabinoide possa agir de forma a reduzir a resposta inflamatória local. 

Para evidenciar tal fato estudos foram realizados para avaliar modificações na 

expressão dos receptores canabinoides e na síntese e degradação dos 

endocanabinoides durante esta inflamação intestinal. 

O polimorfismo de um único nucleotídeo do gene do receptor CB1 1359 G/A 

demonstrou ter influência no fenótipo da doença de Crohn, onde os indivíduos 

homozigotos do alelo G apresentaram maior probabilidade de desenvolver a doença 

antes dos 40 anos. Demonstrando que o receptor CB1 influencia na manifestação da 

doença de Crohn (STORR e cols., 2010). A expressão dos receptores CB2 e do 

endocanabinoide, anandamida, foi avaliada no tecido do íleo e nas células T CD4+ 

utilizando um modelo experimental de ileíte crônica. Os resultados demonstraram 

um aumento da expressão de CB2 e de anandamida nos camundongos com 

inflamação, comparados aos camundongos controles. Além disso, foi verificado um 

aumento de 11 vezes na expressão de mRNA dos receptores CB2 nas células T 

reguladoras nos camundongos com a inflamação, demonstrando a importante 

função do sistema endocanabinoide na regulação da inflamação (LEINWAND e 

cols., 2017). O que indica a função relevante destes receptores na regulação da 

inflamação.  

A expressão dos receptores CB2 também foi analisada em cortes histológicos 

de intestino de pacientes com doença de Crohn. Não houve diferença na expressão 

desse receptor comparando os pacientes em relação a indivíduos saudáveis. Porém 

os receptores CB1 apresentaram um aumento de expressão significativo nos 

pacientes com doença Crohn (STINTZING e cols., 2011). 

GRILL e cols. (2019 [b]) também avaliaram pacientes com doença de Crohn e 

verificaram que as concentrações de anandamida e 2-AG aumentaram 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stintzing%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21472688
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acentuadamente no plasma desses pacientes. Além disso, na mucosa intestinal 

identificou-se um aumento da expressão gênica das enzimas sintetizadoras (NAPE-

PLD e DAGL) e das metabolizadoras (FAAH e MAGL) e diminuição da transcrição 

dos receptores CB1. Em contrapartida, DI SABATINO e cols. (2011) encontraram 

níveis diminuídos de anandamida na mucosa inflamada comparada a não inflamada 

em pacientes com doença inflamatória intestinal, o que foi concomitante à menor 

atividade da enzima NAPE-PLD que sintetiza este endocanabinoide e maior 

atividade da enzima FAAH que degrada este ligante. A partir da comparação dos 

estudos acima algumas divergências foram encontradas, estas podem estar 

relacionadas com os diferentes tecidos avaliados e com a alteração na expressão do 

sistema endocanabinoide de acordo com a fase da doença (ALHOUAYEK e 

MUCCIOLI, 2012). Assim como na colite ulcerativa, observa-se na maioria dos 

estudos o aumento na expressão e atividade do sistema endocanabinoide na 

tentativa de retornar ao equilíbrio e com uma função inibidora da inflamação. Sendo 

assim, apresentam-se na Tabela 2, de forma resumida, as modificações fisiológicas 

ou induzidas do sistema endocanabinoide durante a doença de Crohn em modelos 

animais e em humanos, que podem gerar um efeito anti-inflamatório. 

Tabela 2 – Modificações fisiológicas ou induzidas na expressão dos componentes 
do sistema endocanabinoide na doença de Crohn que podem gerar um efeito anti-
inflamatório em modelos animais ou em humanos. 

Componentes do sistema endocanabinoide 
Modificações na 

expressão 
Referências 

Receptores 

CB1 Aumento 
STINTZING e cols., 

2011. 

CB2 Aumento 
LEINWAND e cols., 

2017. 

Ligantes 

AEA 

Aumento 
LEINWAND e cols., 
2017; GRILL e cols., 

2019 [b]. 

Redução 
DI SABATINO e col., 

2011. 

2-AG Aumento 
GRILL e cols., 2019 

[b]. 

Enzimas sintetizadoras 

NAPE-PLD 

Aumento 
GRILL e cols., 2019 

[b]. 

Redução 
DI SABATINO e col., 

2011. 

DAGL Aumento 
GRILL e cols., 2019 

[b]. 

Enzimas 
metabolizadoras 

FAAH Aumento 
DI SABATINO e cols., 
2011; GRILL e cols., 

2019 [b]. 

MAGL Aumento 
GRILL e cols., 2019 

[b]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alhouayek%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22917662
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muccioli%20GG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22917662
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stintzing%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21472688


39 
 

4.4 Canabinoides como possíveis fármacos para o tratamento das doenças 

inflamatórias intestinais crônicas 

 

O tratamento clínico definitivo para as doenças inflamatórias intestinais 

crônicas ainda não foi estabelecido. Assim, o tratamento moderno procura amenizar 

a resposta inflamatória generalizada. No entanto, o efeito não pode ser garantido 

para todos os pacientes, que podem apresentar respostas variadas, limitadas e 

imprevisíveis. Atualmente, o tratamento das doenças inflamatórias intestinais visa 

controlar os eventos agudos da doença, manter o alívio dos sintomas e tratar 

complicações específicas, como as fístulas (BRUNTON, 2012). Uma remissão 

significativa da doença pode ser conseguida com a utilização de corticoesteróides, 

agentes do ácido-5-aminossalicílico (5-ASA), anticorpos anti-TNF-α e outros 

medicamentos imunomoduladores, no entanto estes medicamentos provocam 

diversos efeitos adversos como supressão da medula óssea, desenvolvimento de 

infecções oportunistas e reações à infusão (SANDBORN e cols., 2009; HERRINTON 

e cols., 2011). 

Tendo em vista as diversas desvantagens e limitações dos tratamentos 

disponíveis observa-se a relevância de desenvolver novas alternativas 

farmacológicas para o tratamento da colite ulcerativa e da doença de Crohn. Neste 

sentido, os canabinoides podem constituir uma boa estratégia farmacológica para o 

tratamento das doenças inflamatórias intestinais, devido às diversas funções do 

sistema endocanabinoide na manutenção da homeostase intestinal e aos efeitos 

anti-inflamatórios observados pela regulação positiva deste sistema em modelos 

animais e em humanos. Além disso, há uma quantidade significativa de evidências 

que demonstram que o uso de canabinoides é promissor no tratamento das doenças 

inflamatórias intestinais como colite ulcerativa e doença de Crohn (COUCH e cols., 

2018).  

Os fitocanabinoides, como o CBD, o THC, CBG, CBN (canabinol) e 

canabicromeno (CBC), todos isolados da Cannabis sativa, foram avaliados como 

possíveis fármacos para o tratamento das colites ulcerativas e doença de Crohn. No 

entanto, na utilização de algumas destas substâncias como fármacos é necessário 

atentar-se para a possibilidade de efeitos psicoativos que vão variar de acordo com 

a dose administrada (KÖGUEL e cols., 2018). A utilização de THC gera efeitos 
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psicoativos amplamente avaliados na literatura (KÖGUEL e cols., 2018; AMIN e ALI, 

2019). Por outro lado, o CBD e o CBG são compostos que normalmente não 

produzem efeitos psicoativos (KÖGUEL e cols., 2018; GUGLIANDOLO e cols., 2018; 

AMIN e ALI, 2019). 

O CBD é o terceiro fitocanabinoide mais abundante na Cannabis sativa e o 

mais estudado para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais por ser um 

composto não psicotrópico, agonista dos receptores canabinoides, inibidor das 

enzimas que degradam canabinoides e apresentar ação antioxidante (CAPASSO e 

cols., 2008; BORRELLI e cols., 2009). A maioria dos estudos que avaliaram a 

aplicação do CBD no tratamento das doenças inflamatórias intestinais foi realizada 

em modelos animais, poucos estudos foram executados em humanos.  

Um estudo realizado em dois grupos de camundongos ICR machos, o 

controle e o com inflamação intestinal induzida pelo óleo de Cróton (OC), avaliou a 

ação do CBD sobre motilidade intestinal.  Foi verificado que o CBD reduz a 

hipermotilidade e as contrações musculares provocadas por ACh no íleo dos 

camundongos tratados com OC. A administração de Rimonabant, um antagonista 

dos receptores CB1 foi capaz de neutralizar a ação do CBD, enquanto o tratamento 

com SR144528, um antagonista dos receptores CB2, ou com naloxona, um 

antagonista opióide, ou com a ioimbina, uma antagonista α2-adrenérgico, não 

promoveram a neutralização dos efeitos deste fitocanabinoide, o que indica sua 

atuação ocorre principalmente por mecanismos que envolvem a ativação dos 

receptores CB1. Já em camundongos tratados com N-araquidonil-5-hidroxitriptamina, 

um inibidor da enzima FAAH, o CBD não gerou a redução da motilidade intestinal, o 

que indica que sua atuação também ocorre pela inibição desta enzima (CAPASSO e 

cols., 2008). Em ratos Sprague-Dawley adultos e camundongos C57/BL com colite 

induzida por LPS, verificou-se também que a administração de CBD retoma a 

normalidade das contrações no íleo e no cólon. Sendo assim, o CBD pode ser uma 

boa estratégia para tratar os distúrbios de motilidade presentes nas doenças 

inflamatórias intestinais. Além disso, uma melhora da inflamação foi evidenciada 

pela redução do edema, do infiltrado inflamatório e conservação dos níveis de 

citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-6, que foram avaliadas a partir de 

análises imunohistoquímicas e histopatológicas (LIN e cols., 2011).  
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Em camundongos ICR machos com colite induzida pelo ácido dinitrobenzeno 

sulfônico (DNBS) verificou-se que o canabidiol reduziu a razão peso/comprimento do 

cólon, os danos macroscópicos, incluindo edema, hiperemia leve e aderências do 

intestino delgado, a expressão da enzima iNOS, a síntese de nitrito e de metabólitos 

estáveis do óxido nítrico (NO) e os níveis de IL1-β, além de aumentar o peso dos 

camundongos e a concentração de IL-10, ações evidenciam o efeito protetor do 

CBD na inflamação intestinal. Adicionalmente, este fitocanabinoide promoveu a 

normalização dos níveis de AEA e 2-AG. Para avaliar o efeito do CBD no estresse 

oxidativo, foram utilizadas células CACO-2, onde esta substância não apresentou 

citotoxicidade e promoveu redução da síntese de Espécies Reativas de Oxigênio 

(ERO) e da peroxidação lipídica, demonstrando efeito antioxidante do CBD 

(BORRELLI e cols., 2009). Além disso, o CBD foi capaz de neutralizar a gliose 

entérica reativa em camundongos suíços OF1 machos com colite induzida por LPS 

através da redução de neurotrofinas de sinal astroglial S100B, um marcador de 

células gliais, que foi associada à diminuição de macrófagos e mastócitos no 

intestino. Neste estudo, o CBD provocou também a redução de MAC3, um marcador 

de macrófagos, da expressão de TNF-α e da imunorreatividade para a caspase-3 

clivada no intestino, demonstrando proteção contra a inflamação e um efeito 

antiapoptótico (DE FILIPPIS e cols., 2011). Outro estudo com camundongos CD1 

machos com colite induzida pelo TNBS avaliou o efeito anti-inflamatório do CBD 

sendo administrado pelas vias intraretal e oral, os resultados demonstraram uma 

redução do escore de colite, da atividade da MPO, da destruição do revestimento 

epitelial, da espessura do cólon e da infiltração de células imune no intestino dos 

camundongos que receberam o fármaco por via intraretal, porém não foram 

observadas alterações por via oral (SCHICHO e STORR, 2012). Os dados destes 

estudos demonstram a ação anti-inflamatória do CBD através de vários mecanismos 

nas doenças inflamatórias intestinais e as possíveis vias de administração dos 

fármacos. 

Recentemente, um estudo avaliou a ação de um extrato padronizado de 

Cannabis sativa com elevada concentração do CBD na hipermotilidade provocada 

pela administração do OC e na inflamação induzida pelo DNBS em camundongos 

ICR machos. Os resultados demonstraram uma diminuição da motilidade intestinal 

em ambos os modelos de colite induzida. Além disso, no modelo de indução da 
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colite com o DNBS identificou-se a redução da relação peso/comprimento do cólon e 

da atividade da MPO com a utilização do extrato da Cannabis sativa. No entanto, o 

CBD administrado isoladamente não apresentou efeito anti-inflamatório. Sendo 

assim, este estudo evidencia a ação do CBD na regulação da motilidade intestinal e 

como anti-inflamatório e os resultados fortalecem a hipótese de que a combinação 

do CBD a outros canabinoides pode ser uma boa estratégia para o tratamento de 

doenças inflamatórias intestinais (PAGANO e cols., 2016).  

DE FILIPPIS e cols. (2011), avaliaram a ação do CBD em amostras de tecido 

do reto humano ex vivo que foram submetidas a um processo de indução da 

inflamação com LPS e IFN-γ. Nestas amostras observou-se uma redução na 

expressão da proteína S100B, marcadora de células gliais, associada à redução de 

mastócitos e macrófagos neste tecido, e uma redução na expressão de iNOS, dos 

níveis de NO e de seus metabólitos estáveis, o que revela a ação CBD contra a 

inflamação intestinal em humanos. Em contrapartida,  

NAFTALI e cols. (2017) avaliaram a utilização de CBD no tratamento de 

doença de Crohn moderadamente ativa em humanos através de um estudo 

randomizado controlado por placebo em 20 pacientes entre 18 e 75 anos. Os 

resultados demonstraram que o CBD foi seguro, no entanto não obteve efeitos 

benéficos nos pacientes, o que pode ser explicado pela pequena dosagem do 

fármaco, pela amostragem reduzida ou pela falta de sinergismos com outros 

canabinoides. Em outro estudo, a utilização do CBD no tratamento da colite 

ulcerativa foi avaliada em pacientes com 18 anos ou mais, com colite ulcerativa 

extensa e com dosagem de 5-ASA foram randomizados e um grupo recebeu um 

extrato botânico rico em CBD e o outro recebeu o placebo. Ambos os grupos 

apresentaram eventos adversos, o placebo devido ao agravamento da doença e os 

que receberam o extrato rico em CBD devido à presença de THC. Este estudo 

sugere que o extrato botânico de CBD pode ser benéfico no tratamento da colite 

ulcerativa, pois promoveu uma maior remissão da doença, as avaliações de 

qualidade de vida foram melhores e houve uma redução do escore total de Mayo 

(IRVING e cols., 2018). Desta forma, são necessários mais estudos em pacientes 

com doenças inflamatórias intestinais para obter informações mais claras sobre o 

uso do CBD para o tratamento destas doenças. 
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O THC é um canabinoide presente em elevadas concentrações na Cannabis 

sativa, possui ação psicoativa e por isso tem seu uso limitado (KÖGUEL e cols., 

2018). Ainda assim, em alguns estudos, a utilização deste fitocanabinoide possui 

efeitos benéficos nas inflamações intestinais quando administrados isoladamente ou 

em conjunto com outros canabinoides, conforme demonstrado a seguir. 

JAMONTT e cols. (2010) realizaram um estudo utilizando ratos machos 

Charles River Wistar, com colite induzida pelo TNBS, para avaliar os efeitos isolados 

e da associação do CBD e THC sobre a motilidade intestinal e sobre a inflamação. 

Com relação à motilidade intestinal, observou-se que o THC, o CBD e a combinação 

de ambos gerou um aumento na amplitude das contrações espontâneas de baixa 

frequência no cólon, uma melhora das respostas contráteis promovidas pelo 

carbacol e uma melhora das respostas contráteis e relaxantes do cólon por 

estimulação de campo elétrico. Os resultados referentes à inflamação demonstraram 

uma redução do ganho de peso, dos danos macroscópicos, incluindo hiperemia, 

hemorragia, ulceração, necrose, lesão das mucosas, espessamento da parede 

intestinal e distensão local, e diminuição da atividade de MPO com a administração 

isolada do THC ou combinado ao CBD. A administração isolada de CBD não 

demonstrou alterações significativas na redução do ganho de peso e dos danos 

macroscópicos. Sendo assim, neste estudo foi identificada a ação isolada dos 

fármacos e um efeito aditivo da administração associada do CBD e THC, 

normalizando a motilidade intestinal e inibindo inflamação, o que fortalece a hipótese 

de maior eficácia ao utilizar estes fármacos associados para o tratamento de 

doenças inflamatórias intestinais. 

Atualmente, existe no mercado um medicamento conhecido mundialmente 

como Sativex® e no Brasil foi registrado recentemente como Mevatyl® (THC, 27 

mg/mL e CBD, 25 mg/mL), indicado para indivíduos adultos, visando o tratamento 

sintomático da espasticidade moderada a grave relacionada à esclerose múltipla 

(ANVISA, 2017). Este medicamento está sendo estudado para aplicação no 

tratamento de sintomas, como dor, náusea, vômito e pode ter uma aplicação futura 

no tratamento de doenças inflamatórias intestinais (WHITING e cols., 2015). 

A avaliação do efeito da utilização da maconha na remissão da doença de 

Crohn foi realizada em um estudo prospectivo com 21 pacientes distribuídos 

aleatoriamente em grupos que receberam a Cannabis sativa na forma de cigarros 
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contendo 11,5 mg de THC e outro que recebeu a flor da planta sem o THC. Neste 

estudo foi observado que a remissão completa, a resposta clínica e melhora das 

condições de apetite e sono foram superiores nos pacientes que fumaram a planta 

com THC (NAFTALI e cols., 2013). 

Outro fitocanabinóide com potencial de aplicação no tratamento das doenças 

inflamatórias intestinais é o CBN, produto da oxidação do THC, encontrado em 

grandes quantidades na planta Cannabis sativa. O CBN atua como agonista nos 

receptores CB1 e CB2 (RHEE e cols., 1997). Em um modelo de inflamação intestinal 

induzida pelo OC em camundongos ICR machos, observou-se que a utilização do 

CBN inibiu a motilidade intestinal, além de contribuir com o efeito anti-inflamatório. 

Os efeitos provocados pelo CBN foram revertidos com a administração do 

antagonista do receptor CB1, o SR141716A, mas mantiveram-se com a 

administração do antagonista do receptor CB2, o SR144528, indicando que o CBN 

age principalmente pela interação com os receptores CB1. Neste caso, a inflamação 

intestinal induzida pelo OC foi associada com o aumento da expressão dos 

receptores CB1, os níveis de AEA e 2-AG no intestino delgado foram elevados tanto 

nos camundongos com inflamação induzida como nos controles e a enzima FAAH 

no intestino delgado aumentou significativamente nos animais com a inflamação 

induzida. A regulação positiva do sistema endocanabinoide durante a inflamação 

potencializa a ação dos agonistas canabinoides, como o CBN, favorecendo a 

melhora dos danos gerados (IZZO e cols., 2001). 

Além destes compostos, o CBG é o segundo fitocanabinoide mais abundante 

na Cannabis sativa e não possui ação psicotrópica. A administração de CBG em 

camundongos ICR machos com colite induzida por DNBS promoveu a redução da 

relação peso/comprimento do cólon, dos sinais de lesão no cólon, incluindo necrose 

celular, espessamento da mucosa e edema na submucosa, além de diminuir o 

infiltrado inflamatório, a atividade da MPO, a expressão de iNOS e os níveis de IL-1β 

e INF- γ e promover o aumento da IL-10 e da atividade da SOD. Verificou-se 

também, por análise imuno-histoquímica, que a distribuição de Ki-67, um indicador 

de proliferação celular, nos camundongos tratados com CBG se restabeleceu para 

metade inferior da mucosa, sendo que em camundongos não tratados com o 

fitocanabinoide a distribuição de Ki-67 ocorreu principalmente em células 

inflamatórias e em alguns elementos superficiais remanescentes. Neste estudo, 
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foram avaliados também macrófagos peritoniais de camundongos ativados com LPS 

e posteriormente tratados com a administração de CBG, que promoveu uma 

redução na produção de NO e na expressão de iNOS. Ao mesmo tempo, nas células 

epiteliais do cólon de camundongos knockout PTK6 tratadas com o reagente de 

Fenton (peróxido de hidrogênio e ferro II), um agente oxidante, observou-se que a 

administração de CBG promoveu uma redução da síntese de ERO (BORRELLI e 

cols., 2013). Sendo assim, sugere-se a possibilidade de utilizar o CBG no tratamento 

de doenças inflamatórias intestinais devido as suas ações anti-inflamatórias, 

antiproliferativas e antioxidantes.  

O CBC, também extraído da Canabis sativa, quando administrado em 

camundongos ICR machos com hipermotilidade induzida pelo OC promoveu a 

redução das contrações intestinais, inibindo a estimulação por ACh e por campo 

elétrico no íleo dos animais. O efeito inibitório do CBC não depende dos receptores 

canabinoides, pois este composto é um inibidor fraco da MAGL. Desta forma, os 

níveis dos endocanabinoides, AEA e 2-AG, nestes camundongos, não foram 

alterados pela administração de CBC (IZZO e cols., 2012). A utilização de CBC em 

macrófagos peritoniais de camundongos ICR machos ativados por LPS promoveu 

uma redução dos níveis de nitritos estimulados pelo LPS e de INF-γ e IL-10, 

evidenciando o efeito protetor desta substância contra a inflamação. Entretanto, não 

foram verificadas alterações de iNOS, COX-2 e IL-1β neste estudo. Já em 

camundongos ICR machos, com colite induzida por DNBS, observou-se que a 

administração do CBC gerou uma supressão da inflamação, revelada pela redução 

da razão peso/comprimento do cólon, da permeabilidade intestinal, da atividade de 

MPO e melhora dos danos teciduais, incluindo erosões parciais da mucosa e 

infiltrado inflamatório extenso. Com a administração de CBC, identificou-se a 

distribuição de Ki-67 restrita à metade da mucosa, o que antes da inflamação 

encontrava-se principalmente nas células inflamatórias (ROMANO e cols., 2013).  

De forma geral, os estudos que utilizaram os fitocanabinoides em modelos 

experimentais de inflamação intestinal demonstram efeitos anti-inflamatórios e de 

inibição da hipermotilidade intestinal. Sendo assim, estas substâncias podem ser 

consideradas possíveis estratégias para o tratamento das doenças inflamatórias 

intestinais em humanos. Resumidamente, a Tabela 3, apresenta os estudos que 

utilizaram os fitocanabinoides no tratamento de inflamações intestinais. 
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Tabela 3 – Estudos que avaliaram o uso dos fitocanabinoides no tratamento de inflamações intestinais. 

Animal 
Indução da 
inflamação 

Resultados após a administração do fitocanabinoide Referência 

Canabidiol (CBD) – Agonista dos receptores CB e inibidor da FAAH 

Camundongos 
ICR machos 

OC 

- Redução da hipermotilidade produzida pelo OC.  
- A administração de rimonabant (antagonista do receptor CB1) neutralizou a ação do CBD, entanto a 
administração de SR144528 (antagonista dos receptores CB2) não neutralizaram o efeito do CBD. Indicando 
que CBD atua predominantemente em receptores CB1.  
- Os efeitos da administração conjunta de CBD, loperamida e AA-5-HT não foram aditivos para a melhora da 
inflamação. 
- Inibição das contrações provocadas por ACh em íleos dos camundongos tratados com OC. 

CAPASSO e 
cols., 2008. 

Ratos 
Sprague– 
Dawley 
amadurecidos 
e 
camundongos 
C57/ BL. 

LPS 

- Melhora do edema e do infiltrado inflamatório. 
- Impedimento do aumento dos níveis de TNF-α e IL-6 em ratos e camundongos. Nos ratos a ação sobre 
TNF-α foi maior e nos camundongos a ação foi maior sobre a IL-6.  
- Normalização das contrações do íleo e cólon. 

LIN e cols., 
2011. 

Camundongos 
ICR machos 

DNBS 

- Aumento de peso nos camundongos.  
- Redução da razão peso/comprimento do cólon. 
- Redução dos danos macroscópicos, incluindo edema, hiperemia leve e aderências do intestino delgado. 
- Redução da expressão de iNOS. 
- Diminuição da produção de nitrito e de metabólitos estáveis do NO. 
- Redução dos níveis de IL-1β. 
- Aumento dos níveis de IL-10. 
- Neutralização dos níveis de AEA e 2-AG. 
- Não foi citotóxico às células CACO-2. 
- Efeito antioxidante observado nas células CACO-2.  

BORRELLI e 
cols., 2009. 

Células do 
reto humano 

LPS + IFN-
γ 

- Redução da expressão da proteína S100B. 
- Redução da expressão de iNOS, dos níveis de NO e dos seus metabólitos estáveis.  

DE FILIPPIS 
e cols., 2011. 

Camundongos 
suíços OF1 
machos 

LPS 

- Redução da proteína S100B. 
- Diminuição dos mastócitos no tecido intestinal. 
- Redução de MAC3 no intestino. 
- Redução dos níveis de TNF-α. 
- Redução da imunoreatividade para a caspase-3.  

Camundongos 
CD1 machos 

TNBS 
- Melhora no escore de colite. 
- Redução da atividade da MPO. 

SCHICHO e 
STORR, 
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- Menor destruição do revestimento epitelial. 
- Redução da espessura do cólon. 
- Menor infiltração de imunócitos. 

2012. 

Humanos com 
doença de 
Crohn 

- Não aconteceram alterações significativas. 
NAFTALI e 
cols., 2017. 

Extrato da Cannabis sativa rico em CBD - Agonista dos receptores CB e inibidor da FAAH 

Camundongos 
ICR machos 

OC - Redução da motilidade intestinal. 

PAGANO e 
cols., 2016. DNBS 

- Redução da relação peso/comprimento do cólon. 
- Redução da atividade da MPO. 
- Redução da motilidade intestinal. 

Humanos com 
colite 
ulcerativa leve 
a moderada 

- 
- Remissão maior da doença. 
- As avaliações de qualidade de vida foram melhores. 
- Redução do escore total de Mayo. 

IRVING e 
cols., 2018. 

CBD e Δ
9
-tetrahidrocanabinol (THC) - Agonista dos receptores CB e inibidor da FAAH 

Ratos machos 
Charles River 
Wistar 

TNBS 

- O THC sozinho e combinado com o CBD resultou na redução do ganho de peso. 
- O THC sozinho ou combinado com CBD promoveu uma redução dos danos macroscópicos. 
- THC e a combinação com CBD geraram a redução da atividade de MPO. 
- THC e a combinação com CBD resultou no aumento na amplitude das contrações espontâneas de baixa 
frequência no cólon. 
- As substâncias melhoraram a resposta de contração ao carbacol. 
- Aumento das respostas contráteis e relaxantes no cólon por estimulação de campo elétrico, com a 
administração de THC e sua combinação com CBD. 

JAMONTT e 
cols., 2010. 

THC - Agonista dos receptores CB 

Humanos com 
doença de 
Crohn 

- 
- Aumento da qualidade de vida. 
- Maior número de remissões completas. 
- Melhora no apetite e no sono dos pacientes. 

NAFTALI e 
cols., 2013. 

Canabinol (CBN) - Agonista dos receptores CB 

Camundongos 
ICR machos 

OC 
- Redução da motilidade intestinal. 
- Melhora da inflamação. 

IZZO e cols., 
2001. 

Canabigerol (CBG) - Ativação indireta dos receptores CB 

Camundongos 
ICR machos  

DNBS 

- Redução da relação peso/comprimento do cólon. 
- Redução dos sinais de lesão no cólon (glândulas em regeneração, edema reduzido, erosão apenas 
superficial). 
- Células imunopositivas para Ki-67 na metade inferior da mucosa. 
- Redução da permeabilidade intestinal. 
- Diminuição da atividade da MPO. 

BORRELLI e 
cols., 2013. 
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- Aumento da atividade de SOD. 
- Redução da expressão de iNOS. 
- Redução nos níveis de IL-1β e INF-γ. 
- Aumento dos níveis de IL-10. 

Macrófagos 
peritoniais 

LPS 
- Diminuição da produção de nitritos. 
- Redução nos níveis de iNOS. 

Células 
epiteliais do 
cólon de 
camundongos 
knockout 
PTK6 

Reagente 
de Fenton 

(H2O2 
+Fe

2+
) 

- Redução da síntese de ERO. 

Canabicromeno (CBC) - Inibidor fraco da MAGL 

Camundongos 
ICR machos 

OC 
- Redução na motilidade intestinal. 
- Inibição de contrações por ACh e por estimulação de campo elétrico no íleo de camundongos. 

IZZO e cols., 
2012. 

Macrófagos 
peritoniais de 
camundongos 
ICR machos 

LPS 

- Redução dos níveis de nitritos. 
- Não houve regulação de iNOS e COX-2. 
- Redução de INF-γ e IL-10. 
- Não houve alteração de IL-1β. 

ROMANO e 
cols., 2013. 

Camundongos 
ICR machos 

DNBS 

- Redução da razão peso/comprimento do cólon. 
- Diminuição da permeabilidade intestinal. 
- Redução da atividade de MPO. 
- Melhora nos danos teciduais. 
- Imunoreatividade para Ki-67 demonstrando atividade mitótica na metade da mucosa. 
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Os canabinoides sintéticos, como AM841, HU210 e WIN55,212-2 (agonistas 

não seletivos dos receptores CB), araquidonil-2b-cloroetilamida (ACEA) e CP55,940 

(agonistas dos receptores CB1), AM1241, β-Cariofileno, composto 26, HU308 e 

JHW133 (agonistas dos receptores CB2) são análogos dos endocanabinoides e dos 

fitocanabinoides ou compostos que foram sintetizados para mimetizar a ação dos 

canabinoides naturais. Estas substâncias também foram investigadas para avaliar 

sua possível aplicação no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, 

conforme descrito adiante. 

O AM-841 é um agonista dos receptores CB1 e CB2 desenvolvido 

recentemente. Na colite induzida por DSS, em camundongos CD1 machos 

selvagens, esta substância apresentou efeitos dependentes da dose que inibiram 

significativamente a inflamação. Os resultados deste estudo demonstraram 

diminuição dos escores de danos macroscópicos do cólon, que incluem avaliação de 

úlcera, encurtamento, do cólon, espessura da parede e presença de hemorragia, 

sangue fecal e diarreia e também a redução dos danos microscópicos, que incluíram 

avaliação do infiltrado inflamatório, da arquitetura da mucosa, muscular e das 

úlceras. Além disso, verificou-se uma redução da atividade da MPO. Neste estudo, 

os animais com deficiência dos receptores CB não apresentaram o efeito anti-

inflamatório, demonstrando que a ação deste fármaco acontece através dos dois 

tipos de receptores. Na colite induzida por TNBS, também em camundongos CD1 

machos selvagens, a utilização do AM-841, novamente gerou um efeito redutores da 

inflamação, revelados através dos escores de danos macroscópicos e microscópicos 

e pela atividade da MPO. Todos estes parâmetros para a avaliação da inflamação 

foram reduzidos comparados aos camundongos que não receberam o fármaco. 

Porém, neste caso não foram observadas alterações nos escores de úlcera e no 

peso corporal, após o tratamento com AM-841 (FICHNA e cols., 2014 [a]). 

A substância HU210 foi avaliada em alguns estudos para verificar sua 

atividade contra as doenças inflamatórias intestinais. Na colite induzida por DNBS 

em camundongos fêmeas C57BL/6N selvagens e com deficiência de FAAH, 

verificou-se que a administração do HU210 promoveu redução dos danos 

macroscópicos, incluindo hiperemia, úlceras e diarreia, dos danos microscópicos, 

como desorganização da estrutura epitelial, necrose hemorrágica e o infiltrado 

inflamatório, além de diminuir a atividade da MPO. Estes resultados demonstram o 
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efeito inibitório deste canabinoide na inflamação (MASSA e cols., 2004). 

Recentemente, um estudo em camundongos com colite induzida por DSS 

demonstrou a ação do HU210 não apenas como anti-inflamatório, mas também 

como protetor da barreira intestinal. Neste estudo, a utilização deste composto em 

camundongos C57BL/10J selvagens e knockouts para Receptores do Tipo Toll 4 

(TLR-4), promoveu redução do índice de atividade da doença, do escore 

histopatológico, da microflora intestinal, das células T CD3+ nas placas de Peyer, 

dos níveis de LPS plasmáticos, além de gerar o aumento da expressão de proteínas 

na Zona Ocludens -1 (ZO-1) e inibir a translocação bacteriana. Além disso, nos 

camundongos selvagens verificou-se redução da perda das células caliciformes no 

cólon e no íleo, da razão das células T CD4+/CD8+, das citocinas inflamatórias IL-17, 

IL-6, IL-1β e TNF-α, da atividade de MPO e também a inibição da regulação positiva 

de p38a e da pp38 no cólon. Nos camundongos knockouts TLR-4 a redução da 

perda das células caliciformes foi menor e aconteceu apenas no cólon e a proporção 

das células T CD4+/CD8+ foi ainda menor que nos camundongos selvagens (LIN e 

cols., 2017). 

O agonista não seletivo dos receptores canabinoides, o WIN55,212-2, foi 

avaliado em alguns estudos com relação a sua influência na motillidade do trato 

gastrointestinal e na inflamação intestinal. Em camundongos CD1 machos 

selvagens, verificou-se que esta substância promove retardo do esvaziamento 

gástrico, diminuição da motilidade intestinal in vivo e redução das respostas 

contráteis geradas pela estimulação de campo elétrico nos segmentos do íleo e do 

cólon (LI e cols., 2013). Considerando camundongos C57BL/6 com colite induzida 

por DSS, verificou-se que a utilização de WIN55,212-2 proporcionou redução do 

peso do cólon, das concentrações plasmáticas de TNF-α, IL-6, da atividade de MPO 

no cólon e da expressão de p-38 e p-p38 e ainda proporcionou um aumento na 

expressão de claudina-1, gerando uma melhora no quadro clínico de inflamação 

(FENG e cols., 2016). 

Outro agonista seletivo dos receptores CB1, o ACEA, foi capaz de reduzir o 

ganho de peso do cólon, o encurtamento do cólon, o escore de dano inflamatório do 

cólon, os danos macroscópicos e microscópicos, levando a remissão praticamente 

completa do dano epitelial, quase ausência de infiltrado inflamatório, eliminação de 

edema submucoso e normalização do músculo liso e também diminuição da 
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atividade de MPO em camundongos CD1 machos com colite induzida pelo OM. Da 

mesma forma, esta substância também atenuou a colite induzida por DSS em 

camundongos BALB/c fêmeas, no entanto com a necessidade de doses superiores 

(KIMBALL e cols., 2006). Além da ação anti-inflamatória, o ACEA reduz a 

hipermotilidade gerada pelo OM em camundongos CD1 machos (KIMBALL e cols., 

2010). Os agonistas dos receptores canabinoides nas inflamações induzidas pelo 

OM em camundongos possuem suas eficácias aumentadas devido ao aumento da 

expressão dos receptores CB1 e CB2 nos tecidos neuronais, endoteliais e imunes 

(KIMBALL e cols., 2006; KIMBALL e cols., 2010). O ACEA, quando administrado em 

macrófagos peritoniais de camundongos ICR machos ativados por LPS, promoveu 

redução da produção de nitrito e não gerou efeitos citotóxicos nestas células, 

demonstrando novamente a aplicabilidade como anti-inflamatório (ROMANO e cols., 

2013). A substância CP55,940, outro agonista dos receptores CB1, quando utilizada 

em camundongos ICR machos com colite induzida pelo OC, demonstrou efeitos 

através da ativação dos receptores CB1 que foram inibitórios na motilidade intestinal 

e na inflamação gerada neste modelo (IZZO e cols., 2001).  

Já o AM-1241 é um agonista seletivo dos receptores CB2 que reduz 

significativamente a colite induzida por TNBS em camundongos C57BL/6N. Tal fato 

foi demonstrado pela redução do escore de danos macroscópicos, incluindo a 

avaliação de ulcerações e adesões colônicas, diminuição do encurtamento do cólon 

e da atividade de MPO. Em consonância, camundongos knockout para o receptor 

CB2 (-/-) não apresentaram melhora da colite, após utilização do AM-1241, 

evidenciando a sua ação através deste receptor (STORR e cols., 2009). Outros 

fármacos como o β-cariofileno, administrado por via oral em camundongos 

C57BL/6N com colite induzida por DSS, promoveu a redução da atividade da 

inflamação pela ativação dos receptores CB2. A redução do escore de atividade da 

doença, dos danos macroscópicos, como ulcerações, hiperemia e encurtamento do 

cólon, e microscópicos como espessamento da parede intestinal, diminuição da 

atividade da MPO e da NAG, dos níveis de expressão do mRNA e das proteínas 

colônicas dos mediadores inflamatórios TNF-α, IL-1, IFN-γ, CXCL1/KC e dos 

queratinócitos foram as principais alterações observadas com a utilização deste 

canabinoide sintético. Além disso, verificou-se um aumento nas concentrações de 

IL-4, uma citocina anti-inflamatória, um prejuízo nas vias de sinalização envolvendo 
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NF-κβ, CREB, ERK1/2 e IKK, induzida por MAPK e fatores de transcrição, inibição 

da apoptose e da proliferação celular no tecido do cólon demonstrada pela redução 

dos níveis de caspase-3 e Ki-67. Em conformidade com as informações, o estudo 

comprovou que a administração do antagonista dos receptores CB2, o AM630, inibiu 

a ação do β-cariofileno, principalmente com relação aos danos macroscópicos do 

cólon, encurtamento do cólon e à atividade de MPO (BENTO e cols., 2011). Já o 

composto 26 foi sintetizado com o objetivo de obter uma substância agonista 

seletiva dos receptores CB2. Esta substância foi administrada em 

carboximetilcelulose por via oral em camundongos, com o início do tratamento dois 

dias antes da indução da colite com TNBS. Com a administração do TNBS 

observou-se uma redução da taxa de mortalidade e da perda de peso corporal. Em 

análises macroscópicas do intestino, verificou-se diminuição do espessamento do 

intestino e das áreas de ulceração nos animais que receberam o composto 26. Além 

disso, identificou-se a redução da expressão de mRNA de IL-1β. Sendo assim, os 

efeitos gerados pelo composto 26 demonstram sua propriedade protetora nas 

inflamações intestinais (EL BAKALI e cols., 2015). 

Outros agonistas seletivos dos receptores CB2, como o HU308, mostraram 

uma ação anti-inflamatória, através da redução da adesão de leucócitos na 

microcirculação intestinal e da liberação de citocinas inflamatórias em modelos de 

sepse em camundongos, nos quais a endotoxemia foi induzida por injeção da LPS 

(LEHMANN e cols., 2012; SARDINHA e cols., 2014). Em camundongos C57BL/6 

machos com colite induzida por DSS, o HU308 reduziu a perda de peso corporal, a 

diarreia com sangue, o encurtamento do cólon e do infiltrado inflamatório. Além 

disso, evidenciaram a diminuição de NLRP3, da razão casp-1 p20/casp-1 p45, da 

expressão de mRNA proIL-1β e de IL-1β, de SQSTM1 no cólon e ainda o aumento 

de LC3-II, LC3-I e beclin-1, que estão relacionados ao aumento da autofagia. Essas 

ações evidenciaram que o este canabinoide atua na inibição da inflamação e que a 

ativação do receptor CB2 possui efeito anti-inflamatório. Neste mesmo estudo, 

avaliou-se a administração do HU-308 em macrófagos peritoniais de camundongos, 

ativados por LPS e DSS. Os resultados foram semelhantes aos obtidos in vivo, 

diferenciando-se pelo aumento de SQSTM1, dos níveis de p-AMPK e diminuição dos 

níveis de p-mTOR e p-P70S6K (KE e cols., 2016). 
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O JHW133, também agonista seletivo dos receptores CB2, quando 

administrado em ratos Sprague-Dawley machos, foi capaz de reverter o aumento da 

motilidade intestinal ocasionado pelo LPS (MATHISON e cols., 2004). Além disso, 

em camundongos CD1 machos com colite induzida pelo OM a administração do 

JHW133 promoveu a redução do ganho de peso do cólon, encolhimento do cólon, 

do escore infamatório, de danos macroscópico, da diarreia e da atividade de MPO. 

Verificou-se também, em análise histológica, uma resolução significativa dos danos 

epiteliais, uma redução extrema do infiltrado inflamatório, a eliminação do edema 

submucoso e normalização do músculo liso (KIMBALL e cols., 2006). Neste mesmo 

estudo, em camundongos BALB/C fêmeas como colite induzida por DSS, identificou-

se que uma maior dose do JHW133 é necessária para gerar efeitos anti-

inflamatórios, quando comparada à inflamação induzida pelo OM. Assim como no 

caso anterior, observou-se redução dos danos macroscópicos, normalização do 

músculo liso que na inflamação encontra-se espessado, regularização do epitélio e 

redução do infiltrado inflamatório (KIMBALL e cols., 2006). Da mesma forma, em 

camundongos C57BL/6N, com colite induzida pelo TNBS, observou-se que a 

administração do agonista dos receptores CB2, JWH133, atenuou os escores de 

danos macroscópicos, demonstrando menos úlceras e adesões colônicas, redução 

do encurtamento do cólon e da atividade da MPO, gerando uma melhora do quadro 

clínico da inflamação. Além disso, camundongos knockout para os receptores CB2 (-

/-) não responderam ao tratamento com este canabinoide, evidenciando que o efeito 

anti-inflamatório ocorre principalmente pela ação do fármaco nestes receptores 

(STORR e cols., 2009).  

SINGH e cols. (2012) avaliaram a utilização do JHW133 em camundongos IL-

10 (-/-) fêmeas no fundo C57BL/6 com colite crônica espontânea e em camundongos 

selvagens C57BL/6 com colite induzida por DSS. No modelo com colite crônica 

espontânea a administração deste canabinoide promoveu redução do declínio de 

peso corporal, redução dos infiltrados de leucócitos, principalmente linfócitos, na 

lâmina própria (LP), restauração parcial da arquitetura das células glandulares e 

caliciformes, o aumento da expressão de CD80 e CD86 por células B220 e a 

regulação negativa da expressão de 4-1BB, um marcador de ativação de linfócitos T. 

Ademais, na colite crônica, o JWH133 gerou uma redução dos linfócitos T CD4+ nos 

linfonodos mesentéricos e na LP e um aumento destas células no baço. Já para os 
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linfócitos T CD8+ não foram observadas alterações significativas, em nenhum destes 

locais. Os linfócitos T ativados, que expressam CD4+ e CD69+, sofreram um declínio 

significativo no baço, linfonodos mesentéricos e LP com o uso desta substância. 

Além disso, estudos in vitro e in vivo comprovaram houve indução de apoptose dos 

linfócitos T ativados, por meio da ativação dos receptores CB2 na colite crônica e 

análises em in vitro demonstraram que há inibição da proliferação de linfócitos T 

com a utilização do JHW133. Verificou-se também que os neutrófilos foram 

reduzidos no baço, linfonodos mesentéricos e LP, tanto sistemicamente como nas 

mucosas, por meio da análise do marcador LY6G+. Ainda foi demonstrado que a 

utilização do JWH133, promove a redução das células NK 1.1 na LP e dos 

mastócitos no baço e na LP.  Na colite induzida pelo DSS, o agonista dos receptores 

CB2 JHW133 também foi efetivo na atenuação da inflamação, gerando declínio, dos 

escores de inflamação, dos danos histológicos, da perda de peso, do infiltrado 

linficitário e das células que expressão IFN-γ no baço e na LP. Além disso, houve a 

redução da expressão de CD11b+, um marcador de macrófagos no baço e na LP. A 

utilização deste mesmo fármaco em macrófagos peritoniais de camundongos ICR 

machos ativados por LPS, demonstrou uma redução dos níveis de nitritos nestas 

células. 

Sendo assim, em modelos experimentais, os canabinoides sintéticos 

demonstraram efeitos anti-inflamatórios e inibitórios da motilidade intestinal e, assim 

como os fitocanabinoides, são potenciais abordagens terapêuticas para o tratamento 

das inflamações crônicas intestinais em humanos. Em resumo, a Tabela 4 apresenta 

os estudos realizados em modelos animais com alterações ou inflamações 

intestinais e que tiveram a administração de canabinoides sintéticos.  
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Tabela 4 – Estudos que avaliaram o uso dos canabinoides sintéticos no tratamento de alterações ou de inflamações intestinais. 

Canabinoide 
sintético 

Animal 
estudado 

Indução da 
inflamação 

Resultados após a administração do canabinoide sintético Referência 

Agonistas dos receptores CB1 e CB2 

AM-841 

Camundongos 
CD1 machos 
selvagens e 
knockout CB1 -/-, 
CB2 -/- e CB1 e 
CB2 -/- 

DSS 

- Redução dos danos macroscópicos e microscópicos no cólon. 
- Diminuição do infiltrado de células imune. 
- Redução da atividade da MPO. 
- O AM-841 não apresenta efeito anti-inflamatório nos camundongos knockout para os 
receptores CB. 

FICHNA e 
cols., 2014 
[a]. 

Camundongos 
CD1 machos 
selvagens 

TNBS 
- Redução dos danos macroscópicos e microscópicos. 
- Redução da atividade da MPO. 
- Sem alterações no escore de úlcera e no peso corporal. 

HU210 

Camundongos 
fêmeas C57BL / 
6N selvagens e 
com deficiência 
de CB1 e FAAH. 

DNBS 
- Animais com as deficiências de CB1 tiveram a inflamação mais pronunciada. 
- Redução dos danos macroscópicos e microscópicos. 
- Diminuição da atividade de MPO. 

MASSA e 
cols., 2004. 

Camundongos 
C57BL/10J 
selvagens e TLR-
4 knockouts 

DSS 

- Em ambos os camundongos o HU210 promoveu uma redução do Índice de Atividade 
da Doença e o escore histopatológico. 
- Redução da perda de células caliciformes no cólon e no íleo dos camundongos 
selvagens. 
- Nos camundongos knockout para TLR-4, a perda das células caliciformes foi menor e 
ocorreu apenas no cólon. O HU210 reverteu a perda neste caso também. 
- Diminuição da microflora intestinal em ambas as linhagens de camundongos. 
- Redução das células T CD3

+ 
nas Placas de Peyer das duas linhagens. 

- No camundongo selvagem, o HU210 promoveu uma redução da razão das células T 
CD4

+
/CD8

+
. Nos camundongos TLR-4 -/-, uma menor proporção das células T 

CD4
+
/CD8

+
 foi encontrada comparada aos camundongos selvagens. 

- Aumento na expressão de proteínas da Zona Ocludens – 1 (ZO-1). 
- Inibição da translocação bacteriana e dos níveis de LPS plasmáticos. 
- Redução dos níveis de citocinas inflamatórias (IL-17, IL-6, IL-1β, TNF-α) e da atividade 
da MPO apenas nos camundongos selvagens. 
- Inibição da regulação positiva de p38a e da pp38 no cólon dos camundongos 
selvagens. 
 

LIN e cols., 
2017. 
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WIN55,212-2 

Camundongos 
CD1 machos 
selvagens 

- 

- Retardo do esvaziamento gástrico.  
- Diminuição da motilidade intestinal in vivo. 
- Redução das respostas contráteis geradas pela EFS nos segmentos do íleo e do 
cólon. 

LI e cols., 
2013. 

Camundongos 
C57BL/6 machos 
e fêmeas 

DSS 

- Redução do peso do cólon. 
- Redução dos níveis plasmáticos de TNF-α, IL-6 e da atividade de MPO no cólon.  
- Redução da expressão de p-38 e p-p38. 
- Aumento da expressão de claudina-1. 

FENG e cols., 
2016. 

Agonistas dos receptores CB1 

ACEA 

Camundongos 
CD1 machos 

OM 

- Redução do ganho de peso do cólon, do encurtamento do cólon, do escore da 
inflamação, do dano macroscópico e da diarreia. 
- Resolução quase completa do dano epitelial, quase ausência de infiltrado inflamatório, 
eliminação do edema submucoso e normalização do músculo liso. 
- Redução da atividade de MPO. KIMBALL e 

cols., 2006. 

Camundongos 
BALB/c fêmeas 

DSS 

- Doses maiores foram necessárias para a atenuação da inflamação, quando 
comparada a inflamação induzida pelo OM. 
- Redução do encurtamento do cólon e do dano inflamatório. 
- Diminuição do espessamento do músculo liso, epitélio normalizado e redução do 
infiltrado inflamatório. 

Camundongos 
CD1 machos 

OM 
- Redução da hipermotilidade intestinal. 
- Redução da inflamação. 

KIMBALL e 
cols., 2010. 

Macrófagos 
peritoniais de 
camundongos 
ICR machos 

LPS 
- Redução da produção de nitrito. 
- Ausência de efeitos citotóxicos. 

ROMANO e 
cols., 2013 

CP55,940 
Camundongos 
ICR machos 

OC 
- Redução de motilidade intestinal. 
- Redução da inflamação. 

IZZO e cols., 
2001. 
 

Agonistas dos receptores CB2 

AM-1241 
Camundongos 
C57BL/6N 

TNBS 

- Redução do escore de dano macroscópico (menos ulceração e adesões colônicas), do 
encurtamento do cólon e da atividade de MPO. 
- Camundongos com supressão na expressão dos receptores CB2 não reagem ao 
tratamento. 

STORR e 
cols., 2009. 
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β-cariofileno 
Camundongos 
CD1 machos 

DSS 

- Redução do escore de atividade da doença. 
- Redução dos danos macro (ulceração, hiperemia, encurtamento do cólon) e 
microscópicos (espessamento da parede intestinal). 
- Redução da atividade da MPO e da NAG. 
- Redução dos níveis de expressão do mRNA e das proteínas colônicas dos mediadores 
inflamatórios TNF-α, IL-1, INF-γ, CXCL1/KC e dos queratinócitos. 
- Aumento nos níveis de IL-4. 
- Prejuízo nas vias de sinalização envolvendo NF-κB, CREB, ERK1/2 e IKK, induzida 
por MAPK e fatores transcricionais. 
- Inibição daapoptose e da proliferação celular no tecido colônico, o que foi avaliado 
pela redução dos níveis de caspase-3 e Ki-67, respectivamente. 
- Inibição dos efeitos benéficos do β-cariofileno pela administração de antagonista dos 
receptores CB2. 

BENTO e 
cols., 2011. 

Composto 26 Camundongos TNBS 
- Redução da taxa de mortalidade e da perda de peso corporal. 
- Diminuição do espessamento do intestino e das áreas de ulceração. 
- Redução na expressão de mRNA de IL-1β. 

EL BAKALI e 
cols., 2015. 

HU-308 

Camundongos 
C57BL/6 machos 

DSS 

- Redução da perda de peso, da diarreia com sangue, do encurtamento do cólon e do 
infiltrado inflamatório. 
- Diminuição das proteínas NLRP3, da razão casp-1 p20/ casp-1 p45, mRNA proIL-1β e 
IL-1β. 
- Redução SQSTM1 no cólon. 
- Aumento da proporção LC3-II, LC3-I e beclin-1. 

KE e cols., 
2016 

Macrófagos 
peritoniais de 
camundongos 

LPS/DSS 

- Redução das proteínas NLRP3, da razão casp-1 p20/ casp-1 p45, mRNA proIL-1β e 
IL-1β. 
- Aumento na proporção de LC3-II, LC3-I, beclin-1 e SQSTM1. 
- Aumento do nível de p-AMPK. 
- Diminuição do nível de p-mTOR e p-P70S6K. 

JHW133 

Ratos Sprague –
Dawley machos. 

LPS - Redução da motilidade intestinal.  
MATHISON e 
cols., 2004. 

Camudongos 
CD1 machos 

OM 

- Redução do ganho de peso do cólon, do encurtamento do cólon, do escore da 
inflamação, do dano macroscópico e da diarreia. 
- Resolução quase completa do dano epitelial, quase ausência de infiltrado inflamatório, 
eliminação do edema submucoso e normalização do músculo liso. 
- Redução da atividade de MPO. 

KIMBALL e 
cols., 2006. 

Camundongos 
BALB/C fêmeas 

DSS 

- Doses maiores foram necessárias para a atenuação da inflamação, quando 
comparada a inflamação induzida pelo OM. 
- Redução do dano macroscópico. 
- Diminuição do espessamento do músculo liso, epitélio normalizado e redução do 

KIMBALL e 
cols., 2006. 
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infiltrado inflamatório. 

Camundongos 
C57BL/6N 

TNBS 

- Redução do escore de dano macroscópico (menos ulceração e adesões colônicas), do 
encurtamento do cólon e da atividade de MPO. 
- Camundongos com supressão na expressão dos receptores CB2 não reagem ao 
tratamento. 

STORR e 
cols., 2009. 

Camundongos 
C57BL/6 
selvagens e IL-10 
-/- fêmeas  

Colite 
espontânea 

- Redução do declínio do peso corporal. 
- Redução dos infiltrados de leucócitos, principalmente linfócitos, na LP do cólon. 
- Restauração parcial da arquitetura das células glandulares e caliciformes. 
- Aumento da expressão de CD80 e CD86 por células B220. 
- Regulação negativa da expressão de 4-1BB. 
- Diminuição dos linfócitos T CD4

+
 na lâmina própria e nos linfonodos mesentéricos e 

aumento destas células no baço. 
- Não teve alteração nos níveis de linfócitos T CD8

+
. 

- Declínio das células T ativadas no baço, linfonodo mesentérico e lâmina própria. 
- Aumento da apoptose de células T ativadas por meio da ativação dos receptores CB2. 
- Redução na expressão de LY6G+, marcador de neutrófilos, na lâmina própria, nos 
linfonodos mesentéricos e no baço. 
- Redução das células NK 1.1 na LP e dos mastócitos na LP e no baço. 
- Diminuição da proliferação das células T. 

SINGH e 
cols., 2012. 

Camundongos 
C57BL/6 

DSS 

- Declínio da perda de peso. 
- Diminuição da infiltração linfocitária. 
- Redução dos escores de inflamação e dos danos histológicos. 
- Diminuição da expressão de CD11b+ nos linfonodos mesentéricos e na lâmina própria. 
- Redução das células que expressam IFN-γ no baço e lâmina própria. 

Macrófagos 
peritoniais de 
camundongos 
ICR machos 

LPS - Redução dos níveis de nitrito. 
ROMANO e 
cols., 2013. 
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4.5 Inibidores enzimáticos e inibidores da recaptação celular dos 

endocanabinoides como possíveis fármacos para o tratamento das 

doenças inflamatórias intestinais crônicas 

 

Diversos estudos demonstraram que durante as inflamações intestinais ocorre 

uma superexpressão dos receptores canabinoides, um aumento da síntese dos 

endocanabinoides e redução da atividade das enzimas metabolizadoras destes 

ligantes com o objetivo de restaurar o equilíbrio no organismo (ENGEL e cols., 2010; 

SALAGA e cols., 2014; SASSO e cols., 2015 e KE e cols., 2016). Desta forma, 

substâncias que inibem a degradação dos principais endocanabinoides, AEA e 2-AG 

pelas enzimas FAAH e MAGL respectivamente, e compostos capazes de inibir a 

recaptação destes endocanabinoides foram vistas como potenciais fármacos para o 

tratamento das doenças inflamatórias intestinais. 

O estudo em camundongos C57/BJ machos que tiveram a colite induzida por 

DNBS demonstrou que a utilização crônica de N-araquidonoil serotonina (AA-5-HT), 

um inibidor da hidrólise enzimática da AEA, contribuiu para uma melhora dos 

escores de danos macroscópicos e histológicos e redução da atividade de MPO, 

porém não afetou as concentrações de AEA e 2-AG (D’ARGENIO e cols., 2006).  

No entanto, a utilização do VDM-11, um inibidor da recaptação de AEA, 

colaborou para a melhora significativa do quadro de inflamação gerado em 

camundongos C57/BJ machos com colite induzida por DNBS, através do aumento 

dos níveis de AEA no intestino. Neste caso, a utilização deste fármaco demonstrou 

uma reversão completa da inflamação no cólon através da redução dos escores de 

danos macroscópicos e microscópicos e da atividade de MPO (D’ARGENIO e cols., 

2006). Além deste, outro estudo realizado em camundongos C57BL/6N machos com 

colite induzida por TNBS, promoveu redução dos danos macroscópicos e 

microscópicos, incluindo ulceras e adesões, do encurtamento do cólon, da atividade 

de MPO e da taxa de mortalidade dos animais. Sendo assim, houve uma melhora 

significativa no quadro de inflamação (STORR e cols., 2008). Do mesmo modo, a 

utilização de URB597, um inibidor da FAAH, demonstrou uma redução significativa 

da colite induzida nestes camundongos. Neste caso, a avaliação do 

desenvolvimento da colite também foi realizada a partir do escore de dano 

macroscópico, níveis de MPO e comprimento do cólon e observou-se diminuição em 
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todos os requisitos (STORR e cols., 2008). Outro inibidor da FAAH estudado foi o 

composto 39, derivado das carboxamidas. Após sua administração em 

camundongos C57BL6 com colite induzida por TNBS verificou-se uma redução da 

inflamação através da diminuição de peso corporal, dos escores macroscópicos e 

histológicos e dos níveis de citocinas inflamatórias TNF-α e IL1-β no cólon dos 

animais (ANDRZEJAK e cols., 2011).  

O PF 3845, inibidor seletivo da FAAH, quando administrado em camundongos 

C57B1/6 machos com colite induzida por TNBS possui ação anti-inflamatória 

relacionada aos níveis de lipídios derivados do ácido araquidônico e oleico e de 

prostaglandinas. Neste caso, o efeito desta substância contra a inflamação foi 

avaliado a partir da diminuição do escore de danos macroscópicos e normalização 

de danos microscópicos graves, como perda da arquitetura da mucosa, 

espessamento da musculatura lisa, abscessos nas criptas e extenso infiltrado celular 

(SALAGA e cols., 2014). Além das ações anti-inflamatórias sugere-se que os 

inibidores enzimáticos possuem efeitos sobre a motilidade intestinal e ação anti-

nociceptiva. A administração de PF 3845 em camundongos albinos machos com 

distúrbios gastrointestinais provocados pela administração de OM evidenciou uma 

inibição significativa da motilidade colônica, demonstrada pela redução da 

contratilidade do músculo liso do cólon através da estimulação de campo elétrico, 

uma ação antidiarreica mediada pela ação dos receptores CB1, redução da dor e a 

atividade locomotora dos animais não foi alterada. Estes efeitos foram mediados 

pelos endocanabinoides através dos receptores canabinoides clássicos (FICHNA e 

cols., 2014 [b]). Além deste composto, o ARN2508 é um potente inibidor da FAAH, 

mas também inibe a COX-1 e a COX-2, promovendo assim efeitos anti-inflamatórios 

através de diversas vias nas doenças inflamatórias intestinais, quando administrados 

por via oral em camundongos. Verificou-se que a sua administração em 

camundongos CD1 adultos machos com colite induzida pelo TNBS e DSS reduziu a 

inflamação, a taxa de mortalidade e a perda de peso nestes animais. Como este 

composto inibe COX-1 e COX-2, assim como os anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINES), esperava-se uma pré-disposição a gerar lesões no epitélio do TGI, no 

entanto, sugere-se que o ARN2508, por inibir a enzima FAAH, possui uma ação 

protetora contras estas lesões, mediada pelo endocanabinoide AEA (SASSO e cols., 

2015). Da mesma forma, o JZL184, um inibidor seletivo da enzima MAGL, que 
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proporcionou um aumento nos níveis de 2-AG, quando administrado a camundongos 

C57BL/6 machos com colite induzida por TNBS, reduziu as alterações 

macroscópicas do cólon, os edemas na submucosa, normalizou a estrutura da 

mucosa e diminuiu a infiltração de leucócitos. Além disso, promoveu a diminuição a 

expressão de mRNA das citocinas inflamatórias IL-12, IL-6, IL-1, TNF-α, IP-10, 

redução da expressão de mRNA dos marcadores MCP-1 e MIP-1 e o declínio da 

concentração plasmática de LPS. Estas ações demonstram o potencial protetor 

deste fármaco nas inflamações intestinais (ALHOUAYEK e cols., 2011).  

Sendo assim, vários estudos em modelos experimentais evidenciam que a 

utilização dos inibidores enzimáticos e dos inibidores da recaptação dos 

endocanabinoides é capaz de promover melhora nas inflamações intestinais, sendo 

potenciais fármacos para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, 

conforme pode ser visualizado também na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Estudos que avaliaram o uso dos inibidores enzimáticos e dos inibidores da recaptação de endocanabinoides no 
tratamento de alterações ou de inflamações intestinais. 

Inibidor enzimático ou 
de recaptação 

Animal 
Indução da 
inflamação 

Observações Referência 

Inibidor da hidrólise enzimática da AEA 

AA-5-HT 
Camundongos 
C57/BJ machos 

DNBS 
- Melhora dos escores macroscópicos e histológicos. 
- Redução da atividade de MPO. 
- Não afetou os níveis de AEA e 2-AG. 

D’ARGENIO e 
cols., 2006.  

Inibidor da recaptação de AEA 

VDM-11 

Camundongos 
C57/BJ machos 

DBNS 

- Reversão completa da inflamação do cólon. 
- Redução dos escores macroscópicos e microscópicos. 
- Redução da atividade de MPO. 
- Aumento dos níveis de AEA no cólon. 

D’ARGENIO e 
cols., 2006. 

Camundongos 
C57BL/6N machos 

TNBS 

- Redução do dano macroscópico e dos danos microscópicos no cólon 
(ulcerações e adesões). 
- Diminuição do encurtamento do cólon. 
- Redução da atividade de MPO. 
- Taxa de mortalidade reduzida. 

STORR e cols., 
2008. 

Inibidor da FAAH 

URB597 
Camundongos 
C57BL/6N machos 

TNBS 

- Redução do dano macroscópico e dos danos microscópicos no cólon 
(ulcerações e adesões). 
- Diminuição do encurtamento do cólon. 
- Redução da atividade de MPO. 
- Taxa de mortalidade reduzida. 

STORR e cols., 
2008. 

Composto 39 
Camundongos 
C57BL6 

TNBS 

- Diminuição da perda de peso corporal. 
- Redução dos escores macroscópicos. 
- Redução dos escores histológicos. 
- Diminuição dos níveis de TNF-α e IL1-β no cólon.  

ANDRZEJAK e 
cols., 2011. 

PF 3845 

Camundongos 
C57B1/6 machos 

TNBS 

- Diminuição do escore de danos macroscópicos. 
- Normalização de danos microscópicos, como perda da arquitetura da 
mucosa, espessamento da musculatura lisa, abscessos nas criptas e 
extenso infiltrado celular. 

SALAGA e 
cols., 2014. 

Camundongos 
albinos machos 

OM 

- Redução da contratilidade do músculo liso do cólon. 
- Ação antidiarreica mediada pelo CB1. 
- Ação anti-nociceptiva. 
- Não altera a atividade locomotora dos camundongos. 
 

FICHNA e cols., 
2014 [b]. 
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Inibidor da FAAH e das COX-1 e COX-2 

ARN2508 
Camundongos 
CD1 adultos 
machos 

TNBS/DSS 
- Redução da inflamação. 
- Diminuição da taxa de mortalidade. 
- Declínio da perda de peso. 

SASSO e cols., 
2015. 

Inibidor seletivo da MAGL 

JZL184 
Camundongos 
machos C57BL/6 

TNBS 

- Prevenção das lesões macroscópicas do cólon. 
- Redução do edema na submucosa. 
- Normalização da estrutura da mucosa. 
- Infiltração de leucócitos reduzida. 
- Redução dos níveis de mRNA das IL-12, IL-6, IL-1, TNF-α, IP-10. 
- Diminuição dos níveis de mRNA de MCP-1 e MIP-1. 
- Redução dos níveis plasmáticos de LPS. 

ALHOUAYEK e 
cols., 2011. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Esta revisão de literatura demonstrou que durante a colite ulcerativa e a 

doença de Crohn, o organismo busca retomar o equilíbrio por meio da elevação da 

atividade do sistema endocanabinoide, incluindo o aumento da expressão dos 

receptores CB1 e CB2, elevação da síntese dos endocanabinoides e diminuição da 

atividade das enzimas metabolizadoras dos ligantes. 

Tendo em vista esta função do sistema endocanabinoide no controle da 

homeostase no TGI, identificaram-se como possíveis abordagens terapêuticas para 

a colite ulcerativa e a doença de Crohn, a utilização dos agonistas dos receptores 

canabinoides, que incluem os fitocanabinoides e os canabinoides sintéticos, dos 

inibidores das enzimas metabolizadoras de endocanabinoides e dos inibidores da 

recaptação de AEA. 

Estes compostos quando avaliados em modelos experimentais demonstraram 

ações anti-proliferativas, antinociceptivas, antioxidantes e anti-inflamatórias, por 

meio da regulação dos níveis de citocinas inflamatórias, de iNOS, de NO, de ERO e 

das atividades das enzimas MPO, SOD e NAG. Além de aumentar a expressão de 

citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10 e IL-4. 

Os estudos em humanos são escassos e quando realizados abrangem uma 

amostragem restrita, o que dificulta uma avaliação da eficácia dos fármacos do 

sistema canabinoide utilizados no tratamento da colite ulcerativa e da doença de 

Crohn, apesar disso, agonistas dos receptores canabinoides, inibidores da 

recaptação de AEA e 2-AG e inibidores das enzimas que degradam os 

endocanabinoides mostram-se como fármacos promissores no manejo dessas 

doenças. No entanto, faltam pesquisas comparativas entre estas substâncias de 

forma a possibilitar a avaliação de quais são as melhores opções terapêuticas, 

principalmente para um uso em longo prazo, como no tratamento das doenças 

inflamatórias intestinais crônicas.  

Visto a importância do sistema canabinoide na homeostase do TGI, futuros 

estudos clínicos são necessários para avaliar os riscos em relação aos benefícios de 

um tratamento prolongado utilizando substâncias que interagem com este sistema, 

as possíveis interações medicamentosas e os efeitos adversos da utilização dos 

canabinoides, a fim de garantir a efetividade do tratamento e segurança do paciente.  
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