
274J Health Sci Inst. 2015;33(3):274-9

A influência do sistema endocanabinoide na fisiopatologia 
da esclerose múltipla

The influence of the endocannabinoid system in the pathophysiology of multiple sclerosis

Giovanni Tognela Larrussa1, Alípio de Oliveira Carmo1, Luana Cardoso de Oliveira1, Hellen Daniela de Sousa
Coelho2, Juliano Rodrigo Guerreiro1, Humberto Vieira Frias1

1Curso de Farmácia da Universidade Paulista, São Paulo-SP, Brasil; 2Curso de Nutrição da Universidade Paulista, São Paulo-SP, Brasil.

Resumo
A Esclerose Múltipla (EM) afeta em torno de 2,5 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, estimativas mostram uma incidência de
cerca de 30 casos/100.000 habitantes. A EM é uma doença neurodegenerativa, crônica, inflamatória e desmielinizante e que afeta prin-
cipalmente pessoas com idades entre 20 a 40 anos.  Os indivíduos afetados por essa doença tem um grande prejuízo na sua qualidade
de vida, uma vez que a EM é uma doença incapacitante e o tratamento atual é complexo e não alivia todos os sintomas da doença.
Atualmente, utilizam-se como medicamentos de primeira linha os interferons β-1a (IFN β-1a), β-1b (IFN β-1b) e o acetato de glatiramer
(AG). Atualmente, estudos demonstram que o Sistema Endocanabinóide (SE) tem efeito neuroprotetor em mamíferos e que o uso de ca-
nabinoides pode inibir a ativação da microglia e impedir a migração de células do Sistema Imunológico (SI) para o Sistema Nervoso
Central (SNC). Ambos receptores canabinoides apresentaram características neuroprotetoras. Entretanto, acredita-se que os canabinoides
podem interferir indiretamente na fisiopatologia da EM, atuando no aumento de adenosina, que teria um papel fundamental na neuro-
proteção. O SE influencia na fisiopatologia da EM de forma positiva e o uso de fitocanabinoides traz benefícios aos pacientes, como é
o caso da associação do �9-THC com CBD.

Descritores: Esclerose múltipla; Endocanabinóide

Abstract
Multiple sclerosis (MS) affects about 2.5 million people worldwide. In Brazil, estimates show an incidence of about 30 cases / 100.000
inhabitants. MS is a neurodegenerative disease, chronic, inflammatory and demyelinating and mainly affects people aged 20 to 40 years.
Individuals affected by this disease has a great loss in their quality of life, since MS is a disabling disease and the current treatment is
complex and does not relieve all symptoms of the disease. They are currently used as first-line drugs the first interferon-β (IFN-β1a) and
1b-β (IFN-β 1b) and ethyl glatiramer (AG). Currently studies has shown that the endocannabinoid system (SE) has neuroprotective effect
in mammals. Studies have shown that the use of cannabinoids can inhibit the activation of microglia and prevent the migration of
immune cells into the central nervous system. Both cannabinoid receptors showed neuroprotective characteristics, but also believed
that cannabinoids may interfere indirectly in the pathophysiology of MS, operating in an increase of adenosine, which have a key role
in neuroprotection. The encocannabinoide system influences the pathophysiologia of MS in a positive way and using phytocannabinoids
brings benefits to patients, as is the association’s case tetrahydrocannabiniol and cannabidiol case.

Descriptors: Multiple sclerosis; Endocannabinoid 

Introdução
A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurode-

generativa, crônica, inflamatória e desmielinizante1.
Afeta em torno de 2,5 milhões de pessoas no mundo
todo e em sua maioria, são adultos jovens de 20 a 40
anos2. Na Europa e nos Estados Unidos a incidência
de EM está em torno de 60-200 casos a cada 100.000
habitantes. No Brasil, a estimativa é de 5-30 ca-
sos/100.000 pessoas. Na cidade de São Paulo a pre-
valência dessa doença é de 15/100.000 pessoas, sendo
que no mesmo estado, na cidade de Botucatu a pre-
valência é um pouco maior, em torno de 17/100.000
pessoas. Na região Sul do país, na cidade de Santa
Maria, a prevalência de EM chega a 27,2/100.000
pessoas3.

Estudos demonstram que a EM afeta mais as mu-
lheres do que os homens, assim como afeta mais
caucasianos do que negros4-5. Há alta prevalência da
EM em lugares de latitudes mais elevadas, sendo que
a falta de exposição solar pode ser o fator determi-

nante, associado à baixa da produção de vitamina
D6.

A EM tem como característica a desmielinização dos
neurônios do sistema nervoso central (SNC) e, conse-
quentemente, prejudica a capacidade de condução dos
sinais nervosos7. A etiologia da EM ainda é desconhe-
cida. Entretanto, existem duas hipóteses: viral e autoi-
mune. As duas hipóteses são complementares, tendo o
sistema imunológico um importante papel na fisiopa-
tologia da doença8. 

Os indivíduos afetados por essa doença tem um
grande prejuízo na sua qualidade de vida, uma vez
que a EM é uma patologia incapacitante e afeta o in-
divíduo na parte mais produtiva de sua vida8. Alguns
dos sintomas da EM são: diminuição da força dos mem-
bros, disfunção cognitiva, alteração na coordenação
motora, perda aguda de visão, entre outros sintomas
menos comum9.

A EM pode ser dividida em quatro subtipos, depen-
dendo de seu curso clínico. A mais comum é a Esclerose



Larrussa GT, Carmo AO, Oliveira LC, Coelho HDS, Guerreiro JR, Frias HV. J Health Sci Inst. 2015;33(3):274-9275

Múltipla Surto Remissão (EMSR), cujo quadro clínico é
caracterizado por episódios de surto claramente defi-
nidos com remissão parcial ou completa. O período
entre os surtos é caracterizado por ausência da pro-
gressão da doença. A Esclerose Múltipla Secundária
Progressiva (EMSP) começa como EMSR e evolui para
uma doença progressiva com surtos, platôs e pequenas
remissões. A Esclerose Múltipla Primária Progressiva
(EMPP) já é, desde o início, uma doença progressiva,
que não apresenta surtos claramente definidos e que a
piora do quadro clínico é contínua e gradual, com pe-
quena melhora temporária. E por último, há a Esclerose
Múltipla Progressiva com Surtos (EMPS), que é seme-
lhante à EMPP. Entretanto, ocorrem claros surtos agudos,
com ou sem recuperação e com progressão continua
entre os surtos. A EMPS é considerada o quadro clínico
mais grave da doença7.

O tratamento pós-surto é realizado principalmente
com os glicocorticóides, com objetivo de acelerar a re-
cuperação do paciente, sendo que o mais utilizado é a
metilprednisolona (IV)7. Também se utilizam de trata-
mentos que visam prevenir os surtos, como as drogas
imunomoduladoras, tais como os interferons β-1a (IFN
β-1a) e β-1b (IFN β-1b) e o acetato de glatiramer (AG).
Os benefícios desses tratamentos são controversos,
sendo que reduzem os surtos em torno de 30%. Porém,
causam efeitos adversos impactuam negativamente a
vida do paciente5. 

A Cannabis sativa (maconha, cannabis) é considerada
uma droga de abuso, que tem como efeitos a amnésia,
sedação e sentimento de bem-estar. A Cannabis também
tem efeitos analgésicos, antieméticos e tranquilizantes
e, devido a esses efeitos, seu uso medicinal ocorre há
séculos10.

Recentemente, tem sido sugerido que o Sistema En-
docanabinóide (SE) pode ter efeito neuroprotetor em
mamíferos. O SE é composto por substâncias endoca-
nabinóides, receptores canabinóides e por enzimas
que sintetizam e degradam as substâncias endocana-
binóides11.

Estudos demonstraram que o uso de canabinóides

pode ser uma boa opção para pacientes que não tole-
ram ou não respondem aos antiespásticos tradicionais12.
Outros estudos em animais demonstram que o uso de
canabinóides pode ter efeito imunomodulador, dimi-
nuindo a inflamação e causar até mesmo a remielini-
zação dos neurônios13. 

Revisão da Literatura
Epidemiologia da Esclerose Múltipla

A EM afeta em torno de 2 milhões a 2,5 milhões de
pessoas no mundo e, grande parte dos indivíduos afe-
tados são adultos jovens entre 20 à 40 anos de idade2.
Nos últimos anos, vem sendo realizados diversos estu-
dos epidemiológicos, principalmente na Europa e Amé-
rica do Norte, sobre a prevalência da doença no
mundo. Nos Estados Unidos, Canadá e Europa, a esti-
mativa é que a EM afete entre 60 a 200 indivíduos a
cada 100.000 habitantes, sendo considerado de alta
prevalência. No Brasil, a incidência de EM é em torno
de 5-30 casos a cada 100.000 habitantes, mas varia de
acordo com a região4.

A maior parte dos estudos epidemiológicos realizados
no Brasil se concentra na região sudeste, principalmente
nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Na cidade de
São Paulo a prevalência da EM é de 15/100.000 pessoas
e, no mesmo estado, nas cidades de Botucatu e Santos,
a prevalência da doença é de 17/100.000 e 15,5/
100.000 habitantes, respectivamente. Em Minas Gerais,
na cidade de Uberaba, a incidência de EM é de
12,5/100.000 pessoas, um pouco menor do que na ca-
pital do estado, Belo Horizonte, que apresenta uma in-
cidência de 18/100.000 indivíduos. Em Pernambuco,
na cidade de Recife, a prevalência de EM é muito infe-
rior até mesmo da média do país, e afeta em torno de
1,36/100.000; no Rio Grande do Sul, na cidade de
Santa Maria, a prevalência da EM é de 27,2/100.000
pessoas (Figura 1)3. 

Essa diferença entre essas duas regiões demonstra
que a EM afeta mais indivíduos em lugares de altas la-
titudes, sendo possível que a falta de exposição solar,
e consequentemente a diminuição da concentração

Figura 1. Incidência de Esclerose Múltipla no Brasil



de vitamina D na corrente sanguínea, possa ser o fator
determinante para o desenvolvimento dessa doença
(Figura 2)6. 

Figura 2. Índices de esclerose múltipla no mundo

Fisiopatologia da Esclerose Múltipla
A EM é caracterizada por lesões (placas) em diversas

regiões do cérebro, causada pela infiltração de células
T e a ativação da microglia/macrófagos, que estressa a
bainha de mielina e os oligodendrócitos com substân-
cias tóxicas como proteases, radicais livres, óxido nítrico
e citocinas, responsáveis pelo processo inflamatório,
resultando na perda de oligodendrócitos, desmielini-
zação e lesão axonal14. 

Há duas hipóteses mais prováveis para a etiologia da
EM: origem viral e autoimune. Na hipótese viral, o
vírus infecta um hospedeiro predisposto geneticamente
e desencadeia uma série de mecanismos, como o mi-
metismo molecular, no qual o microrganismo contém
antígenos semelhantes a autoantígenos, causando as-
sim, uma reação cruzada, fazendo com que o sistema
imunológico reaja contra os tecidos. Outro mecanismo
ocorre quando a infecção viral causa destruição do te-
cido e liberação de autoantígenos sequestrados (aqueles
que não foram apresentados aos linfócitos imaturos no
timo e na medula óssea, logo não são reconhecidos
como próprios pelos linfócitos maduros). Desta forma,
linfócitos específicos são recrutados para região lesada.
O terceiro e último mecanismo ocorre pela dissemina-
ção de epítopos. Quando um tecido-alvo é danificado,
mais de um autoantígeno se envolve no processo
imune. Logo, a reação autoimune inicialmente dire-
cionada a um autoantígeno sequestrado se espalha para
outros8. 

Na hipótese autoimune, a desmielinização ocorre
através da ativação de linfócitos T CD4+ reativos à bai-
nha de mielina, na periferia, que atravessam a barreira
hematoencefálica (BHE) através de um aumento da ex-
pressão de moléculas de adesão e, consequentemente,
inicia-se um processo inflamatório contra a bainha de
mielina. A causa da ativação dos linfócitos T CD4+ na
periferia na hipótese autoimune é desconhecida, sendo
considerada uma possível alteração genética7. 

A EM apresenta uma variedade de sinais e sintomas
que afeta a qualidade de vida do indivíduo afetado por

essa doença, dentre as quais: depressão, tontura ou
vertigem, fadiga, sensibilidade ao calor, sinais de Lher-
mitte (sensação elétrica para baixo da coluna ao fle-
xionar o pescoço), dormência, formigamento, dor, dis-
função da bexiga, deficiência visual, fraqueza, tremor,
diminuição da percepção da dor, diminuição da força
dos membros, espasticidade, sinal de Babinski, perda
do equilíbrio e da coordenação motora9. 

Tratamento tradicional
O tratamento pós-surto da EM é feita com os glico-

corticoides, que tem a principal ação através do efeito
antiinflamatório e da imunomodulação, diminuindo as-
sim o edema causado no SNC e acelerando a recupe-
ração. O tratamento pode ser feito com 1g de metilpre-
dinisolona (i.v.), por dia, durante de 3 a 5 dias de
tratamento. Apesar dos benefícios evidentes no trata-
mento dos surtos, não há indícios de benefícios ou in-
fluência dos glicocorticóides no curso da doença9. 

O Interferon Beta (IFN-β) é um dos fármacos mais
utilizados para prevenção dos surtos de EM. Está pre-
sente em três formas: IFN-β-1b (Betaferon®), IFN-β-1a
(Avonex®) e IFN-β-1a (Rebif®). O IFN-β-1b é adminis-
trado de forma sub-cutânea (S.C.) com dose de 250
mg/dia. O IFN-β-1a (Avonex®) é administrado por via
intramuscular (I.M) com dose de 30 mg/semana. O IFN-
β-1a (Rebif®) é administrado por via subcutânea, com
dose de 22 ou 44 mg, 3 vezes por semana. O meca-
nismo de ação do IFN-β ainda não foi completamente
elucidado, mas sabe-se que ele impede a proliferação
de linfócitos T e a liberação de IFN-γ, citocina pró-in-
flamatória, e com isso, inibe a inflamação14. 

O AG integra o tratamento de primeira linha para
EM, junto com os IFN-β. O mecanismo de ação do AG
é complexo e compreende cinco processos: se liga ao
complexo de histocompatibilidade, interfere no pro-
cesso de apresentação de antígenos, impede ativação
de células T específicas contra a bainha de mielina, in-
dução da mudança da resposta autoimune de Th1 para
Th2 e impede migração de linfócitos T para o SNC4. 

Tratamento da Esclerose Múltipla 
com Endocanabinoides

A Cannabis sativa é uma droga de abuso amplamente
utilizada no mundo, em função de seus efeitos de se-
dação e sentimento de bem estar. Sua utilização acorre
há séculos, inclusive na medicina, devido aos seus efei-
tos analgésicos, antieméticos e tranquilizantes10. 

No século passado foi descoberto o �9-tetraidroca-
nabinol (�9-THC), a primeira substância isolada da
Cannabis. Atualmente, sabe-se que a Cannabis é cons-
tituída de inúmeros fitocanabinóides, como o canabinol
(CBN), canabidiol (CBD) e o canabicromeno (CBC).
Em função de sua elevada lipossolubilidade, até a dé-
cada de 1980, acreditava-se que os efeitos do �9-THC
ocorriam em função de sua capacidade de atravessar
com facilidade as membranas celulares, exercendo seus
efeitos em receptores específicos ou alterando as ca-
racterísticas físico-químicas das membranas celulares10. 
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Em 1988, foi descoberto o primeiro receptor cana-
binóide, despertando interesse como possíveis alvos
terapêuticos. Esse receptor, denominado CB1, encon-
tra-se em todo o corpo, porém é encontrado em maio-
res concentrações no SNC, em regiões como córtex
frontal, hipocampo, sistema límbico, amídala, áreas
de sistema motor, gânglios basais e várias regiões do
cérebro. Em 1990, foi identificado o segundo receptor
canabinóide, denominado de CB2 e que está presente
principalmente nos leucócitos, nos linfócitos B, células
Natural Killer (NK), monócitos, neutrófilos, linfócitos
T CD8 e T CD415-16.

Após a descoberta dos receptores canabinóides, foi
realizada pesquisa sobre quais seriam os ligantes en-
dógenos desses receptores. Foi descoberta, assim, a
etanolamina araquidonil, denominada de anandamida
e posteriormente, o glicerol 2-araquidonoil (2-AG). No
SNC, o sistema endocanabinóide age de forma bem
distinta de outros neurotransmissores: a síntese de en-
docanabinóides, como exemplo, ocorre nos neurônios
pós-sinápticos e são sintetizados sob demanda e não
são armazenados em vesículas. A síntese ocorre nos
neurônios pós-sinápticos após a ativação das enzimas
fosfolipase D (no caso da anandamida) e da diacilgli-
cerol lipase (no caso 2-AG). Essa ativação ocorre devido
ao influxo de cálcio nesses neurônios. Os endocanabi-
nóides, por sua vez, atravessam as membranas por meio
de difusão e atingem os receptores nos neurônios pré-
sinápticos, resultando em diminuição do influxo de
cálcio no axônio, consequentemente, diminuindo a li-
beração de neurotransmissores na fenda sináptica10. 

Recentemente, diversos estudos in vitro e in vivo tem
sugerido que o sistema endocanabinóide pode ter ação
neuroprotetora em mamíferos17. Atualmente, há medi-
camentos a base de canabinóides disponíveis comer-
cialmente, principalmente nos EUA e Europa. Um des-
ses medicamentos é o Sativez®, um spray bucal que
contém em sua formulação uma mistura de �9-THC e
CBD aprovado para o tratamento de sintomas como a
espasticidade em pacientes com EM. Estudos demons-
traram que o uso do Sativez® é uma boa escolha para
tratar espasticidade em pacientes que não toleram os
antiespásticos tradicionais. Os benefícios no curso da
doença ainda não foram bem caracterizados, sendo
necessários mais estudos a respeito desses possíveis
benefícios12.

Aparentemente, os canabinóides podem ter a capa-
cidade de inibir linfócitos T no sangue periférico, pro-
vavelmente através de receptores CB2 na superfície do
linfócito T, resultando em uma redução da apresentação
de antígenos e diminuição da produção de citocinas
pró-inflamatórias. Já os endocanabinóides, como 2-
AG, teria a capacidade de suspender a ativação da mi-
croglia e inibir a função dos linfócitos T de induzir a
apoptose18.

Discussão
Análise do sangue de pacientes com EM, demonstram

alterações não apenas nas concentrações de endoca-

nabinóides, mas também em quase todo o sistema en-
docanabinóide. Os níveis de anandamida estão eleva-
dos nesses pacientes, assim como a concentração da
enzima fosfolipase D (responsável pela produção da
anandamida) e foram encontrados também níveis baixos
de amida hidrolase de ácidos graxos (enzima respon-
sável pela degradação da anandamida). Entretanto, ní-
veis de 2-AG não foram encontrados alterados nesses
pacientes em comparação com o grupo controle. Os
resultados em camundongos com Encefalomielite Auto-
Imune Experimental (EAE) foram semelhantes aos dos
encontrados em pacientes com EM, demonstrando au-
mento de anandamida e níveis inalterados de 2-AG19. 

Ao induzir a EAE, a resposta imune libera Fator de
Necrose Tumoral (TNF-a), que causa um rearranjo neu-
ronal, promovendo a liberação de glutamato, conse-
quentemente, causando excitotoxicidade. Em animais
com EAE, o receptor CB1 pode interferir também nas
vias de liberação de glutamato, que é uma substância
conhecida por sua elevada excitotoxicidade neuronal.
O receptor CB1 pode exercer sua função através da
inibição dos neurônios pré-sinápticos, uma vez que o
CB1 é um receptor acoplado a proteína G, que causa a
inibição da Adenosina Monofosfato Cíclico (AMPc) e,
consequentemente, interrompe o influxo de cálcio no
neurônio20. 

Pesquisas foram realizadas para avaliar a função neu-
roprotetora dos canabinóides, principalmente em oli-
godendrócitos, que são células responsáveis pela pro-
dução e manutenção da bainha de mielina. A
neu ro proteção foi avaliada contra a toxicidade induzida
por peroxinitritos e por zinco (Zn). Foram utilizados
vários agonistas não seletivos de receptores CB1 e CB2,
mostrando que o agonista CB52 foi o mais eficaz, pro-
tegendo tanto contra os peroxinitritos, quanto por Zn.
Para avaliar qual receptores endocanabinóide estaria
exercendo o efeito neuroprotetor, foram realizados en-
saios com os antagonistas de CB1 e CB2, o AM281 e
AM630, respectivamente. O uso do AM281 não obteve
relevância no efeito neuroprotetor. Opostamente, o uso
do AM630 e a combinação de AM281 e AM630, redu-
ziu significativamente o efeito protetor do agonista
CB52, demonstrado assim que o receptor CB1 parece
não exercer efeito protetor e que pelo menos grande
parte do efeito neuroprotetor seja mediado por receptor
CB221.

Nesse mesmo estudo, foram realizados ensaios com
modelos experimentais com EAE, para avaliar a função
do CB52 na neuroprotecão in vivo. Esperava-se que os
resultados fossem semelhantes ao do teste in vitro, com
os oligodendrócitos. Os animais foram tratados com
CB52 na ausência e presença de AM281 e AM630, a
partir do terceiro dia após a injeção de Glicoproteína
da Mielina do Oligodendrótico (MOG), procedimento
que inicia a EAE. Os animais sem tratamento tiveram o
início dos sintomas clínicos a partir do décimo dia,
chegando a escores clínicos de 3,0-3,5. Já nos animais
tratados com o CB52, foi notado um retardo no início
dos sintomas clínicos, começando a partir do décimo
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terceiro dia e houve uma redução significativa nos es-
cores clínicos, ficando em torno de 1,5. Esses resultados
já eram esperados, mas o que foi inusitado levando-se
em conta o estudo com oligodendrócitos, foi que ad-
ministração de AM281 interferiu mais negativamente
nos resultados do que a administração do AM630, de-
monstrando assim, que o receptor CB1 tem papel pre-
dominante na neuroproteção, em modelos experimen-
tais. A administração de AM630 também diminuiu a
neuroproteção, mostrando que o receptor CB2 participa
do mecanismo de neuroproteção21.

Em outro estudo, foi avaliado a função neuroprotetora
do CBD e os prováveis mecanismos por trás desses
efeitos. Primeiramente foi avaliado se o CBD poderia
influenciar na liberação de Moléculas de Adesão de
Célula Vascular (VCAM-1), imunoglobulina, expressa
principalmente pelo endotélio e se liga seletivamente
ao Antígeno Muito Tardio (VLA-4) expresso por monó-
citos e linfócitos, o que seria de extrema importância
para que essas células infiltrassem o SNC. Em camun-
dongos infectados com o Vírus Murina de Theiler que
induz a Encefalotatia (TMEV) foi observado um aumento
rápido dos níveis de VCAM-1. Entretanto, quando foi
administrado CBD imediatamente após a infecção e
durante 7 dias, foi observado que a expressão de VCAM-
1 se manteve em níveis semelhantes aos dos animais
controle, demonstrando assim que o CBD bloqueou a
expressão dessa molécula de adesão22. 

Foi avaliada também a expressão de quimiocinas
CCL2 e CCL5 que, quando encontrados em grandes
quantidades na medula espinhal em camundongos
TMEV-infectados, estão relacionados ao início dos sinais
clínicos da patologia. Em camundongos TMEV induzi-
dos, foram encontrados níveis elevados de CCL2, CCL5
e Receptor de Quimiocinas 2 (CCR2) no córtex pré-
frontal desses animais. Ao se utilizar CBD no trata-
mento, verificou-se significativa redução na expressão
de CCL2 e CCL5, mas não houve uma redução da ex-
pressão de CCR2. Análises realizadas in vitro com cul-
tura de astrócitos, não demonstrou efeito da redução
de CCL2 quando utilizado CBD no tratamento22.  

Posteriormente, investigou-se se o efeito regulador do
CBD em VCAM-1 e em quimiocinas poderia, efetiva-
mente, interferir na neuroinflamação. Em camundongos
TMEV-infectados sem tratamento, houve uma forte in-
filtração de células do sistema imunológico em diversas
regiões do cérebro, como o córtex cerebral e corpo es-
triado. Em animais TMEV-infectados que receberam o
tratamento com CBD, não houve infiltração de células
no sistema autoimune no SNC. O tratamento com CBD
também inibiu a ativação da microglia no córtex cere-
bral. A avaliação da ativação da microglia foi feita através
da avaliação morfológica das células, em que os animais
que receberam o tratamento com CBD apresentaram
morfologia semelhantes ao do grupo controle. Foi ob-
servado que o CBD diminuiu os níveis de IL-1β, suge-
rindo assim, que o mecanismo de ação do CBD esteja
diretamente relacionado à transmigração de células do
sistema imunológico do sangue periférico para o SNC22.

Nesse estudo também foi demonstrado que os efeitos
do CBD não necessariamente estariam sendo exercidos
pelos receptores canabinóides mas sim, por receptores
de adenosina, uma vez que o CBD poderia inibir a
captura de adenosina. Para avaliar essa hipótese, foi
utilizado um antagonista altamente seletivo de recep-
tores de adenosina A2A, junto com o CBD no trata-
mento de animais TMEV-infectados. Foi verificado que
em animais que não receberam o CBD, o uso do anta-
gonista de A2a não piorou a situação dos animais. En-
tretanto, quando utilizado junto com o CBD, o antago-
nista atenuou os efeitos do CBD, tanto na expressão de
VCAM-1, expressão de quimiocinas e ativação da mi-
croglia. Com isso, pode-se concluir que os receptores
de adenosina, podem ser responsáveis, pelo menos,
em partes dos efeitos neuroportetores do CBD22.

Lago e colaboradores realizaram estudos com ca-
mundongos EAE para avaliar se agonista cananibóides
poderiam ter ação neuroprotetora. Para isso, utilizaram
um agonista não seletivo de receptores canabinóides,
o WIN55-212-2. O WIN55-212-2 foi administrado no
décimo-primeiro dia após a inoculação de MOG nos
camundongos. O tratamento com esse agonista dimi-
nuiu a incapacidade neurológica dos camundongos e
também houve melhora da coordenação motora desses
animais, além de evitar a perda de peso do animal. O
agonista atenuou a expressão de diversos marcadores
pró-inflamatórios como a COX-2 e TNF-a na medula
espinhal. Foi verificado também que o WIN55-212-2
atenuou a ativação da microglia no SNC, como foi re-
velado em ensaio com imuno-histoquímica23. 

Em outro ensaio, foram avaliados os níveis dos en-
docanabinóides em indivíduos com EM e se esses níveis
seriam alterados com o tratamento com IFN-β. Como
já demonstrado por Cetonze e colaboradores, os níveis
de endocanabinóides estavam elevados no sangue des-
ses pacientes, provavelmente para ter ação anti-infla-
matória ou até mesmo, para proteger o tecido nervoso
contra a agressão do sistema imunológico, entretanto
os níveis de 2-AG também estavam aumentados nos
pacientes desse estudo. Ao utilizar o IFN-β que é um
imunomodulador, notou-se que os níveis de endoca-
nabinóides voltaram quase que em sua totalidade ao
normal, exceto pelos níveis de 2-AG em células NK
que não diminuíram com o tratamento com IFN-β, e se
sabe muito pouco sobre qual seria a relação entre as
células NK e o 2-AG11.

Conclusão
A EM é uma doença debilitante e que afeta milhões

de pessoas no mundo todo. São afetados indivíduos na
parte mais produtiva de suas vidas, causando impacto
em sua vida e da sua família. O tratamento atualmente
disponível para essa doença é de elevado custo, com-
plexo e muitas vezes não apresenta melhora na quali-
dade de vida desses indivíduos.

Níveis de endocanabinóides no sangue de pacientes
com EM estão alterados, assim como todo o maquinário
enzimático do SE, podendo ser uma resposta anti-in-
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flamatória e até mesmo uma forma de proteção do SNC
contra a agressão do sistema imunológico.

O SE influencia na fisiopatologia da EM de forma
positiva e o uso de fitocanabinoides traz benefícios aos
pacientes, como é o caso da associação do �9-THC
com CBD. Diversos estudos em modelos experimentais
de EM demonstraram que o uso de agonistas trouxe
benefícios aos animais, impedindo a migração de cé-
lulas do sistema imunológico ao SNC, inibindo ativação
da microglia ou até mesmo atuando indiretamente em
outros sistemas.
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