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A dor pod
de ser consi derada, do ponto de vista evolutiv
vo, como um
m mal
neces
ssário, proporcionando um sistema
a de alerta para proteg
ger o indivíd
duo contra danos
prese
ente e futuro
o. No entantto, nem toda
a dor é parte
e de respostta adaptativa
a. Por exemplo, a
dor p
persistente após
a
a cicatrrização da le
esão (dor crrônica) ou a dor decorre
ente de dan
nos ao
tecido
o nervoso (d
dor neuropáttica).
Muitos estados
e
de dor crôn
nica são refratários
r
aos analgé
ésicos
conve
encionais, e mesmo naq
queles que ex
xiste resposta, o controlle da dor pod
de ser incom
mpleto
ou a
apenas de curto
c
prazo. Os analgé
ésicos mais eficazes são os opio
oides, dentro
o dos
analg
gésicos atualmente disponíveis, exp
plorando me
ecanismos en
ndógenos de
e controle da
d dor
no sistema nerv
voso centrall. No entan
nto, o uso dos opioides pode aca
arretar problemas
mo tolerânciia, dependê ncia, depres
ssão respiratória e hipe
eralgesia ind
duzida
signifficativos com
por o
opioides.
Nas últim
mas décadass, a existência de um
ma nova via
a antinocice
eptiva
endógena foi rev
velada: o sistema endoccanabinoide. No entanto, extratos de
e Cannabis sativa
têm s
sido usados como analg
gésicos há sé
éculos. O’Sh
haughnessy, um médico
o irlandês, avaliou
meto
odicamente as propried
dades mediccinais da Ca
annabis em
m meados d
do século XIX,
X
e
subse
equentemen
nte outros cientistas já no início do século XX
X sintetizara
am o canabinol e
carac
cterizaram a estrutura química
q
do p
principal com
mponente ps
sicoativo da Cannabis, o ∆,9Tetra
ahidrocanabinol (THC). Em 1988, u
um sítio de ligação para o THC fo
oi identificad
do no
céreb
bro de ratos
s e, em 19
990, foi clon
nado o prim
meiro recepttor canabino
oide. Em 19
992 o
prime
eiro endocan
nabinoide, anandamida (AEA), foi is
solado do cé
érebro de po
orcos e em 1993,
um s
segundo rece
eptor canabinoide foi ca
aracterizado e designado como rece
eptor canabinoide
tipo 2 (CB2). O primeiro
p
anttagonista de receptores CB1, SR141
1716, foi sinttetizado em 1994
e em 1995 foi ide
entificado o segundo end
docanabinoid
de, 2-arachidonoylglycerrol (2-AG).
O sistema endocana
abinoide é composto atualmente
e por recep
ptores
canab
binoides, seus ligantes endógenos
e
((endocanabinoides) e po
or enzimas rresponsáveis
s pela
síntes
se e degrad
dação desses
s endocanab
binoides. O sistema end
docanabinoid
de está envolvido
em fu
unções home
eostáticas e fisiológicas incluindo mo
odulação da dor e inflam
mação.
Os recepto
ores canabin
noides têm padrões
p
de expressão
e
diivergentes devido
d
as su
uas distintas
s funções fisiológicas. O
Os receptorres CB1 são
o densamentte expresso
os nas
cama
adas superficiais do corrno dorsal d
da medula espinal, no gânglio da raiz dorsal, nos
termiinais periféricos dos neu
urônios aferrentes primá
ários e na via descenden
nte da dor. Esses
recep
ptores são predominante
p
emente enco
ontrados pré
é-sinapticam
mente em terrminais axonais e
estão
o acoplados a proteína Gi/0,
G
cuja attivação inibe
e a atividade
e da enzima adenilato ciclase.
Essa ativação co
onduz à redução da liiberação de
e neurotrans
smissores p
pré-sináptico
os por
inibiç
ção dos cana
ais de cálcio
o dependenttes de volta
agem do tipo
o N e P/Q, e a ativação dos
canaiis de potáss
sio tipo A. O resultado d
dessas ações pode resultar em inib
bição ou excitação
dos c
circuitos neu
uronais, variando de aco
ordo com o tipo de neurotransmiss or secretado
o pela
célula
a pré-sináp
ptica. Receptores CB2
2 estão lo
ocalizados principalmen
nte no sis
stema
imunológico, porrtanto, são alvos repre
esentativos do processa
amento da dor inflama
atória.
Além disso, trab
balhos recentes têm rrelatado a presença
p
de
esses recepttores na medula
m
espin
nal, tronco encefálico, ce
erebelo e córrtex.
Os recep
ptores cana
abinoides são ativados por liga
antes endógenos
(endo
ocanabinoide
es) e por com
mpostos exó
ógenos.
Os endoca
anabinoides são molécu
ulas de sina
alizações lip
pídicas produ
uzidas
sob d
demanda, principalment
p
te pós-sinap
pticamente, e agem como mensag
geiros retróg
grados
regulando a liberação de um
ma variedade
e de neurottransmissore
es em nível pré-sináptic
co. Os
endocanabinoides mais estu
udados são os derivad
dos do ácid
do araquidô
ônico, sendo
o eles
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anandamida (AE
EA) e 2-araq
quidonoilgliccerol (2-AG)). O 2-AG é um agon ista comple
eto de
recep
ptores CB1 e CB2. Anan
ndamida alé
ém de ser lig
gante para receptores C
CB1 e apres
sentar
baixa
a seletividad
de para rece
eptores CB2,, também te
em mostrad
do ativar recceptores TRPV1 e
como
o tal, pode se
er considerada uma sub
bstância endo
ocanabinoide
e e endovan iloide.
Os endoca
anabinoides apresentam
m distintas vias de sínte
ese e degrad
dação.
Os ligantes and
dandamida e 2-AG sã
ão produzid
dos pela cllivagem de fosfolipídio
os de
membrana. A sín
ntese do 2-A
AG ocorre p
pela clivagem
m do diacilglicerol, med
diado pela enzima
diacilglicerol lipase. Já a anandamida é sintetizada
a após clivag
gem da fosffatidiletanola
amina
cataliisada pelas enzimas: N-aciltransfer
N
rase e fosfo
olipase D. Anandamida
A
é principalm
mente
degra
adada pela amida hid
drolase de ácidos graxos (FAAH)
) e 2-AG é principalm
mente
metabolizado porr monoacilglicerol lipase (MAGL).
ula as respos
stas nocicep
ptivas por ag
gir em
O sistema endocanab inoide modu
vários níveis, se
endo eles ce
entral e per iférico. Periffericamente,, o sistema endocanabinoide
tem p
participação efetiva na antinocicepç
a
ção mediada
a por recepto
ores canabin
noides. Evidê
ências
sugerrem que as ações dos endocanabino
oides nos receptores CB1 periféricoss podem red
duzir a
trans
smissão da in
nformação nociceptiva.
n
Ao lado dos efeitos antinocicep
ptivos direto
os dos rece
eptores CB1 em
neurô
ônios aferen
ntes, os en
ndocanabino
oides també
ém parecem
m atuar em receptores
s CB2
perifé
éricos, em células do sis
stema imune
e. Estudos re
evelam que a ativação d
de receptores CB2
inibe a produção e liberação de mediado res pró-infla
amatórios e pró-nocicept
p
tivos.
As ações analgésicass dos endocanabinoides e a ativaçção de recep
ptores
canab
binoides na medula es
spinal sugerrem que o sistema en
ndocanabino
oide, neste nível,
poderia inibir a hiperexcitabillidade neuro
onal e a ativa
ação de células gliais.
Em nível supra-espina
s
al, o sistema
a endocanabinoide inibe a transmiss
são da
dor a
agindo na via
a ascendente, principalm
mente no nív
vel do tálam
mo, e modificca a interpre
etação
da dor subjetiva
a por modular a ativid ade neuronal em estru
uturas límbiccas, tais co
omo a
amígdala. Outro
o mecanism
mo central para a antinocicepç
a
ção mediad
da pelo sis
stema
endocanabinoide é a modulação da
a via inibittória descendente, inccluindo o bulbo
rostro
oventral, o núcleo
n
dorsa
al da rafe e a substância cinzenta periaquedutal..
Estudos sugerem
s
qu
ue modular os níveis de endoca
anabinoides, pela
inibiç
ção das enziimas FAAH e MAGL, po
ode produzirr efeitos antinociceptivoss. Porém, lipídios
bioativos tais com
mo a AEA e o 2-AG são promíscuos e podem ser metaboliza
ados por múltiplas
enzim
mas. Elevar artificialmen
nte os níveiss de endocan
nabinoides pode
p
revelarr vias metab
bólicas
altern
nativas, prod
duzindo prod
dutos bioativ
vos adicionais.
Condições
s patológicass, como dor crônica, estã
ão associada
as com mudanças
nos níveis enzim
máticos, tais como, ci clooxigenase
e (COX), lipoxigenase,, α/β-hidrola
ase e
membros da fam
mília do cito
ocromo P450
0, as quais podem mettabolizar en docanabinoides e
revelar novas moléculas
m
de sinalizaçã
ão lipídica. As ações fisiológicas desses pro
odutos
metabólicos são ainda desc
conhecidas, mas algum
mas investiga
ações prelim
minares têm
m sido
realiz
zadas. Tais achados
a
limitam o uso d
de inibidores
s FAAH e MA
AGL para finss terapêutico
os em
estad
dos de dor crônica, pois a geração d
de metabólitos alternativ
vos de endoccanabinoides pronocic
ceptivos pode
em limitar os efeitos anttinociceptivo
os da AEA e 2-AG.
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