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Resumo 

 

    Desde há muitas décadas que a capacidade da Cannabis sativa para estimular 

o apetite, especialmente por alimentos de elevada palatibilidade, era conhecida e 

foram estes efeitos que impulsionaram o estudo dos seus mecanismos de acção. 

O sistema endocanabinóide (SEC), constituído por dois receptores de 

canabinóides (CB1 e CB2) e os seus ligandos endógenos, a anandamida (AEA) e 

o araquidonoil-2-sn-glicerol (2-AG), está envolvido no controlo da ingestão 

alimentar tanto em animais como em humanos. A nível hipotalâmico a 

estimulação dos receptores CB1 modula a libertação de determinados mediadores 

orexigénicos e anorexigénicos de forma a induzir o apetite, após períodos de 

privação alimentar. Ao nível do sistema mesolímbico interage com o sistema de 

recompensa, reforçando a motivação para procurar e consumir alimentos de 

elevado valor hedónico. Alterações do sistema endocanabinóide podem estar 

envolvidas na patofisiologia das perturbações do comportamento alimentar e é 

sugerido que o SEC esteja hiperactivado na obesidade, causando não só um 

aumento ponderal mas também várias alterações metabólicas prejudiciais. No 

futuro, o estudo aprofundado deste sistema vai certamente contribuir para uma 

melhor compreensão dos principais processos fisiológicos e motivacionais que 

regulam o comportamento alimentar e abrirá novas e promissoras perspectivas de 

intervenção farmacológica.  

 

Palavras-Chave: sistema endocanabinóide, obesidade, perturbações do 

comportamento alimentar.  
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Abstract 

 

    For many years Cannabis sativa has been known to stimulate appetite 

especially for sweet and palatable food and these effects have prompted research 

into its mechanisms of action. The endocannabinoid system (ECS), consisting of 

two cannabinoid receptors (CB1 and CB2) and their endogenous ligands 

anandamide (AEA) and 2-arachidonoylglycerol (2-AG), has been shown to control 

food intake in both animals and humans. CB1 stimulation leads to modulation of 

the release of some hypothalamic orexigenic and anorexigenic mediators, in order 

to stimulate appetite. At the mesolimbic system the ECS interacts with the reward 

system, reinforcing the motivation to seek and consume foods with high hedonic 

value. Is suggested that alterations of the endocannabinoid system could be 

involved in the pathophysiology of eating disorders. Evidence also suggests that 

there is an overactivity of the endocannabinoid system in obesity, causing not only 

weight gain but also harmful metabolic alterations. In the future, detailed study of 

this system, will certainly contribute to a better understanding of the major 

physiological and motivational processes, regulating eating behavior, opening new 

promising prospects for pharmacological intervention. 

 

Keywords: endocannabinoid system, obesity, eating disorders. 
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Introdução 

 

 “A regulação do apetite e do peso depende de um conjunto de domínios que 

integra vários níveis de influência, nomeadamente: o ambiente externo ao 

indivíduo, o acto comportamental da ingestão, o processo de ingestão e 

assimilação dos alimentos, armazenamento e utilização de energia, os 

mecanismos cerebrais envolvidos na regulação da ingestão e os estados 

subjectivos que podem ser mediadores no sistema, como os de ordem cognitiva. 

A expressão do apetite pode observar-se como um resultado deste complexo 

sistema psicobiológico e um factor condicionante do peso corporal”(1).  

     

    Nas últimas décadas têm-se assistido a um enorme crescimento no 

conhecimento dos referidos mecanismos cerebrais e cada avanço na exploração 

farmacológica faz emergir uma série de novos neurotransmissores com um papel 

relevante no controlo da ingestão alimentar. No entanto inúmeras questões 

continuam por esclarecer, relativamente a este assunto(2).     

    O sistema endocanabinóide é um sistema molecular complexo que 

desempenha um papel extremamente importante no comportamento alimentar. A 

nível central, ao interagir com o sistema mesolímbico, reforça a motivação para 

ingerir alimentos de elevado valor hedónico. No hipotálamo é activado on demand 

após períodos de privação alimentar, facilitando a sinalização orexigénica(3). No 

entanto, as suas acções não estão confinadas ao sistema nervoso central (SNC), 

intervindo na regulação do balanço energético e do metabolismo também a nível 

periférico(3-5). 
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Perspectiva Histórica  

        A presente monografia tem como objectivo esclarecer os mecanismos de 

modulação do comportamento alimentar desempenhados pelo sistema 

endocanabinóide, a nível do sistema nervoso central, bem como o seu papel na 

obesidade e na fisiopatologia das perturbações do comportamento alimentar. 

 

    A canabis (Cannabis sativa), planta cujos derivados mais conhecidos são o 

haxixe e a marijuana foi descoberta há vários milhares de anos, tendo sido 

utilizada desde então para fins médicos e recreativos. Há 5000 anos atrás, a 

canabis já era utilizada na China, com fins medicinais(6). Na índia, esta planta era 

considerada sagrada(7) e foi mencionada nos Vedas sagrados onde aparecia 

relacionada com o Deus Shiva. No entanto, era também utilizada com fins 

medicinais, especialmente em perturbações do sistema nervoso e, curiosamente, 

já nesta época era reconhecido o seu efeito estimulante do apetite(7, 8). Durante a 

Idade Média, Al-Badri um médico árabe, reportou a utilização de haxixe para 

aumentar o apetite, descrevendo que o consumo desta planta provocava um 

aumento do desejo para consumir doces(9). Em 1842, o uso da canabis para fins 

medicinais foi introduzido na Grã-Bretanha por O´Shaughnessy, um cirurgião 

Irlandês, que havia regressado da Índia. Este médico tornou popular a utilização 

da denominada tintura de canabis para o tratamento de várias patologias, 

descrevendo o seu efeito no apetite(10).  

    Numa publicação da Lancet em 1889, Birch refere a utilização da canabis para 

a dependência de opiáceos, reportando também um aumento do apetite(11).  
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O Sistema Endocanabinóide  

    Na década de 40 a revista JAMA, reconhece a perda de apetite como um 

potencial uso terapêutico da canabis(12). 

    Em 1964 Gaoni e Mechoulam identificaram a estrutura química do princípio 

activo da canabis: o delta-9-tetra-hidrocanabinol (Δ9-THC)(13) e foi esta a 

descoberta que constituiu o ponto de partida para o estudo dos mecanismos de 

acção da marijuana e, posteriormente, para a clonagem dos dois subtipos de 

receptores capazes de estabelecer ligação com canabinóides exógenos, 

denominados receptor de canabinóides do tipo 1 (CB1), clonado em 1990 e tipo 2 

(CB2) clonado em 1993(14). Pouco tempo após a identificação dos receptores de 

canabinóides, identificaram-se os seus ligandos endógenos. Devane e 

colaboradores(15) identificaram o primeiro canabinóide endógeno - a anandamida 

(AEA) e posteriormente, foi identificado o araquidonoil-2-sn-glicerol (2-AG)(16, 17).  

    Em 1994 foi sintetizado o primeiro antagonista selectivo dos receptores CB1
(18) 

e cinco anos mais tarde foi criado o primeiro animal knockout (KO) para os 

mesmos receptores(19). Estas descobertas foram fundamentais para a 

caracterização das várias funções fisiológicas dos endocanabinóides. 

           

    O sistema endocanabinóide é constituído pelos receptores de canabinóides, os 

seus ligandos endógenos, os endocanabinóides, e as proteínas envolvidas na sua 

síntese e inactivação. Este sistema parece estar envolvido em vários processos 

fisiológicos como a modulação de todos os eixos endócrinos mediados pelo 

hipotálamo, a modulação da nocicepção, regulação da actividade motora, o 

controlo de processos cognitivos, a modulação da resposta inflamatória e 
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imunológica, a acção anti-proliferativa em células tumorais, o controle do sistema 

cardiovascular, entre outros(20).  

    O sistema endocanabinóide desempenha também um papel extremamente 

importante da modulação do apetite, ingestão alimentar e balanço energético, 

intervindo nos circuitos de recompensa mesolímbicos, no hipotálamo e em órgãos 

periféricos como o tecido adiposo, fígado, músculo esquelético e tracto 

gastrointestinal(5, 21, 22).  

    Este sistema foi encontrado numa enorme diversidade de animais, verificando-

se que nas diferentes espécies os receptores e agonistas são semelhantes. O 

facto de o sistema endocanabinóide ter sido preservado ao longo da evolução, 

demonstra o seu papel fundamental na fisiologia animal(20). A presença de 

endocanabinóides no cérebro em desenvolvimento e no leite materno sugere 

também a importância deste sistema no desenvolvimento pré e pós-natal(23, 24). 

       Até ao momento foram identificados dois receptores de canabinóides: os 

receptores ligados à proteína G - receptor de canabinóides do tipo 1 (CB1) e tipo 2 

(CB2). Além disso, as acções dos canabinóides também podem ser mediadas 

pela activação de outros receptores como os receptores de potencial transiente 

vanilóide do tipo 1 (TRPV1)
(25).  

    Os receptores CB1 são o tipo de receptor ligado à proteína G mais abundante 

no SNC e estão implicados nos efeitos metabólicos e neuroendócrinos do sistema 

endocanabinóide(20).  

    No entanto, as suas acções não estão confinadas ao sistema nervoso central 

(SNC), intervindo na regulação do balanço energético e do metabolismo também 

a nível periférico(21, 22), como já foi referido anteriormente. No tecido adiposo, os 

receptores CB1 estão presentes nos adipócitos do tecido adiposo branco(26) onde 
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o SEC promove a diferenciação celular(27) o armazenamento de gordura(28) e 

diminui a síntese de adiponectina(28, 29). No fígado, foram encontradas 

quantidades significativas de 2-AG(5) e foi demonstrado que neste órgão o SEC 

promove a lipogénese(30). No pâncreas, pensa-se que os endocanabinóides 

estejam envolvidos tanto na regulação dos níveis de insulina como no controlo da 

captação e utilização de glicose por tecidos periféricos(4, 31). O músculo 

esquelético é também um alvo do sistema endocanabinóide onde este parece 

estar envolvido tanto no consumo de energia(32) como na regulação do 

metabolismo da glicose(5). Ao nível do sistema gastro-intestinal existe uma 

interacção entre o SEC e as hormonas colecistocinina (CCK)(4, 33) e grelina(34, 35). 

    Os receptores CB2 estão presentes quase exclusivamente nas células do 

sistema imunitário(5). 

    Os TRPV1 são canais iónicos não selectivos da superfamília dos receptores de 

potencial transiente que podem ser activados pela anandamida(36) ou pela  N-

araquidonoildopamina(37). Encontram-se tanto no SNC como no SNP e estão 

envolvidos na transmissão e na modulação da dor (nocicepção) (37, 38). 

    Por sua vez, os endocanabinóides, a anadamida e o araquidonoil-2-sn-glicerol, 

são lípidos endógenos derivados de ácidos gordos polinsaturados, 

nomeadamente do ácido araquidónico. A AEA foi o primeiro canabinóide 

endógeno a ser identificado(15) e posteriormente foi descoberto o 2-AG(16). Ambos 

os compostos têm a capacidade de ligação aos receptores CB1 e CB2, embora 

apresentem diferenças na afinidade e eficácia de activação(39)- enquanto a AEA é 

agonista parcial dos receptores CB1 e agonista pouco potente dos receptores 

CB2, o 2-AG é um agonista completo de ambos os receptores(14).  
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    Nos últimos anos, foram descritos outros compostos que parecem actuar, pelo 

menos em parte, através dos receptores CB1 e/ou CB2
(14), tais como, o 

araquidonoil-2-sn-glicerílico, a O-araquidonoiletanolamina, a N-

araquidonoildopamina e, possivelmente a oleamida(20), cujo papel em processos 

fisiológicos, ainda não foi esclarecido em detalhe. 

    A AEA e o 2-AG são sintetizados on demand, isto é, apenas onde e quando 

são necessários. Ao contrário dos neurotransmissores clássicos, os 

endocanabinóides não podem ser armazenados em vesículas devido à sua 

elevada lipofilidade, sendo libertados das células imediatamente após serem 

sintetizados. Logo, a regulação da actividade do sistema endocanabinóide é 

fundamentalmente controlada pela sua síntese, libertação, recaptação e 

degradação (5). 

    Ao nível do SNC os endocanabinóides agem como neuromoduladores 

retrógrados(13, 40), pois o estímulo que leva à sua síntese e libertação tem origem 

no neurónio pós-sináptico. A sua acção é limitada por processos de degradação 

extremamente eficientes(41, 42). A AEA é degradada pela enzima hidrolase das 

amidas de ácidos gordos (FAAH) e pressupõe-se que a principal enzima 

responsável pela degradação do 2-AG seja a lípase dos mono-acilgliceróis 

(MAGL), pelo menos na maioria dos tecidos(43). Tendo em conta que a 

disponibilidade dos ECB é regulada por captação - degradação(40), a enzima de 

degradação da anandamida (FAAH) pode determinar maior actividade do sistema 

quando inactivada(44).  
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O Papel do Sistema Endocanabinóide no Comportamento Alimentar 

 Estudos experimentais em animais  

 

    Uma série de estudos têm sido realizados para tentar perceber o papel do SEC 

na regulação do apetite, do peso e do balanço energético em animais, chegando 

no entanto, a resultados contraditórios. Os modelos animais são uma ferramenta 

extremamente útil para perceber mais detalhadamente os mecanismos envolvidos 

na estimulação da ingestão alimentar mediada por canabinóides. No entanto, os 

resultados obtidos a partir de animais nem sempre são de fácil interpretação. Os 

resultados contraditórios obtidos devem-se, pelo menos em parte, a questões 

metodológicas (12). 

    Um dos primeiros estudos a reportar o efeito hiperfágico do Δ9-THC em animais 

foi realizado por Glick e Milloy em 1972. Os autores verificaram que a 

administração intraperitoneal de 1.0 mg de Δ9-THC em ratos, produzia um 

aumento modesto da ingestão alimentar. No entanto, os animais foram privados 

de água e comida nas 24 horas anteriores, o que certamente terá influenciado a 

hiperfagia nos animais em estudo(45). 

    Abel, ao tentar esclarecer os efeitos da canabis na sede e no apetite(46), 

demonstrou que doses baixas de canabinóides levavam a um aumento da 

ingestão alimentar. No entanto, quando eram administradas doses de Δ9-THC 

superiores a 10 mg/kg de peso corporal, verificava-se uma diminuição da ingestão 

alimentar devida, provavelmente à sedação provocada pelo composto. 

    Em 1977, Brown e colaboradores(47) demonstraram que a administração por via 

oral de doses baixas de Δ9-THC (0,25 ou 0,40 mg/kg de peso corporal) 
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provocavam em ratos não só um aumento da ingestão alimentar como uma 

preferência dose e tempo dependente pela ingestão de solução de sacarose. 

Estes resultados constituem um marco na noção de que os canabinóides 

parecem exercer um efeito preferencial na escolha de alimentos de elevada 

palatibilidade.  

    Em 1999, Williams e colaboradores(48) realizaram um dos mais convincentes 

estudos na caracterização da propriedade orexigénica do Δ9-THC. Os animais 

foram submetidos a uma ingestão alimentar basal reduzida, antes da 

administração de doses crescentes de Δ9-THC. Após a administração do 

composto, os ratos tinham acesso livre a uma dieta regular. O efeito hiperfágico 

máximo foi verificado para doses de Δ9-THC de 1.0 mg/kg de peso corporal, 

havendo um aumento da ingestão alimentar cerca de 4 vezes superior durante 1 

hora, relativamente ao grupo controlo. A administração prévia ao Δ9-THC de um 

antagonista dos receptores CB1 atenuava fortemente este efeito, o que sugere 

que o efeito hiperfágico do Δ9-THC é mediado pela activação destes 

receptores(49). Os autores também verificaram que os níveis de 2-AG e AEA 

aumentam no núcleo accumbens durante o período de jejum e que há uma 

diminuição dos níveis de 2-AG durante o acto de alimentação. 

   Mais recentemente, Jamshidi e colaboradores(50) demonstraram que a injecção 

de AEA no hipotálamo de ratos pré-saciados induzia um aumento significativo da 

ingestão alimentar. Pelo contrário, quando um antagonista do receptor CB1 era 

injectado 30 minutos antes da administração de AEA, o aumento do apetite 

induzido pela AEA era inibido.  
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O Papel do Sistema Endocanabinóide no Comportamento Alimentar 

 Estudos experimentais em humanos  

 

    A hiperfagia induzida pelo consumo de canabis era há muitas décadas um 

conceito amplamente aceite. No entanto, por muitos anos foi apenas sustentado 

por relatos anedóticos(51). Os primeiros estudos científicos sobre o efeito dos 

canabinóides no apetite, realizados nos anos 70, careciam de rigor científico, visto 

não existir padronização das doses administradas nem terem sido definidos 

critérios rigorosos de selecção dos participantes do estudo.  

   Foi em 1971 que Hollister realizou o primeiro estudo de rigor científico sobre o 

efeito da cannabis no apetite(52). Neste estudo foram administradas por via oral 

quantidades padronizadas de Δ9-THC (0,5 mg/kg de peso corporal) cujos efeitos 

foram monitorizados em jovens voluntários saudáveis tanto em situações de jejum 

como de pré-alimentação. Foram oferecidos aos participantes milkshakes de 

chocolate em intervalos de 30 minutos durante duas horas. Tanto nos indivíduos 

previamente saciados como nos que estavam em jejum, a ingestão de Δ9-THC, 

provocou um aumento da ingestão alimentar. Este aumento foi acompanhado de 

níveis de fome consistentemente crescentes bem como uma maior apreciação da 

comida, avaliada por questionários subjectivos.  

    No mesmo ano, Abel demonstrou que o consumo de dois cigarros de canabis 

levava os participantes a consumir uma média de 50 marshmallows enquanto o 

grupo de controlo consumiu, em média, apenas quatro (a duração do período em 

que decorreu a ingestão não foi reportada)(53). Infelizmente, não foi devidamente 

quantificado o teor de canabis inalado pelos participantes e estes não tiveram 
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opção de escolha de alimentos, a escolha dos marshmallows pelos autores foi 

meramente fortuita. Curiosamente, alguns anos mais tarde, um outro estudo 

revelou efeitos distintos no apetite, após a quantificação prévia de canabis 

inalada. Foi demonstrado que doses mais elevadas induziam uma diminuição 

inicial na ingestão de alimentos seguida por um aumento posterior, ao passo que 

doses mais baixas apenas levavam à estimulação do apetite(54). Concordantes 

com estes resultados são textos indianos que relatam o uso de canabis por 

ascetas para ultrapassar a sensação de fome. Este efeito pode ser explicado pela 

utilização de diferentes dosagens para a preparação da canabis: a preparação 

“fraca” ("bhang") actua como um estimulante, enquanto os preparados “potentes” 

(“ganja","charas") inibem apetite(55). 

    No primeiro estudo sistemático sobre este tema, levado a cabo por Greenberg 

et al(56) foi estudado de forma rigorosa o efeito do Δ9-THC no comportamento 

alimentar e no peso corporal em humanos. Os participantes do estudo eram 

fumadores de marijuana aos quais foram fornecidos cigarros compostos por cerca 

de 20% de Δ9-THC, durante um mês. Nos primeiros 5 dias de estudo, a ingestão 

energética diária aumentou de 3200±200 kcal/dia (fase pré teste) para 3900±300 

kcal, diminuindo, posteriormente para 3300±200 kcal/dia. No entanto, após este 

período o peso corporal continuou a aumentar apesar da ingestão alimentar se 

manter estável. Este estudo já sugeria que a capacidade dos canabinóides para 

estimular o apetite podia diminuir com o tempo, enquanto possíveis efeitos 

metabólicos poderiam manter-se activos por mais tempo.  

    Nos anos 80, Foltin e colaboradores, contribuíram para um grande avanço no 

estudo das propriedades orexigénicas do Δ9-THC em humanos.  
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    Em 1986 estudaram indivíduos em condições naturalistas, que permaneciam 

num laboratório residencial por períodos superiores a 25 dias. Cada dia de teste 

era constituído por três fases distintas: um período de trabalho privado, uma 

tarefa de desempenho e um período de acesso social. Antes período de trabalho 

privado e durante os períodos de acesso social, os participantes do grupo 

experimental fumavam cigarros de marijuana (1.84% de Δ9-THC) enquanto o 

grupo controlo fumava cigarros isentos de Δ9-THC. 

Verificou-se que a ingestão energética diária foi de cerca de 2780±130 kcal no 

grupo controlo e de 3340±160 kcal no grupo que inalou marijuana. Este aumento 

energético deveu-se, em grande parte, a um aumento marcado da frequência de 

ingestão de snacks, em detrimento das refeições padrão que eram servidas no 

laboratório(57).  

    Num estudo posterior, Foltin testou especificamente os efeitos da inalação de 

marijuana (1.3 ou 2.3 de Δ9-THC) na ingestão de diferentes tipos de alimentos. 

Foi providenciada aos participantes uma grande variedade de alimentos que estes 

podiam ingerir à descrição. Nos indivíduos que fumaram marijuana verificou-se 

um aumento da ingestão alimentar para o dobro que se deveu principalmente à 

ingestão de snacks sólidos como barras de chocolate, bolachas e bolos(58).  

    Iversen et al em 2000 atribuíram os efeitos hiperfágicos da canabis em 

humanos, principalmente ao aumento do consumo de alimentos de elevado valor 

hedónico como chocolate e biscoitos(59). 
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Actuação ao nível do hipotálamo 

    Após a descoberta dos ligandos endógenos dos receptores de canabinóides, 

iniciou-se uma nova linha de investigação no sentido de esclarecer se os 

endocanabinóides também exerceriam os efeitos no comportamento alimentar 

que haviam sido descritos para o Δ9-THC e, se tal se verificasse, em que sistemas 

ou órgãos actuaria.  

    Neste sentido, realizaram-se inúmeros estudos que demonstraram 

inequivocamente que o sistema endocanabinóide realmente modula o 

comportamento alimentar, sendo os seus principais locais de acção o hipotálamo 

(componente homeostático) e o sistema mesolímbico (componente hedónico). 

No hipotálamo é activado on demand após curtos períodos de privação alimentar, 

regulando os níveis e/ou a acção de mediadores orexigénicos e anorexigénicos 

de forma a induzir o apetite. No sistema mesolímbico, reforça a motivação para 

procurar e consumir alimentos de elevado valor hedónico, interagindo com 

determinadas vias do circuito de recompensa cerebral(3). 

 

      Os núcleos ventromedial, dorsomedial e lateral em conjunto com os núcleos 

arqueado e paraventricular, são as áreas do hipotálamo envolvidas na regulação 

da ingestão alimentar e do comportamento alimentar.  

    Ao contrário do que seria previsto, a densidade de receptores CB1 não é tão 

elevada no hipotálamo como noutras zonas cerebrais, como por exemplo o 

hipocampo(60). No entanto, a ligação dos receptores CB1 a proteínas G é muito 

eficaz no hipotálamo do que noutras zonas em que a densidade de receptores 

CB1 é mais elevada(61). 



15 

    O hipotálamo recebe de forma constante sinais provenientes de vários órgãos 

periféricos, como o fígado e o tracto gastrointestinal que informam o cérebro 

sobre o estado nutricional do indivíduo(62, 63). Um exemplo importante deste 

controlo periférico é a leptina, uma hormona produzida pelos adipócitos que actua 

em receptores localizados no hipotálamo(62). A constatação de que a leptina 

também é um forte modulador dos níveis endocanabinóides no hipotálamo foi um 

marco importante na identificação do sistema endocanabinóide como um novo e 

importante interveniente na regulação da ingestão alimentar a nível hipotalâmico.  

    Di Marzo et al(64) demonstraram que tanto animais com deficiência na 

sinalização da via da leptina (ratos Zucker fa/fa e ratinhos db/db) como animais 

Knockout para o gene da leptina (ratinhos ob/ob) apresentavam níveis mais 

elevados de endocanabinóides no hipotálamo relativamente a ratinhos wild-type 

(WT). Os mesmos autores demonstraram que o tratamento agudo com leptina 

provocava uma diminuição dos níveis de AEA e de 2-AG no hipotálamo não só de 

ratinhos WT mas também em mas também em ratinhos KO para o gene da 

leptina. Este estudo sugere ainda que a obesidade está associada a uma 

hiperactivação crónica do SEC no hipotálamo já que o bloqueio farmacológico dos 

receptores CB1 provocou uma diminuição da ingestão alimentar tanto nos ratinhos 

ob/ob como nos ratinhos db/db.(64). 

 

No Hipotálamo, os receptores CB1 são expressos em vários grupos 

neuronais que sintetizam mediadores relacionados com o comportamento 

alimentar: 
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 No núcleo paraventricular, onde é sintetizada a hormona libertadora da 

corticotrofina (CRH), um mediador anorexigénico, os endocanabinóides 

medeiam a inibição da sua libertação(4). 

 Os neurónios do núcleo arqueado expressam o transcripto regulado 

pela anfetamina e cocaína (CART), um mediador anorexigénico, cuja 

libertação é inibida pela AEA a partir de várias regiões do hipotálamo(4). 

 No núcleo lateral do hipotálamo, os endocanabinóides sintetizados pelos 

neurónios produtores da hormona concentradora de melanina (MCH), 

um mediador orexigénico, actuam no sentido de desinibir a libertação de 

MCH nesta área(4).  

 No hipotálamo ventromedial é sintetizada a pré-pró-orexina, um 

mediador orexigénico, cuja acção é intensificada pela estimulação dos 

receptores CB1
(4). 

 

    Anteriormente pensava-se que os efeitos orexigénicos dos endocanabinóides 

eram exercidos, pelo menos em parte, através do neuropeptídeo Y, um mediador 

orexigénico produzido no núcleo arqueado. Era sugerido que a activação dos 

receptores CB1 aumentaria os níveis de NPY, enquanto o bloqueio dos mesmos 

receptores diminuía os níveis deste peptídeo(4, 65). No entanto, existem várias 

evidências experimentais que contrariam esta hipótese. Os receptores CB1 não 

estão presentes em neurónios hipotalâmicos que expressam o NPY(26) e foi 

demonstrado que a estimulação da via de sinalização do NPY não é necessária 

para a estimulação da ingestão alimentar induzida pela activação dos receptores 

CB1
(3, 64).  
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Actuação ao nível do Sistema Mesolímbico 

 

    Tem sido salientado que o sistema endocanabinóide, ao interagir com o 

sistema mesolímbico, reforça a motivação para procurar e ingerir alimentos de 

elevado valor hedónico, desempenhando a este nível, um papel importante nos 

processos motivacionais que desencadeiam a acção de obter alimento(5). 

    A resposta hedónica consiste numa resposta afectiva aos estímulos sensoriais 

da ingestão de alimentos de elevada palatibilidade, geralmente ricos em açúcar e 

gordura. Esta resposta constitui um fenómeno normal, no entanto, a situação 

torna-se preocupante quando os alimentos passam a ser utilizados de forma 

excessiva, como fonte preferencial para a obtenção de prazer, bem-estar ou 

gestão de stress(1). 

   

A Hipótese de Recompensa 

     

    Como foi referido anteriormente, evidências científicas tanto em modelos 

animais como em humanos, sugerem que os efeitos hiperfágicos do Δ9-THC são 

frequentemente acompanhados duma preferência marcada por alimentos de 

elevada palatibilidade. 

 

Esta hipótese, a hipótese de recompensa, foi estudada em detalhe, chegando-se 

no entanto, a resultados, pelo menos em parte, contraditórios: 

     

     Arnone et al(66) demonstraram que o bloqueio farmacológico do receptor CB1 

induzia uma diminuição da ingestão de sacarose, tanto na forma sólida como na 
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forma líquida em ratos, mas não provocava alterações na ingestão de alimentos 

regulares (que eram normalmente fornecidos pelo laboratório aos animais para a 

sua manutenção).  

    Posteriormente, Simiand e colegas chegaram à mesma conclusão 

demonstrando em macacos (Callithrix jacchus) que o bloqueio farmacológico do 

receptor CB1 inibia o consumo de alimentos de elevada palatibilidade de modo 

preferencial relativamente a alimentos considerados regulares(67). Estes 

investigadores sugerem que os agonistas de canabinóides levariam a um 

aumento da ingestão alimentar por aumentarem a preferência para o consumo de 

alimentos de elevada palatibilidade enquanto os antagonistas tendem a diminuir o 

valor hedónico dos alimentos e consequentemente, a uma diminuição da ingestão 

alimentar. Contrariando esta hipótese, Verty et al(68) demonstraram que o bloqueio 

farmacológico dos receptores CB1 inibe de igual modo o consumo de alimentos 

ricos em hidratos de carbono e lípidos ou de alimentos regulares, em ratos não 

submetidos a privação alimentar.  

   De forma a estudar mais aprofundadamente a hipótese de recompensa oro-

sensorial, foram medidos os efeitos do SR141716 em experiências de sham-

feeding(69). Neste modelo é implantada cirurgicamente uma fístula gástrica através 

da qual o conteúdo gástrico pode ser drenado. Os animais deixam de possuir os 

mecanismos normais de saciação e a ingestão passa a ser exclusivamente 

motivada pelas características oro-sensoriais dos alimentos. Estudos realizados 

com ratos sham-fed mostraram que estes ingerem quantidades muito superiores 

de solução de sacarose em relação ao grupo controlo e quanto mais concentrada 

for a solução de sacarose, maior é a ingestão da mesma pelos referidos animais.     
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    Hipoteticamente, se os canabinóides endógenos medeiam directamente os 

mecanismos de recompensa oro-sensorial então o bloqueio farmacológico dos 

receptores CB1 deveria provocar uma diminuição na ingestão de solução de 

sacarose pelos ratos sham fed. No entanto, o SR141716 não teve qualquer 

impacto na ingestão dos animais, nem mesmo administrando doses dez vezes 

superiores às doses que revertem a ingestão induzida pelo Δ9-THC ou pela 

AEA(45). Também as doses de SR141716 que mostraram suprimir a ingestão de 

solução de sacarose em animais normais(66) se mostraram ineficazes.    

     Estes resultados sugerem que os canabinóides endógenos não parecem estar 

directamente envolvidos nos mecanismos de recompensa alimentar durante a 

ingestão e que não desempenham um papel crucial na obtenção de prazer 

proporcionados pelas características oro-sensoriais dos alimentos. No entanto, 

não é excluída a possibilidade de estarem envolvidos em outros aspectos 

relacionados com o incentivo da motivação para comer ou com a antecipação do 

desejo por comida. 

    Como já foi referido anteriormente, Williams e Kirkham(48) demonstraram que os 

níveis de 2-AG e AEA aumentam no núcleo accumbens durante o período de 

jejum e há uma diminuição dos níveis de 2-AG durante o acto de alimentação. 

Anos mais tarde, os mesmos autores comprovaram que os níveis de 

endocanabinóides aumentam gradualmente entre as refeições até atingir um nível 

crítico onde a motivação para comer é despoletada. Desta forma, quanto maior o 

intervalo de tempo desde a última refeição, maior a actividade do SEC em 

determinados circuitos cerebrais e consequentemente, maior a motivação para 

comer(45, 70, 71).  
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Sistema de Recompensa 

     Muito recentemente foi demonstrado que os endocanabinóides actuam como 

potenciadores de sabor doce. A administração de AEA ou 2-AG induziu um 

aumento das respostas nervosas gustativas, dose dependente, após a ingestão 

de compostos doces. A mesma administração não levou a alterações nas 

respostas aos compostos de sabor salgado, azedo, amargo ou unami(72). Outro 

estudo confirmou estes resultados, mostrando que, enquanto os 

endocanabinóides potenciam selectivamente a resposta ao sabor doce, a leptina, 

tem um efeito oposto, inibindo-a. Desta forma, tanto os endocanabinóides como a 

leptina, regulam a ingestão alimentar não só pelas suas acções no SNC mas 

também modulando a palatibilidade dos alimentos (73). 

 

 

    O sistema de recompensa consiste numa série de núcleos cerebrais 

interligados dos quais fazem parte a área tegmental ventral, o núcleo accumbens 

e o núcleo pálido ventral e está envolvido no prazer desencadeado por 

recompensas naturais como os desencadeados pelos alimentos e pelo acto 

sexual, constituindo a base neuronal para os fenómenos relacionados com a 

adição(74).  

 

 

Algumas vias deste circuito parecem estar intimamente relacionadas com a 

activação do SEC endógeno: 
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Via Dopaminérgica  

 

    Uma das vias de maior relevo do circuito de recompensa é a via 

dopaminérgica. Foi demonstrado que após a ingestão de alimentos de elevada 

palatibilidade são encontrados níveis elevados de dopamina extracelular e seus 

metabolitos no núcleo accumbens(75). Drogas psicoactivas como a marijuana e o 

etanol bem como a ingestão de alimentos de elevada palatibilidade induzem a 

libertação de dopamina em zonas específicas do cérebro(76). 

     

    São várias as evidências que sugerem que existe uma interacção entre o 

sistema endocanabinóide e a via dopaminérgica do sistema de recompensa 

límbico no que diz respeito ao comportamento alimentar: 

 

 Tanto o receptor CB1 como os seus ligandos endógenos foram 

identificados no sistema límbico de ratos, onde foi descrita a co-

localização de receptores da dopamina D1 e D2
(5).  

 Existe evidência de interacções na transdução de sinal entre os 

receptores CB1 e os receptores de dopamina(5).  

 A administração do agonista do receptor D1 de dopamina - SCH23390 

atenua a ingestão alimentar induzida pelo Δ9-THC(5). 

 A estimulação de receptores CB1 no núcleo accumbens pode levar à 

inibição de neurónios dopaminérgicos da área tegmental ventral(5).  

 Foi sugerido que existe uma correlação entre os níveis límbicos de 

endocanabinóides/dopamina e a procura por alimentos de elevado 

valor hedónico(5). 
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Via Opióide: 

 

    Vários estudos demonstraram que os agonistas dos receptores opióides 

aumentam a ingestão alimentar(76-78) enquanto que os antagonistas dos mesmo 

receptores exercem efeitos anorexigénicos(79). É sugerido que existe uma 

interacção relevante entre o SEC e o sistema opióide endógeno no que diz 

respeito ao apetite(80): 

 Gallate e McGregor(81) demostraram que os efeitos facilitadores dos 

agonistas dos receptores de canabinóides em relação à ingestão de 

alimentos de elevada palatibilidade eram bloqueados, não só pelos 

antagonistas dos receptores CB1 mas também pela naloxona, um 

antagonista dos receptores de opióides.  

 Outros estudos demonstraram que a administração em simultâneo da 

naloxona e do antagonista do receptor CB1 SR141716 leva a uma 

diminuição da ingestão alimentar de forma sinérgica, isto é, em doses 

em que nenhum dos agentes influenciam significativamente a ingestão 

alimentar quando administrados isoladamente(79, 82).  

 Apesar de se pensar que a interacção entre estes dois sistemas 

relativamente ao fenómeno do apetite ocorreria ao nível do sistema 

mesolímbico, estudos recentes sugerem que a localização da interacção 

entre os dois sistemas se dá ao nível do núcleo paraventricular (PVN) do 

hipotálamo. De facto, o SR141716 mostrou ser capaz de atenuar o efeito 

da ingestão alimentar induzido pela morfina quando administrado 

directamente no PVN, não tendo qualquer efeito quando a sua 

administração era efectuada no núcleo accumbens. Desta forma, 
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O Papel do Sistema Endocanabinóide na Obesidade  

actualmente a hipótese mais consensual é a de que o sistema 

endocanabinóide participa na amplificação do processo de recompensa 

mediado pelo sistema opióide ao nível e do hipotálamo e não do núcleo 

accumbens no sistema mesolímbico(83). 

 

    Como a serotonina também está envolvida no controlo do comportamento 

alimentar, foi investigada uma possível interacção entre esta hormona e o sistema 

endocanabinóide. No entanto, a administração de SR141716 em simultâneo com 

dexfenfluramina (um fármaco com propriedades anorexigénicas que estimula a 

libertação de serotonina) levou a um efeito adicional na redução da ingestão 

alimentar mas não sinérgico o que sugere que os dois sistemas actuam através 

de diferentes mecanismos de acção(5). 

 

    Estudos tanto em animais como em humanos sugerem uma hiperactividade na 

sinalização do sistema endocanabinóide na obesidade. Foram detectados níveis 

significativamente aumentados de 2-AG mas não de AEA, na gordura visceral de 

obesos, em relação a um grupo controlo de indivíduos normoponderais. A gordura 

subcutânea não apresentava alterações significativas nos níveis de 

endocanabinóides(28). 

    Engeli e colaboradores(44) mediram as concentrações plasmáticas de 

endocanabinóides e estudaram a expressão do receptor CB1 e da enzima FAAH 

no tecido adiposo de mulheres magras, de mulheres obesas bem como após 

perda de 5% do peso no último grupo. Os resultados mostraram que os níveis de 



24 

2-AG e de AEA estavam significativamente aumentados no grupo de mulheres 

obesas, comparativamente ao grupo controlo. Mas, os níveis de ARNm do 

receptor CB1 e da enzima FAAH estavam significativamente reduzidos. A perda 

ponderal de 5% no grupo das mulheres obesas não levou a alterações nos níveis 

de endocanabinóides plasmáticos nem no padrão de expressão dos receptores 

CB1 ou da enzima FAAH. A hipótese de haver uma correlação negativa entre os 

níveis de endocanabinóides e os níveis de expressão da enzima FAAH é 

suportada por outro estudo(84) que demonstrou que um polimorfismo da enzima 

FAAH, que a torna mais susceptível à degradação enzimática, está relacionado 

com o excesso de peso e obesidade em humanos. Este estudo, levado a cabo 

por Sipe e colaboradores, sugere que a redução da actividade da enzima FAAH 

leva a uma diminuição da inactivação da AEA e, consequentemente, a um 

aumento da sinalização do SEC de forma crónica e inadequada. Os indivíduos 

que possuíam o polimorfismo apresentavam cerca de metade da actividade 

enzimática da enzima FAAH em relação ao grupo de controlo o que constitui uma 

forte evidência da hiperactividade do sistema endocanabinóide na obesidade, 

devida, pelo menos em parte, a um defeito no mecanismo de degradação.  

    Os polimorfismos no gene que codifica o receptor CB1 também parecem estar 

envolvidos com a obesidade(85). 

     Alguns autores sugeriram que a quantidade de ácidos gordos polinsaturados 

(AGPI) ingeridos na dieta pode influenciar os níveis de endocanabinóides, muito 

provavelmente por influenciarem as quantidades dos seus precursores(86-88). 

Estudos em animais mostraram que a inclusão de ácido araquidónico na dieta 

induz um aumento significativo dos níveis cerebrais de AEA(65) e que o défice de 
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ácidos gordos polinsaturados ómega 3 faz elevar os níveis cerebrais de 2-AG, 

enquanto uma dieta rica em AGPI n-3, produz o efeito contrário(87). 

    Muito recentemente Sipe e colaboradores estudaram os mecanismos 

envolvidos na hiperactivação do SEC em doentes com obesidade mórbida, 

portadores de mutações na enzima FAAH e encontraram níveis significativamente 

aumentados de anadamida, em comparação com os controlos FAAH wild-type. 

Estes resultados confirmam, mais uma vez, a activação do sistema 

endocanabinóide na obesidade, neste caso particular, na obesidade mórbida(89). 

    O hipocampo, apesar de não estar directamente envolvido no controlo neuronal 

da ingestão alimentar e do apetite, desempenha um papel importante nos 

aspectos hedónicos da alimentação. Massa e colaboradores(90), estudaram a 

possibilidade da obesidade alterar o funcionamento do sistema endocanabinóide 

no hipocampo e descobriram níveis elevados de 2-AG e de AEA em modelos 

animais de obesidade induzida através da dieta. Verificaram também um aumento 

concomitante da enzima sintetizadora de 2-AG, a lípase α dos diacilgliceróis. 

Estes resultados mostram que as alterações do sistema endocanabinóide na 

obesidade afectam não só os órgãos directamente envolvidos na regulação do 

metabolismo mas também zonas cerebrais que medeiam aspectos 

comportamentais da alimentação. 

    Como já foi referido anteriormente, estudos em animais mostraram que, 

bloqueando o receptor CB1, tanto a ingestão alimentar como peso diminuíam 

significativamente(50, 66, 67). Outros confirmam estes resultados, sugerindo também 

uma acção periférica do sistema endocanabinóide no que concerne à modulação 

do metabolismo.  
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   Colombo e colaboradores(91) demonstraram que a administração de um 

antagonista dos receptores CB1 em ratos wild-type, aos quais era fornecida uma 

ração regular, induzia uma redução do peso corporal que persistia por mais tempo 

(14 dias - duração do estudo) do que o efeito do fármaco na ingestão alimentar (5 

dias). Estes resultados levaram os investigadores a concluir que a redução do 

peso corporal induzida pelo antagonismo farmacológico dos receptores CB1 não 

se deve apenas a uma redução da ingestão alimentar. Este foi o primeiro estudo 

realizado em animais a sugerir a ideia do envolvimento de outros factores, para 

além da modulação do apetite, na regulação da homeostasia energética realizada 

pelo sistema endocanabinóide.  

    Ravinet-Trillou et al(92) submeteram ratinhos KO para o receptor CB1 e ratinhos 

WT a dois tipos de dieta (regular ou hiperlipídica), tendo sido determinados ao 

longo de estudo vários parâmetros metabólicos. Demonstrou-se que ratinhos KO 

para o receptor CB1 mantêm um fenótipo de magreza quando tratados com uma 

dieta regular, apresentando um peso corporal inferior em 24% e cerca de 60% 

menos de massa gorda em comparação com ratinhos WT, também tratados com 

uma dieta regular. Os mesmos autores investigaram os efeitos metabólicos do 

bloqueio farmacológico do receptor CB1 em modelos animais de obesidade 

induzida pela dieta. A administração do antagonista dos receptores CB1 

SR141716 durante um período de cinco semanas, em doses de 10 mg/kg de peso 

corporal, administradas por via oral uma vez por dia, induziu uma redução 

transitória da ingestão alimentar de cerca de 48% durante a primeira semana e 

uma redução sustentada de cerca de 20% do peso corporal e de 50% da massa 

gorda. Verificaram-se ainda efeitos favoráveis em vários parâmetros metabólicos 
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como a resistência à insulina e os níveis plasmáticos de leptina, insulina e de 

ácidos gordos livres.  

    Estes resultados promissores levaram a propor o antagonismo dos receptores 

CB1 como uma possível e promissora terapêutica no tratamento da obesidade. 

Em 2001 a farmacêutica Sanofi-Aventis iniciou o estudo RIO - Rimonabant in 

Obesity, composto por quatro ensaios distintos: RIO - North America (93) Rio - 

Europe(94) , RIO - Diabetes(95) e RIO - Lipids(96), para testar a segurança e a 

eficácia do rimonabant no tratamento da obesidade em humanos. Estes ensaios 

clínicos foram multicêntricos, randomizados e duplamente cegos. Incluíram 6.627 

pacientes de ambos os sexos, com as seguintes características: idade média de 

45-56 anos, média de IMC entre 33-38 kg/m2, perímetro da cintura (PA)>88 cm 

para as mulheres e PC>102 cm para os homens. Foi prescrita aos participantes 

uma dieta hipocalórica (de forma a reduzir a sua ingestão calórica em cerca de 

600 kcal) e estes foram randomizados em 3 grupos distintos: placebo, 5mg/dia de 

rimonabant e 20 mg/dia de rimonabant.  

    Tanto no RIO - Europe como no RIO- North America se verificou uma perda de 

peso e uma diminuição do PC significativamente maior nos grupos tratados com 

rimonabant em comparação com o grupo placebo. No grupo que recebeu 20 mg 

de rimonabant/dia verificaram-se melhorias significativamente maiores no 

colesterol HDL, triglicerídeos e na resistência à insulina, em comparação com o 

grupo controlo(93, 94).  

    No ensaio RIO - North America após um ano de estudo, os pacientes dos 

grupos 5 mg e 20 mg foram re-randomizados de forma a continuar na mesma 

dose de rimonabant ou a trocar para o grupo placebo. Os pacientes randomizados 

dos grupos rimonabant para o grupo placebo recuperaram praticamente na 
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totalidade o peso que haviam perdido no primeiro ano de estudo enquanto os 

participantes que permaneceram no grupo rimonabant continuaram a perder peso 

e a sofrer alterações favoráveis no perfil lipídico e na sensibilidade à insulina(93). 

    No estudo RIO - Diabetes 43% dos participantes do grupo 20 mg tiveram uma 

diminuição da hemoglobina glicosilada para valores normais. Registou-se também 

uma melhoria significativa dos valores de glicemia em jejum e da resistência à 

insulina calculada pelo HOMA, em comparação com o grupo placebo(95).  

    No estudo RIO - Lipids, ao fim de um ano, os pacientes tratados com 20 mg/dia 

de rimonabant conseguiram uma redução significativa dos níveis de triglicerídeos 

e um aumento no nos níveis de colesterol HDL. Os níveis de colesterol total e 

colesterol LDL permaneceram inalterados em comparação com o grupo controlo. 

Os níveis de adiponectina aumentaram significativamente em comparação com o 

grupo placebo e o tratamento estatístico dos dados permitiu concluir que mais de 

50% deste aumento ocorreu independentemente da perda de peso. Neste ensaio 

os níveis de leptina também diminuíram significativamente nos grupos 5 mg e 20 

mg(96).  

    Durante os ensaios RIO foi reportada uma elevada incidência de efeitos 

adversos como náuseas, tonturas, diarreia e insónia(96). Cerca de 26% dos 

participantes dos grupos que ingeriram 20 mg de rimonabant relataram sintomas 

psiquiátricos como depressão, ansiedade, distúrbios do sono e tentativa de 

suicídio(97). 

    Em 2006 a Comissão Europeia aprovou a comercialização do rimonabant 

(ACOMPLIA®) para o tratamento de doentes obesos (IMC≥30kg/m²) ou doentes 

com excesso de peso (IMC>27kg/m²) com co-morbilidades associadas como a 

diabetes tipo 2 ou a dislipidemia (em combinação com a dieta e exercício físico). 
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No entanto, os efeitos colaterais reportados levaram à retirada deste fármaco do 

mercado passados dois anos(98).  

    Desde então, outros fármacos antagonistas de receptores CB1 tiveram o seu 

processo de desenvolvimento interrompido. O Taranabant (MK-0364), outro 

antagonista dos receptores CB1, descoberto pela farmacêutica Merck & Co., 

mostrou induzir uma perda de peso significativa em modelos animais(99) e 

aumentou consideravelmente o gasto energético em repouso num ensaio clínico 

em humanos(100). No entanto, em 2008 o ensaio foi interrompido devido ao 

elevado nível de efeitos secundários reportados, principalmente ansiedade e 

depressão.  

 

Perspectivas futuras - exploração farmacológica  

 

- Foi sugerido que a utilização de agonistas parciais dos receptores CB1 poderia 

prevenir os efeitos psiquiátricos secundários, resultantes do seu bloqueio total. De 

facto, foi demonstrado que a utilização de agonistas parciais leva a uma menor 

prevalência de efeitos adversos, sem haver uma diminuição da eficácia do 

fármaco(20). 

 

- Outros autores sugerem que atenuar a produção de endocanabinóides em vez 

de bloquear os receptores CB1 pode constituir uma abordagem mais fisiológica 

para a terapêutica da obesidade já que nesta patologia verificam-se níveis 

excessivamente elevados de endocanabinóides e não uma expressão excessiva 

de receptores CB1
(4). Aliás, tanto homens como mulheres obesos expressam 

níveis reduzidos de receptores CB1, em comparação com indivíduos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Merck_%26_Co.
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normoponderais(44, 101). Por este motivo, foi sugerido que o bloqueio dos 

receptores CB1 pode induzir um mecanismo de feedback que, por sua vez, faça 

aumentar os níveis de endocanabinóides e estes, por sua vez, podem começar a 

ligar-se outros receptores como os CB2 ou os TRPV1
(20). Uma possível estratégia 

seria reduzir a hiperactividade do sistema endocanabinóide, pela inibição da 

biossíntese de canabinóides endógenos, por exemplo, através de estratégias 

nutricionais que visem diminuir os seus precursores (98).  

 

- O receptor CB1 também contém locais de ligação alostéricos que modulam os 

locais de ligação regulares(102, 103). A modulação alostérica ocorre apenas na 

presença de agonistas endógenos, resultando numa estimulação selectiva do 

receptor quando e onde este é necessário. O PSNCBAM-1 um antagonista 

alostérico dos receptores CB1 mostrou inibir o apetite e promover a perda de peso 

em modelos animais(104).  

 

- Outra alternativa seria desenvolver antagonistas de receptores CB1 que não 

passassem a barreira hematoencefálica (BHC)(20, 98). O LH-21, um antagonista 

neutro dos receptores CB1, com uma menor penetração na BHC do que o 

rimonabant, mostrou diminuir a ingestão alimentar em animais, apresentando no 

entanto, uma incidência reduzida de efeitos secundários(105).  
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O Papel do Sistema Endocanabinóide nas Perturbações do Comportamento 
Alimentar  

   

    As perturbações do comportamento alimentar têm uma etiopatogenia complexa 

e multifactorial em que estão implicados tanto factores biológicos como 

psicossociais. Sabe-se que existem várias substâncias centrais e periféricas que 

regulam a ingestão alimentar e o gasto energético, tais como a leptina, que 

parecem estar envolvidas na patogénese e/ou manutenção das alterações do 

comportamento alimentar características destas patologias(106).  

    Tendo em conta o papel dos endocanabinóides na regulação do apetite e no 

balanço energético(107) a sua relação com a leptina endógena(64, 108) e os efeitos 

da privação alimentar nos seus níveis cerebrais(109, 110) foi sugerido que estas 

substâncias estariam envolvidas na patofisiologia das perturbações do 

comportamento alimentar. Com o objectivo de estudar esta hipótese, foi realizado 

um estudo levado a cabo por Monteleone et al(111) no qual foram medidos os 

níveis plasmáticos de AEA, 2-AG e leptina em mulheres com anorexia nervosa 

(AN), bulimia nervosa (BN), com síndrome de ingestão compulsiva (SIC) e em 

controlos saudáveis. Os níveis plasmáticos de AEA mostraram-se francamente 

aumentados tanto nas mulheres com AN como nas mulheres com SIC, mas não 

nas pacientes com bulimia, não se verificando alterações significativas dos níveis 

plasmáticos de 2-AG em qualquer um dos grupos. Para além disto, verificou-se 

uma correlação negativa entre os níveis de AEA e os níveis de leptina, tanto no 

grupo de mulheres com anorexia nervosa como no grupo controlo. Apesar do 

significado fisiopatológico destas alterações não estar esclarecido, pensa-se que 

o sistema endocanabinóide, por intermédio da AEA possa mediar aspectos de 
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recompensa que, de certa forma, contribuam para as particularidades do 

comportamento alimentar características da anorexia nervosa e da síndrome de 

ingestão compulsiva. Este estudo sugere também a existência de um défice de 

leptina na AN e uma insensibilidade à leptina no SIC, o que pode explicar os 

níveis elevados de AEA em ambas as patologias.  

    Siegfried e colaboradores realizaram um estudo para testar a hipótese de haver 

um polimorfismo no gene que codifica o receptor CB1 (CNR1) em humanos que 

contribuísse para uma susceptibilidade genética para desenvolver anorexia 

nervosa. Apesar de os resultados não confirmarem esta hipótese, mostraram que 

há uma transmissão preferencial de diferentes alelos do gene CNR1 em cada um 

dos subtipos de AN (tipo purgativo e tipo restritivo)(112).   

    Um estudo recente mostrou que polimorfismos no gene que codifica o receptor 

CB1 e no gene que codifica a enzima FAAH estão significativamente associados a 

anorexia nervosa e bulimia nervosa. Dois grupos constituídos por 134 mulheres 

com anorexia e 180 mulheres com bulimia apresentaram frequências 

significativamente mais elevadas destes polimorfismos em comparação com um 

grupo controlo constituído por 148 mulheres saudáveis(113).  

    Devido aos seus efeitos orexigénicos, os canabinóides foram considerados 

como potenciais alvos terapêuticos na anorexia nervosa(114). Até ao momento, 

foram publicados dois pequenos ensaios sobre o possível papel dos canabinóides 

no tratamento desta patologia. O primeiro envolveu 11 pacientes com AN (das 

quais 3 abandonaram o estudo) e teve a duração de quatro semanas. O 

tratamento com Δ9-THC levou a um aumento das perturbações do sono e da 

sensibilidade interpessoal, não se verificando alterações significativas no aumento 

de peso, em comparação com o grupo controlo(115). No entanto, ao grupo controlo 
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foi administrado diazepam e não um placebo e existem evidências que este 

fármaco pode aumentar a ingestão alimentar(116). Mais recentemente foi realizado 

um estudo piloto com 9 pacientes com AN em ambulatório, tratadas com Δ9-THC 

que mostrou um aumento significativo da depressão e nos scores de 

perfeccionismo, não se registando um aumento de peso significativo(114). No 

entanto, é importante referir que os pacientes com perturbações do 

comportamento alimentar são renitentes a intervenções que possam causar 

aumento de peso, o que torna difícil assegurar uma adesão sustentada aos 

estudos. A relutância tanto em receber tratamento, como a participar em ensaios 

clínicos continua a ser um enorme desafio(114). 

    Apesar das evidências científicas referidas não é possível ainda afirmar que o 

SEC desempenha um papel de grande relevo na fisiopatologia das perturbações 

do comportamento alimentar e que os canabinóides são alvos terapêuticos 

eficazes para o tratamento destas patologias, sendo necessários estudos 

adicionais.  
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Conclusão 

 

    Ao longo da história, a associação entre os efeitos dos canabinóides exógenos 

e o apetite permitiu à ciência descobrir um dos papéis fisiológicos mais 

importantes do sistema endocanabinóide. Apesar do potente efeito orexigénico do 

Δ9-THC ser conhecido há várias décadas, muitas perguntas continuam ainda por 

esclarecer. No entanto, o estudo dos mecanismos através dos quais o sistema 

endocanabinóide modula a ingestão, contribuiu para uma melhor compreensão 

principais processos fisiológicos e motivacionais que regulam o comportamento 

alimentar.  

    Na minha opinião, seria interessante estudar uma possível associação entre o 

sistema endocanabinóide e o comportamento alimentar restritivo. Na obesidade, 

verifica-se frequentemente um estado de intensa preocupação com o corpo e com 

o peso, consequente da vontade de emagrecer que, por sua vez, favorece um 

estado de comportamento crónico de restrição da ingestão alimentar. O 

comportamento alimentar restritivo provoca uma “contra-regulação”, que consiste 

numa desinibição do controlo cognitivo dos indivíduos, devida à percepção de 

terem ultrapassado a quantidade de alimentos que normalmente se permitem 

ingerir(1). Também a ingestão de alimentos de elevado valor hedónico pode 

desencadear um efeito “desinibidor”, originando episódios de ingestão 

compulsiva(117).  

    Tendo em conta que os níveis de endocanabinóides aumentam em períodos de 

privação alimentar, atingindo um nível crítico onde a motivação para comer é 

despoletada e que actuam em sistemas de recompensa, reforçando a motivação 
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para procurar e consumir alimentos de elevado valor hedónico, poderá 

eventualmente, existir uma relação entre o SEC e este tipo de comportamento. 

    Outro aspecto interessante seria estudar mais detalhadamente a influência da 

quantidade de ácidos gordos polinsaturados ingeridos na dieta, nos níveis de 

endocanabinóides. O facto da ingestão elevada de AGPI n-6 aumentar os níveis 

de endocanabinóides, enquanto uma dieta rica em AGPI n-3 produz o efeito 

contrário, pode eventualmente, levar à formulação de estratégias nutricionais que 

visem diminuir a síntese de canabinóides endógenos.  

    Apesar de serem necessários estudos adicionais para esclarecer determinados 

aspectos do papel do sistema endocanabinóide no apetite, a investigação futura 

certamente irá confirmar e consolidar a ideia de que o SEC é um componente 

essencial da regulação do comportamento alimentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Referências Bibliográficas 

 

1. Moreira P. Obesidade: muito peso, várias medidas. Ambar; 2005.  
 
2. Hoebel B. Neuroscience and Appetitive Behavior Research: 25 Years. 
Appetite. 1997; 29(2):119-33. 
 
3. Di Marzo V, Matias I. Endocannabinoid control of food intake and energy 
balance. Nat Neurosci. 2005; 8(5):585-89. 
 
4. Matias I, Di Marzo V. Endocannabinoids and the control of energy balance. 
Trends in Endocrinology & Metabolism. 2007; 18(1):27-37. 
 
5. Pagotto U, Marsicano G, Cota D, Lutz B, Pasquali R. The Emerging Role of 
the Endocannabinoid System in Endocrine Regulation and Energy Balance. 
Endocr Rev. 2006; 27(1):73-100. 
 
6. Li H. An archaeological and historical account of cannabis in China. 
Economic Botany. 1973; 28(4):437-48. 
 
7. Ramos  J, Fernández  J. Uso de los cannabinoides a través de la historia. 
Adicciones. 2000; (to 2):19-30. 
 
8. Touw M. The religious and medicinal uses of Cannabis in China, India and 
Tibet. J Psychoactive Drugs. 1981; 13(1):23-34. 
 
9. Nahas G. Hashish in Islam 9th to 18th century. Bull NY Acad Med. 1982; 
58(9):814-31. 
 
10. O'Shaughnessy W. On the preparations of the Indian hemp, or Gunjah. 
Provincial Medical Journal and Retrospect of the Medical Sciences. 1843:343-47. 
 
11. Birch E. The use of Indian hemp in the treatment of chronic chloral and 
chronic opium poisoning. Lancet. 1889; 1:625. 
 
12. Horcajadas A. Sistema cannabinoide y regulación de la conducta 
alimentaria. Adicciones. 2008; 20(2):171. 
 
13. Gaoni Y, Mechoulam R. Isolation, Structure, and Partial Synthesis of an 
Active Constituent of Hashish. Journal of the American Chemical Society. 1964; 
86(8):1646-47. 
 
14. Howlett AC, Barth F, Bonner TI, Cabral G, Casellas P, Devane WA, et al. 
International Union of Pharmacology. XXVII. Classification of Cannabinoid 
Receptors. Pharmacol Rev. 2002; 54(2):161-202. 
 



37 

15. Devane W, Hanus L, Breuer A, Pertwee R, Stevenson L, Griffin G, et al. 
Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid 
receptor. Science. 1992; 258(5090):1946-49. 
 
16. Mechoulam R, Ben-Shabat S, Hanus L, Ligumsky M, Kaminski N, Schatz A, 
et al. Identification of an endogenous 2-monoglyceride, present in canine gut, that 
binds to cannabinoid receptors. Biochem Pharmacol. 1995; 50(1):83-90. 
 
17. Sugiura T, Kondo S, Sukagawa A, Nakane S, Shinoda A, Itoh K, et al. 2-
Arachidonoylgylcerol: a possible endogenous cannabinoid receptor ligand in brain. 
Biochem Biophys Res Commun. 1995; 215(1):89-97. 
 
18. Rinaldi-Carmona M, Barth F, Héaulme M, Shire D, Calandra B, Congy C, et 
al. SR141716A, a potent and selective antagonist of the brain cannabinoid 
receptor. FEBS Lett. 1994; 350(2-3):240-44. 
 
19. Ledent C, Valverde O, Cossu G, Petitet F, Aubert J, Beslot F, et al. 
Unresponsiveness to cannabinoids and reduced addictive effects of opiates in 
CB1 receptor knockout mice. Science. 1999; 283(5400):401. 
 
20. Viveros M, de Fonseca F, Bermudez-Silva F, McPartland J. Critical role of 
the endocannabinoid system in the regulation of food intake and energy 
metabolism, with phylogenetic, developmental, and pathophysiological 
implications. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets 2008; 
8(3):220-30. 
 
21. Pagotto U, Cervino C, Vicennati V, Marsicano G, Lutz B, Pasquali R. How 
many sites of action for endocannabinoids to control energy metabolism? Int J 
Obes. 2006; 30:S39-S43. 
 
22. Osei-Hyiaman D, Harvey-White J, Batkai S, Kunos G. The role of the 
endocannabinoid system in the control of energy homeostasis. Int J Obes. 2006; 
30(S1):S33-S38. 
 
23. Fride E. The endocannabinoid CB1 receptor system in pre-and postnatal 
life. Eur J Pharmacol. 2004; 500(1-3):289-97. 
 
24. Fride E, Bregman T, Kirkham T. Endocannabinoids and food intake: 
newborn suckling and appetite regulation in adulthood. Exp Biol Med. 2005; 
230(4):225. 
 
25. Brown AJ. Novel cannabinoid receptors. Br J Pharmacol. 2007; 152(5):567-
75. 2190013. 
 
26. Cota D, Marsicano G, Tschöp M, Grübler Y, Flachskamm C, Schubert M, et 
al. The endogenous cannabinoid system affects energy balance via central 
orexigenic drive and peripheral lipogenesis. Journal of Clinical Investigation. 2003; 
112(3):423-31. 
 



38 

27. Gary-Bobo M, Elachouri G, Scatton B, Le Fur G, Oury-Donat F, Bensaid M. 
The cannabinoid CB1 receptor antagonist rimonabant (SR141716) inhibits cell 
proliferation and increases markers of adipocyte maturation in cultured mouse 3T3 
F442A preadipocytes. Mol Pharmacol. 2006; 69(2):471. 
 
28. Matias I, Gonthier M-P, Orlando P, Martiadis V, De Petrocellis L, Cervino C, 
et al. Regulation, Function and Dysregulation of Endocannabinoids in Models of 
Adipose and ß-Pancreatic Cells and in Obesity and Hyperglycemia. J Clin 
Endocrinol Metab. 2006; 91(8):3171-80. 
 
29. Bensaid M, Gary-Bobo M, Esclangon A, Maffrand JP, Le Fur G, Oury-Donat 
F, et al. The Cannabinoid CB1 Receptor Antagonist SR141716 Increases Acrp30 
mRNA Expression in Adipose Tissue of Obese fa/fa Rats and in Cultured 
Adipocyte Cells. Mol Pharmacol. 2003; 63(4):908-14. 
 
30. Lichtman A, Cravatt B. Food for thought: endocannabinoid modulation of 
lipogenesis. J Clin Invest. 2005; 115(5):1130-33. 
 
31. Nogueiras R, Rohner-Jeanrenaud F, Woods S, Tschöp M. The 
endocannabinoid system and the control of glucose homeostasis. J 
Neuroendocrinol. 2008; 20(s1):147-51. 
 
32. Liu Y, Connoley I, Wilson C, Stock M. Effects of the cannabinoid CB1 
receptor antagonist SR141716 on oxygen consumption and soleus muscle 
glucose uptake in Lepob/Lepob mice. Int J Obes. 2004; 29(2):183-87. 
 
33. Burdyga G, Lal S, Varro A, Dimaline R, Thompson D, Dockray G. 
Expression of cannabinoid CB1 receptors by vagal afferent neurons is inhibited by 
cholecystokinin. J Neurosci. 2004; 24(11):2708. 
 
34. Tucci S, Rogers E, Korbonits M, Kirkham T. The cannabinoid CB1 receptor 
antagonist SR141716 blocks the orexigenic effects of intrahypothalamic ghrelin. Br 
J Pharmacol. 2004; 143(5):520-23. 
 
35. Kola B, Farkas I, Christ-Crain M, Wittmann G, Lolli F, Amin F, et al. The 
orexigenic effect of ghrelin is mediated through central activation of the 
endogenous cannabinoid system. PLoS One. 2008; 3(3) 
 
36. Ross R. Anandamide and vanilloid TRPV1 receptors. Br J Pharmacol. 
2003; 140(5):790-801. 
 
37. Huang S, Bisogno T, Trevisani M, Al-Hayani A, De Petrocellis L, Fezza F, et 
al. An endogenous capsaicin-like substance with high potency at recombinant and 
native vanilloid VR1 receptors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002; 99(12):8400. 
 
38. Cui M, Honore P, Zhong C, Gauvin D, Mikusa J, Hernandez G, et al. 
TRPV1 receptors in the CNS play a key role in broad-spectrum analgesia of 
TRPV1 antagonists. J Neurosci. 2006; 26(37):9385. 
 



39 

39. Howlett AC. The cannabinoid receptors. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 
2002; 68-69:619-31. 
 
40. Devane WA, Dysarz FA, Johnson MR, Melvin LS, Howlett AC. 
Determination and characterization of a cannabinoid receptor in rat brain. Mol 
Pharmacol. 1988; 34(5):605-13. 
 
41. Di Marzo V, Petrosino S. Endocannabinoids and the regulation of their 
levels in health and disease. Curr Opin Lipidol. 2007; 18(2):129. 
 
42. Matias I, Bisogno T, Di Marzo V. Endogenous cannabinoids in the brain and 
peripheral tissues: regulation of their levels and control of food intake. Int J Obes. 
2006; 30:S7-S12. 
 
43. Freund T, Katona I, Piomelli D. Role of Endogenous Cannabinoids in 
Synaptic Signaling. Physiol Rev. 2003; 83(3):1017-66. 
 
44. Engeli S, Böhnke J, Feldpausch M, Gorzelniak K, Janke J, Bátkai S, et al. 
Activation of the Peripheral Endocannabinoid System in Human Obesity. Diabetes. 
2005; 54(10):2838-43. 
 
45. Kirkham T, Williams C. Endogenous cannabinoids and appetite. Nutrition 
Research Reviews. 2001; 14(01):65-86. 
 
46. Abel E. Cannabis: Effects on hunger and thirst. Behav Biol. 1975; 
15(3):255-81. 
 
47. Brown J, Kassouny M, Cross J. Kinetic studies of food intake and sucrose 
solution preference by rats treated with low doses of Δ9-tetrahydrocannabinol. 
Behav Biol. 1977; 20(1):104-10. 
 
48. Williams CM, Kirkham TC. Anandamide induces overeating: mediation by 
central cannabinoid (CB1) receptors. Psychopharmacology (Berl). 1999; 
143(3):315-17. 
 
49. Williams CM, Kirkham TC. Reversal of Δ9-THC hyperphagia by SR141716 
and naloxone but not dexfenfluramine. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 
71(1-2):333-40. 
 
50. Jamshidi N, Taylor D. Anandamide administration into the ventromedial 
hypothalamus stimulates appetite in rats. Br J Pharmacol. 2001; 134(6):1151. 
 
51. Haines L, Green W. Maijuana use Patterns. Br J Addict Alcohol Other 
Drugs. 1970; 65(4):347-62. 
 
52. Hollister L. Hunger and appetite after single doses of marihuana, alcohol, 
and dextroamphetamine. Clin Pharmacol Ther. 1971; 12(1):44. 
 
53. Abel E. Effects of marihuana on the solution of anagrams, memory and 
appetite. Nature. 1971; 231:260-61. 



40 

54. Gagnon M, Elie R. Effects of marijuana and D-amphetamine on the 
appetite, food consumption and various cardio-respiratory variables in man. 
L'unión médicale du Canada. 1975; 104(6):914. 
 
55. Chopra G. The present position of hemp-drug addiction in India. Published 
under the authority of and for the Indian Research Fund Association by Thacker, 
Spink & Co.; 1939.  
 
56. Greenberg I, Kuehnle J, Mendelson JH, Bernstein JG. Effects of marihuana 
use on body weight and caloric intake in humans. Psychopharmacology (Berl). 
1976; 49(1):79-84. 
 
57. Foltin R, Brady J, Fischman M. Behavioral analysis of marijuana effects on 
food intake in humans. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 1986; 
25(3):577-82. 
 
58. Foltin R, Fischman M, Byrne M. Effects of smoked marijuana on food intake 
and body weight of humans living in a residential laboratory. Appetite. 1988; 
11(1):1-14. 
 
59. Iversen L. The science of marijuana. Oxford University Press, USA; 2000.  
 
60. Herkenham M, Lynn AB, Little MD, Johnson MR, Melvin LS, de Costa BR, 
et al. Cannabinoid receptor localization in brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990; 
87(5):1932-36. 
 
61. Breivogel CS, Childers SR. The Functional Neuroanatomy of Brain 
Cannabinoid Receptors. Neurobiol Dis. 1998; 5:417-31. 
 
62. Flier J. Obesity Wars: Molecular Progress Confronts an Expanding 
Epidemic. Cell. 2004; 116(2):337-50. 
 
63. Wynne K, Stanley S, McGowan B, Bloom S. Appetite control. J Endocrinol. 
2005; 184(2):291-318. 
 
64. Di Marzo V, Goparaju S, Wang L, Liu J, Bátkai S, Járai Z, et al. Leptin-
regulated endocannabinoids are involved in maintaining food intake. Nature. 2001; 
410(6830):822-25. 
 
65. Gamber K, Macarthur H, Westfall T. Cannabinoids augment the release of 
neuropeptide Y in the rat hypothalamus. Neuropharmacology. 2005; 49(5):646-52. 
 
66. Arnone M, Maruani J, Chaperon F, Thiébot M, Poncelet M, Soubrié P, et al. 
Selective inhibition of sucrose and ethanol intake by SR 141716, an antagonist of 
central cannabinoid (CB1) receptors. Psychopharmacology (Berl). 1997; 
132(1):104-06. 
 
67. Simiand J, Keane M, Keane P, Soubrie P. SR 141716, a CB1 cannabinoid 
receptor antagonist, selectively reduces sweet food intake in marmoset. Behav 
Pharmacol. 1998; 9(2):179. 



41 

68. Verty ANA, McGregor IS, Mallet PE. Consumption of high carbohydrate, 
high fat, and normal chow is equally suppressed by a cannabinoid receptor 
antagonist in non-deprived rats. Neurosci Lett. 2004; 354(3):217-20. 
 
69. Weingarten HP, Watson SD. Sham feeding as a procedure for assessing 
the influence of diet palatability on food intake. Physiol Behav. 1982; 28(3):401-07. 
 
70. Williams CM, Kirkham TC. Observational analysis of feeding induced by Δ9- 
THC  and anandamide. Physiol Behav. 2002; 76(2):241-50. 
 
71. Kirkham T, Williams C, Fezza F, Di Marzo V. Endocannabinoid levels in rat 
limbic forebrain and hypothalamus in relation to fasting, feeding and satiation: 
stimulation of eating by 2-arachidonoyl glycerol. Br J Pharmacol. 2002; 
136(4):550. 
 
72. Yoshida R, Ohkuri T, Jyotaki M, Yasuo T, Horio N, Yasumatsu K, et al. 
Endocannabinoids selectively enhance sweet taste. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 2010; 107(2):935. 
 
73. Jyotaki M, Shigemura N, Ninomiya Y. Modulation of sweet taste sensitivity 
by orexigenic and anorexigenic factors. Endocrine journal. 2010. 
 
74. Gardner E, Vorel S. Cannabinoid Transmission and Reward-Related 
Events. Neurobiol Dis. 1998; 5(6):502-33. 
 
75. Hernandez L, Hoebel B. Food reward and cocaine increase extracellular 
dopamine in the nucleus accumbens as measured by microdialysis. Life Sci. 1988; 
42(18):1705-12. 
 
76. Verty A, McGregor I, Mallet P. The dopamine receptor antagonist SCH 
23390 attenuates feeding induced by Δ9-tetrahydrocannabinol. Brain Res. 2004; 
1020(1-2):188-95. 
 
77. Jackson H, Sewell R. Are Δ-opioid receptors involved in the regulation of 
food and water intake? Neuropharmacology. 1985; 24(9):885-88. 
 
78. Bakshi VP, Kelley AE. Feeding induced by opioid stimulation of the ventral 
striatum: role of opiate receptor subtypes. J Pharmacol Exp Ther. 1993; 
265(3):1253-60. 
 
79. Kirkham T, Williams C. Synergistic effects of opioid and cannabinoid 
antagonists on food intake. Psychopharmacology (Berl). 2001; 153(2):267-70. 
 
80. Corchero J, Manzanares J, Fuentes J. Cannabinoid/opioid crosstalk in the 
central nervous system. Crit Rev Neurobiol. 2004; 16(1-2):159. 
 
81. Gallate JE, McGregor IS. The motivation for beer in rats: effects of 
ritanserin, naloxone and SR 141716. Psychopharmacology (Berl). 1999; 
142(3):302-08. 



42 

82. Rowland N, Mukherjee M, Robertson K. Effects of the cannabinoid receptor 
antagonist SR 141716, alone and in combination with dexfenfluramine or 
naloxone, on food intake in rats. Psychopharmacology (Berl). 2001; 159(1):111. 
 
83. Verty A, Singh M, McGregor I, Mallet P. The cannabinoid receptor 
antagonist SR 141716 attenuates overfeeding induced by systemic or intracranial 
morphine. Psychopharmacology (Berl). 2003; 168(3):314-23. 
 
84. Sipe J, Waalen J, Gerber A, Beutler E. Overweight and obesity associated 
with a missense polymorphism in fatty acid amide hydrolase (FAAH). Int J Obes. 
2005; 29(7):755-59. 
 
85. Russo P, Strazzullo P, Cappuccio FP, Tregouet DA, Lauria F, Loguercio M, 
et al. Genetic Variations at the Endocannabinoid Type 1 Receptor Gene (CNR1) 
Are Associated with Obesity Phenotypes in Men. J Clin Endocrinol Metab. 2007; 
92(6):2382-86. 
 
86. Berger A, Crozier G, Bisogno T, Cavaliere P, Innis S, Di Marzo V. 
Anandamide and diet: inclusion of dietary arachidonate and docosahexaenoate 
leads to increased brain levels of the corresponding N-acylethanolamines in 
piglets. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America. 2001; 98(11):6402. 
 
87. Watanabe S, Doshi M, Hamazaki T. n-3 Polyunsaturated fatty acid (PUFA) 
deficiency elevates and n-3 PUFA enrichment reduces brain 2-
arachidonoylglycerol level in mice. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential 
Fatty Acids. 2003; 69(1):51-59. 
 
88. Artmann A, Petersen G, Hellgren L, Boberg J, Skonberg C, Nellemann C, et 
al. Influence of dietary fatty acids on endocannabinoid and N-acylethanolamine 
levels in rat brain, liver and small intestine. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-
Molecular and Cell Biology of Lipids. 2008; 1781(4):200-12. 
 
89. Sipe J, Scott T, Murray S, Harismendy O, Simon G, Cravatt B, et al. 
Biomarkers of Endocannabinoid System Activation in Severe Obesity. 2010. 
 
90. Massa F, Mancini G, Schmidt H, Steindel F, Mackie K, Angioni C, et al. 
Alterations in the Hippocampal Endocannabinoid System in Diet-Induced Obese 
Mice. Journal of Neuroscience. 2010; 30(18):6273. 
 
91. Colombo G, Agabio R, Diaz G, Lobina C, Reali R, Gessa G. Appetite 
suppression and weight loss after the cannabinoid antagonist SR 141716. Life Sci. 
1998; 63(8). 
 
92. Trillou R. Anti-obesity effect of SR141716, a CB1 receptor antagonist, in 
diet-induced obese mice. American Journal of Physiology- Regulatory, Integrative 
and Comparative Physiology. 2003; 284(2):345. 
 
93. Pi-Sunyer F, Aronne L, Heshmati H, Devin J, Rosenstock J. Effect of 
rimonabant, a cannabinoid-1 receptor blocker, on weight and cardiometabolic risk 



43 

factors in overweight or obese patients: RIO-North America: a randomized 
controlled trial. JAMA. 2006; 295(7):761. 
 
94. Van Gaal L, Rissanen A, Scheen A, Ziegler O, Rössner S. Effects of the 
cannabinoid-1 receptor blocker rimonabant on weight reduction and 
cardiovascular risk factors in overweight patients: 1-year experience from the RIO-
Europe study. The Lancet. 2005; 365(9468):1389-97. 
 
95. Scheen A, Finer N, Hollander P, Jensen M, Van Gaal L. Efficacy and 
tolerability of rimonabant in overweight or obese patients with type 2 diabetes: a 
randomised controlled study. The Lancet. 2006; 368(9548):1660-72. 
 
96. Despres J, Golay A, Sjostrom L. Effects of rimonabant on metabolic risk 
factors in overweight patients with dyslipidemia. N Engl J Med. 2005; 
353(20):2121. 
 
97. Moreira F, Crippa J. The psychiatric side-effects of rimonabant. Revista 
Brasileira de Psiquiatria. 2009; 31:145-53. 
 
98. Di Marzo V, Despres JP. CB1 antagonists for obesity--what lessons have 
we learned from rimonabant? Nat Rev Endocrinol. 2009; 5(11):633-8. 
 
99. Fong T, Guan X, Marsh D, Shen C, Stribling D, Rosko K, et al. Antiobesity 
Efficacy of a Novel Cannabinoid-1 Receptor Inverse Agonist, N-[(1S, 2S)-3-(4-
Chlorophenyl)-2-(3-cyanophenyl)-1-methylpropyl]-2-methyl-2-{[5-(trifluoromethyl) 
pyridin-2-yl] oxy} propanamide (MK-0364), in Rodents. J Pharmacol Exp Ther. 
2007; 321(3):1013. 
 
100. Addy C, Wright H, Van Laere K, Gantz I, Erondu N, Musser B, et al. The 
acyclic CB1R inverse agonist taranabant mediates weight loss by increasing 
energy expenditure and decreasing caloric intake. Cell metabolism. 2008; 7(1):68-
78. 
 
101. Blüher M, Engeli S, Klöting N, Berndt J, Fasshauer M, Bátkai S, et al. 
Dysregulation of the peripheral and adipose tissue endocannabinoid system in 
human abdominal obesity. Diabetes. 2006; 55(11):3053. 
 
102. Ross R. Allosterism and cannabinoid CB1 receptors: the shape of things to 
come. Trends Pharmacol Sci. 2007; 28(11):567-72. 
 
103. Ross R. Tuning the endocannabinoid system: allosteric modulators of the 
CB1 receptor. Br J Pharmacol. 2007; 152(5):565. 
 
104. Horswill J, Bali U, Shaaban S, Keily J, Jeevaratnam P, Babbs A, et al. 
PSNCBAM-1, a novel allosteric antagonist at cannabinoid CB1 receptors with 
hypophagic effects in rats. Br J Pharmacol. 2007; 152(5):805. 
 
105. Pavon F, Bilbao A, Hernández-Folgado L, Cippitelli A, Jagerovic N, Abellán 
G, et al. Antiobesity effects of the novel in vivo neutral cannabinoid receptor 



44 

antagonist 5-(4-chlorophenyl)-1-(2, 4-dichlorophenyl)-3-hexyl-1H-1, 2, 4-triazole-
LH 21. Neuropharmacology. 2006; 51(2):358-66. 
 
106. Halmi K. Eating disorders in females: genetics, pathophysiology, and 
treatment. Journal of pediatric endocrinology & metabolism: JPEM. 2002; 15:1379. 
 
107. Cota D, Marsicano G, Lutz B, Vicennati V, Stalla GK, Pasquali R, et al. 
Endogenous cannabinoid system as a modulator of food intake. Int J Obes Relat 
Metab Disord. 2003; 27(3):289-301. 
 
108. Maccarrone M, Di Rienzo M, Finazzi-Agrò A, Rossi A. Leptin Activates the 
Anandamide Hydrolase Promoter in Human T Lymphocytes through STAT3. J Biol 
Chem. 2003; 278(15):13318-24. 
 
109. Matias I, Léonhardt M, Lesage J, De Petrocellis L, Dupouy JP, Vieau D, et 
al. Effect of maternal under-nutrition on pup body weight and hypothalamic 
endocannabinoid levels. Cell Mol Life Sci. 2003; 60(2):382-89. 
 
110. Hanus L, Avraham Y, Ben-Shushan D, Zolotarev O, Berry EM, Mechoulam 
R. Short-term fasting and prolonged semistarvation have opposite effects on 2-AG 
levels in mouse brain. Brain Res. 2003; 983(1-2):144-51. 
 
111. Monteleone P, Matias I, Martiadis V, De Petrocellis L, Maj M, Di Marzo V. 
Blood Levels of the Endocannabinoid Anandamide are Increased in Anorexia 
Nervosa and in Binge-Eating Disorder, but not in Bulimia Nervosa. 
Neuropsychopharmacology. 2005; 30(6):1216-21. 
 
112. Siegfried Z, Kanyas K, Latzer Y, Karni O, Bloch M, Lerer B, et al. 
Association study of cannabinoid receptor gene (CNR1) alleles and anorexia 
nervosa: Differences between restricting and bingeing/purging subtypes. American 
Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics. 2004; 125(1):126-
30. 
 
113. Monteleone P, Bifulco M, Filippo CD, Gazzerro P, Canestrelli B, 
Monteleone F, et al. Association of CNR1 and FAAH endocannabinoid gene 
polymorphisms with anorexia nervosa and bulimia nervosa: evidence for 
synergistic effects. Genes, Brain and Behavior. 2009; 8(7):728-32. 
 
114. Støving RK, Andries A, Brixen K, Flyvbjerg A, Hørder K, Frystyk J. Leptin, 
ghrelin, and endocannabinoids: Potential therapeutic targets in anorexia nervosa. 
J Psychiatr Res. 2009; 43(7):671-79. 
 
115. Gross H, Ebert M, Faden V, Goldberg S, Kaye W, Caine E, et al. A Double-
Blind Trial of Δ9-Tetrahydrocannabinol in Primary Anorexia Nervosa. J Clin 
Psychopharmacol. 1983; 3(3):165. 
 
116. Naruse T, Amano H, Koizumi Y. Possible involvement of dopamine D-1 and 
D-2 receptors in diazepam-induced hyperphagia in rats. Fundamental & clinical 
pharmacology. 1991; 5(8):677-93. 



45 

117. Herman C, Mack D. Restrained and unrestrained eating. J Pers. 1975; 
43(4):647-60. 
 
 


