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Objetivo: Avaliar a resposta inflamatória e a densidade dos receptores canabinoides do 

tipo 2 (CB2) em camundongos machos e fêmeas submetidos à sepse induzida por 

pneumonia. Além disso, investigar se a modulação positiva dos receptores CB2 altera o 

processo inflamatório pulmonar nesses animais.  

 

Métodos: A sepse foi induzida em camundongos suíços (Mus musculus) machos e fêmeas 

pela inoculação intratraqueal de 3 x 108 unidades formadoras de colônia (UFC) de 

Klebsiella pneumoniae. Pulmão, sangue e lavado broncoalveolar (BAL) foram coletados 

6, 24 e 48 horas após o insulto para análises posteriores.  

 

Resultados: Animais machos e fêmeas sépticos apresentaram leucopenia, aumento no 

número de polimorfonucleares e proteínas no BAL. Não foi observada diferença na 

mortalidade entre os sexos. Através de western blotting foi observada redução da 

densidade dos receptores CB2 no pulmão de machos sépticos em 24 e 48 horas após 

indução do quadro, característica não observada nas fêmeas. Com base nestes dados, 

camundongos machos receberam 3 mg/kg do agonista CB2, AM1241, 6 e 12 horas após 

o insulto. Depois de 24 horas, foram avaliados parâmetros relacionados à resposta 

inflamatória no foco infeccioso e vias de sinalização intracelular. O tratamento com o 

AM1241 diminuiu a migração de neutrófilos, formação de edema, número de UFC e a 

atividade da enzima mieloperoxidase no tecido pulmonar. Além disso, o tratamento 

promoveu redução na densidade da enzima NOS-2 e a translocação do p65-NFκB para o 

núcleo. 

 

Ativação de receptores canabinoides do tipo 2 em modelo de pneumosepse reduz a 

ativação do fator nuclear kappa B e atenua a hiperinflamação pulmonar em camundongos  



Conclusão: Há uma redução na densidade de receptores CB2 no pulmão de machos 

submetidos ao modelo de pneumosepse. A ativação dos receptores CB2 se mostrou 

benéfica, ao atenuar o processo hiperinflamatório local, que pode ser prejudicial ao 

hospedeiro. Portanto, a intervenção farmacológica com agonistas de receptores 

canabinoides do tipo 2 pode ser uma nova estratégia terapêutica coadjuvante no 

tratamento da sepse. 


