2.2 Het Endocannabinoïde Systeem (ECS)
Ons lichaam, in normale toestand, is gezond en heeft een natuurlijke neiging om deze
toestand te hervatten na een opgetreden storing. Het lichaam zoekt constant zijn
evenwicht. Men noemt dit “homeostase”. Homeostase is het geheel van de fysiologische
processen die het dynamische evenwicht van alle functies in het lichaam in stand houdt,
alsook het vermogen van het lichaam dit evenwicht te behouden, ondanks
omgevingsinvloeden, door middel van precieze mechanismen. Een belangrijk
zelfregulerende mechanisme is het endocannabinoïde systeem.
2.2.1 Wat is het endocannabinoïde Systeem?
Het endocannabinoïde systeem is een complex endogeen communicatiesysteem tussen
cellen. Het is samengesteld uit endocannabinoïde receptoren, hun liganden of endogene
(lichaamseigen) cannabinoïden en eiwitten die betrokken zijn bij het metabolisme en bij
het transport van deze endocannabinoïden. Dit systeem is van groot belang voor de
normale werking van het organisme. Het zorgt voor balans op cellulair niveau. Het is overal
in de dierenwereld aanwezig, in zoogdieren, vogels, vissen, zee-egels, weekdieren, zelfs
bij hele primitieve vormen, zoals de Hydra (een zoetwater organisme). Dat alles wijst erop
dat dit systeem een belangrijke evolutionaire rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling en
overleving van diersoorten.
Het is actief in alle tijden van je levensloop, van zelfs vóór de geboorte tot aan het sterven.
Het speelt een belangrijke beschermende rol en is van vitaal belang in het evenwicht
houden van de homeostase. Homeostase is het geheel van de fysiologische processen die
het dynamische evenwicht van alle functies in het lichaam in stand houdt, alsook het
vermogen van het lichaam dit evenwicht te behouden, ondanks omgevingsinvloeden.
Ziekte kan beschouwd worden als een verstoring van dit uitgebalanceerd systeem en
zelfregulerend proces.
Endocannabinoïden zijn neuroprotectief en beschermen tegen verschillende soorten van
cellulaire stress of stressoren.
Het endocannabinoïde systeem (ECS) kan worden gedefinieerd als een systeem van
regulering en actieve modulering op tenminste drie niveaus: mentaal, neurologisch en
immunologisch. Een bekende ECS onderzoeker, Vincenzo Di Marzo, drukte het uit in vijf
woorden: “relax - eat - sleep - forget - protect”.
Anders gezegd: relax (vb., verminderen van pijn, spasmen), eten, slapen, vergeten (vb.
posttraumatisch), beschermen van het zenuwstelsel. Echter het ECS is geen eenvoudig en
lineair systeem maar een uiterst C-O-M-P-L-E-X systeem !!!
Gebaseerd op de receptorlokalisatie, werd het endocannabinoïde systeem verondersteld
betrokken te zijn bij een groot aantal fysiologische processen, waaronder motorische
controle, het geheugen en het leren, de perceptie van pijn, de regulatie van het energetisch
evenwicht en gedrag als voedselinname. Andere functies van het endocannabinoïden
systeem, in de normale fysiologie, kunnen verband houden met endocriene functies,
vasculaire responsen, modulatie van het immuunsysteem en neuroprotectie.
2.2.2 Hoe werd het endocannabinoïde systeem ontdekt?
Het begon vooral met het team van Raphael Mechoulam (professor in Medicinale chemie
van de “Hebrew University of Jerusalem”) die onderzoek deed op het werkingsmechanisme
van de cannabisplant. In 1964 werd THC voor het eerst geïsoleerd. De THC (delta-9tetrahydrocannabinol) is de actieve stof in cannabis die voor het “high” gevoel zorgt bij het
roken van cannabis. Enkele jaren later werd deze stof voor het eerst gesynthetiseerd. Men
dacht vroeger dat THC een niet specifieke activiteit had, dat het ergens oploste in de
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membranen en zo de werking van onze hersenen verstoort, ergens zoals alcohol dat doet.
Deze opvatting was echter compleet fout, want twee decades later (1988) werd een eerste
cannabisreceptor ontdekt die men de naam CB1 gaf. Niet veel later ontdekte men een
tweede cannabisreceptor die men de naam CB2 gaf. Men heeft deze receptoren de naam
cannabisreceptoren gegeven omdat precies de specifieke cannabis-componenten, de
cannabinoïden, zich erop aanhechten. Deze cannabinoïden komen alleen in de
cannabisplant voor en nergens anders in de natuur. Welnu, men heeft in ons lichaam geen
receptoren omdat er ergens planten bestaan die daarop kunnen inwerken. Receptoren in
ons lichaam bestaan omdat ons lichaam stoffen aanmaakt die het ergens en op een bepaald
moment nodig heeft. Dus werd er gezocht naar lichaamseigen stoffen die op die cannabisreceptoren inwerken.
In 1992 werd het eerste endo- (endogene) cannabinoïde gevonden, namelijk
arachidonoylethanolamide (of afgekort AEA). Deze stof werd gevonden in de hersenen van
het varken en werd omgedoopt in de naam “Anandamide” wat in het Sanskriet “opperste
vreugde” betekent; een verwijzing naar de grote vreugde bij het vinden van deze molecule.
In 1995 werd een tweede endocannabinoïde gevonden. Deze heeft de wetenschappelijke
naam arachidonoylglycerol, of afgekort 2-AG en werd gevonden in de darmen van de hond.
Intussen werden nog andere endocannabinoïden geïsoleerd. Deze moleculen hebben een
verschillende chemische structuur ten opzichte van de plant-cannabinoïden. Dat is
eigenaardig omdat beide componenten precies hetzelfde doen, namelijk zich binden op de
specifieke receptoren. Alle endocannabinoïden zijn derivaten van meervoudig
onverzadigde vetzuren. Ze zijn buitengewoon belangrijk omdat ze via hun
cannabinoïdreceptoren interageren met het al dan niet afgeven van andere
neurotransmitters. Het zijn dus heel belangrijke spelers in ons lichaam. Ze worden alleen
ter plaatse op aanvraag geproduceerd (dit in tegenstelling tot andere neurotransmitters
die zich al opgestapeld bevinden in de vesikels) en vrijgegeven wanneer het nodig is.
Daarna worden ze weer vlug door specifieke afbraakenzymen afgebroken. Cannabinoïden
zijn zeer vetoplosbare moleculen.
Structuurformule van Anandamide (arachidonoylethanolamide)

Structuurformule van 2-AG (arachidonoylglycerol)
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2.2.3 Waar bevinden de cannabinoïde receptoren zich in het lichaam?
De CB1-receptor komt voornamelijk voor in het centraal zenuwstelsel (hersenen en
ruggenmerg). Op het niveau van de hersenen is de verdeling van CB1 bijzonder
uitgesproken in de regio's die verantwoordelijk zijn voor motorische coördinatie en
beweging (bijvoorbeeld het cerebellum, de basale ganglia, waarvan in het bijzonder het
striatum en substantia nigra), in regio’s verantwoordelijk voor aandacht en complexe
cognitieve functies zoals beoordeling (bijvoorbeeld de cerebrale cortex), voor leren,
geheugen (hippocampus) en emoties (o.a. de amygdala) alsook in zones verantwoordelijk
voor pijnregulering (bepaalde delen van het ruggenmerg evenals belangrijke centrales van
de pijnstructuren). Ze komen minder voor in de hersenstam die verantwoordelijk is voor
ademhaling en bloedcirculatie. Dit laatste verklaart waarom er geen gerelateerde acute
sterfgevallen aan cannabisgebruik zijn geconstateerd. CB1-receptoren zijn ook aanwezig
in kleinere hoeveelheden in sommige organen en perifere weefsels, waaronder endocriene
klieren, speekselklieren, leukocyten, milt, hart en een deel van het reproductieve, urinaire
en gastro-intestinaal systeem. In tegenstelling tot CB1 worden CB2-receptoren
voornamelijk perifeer gevonden. Ze zijn voornamelijk aanwezig in immuun-gerelativeerde
cellen, waaronder leukocyten, milt en tonsillen, hematopoëtische stamcellen in het
beenmerg, alsook in de pancreas. Ze zijn ook in het CZS geïdentificeerd, zij het dan in lage
concentraties, in het bijzonder op glia- en microgliacellen.
De rol van cannabinoïdereceptoren is in essentie het reguleren van de afgifte van andere
chemische boodschappers. CB1-receptoren interfereren met de afgifte van bepaalde
neurotransmitters en hun activering beschermt het centraal zenuwstelsel tegen
overstimulatie of supra-inhibitie geproduceerd door andere neurotransmitters. Aan de
andere kant hebben CB2-receptoren voornamelijk een perifere werking met
immuunmodulerende activiteit. Een van de functies van cannabinoïde receptoren in het
immuunsysteem is de modulatie van de afgifte van cytokinen, eiwitmoleculen die
verantwoordelijk zijn voor de regulatie van de immuunfunctie en de ontstekingsreacties.
Maar verrassend genoeg duikt de CB2-receptor op in de hersenen tijdens bepaalde ziektes
of hersentrauma’s. Heel zeker maakt de CB2-receptor deel uit van een beschermend
mechanisme. Om te overleven hebben we beschermende systemen in ons lichaam. Het
immuunsysteem is er één van en beschermt ons tegen bacteriën, virussen en andere
vreemde lichaamseiwitten.
Het endocannabinoïde systeem is een ander beschermend systeem om bepaalde schades
te verminderen en werkt via zijn specifieke receptoren zoals de CB2 en de CB1.
Naast deze twee vooraanstaande cannabinoïde receptoren is er nog een derde
cannabinoïde receptor gevonden, gekend onder de naam GPR55. Deze cannabinoïde
receptor is wijd verspreid in de hersenen, vooral in het cerebellum. Ze is ook aanwezig in
het jejunum (middelste deel van de dunne darm) en het ileum (kronkeldarm) alsook in de
osteoclasten en osteoblasten die instaan voor de botaanmaak en botafbraak. De activiteit
van deze specifieke receptor leidt tot de stimulatie van rhoA, cdc42 en rac1. Deze drie
verschillende proteïnen zijn betrokken in vele cellulaire processen, zoals onder andere de
celcyclus, de celtransformatie, de celmigratie, de endocytose (speciale opname van stoffen
doorheen de celmembraan in de cel) en nog vele andere celfuncties Ze vormen een
belangrijke factor in het ontstaan en de progressie van kankercellen; deze paden worden
volop onderzocht in kankeronderzoek.
De uitgebreide werking of invloed van het endocannabinoïde systeem over een groot aantal
fysiologische processen, heeft mede te maken met de synergetische werking op de
vanilloid-receptoren. De vanilloid-receptoren bestaan uit eiwitten die behoren tot de familie
ion-kanalen (TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4, TRPV5 en TRPV6). Ze situeren zich zowel in
het centrale als het perifere zenuwstelsel waar ze de neuronale depolarisatie bevorderen,
ze verhogen neuronale afvuring en de synaptische activiteit. Daarnaast hebben deze
receptoren tevens invloed op de vasculaire druk (voorkomt hypertensie), reguleren ze
lichaamstemperatuur, pijngewaarwording, hormonale regulatie, osmoregulatie en
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neurotransmissie. Dit doen ze direct als indirect in nauwe samenwerking met het
endocannabinoïde systeem. Eveneens heeft de activiteit van deze vanilloid-receptoren
invloed op het afbraakproces van de endocannabinoïden.
2.2.4 Het belang van de rol van endogene cannabinoïden in de ontwikkeling van de
hersenen.
Naast de bekende betrokkenheid bij bepaalde lichamelijke functies, speelt het
endocannabinoïde systeem een belangrijke rol in de fundamentele processen van de
ontwikkeling. Recente aanwijzingen duiden erop dat endocannabinoïden tussenkomen
gedurende de neurologische ontwikkeling. Vanaf het begin van de neurologische
ontwikkeling (pre- en postnataal) speelt het een essentiële rol in het aanleggen, het
organiseren en het onderhoud van synapsen (verbindingen tussen neuronen). Ze zijn
betrokken bij de controle van de neurogenese, bij de proliferatie van neurale voorlopers,
bij de migratie en bij de fenotypische specificatie van onrijpe neuronen en aldus
beïnvloeden ze de vorming van complexe neuronale netwerken. CB1-receptoren
verschijnen tijdens de vroegste stadia van de hersenontwikkeling en zijn gelegen in
gebieden met witte stof, d.w.z. gebieden die zijn samengesteld uit de axonen van de
neuronen en in gebieden van celproliferatie. De atypische tijdelijke lokalisatie van de
cannabinoïde CB1-receptoren tijdens de perinatale periode suggereert een specifieke
betrokkenheid van het endocannabinoïdesysteem bij de ontwikkeling van de hersenen.
Bovendien is de aanwezigheid van CB1-cannabinoïde-receptoren tijdens de ontwikkeling
van de hersenen in verband gebracht met neuroprotectieve effecten tijdens de rijping van
het CZS (centraal zenuwstelsel) en zijn functies. De dichtheid van CB1-receptoren neemt
progressief toe tijdens de postnatale ontwikkeling, met de piek vlak voor het begin van de
puberteit. De cannabinoïde CB1-receptorniveaus nemen daarna af tot het de waarden voor
volwassenen heeft bereikt. De afgifte van endogene cannabinoïden regelt de synaptische
plasticiteit, dat wil zeggen het vermogen van het zenuwstelsel om de efficiëntie van de
synapsen te wijzigen, nieuwe synapsen aan te maken en enkele te elimineren. Dit alles in
veel hersengebieden, inclusief de neocortex, de hippocampus, het cerebellum en de basale
ganglia.
2.2.5 Algemene conclusie
Het endocannabinoïde systeem op zichzelf en zijn interactie met de vanilloid-receptoren
wijst allemaal naar een heel complex systeem van liganden, receptoren, enzymen en
transporters die vele functies uitvoeren. De specifieke en eigenaardige retrograderegulerende werking van het endocannabinoïde systeem is uitermate belangrijk voor het
handhaven van een gebalanceerde neuronale activering en de homeostase.
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