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Σημείωση του εκδότη 

Η κάνναβη είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες ουσίες στις ΗΠΑ και σε όλο τον 
κόσμο. Ωστόσο, είναι δύσκολη η πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες που να αφορούν τις 
αλληλεπιδράσεις κανναβινοειδών με άλλα φάρμακα εξαιτίας της απαγόρευσης της κάνναβης 
και των επακόλουθων περιορισμών στην σχετική κλινική έρευνα.

Οι αλληλεπιδράσεις με τα φάρμακα είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Περισσότεροι από τους 
μισούς ενήλικες των ΗΠΑ λαμβάνουν τακτικά συνταγογραφούμενα φάρμακα και τουλάχιστον 
το 75% των Αμερικανών παίρνει τουλάχιστον ένα φάρμακο χωρίς συνταγή. Οι περισσότεροι 
ηλικιωμένοι και πολλοί άλλοι, λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα και πολλά από αυτά μπορούν 
να επηρεάσουν τον μεταβολισμό του ενός με το άλλο. Οι ηλικιωμένοι είναι επίσης ο ταχύτερα 
αναπτυσσόμενος πληθυσμός των χρηστών κάνναβης.

Δεδομένης της ευρείας χρήσης της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, είναι σημαντικό για 
τους γιατρούς και τους ασθενείς να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι THC, CBD και τα 
άλλα συστατικά της κάνναβης με πολλά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
συνήθως, όχι μόνο για να προβλεφθούν και να αποφευχθούν προβληματικά αποτελέσματα 
αλλά και για να επωφεληθούμε από καταστάσεις όπου η κάνναβη και τα φαρμακευτικά 
προϊόντα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με θετικό τρόπο.
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Μέρος 1ο: Εισαγωγή 
στις αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκων
Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων αποτελούν σημαντικό θέμα στην ιατρική. Παρόλο που είναι 
σπάνια τόσο επικίνδυνες ώστε να αποκλείουν εντελώς τη χρήση ενός φαρμάκου, μπορεί να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη θεραπεία και την ευημερία του ασθενούς. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να αλληλεπιδράσουν δύο φάρμακα: 

1) Μεταβολικές αλληλεπιδράσεις. Ένα φάρμακο μπορεί να επηρεάσει το μεταβολισμό
ενός άλλου φαρμάκου, παρατείνοντας ή μειώνοντας έτσι τη δραστηριότητα, την
ένταση και τις παρενέργειες του τελευταίου.

2) Κατανομή φαρμάκων. Ένα φάρμακο μπορεί να αλλάξει το πώς ένα δεύτερο
φάρμακο απορροφάται και διανέμεται σε όλο το σώμα.

3) Συγκεντρωτικά μονοπάτια. Δύο φάρμακα μπορεί να λειτουργούν μέσω συγκλινόντων
ή παρόμοιων βιολογικών οδών, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
ανταγωνιστικές ή συνεργατικές επιδράσεις. Προκειμένου να προβλεφθούν
συγκλίνουσες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, είναι απαραίτητο να μελετηθούν καλά τα
δύο φάρμακα.

Ορισμένες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μπορούν να γίνουν κατανοητές εξετάζοντας τις 
ιδιότητες μιας μόνο ένωσης. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε το πώς η κανναβιδιόλη (CBD), 
ένα μη-ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης, αναστέλλει τα ένζυμα που μεταβολίζουν  τα 
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φάρμακα, τότε μπορούμε να προβλέψουμε ορισμένες αλληλεπιδράσεις. Ή, γνωρίζοντας πώς 
η τετραϋδροκανναβινόλη (THC), το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης, ρυθμίζει 
την απορρόφηση μέσω του εντέρου, θα μας επιτρέψει να προβλέψουμε το κατά πόσο η THC 
θα επηρεάσει ή όχι κάποιο άλλο φάρμακο.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να αναγνωρίσουν εάν 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν συστήνουν τη χρήση ή την παύση των θεραπειών με 
κανναβινοειδή.

Κυτόχρωμα P450
Μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες 
ενζύμων που μεταβολίζουν τα φάρμακα 
είναι η οικογένεια κυτοχρώματος P450 
(συντομογραφία CYP, προφέρεται “σιπ”). 
Τα ισόμορφα CYPs είναι μη ειδικά ένζυμα, 
που σημαίνει ότι μπορούν να δεσμεύσουν 
και να μεταβολίσουν πολλά διαφορετικά 
χημικά υποστρώματα. Τα ένζυμα του 
κυτοχρώματος P450 συνήθως καθιστούν τις 
χημικές ουσίες πιο υδατοδιαλυτές και 
εμπλέκονται στο μεταβολισμό περίπου του 
60% έως και του 80% όλων των φαρμάκων.

Ενώ τα CYPs εκφράζονται πιο έντονα στο 
ήπαρ, που είναι το κύριο όργανο που 
εμπλέκεται στο μεταβολισμό των 
φαρμάκων, ορισμένοι άλλοι ιστοί 
περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις 
αυτών των μεταβολικών ενζύμων1. Τα 
ένζυμα CYP1, για παράδειγμα, υπάρχουν 
στους πνεύμονες. Τα από του στόματος 
φάρμακα που καταναλώνονται 
απορροφώνται μέσω του εντερικού 
σωλήνα, όπου εκφράζονται επίσης CYPs.

Εάν ένα κανναβινοειδές όπως η CBD ή η THC αναστέλλει ένα ένζυμο CYP, τότε ο 
μεταβολισμός του άλλου φαρμάκου θα καθυστερήσει και το επίπεδό του μπορεί να αυξηθεί.

Εάν ένα κανναβινοειδές επάγει ένα ένζυμο CYP, προκαλώντας μεγαλύτερη ποσότητα ενζύμου, 
αυτό θα συντομεύσει τη διάρκεια ζωής ενός άλλου φαρμάκου που είναι ένα υπόστρωμα για 
το ίδιο CYP.

1  Τα  ένζυμα CYP  δεν  υπάρχουν  απλά  στο  συκώτι. βρίσκονται  σε  ορισμένα υποκυτταρικά διαμερίσματα στα κύτταρα 
του ήπατος που ονομάζονται ενδοπλασματικά δίκτυα. Πρόσφατη παρουσίαση στην International Cannabinoid 
Research Society (Διεθνής Εταιρεία Ερευνών σε Κανναβινοειδή) του 2018 πρότεινε ότι η πρωτεΐνη σύνδεσης λιπαρών 
οξέων 1 (FABP1) πρέπει να είναι αυτό που μεταφέρει τα κανναβινοειδή σε ένζυμα CYP μέσα στο κύτταρο. Τα FABPs 
απαιτούνται επίσης για τη μεταφορά των ενδοκανναβινοειδών στο κύτταρο έτσι ώστε να μπορούν να ενεργήσουν σε 
πυρηνικούς υποδοχείς ή να υποβαθμιστούν. 

Τα CYPs εκφράζονται πιο έντονα στο 
ήπαρ αλλά υπάρχουν και στους 

πνεύμονες και στον εντερικό σωλήνα.
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Τροποποιητικές επιδράσεις
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ρύθμισης των ενζύμων CYPs. Σε προκλινικές μελέτες, η CBD είναι 
σε θέση να επηρεάσει τα CYPs με τις περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους:  

! Ανταγωνιστική αναστολή. Μια χημική ουσία μπορεί να δεσμευτεί σε ένα CYP αλλά 
να μην αντιδράσει με αυτό, εμποδίζοντας έτσι το άλλο φάρμακο να εισέλθει στην 
ενεργό θέση του ενζύμου, όπου συνήθως θα συμβεί η μεταβολική αντίδραση.

! Αλλοστερική διαμόρφωση. Μια χημική ουσία μπορεί να αλλάξει το πόσο καλά 

! Ετερο-ενεργοποίηση. Ορισμένα ένζυμα CYPs, όπως το CYP3A4, μπορεί να μην 
μεταβολίζουν κανονικά ένα φάρμακο, αλλά μια δεύτερη χημική ουσία μπορεί να 
αλλάξει το σχήμα του CYP3A4 έτσι ώστε να μπορεί να μεταβολίζει ένα φάρμακο 
που διαφορετικά δεν θα το έκανε. Αυτή είναι μια ακραία περίπτωση αλλοστερικής 
διαφοροποίησης. 

! Ενζυμική διάσπαση. Ορισμένα φάρμακα προκαλούν την αποσύνδεση των βασικών

! Τροποποιημένη έκφραση γονιδίων. Μια ένωση μπορεί να επηρεάσει το γονίδιο
που κωδικοποιεί ένα ένζυμο CYP, αυξάνοντας ή μειώνοντας τη συνολική 
ποσότητα του ενζύμου στο κύτταρο. 

Αυτές οι τροποποιητικές επιδράσεις συχνά εξαρτώνται από το δεύτερο φάρμακο στο 
οποίο αλληλεπιδρά το κανναβινοειδές. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκο.
Αυτό που μπορεί να προκαλέσει ανταγωνιστική αναστολή σε μια αλληλεπίδραση 
κανναβινοειδούς με φάρμακο θα μπορούσε να προωθήσει πραγματικά το μεταβολισμό 
σε έναν άλλο τύπο αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, η CBD αυξάνει το μεταβολισμό του 
αντιεπιληπτικού φαρμάκου (S)-μεφαινυτοΐνης μέσω του CYP3A4, αλλά φαίνεται να 
αναστέλλει τον μεταβολισμό της κυκλοσπορίνης μέσω του ίδιου ενζύμου.
Μια άλλη επιπλοκή: Ορισμένα 
φαρμακευτικά προϊόντα, που 
ονομάζονται προφάρμακα, δεν 
λειτουργούν έως ότου μεταβολιστούν 
σε δραστικό συστατικό. Εάν η CBD ή η 
THC επιβραδύνει την αποικοδόμηση 
ενός προφαρμάκου, θα παραμείνει 
ανενεργό -ενώ η αναστολή του 
μεταβολισμού ενός κανονικού 
φαρμάκου θα οδηγήσει σε υψηλότερα 
επίπεδα στο αίμα της δραστικής του 
ουσίας.
Όταν χρησιμοποιούνται για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, 
πολλοί αναστολείς του CYP θα 
προκαλέσουν γενετική επαγωγή.

Τα προφάρμακα δεν είναι λειτουργικά έως 
ότου μεταβολιστούν σε δραστικό συστατικό.

τοποθετείται ένα δεύτερο μόριο στο ένζυμο, είτε ενισχύοντας είτε μειώνοντας τη 
συγγένεια σύνδεσης του ενζύμου με ένα φαρμακευτικό προσδέτη.

συστατικών ενός ενζύμου CYP, καθιστώντας έτσι το ένζυμο μη λειτουργικό.
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Αυτό μπορεί μερικές φορές να εξισορροπεί την επίδραση των αλληλεπιδράσεων 
φαρμάκων. Ως εκ τούτου, οι γιατροί μπορεί να διαπιστώσουν ότι η επίδραση των 
κανναβινοειδών σε άλλα φάρμακα θα αλλάξει ή θα σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια μίας 
έως δύο εβδομάδων.

Όλες αυτές οι μεταβλητές καθιστούν δύσκολη την ακριβή πρόβλεψη των 
αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων, ακόμη και για τους ασκούμενους ιατρούς. Είναι πολύ 
πιο εύκολο να εκτιμηθεί εάν είναι πιθανό να υπάρξουν αλληλεπιδράσεις φαρμάκων παρά 
να προβλεφθεί η ακριβής τους επίδραση.

Αναφορά περίπτωσης: Βαρφαρίνη (Warfarin)
Παρά τις πολλές σύνθετες λεπτομέρειες, οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μπορεί να είναι 
σχετικά απλές στη διαχείριση, όπως αναφέρεται σε μια πρόσφατη έκθεση2 που 
περιλάμβανε CBD και βαρφαρίνη, ένα ευρέως προδιαγεγραμμένο διαλυτικό αίματος που 
πωλείται ως Coumadin. 

Εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 60.000 επισκέψεις στα επείγοντα στις ΗΠΑ κάθε χρόνο 
λόγω της βαρφαρίνης, η οποία είναι γνωστή για την πολύ δύσκολη δοσολόγηση της. Μια 
έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 περιγράφει έναν ασθενή που παίρνει 
7,5mg βαρφαρίνης την ημέρα. Ο ασθενής άρχισε να χρησιμοποιεί ένα καθαρό βάμμα CBD 
που ονομάζεται Epidiolex, η δόση του οποίου αυξήθηκε στα 15 mg/kg σε ένα μήνα. Η CBD 
ανέστειλε τον μεταβολισμό του αραιωτικού του αίματος, γεγονός που προκάλεσε την αύξηση 
των συγκεντρώσεων της βαρφαρίνης του ασθενούς3. Συνεπώς, η δόση της βαρφαρίνης 
μειώθηκε κατά 20%.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των επόμενων εννέα μηνών, η ποσότητα της CBD αυξήθηκε στα 
35mg/kg (1800mg CBD), οπότε η δόση της βαρφαρίνης έπρεπε να αλλάξει αρκετές φορές και 
τελικά να σταθεροποιηθεί στο 71% της αρχικής δόσης. Παρόλο που η βαρφαρίνη είναι ένα 
φάρμακο με σημαντικό κίνδυνο επιπλοκών -ιδιαίτερα αυτή της αιμορραγίας- καμιά επιπλοκή 
δεν παρατηρήθηκε να συμβαίνει στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, η οποία διεξήχθη από 
ερευνητές του University of Alabama στο Μπέρμιγχαμ. Αυτό δείχνει πώς οι γιατροί μπορούν 
να διαχειριστούν τις αλληλεπιδράσεις των κανναβινοειδών με άλλα φάρμακα.

Ένα άλλο παράδειγμα ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής με το Epidiolex, 
το οποίο έχει εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία ορισμένων επιληψιών. Ένα μειονέκτημα 
αυτού του σκευάσματος μονού μορίου είναι ότι απαιτούνται υψηλές δόσεις, έως και 50mg/
kg/ημέρα4. Η κλοβαζάμη είναι ένα από τα πολλά αντιεπιληπτικά φάρμακα. Αν και είναι 
ενεργός, ο μεταβολίτης του, το N-desmethylclobazam (nCLB), προσδίδει επίσης αντι-
επιληπτική δραστηριότητα. Οι θεραπευτικές δόσεις του Epidiolex αύξησαν τα επίπεδα του 
nCLB, οπότε η δόση κλοβαζάμης έπρεπε να μειωθεί για ορισμένα παιδιά.

2    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5789126/pdf/main.pdf 

3    Οι συγκεντρώσεις βαρφαρίνης περιγράφονται από τον International Normalization Ratio, INR ο οποίος πρέπει να είναι
μεταξύ 2-3. Αυτός είναι ο αριθμός που χρησιμοποιούν οι γιατροί για να ρυθμίσουν τη δόση. 

4    Για έναν ενήλικα βάρους 60 κιλών (132 λίβρες), αυτή η δόση ισοδυναμεί με 3000mg CBD. (Συγκριτικά, μια τυπική 
αρχική δόση THC είναι 1 έως 5mg). Η περιοχή στόχος του Epidiolex σε αυτή τη δοκιμή ήταν αρχικά 5 έως 25mg 
CBD/kg/ημέρα, αλλά η μέγιστη δόση αυξήθηκε στα 50 mg/kg/ημέρα σε μετέπειτα μελέτες. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5789126/pdf/main.pdf
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Πολλά φάρμακα είναι ασφαλή, αλλά εκείνα με επικίνδυνες παρενέργειες ή στενό 
θεραπευτικό παράθυρο (όπου δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της αποτελεσματικής 
δόσης ενός φαρμάκου και της τοξικής δόσης) θα πρέπει να παρακολουθούνται για να 
προσαρμοστούν για πιθανές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων όταν προκύψουν. Μόλις 
σταθεροποιηθεί η δόση κάθε φαρμάκου, η παρακολούθηση μπορεί συνήθως να διακοπεί.

Πώς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις πληροφορίες
Κάποιος δεν χρειάζεται να μάθει τις λεπτομερείς ιδιότητες των αλληλεπιδράσεων 
φαρμάκων προκειμένου να αποκτήσει μια αίσθηση του κατά πόσο η κάνναβη ή ένα 
συγκεκριμένο φυτικό κανναβινοειδές θα αλληλεπιδράσει με ένα συγκεκριμένο φάρμακο. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το αλφαβητάρι μπορεί να βοηθήσουν τους γιατρούς 
και τους ασθενείς να εντοπίσουν τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. 
Για μια αρχική προσέγγιση σχετικά με το εάν ένα κανναβινοειδές θα αλληλεπιδράσει με 
ένα φάρμακο, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν και τα δύο μεταβολίζονται από τα ίδια ένζυμα 
CYP.

Στις ΗΠΑ, οι κύριοι τρόποι με τους 
οποίους μεταβολίζεται 
οποιοδήποτε φάρμακο μελετώνται 
πριν από την έγκριση του 
φαρμάκου.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει 
να αξιολογήσουν τις πιθανές 
αλληλεπιδράσεις φαρμάκου με 
άλλα φάρμακα για όλα τα νέα 
φάρμακα. Γενικά, αυτό θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 
με τα ένζυμα CYPs, αν υπάρχουν, 
για τη διάσπαση του φαρμάκου.
Όταν αυτό είναι γνωστό, ένας 
ασθενής ή γιατρός μπορεί να 
εξετάσει πώς τα κανναβινοειδή 
διαμορφώνουν αυτή την ομάδα 
των CYPs.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή η γνώση μπορεί να βοηθήσει τους ιατρούς να εντοπίσουν τις 
αλλαγές στην κάθαρση φαρμάκων και να προσαρμόσουν ανάλογα τη δόση του ασθενούς.

Ανάγνωση της έρευνας: Σημαντικές επιφυλάξεις
Τα φυτοκανναβινοειδή αλληλεπιδρούν με τα CYPs με διάφορους τρόπους. Η συντριπτική 
πλειονότητα των μελετών σχετικά με το πώς αλληλεπιδρούν τα κανναβινοειδή με τα CYPs 
είναι προκλινικά (τα αποτελέσματά τους είναι ένα σημείο εκκίνησης και όχι οριστική 
απόδειξη ότι θα υπάρξουν αλληλεπιδράσεις). Και ενώ τα προκλινικά δεδομένα παρέχουν 
μια ένδειξη για το ποια φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την CBD και τα άλλα 
κανναβινοειδή, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η επίδραση αυτών των αλληλεπιδράσεων. 
Επίσης, οι δόσεις που χρησιμοποιούνται σε προκλινικές μελέτες σπάνια μεταφράζονται 
στην ανθρώπινη εμπειρία.

Είναι σημαντικό να εξεταστεί η δοσολογία των 
κανναβινοειδών που χρησιμοποιούνται όταν 

συζητείται η ισχύς της αναστολής του CYP.
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Από όλα τα δεδομένα σε προκλινικές μελέτες αναστολής του CYP, το “Ki” (προφέρεται “Κέι-
άι”) είναι μία από τις σημαντικότερες τιμές. Το Ki για την αναστολή της CBD πάνω στο CYP 
δείχνει την ισχύ της CBD5. Όσο μικρότερο είναι το Ki, τόσο πιο ισχυρή είναι η αναστολή.

Αν και το Ki υποδηλώνει το βαθμό στον οποίο η CBD θα διαμορφώσει ένα CYP, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό μιας ακριβούς δόσης στην οποία η κανναβιδιόλη θα 
μπορούσε να καταστεί προβληματική επειδή αναστέλλει ένα CYP. Αυτό εξαρτάται από τον 
τρόπο χορήγησης της CBD, του δεύτερου φαρμάκου, την κατάσταση του ήπατος του ατόμου 
και από πολλούς άλλους παράγοντες.  

Το Ki για την αναστολή διάφορων CYPs από τρία φυτοκανναβινοειδή, CBD, THC και CBN, 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. Η αξιολόγηση της δραστικότητας των κανναβινοειδών σε 
σχέση με αυτά τα CYPs, κατά προσέγγιση με την ισχύ, περιλαμβάνεται στις ακόλουθες 
ενότητες. Τα Kis μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας υποδείξουν τη σχετική σημασία των 
διαφόρων CYPs, αλλά δεν πρέπει να συγκριθούν με τις επιδράσεις των κανναβινοειδών που 
δεν προκαλούνται από το ήπαρ, όπως η ισχύς της THC στον CB1 (που προκαλεί την 
ευφορικότητα)6.

Επίσης, είναι σημαντικό να εξεταστεί η δοσολογία των κανναβινοειδών που χρησιμοποιούνται 
όταν συζητείται η ισχύς της αναστολής του CYP. Η από του στόματος χορήγηση της THC 
χορηγείται σε δόσεις από 1 έως 10mg σε ασθενείς που δεν τους έχει ξαναχορηγηθεί, ενώ οι 
δόσεις της CBD κυμαίνονται συνήθως από 5 έως 500mg -με δόσεις της CBD μέχρι τα 2000mg 
να μην ασυνήθιστες. Έτσι, ακόμη και σε καταστάσεις όπου η THC είναι πιο ισχυρή από την 
CBD, το γεγονός ότι μερικοί άνθρωποι τείνουν να χρησιμοποιούν πολύ υψηλότερες δόσεις 
CBD, την καθιστούν πιο επικίνδυνο παίκτη στις αλληλεπιδράσεις μεταβολισμού φαρμάκου.

Ο τρόπος χορήγησης των κανναβινοειδών (πχ. το κάπνισμα, η βρώση, κτλ.) έχει επίσης 
σημαντικό αντίκτυπο στην εμφάνιση αλληλεπιδράσεων φαρμάκων.

5   Δειγματοληπτικά, το Ki είναι η συγκέντρωση της CBD που απαιτείται για την αναστολή του 50% της δραστικότητας του

6   Είναι δύσκολο να συσχετιστεί η ισχύς των διαφορετικών αποτελεσμάτων μιας ένωσης, δεν μπορεί κανείς απλά να 
συγκρίνει την αναστολή των CYPs της THC με την ψυχοδραστικότητα της, επειδή η πρώτη αλληλεπίδραση συμβαίνει 
στο ήπαρ, ενώ η δεύτερη συμβαίνει στον εγκέφαλο. Επομένως, η ισχύς πρέπει να προσαρμόζεται εξετάζοντας πώς 
διαχωρίζεται το κανναβινοειδές σε διαφορετικά μέρη του σώματος. Αυτό θα πρέπει να εξαρτάται από τον τρόπο 
λήψης των κανναβινοειδών (πχ. κάπνισμα, εξάτμιση/εξάχνωση, βρώσιμο, κλπ.), αλλά δεν έχει μελετηθεί καλά για 
οποιοδήποτε τρόπο χορήγησης. Οι διαφορές στη συγγένεια των μορίων μεταφοράς που μεταφέρουν τα 
κανναβινοειδή στα CYPs μπορεί επίσης να επηρεάσει τη μετρούμενη ισχύ.

ενζύμου, ομαλοποιημένη με τη συγκέντρωση του άλλου φαρμάκου. Διαφέρει ανάλογα με τα διάφορα κύρια 
υποστρώματα.
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Μέρος 2ο: Ειδικά 
για τα CYPs 
Η οικογένεια του CYP1 (CYP1A1, 1Α2, 1Β1)
Τα CYPs 1Α1, 1Α2 και 1Β1 υπάρχουν κυρίως στο ήπαρ και τους πνεύμονες. Στους πνεύμονες 
αυτά τα CYPs μετατρέπουν πολλές χημικές ουσίες από τον καπνό (ταμπάκο), την κάνναβη 
και άλλα είδη που καπνίζονται σε πιο ισχυρούς καρκινογόνους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs). Τα PAHs 
υπάρχουν τόσο στον καπνό του ταμπάκου όσο και στον καπνό της κάνναβης. Τα PAHs 
προκαλούν επίσης (προωθούν) τη δραστηριότητα του CYP1, γεγονός που ενισχύει το 
καρκινογόνο δυναμικό τους. 

Η THC αναστέλλει την οικογένεια CYP1 σε 
μέτριες συγκεντρώσεις που είναι πιθανό 
να εμφανιστούν όταν η κάνναβη 
εξατμιστεί/εξαχνωθεί ή με dabbing. Όταν 
η κάνναβη καπνίζεται, το ανασταλτικό 
αποτέλεσμα της THC μπορεί να 
αντεπεξέλθει στις επαγωγικές επιδράσεις 
των PAHs. Με άλλα λόγια, ο καπνός και η 
THC μπορεί να μετριάσουν τις επιδράσεις 
του ενός στο άλλο στα ένζυμα του CYP1. 
Αυτό μπορεί να συμβάλει στις 
αντικαρκινικές ιδιότητες της κάνναβης σε 
σχέση με τον καρκίνο του πνεύμονα, 
συγκεκριμένα.

Η κανναβινόλη (CBN), η οποία 
σχηματίζεται με την γήρανση 
(ωρίμανση)  της   THC,   είναι  ένας  πολύ 

Τα PAHs (πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες) προάγουν τη 

δραστηριότητα του CYP1, η οποία ενισχύει το 
καρκινογόνο δυναμικό των τοξινών στον 

καπνό.
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ισχυρός αναστολέας των CYPs 1A1, 1A2 και 1B1. Η CBD αναστέλλει επίσης το 1Α1 με υψηλή 
ισχύ, αλλά όχι τόσο ισχυρά όσο η CBN. Παρόλο που η CBD είναι λιγότερο ισχυρή από τη 
CBN, φαίνεται ότι δρα πιο γρήγορα.  

Σε μία μελέτη, η CBD ήταν ισχυρότερος αναστολέας της οικογένειας CYP1 όταν χορηγήθηκε 
20 λεπτά πριν από το δεύτερο φάρμακο, ενώ ο χρόνος εφαρμογής των THC και CBN δεν 
επηρέασε την ανασταλτική τους ισχύ7. Επιπλέον, υψηλές συγκεντρώσεις CBD ή THC 
αύξησαν τη μεταγραφή του γονιδίου για το CYP1A, ενισχύοντας έτσι την παραγωγή αυτών 
των ενζύμων μία ημέρα αργότερα.
Στο ήπαρ, τα ένζυμα CYP1 μεταβολίζουν επίσης την καφεΐνη, τη μελατονίνη και μια σειρά 
φαρμάκων. Εάν η CBD εισπνευστεί ή καταποθεί, οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με το CYP1 
είναι λιγότερο πιθανές εάν η CBD χορηγηθεί μετά το άλλο φάρμακο. Ένα βρώσιμο ενισχυμένο 
με κάνναβη μπορεί επίσης να επιβραδύνει το μεταβολισμό του φαρμάκου, το οποίο στην 
περίπτωση της THC θα μπορούσε να εντείνει και να παρατείνει την επίδραση της καφεΐνης, 
για παράδειγμα8.

Η οικογένεια του CYP2C (CYP2C9, 2C19)
Όσον αφορά τα κανναβινοειδή, τα δύο σημαντικά CYPs στην οικογένεια 2C είναι τα 2C9 και 
2C19. Αυτά τα ένζυμα μεταβολίζουν πολλά αντιεπιληπτικά φάρμακα, φυτοκανναβινοειδή 
(συμπεριλαμβανομένης της THC και της CBD) και ορισμένα ενδοκανναβινοειδή, καθώς και 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, βαρφαρίνη, διαζεπάμη και άλλα φαρμακευτικά 
προϊόντα.

Τόσο το 2C9 όσο και το 2C19 είναι πολύ πολυμορφικά. Οι συνηθισμένες γενετικές 
παραλλαγές του 2C9 έχουν μόνο το 30% της δραστικότητας του φυσιολογικού ενζύμου και 
υπάρχουν τόσο υπερδραστήριες όσο και ανενεργές παραλλαγές του 2C199.

Άτομα με λιγότερο δραστικά ένζυμα του CYP2C είναι πιθανό να εμφανίσουν πιο σημαντικές 
αλληλεπιδράσεις κανναβινοειδούς με φάρμακο και θα βιώσουν αλληλεπιδράσεις σε 
χαμηλότερες δόσεις, καθώς η βασική δραστηριότητα αυτών των ενζύμων είναι ήδη πιο 
κοντά στη μέγιστη δραστηριότητα τους.

7   Στην αναφερόμενη μελέτη, η εφαρμογή κανναβιδιόλης 20 λεπτά πριν από το δεύτερο φάρμακο έκανε την CBD, 2-3 φορές
ισχυρότερη. Μια εξήγηση είναι ότι ένας μεταβολίτης της CBD μπορεί να είναι ισχυρότερος αναστολέας του CYP1 από 
ότι η ίδια η CBD.

8   Η CBD είναι λιγότερο πιθανό να εντείνει τις επιδράσεις της καφεΐνης επειδή μπορεί να εξουδετερώσει κάποια 
επίδραση της καφεΐνης στους υποδοχείς της αδενοσίνης. Η καφεΐνη είναι διεγερτική επειδή μπλοκάρει τους υποδοχείς 
της αδενοσίνης. Αλλά σε υψηλές δόσεις η CBD καθυστερεί την κυτταρική επαναπρόσληψη αδενοσίνης, παρατείνοντας 
τη δράση της στους υποδοχείς της αδενοσίνης. Αυτό μπορεί να είναι εν μέρει υπεύθυνο για τα ηρεμιστικά 
αποτελέσματα της CBD σε υψηλές δόσεις.

9 Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε το γιατί ορισμένα άτομα είναι πολύ ευαίσθητα στην THC. Η THC 
μεταβολίζεται σε 11-OH-THC κυρίως από το CYP2C9, αν και το CYP3A4 το κάνει επίσης αυτό. Αλλά η 11-OH-THC είναι 
πιο ψυχοενεργή από την THC, είτε επειδή δεσμεύεται με τον CB1 με περισσότερη ισχύ από την THC είτε επειδή 
συσσωρεύεται περισσότερο στον εγκέφαλο. Στη συνέχεια, το CYP3A4 διασπά την 11-OH-THC περαιτέρω σε μια μη 
ψυχοδραστική χημική ουσία (την 11-COOH-THC). Εάν το CYP2C9 είναι ανενεργό λόγω γενετικής μετάλλαξης, τότε το 
CYP3A4 θα επιβαρυνθεί το βάρος της μετατροπής της THC στην πιο ψυχοδραστική 11-OH-THC και μπορεί να είναι 
πιο αργή η δημιουργία του μη ψυχοδραστικού μεταβολίτη.



12 

Οι THC, CBD και CBN αναστέλλουν όλα τα CYPs 2C9 και 2C19 με μέτρια ή χαμηλή ισχύ. Ενώ οι 
CBD και CBN φαίνεται να αναστέλλουν ανταγωνιστικά τα ένζυμα 2C, η THC τα αναστέλλει με 
μεικτό τρόπο (μερικώς ανταγωνιστικά, εν μέρει μέσω αλλοστερικής αλληλεπίδρασης). Αυτό 
υποδηλώνει ότι η THC θα έχει μια πιο ποικίλη επίδραση στα φάρμακα που μεταβολίζονται από 
το 2C9 και το 2C19.
Η THC σε χαμηλές συγκεντρώσεις 
(περίπου 0,01 - 0,1 μΜ) είναι ένας 
επαγωγέας του 2C9. Αυτή η δόση είναι 
παρόμοια με την ισχύ με την οποία η 
THC ενεργοποιεί τους υποδοχείς CB1 
και προκαλεί ευφορικότητα. Οι 
μεταβολίτες της THC μπορούν επίσης να 
επάγουν το 2C9. Με άλλα λόγια, εάν 
υπάρχει αρκετό THC για να προκαλέσει 
ευφορικότητα, πιθανώς επηρεάζεται το 
CYP2C9.
Ακόμη και με σχετικά χαμηλές δόσεις 
THC, αυτά τα ένζυμα είναι πιθανό να 
γίνουν πιο δραστικά, αυξάνοντας έτσι 
την κάθαρση των φαρμάκων που 
μεταβολίζονται με το CYP2C. Αλλά η 
ανασταλτική δράση της THC σε σχέση με 
το CYP2C θα μπορούσε να γίνει 
κυρίαρχη με μέτριες έως υψηλές δόσεις 
THC ή όταν χρησιμοποιούνται CBD ή 
CBN σε συνδυασμό με THC.
Υπάρχει πιθανό ένα ενδιάμεσο εύρος όπου τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα 
ισορροπούν το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνολική επίδραση. Αυτό μπορεί 
να εξηγήσει γιατί η απομονωμένη CBD (πχ. το Epidiolex) έχει προκαλέσει σημαντικές 
αλληλεπιδράσεις με αντιεπιληπτικά φάρμακα, ενώ τα εκχυλίσματα ολόκληρων φυτών γενικά 
δεν το κάνουν.
Η CBD ήταν ισχυρότερος αναστολέας του CYP2C19 από ότι του CYP2C9. Αυτό έχει νόημα, 
καθώς το 2C19 ασχολείται με το μεταβολισμό της CBD στο σώμα, ενώ το 2C9 συμμετέχει στη 
διάσπαση της THC. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, η CBD επάγει επίσης την οικογένεια 2C, 
αλλά κατά εκπληκτικό τρόπο αυτό δεν οδήγησε σε συνολική αύξηση της δραστικότητας των 
2C σε μια τέτοια μελέτη. Γιατί όμως όχι;
Ίσως επειδή η ενίσχυση της CBD στο CYP2C αντισταθμίζεται από την ανταγωνιστική αναστολή 
της CBD αυτών των ίδιων ενζύμων. Περισσότερη έρευνα για το πώς η χρόνια χρήση της CBD 
επηρεάζει την οικογένεια του CYP2C είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση αυτής της 
δυναμικής και της συνάφειάς τους για τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, υπάρχει σαφής δυνατότητα αλληλεπιδράσεων με μεμονωμένα 
κανναβινοειδή που οφείλονται στα CYP2C9 και CYP2C19. Η γενετική μεταβλητότητα των 
ενζύμων 2C9 και 2C19 των ασθενών, καθώς και η ειδική δόση και αναλογία κανναβινοειδών, 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτοκανναβινοειδών και 
φαρμάκων.

Ενώ οι απομονώσεις CBD όπως το Epidiolex 
έχουν προκαλέσει σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις με αντιεπιληπτικά 
φάρμακα, τα εκχυλίσματα ολόκληρων 

φυτών γενικά δεν έχουν τέτοιες.
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Η οικογένεια του CYP3A (CYP3A4, 3Α5)
Η οικογένεια CYP3A είναι ίσως η πιο σημαντική ομάδα ενζύμων CYPs. Το CYP3A4 καταλύει το 
μεταβολισμό περίπου του 30% όλων των φαρμάκων. Διανέμεται κυρίως στα έντερα και το 
ήπαρ, έτσι τα από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα μεταβολίζονται πραγματικά από το 
3Α4 δύο φορές πριν κυκλοφορήσουν σε όλο το σώμα. (Αυτό ονομάζεται “μεταβολισμός 
πρώτης διόδου”). Οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και γκρέιπφρουτ οφείλονται στη 
διπλή αναστολή του 3Α4 στο έντερο και στο ήπαρ.

Οι αλληλεπιδράσεις με το 3Α4 γενικά είναι ειδικές για το υπόστρωμα, πράγμα που σημαίνει 
ότι μια ένωση όπως η CBD μπορεί είτε να αυξήσει είτε να μειώσει την δραστικότητα 3Α4, 
ανάλογα με το δεύτερο φάρμακο. Το CYP3A4 είναι ένα από τα κύρια ένζυμα που 
εμπλέκονται στο μεταβολισμό της CBD και της THC (μαζί με τα CYPs 2C19 και 2C9, 
αντίστοιχα).

Η CBD ρυθμίζει τα CYP3A4 και 3Α5. Από την προκλινική έρευνα, φαίνεται ότι οι χαμηλές 
έως μέτριες δόσεις της CBD μπορούν να αναστείλουν και τα δύο αυτά ένζυμα. Αυτό 
βασίζεται σε κυτταρικές μελέτες για το πώς η CBD αναστέλλει το μεταβολισμό της 
διλτιαζέμης (ένα φάρμακο που συνταγογραφείται για την υπέρταση). Αλλά είναι πολύ 
πιθανό ότι η επίδραση και η ισχύς της CBD θα αλλάξουν ανάλογα με το δεύτερο φάρμακο.

Η THC και η CBN σε κανονικές δόσεις είναι απίθανο να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα που 
μεταβολίζονται με το 3Α. Αν και οι THC και CBN είναι ασθενείς αναστολείς του 3Α4/5, η CBD 
φαίνεται να ενεργοποιεί το 3Α4 σε σχέση με ορισμένα φάρμακα (μεφαινυτοΐνη και 
ινδιναβίρη) και να αναστέλλει το 3Α4 σε σχέση με άλλα (πχ. κυκλοσπορίνη, διλτιαζέμη). Η CBD 
μπορεί επίσης να διεγείρει γενετικά το 3Α, το οποίο εξισορρόπησε τα ανασταλτικά 
αποτελέσματα της CBD σε μία μελέτη του 198010.

Μία από τις μόνες κλινικά μελετημένες περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων CBD με φάρμακο 
παρατηρήθηκε με κλοβαζάμη, ένα αντιεπιληπτικό προφάρμακο, το οποίο μεταβολίζεται 
από το CYP3A4 στη δραστική ένωση Ν-δεσμεθυλοκλοβαζάμη. Φαίνεται ότι η CBD αυξάνει 
την παραγωγή της δραστικής ένωσης ενισχύοντας την δραστικότητα 3Α4 ενώ ταυτόχρονα 
αναστέλλει το CYP2C19, το οποίο διασπά την Ν-δεσμεθυλοκλοβαζάμη.

Ενώ είναι δυνατές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ CBD και 3Α4 στα μεταβολιζόμενα φάρμακα, 
αρκετές μεταβλητές καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη του ακριβούς αποτελέσματος. 
Ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις είναι πολύ πιθανότερες όταν τα δύο φάρμακα λαμβάνονται από 
το στόμα.

10   Σε αυτή τη μελέτη δεν προτάθηκε μηχανισμός για την επαγωγή του CYP3A από την CBD. Μερικές φορές
το σώμα προσπαθεί να αντισταθμίσει τους αναστολείς με υπερέκφραση του ανασταλτικού ενζύμου. Άλλες 
εργασίες έχουν δείξει ότι ένας πυρηνικός υποδοχέας που ονομάζεται ΡΡΑΚα (προφέρεται “Πι-πι-έι-κέι-
άλφα”) αυξάνει τη σύνθεση ορισμένων CYPs, συμπεριλαμβανομένων των 3Α4, 2Β10 και 1Α1. Η CBD 
ενεργοποιεί έμμεσα τον PPARα αυξάνοντας το επίπεδο άλλων χημικών που μοιάζουν με 
ενδοκανναβινοειδή.
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Η οικογένεια του CYP2B (CYP2B1, 2Β6, 2Β10, 2Β13)
Η οικογένεια 2Β μεταβολίζει μια ποικιλία χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων και 
πολλών φαρμάκων από φυτά, του βαλπροϊκού οξέος, της μεθαδόνης, της κεταμίνης και 
των αναισθητικών. Η CBD μπορεί να ρυθμίζει σημαντικά τα ένζυμα 2Β, ιδιαίτερα τα 2Β6, 
2Β10 και 2Β13.

Η CBD αναστέλλει το CYP2B6 με χαμηλή έως μέτρια ισχύ. Και σε πολύ υψηλές δόσεις, η 
CBD είναι επίσης ένας επαγωγέας 2Β10 και 2Β13, αυξάνοντας την παραγωγή αυτών των 
ενζύμων μεταξύ 10 έως 60 φορές σε διαφορετικές μελέτες. Ένας από τους μεταβολίτες 
που δημιουργούνται από το CYP της CBD, το 6α-OH-CBD, επάγει επίσης το CYP2B10 
(ενδεχομένως μέσω του PPARα, βλ. υποσημείωση 10). Η επαγωγή αυτών των ενζύμων 
συμβαίνει με την οξεία χορήγηση CBD, σε αντίθεση με το συνηθισμένο σχέδιο επαγωγής 
CYP, το οποίο τυπικά συμβαίνει σε απόκριση της μακροχρόνιας χρήσης ενός φαρμάκου.

Τα φάρμακα που μεταβολίζονται από το CYP2B, ειδικά εκείνα που μεταβολίζονται από τα 
2Β10 και 2Β13, είναι πιθανό να έχουν σημαντικά αυξημένη κάθαρση όταν συγχορηγούνται 
με υψηλές δόσεις CBD. Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων είναι επίσης δυνατές με 2B6-
μεταβολισμένα ένζυμα, όπως ορισμένα οπιούχα ή τα παρασιτοκτόνα που επιτρέπονται για 
χρήση στην κάνναβη σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες.

Σε κλινικές δοκιμές του Epidiolex για παιδιατρική επιληψία, μερικά παιδιά 
χρησιμοποίησαν την CBD και το βαλπροϊκό οξύ. Οι μεταβολές στον μεταβολισμό του 
βαλπροϊκού οξέος εμφανίστηκαν ασήμαντες, αν και τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η CBD 
μπορεί να επιδεινώσει τη δυσλειτουργία του ήπατος που προκαλείται από το βαλπροϊκό 
οξύ. Αυτό δεν προκαλεί άμεσο συναγερμό σε ασθενείς που χρησιμοποιούν εκχυλίσματα 
κάνναβης ή CBD, πλούσια σε CBD. Αλλά σίγουρα δικαιολογεί την προσοχή και τις μελέτες 
παρακολούθησης.

Μελέτες της THC και της CBN υποδηλώνουν ότι έχουν κάποια επίδραση στο CYP2B, αλλά 
είναι περίπου το ένα πέμπτο ισχυρά από ότι η CBD. Η THC χορηγείται συχνά σε πολύ 
χαμηλότερες δόσεις από την CBD. Και η CBN, ένα προϊόν διάσπασης της THC, σπάνια 
χρησιμοποιείται σκόπιμα. Επομένως, ούτε η THC ούτε η CBN είναι εμφανώς σε 
αλληλεπιδράσεις φαρμάκου εξαρτώμενες από 2Β.

Η περιορισμένη προκλινική έρευνα υποδηλώνει επίσης ότι τα αρωματικά τερπένια στο 
φυτό της κάνναβης, συμπεριλαμβανομένων του α-πινενίου, του β-καρυοφυλλενίου, του β-
μυρσένιου και του λιμονένιου, μπορούν αμφότερα να επάγουν και να αναστέλλουν το 
CYP2B1, ενώ η CBD δεν φαίνεται να ρυθμίζει το CYP2B111. Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό 
αυτό είναι κλινικά σημαντικό, δεδομένου ότι τα τερπένια είναι παρόντα σε πολύ 
μικρότερες συγκεντρώσεις από τα κανναβινοειδή και το τερπενικό προφίλ της κάνναβης 
ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από φυτό σε φυτό.

11   Το ανανδαμίδιο, ένα από τα σημαντικότερα ενδοκανναβινοειδή, μπορεί επίσης να επάγει το CYP2B1/2. Αυτό δεν 
είναι πιθανό να είναι σχετικό με τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων, καθώς το ανανδαμίδιο συντίθεται και 
καταστρέφεται “κατ' απαίτηση” και δεν κυκλοφορεί σε όλο το σώμα.
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CYP2D6
Το CYP2D6 μεταβολίζει πολλά οπιούχα, αντιψυχωσικά και αντικαταθλιπτικά (αμφότερα 
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και SSRIs). Δεδομένου ότι η CBD έχει δείξει υπόσχεση ως 
ένας αγχολυτικός, αντιψυχωτικός και αντινεοπλασματικός παράγοντας, οι πιθανότητες 
είναι ότι θα χορηγηθεί με τα 2D-μεταβολισμένα φάρμακα.

Το CYP2D6 ενεργοποιεί επίσης το προφάρμακο ταμοξιφένη, μια φαρμακευτική αγωγή για 
καρκίνο του μαστού. Δεδομένου ότι η CBD αναστέλλει το γονίδιο ID-1, το οποίο μπορεί να 
μειώσει τη μετάσταση των καρκίνων του μαστού, αξίζει να μελετήσουμε πιθανές 
αλληλεπιδράσεις.

Η κανναβιδιόλη είναι ικανή να αναστέλλει το CYP2D6 σε μέτριες έως υψηλές δόσεις 
παρόμοιες με την οικογένεια 2C. Δεν έχουν γίνει πολλά για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
κανναβινοειδών και 2D6.

Είναι επίσης πιθανό ότι η CBD θα αλληλεπιδράσει με ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα 
μέσω της διαμόρφωσης των συστημάτων νευροδιαβιβαστών στα οποία λειτουργούν αυτά 
τα φάρμακα. Για παράδειγμα, το CBD αυξάνει τη δραστηριότητα των υποδοχέων 
σεροτονίνης, οι οποίες αποτελούν στόχους πολλών αντικαταθλιπτικών.

CYP2J2
Το CYP2J2 έχει ελάχιστη δραστικότητα στο ήπαρ, αλλά εκφράζεται σε περιοχές της καρδιάς, 
του εγκεφάλου και του παγκρέατος. Καταβολίζει κάποια αντιισταμινικά (φάρμακα για 
αλλεργίες), αλλά έχει επίσης ρόλο στην ρύθμιση των ενδοκανναβινοειδών.

Οι THC, CBD και CBN είναι όλα αναστολείς του CYP2J2 με μέτρια ή υψηλή ισχύ. 

Το CYP2J2 είναι ικανό να μεταβολίζει το αραχιδονικό οξύ, το κύριο προϊόν διάσπασης των 
ενδοκανναβινοειδών, καθώς και ορισμένα από τα ίδια τα ενδοκανναβινοειδή. Οι 
καταλυόμενοι με 2J2 μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος μπορούν να ρυθμίζουν τους 
υποδοχείς κανναβινοειδών στην καρδιά και τον εγκέφαλο. Όμως, το CYP2J2 είναι ένας 
σχετικά μικρός παράγοντας στον μεταβολισμό του φαρμάκου, οπότε είναι απίθανο να 
είναι σχετικός με τις περισσότερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ κανναβινοειδών και 
φαρμάκων. 
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Μέρος 3ο: 
Πρόσθετες 
πληροφορίες
Λιγότερο αποτελεσματικό ή πιο επικίνδυνο; 
Όταν τα κανναβινοειδή προστίθενται στα υπάρχοντα φάρμακα κάποιου, τι πραγματικά 
συμβαίνει; Αρχικά, τα κανναβινοειδή αλληλεπιδρούν με ορισμένα CYPs, όπως 
περιγράφεται παραπάνω. Αυτό συνήθως αρχίζει μέσα σε 10 λεπτά έως 2 ώρες, ανάλογα με 
το αν τα κανναβινοειδή καπνίζονται ή καταπίνονται ή απορροφώνται υπογλώσσια. 

Η άμεση αλληλεπίδραση συνήθως μειώνει τον μεταβολισμό του φαρμάκου μέσω της 
αναστολής του CYP, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις (με τα 2Β10/13, 2C9, 3A4) μπορεί να 
αυξήσει το μεταβολισμό. Επιπλέον, ο μεταβολισμός μπορεί να είναι ένα ενιαίο βήμα στην 
ενεργοποίηση του φαρμάκου εάν τα φάρμακα είναι προφάρμακα. Ορισμένα φάρμακα (όπως 
αυτά που μεταβολίζονται από το CYP1A) είναι πιο ευαίσθητα στα κανναβινοειδή όταν 
ληφθούν πρώτα τα κανναβινοειδή.

Κατά τη διάρκεια μίας ημέρας έως μερικών εβδομάδων, μερικά από τα ανασταλμένα CYPs 
μπορεί να υπερεκφράζονται σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ομοιόστασης και της 
φυσιολογικής βασικής δραστηριότητας. Ορισμένα CYPs (1Α, 2C9, 2C19, 3A4/5) πιθανότατα 
θα ανακτήσουν κάποια από τη δραστηριότητά τους, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό 
για να αντισταθμίσει την αναστολή λόγω μακροχρόνιας χορήγησης κανναβινοειδών. 
Ταυτόχρονα, αρχίζουν να παίζουν ρόλο τρεις άλλοι παράγοντες. 

! Το σώμα μπορεί να αναπτύξει ανοχή στην αναστολή των CYPs. Αυτό μπορεί να συμβεί
 όταν καταναλώνονται πολύ υψηλές δόσεις κανναβινοειδών σε τακτική βάση, αν και 
η επίδραση των χαμηλών δόσεων κανναβινοειδών είναι άγνωστη. 
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◆ Τα κανναβινοειδή πιθανότατα θα μειώσουν τη φλεγμονή, η οποία μπορεί να αυξήσει

◆ Η CBD, η οποία ρυθμίζει την έκφραση τουλάχιστον 1200 γονιδίων, μπορεί να
 τροποποιήσει την έκφραση ορισμένων CYPs. 

Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν μερικές από τις ανασταλτικές 
επιδράσεις των κανναβινοειδών σε σχέση με τα CYPs, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσουν 
σε υπερ-αντιστάθμιση της δραστικότητας του CYP. Για να κατανοήσουμε αρκετά στοιχεία 
για να κάνουμε συγκεκριμένες προβλέψεις, είναι απαραίτητες κλινικές μελέτες που 
εξετάζουν συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις κανναβινοειδών με φάρμακα.  

Τρόποι χορήγησης
Ο τρόπος κατανάλωσης της κάνναβης προσθέτει ένα άλλο στρώμα στην πολυπλοκότητα των 
αλληλεπιδράσεων φαρμάκων. Τα κανναβινοειδή μπορούν να καπνίζονται, να εξατμίζονται/
εξαχνώνονται, να τρώγονται, να τρίβονται στο δέρμα, να απορροφώνται κάτω από τη 
γλώσσα, κλπ. Από αναγωγική άποψη, ο τρόπος χορήγησης επηρεάζει τη μέγιστη ποσότητα 
κανναβινοειδών στο ήπαρ και πόσο γρήγορα φτάνουν εκεί. Ορισμένα μοντέλα χρήσης 
κανναβινοειδών έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν αυτές τις ποσότητες -που 
ονομάζονται Cmax και tmax αντίστοιχα- στο αίμα, αλλά δεν υπάρχει κανένα μοντέλο που να 
προβλέπει με ακρίβεια τη συγκέντρωση στο ήπαρ. (Είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις αίμα 
απ' ότι να πάρεις δείγμα ήπατος για βιοψία, τελικά).

Κάπνισμα και Εξάτμιση/Εξάχνωση
Τα εισπνεόμενα κανναβινοειδή θα περάσουν από τους πνεύμονες (όπου υπάρχει η 
οικογένεια του CYP1) στην κυκλοφορία του αίματος, κατευθείαν προς τον εγκέφαλο και 
την καρδιά. Στη συνέχεια, θα περάσουν αργά μέσω του ήπατος. Οι μεταβολές στο 
μεταβολισμό των φαρμάκων -εάν πρόκειται αυτές να συμβούν και καθόλου- πιθανόν να 
ξεκινήσουν μέσα σε λίγα λεπτά από την εισπνοή. Η αναστολή του CYP1 είναι πολύ πιθανή. 
Λίγες ώρες μετά το κάπνισμα, ο κίνδυνος αλληλεπιδράσεων με φάρμακα θα είναι πολύ 
χαμηλότερος. Η εξατμισμένη/εξαχνωμένη κάνναβη μπορεί να έχει κάπως διαφορετική 
επίδραση από την καπνιζόμενη κάνναβη. Σε σύγκριση με το κάπνισμα, η εξάτμιση/
εξάχνωση του μπουμπουκιού κάνναβης έχει συνήθως ως αποτέλεσμα ελαφρώς 
υψηλότερη δόση και βραδύτερη απορρόφηση. Αυτή τη στιγμή, καμία έρευνα δεν 
συνέκρινε τα εξατμιζόμενα/εξανχώμενα εκχυλίσματα ελαίου κάνναβης με την εξάτμιση/
εξάχνωση ή το κάπνισμα του λουλουδιού της.
Πέψη
Τα βρώσιμα κανναβινοειδή απορροφούνται κυρίως μέσω των εντέρων (όπου υπάρχει το 
CYP3A) και στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία από το ήπαρ πριν διανεμηθούν μέσω 
του σώματος. Τα κανναβινοειδή απορροφώνται περισσότερο αν καταποθούν σε πλήρες 
στομάχι, αλλά η απορρόφηση είναι πιο αργή σε αυτή την περίπτωση. Το tmax (ο χρόνος που 
χρειάζεται για να υποβληθεί σε επεξεργασία από το ήπαρ και να απορροφηθεί στην 
κυκλοφορία του αίματος) συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 4 ώρες. Η κατάποση έχει τρεις 
σημαντικές διαφορές από την εισπνοή:

12   Μια επίδραση του χρόνιου στρες και της φλεγμονής είναι μια αλλαγή στη λειτουργία του ήπατος. Η δραστικότητα του 
CYP γενικά μειώνεται λόγω της συνεχιζόμενης φλεγμονής. Τα κανναβινοειδή μειώνουν αυτό το στρες, το οποίο μπορεί 
να αποκαταστήσει κάποια δραστηριότητα του CYP.

τη δραστηριότητα ορισμένων ενζύμων CYPs12.
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◆ Τα βρώσιμα κανναβινοειδή θα έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις στο ήπαρ από ότι τα
εισπνεόμενα κανναβινοειδή, έτσι τα βρώσιμα κανναβινοειδή θα πρέπει να έχουν πιο 
ισχυρές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

◆ Τα βρώσιμα κανναβινοειδή θα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στα φάρμακα που 
μεταβολίζονται από το CYP3A, καθώς αλληλεπιδρούν με το CYP3A και στα έντερα και 
στο ήπαρ. 

◆ Αφού υποβληθούν σε επεξεργασία από το ήπαρ, τα βρώσιμα κανναβινοειδή θα 
μετατραπούν σε μεγάλο βαθμό στους μεταβολίτες τους. Έτσι, τα αποτελέσματα των 
βρώσιμων κανναβινοειδών θα εξαρτηθούν από λιγότερο μελετημένα κανναβινοειδή 
όπως οι 11-OH-THC και 7-COOH-CBD, μείζονες μεταβολίτες της THC και της CBD, 
αντίστοιχα. Μερικοί από αυτούς τους μεταβολίτες αλληλεπιδρούν επίσης με τα CYP.

Στοματικός βλεννογόνος και υπογλώσσια χορήγηση
Η χορήγηση από το στόμα-βλεννογόνο είναι ένας ενδιάμεσος χώρος μεταξύ εισπνοής και 
κατάποσης. Εάν ληφθούν σωστά, τα φάρμακα από το στόμα-βλεννογόνο απορροφούνται 
μέσω μεμβρανών στο στόμα (κάτω από τη γλώσσα και κατά μήκος του μάγουλου) χωρίς 
κατάποση. Αυτά έρχονται με τη μορφή βαμμάτων και σπρέι για κάτω  από τη γλώσσα, 
μεταξύ των άλλων συστημάτων διανομής.

Όταν χορηγούνται υπογλώσσια, τα κανναβινοειδή δεν υποβάλλονται σε άμεση επεξεργασία 
από τα φάρμακα όπως λαμβάνουν στο ήπαρ - αλλά ούτε πηγαίνουν κατευθείαν στον 
εγκέφαλο όπως γίνεται με τα εισπνεόμενα φάρμακα. Απλώς απορροφώνται στην 
κυκλοφορία του αίματος. Πολλά υπογλώσσια φάρμακα έχουν tmax περίπου 15 λεπτά. 
Ωστόσο, με τα βάμματα κάνναβης, οι μελέτες υποδεικνύουν ότι η tmax είναι περίπου 2 ώρες, 
περισσότερο δηλαδή μοιάζει σαν την χορήγηση από το στόμα. Δεν είναι σαφές εάν αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς καταπίνουν αμέσως κατά λάθος το βάμμα ή αν η 
διάχυση των κανναβινοειδών είναι απλώς βραδύτερη από τα περισσότερα άλλα φάρμακα.

Τοπική χρήση
Αν και με την τοπική χρήση, τα κανναβινοειδή μπορούν να απορροφηθούν μέσω του 
δέρματος σε αρθρώσεις, δεν εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Ως εκ τούτου, δεν 
υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης με φάρμακο που μεταβολίζεται.

Διαδερμικά
Η διαδερμική χορήγηση κανναβινοειδών είναι τελείως διαφορετική από μια κανονική 
τοπική εφαρμογή. Ένα διαδερμικό έμπλαστρο θα απελευθερώσει αργά τα κανναβινοειδή 
στην κυκλοφορία του αίματος, συνήθως με σταθερό ρυθμό. Όπως και με τα υπογλώσσια 
και τα εισπνεόμενα κανναβινοειδή, η συγκέντρωση των κανναβινοειδών στο ήπαρ θα 
πρέπει να συμπίπτει περίπου με τη συγκέντρωση τους στο αίμα. Η tmax και η Cmax θα 
εξαρτηθούν από την ακρίβεια της χορήγησης.

Άλλα κλινικά παραδείγματα
Ένας μικρός αριθμός κλινικών μελετών αξιολόγησε ειδικά τους κινδύνους αλληλεπιδράσεων 
κανναβινοειδούς με φάρμακο με τα οπιούχα, τα αντιεπιληπτικά φάρμακα και τις 
αντιρετροϊκές θεραπείες. Παρόλο που τα κανναβινοειδή είχαν μόνο μικρή επίδραση στον 
μεταβολισμό των φαρμάκων στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες, τα αποτελέσματα ήταν 
κλινικά σημαντικά σε σχέση με ορισμένα αντιεπιληπτικά φάρμακα.
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◆ Όταν τα άτομα που λαμβάνουν 50-60mg μορφίνης ή οξυκωδόνης και επίσης
χορηγούν με εξάτμιση/εξάχνωση πλούσια σε THC κάνναβη, δεν παρατηρήθηκε 
καμία αλλαγή στην ολική έκθεση σε οπιοειδή, ελαφρά μείωση στη μέγιστη 
συγκέντρωση μορφίνης και σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία του πόνου.

◆ Ασθενείς με HIV που λαμβάνουν ινδιναβίρη ή νελφιναβίρη είτε κάπνισαν κάνναβη με
μεγάλη περιεκτικότητα σε THC είτε κατανάλωσαν με βρώση 2,5 mg καθαρής THC. Η 
κατάποση THC δεν είχε καμία επίδραση στη συγκέντρωση των φαρμάκων κατά του 
HIV, αλλά το κάπνισμα κάνναβης μείωσε τη μέγιστη συγκέντρωση της ινδιναβίρης. 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, “το μέγεθος των αλλαγών... είναι πιθανό να μην έχει 
βραχυπρόθεσμες κλινικές συνέπειες. Η χρήση κάνναβης ή dronabinol 
[απομονωμένη THC] είναι απίθανο να επηρεάσει την αντιρετροϊική 
αποτελεσματικότητα”.

◆ Τα άτομα έλαβαν 400mg ή 800mg καθαρής CBD μία ώρα πριν γίνει έγχυση μέχρι και
1 μg/kg φεντανύλης. Η CBD δεν συσχετίστηκε με κανένα μέτρο τοξικότητας 
οπιούχων. Η μελέτη αυτή, ωστόσο, δεν έδειξε άμεσα τη συγκέντρωση της 
φαιντανύλης στο αίμα.

Έχουν παρατηρηθεί πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός σκευάσματος καθαρής 
κανναβιδιόλης, Epidiolex και αντιεπιληπτικών φαρμάκων, όπως περιγράφηκε 
προηγουμένως. Αυτό μπορεί να είναι εν μέρει επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ υψηλές 
δόσεις σε πολλές από τις δοκιμές του Epidiolex. Είναι επίσης πιθανό να οφείλεται σε 
ταυτόχρονες αλληλεπιδράσεις με τρία σύνολα ενζύμων CYPs: CYP3A4 στα έντερα, CYP3A4 
στο ήπαρ και CYP2C19 στο ήπαρ.

Το 2015, οι ερευνητές στο Massachusetts General Hospital περιέγραψαν μια σημαντική 
αλληλεπίδραση με την κλοβαζάμη, μια βενζοδιαζεπίνη. Το CYP3A4 μεταβολίζει την 
κλοβαζάμη σε έναν ενεργό μεταβολίτη, το N-desmethylclobazam (nCLB) και το CYP2C19 
περαιτέρω διασπά το nCLB. Η κανναβιδιόλη αύξησε τις συγκεντρώσεις nCLB κατά 500%, 
πιθανώς ενεργοποιώντας στην δραστηριότητα του CYP3A4 ενώ ταυτόχρονα αναστέλλει το 
CYP2C19. Ωστόσο, αυτοί οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι “η CBD είναι μια 
ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία της ανθεκτικής επιληψίας σε ασθενείς με 
θεραπεία με κλοβαζάμη”, αν και είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των επιπέδων 
κλοβαζάμης και nCLB. 

Από την έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί μια άλλη μελέτη σχετικά με την αλληλεπίδραση 
μεταξύ του Epidiolex και των αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Η CBD προκάλεσε στατιστικά 
σημαντικές αλλαγές στη συγκέντρωση ενός αριθμού από αντιεπιληπτικά φάρμακα: 
κλοβαζάμη, ρουφιναμίδη, τοπιραμάτη, ζονισαμίδη και εσλικαρβαζεπίνη. Η κλοβαζάμη 
ήταν το μόνο φάρμακο του οποίου η συγκέντρωση κινήθηκε εκτός του θεραπευτικού 
παραθύρου (περίπου το εύρος συγκεντρώσεων όπου η αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου υπερτερεί των παρενεργειών ή της τοξικότητας του). Συγκεκριμένα, τα επίπεδα 
nCLB αυξήθηκαν κατά περίπου 100%, οπότε η δόση κλοβαζάμης έπρεπε να μειωθεί.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν CBD με βαλπροϊκό οξύ είχαν μη φυσιολογική ηπατική 
λειτουργία, όπως αναλύθηκε στο τμήμα της οικογένειας CYP2B. Οι ενήλικες είχαν ελαφρώς 
διαφορετικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων σε σχέση με τα παιδιά.
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Αλληλεπιδράσεις κανναβινοειδών με κανναβινοειδή
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να αλληλεπιδράσουν διαφορετικά 
κανναβινοειδή (όπως η THC και η CBD). Αυτές οι αλληλεπιδράσεις συμβάλλουν στην 
“συνδυαστική επίδραση” (entourage effect), στην οποία οι επιδράσεις διαφόρων 
κανναβινοειδών, τερπενίων και άλλων φυτικών ενώσεων συνδυάζονται συνεργατικά, συχνά 
βελτιώνοντας κάποιες παρενέργειες ενώ ενισχύουν τις θεραπευτικές δράσεις.

Τόσο η κλινική όσο και η προκλινική εργασία έχουν δείξει ότι σε σύγκριση με απομονωμένα 
κανναβινοειδή, τα εκχυλίσματα κάνναβης απαιτούν γενικά μικρότερες δόσεις για να είναι 
αποτελεσματικά, έχουν ευρύτερο φάσμα θεραπευτικών δόσεων, και έχουν ισχυρότερη 
επίδραση και έχουν λιγότερο σοβαρές παρενέργειες13.

Τι προκαλεί την συνδυαστική επίδραση; Για να το κατανοήσουμε πλήρως, θα πρέπει να 
συγκρίνουμε τους χημικούς μηχανισμούς με τους οποίους τα κανναβινοειδή κινούνται και 
ενεργούν σε ολόκληρο το σώμα και στη συνέχεια να μελετήσουμε το πώς μπορούν τα 
κανναβινοειδή να ρυθμίζουν το ένα το άλλο. Οι μεταβολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ CBD και 
THC είναι ένα πιο κατανοητό παράδειγμα: Η THC μεταβολίζεται κυρίως από δύο ένζυμα CYPs: 
Το CYP2C9 μετατρέπει την THC σε ένα ελαφρώς πιο ψυχοδραστικό χημικό που ονομάζεται 11-
OH-THC και στη συνέχεια το CYP3A4 το διασπά σε 11-COOH-THC, μια μη-ψυχοδραστική 
δραστική χημική ουσία που πιστεύεται ότι έχει αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα.

Η CBD μεταβολίζεται επίσης κυρίως από δύο 
CYPs: το CYP2C19 μετατρέπει την CBD σε 7-
OH-CBD και το CYP3A4 στη συνέχεια την 
μετατρέπει σε 7-COOH-CBD14. Οι μεταβολίτες 
της CBD δεν είναι καλά χαρακτηρισμένοι. 
Λαμβάνοντας μαζί την CBD και την THC, τα 
άτομα μπορούν να διαπιστώσουν ότι οι 
επιδράσεις της THC μετριάζονται, αλλά 
παρατείνονται ελαφρά. Η αναστολή του 
CYP3A4 από την CBD θα είναι υπεύθυνη για 
την επέκταση των επιδράσεων της THC, ενώ 
η αναστολή του CYP2C9 μπορεί να 
προκαλέσει αμβλυμένα επίπεδα 
ευφορικότητας που προκαλούνται από την 
THC15.

13   Μολονότι υπάρχει ένα σύνολο εργασιών που το υποδηλώνουν αυτό, ορισμένα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι πολύ 
μικτά. Για παράδειγμα, η CBD έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την διέγερση της όρεξης που προκαλείται από την THC σε μία 
μελέτη και αυξάνει την καταστολή της όρεξης από την THC σε μια άλλη μελέτη. Το εάν οι συνδυασμοί είναι καλοί ή 
κακοί εξαρτάται επίσης από τις επιπτώσεις που επιδιώκει το άτομο.

14   Η θέση “7” της CBD βρίσκεται στον ίδιο τόπο με τη θέση “11” της THC. Οι διαφορετικοί αριθμοί οφείλονται σε μια 
σύμβαση ονομασίας στη χημεία.

15   Άλλες επιδράσεις της CBD μπαίνουν στο παιχνίδι και εδώ. Για παράδειγμα, η CBD μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα
αδενοσίνης στον ιππόκαμπο, γεγονός που πιθανώς θα αποτρέψει προβλήματα μνήμης λόγω THC. Υπάρχουν επίσης 
προκλινικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η CBD είναι αρνητικός αλλοστερικός διαμορφωτής του CB1 σε υψηλές δόσεις, 
πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να μειώσει την επίδραση της THC στον CB1.

Η “συνδυαστική επίδραση” αναφέρεται στον 
τρόπο με τον οποίο διάφορες φυτικές ενώσεις 

συνδυάζονται συνεργατικά.
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Η χημεία της αναστολής του CYP
Η εκτεταμένη προκλινική εργασία του Satoshi 
Yamaori, του Kazuhito Watanabe και άλλων 
ερευνητών στο Hokuriku University έχει ρίξει φως 
στα χημικά χαρακτηριστικά της CBD που της 
επιτρέπουν να αναστέλλει διάφορα CYPs. Πρόκειται 
για πολύ χρήσιμη πληροφόρηση για τις ομάδες που 
προσπαθούν να σχεδιάσουν νέα φάρμακα με βάση 
τα φυτοκανναβινοειδή και μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν στην πρόβλεψη εάν άλλα, μη 
δοκιμασμένα φυτικά κανναβινοειδή θα 
αναστέλλουν τα CYP και θα προκαλούν 
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Η δομή της CBD 
φαίνεται στο Σχήμα 1.

Το τμήμα πεντυλορεσορκινόλης, με κόκκινο χρώμα, 
είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που 
προκαλούν την αναστολή πολλών CYPs από την 
CBD. Άλλα κανναβινοειδή με αλλοιώσεις αυτής της 
δομής έχουν προβλέψιμα διαφορετικές δυνάμεις 
που αναστέλλουν τα CYPs. Συγκεκριμένα, εάν 
τροποποιηθεί το υδροξύλιο (το ΟΗ προσκολλημένο 
στον άνθρακα), η ισχύς της CBD ως αναστολέας 
αρκετών οικογενειών CYP μειώνεται περίπου στο 
20%. Η THC, που στερείται ελεύθερου υδροξυλίου, 
είναι ένας λιγότερο ισχυρός αναστολέας αυτών των 
CYPs σε σύγκριση με την CBD. Αμφότερα τα 
υδροξύλια CBD απαιτούνται για την ισχυρή 
αναστολή των CYPs 1Α1, 2Β6, 2D6, 3Α4 και 3Α5, 
αλλά όχι για τα 2C9, 2C19 και 2J2.

Σχήματα πέντε κοινών φυτικών 
κανναβινοειδών. Η χαρακτηριστική ομάδα 

“πεντυλορεσορκινόλη” ή “ολιβιτόλη” 
επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Τόσο τα 
ελεύθερα υδροξύλια όσο και η αλυσίδα 5-
άνθρακα συμβάλλουν στην αναστολή των 

περισσότερων CYPs, αν και η ολιβετόλη από 
μόνη της είναι πολύ ασθενέστερος 

αναστολέας. 

Δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλη 
(THC) 

Κανναβιδιόλη 
(CBD) 

Τετραϋδροκανναβιβαρίνη 
(THCV) 

Κανναβιδιβαρίνη 
(CBDV) 

Κανναβινόλη 
(CBN) 
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Περαιτέρω, εάν η πλευρική αλυσίδα των πέντε ατόμων άνθρακα (χαρακτηριστική της CBD) 
αντικαθίσταται από μια ομάδα τριών ατόμων άνθρακα (καθιστώντας τη χημικά ως 
κανναβιδιβαρίνη, CBDV), τότε η αποτελεσματικότητα αυτής της ένωσης τριών ατόμων 
άνθρακα (“βαρίνη”) στην αναστολή των περισσότερων ενζύμων CYP μειώνεται στο 20% 
περίπου.
Δες το φυτικό κανναβινοειδές τετραϋδροκανναβιβαρίνη (THCV, που φαίνεται επίσης στο Σχήμα 
1). Η THCV έχει δείξει κάποια υπόσχεση για την αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη στους 
διαβητικούς τύπου ΙΙ και μπορεί να είναι χρήσιμη ως βοήθημα διακοπής του καπνίσματος για τη 
μείωση της επιθυμίας στην νικοτίνη. Βάσει της παραπάνω συζήτησης, η THCV θα είναι πιθανώς 
τουλάχιστον 5 φορές λιγότερο ισχυρή από την CBD ως αναστολέα CYPs, εκτός από πιθανώς στα 
CYP 2C9, 2C19 και 2J2. Συνολικά, η THCV φαίνεται λιγότερο πιθανό να προκαλέσει 
αλληλεπιδράσεις μεταβολισμού φαρμάκου, εκτός εάν η απαιτούμενη δόση THCV είναι πολύ 
μεγάλη.

Συμπέρασμα
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το αλφαβητάρι έχουν ως στόχο να βοηθήσουν 
τους γιατρούς και τους ασθενείς να καταλάβουν εάν και πότε είναι πιθανές οι αλληλεπιδράσεις 
με την κάνναβη. Δεν προορίζεται να προκαλέσει φόβους για αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ή να 
προσθέσει κάτι στις δεκαετίες κακοήθους υστερίας κατά της κάνναβης. Πόσο επικίνδυνες είναι 
οι αλληλεπιδράσεις κανναβινοειδών με τα φάρμακα; Είναι τόσο επικίνδυνες όσο η λανθασμένη 
δοσολογία στα άλλα φάρμακα που λαμβάνει ένας ασθενής. Πρόκειται για περίπλοκο ζήτημα, 
αλλά δεν χρειάζεται να κατανοήσουμε σταθερά όλες τις λεπτομέρειες των αλληλεπιδράσεων 
των φαρμάκων για να παράσχουμε συνετή καθοδήγηση σε ασθενείς με την κάνναβη.

Μέχρι στιγμής, βάσει παρατηρήσεων σχετικά με την ευρεία χρήση ακατέργαστου λουλουδιού 
κάνναβης και πλήρους φάσματος ελαίου κάνναβης, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλά 
προβλήματα λόγω αλληλεπιδράσεων κανναβινοειδή με φάρμακα. Η κλινική χρήση του Sativex 
(υπογλώσσιο βάμμα ανασύνθεσης απομονωμένων 1:1 CBD:THC) και Marinol (χάπι σκέτης 
συνθετικής THC) έχει οδηγήσει σε λίγα, αν είναι υπαρκτά, αναφερόμενα ανεπιθύμητα 
συμβάντα που αποδίδονται ειδικά στις αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικά προϊόντα.

Στο βαθμό που υπήρξαν προβλήματα με τις ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, αυτά 
αφορούσαν υψηλές δόσεις προϊόντων απομόνωσης CBD. Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτά τα 
προϊόντα απομόνωσης της CBD που προέρχονται από κλωστική κάνναβη που 
πολλαπλασιάζονται online και τα βρίσκεις σε πρατήρια βενζινάδικων και σε αγορές τροφίμων 
σε όλες τις ΗΠΑ. Επιπλέον, τα προϊόντα απομόνωσης CBD, σε αντίθεση με τα εκχυλίσματα 
ολόκληρων φυτών, γενικά απαιτούν υψηλότερες δόσεις για να είναι αποτελεσματικά. Οι 
γιατροί και οι ασθενείς πρέπει να ανησυχούν ότι το ισχύον ρυθμιστικό και νομικό καθεστώς 
προνοεί για την επικράτηση των απομονωμένων έναντι των σκευασμάτων από εκχυλίσματα 
ολόκληρου φυτού.
Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητη μια εξέταση αίματος για να δεις πώς αλλάζει η 
συγκέντρωση ενός φαρμάκου -και εάν απαιτείται αλλαγή δοσολογίας- όταν ένας ασθενής 
αρχίζει να παίρνει CBD. Αυτό μπορεί να συμβαίνει με τη χημειοθεραπεία, για παράδειγμα, 
επειδή οι ογκολόγοι χρησιμοποιούν συχνά τη μέγιστη μη θανατηφόρα δόση για να 
εξοντώσουν τα καρκινικά κύτταρα. Εάν η CBD καθυστερήσει τον μεταβολισμό ενός 
χημειοθεραπευτικού παράγοντα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνα επίπεδα ενός 
εξαιρετικά τοξικού φαρμάκου.
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Η προκλινική έρευνα δείχνει ότι η 
χορήγηση CBD ή/και THC σε 
συνδυασμό με φάρμακα πρώτης 
γραμμής για την χημειοθεραπεία θα 
μπορούσε να ενισχύσει την τελευταία, 
μειώνοντας έτσι τη δοσολογία 
χημειοθεραπείας που είναι 
απαραίτητη για τη θεραπεία του 
καρκίνου. Αν αυτό πράγματι 
μεταφραστεί και στην ανθρώπινη 
εμπειρία, θα ήταν ένα τεράστιο 
όφελος.

Ομοίως, η συμπλήρωση ενός σχήματος 
διαχείρισης του πόνου που βασίζεται σε 
οπιοειδή, με την προσθήκη κάνναβης 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
χαμηλότερες   δόσεις    οπιοειδών    που 

Υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να μάθουμε για τις αλληλεπιδράσεις 
κανναβινοειδών και φαρμάκων για να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις και να 
αξιοποιήσουμε τις πιθανές συνέργιες τους. Ωστόσο, αυτή η αβεβαιότητα δεν αποτελεί 
δικαιολογία για να συνεχίσει η ιατρική να απορρίπτει τις θεραπείες με τα κανναβινοειδή, 
και πολλά από τα άλλα φαρμακευτικά προϊόντα δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως16. Ας 
ελπίσουμε ότι, καθώς οι θεραπευτικές αγωγές κάνναβης εξακολουθούν να κερδίζουν 
αποδοχή μεταξύ των ιατρών και των ασθενών, θα διατεθούν επαρκείς πόροι για κλινικές 
μελέτες που αφορούν αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με την CBD, την THC και τα άλλα 
φυτικά κανναβινοειδή.

16   Βλέπε, για παράδειγμα, το Cesamet, ένα φαρμακευτικό παράγωγο συνθετικής THC που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία
της δυσάρεστης ναυτίας και του έμετου από τη χημειοθεραπεία. “Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με 
τους μεταβολίτες που μπορεί να συσσωρεύονται. Οι σχετικές δραστηριότητες των μεταβολιτών και του μητρικού 
φαρμάκου δεν έχουν τεκμηριωθεί”. Ο μηχανισμός δράσης των κοινών φαρμάκων όπως τα αντικαταθλιπτικά Tylenol 
και τα SSRIs δεν είναι επίσης καλά καθιερωμένος.

Η συμπλήρωση ενός φαρμάκου που 
βασίζεται σε οπιοειδή, με την 

συγχορήγηση κάνναβης θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε χαμηλότερες δόσεις 

οπιοειδών που απαιτούνται για την 
επαρκή διαχείριση του πόνου.

απαιτούνται για την επαρκή ανακούφιση από τον πόνο. Οι χαμηλότερες δόσεις οπιοειδών 
θα μειώσουν τον αριθμό των θανάτων από υπερβολική δόση.
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Παράρτημα Α: Γλωσσάριο 
Αλλοστερική διαμόρφωση
Ένας τύπος αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών-χημικών. Ένας αλλοστερικός διαμορφωτής αλλάζει 
το σχήμα της πρωτεΐνης, γεγονός που μεταβάλλει το πόσο καλά θα ταιριάζει ένα άλλο 
χημικό.

Ανανδαμίδιο
Το πρώτο γνωστό ενδοκανναβινοειδές. Ανακαλύφθηκε από τους Devane et. al. το 1992.

Κανναβιδιόλη (CBD)
Ένα σημαντικό μη-ψυχορδαστικό φυτικό κανναβινοειδές με σημαντικές αντιεπιληπτικές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

7-καρβοξυ-κανναβιδιόλη (7-COOH-CBD)
Ένας βασικός μεταβολίτης της CBD που φέρει κάποια χημική ομοιότητα με το 
αντιεπιληπτικό φάρμακο βαλπροϊκό οξύ.

6α-υδροξυ-κανναβιδιόλη (6α-ΟΗ-CBD)
νας δευτερεύων μεταβολίτης της CBD που σχηματίζεται όταν η CBD οξειδώνεται από τα CYPs 
3Α4, 3Α5, 2D6 και 2C19.

Κανναβιδιβαρίνη (CBDV)
Μικρό σε παρουσία φυτικό κανναβινοειδές που έχει μελετηθεί για τη θεραπεία της 
επιληψίας και των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού.

Κανναβινόλη (CBN)
Ένα φαινομενικά μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές που σχηματίζεται όταν η THC 
υποβαθμίζεται (παλιώνει, ωριμάζει) στο ηλιακό φως ή στη θερμότητα.

Ανταγωνιστική αναστολή
Ένας τύπος πρωτεϊνικής-χημικής αλληλεπίδρασης όπου η χημική ουσία κάθεται στην ενεργό 
θέση της πρωτεΐνης, εμποδίζοντας την είσοδο άλλων χημικών ουσιών.

Κυτόχρωμα Ρ450 (CYP)
Μια σημαντική οικογένεια ενζύμων που εμπλέκεται στο μεταβολισμό πολλών 
φαρμακευτικών και ενδογενών ενώσεων.

Epidiolex (επιντιολέξ)
Ένα φαρμακευτικό σκεύασμα σχεδόν καθαρής (απομονωμένης) CBD που χορηγείται ως 
υπογλώσσιο σπρέι.

Επαγωγή
Μια διαδικασία με την οποία αυξάνεται η δραστικότητα ενός ενζύμου. Η γενετική επαγωγή 
αναφέρεται σε αλλαγές στην γονιδιακή έκφραση που αυξάνουν την παραγωγή του ενζύμου.
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Ki (κέι-άι)
Ένα μέτρο της αντοχής της δέσμευσης πρωτεΐνης-προσδέματος. Εδώ, το Ki υποδεικνύει την 
ισχύ με την οποία τα κανναβινοειδή αναστέλλουν τα CYP, ομαλοποιημένα στις 
πειραματικές συνθήκες της μελέτης.

Marinol (μάρινολ)
Ένα φαρμακευτικό σκεύασμα σχεδόν καθαρής συνθετικής THC. Εγκρίθηκε από το FDA για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τον καρκίνο και το AIDS.

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs)
Μια κατηγορία ενώσεων που παράγονται στον καπνό, είτε προέρχονται από την κάνναβη, το 
ταμπάκο ή την καύση ξύλου.

Προφάρμακο
Ένα φάρμακο του οποίου οι μεταβολίτες είναι οι κύριες δραστικές ενώσεις.

Sativex (σάτιβεξ)
Ένα φαρμακευτικό εκχύλισμα κάνναβης με αναλογία 1: 1 ανασύνθεσης απομονωμένων CBD 
προς THC. Εγκρίθηκε σε πολλές χώρες εκτός των ΗΠΑ.

Τερπένια
Πτητικές ενώσεις υδρογονανθράκων που παράγονται από τα φυτά. Είναι υπεύθυνα για τις 
μυρωδιές που συνδέονται με πολλά φυτά.

Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)
Το κύριο ψυχοδραστικό φυτικό κανναβινοειδές. Προκαλεί ευφορικότητα, ανακουφίζει από 
τον πόνο, μειώνει τη ναυτία και διερευνάται για πολλές άλλες ιατρικές παθήσεις.

11-υδροξυ-τετραϋδροκανναβινόλη (11-ΟΗ-ΤΗΟ)
Κύριος μεταβολίτης της THC. Φαίνεται να είναι περισσότερο ψυχοδραστική από την ίδια 
την THC. Δημιουργείται κυρίως από τον εξαρτώμενο από το CYP2C9 μεταβολισμό της THC.

11-νορ-9-καρβοξυ-τετραϋδροκανναβινόλη (11-COOH-THC)
Μεγάλος αποβαλλόμενος μεταβολίτης της THC. Δεν είναι ψυχοδραστικός και 
δημιουργείται κυρίως από τον εξαρτώμενο από το CYP3A4 μεταβολισμό του 11-OH-THC.

Τετραϋδροκανναβιβαρίνη
Ένα μικρό φυτικό κανναβινοειδές που έχει μελετηθεί για τη θεραπεία ορισμένων 
μεταβολικών και εθιστικών διαταραχών.
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Παράρτημα Β: Πίνακας Ki 

Πίνακας των τιμών Ki για την αναστολή των διαφόρων CYP ενζύμων από τα κανναβινοειδή. 
Το Ki παρέχει μια ένδειξη της ισχύος της αναστολής, μικρότερο Ki υποδηλώνει ότι μια 
μικρότερη δόση είναι απαραίτητη για να προκαλέσει αναστολή του CYP. Τα Kis 
χρησιμοποιούνται καλύτερα για να κατανοήσουμε τη σχετική ισχύ της αναστολής του CYP. 
Το Ki προτείνει μόνο τη δόση ενός κανναβινοειδούς που προκαλεί αναστολή - δεν 
υποδεικνύει τη διάρκεια του αποτελέσματος. Εξαρτάται επίσης από το δεύτερο φάρμακο 
που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της δραστικότητας του CYP.

CYP THC CBD CBN Αναφορά 
1A1 2,87 - 4,78† 0,16† 

1A2 7,54 2,69† 

1B1 2,47 3,63 

2C9 0,94 - 1,50 

0,54      Yamaori 2010, Yamaori 2013

0,18         Yamaori 2010 

0,88 - 1,29         Yamaori 2012 

2C19 1,93 0,79 Άνευ δοκιμής   Jiang 2013 

3A4 * 1,00 * Yamaori 2011a

3A5 * 0,20 * Yamaori 2011a

3A7 * 12,3 * Yamaori 2011a

2B6 2,81 0,69 

2B10 ** 

2B13 ** 

2D6 * 1,16 - 2,69† * Yamaori 2011c

2J2 1,06 0,71 0,23     Watanabe 2017 

Oι αριθμοί είναι Kis σε μΜ.
† To κανναβινοειδές ήταν ένας ισχυρότερος αναστολέας όταν χορηγήθηκε πριν από το δεύτερο φάρμακο.

* To Ki δεν υπολογίζεται. Ισχύς σημαντικά χαμηλότερη από την ισχύ της CBD.

** Μόνο προκάλεσε επαγωγή, όχι αναστολή. Σε αυτές τις μελέτες, χρησιμοποιήθηκε μια σταθερή δόση των 120mg/kg.

^ Το ανώτερο όριο προήλθε από ένα πείραμα με ένα απολεσθέν ανθρώπινο ήπαρ, το οποίο μπορεί να είχε πολυμορφισμό 
στο γονίδιο του CYP2C9. Το κατώτερο όριο που χρησιμοποιήθηκε καθαρμένο ένζυμο.

0,08  Yamaori 2010

0,95 - 9,88^ 

0,20 Yamaori 2011b

Άνευ δοκιμής

Άνευ δοκιμής

Άνευ δοκιμής

Άνευ δοκιμής

Watanabe 2015, Bornheim

Watanabe 2015, Bornheim
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Παράρτημα Γ: Θεματικές αναφορές 
Τροποποιητικές επιδράσεις 

48 Συνολική ανασκόπηση των κυριότερων CYPs, των υποστρωμάτων και παραγόντων που 
        επηρεάζουν τη λειτουργία τους 
20 Περίληψη του ρόλου των CYPs στο μεταβολισμό των φαρμάκων
14 Ένα μοντέλο ετεροενεργοποίησης με το CYP3A4
41 Η μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι η CBD μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα του CYP3A4 σε 
        ορισμένες περιπτώσεις 
21 Η μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι η CBD μπορεί να αυξήσει τη δραστηριότητα του CYP3A4 σε 
        ορισμένες περιπτώσεις
  6 Προτείνει ότι οι επαγωγικές επιδράσεις της CBD μπορούν να αντισταθμίσουν την αναστολή της 
       CYPs 2C και 3A
 7 Αποδεικνύει ότι τα ζώα μπορούν να αναπτύξουν ανοχή στην επαγωγή των CYP ενζύμων από την 
       CBD

Αναφορά περίπτωσης: Βαρφαρίνη 

18 Αναφορά περίπτωσης σχετικά με αλληλεπίδραση CBD-βαρφαρίνης 
31 Αναφορά σχετικά με τη δυσκολία χορήγησης της βαρφαρίνης
16 Αναφορά των αλληλεπιδράσεων CBD-κλοβαζάμης στους ανθρώπους

Η οικογένεια του CYP1 (CYP1A1, 1Α2, 1Β1) 

 5 Μελέτη που αποδεικνύει ότι η THC και οι μεταβολίτες της μπορούν να επάγουν το CYP2C9
43 Μελέτη για την αναστολή του CYP2C9 από τα κανναβινοειδή
21 Αναστολή του CYP2C19 από τα κανναβινοειδή
29 Παραλλαγές του CYP2C19
30 Άρθρο για τον τρόπο με τον οποίο οι πολυμορφισμοί του CYP2C9 μπορούν να επηρεάσουν τον 
        μεταβολισμό της THC

Η οικογένεια του CYP2C (CYP2C9, 2C19) 

44,47,40 Εργασίες για την αναστολή της οικογένειας των CYP1 από τα κανναβινοειδή
39,42    Μελέτες που υποδηλώνουν ότι η THC και η CBD μπορούν να επάγουν δραστηριότητα 
                       CYP1A ή μεταβολισμό PAH

     25 Αναφορά εξατμισμένης κάνναβης αυξάνοντας τον μεταβολισμό της νελφιναβίρης. Η 
                     μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι η CBD μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα του CYP3A4 σε 
                     ορισμένες περιπτώσεις
9,32,36 Μελέτες που δείχνουν ότι το ΡΡΑΚα μπορεί γενετικά να επάγει το CYP3A4 και άλλα CYPs
               6 Προτείνει ότι οι επαγωγικές επιδράσεις της CBD μπορούν να αντισταθμίσουν την 
                    αναστολή των CYPs 2C και 3A
            33 Μια εργασία παρουσίασης για την πρόβλεψη των αλληλεπιδράσεων φαρμάκου με 
                    φάρμακο με την κλοβαζάμη
     16,17 Αναφορά αλληλεπιδράσεων CBD- κλοβαζάμης στους ανθρώπους

Η οικογένεια του CYP3A (CYP3A4, 3Α5)
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Η οικογένεια του CYP2B (CYP2B1, 2Β6, 2Β10, 2Β13) 

    6 Απόδειξη ότι η CBD και ένας από τους μεταβολίτες της μπορούν να επάγουν το CYP2B10
        37 Επίδειξη ότι η CBD μπορεί να επάγει τη δραστηριότητα του CYP2B13
        45 Μελέτη των κανναβινοειδών που αναστέλλουν τα CYP2B6 
13,16 Αλληλεπιδράσεις CBD με βαλπροϊκό οξύ
          4 Μελέτη που αποδεικνύει ότι το λιμονένιο και το πινένιο μπορούν να επάγουν το CYP2B
        12 Μυρσένιο, πινένιο και λιμονένιο μπορούν να αναστείλουν το CYP2B1
        10 Το ανανδαμίδιο μπορεί να επάγει το CYP2B1/2

Το CYP2D6

46 Τα κανναβινοειδή μπορούν να αναστείλουν το CYP2D6

Το CYP2J2

  38 2J2 αλληλεπιδράσεις
3,28 Ο ρόλος του CYP2J2 στον μεταβολισμό των εικοσανοειδών

Λιγότερο αποτελεσματική ή πιο επικίνδυνη;

 7 Η ανοχή μπορεί να αναπτυχθεί στην αναστολή των CYP από την CBD
48 Εξετάζονται μεταβολές στη δραστικότητα του CYP λόγω φλεγμονής

Τρόποι διαχείρισης

19 Μια ανασκόπηση της βιοδιαθεσιμότητας και της φαρμακοκινητικής της THC
35 Πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τη φαρμακοκινητική των υψηλών δόσεων κανναβινοειδών

Άλλα κλινικά παραδείγματα

    1 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ εξατμισμένης κάνναβης και οπιούχων
        25 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κάνναβης ή THC και αντιρετροϊκών θεραπειών
        26 Αλληλεπιδράσεις CBD με -φεντανύλη
16,17 Αναφορά αλληλεπιδράσεων CBD με κλοβαζάμη στους ανθρώπους

Αλληλεπιδράσεις κανναβινοειδών με κανναβινοειδή

   22,34 Σχετικά με το μεταβολισμό της κανναβιδιόλης
        23,24 Μεταβολικές και φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ CBD και THC
11,15,27 Μελέτες που δείχνουν συνέργειες σε εκχυλίσματα ολικών φυτών που απουσιάζουν στα 
                       απομονωμένα CBD ή THC
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