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Περίληψη
Η κανναβιδιόλη (CBD), ένα κύριο μη ψυχότροπο συστατικό της κάνναβης, έχει
πολλαπλές  φαρμακολογικές  δράσεις,  συμπεριλαμβανομένων  των
αγχολυτικών, αντιψυχωτικών, αντιεμετικών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων.
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Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για την ασφάλεια και το προφίλ παρενέργειας σε
ζώα  και  ανθρώπους.  Αυτή  η  ανασκόπηση  περιγράφει  in  vivo  και  in  vitro
αναφορές  της  χορήγησης  CBD σε  ένα ευρύ φάσμα συγκεντρώσεων,  βάσει
αναφορών που ανακτήθηκαν από τα Web of Science, Scielo και Medline. Οι
λέξεις-κλειδιά που αναζητήθηκαν ήταν “κανναβινοειδή”, “κανναβιδιόλη” και
“παρενέργειες”  (“cannabinoids”,  “cannabidiol”  και  “side  effects”).  Αρκετές
μελέτες υποδεικνύουν ότι  η CBD είναι  μη τοξική σε μη μετασχηματισμένα
κύτταρα  και  δεν  προκαλεί  αλλαγές  στην  πρόσληψη  τροφής,  δεν  προκαλεί
καταληψία, δεν επηρεάζει τις φυσιολογικές παραμέτρους (καρδιακός ρυθμός,
πίεση αίματος και θερμοκρασία σώματος),  δεν επηρεάζει τη γαστρεντερική
διέλευση  και  δεν  μεταβάλλει  ψυχοκινητικές  ή  ψυχολογικές  λειτουργίες.
Επίσης, η χρόνια χρήση και οι υψηλές δόσεις έως και 1.500 mg/ημέρα της
CBD,  σύμφωνα  με  πληροφορίες,  είναι  καλά  ανεκτές  στους  ανθρώπους.
Αντίθετα, μερικές μελέτες ανέφεραν ότι αυτό το κανναβινοειδές μπορεί να
προκαλέσει  μερικές  ανεπιθύμητες  ενέργειες,  συμπεριλαμβανομένης  της
αναστολής του μεταβολισμού των ηπατικών φαρμάκων, των μεταβολών της in
vitro κυτταρικής βιωσιμότητας, της μειωμένης ικανότητας γονιμοποίησης και
των  μειωμένων  ενεργειών  της  ρ-γλυκοπρωτεΐνης  και  άλλων  μεταφορέων
φαρμάκων. Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στην χορήγηση κανναβινοειδών
σε ανθρώπους, η ελεγχόμενη CBD μπορεί να είναι ασφαλής σε ανθρώπους
και ζώα. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για τη διευκρίνιση αυτών
των αναφερόμενων παρενεργειών in vitro και in vivo.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κανναβιδιόλη (cannabidiol,  CBD) αποτελεί συστατικό του φυτού Cannabis
sativa και αποτελεί έως και το 40% των εκχυλισμάτων του φυτού[1]. Ωστόσο,
οι  συγκεντρώσεις  της  CBD  είναι  πολύ  μεταβλητές  και  εξαρτώνται  από  τις
συνθήκες  καλλιέργειας,  τους  διαφορετικούς  φαινότυπους  της  παράνομης
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κάνναβης και του μέρους του φυτού που αναλύεται[2,3]. Τα στοιχεία δείχνουν
ότι η ισχύς της CBD έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ οι συγκεντρώσεις
THC  έχουν  αυξηθεί,  δεδομένου  ότι  η  χρήση  ποικιλιών  όπως  η  sensimillia
(“skunk”),  που παρέχεται από παράνομους καλλιεργητές κάνναβης, σήμερα
κυριαρχεί στην προμήθεια κάνναβης σε πολλές χώρες[3].
Η  CBD  προκαλεί  αξιοσημείωτα  διαφορετικά  ψυχολογικά  αποτελέσματα  σε
σύγκριση  με  την  πλέον  γνωστή  ένωση  της  κάνναβης,  την  Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλη (THC)[4,5]. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει χαμηλή
συγγένεια  για  τους  υποδοχείς  CB1  και  CB2,  η  CBD  μπορεί  ακόμα  να
αλληλεπιδράσει με αυτούς τους υποδοχείς σε δόσεις ίσες ή χαμηλότερες από
1  μM.  Επομένως,  δεν  υπάρχει  καμία  βεβαιότητα  σχετικά  με  το  αν  ο
ανταγωνισμός αυτός είναι μη ανταγωνιστικός. Η CBD μπορεί επίσης να δράσει
ως αντίστροφος αγωνιστής του υποδοχέα CB1 σε συγκεντρώσεις κάτω από
εκείνες που απαιτούνται για να συνδεθεί με την ορθοστερική περιοχή CB1.
Επιπλέον, η CBD μπορεί να ανταγωνιστεί τα αποτελέσματα της THC μέσω μη
CB1/CB2 υποδοχέων, όπως τον GPR55, ο οποίος ενεργοποιείται από την THC
και εμποδίζεται από την CBD[6]. Ο χρόνος μεταξύ της πρόσληψης της CBD και
της  THC,  καθώς και  η  αναλογία  CBD/THC,  φαίνεται  ότι  παίζουν σημαντικό
ρόλο  στην  αλληλεπίδραση μεταξύ  αυτών των δύο κανναβινοειδών.  Η CBD
μπορεί  να  αυξήσει  τη  δραστικότητα  της  THC  με  φαρμακοκινητική
αλληλεπίδραση  εάν  η  CBD  χορηγηθεί  πριν  από  την  THC  ή  μπορεί  να
εμφανιστεί  φαρμακοδυναμική  αλληλεπίδραση  όταν  τα  δύο  κανναβινοειδή
λαμβάνονται μαζί, κυρίως σε μια υψηλή αναλογία CBD/THC[7].

Η CBD απομονώθηκε αρχικά από τους Adams et al. το 1940[8] και η δομή της
αναγνωρίστηκε  23  χρόνια  αργότερα[9].  Έκτοτε,  ένας  σημαντικός  αριθμός
δημοσιευμένων  άρθρων  ασχολήθηκε  με  τη  χημεία,  τη  βιοχημεία,  τη
φαρμακολογία και τα κλινικά αποτελέσματα. Μέχρι το έτος 2000, τα κύρια
ερευνητικά  θέματα  σχετικά  με  πιθανές  θεραπευτικές  επιδράσεις  της  CBD
σχετίζονταν  με  τις  αντιεπιληπτικές,  κατασταλτικές,  αγχολυτικές  και
αντιψυχωσικές της δραστηριότητες[10,11]. Η τελευταία δεκαετία έχει δείξει
σημαντική αύξηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για την CBD, λόγω της
αναγνώρισης  των  αντιφλεγμονωδών  και  νευροπροστατευτικών
αποτελεσμάτων  της.  Αυτές  οι  μελέτες  έχουν  αυξήσει  την  πιθανότητα
θεραπευτικών επιδράσεων της CBD για διάφορες καταστάσεις, όπως άνοια,
εγκεφαλική ισχαιμία, διαβήτη, φλεγμονώδεις νόσοι, ναυτία και ψυχιατρικές
διαταραχές[12].

Αυτό το ευρύ φάσμα θεραπευτικών αποτελεσμάτων μπορεί να εξηγηθεί από



τους πολλαπλούς μηχανισμούς δράσης της CBD. Παρά τη χαμηλή συγγένειά
της με τους υποδοχείς CB1 και CB2, η CBD είναι ικανή να ανταγωνίζεται τους
αγωνιστές υποδοχέων CB1/CB2 σε λογικά χαμηλές συγκεντρώσεις. Στους CB2
υποδοχείς, το CBD δρα ως αντίστροφος αγωνιστής. Άλλοι μηχανισμοί δράσης
περιλαμβάνουν τον ανταγωνισμό του πρόσφατα ανακαλυφθέντος υποδοχέα
GPR55. Ο αγωνισμός του παροδικού βανιλλοειδούς τύπου 1 του μεταβατικού
υποδοχέα  (TRPV1),  ο  αγωνισμός  του  παροδικού  δυναμικού  υποδοχέα
βανιλλοειδούς τύπου 2 (TRPV2), ο αγωνισμός του 5-ΗΤ1Α, ο ανταγωνισμός
του  υποτιθέμενου  μη  φυσιολογικού-CBD  υποδοχέα  και  η  ρύθμιση
ενδοκυτταρικών [Ca2+][13].

Η αναστολή της πρόσληψης αδενοσίνης οδηγεί σε αυξημένη σηματοδότηση
της αδενοσίνης, η οποία μπορεί να εξηγήσει την ικανότητα της CBD να μειώνει
τη φλεγμονή και να παρουσιάσει νευροπροστατευτικά αποτελέσματα[14,15].
Ένας  άλλος  παρόμοιος  μηχανισμός  έχει  επίσης  αναφερθεί  για  την  CBD,
σύμφωνα με τον οποίο αυτό το κανναβινοειδές θα μπορούσε να μπλοκάρει
την  πρόσληψη  ανανδαμιδίου  και  να  αναστέλλει  την  ενζυματική  υδρόλυση
του[16].

Λίγες  μελέτες  έχουν  ολοκληρωθεί  σχετικά  με  την  ασφάλεια  και  τις
παρενέργειες της CBD μετά τη χορήγησή της in vivo και in vitro, αλλά αυτή η
επισκόπηση  θα  συνοψίσει  τα  ευρήματα  αυτά.  Πρώτον,  θα  συζητηθεί  η
ασφάλεια  της  CBD  σε  ζώα  και  ανθρώπους.  Δεύτερον,  θα  συζητηθούν  οι
παρενέργειες της πρόσληψης της CBD, καθώς και οι βιολογικές παράμετροι
που επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση της CBD με άλλες ουσίες. Τέλος,
θα παρουσιαστεί κάποια τοξικολογική πτυχή που μελετήθηκε σε πιθήκους.

ΜΕΘΟΔΟΣ
Αυτή  η  ανασκόπηση  πραγματοποιήθηκε  χρησιμοποιώντας  αναφορές  που
ανακτήθηκαν από τα Web of Science, Scielo και Medline[*]. Οι λέξεις-κλειδιά
που αναζητήθηκαν ήταν “κανναβινοειδή”, “κανναβιδιόλη” και “παρενέργειες”.
Δεν επιβλήθηκαν χρονικά όρια στα κριτήρια αναζήτησης.
[*] Web of Science https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science 
SciELO https://en.wikipedia.org/wiki/SciELO 
MEDLINE https://en.wikipedia.org/wiki/MEDLINE 

Περιελάβαμε  έγγραφα σε  αγγλική,  πορτογαλική  και  ισπανική  γλώσσα που
περιγράφουν έρευνα σε ανθρώπους ή ζώα χρησιμοποιώντας μόνο CBD. Οι
κατάλογοι  αναφοράς των επιλέξιμων εγγράφων ελέγχθηκαν για πρόσθετες
σχετικές  μελέτες.  Έχουν  αποκλειστεί  μελέτες  που  περιγράφουν  μεικτά
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κανναβινοειδή  ή  εκχυλίσματα  CBD.  Για  την  ανασκόπηση  επιλέχθηκαν
συνολικά 132 έγγραφα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ασφάλεια της CBD
Επίδραση στην κυτταρική ανάπτυξη και την εμβρυογένεση
Η CBD ασκεί αντι-πολλαπλασιαστικά και  προ-αποπτωτικά αποτελέσματα σε
κυτταρικές σειρές όγκων.  Υπάρχουν αρκετοί  μηχανισμοί με τους οποίους η
CBD  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματά  της,  συμπεριλαμβανομένης  της
παραγωγής  δραστικών  ειδών  οξυγόνου  (reactive  oxygen  species,  ROS)  και
ταυτόχρονης ενεργοποίησης της κασπάσης-8 εκκίνησης και  της κασπάσης-9
(caspase-8)[17],  της  αναστολής  της  οδού  προ-καρκινογόνο-γένεσης
λιποξυγενάσης  (lipoxygenase)[18]  και  της  επαγωγής  απόπτωσης,  της
αναστολής όγκου[16].

Για να διερευνηθεί η εκλεκτικότητα των επιδράσεων της CBD σε καρκινικά και
μη καρκινικά κύτταρα, διάφορες συγκεντρώσεις CBD (1-25μΜ) δοκιμάστηκαν
in vitro σε διαφορετικές σταθεροποιημένες μη όγκου κυτταρικές σειρές, όπως
ανθρώπινα  κερατινοκύτταρα,  προαδιποκύτταρα  αρουραίου  και
μονοκυτταροαγγεία  ποντικού.  Η  CBD  δεν  επηρεάζει  τη  ζωτικότητα  των  μη
όγκου  κυτταρικών  γραμμών,  αντίθετα  με  ότι  συμβαίνει  με  τα  κύτταρα
καρκινώματος του μαστού ανθρώπου, τα κύτταρα καρκινώματος ανθρώπινου
προστάτη,  τα  ανθρώπινα  κύτταρα  ορθοκολικού  καρκινώματος,  τα  κύτταρα
ανθρώπινου  γαστρικού  αδενοκαρκινώματος,  τα  κύτταρα  γλοιώματος
αρουραίου,  τα  κύτταρα  θυρεοειδούς  αρουραίου  μετασχηματισμένα  με  το
ογκογόνο  νΚ-ras  και  κύτταρα  βασεόφιλης  λευχαιμίας  αρουραίου[16].  Τα
γλοιακά  κύτταρα  ελέγχθηκαν  επίσης  έναντι  τοξικότητας  CBD  και  η
βιωσιμότητά τους δεν επηρεάστηκε από τη θεραπεία με CBD μέχρι 50μΜ. Η
ασφάλεια της CBD σε μη μετασχηματισμένα κύτταρα μπορεί να εξηγηθεί από
την έλλειψη βλάβης από ROS στα γλοιακά κύτταρα[17].

Η ανάλυση των επιπτώσεων της CBD στην ανάπτυξη εμβρύων είναι επίσης
σημαντική, διότι εγείρει το ερώτημα εάν οι μελλοντικές μητέρες μπορούν να
πάρουν την CBD και, συνεπώς, αν επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρύου. Τα
αποτελέσματα in vitro αποκάλυψαν ότι η CBD δεν μεταβάλλει σημαντικά την
εμβρυϊκή ανάπτυξη σε συγκεντρώσεις 6,4, 32 και 160nΜ[19].

Επίδραση στην πρόσληψη τροφής
Μια κοινή επίδραση της THC είναι η αυξημένη πρόσληψη τροφής[20,21,22], η



οποία  προκαλείται  από  τον  CB1  και  προκαλείται  από  διέγερση
απελευθέρωσης ντοπαμίνης στον πυρήνα accumbens[6].

Η CBD έχει χαμηλή συγγένεια για τον υποδοχέα CB1 και συγκεντρώσεις 3 έως
100 mg/kg βάρους σώματος (bw) που χορηγούνται ενδοπεριτοναϊκά (i.p.) δεν
είχαν σημαντικές επιδράσεις  στην πρόσληψη τροφής σε ποντίκια [23,25]  ή
αρουραίους. Ωστόσο, η CBD (20 mg/kg bw  i.p.) μείωσε την υπερφαγία που
επάγεται από τους αγωνιστές υποδοχέων CB1 και 5-HT1A σε αρουραίους[26].

Αντίθετα, η χρόνια χρήση της CBD για έως και 14 ημέρες μείωσε το κέρδος
σωματικού βάρους σε αρουραίους σε δόσεις των 2,5 και 5 mg/kg βάρους.
Αυτό  το  αποτέλεσμα  παρεμποδίστηκε  με  συν-χορήγηση  ενός  ανταγωνιστή
υποδοχέα CB2[27].

Καταληπτικά εφέ και αλλαγές στην κίνηση
Τα τυπικά αντιψυχωτικά φάρμακα επιδεικνύουν καταληψία ως παρενέργεια,
η οποία προκαλείται από τον αποκλεισμό υποδοχέων ντοπαμίνης στο ραχιαίο
ραβδωτό  σώμα.  Αυτά  τα  φάρμακα  μπορεί  να  εξουδετερώνουν  τις
στερεοτυπικές  δράσεις  των  ντοπαμινεργικών  παραγόντων  σε  τρωκτικά,
συμπεριλαμβανομένης  της  d-αμφεταμίνης,  και  της  υπερκινητικότητας  που
προκαλείται  από  ντοπαμινεργικούς  παράγοντες  ή  τον  ανταγωνισμό  του
υποτύπου  υποδοχέα  γλουταμικού  υποδοχέα  Ν-μεθυλο-d-ασπαρτικό  (N-
methyl-d- aspartate, NMDA). Επιπλέον, αυτοί οι ντοπαμινεργικοί παράγοντες
προκαλούν  μειωμένη  κοινωνική  αλληλεπίδραση  και  διάσπαση  του
αντανακλαστικού  προ-παλμού  αναστολής.  Ο  ανταγωνισμός  αυτών  των
επιδράσεων  είναι  προγνωστικός  για  ενώσεις  με  αντιψυχωτική
δραστικότητα[28].

Αρκετές μελέτες έχουν αξιολογήσει τις αντιψυχωτικές ιδιότητες της CBD σε
ζωικά  μοντέλα.  Αυτό  το  κανναβινοειδές  δεν  έχει  αποδειχθεί  ότι  προκαλεί
καταληψία, ακόμη και σε δόσεις τόσο υψηλές όσο 480 mg/kg bw [12,29,32].

Εξετάστηκαν  αλλαγές  στην  κίνηση  σε  μελέτες  πιθανών  αγχολυτικών  και
αντικαταθλιπτικών  επιδράσεων  της  CBD.  Τα  αντικαταθλιπτικά  φάρμακα
ενεργοποιούν  τους  υποδοχείς  5-HT1A[33]  και  η  CBD  μπορεί  επίσης  να
εμφανίζει ιδιότητες αγωνιστή στους υποδοχείς 5-HT1A[34]. Η CBD εμφανίζει
αγχολυτικά  και  αντικαταθλιπτικά  αποτελέσματα  με  ανεστραμμένο  προφίλ
σχήματος U, αλλά δεν προκαλεί μεταβολές κίνησης[23,28,35,36].



Επιδράσεις στις φυσιολογικές παραμέτρους στα ζώα
Αρκετές μελέτες που χορήγησαν την CBD με διαφορετικές οδούς απέδειξαν
ότι  είναι  ασφαλής,  όσον  αφορά  τις  επιδράσεις  στις  φυσιολογικές
παραμέτρους.

Η  CBD  δεν  επηρεάζει  την  αρτηριακή  πίεση,  τον  καρδιακό  ρυθμό,  τη
θερμοκρασία του σώματος, τα επίπεδα γλυκόζης, το pH, το Pco2, το Po2, τον
αιματοκρίτη, το K+ ή το Na+, τη γαστρεντερική διαμετακόμιση ή την ορθική
θερμοκρασία σε μια ευρεία περιοχή δόσεων (3-30 mg/kg bw i.p.) σε τρωκτικά
[24,37,42].  Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια,  ακόμη και  μετά από 14 ημέρες
θεραπείας[43]. Μια in vitro μελέτη έδειξε ότι το κανναβινοειδές απέτυχε να
προκαλέσει  συστολή  στο  λεπτό  έντερο  ποντικού  σε  συγκεντρώσεις  που
κυμαίνονται από 0,01 μmol/L έως 10,0 μmol/L[37]. Επιπλέον, η CBD δεν έχει
επιδείξει  σημαντικές  επιδράσεις  στη  φυσιολογική  δραστηριότητα  του
ανοικτού  πεδίου  (αφόδευση  και  ούρηση)  ούτε  στη  συμπεριφορά  της
φωνητικής συμπεριφοράς[39]. Οι ποντικοί που υποβλήθηκαν σε αγωγή με 60
mg/kg  bw  CBD  i.p.  τρεις  φορές  την  εβδομάδα  για  12  εβδομάδες  δεν
εμφάνισαν  σημαντικές  ανεπιθύμητες  ενέργειες  όπως  αταξία,  κύφωση,
γενικευμένο τρόμο, ταλαντευόμενο βάδισμα ή δυσκαμψία ουράς[44]. Τέλος,
η CBD σε 10 και 20 mg/kg bw i.p. δεν προκάλεσε έμεση σε ποντίκια[45].

Μια άλλη μελέτη που διεξήχθη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η CBD είναι
ένας  αγωνιστής  στους  υποδοχείς  TRPV1  αρουραίου  in  vivo  έδειξε  την
ασφάλεια αυτού του κανναβινοειδούς σε άλλες φυσιολογικές παραμέτρους.
Οι  αρουραίοι  έλαβαν  έγχυση  CBD  (0,003-6,36  μmol,  1-2.000  μg
ενδοαρτηριακά), αλλά δεν παρουσίαζαν αξιοσημείωτες επιδράσεις στη μέση
αρτηριακή  πίεση,  στις  τάσεις  αερίου  αρτηριακού  αίματος,  στο  ρΗ,  στις
αναπνευστικές αποκρίσεις ή στον αναπνευστικό όγκο. Αυτή η μελέτη παρείχε
στοιχεία ότι η CBD δεν επηρεάζει τον εξαερισμό[46].

Τα κανναβινοειδή αλληλεπιδρούν σε διαφορετικούς βαθμούς με τα κανάλια
TRP,  με  την  CBD  να  είναι  πιο  ισχυρή  στο  TRPV1[47].  Η  διέγερση  των
βανιλλοειδών υποδοχέων προκαλεί αγγειοδιαστολή και φλεγμονή. Η CBD έχει
αποδειχθεί  ότι  είναι  ένας  πλήρης  αγωνιστής  ανθρώπινου  TRPV1  σε
συγκεντρώσεις  μικρότερες  από  εκείνες  που  απαιτούνται  για  δέσμευση  σε
υποδοχείς  CB1/CB2,  συνήθως  σε  δόσεις  που  κυμαίνονται  από  10  έως  50
mg/kg  στους  ανθρώπους,  ακολουθούμενη  από  μια  γρήγορη
απευαισθητοποίηση των υποδοχέων TRPV1, η οποία οδηγεί στην εξάντληση
των αισθητήριων αναισθησιαλγίας[48].



Η CBD (0,1-30  mg/kg  bw ενδοφλεβίως  (i.v.))  δεν  είχε  καμία επίδραση στο
ρυθμό της εντερικής διαμετακόμισης ή στο ρυθμό της γαστρικής κένωσης ή
των καρδιαγγειακών, των πνευμονικών, της υποθερμίας ή των αναπνευστικών
παραμέτρων[29,49,50].  Μια  αξιολόγηση  της  νευροπροστατευτικής  δράσης
της  CBD  αποκάλυψε  ότι  η  CBD  δεν  ήταν  μόνο  ελεύθερη  από  σημαντικές
παρενέργειες,  αλλά  επίσης  συνδέθηκε  με  καρδιακά,  αιμοδυναμικά  και
αναπνευστικά οφέλη σε χοιρίδια[51].

Είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  η  έλλειψη  παρενεργειών  της  CBD
παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια μελετών των οποίων οι κύριοι στόχοι ήταν να
μην αξιολογηθεί η ασφάλεια της CBD, αλλά να μελετηθεί η δραστηριότητα
των κανναβινοειδών. Επιπλέον, αρκετές άλλες μελέτες που αξιολόγησαν τις
αγχολυτικές επιδράσεις της CBD σε τρωκτικά, κατέδειξαν την ασφάλεια και
την ανεκτικότητα αυτού του φαρμάκου σε τρωκτικά [52,53,54,55,56,57].

Επιδράσεις στη δραστηριότητα μονοαμινοξειδάσης
Η CBD (0,3-300 μg/mg πρωτεΐνης) ήταν αναποτελεσματική στην αναστολή της
δραστηριότητας  της  μονοαμινοξειδάσης  χοίρου  του  μιτοχόνδριου  του
εγκεφάλου  και  του  ήπατος  μετά  από  1  ώρα  επώασης  με  μιτοχονδριακό
παρασκεύασμα[58].

Επιδράσεις στη μνήμη
Βραχυπρόθεσμη  μνήμη  και  άλλα  γνωστικά  ελλείμματα  έχουν  αναφερθεί
στους  ανθρώπους  μετά  από  το  κάπνισμα  κάνναβης.  Σε  αρουραίους  που
υποβλήθηκαν  σε  δοκιμή  έναντι  καθυστερημένης  αντιστοίχισης  σε  εργασία
δείγματος,  η  THC  έδειξε  μια  συσχέτιση  μεταξύ  καθυστέρησης  και
εξαρτώμενου από την δόση συμπεριφορικού ελλείμματος που παράγεται σε
αυτή την εργασία Αυτή η απόδοση επιδεινώθηκε επιλεκτικά από την έλλειψη
απαλλαγής των νευρώνων του ιπποκάμπου.  Ωστόσο,  η CBD σε δόσεις  των
0,75-2,0 mg/kg bw (i.p.) δοκιμάστηκαν στο ίδιο έργο και δεν παρατηρήθηκε
σημαντική επίδραση στην απόδοση[59].

Επιδράσεις στους υποδοχείς οιστρογόνων
Οι  ενώσεις  που  διαθέτουν  την  τρικυκλική  δομή  κανναβινοειδών,
συμπεριλαμβανομένης  της  CBD,  έχουν  αναφερθεί  ότι  αλληλεπιδρούν  με
υποδοχείς  οιστρογόνων  τρωκτικών.  Για  να  ελεγχθεί  η  υπόθεση  ότι  τα
κανναβινοειδή παράγουν μια άμεση ενεργοποίηση υποδοχέων οιστρογόνων,
οι  Ruh  et  al.[60]  διερεύνησαν  αν  οι  κανναβινοειδείς  ενώσεις  εμφανίζουν



μιτογένεση  επαγόμενη  από  οιστρογόνο  σε  κύτταρα  καρκίνου  του  μαστού
MCF-7. Οι CBD (1 και 10 μΜ) δεν διεγείρουν σημαντικά την πολλαπλασιαστική
απόκριση ή τη μεταγραφική δραστηριότητα σε σύγκριση με τους μάρτυρες.
Ως αποτέλεσμα, η CBD απέτυχε να συμπεριφέρεται ως αγωνιστής υποδοχέα
οιστρογόνου in vitro.

Μελέτες στους ανθρώπους
Σε μελέτες σε ανθρώπους, η χορήγηση CBD δεν προκάλεσε παρενέργειες σε
ένα  ευρύ  φάσμα  δοσολογιών,  συμπεριλαμβανομένων  οξείας  και  χρόνιας
δοσολογίας, και η ανοχή στην CBD δεν αναπτύχθηκε.

Οξείες Μελέτες
Στη  δεκαετία  του  1970,  μελέτες  σε  ανθρώπους  έδειξαν  ότι  η  από  του
στόματος  πρόσληψη  CBD  από  15  έως  160  mg  [61,62,63],  η  εισπνοή  0,15
mg/kg  bw[64]  ή  η  ενδοφλέβια  ένεση  από  5  έως  30  mg[4,61]  δεν
ακολουθήθηκαν από παρενέργειες.

Η CBD δεν παρεμβαίνει σε πολλές ψυχοκινητικές και ψυχολογικές λειτουργίες
στον  άνθρωπο.  Η  CBD δεν  επηρεάζει  τον  καρδιακό  ρυθμό,  την  αρτηριακή
πίεση ή την επίδοση στη δοκιμασία μάθησης σε συνδυασμό με το μάτι, όπως
μετράται με βαθμολογία ανάκλησης σε δόσεις μέχρι 600 mg [52,62,65,74].

Μεταγενέστερες μελέτες σχετικά με τα αντιψυχωσικά αποτελέσματα της CBD
δεν ανέφεραν καμία παρενέργεια μετά την πρόσληψη CBD [75,76,77].

Χρόνιες Μελέτες
Η χρόνια χορήγηση από το στόμα των 10 mg CBD ημερησίως για 21 ημέρες
δεν προκάλεσε αλλαγές στις εξετάσεις νευρολογικών (συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών (EEG)), κλινικών (συμπεριλαμβανομένου του
ηλεκτροκαρδιογραφήματος  (EKG)),  ψυχιατρικών,  στο  αίμα  ή  τα  ούρα
εξετάσεων[78].  Παρομοίως,  η  χορήγηση  από  του  στόματος  CBD  σε  υγιείς
συμμετέχοντες (3 mg/kg bw ημερησίως για 30 ημέρες) και σε επιληπτικούς
ασθενείς (200-300 mg ημερησίως για 135 ημέρες) ήταν καλά ανεκτή και δεν
διαπιστώθηκαν  σημάδια  τοξικότητας  ή  σοβαρές  παρενέργειες  σε
νευρολογικές και φυσικές εξετάσεις, σε ανάλυση αίματος και ούρων ή σε EKG
και EEG, οι οποίες διενεργήθηκαν σε εβδομαδιαία διαστήματα[10].

Η CBD αξιολογήθηκε για συμπτωματική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε
15 ασθενείς χωρίς νευροληπτικά με νόσο του Huntington. Οι επιδράσεις μετά



από πόσιμο CBD (10 mg/kg bw/ημέρα για 6 εβδομάδες) ή εικονικό φάρμακο
(σησαμέλαιο  για  6  εβδομάδες)  αξιολογήθηκαν  εβδομαδιαίως  υπό  διπλό
τυφλό,  τυχαίο  σχεδιασμό  διασταύρωσης.  Η  CBD  δεν  έδειξε  σημαντικές  ή
κλινικές  διαφορές  σε  σύγκριση  με  το  εικονικό  φάρμακο  στην  απογραφή
παρενεργειών  κάνναβης,  σε  κλινικές  εργαστηριακές  εξετάσεις  ή  σε  άλλες
μεταβλητές  αποτελεσμάτων ασφάλειας.  Επίσης,  εβδομαδιαία  επίπεδα CBD
(μέση  περιοχή  5,9  έως  11,2  ng/ml),  που  προσδιορίστηκαν  με  GC/MS,  δεν
διέφεραν σημαντικά κατά τη διάρκεια των 6 εβδομάδων χορήγησης CBD[79].

Μια προηγούμενη αναφορά κρούσματος ενός εφήβου που διαγνώστηκε με
σχιζοφρένεια  και  παρουσίασε  σοβαρές  ανεπιθύμητες  ενέργειες  μετά  από
θεραπεία  με  συμβατικά  αντιψυχωσικά  κατέδειξε  σημαντική  βελτίωση  των
συμπτωμάτων  χωρίς  παρενέργειες  μετά  από  νοσηλεία  και  4  εβδομάδες
θεραπείας  με  αυξανόμενες  δόσεις  CBD  μέχρι  1.500  mg/ημέρα[80].  Πιο
πρόσφατα, η μονοθεραπεία CBD χορηγήθηκε σε τρεις ασθενείς με ανθεκτική
στη θεραπεία σχιζοφρένεια (αρχική από του στόματος δόση 40 mg, αυξημένη
σε 1.280 mg/ημέρα) για έως και 4 εβδομάδες χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες,
ακόμη και στην υψηλότερη δόση[81]. Παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε
σε δύο ασθενείς  με  διπολική συναισθηματική διαταραχή που έλαβαν CBD
(600-1.200 mg/ημέρα) για έως και 24 ημέρες[82]. Μια διπλή-τυφλή μελέτη με
42  ασθενείς  με  διάγνωση  σχιζοφρένειας  ή  σχιζοφρενοειδούς  διαταραχής
(DSM-IV) σε ένα οξύ επεισόδιο έδειξε ότι η CBD (800 mg) μείωσε σημαντικά
τα  ψυχωτικά  συμπτώματα  μετά  από  2  έως  4  εβδομάδες  θεραπείας  και
προκάλεσε  λιγότερες  παρενέργειες,  όπως  τα  εξωπυραμιδικά  συμπτώματα,
αυξημένα  επίπεδα  προλακτίνης  και  αύξηση  βάρους,  σε  σύγκριση  με  τη
amilsupride[83].

Η  αποτελεσματικότητα  και  η  ασφάλεια  της  CBD σε  ασθενείς  με  νόσο του
Parkinson με  ψυχωτικά  συμπτώματα  μελετήθηκαν  σε  ανοικτή  δοκιμή  4
εβδομάδων. Μια ευέλικτη από του στόματος δόση CBD, που κυμαίνεται από
150 mg/ημέρα έως 400 mg/ημέρα την τελευταία εβδομάδα, συν τις συνήθεις
θεραπείες  των  ασθενών  έδειξε  ότι  τα  ψυχωτικά  συμπτώματα  μειώθηκαν
σημαντικά. τα γνωστικά και κινητικά συμπτώματα δεν επηρεάστηκαν από το
κανναβινοειδές και δεν αναφέρθηκαν σοβαρές παρενέργειες[84]. Μια διπλή-
τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή βρίσκεται σε εξέλιξη από την
ομάδα μας για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την
ανεκτικότητα της CBD σε ασθενείς με νόσο του Parkinson και ψύχωση.

Τέλος, μια γυναίκα ηλικίας 19 ετών με ιστορικό εθισμού στην κάνναβη έλαβε



CBD 300 mg την ημέρα 1, 600 mg/ημέρα χωρισμένη σε δύο δόσεις την ημέρα
2 έως και 10 και CBD 300 mg την ημέρα 11. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
με CBD, η ασθενής δεν ανέφερε οποιαδήποτε συμπτώματα απόσυρσης από
τη κάνναβη και δεν παρουσίασε άγχος ή διασταυρωτικά συμπτώματα[67] ή
βελτιωμένη ποιότητα ύπνου, όπως αξιολογείται από τυποποιημένες κλίμακες
αξιολόγησης.

Δεν  συμπεριλάβαμε  σε  αυτές  εδώ  τις  μελέτες,  μελέτες  για  εκχυλίσματα
κάνναβης ή εκχυλίσματα πλούσια σε CBD, καθώς οι άλλες ενώσεις (που ήταν
αρκετές) ενδέχεται να έχουν πολλαπλές αλληλεπιδράσεις με την CBD. Ωστόσο,
μερικές κλινικές δοκιμές στη πολλαπλή σκλήρυνση έδειξαν ότι το μίγμα 1:1
της THC και CBD, το οποίο είναι διαθέσιμο ως ψεκασμός στο στόμα (Sativex®)
σε δόσεις κυμαινόμενες από 2,5 έως 120 mg από κάθε κανναβινοειδές, δεν
έδειξε δυσμενείς επιδράσεις στη γνωστική λειτουργία ή διάθεση[85] ή άλλες
από εκείνες  που παρατηρούνται  με  ψυχοδραστικά φάρμακα για  θεραπεία
πόνου[86].

Αυτές οι μελέτες σχετικά με την ασφάλεια της χορήγησης CBD συνοψίζονται
στους Πίνακες 1 και 2.

Παρενέργειες της CBD
Επίδραση της κανναβιδιόλης στο ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα
Η  πλειοψηφία  της  διαθέσιμης  βιβλιογραφίας  παρουσιάζει  ανασταλτική
ικανότητα των κανναβινοειδών, συμπεριλαμβανομένης της CBD, στα κύτταρα
του  ανθρώπινου  ανοσοποιητικού  συστήματος.  Η  CBD  (2,5-10  μg/ml)
αναστέλλει ισχυρά την παραγωγή ιντερλευκίνης (IL)-10 σε μια αρνητική σε ιό
Τ κυτταρική σειρά και αυξάνει την IL-8, τη μακροφάγα φλεγμονώδη πρωτεΐνη
1α  (MIP-1α)  και  την  παραγωγή  MIP-1B  σε  μια  γραμμή  κυττάρων
ηωσινοφιλικής  λευχαιμίας  και  ανέστειλε  την  παραγωγή  IL-8  από  τα  Β-
κύτταρα. Δεδομένου ότι η CBD μείωσε την παραγωγή χημειοκινών IL-8 και CC
(MIP-1α και  MIP-1B)  από  Β-κύτταρα,  ο  κίνδυνος  μόλυνσης  από  τον  ιό  της
ανθρώπινης  ανοσοανεπάρκειας  1  (HIV-1)  ή  άλλους  μολυσματικούς
οργανισμούς  μπορεί  να  αυξηθεί  ο  κίνδυνος  εξέλιξης  της  νόσου.
Προηγούμενες αναφορές υποδεικνύουν ότι η IL-10 αναστέλλει την έκφραση
του  HIV-1  από  μολυσμένους  μακροφάγους[87,88,89].  Επομένως,  η  ισχυρή
αναστολή της παραγωγής IL-10 από την CBD θα μπορούσε να είναι ένας άλλος
μηχανισμός  με  τον  οποίο  αυτό το  κανναβινοειδές  μπορεί  να  ρυθμίσει  την
παραγωγή HIV-1[90].



Εν ολίγοις, αν και αυτές οι επιδράσεις είναι δυνητικά ωφέλιμες σε ορισμένες
περιπτώσεις, μπορεί να επιδεινώσουν την εξέλιξη της νόσου, τη λοίμωξη από
τον  ιό  HIV,  τη  γένεση όγκου και  τις  μεταστάσεις  και  να  επιδεινώσουν την
αλλεργική φλεγμονή στους πνεύμονες[90]. Ωστόσο, ορισμένα αποτελέσματα
υποδηλώνουν ότι η CBD θα μπορούσε να δώσει μια διφασική απόκριση στο
ανοσοποιητικό  σύστημα  με  διεγερτική  ικανότητα  σε  χαμηλότερες  δόσεις
(συγκεντρώσεις σε νανογραμμομοριακές τιμές) και ανασταλτική δραστικότητα
σε  υψηλότερες  δόσεις  (μικρομοριακές  συγκεντρώσεις).  Συνεπώς,
παρατηρήθηκε αύξηση της δραστικότητας 2,3-διοξυγενάσης που προκαλείται
από μιτογόνο και  έκκριση ιντερφερόνης (IFN)-y με CBD (10-100 ng/ml)  και
καταστολή  αυτών  των  ενεργειών  σε  υψηλότερες  δόσεις  (1-10  μg/ml)  σε
ανθρώπινα μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος[91].

Σε  in  vivo  αξιολογήσεις  της  CBD  σε  ανθρώπους,  βρέθηκαν  σημαντικοί
συσχετισμοί μεταξύ των επιπέδων στο αίμα της IFN-y, της νεοπτερίνης και της
αναλογίας  kynurenine  προς  tryptophan  σε  διάφορες  ασθένειες,
συμπεριλαμβανομένου του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, λοίμωξη,
κακοήθεια  και  αυτοάνοσα  σύνδρομα[92,93,94].  Επιπλέον,  υπάρχουν
σημαντικοί συσχετισμοί μεταξύ της μείωσης των επιπέδων θρυπτοφάνης και
της  αυξημένης ευαισθησίας  των ασθενών σε διαταραχές  της  διάθεσης και
κατάθλιψη [95,96,97]. Η ενεργοποίηση της 2,3-διοξυγενάσης της ινδολαμίνης
θα μπορούσε να αποτελέσει μια σύνδεση μεταξύ του ανοσολογικού δικτύου
και της παθογένεσης της κατάθλιψης, όταν η διαθεσιμότητα της τρυπτοφάνης
περιορίζει τη βιοσύνθεση της σεροτονίνης [91,96,98].







Επιδράσεις στην κυτταρική βιωσιμότητα
Έχουν διεξαχθεί μελέτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας και απόπτωσης των



κυττάρων από την CBD εδώ και δεκαετίες[99]. Η επαγωγή της απόπτωσης από
τα κανναβινοειδή έχει  αποδειχθεί κυρίως σε λευχαιμία,  καρκίνωμα μαστού
και κύτταρα γλοιώματος[100], αλλά είναι διαθέσιμες ελάχιστες πληροφορίες
σχετικά  με  τα  πρωτογενή  κύτταρα.  Ορισμένες  αναφορές  έχουν  δείξει  μια
διαφορική  ευαισθησία  μεταξύ  μετασχηματισμένων  και  μη
μετασχηματισμένων μονοκυττάρων και κυττάρων γλοίας στην απόπτωση που
προκαλείται από την CBD[16,17,101], εμπλέκοντας την πιθανή χρήση της CBD
ως αντικαρκινικού παράγοντα κατά ευαίσθητων όγκων[102].

Ωστόσο, η έκθεση των θυμοκυττάρων σε CBD (4-16 μΜ) για 2 ώρες αύξησε
τον μέσο φθορισμό της 2',7'-διχλωροφθορεσίνης (DCF) με τρόπο σχετικό με τη
συγκέντρωση,  υποδεικνύοντας  μια  αυξημένη  κυτταρική  παραγωγή  ROS.
Παρόλα  αυτά,  η  θεραπεία  CBD αύξησε  σημαντικά  τον  φθορισμό  DCF  στα
θυμοκύτταρα και τα κύτταρα θυρεοειδούς EL-4. Αναλύσεις χρονικής πορείας
αποκάλυψαν  ότι  η  απόπτωση  που  προκαλείται  από  CBD  παρατηρήθηκε
νωρίτερα σε κύτταρα EL-4 από ότι στα θυμοκύτταρα[102]. Αρκετές μελέτες
έχουν αναφέρει έναν κρίσιμο ρόλο για τα ROS στην επαγόμενη από την CBD
απόπτωση σε κύτταρα γλοιώματος και λευχαιμίας[17,100].

Τα  πρωτογενή  μονοκύτταρα  και  τα  κύτταρα  των  γλοιών  είναι  κατά  τα
φαινόμενα  μη  ευαίσθητα  στην  απόπτωση  που  προκαλείται  από  την
CBD[17,101], αλλά παρατηρήθηκε αύξηση της απόπτωσης με θεραπεία CBD
σε  φυσιολογικά  λεμφοκύτταρα.  Η  CBD  αύξησε  επίσης  την  απόπτωση
σπληνοκυττάρων μέσω εξαρτώμενης από ROS ενεργοποίησης της κασπάσης-
8[102].  Η  έκθεση  των  σπληνοκυττάρων  σε  CBD  (4-8  μΜ)  προκάλεσε  μια
πρώιμη παραγωγή ROS με απόκριση αιχμής σε 1 ώρα μετά τη θεραπεία CBD
και  μια  παράλληλη  σταδιακή  μείωση  της  κυτταρικής  γλουταθειόνης.
Επιπλέον, η θεραπεία CBD (8 μΜ) διεγείρει σημαντικά την ενεργοποίηση της
κασπάσης-8.  Αν  και  δεν  έδειξε  θετικό  αντίκτυπο  στην  παραγωγή  ROS,  η
προκαταρκτική αγωγή των σπληνοκυττάρων με έναν διαπερατό από κύτταρα
αναστολέα  για  την  κασπάση-8  εξασθένησε  σημαντικά  την  μεσολαβούμενη
από την CBD απόπτωση με τρόπο εξαρτώμενο από τη συγκέντρωση[103].

Αυτή  η  προ-αποπτωτική  ιδιότητα  που  προκαλείται  από  την  CBD  σε
φυσιολογικά  λεμφοκύτταρα  μπορεί  να  συμβάλει  στην  ανοσοκατασταλτική
δράση που προκαλείται από αυτό το κανναβινοειδές. Οι επιπτώσεις αυτής της
επίδρασης σε ασθενείς με μολυσματικές ασθένειες πρέπει να διερευνηθούν.

Αναστολή του μεταβολισμού των ηπατικών φαρμάκων



Η  κανναβιδιόλη  είναι  ένας  ισχυρός  αναστολέας  του  μεταβολισμού  των
ηπατικών φαρμάκων και  αυτό προκαλεί  το ερώτημα εάν η CBD μπορεί  να
αναστείλει  το  μεταβολισμό  άλλων  φαρμάκων  in  vivo,  επηρεάζοντας  τη
συγκέντρωση του μεταβολίτη τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα[104,105].

Η αναστολή του μεταβολισμού του φαρμάκου μέσω της CBD είναι πιθανόν
αποτέλεσμα της ομοιοπολικής σύνδεσης ενός δραστικού μεταβολίτη CBD με
το ηπατικό μικροσωμικό Ρ450[106], που επηρεάζει συγκεκριμένα ισοένζυμα.
Η  οξεία  θεραπεία  με  CBD  σε  αρσενικούς  αρουραίους  μειώνει  την
περιεκτικότητα  σε  ηπατικό  κυτοχρώμα  P450[107].  Παρόμοιο  αποτέλεσμα
παρατηρήθηκε  σε  ποντίκια,  παρουσιάζοντας  απενεργοποίηση  ειδικών
ισομορφών  κυτοχρώματος  Ρ450  που  ανήκουν  στις  υποοικογένειες  2C  και
3Α[108,109].  Οι  ορθόλογοι  αυτών  των  Ρ450  βρίσκονται  επίσης  σε
μικροσώματα ανθρώπινου  ήπατος  και  οι  μελέτες  ανοσολογικής  αναστολής
δείχνουν ότι τα προφίλ των μεταβολιτών τους είναι ποιοτικά όμοια με εκείνα
των  ομολόγων τους[110].  Επιπλέον,  η  CBD μπορεί  να  απενεργοποιήσει  το
ανθρώπινο P450 3A4[111], το οποίο είναι υπεύθυνο για το μεταβολισμό πάνω
από το 60% των κλινικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων[112].

Ο μεταβολισμός του κύριου δραστικού συστατικού της κάνναβης, της THC και
του ενδογενούς κανναβινοειδούς ανανδαμιδίου αναστέλλεται από την CBD.
Για να προσδιοριστεί η επίδραση της CBD σε μεταβολισμό καταλυόμενου από
Ρ450 ανανδαμιδίου, οι ποντικοί υποβλήθηκαν σε αγωγή με CBD (120 mg/kg
bw)  πριν  παρασκευαστούν  ηπατικά  μικροσώματα  και  επωάστηκαν  με
ανανδαμίδιο.  Η  θεραπεία  CBD  ανέστειλε  σημαντικά  τον  σχηματισμό  δύο
μεταβολιτών ανανδαμιδίου. Έτσι, τα ηπατικά P450s 2C και 3A ποντικών, τα
οποία  είναι  αδρανοποιημένα  επιλεκτικά  από  την  CBD[113],  μπορεί  να
εμπλέκονται στο σχηματισμό ορισμένων, αλλά όχι όλων, των μεταβολιτών του
ανανδαμιδίου [114].

Η βιταμίνη Α και  τα κανναβινοειδή μεταβολίζονται  από το P450s  2C και  η
αναστολή  αυτού  του  ενζύμου  με  τη  μεσολάβηση  της  CBD  μπορεί  να
μεταβάλει τον μεταβολισμό της βιταμίνης Α. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί
να  είναι  κλινικά  σημαντική,  ειδικά  όταν  μεγάλες  δόσεις  βιταμίνης  Α
χρησιμοποιούνται θεραπευτικά σε θεραπεία ξηροφθαλμίας[108].

Οι ενώσεις που αναστέλλουν ή απενεργοποιούν το κυτόχρωμα P450 μετά από
οξεία θεραπεία μπορούν επίσης να προκαλέσουν P450 μετά από μακροχρόνια
έκθεση.  Για παράδειγμα, η CBD μπορεί  να απενεργοποιήσει  το κυτόχρωμα



P450 μετά από οξεία χορήγηση και μπορεί επίσης να προκαλέσει P450s μετά
από  επαναλαμβανόμενη  χρήση  σε  ποντικούς.  Στην  πραγματικότητα,  οι
Bornheim  και  Correia[115]  έδειξαν  ότι  η  οξεία  θεραπεία  CBD  μείωσε  την
περιεκτικότητα  του  κυτοχρώματος  P450  στο  ποντίκι,  ενώ  πολλαπλά
θεραπευτικά σχήματα CBD προκάλεσαν κυτοχρώματα P450s,  τα  οποία δεν
μπορούσαν  να  διακριθούν  από  την  επαγωγή  με  φαινοβαρβιτάλη,
υποδηλώνοντας  την  εμπλοκή της  υποοικογένειας  2Β[116].  Οι  ποντικοί  που
υποβλήθηκαν σε αγωγή με CBD έδειξαν αρχική απενεργοποίηση των P450s 3Α
και 2C, με επακόλουθη αύξηση του mRNA που κωδικοποιεί τα P450s 3Α, 2C
και 2B10 μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση[117].

Συνοπτικά, ο μεταβολισμός των φαρμάκων από τις υποοικογένειες 3Α, 2C και
2Β  του  κυτοχρώματος  P450s  μπορεί  να  επηρεαστεί  όταν  χορηγείται
ταυτόχρονα CBD. Από την άλλη πλευρά, τα εκχυλίσματα CBD ή το Sativex® δεν
φαίνεται να αναστέλλουν ή να επάγουν το ηπατικό CYP450, πιθανώς επειδή η
χορήγηση  των  CBD  και  THC  είναι  ταυτόχρονη,  η  οποία  αποφεύγει  τη
φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση, επιπλέον του γεγονότος ότι οι λόγοι δόσης
είναι  πολύ  χαμηλοί  (=1)  για  την  πρόκληση  φαρμακοδυναμικού
αποκλεισμού[118,119].

Επιδράσεις στην δραστικότητα της Ρ-γλυκοπρωτεΐνης και άλλων 
μεταφορέων φαρμάκων
Η Ρ-γλυκοπρωτεΐνη (Ρ-gp) είναι μια πρωτεΐνη που παίζει σημαντικό ρόλο στη
διάθεση  πολλών  ενδογενών  και  εξωγενών  ενώσεων.  Το  P-gp  είναι  ένας
εξαρτώμενος από ΑΤΡ μεταφορέας εκροής που κωδικοποιείται από το γονίδιο
πολλαπλών  φαρμάκων  1  (MDR1).  Συνήθως,  η  δραστηριότητα  της  P-gp
μετράται στην απομακρυσμένη περιοχή του λεπτού εντέρου όπου τα βασικά
επίπεδα έκφρασης αυτής της πρωτεΐνης είναι υψηλότερα από ότι σε άλλες
περιοχές  του  σώματος.  Οι  ανθρώπινοι  πολυμορφισμοί  στο  MDR1  γονίδιο
μπορούν να μεταβάλλουν την έκφραση και λειτουργία της Ρ-§ρ, αποδίδοντας
τροποποιημένη  φαρμακοκινητική  φαρμάκων  και  φαρμακοδυναμική.  Οι
πολυμορφισμοί MDR1 είναι ένας από τους πρωταρχικούς μηχανισμούς που
είναι υπεύθυνοι για τη χαμηλή από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα και τη
περιορισμένη  διείσδυση  του  εγκεφάλου  σε  πολλά  θεραπευτικά
φάρμακα[120].

Διεξήχθη  ένας  in  vitro  προσδιορισμός  της  δραστικότητας  της  P-gp
χρησιμοποιώντας  διαφορετικές  συγκεντρώσεις  CBD (0,1,  1,  25,  50  και  100
μΜ). Ανάλογα με τα υποστρώματα της P-gp, η CBD (3-100 μΜ) παρουσίασε



ισχυρά ανασταλτικά αποτελέσματα στην εκροή Ρ-gp και στη δραστικότητα της
ATPase P-gp, οδηγώντας σε αυξημένη ενδοκυτταρική συσσώρευση αυτών των
υποστρωμάτων[116,120].  Μια  ώρα της  έκθεσης  της  CBD δεν  ανέστειλε  τη
δραστηριότητα  της  P-gp  σε  επιλεγμένα  από  φάρμακα ανθρώπινα  κύτταρα
λευχαιμίας  MDR  που  υπερεκφράζουν  την  P-gp,  αλλά  η  3η  επανάληψη
έκθεσης  σε  CBD  μείωσε  την  έκφραση  της  P-gp  σε  αυτές  τις  κυτταρικές
σειρές[121].

Η κάνναβη και τα κανναβινοειδή θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με μια
σειρά καρκινικών φαρμάκων, λόγω των αλληλεπικαλυπτόμενων ειδικοτήτων
των υποστρωμάτων των μεταφορέων πολλαπλών φαρμάκων. Η πρωτεΐνη 1
σχετιζόμενη με την αντίσταση πολλαπλών φαρμάκων (ABCC1 / MRPP1) είναι
ένας  μεταφορέας  εκροής  εξαρτώμενος  από  την  μεμβράνη,  ο  οποίος
μεταφέρει  αρκετά  φάρμακα  που  χρησιμοποιούνται  κλινικά  για  θεραπεία
καρκίνου. Επιπλέον, η πρωτεΐνη αντοχής στον καρκίνο του μαστού (ABCG2 /
BCRP)  είναι  πρωτεΐνη  μεταφοράς  που  βρίσκεται  σε  καρκινικές  κυτταρικές
σειρές.  Η  CBD  αύξησε  την  ενδοκυτταρική  συσσώρευση  αυτών  των
υποστρωμάτων in vitro[122,123].

Αυτά  τα  ευρήματα  είναι  σημαντικά  δεδομένου  ότι  τα  παρασκευάσματα
κανναβινοειδών χρησιμοποιούνται  για την εξασθένηση της ναυτίας και του
εμέτου  που προκαλούνται  από  τη  χημειοθεραπεία  του  καρκίνου  και  είναι
πιθανό  να  συγχορηγηθούν  με  αντικαρκινικά  φάρμακα.  Παρόλο  που  η
αναστολή αυτών των μεταφορέων μπορεί να θεωρηθεί ως παρενέργεια, αυτή
η  αλληλεπίδραση  CBD-μεταφορέα  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  αυξημένη
βιοδιαθεσιμότητα  φαρμάκων  για  θεραπεία  καρκίνου.  Ωστόσο,  είναι
σημαντικό  να  θυμόμαστε  ότι  ορισμένες  φαρμακοκινητικές  και
φαρμακοδυναμικές  αλληλεπιδράσεις  μπορεί  να  εμφανιστούν  με  αυτά  τα
αντικαρκινικά  φάρμακα,  οδηγώντας  σε  ανεπιθύμητες  ενέργειες,  όπως
υπερδοσολογία και τοξικότητα.

Επιδράσεις στα γενετήσια στεροειδή και στην αναπαραγωγή
Η  CBD  μπορεί  να  εμποδίσει  τη  γονιμοποίηση  στο  αχινό  της  θάλασσας
Strongylocentrotus  purpuratus  με  τη  μείωση  της  ικανότητας  λίπανσης
σπέρματος και με την αναστολή της αντίδρασης ακροσωμάτων με τρόπο που
εξαρτάται από τη συγκέντρωση και το χρόνο. Η δεκτικότητα των αυγών στο
σπέρμα πιθανότατα δεν επηρεάζεται[124,125].

Η  καταστολή  της  ωοθυλακιογένεσης  των  ωοθυλακίων  (παραγωγή



τεστοστερόνης, προγεστερόνης και οιστραδιόλης-17Β) έχει αποδειχθεί in vitro
σε  ευρύ  φάσμα  συγκεντρώσεων  CBD  (100-200  μΜ).  Η  συσσώρευση  της
προγεστερόνης  και  της  τεστοστερόνης  με  διέγερση  της  ωχρινοτρόπου
ορμόνης μειώθηκε, ενώ η συσσώρευση οιστραδιόλης επηρεάστηκε ελάχιστα.
Ένας  πιθανός  μηχανισμός  είναι  ότι  τα  κανναβινοειδή  ρυθμίζουν  την
απελευθέρωση  της  χοληστερόλης  από  την  αποθήκευση  του  εστέρα  στα
λιπιδικά  σταγονίδια  και  έτσι  περιορίζουν  τη  διαθεσιμότητα  του
υποστρώματος  για  τη  στεροειδογένεση[126].  Αντίθετα  με  αυτά  τα
αποτελέσματα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση της θεραπείας CBD
(0,1,  1  και  10  mg/kg  bw)  σε  επίπεδα  ορμόνης  λουτεϊνοποίησης,  επίπεδα
ορμονών  θυλακίων  πλάσματος  πλάσματος  ή  επίπεδα  τεστοστερόνης  σε
αρουραίους. Καμία από τις θεραπείες δεν άλλαξε την ποσότητα ορμόνης που
απελευθερώνει  λουτεΐνη.  Επιπλέον,  η  χορήγηση  της  CBD  δεν  άλλαξε  την
έκκριση  της  ωχρινοποιητικής  ορμόνης  μετά  από  in vitro  διέγερση
ωχρινοποιητικής ορμόνης απελευθέρωσης[127].

Το ένζυμο προγεστερόνη 17α-υδροξυλάση παράγει πρόδρομες ουσίες για τη
σύνθεση  των  γλυκοκορτικοειδών  και  των  γενετήσιων  στεροειδών.
Αναστέλλεται από υψηλή συγκέντρωση CBD (1 mM), αλλά δεν επηρεάστηκε
σημαντικά σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις (100 μΜ), γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε απενεργοποίηση εξαρτώμενη από το χρόνο και τη συγκέντρωση.
Η θεραπεία CBD (10 και 120 mg/kg bw) σε αρουραίους έδειξε αναστολή της
υδροξυλάσης τεστοστερόνης[107,108,128].

Τοξικολογία
Υψηλές δόσεις κανναβιδιόλης στους πιθήκους
Τα οξεία (ενδοφλέβια) και υποχρονικά (στοματικά) αποτελέσματα της CBD σε
υψηλές  δόσεις  μελετήθηκαν σε πιθήκους rhesus[129].  Η  CBD εγχύθηκε σε
δόσεις 150, 200, 225, 250 ή 300 mg/kg bw  i.v. Οι τρόμοι ήταν εμφανείς σε
όλες  τις  δόσεις  και  η  αναστολή  του  κεντρικού  νευρικού  συστήματος
προχώρησε από την καταστολή έως την προσβολή μέσα σε 30 λεπτά. Σπασμοί
και  έμετος  εμφανίστηκαν  σε  ενδιάμεσες  δόσεις.  Υπερπνοία  παρατηρήθηκε
στη  χαμηλότερη  δόση  και  στην  υποπνοία  σε  υψηλότερες  δόσεις.  Οι
μεταβολές  στις  θερμοκρασίες  του  ορθού  ήταν  οριακής  σημασίας,  αλλά
μειώθηκαν ταχέως σε υψηλότερες δόσεις. Έχει λάβει χώρα βραδυκαρδία που
σχετίζεται  με  τη  δόση και  το  χρόνο,  η  οποία  τερματίστηκε  στην  καρδιακή
ανεπάρκεια στις υψηλότερες δόσεις. Η αναπνευστική ανακοπή και η καρδιακή
ανεπάρκεια  αντιστοιχούσαν  στο  θάνατο  των  πιθήκων  σε  δόσεις  άνω  των
200mg/kg βάρους. Μετά από μικρότερες δόσεις, οι επιζώντες ανακτήθηκαν



σε μία έως τρεις ημέρες και τα βάρη του ήπατος αυξήθηκαν από 19 σε 142%.
δεν  παρατηρήθηκαν  μεταβολές  στο  βάρος  του  ήπατος  στα  300  mg/kg
σωματικού  βάρους,  μια  δόση  που  προκάλεσε  γρήγορο  θάνατο.  Υπήρξε
αξιοσημείωτη μείωση κατά 57% του σχετικού βάρους των όρχεων στα 200
mg/kg βάρους σώματος και 33% αύξηση του βάρους των ωοθηκών στην ίδια
δόση.

Σε  μία  μελέτη  των  επιπτώσεων  της  υποχρονικής  CBD,  τέσσερις
πίθηκοι/φύλο/δόση έλαβαν από του στόματος θεραπεία με CBD σε δόσεις
των 30, 100 ή 300 mg/kg bw ημερησίως για 90 ημέρες. Τα κλινικά μέτρα, οι
ρυθμοί ανάπτυξης, οι θερμοκρασίες του ορθού και οι καταγραφές EKG ήταν
εντός των κανονικών ορίων. Σημαντικές αλλαγές παρατηρήθηκαν στα σχετικά
βάρη οργάνων (αναλογία προς βάρος εγκεφάλου). Τα βάρη ήπατος και των
δύο φύλων αυξήθηκαν κατά 13 έως 56% και τα βάρη των νεφρών αυξήθηκαν
κατά  16  έως  22%.  Αυτές  οι  αυξήσεις  δεν  σχετίζονταν  αυστηρά  με  την
χορηγούμενη δόση. Τα βάρη της καρδιάς αυξήθηκαν κατά 16 έως 22% στην
υψηλότερη δόση.  Μια δοσοεξαρτώμενη μείωση του μεγέθους των όρχεων
παρατηρήθηκε  μετά  από  90  ημέρες.  Μετά  από  διάστημα  30  ημερών
ανάκτησης,  το  μέγεθος  των  όρχεων  παρέμεινε  μειωμένο.  Αναστολή  της
σπερματογένεσης  παρατηρήθηκε  σε  όλους  τους  πιθήκους  που έλαβαν  την
υψηλότερη δόση CBD.

Μια  σύντομη  περίληψη  αυτών  των  αναφερόμενων  παρενεργειών
περιγράφεται στους Πίνακες 3 και 4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι η CBD είναι καλά ανεκτή και ασφαλής σε
ανθρώπους σε υψηλές δόσεις και με χρόνια χρήση. Ωστόσο, μελέτες in vitro
και  in  vivo  έδειξαν  πιθανές  αλληλεπιδράσεις  μεταβολισμού  φαρμάκου,
κυτταροτοξικότητα και μειωμένη δραστικότητα υποδοχέα. Αυτά τα δεδομένα
υπογραμμίζουν  την  ανάγκη  προσεκτικής  παρακολούθησης  της  χρήσης  της
CBD στον άνθρωπο, ειδικά όταν η CBD χρησιμοποιείται στην κλινική πρακτική,
όπως  στη  θεραπεία  ψυχιατρικών  διαταραχών  ή  ως  επιλογή  για  θεραπεία
κατάχρησης ναρκωτικών[130].

Παρ' όλα αυτά, ορισμένα φαρμακοκινητικά δεδομένα σχετικά με τη CBD θα
πρέπει  να  επισημανθούν.  Η  υψηλή  διατομεακή  μεταβλητότητα  ήταν  που
σημειώνεται από την διαδρομή καπνίσματος, με μέσο όρο 31% (11-45%). Η
CBD έχει  χρόνο ημιζωής 24 ωρών κατά μέσο όρο,  με διπλάσιο χρόνο που



παρατηρήθηκε από i.v.  διαδρομή και  μέσο όρο 31 ωρών από τη διαδρομή
καπνίσματος. Η CBD καθαρίζεται από το πλάσμα σε ρυθμούς μεταξύ 960 και
1560 ml/min και ο όγκος κατανομής υπολογίζεται σε περίπου 30 L/kg[131].

Δεδομένου  ότι  αρκετές  μελέτες  σχετικά  με  τη  CBD  περιλαμβάνουν  ζώα,
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διάφορα μεταβολικά προφίλ μεταξύ των ειδών.
Ο μεταβολισμός της CBD φαίνεται να ακολουθεί τις ίδιες διαδρομές μεταξύ
των  ειδών,  αν  και  μπορεί  να  εμφανιστούν  μεταβολές,  όπως  η  εμπλοκή
διαφόρων ενζύμων που οδηγούν  σε  διαφορετικές  θέσεις  υδροξυλιωμένων
ενώσεων ή ακόμη η εγγραφή διαφορετικού τύπου σακχάρου (ή περισσότερες
από  μία)  κατά  τη  διάρκεια  της  σύζευξης,  γεγονός  που  θα  μπορούσε  να
εξηγήσει  ορισμένες  μικρές  διαφορές  στις  επιπτώσεις  της  CBD  ή  σε
μεταβολίτες μεταξύ των ειδών[132].



Λόγω της προόδου της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση της κάνναβης και τα
πρόσφατα διαθέσιμα φάρμακα φυτοκανναβινοειδών για τη θεραπεία χρόνιων
παθήσεων,  συμπεριλαμβανομένης  της  πολλαπλής  σκλήρυνσης,  το  δημόσιο
και επιστημονικό ενδιαφέρον για την έρευνα και τη χορήγηση στον άνθρωπο
στον τομέα της κάνναβης έχει αυξηθεί. Έτσι, οι μελέτες in vivo, καθώς και οι
τυχαιοποιημένες,  διπλά τυφλές,  ελεγχόμενες  με εικονικό  φάρμακο κλινικές
μελέτες,  εξακολουθούν  να  χρειάζονται,  για  την  αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων των κανναβινοειδών σε βιολογικά συστήματα.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων.
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Περίληψη
Εισαγωγή: Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο την επέκταση της διεξοδικής έρευνας
που διεξήχθη από τους Bergamaschi et al. το 2011 σχετικά με την ασφάλεια
της κανναβιδιόλης (cannabidiol, CBD) και τις παρενέργειες της. Εκτός από την
ενημέρωση της βιβλιογραφίας, το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στις κλινικές
μελέτες και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις της CBD με άλλα φάρμακα.

Αποτελέσματα: Γενικά, το συχνά περιγραφόμενο ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας
της  CBD  στους  ανθρώπους  επιβεβαιώθηκε  και  επεκτάθηκε  από  την
αναθεωρημένη έρευνα. Η πλειονότητα των μελετών πραγματοποιήθηκε για

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/


τη  θεραπεία  της  επιληψίας  και  των  ψυχωσικών  διαταραχών.  Εδώ,  οι  πιο
συχνά  αναφερόμενες  ανεπιθύμητες  ενέργειες  ήταν  κόπωση,  διάρροια  και
μεταβολές  όρεξης  /  βάρους.  Σε  σύγκριση  με  άλλα  φάρμακα,  που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία αυτών των ιατρικών καταστάσεων, η CBD
έχει  καλύτερα  προφίλ  παρενέργειας.  Αυτό  θα  μπορούσε  να  βελτιώσει  τη
συμμόρφωση  των  ασθενών  και  την  τήρηση  της  θεραπείας.  Η  CBD
χρησιμοποιείται  συχνά ως συμπληρωματική θεραπεία.  Συνεπώς,  απαιτείται
περισσότερη κλινική έρευνα για τη δράση της CBD στα ηπατικά ένζυμα, τους
μεταφορείς φαρμάκων και τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και για να
διαπιστωθεί  εάν  αυτό  οδηγεί  κατά  κύριο  λόγο  σε  θετικές  ή  αρνητικές
επιπτώσεις, για παράδειγμα, μειώνοντας τις απαιτούμενες δόσεις κλοβαζάμης
στην επιληψία και συνεπώς τις παρενέργειες της κλοβαζάμης.
Συμπέρασμα:  Αυτή  η  ανασκόπηση  δείχνει  επίσης  ότι  μερικές  σημαντικές
τοξικολογικές παράμετροι δεν έχουν ακόμη μελετηθεί, για παράδειγμα, εάν η
CBD  έχει  επίδραση  στις  ορμόνες.  Επιπλέον,  εξακολουθούν  να  λείπουν
περισσότερες  κλινικές  δοκιμές  με  μεγαλύτερο  αριθμό  συμμετεχόντων  και
μεγαλύτερη μακροχρόνια χορήγηση CBD.

Λέξεις κλειδιά: cannabidiol (κανναβιδιόλη), cannabinoids (κανναβινοειδή), 
medical uses (ιατρικές χρήσεις),  safety (ασφάλεια), side effects 
(παρενέργειες), toxicity (τοξικότητα)

Εισαγωγή
Εδώ  και  αρκετά  χρόνια,  άλλα  φαρμακολογικώς  σημαντικά  συστατικά  του
φυτού της κάνναβης, εκτός από την Δ9-THC, έχουν έρθει στο επίκεντρο της
έρευνας και της νομοθεσίας. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η κανναβιδιόλη
(cannabidiol,  CBD). Σε αντίθεση με την Δ9-THC, είναι μη ψυχοδραστικό, αλλά
ασκεί  ορισμένα  ωφέλιμα  φαρμακολογικά  αποτελέσματα.  Για  παράδειγμα,
είναι αγχολυτικό, αντιφλεγμονώδες, αντιεμετικό και αντιψυχωτικό. Επιπλέον,
έχουν δειχθεί νευροπροστατευτικές ιδιότητες(1,2). Συνεπώς, θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί σε υψηλές δόσεις για τη θεραπεία ποικίλων παθήσεων που
κυμαίνονται  από  ψυχιατρικές  διαταραχές  όπως  σχιζοφρένεια  και  άνοια,
καθώς και διαβήτη και ναυτία(1,2).

Σε  χαμηλότερες  δόσεις,  έχει  φυσιολογικές  επιδράσεις  που  προάγουν  και
διατηρούν  την  υγεία,  συμπεριλαμβανομένων  των  αντιοξειδωτικών,
αντιφλεγμονωδών και νευροπροστατευτικών επιδράσεων. Για παράδειγμα, η
CBD  είναι  πιο  αποτελεσματική  από  τη  βιταμίνη  C  και  Ε  ως
νευροπροστατευτικό αντιοξειδωτικό και μπορεί να βελτιώσει τις δερματικές



παθήσεις όπως η ακμή(3,4).

Η συνολική ανασκόπηση 132 πρωτότυπων μελετών από τους Bergamaschi et
al.  περιγράφει  το  προφίλ  ασφάλειας  της  CBD,  αναφέροντας  διάφορες
ιδιότητες:  καταληψία δεν προκαλείται  και  οι  φυσιολογικές παράμετροι δεν
μεταβάλλονται  (καρδιακός  ρυθμός,  πίεση  αίματος  και  θερμοκρασία
σώματος).  Επιπλέον,  οι  ψυχολογικές  και  ψυχοκινητικές  λειτουργίες  δεν
επηρεάζονται αρνητικά. Το ίδιο ισχύει για τη γαστρεντερική διαμετακόμιση,
την πρόσληψη τροφής και την απουσία τοξικότητας για μη μετασχηματισμένα
κύτταρα. Η χρόνια χρήση και οι υψηλές δόσεις μέχρι 1.500 mg ημερησίως
έχουν  επανειλημμένα  αποδειχθεί  ότι  είναι  καλώς  ανεκτές  από  τους
ανθρώπους(1).

Παρ' όλα αυτά, ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί για την
CBD,  αλλά  κυρίως  in  vitro  ή  σε  μελέτες  σε  ζώα.  Αυτές  περιλαμβάνουν
μεταβολές της κυτταρικής βιωσιμότητας, μειωμένη ικανότητα γονιμοποίησης
και  αναστολή  του  μεταβολισμού  των  ηπατικών  φαρμάκων  και  των
μεταφορέων φαρμάκων (πχ., ρ-γλυκοπρωτεΐνη)(1). Κατά συνέπεια, πρέπει να
διεξαχθούν  περισσότερες  μελέτες  σε  ανθρώπους  για  να  διαπιστωθεί  εάν
αυτές  οι  επιδράσεις  συμβαίνουν  επίσης  στους  ανθρώπους.  Σε  αυτές  τις
μελέτες, πρέπει να εγγραφεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων για την
ανάλυση  μακροπρόθεσμων  πτυχών  ασφάλειας  και  πιθανών
αλληλεπιδράσεων CBD με άλλες ουσίες.

Αυτή εδώ η ανασκόπηση θα βασιστεί στις κλινικές μελέτες που αναφέρονται
από τους Bergamaschi et al. και θα επικαιροποιήσει την έρευνά τους με νέες
μελέτες που δημοσιεύθηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.

Σχετικές προκλινικές μελέτες
Πριν  συζητήσουμε  τη  σχετική  έρευνα  σε  ζώα  σχετικά  με  τις  πιθανές
επιπτώσεις  της  CBD  σε  διάφορες  παραμέτρους,  πρέπει  να  αναφερθούν
αρκετές  σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  της  οδού  χορήγησης  και  της
φαρμακοκινητικής μεταξύ μελετών σε ανθρώπους και  ζώα.  Πρώτον,  η CBD
έχει μελετηθεί σε ανθρώπους με χορήγηση από το στόμα ή με εισπνοή. Η
χορήγηση σε τρωκτικά συμβαίνει συχνά είτε μέσω ενδοπεριτοναϊκής ένεσης
είτε  μέσω  της  στοματικής  οδού.  Δεύτερον,  τα  επίπεδα  πλάσματος  που
επιτυγχάνονται μέσω χορήγησης από το στόμα σε τρωκτικά και ανθρώπους
μπορεί να διαφέρουν. Και οι δύο αυτές παρατηρήσεις μπορούν να οδηγήσουν
σε διαφορετικές ενεργές συγκεντρώσεις CBD(1,5,6).



Επιπλέον, είναι πιθανό οι στόχοι της CBD να διαφέρουν μεταξύ ανθρώπων και
ζώων.  Συνεπώς,  η  ίδια  συγκέντρωση  αίματος  μπορεί  να  οδηγήσει  σε
διαφορετικά αποτελέσματα. Ακόμα κι αν οι στόχοι στους οποίους δεσμεύεται
η  CBD  είναι  οι  ίδιοι  τόσο  για  τα  ζώα  που  μελετήθηκαν  όσο  και  για  τους
ανθρώπους,  για παράδειγμα, η συγγένεια ή η διάρκεια της δέσμευσης της
CBD  με  τους  στόχους  της  μπορεί  να  διαφέρουν  και  κατά  συνέπεια  να
μεταβάλλουν τα αποτελέσματά της.

Η  ακόλουθη  μελέτη,  η  οποία  έδειξε  θετική  επίδραση  της  CBD  στην
ιδεοψυχαναγκαστική  συμπεριφορά  σε  ποντίκια  και  δεν  ανέφερε  καθόλου
παρενέργειες,  αποτελεί  παράδειγμα  των  υφιστάμενων  φαρμακοκινητικών
διαφορών(5). Όταν στους ποντικούς και στους ανθρώπους χορηγείται η ίδια
δόση  CBD,  περισσότερο  από  την  ένωση  διατίθεται  στο  οργανισμό  του
ποντικού. Αυτή η υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα, με τη σειρά της, μπορεί να
προκαλέσει μεγαλύτερα αποτελέσματα CBD.

Στους  Deiana  et  al.  χορηγήθηκαν  120  mg/kg  CBD  είτε  στοματικά  είτε
ενδοπεριτοναϊκά και μετρήθηκαν τα μέγιστα επίπεδα πλάσματος(5). Η ομάδα
των ποντικών που έλαβαν από του στόματος CBD είχε επίπεδα πλάσματος 2,2
μg/ml CBD. Αντίθετα, οι i.p. ενέσεις είχαν ως αποτέλεσμα μέγιστα επίπεδα
πλάσματος 14,3 μg/ml. Η χορήγηση 10 mg/kg από του στόματος CBD στους
ανθρώπους οδηγεί σε επίπεδα στο αίμα των 0,01 μg/ml(6). Αυτό αντιστοιχεί
σε επίπεδα ανθρώπινου αίματος 0,12 μg/ml, όταν χορηγήθηκε σε ανθρώπους
120  mg/kg  CBD.  Αυτός  ο  υπολογισμός  πραγματοποιήθηκε  υποθέτοντας  τη
φαρμακοκινητική  μιας  υδρόφιλης  ένωσης,  για  λόγους  απλούστευσης.
Γνωρίζουμε ότι τα πραγματικά επίπεδα της λιπόφιλης CBD θα ποικίλουν.

Μια  δεύτερη  πρόβλεψη  των  προκλινικών  μελετών  είναι  ότι  συχνά
χρησιμοποιούνται υπερφυσιολογικές συγκεντρώσεις ενώσεων. Αυτό σημαίνει
ότι  τα  παρατηρούμενα  αποτελέσματα,  για  παράδειγμα,  δεν  προκαλούνται
από μια  ειδική δέσμευση της  CBD σε έναν από τους  υποδοχείς  της,  αλλά
οφείλονται σε μη ειδική δέσμευση μετά την υψηλή συγκέντρωση ένωσης, η
οποία μπορεί να απενεργοποιήσει τον υποδοχέα ή τον μεταφορέα.

Το παρακάτω παράδειγμα και οι υπολογισμοί θα το καταδείξουν. Μελέτες in
vitro  έδειξαν  ότι  η  CBD  αναστέλλει  τους  μεταφορείς  ABC  Ρ-gρ  (Ρ
γλυκοπρωτεΐνη που αναφέρεται επίσης ως υπομονάδα Β κασέτας δέσμευσης
ΑΤΡ  =  ABCB1,  3-100  μΜ  CBD)  και  Bcrp  (Πρωτεΐνη  αντοχής  καρκίνου  του



μαστού, επίσης αναφερόμενη ως ABCG2 = υποοικογένεια κασέτας δέσμευσης
ΑΤΡ  G  μέλος  2)(7).  Μετά  από  3  ημέρες,  η  έκφραση  της  πρωτεΐνης  Ρ-gρ
μεταβλήθηκε  σε  κύτταρα  λευχαιμίας.  Αυτό  μπορεί  να  έχει  διάφορες
επιπτώσεις επειδή διάφορα αντικαρκινικά φάρμακα προσδένονται επίσης σε
αυτούς  τους  συνδεόμενους  με  τη  μεμβράνη,  ενεργειακά  εξαρτώμενους
μεταφορείς  εκροής(1). Οι  χρησιμοποιούμενες  συγκεντρώσεις  CBD  είναι
υπερφυσιολογικές,  ωστόσο,  3  μΜ  CBD  αντιστοιχούν  κατά  προσέγγιση  σε
συγκεντρώσεις  πλάσματος  1  μg/ml.  Αντίθετα,  μία στοματική  δόση 700 mg
CBD έφθασε σε επίπεδο πλάσματος 10 ng/ml(6). Αυτό σημαίνει  ότι  για να
επιτευχθεί  συγκέντρωση πλάσματος  1  μg/ml,  θα χρειαστεί  να  χορηγηθούν
σημαντικά υψηλότερες δόσεις από του στόματος CBD. Η μέγιστη δόση CBD
που  εφαρμόστηκε  ποτέ  ήταν  1.500  mg(1). Κατά  συνέπεια,  δικαιολογείται
περισσότερη έρευνα, όπου η επίδραση CBD στους μεταφορείς ABC αναλύεται
χρησιμοποιώντας  συγκεντρώσεις  CBD,  για  παράδειγμα,  0,03-0,06  μΜ.  Το
σκεπτικό  πίσω  από  την  πρόταση  αυτών  των  συγκεντρώσεων  είναι  ότι  οι
μελέτες που συνοψίζονται από τους Bih et al. επί της επίδρασης CBD επί των
ABCC1 και ABCG2 σε ανθρώπινα κύτταρα SF9 έδειξε ότι μια συγκέντρωση CBD
0,08 μΜ προκάλεσε το πρώτο αποτέλεσμα(7).

Χρησιμοποιώντας  τις  φαρμακοκινητικές  σχέσεις  που  αναφέρθηκαν
παραπάνω, κάποιος θα χρειαζόταν να χορηγήσει από του στόματος δόση CBD
2.100 mg CBD για να επηρεάσει τα ABCC1 και ABCG2. Χρησιμοποιήσαμε 10
ng/ml για αυτούς τους υπολογισμούς και αυτούς στον Πίνακα 1(6,8), βάσει
δοκιμασίας  6  εβδομάδων  χρησιμοποιώντας  ημερήσια  από  του  στόματος
χορήγηση 700 mg CBD, οδηγώντας σε επίπεδα μέσου πλάσματος 6-11 ng/ml,
τα  οποία  αντανακλά  το  πιο  ρεαλιστικό  σενάριο  της  χορήγησης  CBD  σε
ασθενείς(6). Ότι αυτά τα επίπεδα φαίνεται να είναι αναπαραγώγιμα και ότι η
χρόνια χορήγηση CBD δεν οδηγεί σε αυξημένες μέσες συγκεντρώσεις αίματος,
έδειξε μια άλλη μελέτη. Μια εφάπαξ δόση των 600 mg οδήγησε σε μειωμένη
ανησυχία και σε μέσες συγκεντρώσεις CBD στο αίμα των 4,7-17 ng/ml(9).



Φαίνεται επίσης δικαιολογημένο να υποθέσουμε ότι η μέση συγκέντρωση στο
πλάσμα  ασκεί  το  σύνολο  των  παρατηρούμενων  αποτελεσμάτων  CBD,  σε
σύγκριση με τα μέγιστα επίπεδα πλάσματος, τα οποία επικρατούν μόνο για
μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια πρόσφατη μελέτη μέτρησε
τιμές  Cmax  για  CBD  221  ng/ml,  3  ώρες  μετά  τη  χορήγηση  1  mg/kg
φαιντανύλης ταυτόχρονα με μία μόνο από του στόματος δόση των 800 mg
CBD(10)

Αλληλεπιδράσεις CBD και φαρμάκων
Ένζυμα συμπλόκου κυτοχρώματος Ρ450
Αυτή  η  παράγραφος  περιγράφει  την  αλληλεπίδραση  CBD  με  γενικά
(φάρμακα)-μεταβολιστικά ένζυμα, όπως εκείνα που ανήκουν στην οικογένεια
κυτοχρώματος Ρ450. Αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για τη συγχορήγηση της
CBD  με  άλλα  φάρμακα(7).  Για  παράδειγμα,  η  CBD  μεταβολίζεται,  μεταξύ
άλλων, μέσω του ενζύμου CYP3A4. Διάφορα φάρμακα όπως η κετοκοναζόλη,
η  ιτρακοναζόλη,  η  ριτοναβίρη  και  η  κλαριθρομυκίνη  αναστέλλουν αυτό το
ένζυμο(11). Αυτό οδηγεί σε βραδύτερη αποικοδόμηση της CBD και συνεπώς
μπορεί  να  οδηγήσει  σε  υψηλότερες  δόσεις  CBD  που  είναι  περισσότερο
φαρμακευτικά  δραστικές.  Αντίθετα,  η  φαινοβαρβιτάλη,  η  ριφαμπικίνη,  η
καρβαμαζεπίνη και η φαινυτοΐνη επάγουν το CYP3A4 προκαλώντας μειωμένη



βιοδιαθεσιμότητα  της  CBD(11).  Περίπου  το  60%  των  κλινικώς
συνταγογραφούμενων  φαρμάκων  μεταβολίζονται  μέσω  του  CYP3A4(1).  Ο
Πίνακας  1  παρουσιάζει  μια  επισκόπηση  του  δυναμικού  αναστολής  του
κυτοχρώματος της CBD. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι in vitro μελέτες
χρησιμοποίησαν τις υπερφυσιολογικές συγκεντρώσεις CBD.

Μελέτες σε ποντίκια έχουν δείξει ότι η CBD απενεργοποιεί τα ισοένζυμα του
κυτοχρώματος Ρ450 βραχυπρόθεσμα,  αλλά μπορεί  να τις  επάγει  μετά από
επαναλαμβανόμενη χορήγηση. Αυτό είναι παρόμοιο με την επαγωγή τους με
φαινοβαρβιτάλη,  υποδηλώνοντας  έτσι  την  υποοικογένεια  2b  των
ισοενζύμων(1). Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι αυτό το αποτέλεσμα προκαλείται
από  αυξημένη  ρύθμιση  του  mRNA  για  τα  CYP3A,  2C  και  2B10,  μετά  από
επαναλαμβανόμενη χορήγηση CBD(1).

Το Hexobarbital είναι ένα υπόστρωμα του CYP2C19, το οποίο είναι ένα ένζυμο
που μπορεί να ανασταλεί από την CBD και μπορεί κατά συνέπεια να αυξήσει
τη διαθεσιμότητα της εξαβαρβιτάλης στον οργανισμό(12,13). Μελέτες επίσης
προτείνουν ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί in vivo από έναν από
τους μεταβολίτες της CBD(14,15). Γενικά, ο μεταβολίτης 6a-OH-CBD έχει ήδη
αποδειχθεί ότι είναι ένας επαγωγέας του CYP2B10. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι
η ρεκορκινόλη εμπλέκεται στην επαγωγή του CYP450. Τα ένζυμα CYP3A και
CYP2B10 προκλήθηκαν μετά από παρατεταμένη χορήγηση CBD στα συκώτια
των ποντικών, καθώς και για το ανθρώπινο CYP1A1 in vitro(14,15). Αντίθετα, η
CBD  επάγει  το  CYP1A1,  το  οποίο  είναι  υπεύθυνο  για  την  αποικοδόμηση
καρκινογόνων ουσιών όπως το βενζοπυρένιο. Το CYP1A1 μπορεί να βρεθεί στο
έντερο  και  η  υψηλότερη  δραστικότητα  που  προκαλείται  από  την  CBD  θα
μπορούσε  επομένως  να  εμποδίσει  την  απορρόφηση  καρκινογόνων ουσιών
στην  κυκλοφορία  του  αίματος  και  έτσι  να  βοηθήσει  στην  προστασία  του
DNA(2).

Επιδράσεις στην δραστικότητα της Ρ-γλυκοπρωτεΐνης και σε άλλους 
μεταφορείς φαρμάκων
Μια πρόσφατη μελέτη με P-gp, Bcrp και P-gp/Bcrp knockout ποντικούς, όπου
10 mg/kg εγχύθηκε υποδόρια,  έδειξε  ότι  η CBD δεν είναι  ένα υπόστρωμα
αυτών των μεταφορέων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μειώνουν τη μεταφορά CBD
στον  εγκέφαλο(16).  Αυτό  το  φαινόμενο  συμβαίνει  επίσης  με  την
παρακεταμόλη και την αλοπεριδόλη, που αναστέλλουν τόσο την P-gp, αλλά
δεν  μεταφέρονται  ενεργά  σε  υποστρώματα.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την
αναστολή του Bcrp από gefitinib.



Αυτές οι πρωτεΐνες εκφράζονται επίσης στο αιματοεγκεφαλικό φράγμα, όπου
μπορούν  να  αντλούν  φάρμακα  όπως  η  ρισπεριδόνη.  Αυτό  υποτίθεται  ότι
αποτελεί αιτία αντίστασης στην αγωγή(16). Επιπλέον, οι πολυμορφισμοί σε
αυτά  τα  γονίδια,  καθιστώντας  την  μεταφορά  πιο  αποτελεσματική,
υπονοήθηκαν  στις  διαπροσωπικές  διαφορές  στη  φαρμακοανάλυση(10).
Επιπλέον,  ο  μεταβολίτης  CBD,  7-COOH  CBD  μπορεί  να  είναι  ένα  ισχυρό
αντισπασμωδικό(14).  Θα είναι  ενδιαφέρον  να δούμε  αν  πρόκειται  για  ένα
υπόστρωμα P-gp και να αλλάξει τη φαρμακοκινητική των συγχορηγούμενων
φαρμάκων υποστρώματος της P-gp.

Μία in vitro μελέτη που χρησιμοποίησε τρεις  τύπους κυτταρικών γραμμών
τροφοβλάστη  και  ex  νίνο  πλακούντα,  με  αιμάτωση  με  15  μΜ CBD,  βρήκε
αναστολή  BCRP  που  οδηγεί  σε  συσσώρευση  ξενοβιοτικών  στο  εμβρυϊκό
διαμέρισμα(17).  Η  BCRP  εκφράζεται  στην  κορυφαία  πλευρά  του
συνκυτιοτροφοβλάστη  και  απομακρύνει  μια  ευρεία  ποικιλία  ενώσεων  που
αποτελούν  μέρος  του  φραγμού  του  πλακούντα.  72  εβδομάδες  χρόνιας
επώασης  με  25  μΜ  CBD  οδήγησαν  επίσης  σε  μορφολογικές  αλλαγές  στις
κυτταρικές σειρές, αλλά όχι σε άμεσο κυτταροτοξικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, 1
μΜ CBD δεν επηρέασε τη βιωσιμότητα του κυττάρου και του πλακούντα(17).
Οι συγγραφείς θεωρούν αυτό το αποτέλεσμα κυτταροστατικό. Η νικαρδιπίνη
χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα BCRP στις in vitro μελέτες, όπου η κυτταρική
σειρά  Jar  έδειξε  τη  μεγαλύτερη  αύξηση  στην  έκφραση  της  BCRP  που
συσχετίζεται με το υψηλότερο επίπεδο μεταφοράς(17 και οι αναφορές εκεί).

Η ex νίνο μελέτη χρησιμοποίησε το αντιδιαβητικό φάρμακο και το υπόστρωμα
BCRP γλυβουρίδη(17). Μετά από 2 ώρες διάχυσης της CBD, παρατηρήθηκε η
μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της CBD και των εικονικών πλακούντων (n = 8 ο
καθένας).  Η αναστολή CBD της συνάρτησης εκροής BCRP στον κοτυληδόνο
του πλακούντα δικαιολογεί περαιτέρω έρευνα της συγχορήγησης της CBD με
γνωστά  υποστρώματα BCRP όπως  η  νιτροφουραντοΐνη,  η  σιμετιδίνη  και  η
σουλφασαλαζίνη. Σε αυτή τη μελέτη, θα πρέπει να καθοριστεί μια καμπύλη
δόσης-απόκρισης  σε αρσενικά και  θηλυκά υποκείμενα (η  απορρόφηση της
CBD αποδείχθηκε υψηλότερη στις  γυναίκες),  επειδή οι  συγκεντρώσεις  που
χρησιμοποιούνται  εδώ  συνήθως  δεν  επιτυγχάνονται  με  χορήγηση  από  το
στόμα ή με εισπνοή CBD. Εντούτοις, η CBD θα μπορούσε να συσσωρευτεί σε
όργανα φυσιολογικά περιορισμένα μέσω ενός φραγμού αίματος(17).

Φυσιολογικές επιδράσεις



Η θεραπεία CBD έως και 14 ημέρες (3-30 mg/kg b.w. i.p.) δεν επηρέασε την
αρτηριακή  πίεση,  τον  καρδιακό  ρυθμό,  τη  θερμοκρασία  του  σώματος,  τα
επίπεδα γλυκόζης,  του pH,  pCO2,  pO2,  τον αιματοκρίτη,  τα  K+ ή  Na+,  την
γαστρεντερική διέλευση, την έμεση ή την ορθική θερμοκρασία σε μια μελέτη
με τρωκτικά

Οι ποντικοί που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 60 mg/kg b.w. CBD i.p. για 12
εβδομάδες  (τρεις  φορές  την  εβδομάδα)  δεν  έδειξαν  αταξία,  κύφωση,
γενικευμένο τρόμο, ταλαντευόμενο βάδισμα, δυσκαμψία της ουράς, αλλαγές
στη  συμπεριφορά  της  φωνητικής  συμπεριφοράς  ή  φυσιολογική
δραστηριότητα ανοικτού πεδίου (ούρηση, αφόδευση).

Νευρολογικές και νευροψυχιατρικές επιδράσεις
Άγχος και κατάθλιψη
Μερικές  μελέτες  δείχνουν  ότι  κάτω  από  ορισμένες  συνθήκες,  οι  οξείες
αγχολυτικές  επιδράσεις  της  CBD  σε  αρουραίους  αντιστράφηκαν  μετά  από
επανειλημμένη 14 ημερών χορήγηση CBD(2). Ωστόσο, αυτό το εύρημα μπορεί
να εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο ζωικό μοντέλο άγχους ή κατάθλιψης.
Αυτό υποστηρίζεται από μια μελέτη, όπου το CBD χορηγήθηκε σε μια οξεία
και  “χρόνια”  θεραπευτική  αγωγή  (2  εβδομάδες),  η  οποία  μέτρησε  τις
αγχολυτικές  /  αντικαταθλιπτικές  επιδράσεις,  χρησιμοποιώντας
συμπεριφορικά και  λειτουργικά μοντέλα (OBX =  οσφρητική bulbectomy ως
μοντέλο για κατάθλιψη) οι παρατηρηθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες μείωσαν
την προτίμηση σακχαρόζης, μείωσαν την κατανάλωση τροφής και το σωματικό
βάρος στα μη χειρουργημένα ζώα που έλαβαν θεραπεία με CBD (50 mg/kg).
Παρ'  όλα  αυτά,  οι  δοκιμασίες  συμπεριφοράς  (για  επαγόμενη  από  OBX
υπερκινητικότητα  και  ανηδονία  σχετιζόμενη  με  κατάθλιψη  και  δοκιμασία
ανοικτού πεδίου για άγχος) στα ζώα OBX που έλαβαν CBD έδειξαν βελτιωμένη
συναισθηματική ανταπόκριση. Χρησιμοποιώντας μικροδιάλυση, οι ερευνητές
μπόρεσαν  επίσης  να  παρουσιάσουν  αυξημένα  επίπεδα  5-ΗΤ  και
γλουταμινικού στο προμετωπιαίο φλοιό των ζώων OBX μόνο. Αυτή η περιοχή
περιγράφηκε  προηγουμένως  ότι  εμπλέκεται  σε  κακή  ρύθμιση  της
συμπεριφοράς σε καταθλιπτικούς ασθενείς και αποτελεί χαρακτηριστικό του
ζωικού μοντέλου της κατάθλιψης OBX. Το γεγονός ότι τα επίπεδα σεροτονίνης
αυξήθηκαν μόνο στους OBX ποντικούς είναι παρόμοιο με τη διαφορική δράση
CBD υπό φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες.

Ένα  παρόμοιο  αποτέλεσμα  περιγράφηκε  προηγουμένως  σε  πειράματα
άγχους, όπου η CBD αποδείχθηκε ότι ήταν μόνο αγχολυτική σε υποκείμενα



όπου  το  στρες  είχε  προκληθεί  πριν  από  τη  χορήγηση  της  CBD.  Αυξημένα
επίπεδα γλουταμινικού έχουν προταθεί ότι  είναι υπεύθυνα για τη γρήγορη
αντικαταθλιπτική  λειτουργία  της  κεταμίνης  και  η  δυσλειτουργία  της  έχει
περιγραφεί σε OBX ποντίκια και ασθενείς με κατάθλιψη. Η χρόνια θεραπεία
CBD  δεν  προκάλεσε  μεταβολές  συμπεριφοράς  στα  μη-χειρουργημένα
ποντίκια.  Αντίθετα,  η CBD ήταν σε θέση να ανακουφίσει  την επηρεασμένη
λειτουργικότητα των 5ΗΤ1Α υποδοχέων σε λιμβικές περιοχές εγκεφάλου OBX
ποντικών(18 και αναφορές εκεί).

Οι Schiavon et  al. αναφέρουν τρεις μελέτες που χρησιμοποίησαν τη χρόνια
χορήγηση CBD για να αποδείξουν τις αγχολυτικές επιδράσεις σε αρουραίους
με χρόνια καταπόνηση, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διαμεσολαβούνται μέσω
νευρογενέσεως του ιππόκαμπου(19 και αναφορές εκεί). Για παράδειγμα, τα
ζώα έλαβαν ημερησίως i.p.  ενέσεις  των 5  mg/kg CBD.  Εφαρμόζοντας  έναν
ανταγωνιστή υποδοχέα 5ΗΤ1Α στην DPAG (γκρι περιοχή του περιστροφικού
άκρου της νωτιαίας περιοχής), υπονοείται ότι η CBD ασκεί τα αντι-πανικού
αποτελέσματά  της  μέσω  αυτών  των  υποδοχέων  σεροτονίνης.  Δεν
αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στη μελέτη αυτή.

Ψύχωση και διπολική διαταραχή
Διάφορες  μελέτες  για  την  CBD  και  την  ψύχωση  έχουν  διεξαχθεί(20).  Για
παράδειγμα,  ένα  ζωικό  μοντέλο  ψύχωσης  μπορεί  να  δημιουργηθεί  σε
ποντικούς χρησιμοποιώντας τον ανταγωνιστή NMDAR ΜΚ-801. Οι μεταβολές
της  συμπεριφοράς  (που  δοκιμάστηκαν  με  τη  δοκιμασία  αναστολής
προπλάσης [PPI]) ήταν ταυτόχρονα με μειωμένη έκφραση mRNA του γονιδίου
υπομονάδας GluN1 του NMDAR (GRN1) στον ιππόκαμπο, μειωμένη έκφραση
parvalbumin (= πρωτεΐνη δέσμευσης ασβεστίου εκφραζόμενη σε υποκλάση
GABAergic interneurons) και υψηλότερη έκφραση FosB/ΔFosB (= δείκτες για
νευρωνική  δραστηριότητα).  Μετά  από  6  ημέρες  θεραπείας  με  ΜΚ-801,
διάφορες δόσεις CBD εγχύθηκαν ενδοπεριτοναϊκά (15, 30, 60 mg/kg) για 22
ημέρες.  Οι  δύο  υψηλότερες  δόσεις  CBD  είχαν  ευεργετικές  επιδράσεις
συγκρίσιμες  με  το  άτυπο  αντιψυχωτικό  φάρμακο  κλοζαπίνη  και  επίσης
εξασθένησαν  τις  επιδράσεις  του  ΜΚ-801  στους  τρεις  δείκτες  που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Η δημοσίευση δεν κατέγραψε παρενέργειες(21).

Μια  από  τις  θεωρίες  που  προσπαθούν  να  εξηγήσουν  την  αιτιολογία  της
διπολικής  διαταραχής  (BD)  είναι  ότι  το  οξειδωτικό  στρες  είναι  ζωτικής
σημασίας  για  την  ανάπτυξή  της.  Οι  Valvassori  et  al. επομένως,
χρησιμοποίησαν ένα ζωικό μοντέλο υπερκινητικότητας που προκαλείται από



αμφεταμίνη  για  να  υποδείξει  ένα  από  τα  συμπτώματα  της  μανίας.  Οι
αρουραίοι υποβλήθηκαν σε αγωγή για 14 ημέρες με διάφορες συγκεντρώσεις
CBD (15,  30,  60 mg/kg ημερησίως  i.p.).  Ενώ η CBD δεν είχε επίδραση στη
μετακίνηση, αύξησε τα επίπεδα του νευροτροφικού παράγοντα (BDNF) που
προέκυψε  από  τον  εγκέφαλο  και  μπορούσε  να  προστατεύσει  από  την
επαγόμενη  από  την  αμφεταμίνη  οξειδωτική  βλάβη  στις  πρωτεΐνες  του
ιππόκαμπου και του ραβδωτού σώματος. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες
ενέργειες στη μελέτη αυτή(22).

Ένα  άλλο  μοντέλο  για  τη  BD και  τη  σχιζοφρένεια  είναι  το  ΡΡΙ  του
αντανακλαστικού ερεθίσματος τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα, το οποίο
διαταράσσεται σε αυτές τις  ασθένειες.  Οι  Peres et al.,  απαρίθμησαν πέντε
μελέτες σε ζώα, όπου χορηγήθηκαν κυρίως 30 mg/kg CBD και είχαν θετική
επίδραση στο PPI(20).  Παρ'  όλα αυτά, υπάρχουν ασυνέπειες  στην εξήγηση
των  επιπτώσεων της  CBD στο  PPI  ως  μοντέλο  για  την  BD.  Παραδείγματος
χάριν, η CBD μερικές φορές δεν αλλοίωσε την προκαλούμενη από το MK-801
διαταραχή  του  ΡΡΙ,  αλλά  διέλυσε  το  PPI  από  μόνο  του(20).  Εάν  αυτό  το
αποτέλεσμα μπορεί να παρατηρηθεί σε μελλοντικά πειράματα, θα μπορούσε
να θεωρηθεί ως πιθανή παρενέργεια.

Εθισμός
Η CBD, η οποία είναι  μη-ηδονική,  μπορεί  να μειώσει  τη συμπεριφορά της
αναζήτησης ηρωίνης μετά, για παράδειγμα, την cue-induced reinstatement.
Αυτό αποδείχθηκε σε μια μελέτη ζώων με αυτο-χορήγηση ηρωίνης, όπου οι
ποντικοί  έλαβαν 5 mg/kg CBD i.p.  ενέσεις.  Το παρατηρούμενο αποτέλεσμα
διήρκεσε  2  εβδομάδες  μετά  τη  χορήγηση  της  CBD  και  θα  μπορούσε  να
ομαλοποιήσει  τις  αλλαγές  που  παρατηρήθηκαν  μετά  από  την  αναζήτηση
επαγόμενης  από  ερέθισμα  διέγερσης  ηρωίνης  (έκφραση  AMPA,  GluR1  και
CB1R).  Επιπλέον,  η  περιγραφείσα  μελέτη  ήταν  σε  θέση  να  αναπαράγει
προηγούμενα  ευρήματα  που  δεν  έδειξαν  παρενέργειες  CBD  στην  κινητική
συμπεριφορά(23).

Νευροπροστασία και νευρογένεση
Υπάρχουν διάφοροι  μηχανισμοί  που υποκρύπτουν τη  νευροπροστασία,  για
παράδειγμα,  ο  ενεργειακός  μεταβολισμός  (η  αλλαγή  του  οποίου  έχει
υποδηλωθεί σε αρκετές ψυχιατρικές διαταραχές) και η σωστή λειτουργία των
μιτοχονδρίων(24).  Μια  πρώιμη  μελέτη  από  το  1976  δεν  διαπίστωσε
παρενέργειες και καμία επίδραση 0,3-300 μg/mg πρωτεΐνης CBD μετά από 1
ώρα επώασης σε δραστηριότητα μιτοχονδριακής οξειδάσης μονοαμίνης στους



εγκεφάλους των χοίρων(25). Σε υπο-ισχαιμικούς νεογέννητους χοίρους η CBD
προκάλεσε  νευροπροστατευτική  δράση,  δεν  προκάλεσε  παρενέργειες  και
οδήγησε ακόμη και σε ευεργετικές επιδράσεις στις αεραγωγικές, καρδιακές
και αιμοδυναμικές λειτουργίες(26).

Μία  μελέτη  σύγκρισης  της  οξείας  και  της  χρόνιας  χορήγησης  CBD  σε
αρουραίους προτείνει  έναν επιπλέον μηχανισμό νευροπροστασίας CBD: Τα
ζώα  έλαβαν  i.p.  CBD  (15,  30,  60  mg/kg  σωματικού  βάρους)  ή  όχημα
καθημερινά για 14 ημέρες. Η μιτοχονδριακή δραστηριότητα μετρήθηκε στο
ραβδωτό σώμα, τον ιππόκαμπο και τον προμετωπιαίο φλοιό(27). Οι οξείες και
χρόνιες  ενέσεις  CBD οδήγησαν σε  αυξημένη μιτοχονδριακή δραστηριότητα
(σύμπλοκα  I-V)  και  κρεατινική  κινάση,  ενώ  δεν  αναφέρθηκαν  καθόλου
παρενέργειες. Η χρόνια θεραπεία CBD και οι υψηλότερες δόσεις CBD τείνουν
να  επηρεάζουν  περισσότερες  περιοχές  του  εγκεφάλου.  Οι  συγγραφείς
υποθέτουν ότι η CBD άλλαξε τη ενδοκυτταρική ροή Ca2+ για να προκαλέσει
αυτά τα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι τα μιτοχονδριακά σύμπλοκα Ι  και  ΙΙ
έχουν  υποδηλωθεί  σε  διάφορες  νευροεκφυλιστικές  ασθένειες  και  επίσης
άλλα  επίπεδα  ROS  (αντιδραστικά  είδη  οξυγόνου),  τα  οποία  έχουν  επίσης
αποδειχθεί  ότι  έχουν μεταβληθεί  από την CBD, αυτό μπορεί  να είναι  ένας
επιπλέον μηχανισμός της νευροπροστασίας με τη μεσολάβηση της CBD(1,27).

Είναι ενδιαφέρον ότι πρόσφατα αποδείχθηκε ότι τα υψηλότερα επίπεδα ROS
που παρατηρήθηκαν μετά τη θεραπεία CBD ήταν ταυτόχρονα με υψηλότερα
επίπεδα  mRNA  και  πρωτεϊνών  πρωτεϊνών  θερμικού  σοκ  (HSPs).  Σε  υγιή
κύτταρα, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως ένας τρόπος προστασίας έναντι των
υψηλότερων επιπέδων ROS που προκύπτουν από περισσότερη μιτοχονδριακή
δραστηριότητα. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι οι αναστολείς της HSP αυξάνουν
το CBD αντικαρκινικό αποτέλεσμα in vitro(28). Αυτό συμβαδίζει με τις μελέτες
που  περιγράφονται  από  τους  Bergamaschi  et  al.,  οι  οποίες  υποδηλώνουν
επίσης  τα  ROS  στην  επίδραση  της  CBD  στη  βιωσιμότητα  των  κυττάρων
(καρκίνου)  επιπλέον  προς,  παραδείγματος  χάριν,  προαποπτωτικές  οδούς
όπως  μέσω  της  κασπάσης-8/9  και  αναστολή  της  οδού  προκαρκινογόνου
λιποξυγενάσης(1).

Μια άλλη δημοσίευση μελέτησε τη διαφορά οξείας και χρόνιας χορήγησης
δύο δόσεων CBD σε μη κατασταλμένους ποντικούς κατά το άγχος. Ήδη μια
οξεία  i.p. χορήγηση 3 mg/kg ήταν αγχολυτική σε βαθμό συγκρίσιμο με 20
mg/kg  ιμιπραμίνης  (ένας  επιλεκτικός  αναστολέας  επαναπρόσληψης
σεροτονίνης  [SSRI]  που  συνταγογραφείται  συνήθως  για  το  άγχος  και  την



κατάθλιψη). Δεκαπέντε ημέρες επανειλημμένων i.p. χορηγήσεων 3 mg/kg CBD
αύξησε  επίσης  τον  πολλαπλασιασμό  των  κυττάρων  και  την  νευρογένεση
(χρησιμοποιώντας τρεις  διαφορετικούς δείκτες)  στην υποκοιλιακή ζώνη και
την οδοντωτή έλικα ιπποκάμπου. Είναι ενδιαφέρον ότι η επαναλαμβανόμενη
χορήγηση 30 mg/kg οδήγησε επίσης σε αγχολυτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η
υψηλότερη δόση προκάλεσε μείωση της  νευρογένεσης και  του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού,  υποδεικνύοντας  την  αποσύνδεση  των  συμπεριφορικών
και  πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της  χρόνιας θεραπείας CBD. Η μελέτη
δεν αναφέρει τις δυσμενείς επιπτώσεις

Ανοσοποιητικό σύστημα
Πολυάριθμες  μελέτες  δείχνουν  τον  ρόλο  ανοσορρυθμιστικού  της  CBD  σε
διάφορες  ασθένειες  όπως  η  πολλαπλή  σκλήρυνση,  η  αρθρίτιδα  και  ο
διαβήτης.  Αυτές  οι  ζωικές  και  ανθρώπινες  ex  vivo  μελέτες  έχουν
επανεξεταστεί εκτενώς αλλού, αλλά μελέτες με καθαρή CBD εξακολουθούν να
λείπουν.  Συχνά  χρησιμοποιήθηκαν  συνδυασμοί  THC  και  CBD.  Θα  ήταν
ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθεί  πότε η CBD είναι προφλεγμονώδης και
υπό  ποιες  συνθήκες  είναι  αντιφλεγμονώδης  και  εάν  αυτό  οδηγεί  σε
παρενέργειες  (Burstein,  2015:  ο  Πίνακας  1  δείχνει  μια  περίληψη  των
αντιφλεγμονωδών  δράσεών  της,  η  των  McAllister  et  al.  εκτεταμένη
επισκόπηση στον Πίνακα 1 της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αντικαρκινικών
επιδράσεων της CBD και της σηματοδότησης της φλεγμονής)(29,30).

Στην  περίπτωση  της  νόσου  του  Alzheimer  (AD),  μελέτες  σε  ποντικούς  και
αρουραίους  εμφάνισαν  μειωμένη  νευροφλεγμονή  αμυλοειδούς  βήτα
(συνδεδεμένη με μειωμένη ιντερλευκίνη [IL]-6 και ενεργοποίηση μικρογλοίας)
μετά από θεραπεία με CBD. Αυτό οδήγησε στη βελτίωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων σε ένα φαρμακολογικό μοντέλο της AD. Η χρόνια μελέτη που
θέλουμε να περιγράψουμε λεπτομερέστερα εδώ χρησιμοποίησε ένα μοντέλο
διαγονιδιακού ποντικού AD, όπου ποντίκια ηλικίας 2,5 μηνών υποβλήθηκαν
σε  αγωγή  είτε  με  εικονικό  φάρμακο  είτε  με  ημερήσιες  από  του στόματος
δόσεις CBD των 20 mg/kg για 8 μήνες (τα ποντίκια είναι σχετικά ηλικιωμένα
σε  αυτό  το  σημείο).  Η  CBD  κατάφερε  να  αποτρέψει  την  ανάπτυξη  ενός
ελλείμματος κοινωνικής αναγνώρισης στους διαγονιδιακούς ποντικούς AD.

Επιπλέον, τα αυξημένα επίπεδα IL-1 βήτα και TNF άλφα που παρατηρούνται
στους διαγονιδιακούς ποντικούς θα μπορούσαν να μειωθούν σε WT (άγριου
τύπου) επίπεδα με θεραπεία CBD. Χρησιμοποιώντας στατιστική ανάλυση με
ανάλυση της διακύμανσης, αυτό αποδείχθηκε ότι είναι μόνο μια τάση. Αυτό



μπορεί  να οφείλεται  στην μεγάλη ποικιλία στην ομάδα των διαγονιδιακών
ποντικών. Επίσης, η CBD αύξησε τα επίπεδα χοληστερόλης σε ποντικούς WT
αλλά  όχι  σε  διαγονιδιακά  ποντίκια  που  υπέστησαν  αγωγή  με  CBD.  Αυτό
οφείλεται  πιθανότατα  στην  ήδη  αυξημένη  χοληστερόλη  στα  διαγονιδιακά
ποντίκια. Στην μελέτη δεν παρατηρήθηκε καμία παρενέργεια(31 και αναφορές
εκεί).

Σε  μη  παχύσαρκα  θηλυκά  ποντίκια  επιρρεπή  σε  διαβήτη  (NOD),  η  CBD
χορηγήθηκε i.p. για 4 εβδομάδες (5 ημέρες την εβδομάδα) σε δόση 5 mg/kg
ημερησίως.  Μετά  την  διακοπή  της  θεραπείας  CBD,  η  παρατήρηση
συνεχίστηκε μέχρις ότου τα ποντίκια ήταν ηλικίας 24 εβδομάδων. Η θεραπεία
CBD  οδήγησε  σε  σημαντική  μείωση  της  ανάπτυξης  του  διαβήτη  (32%
ανέπτυξε  γλυκοσουλίνη  στην  ομάδα  CBD  σε  σύγκριση  με  100%  σε  μη
υποβληθέντες σε αγωγή μάρτυρες) και σε πιο άθικτη νησίδα των κυττάρων
Langerhans. Η CBD αύξησε τα επίπεδα της IL-10, η οποία πιστεύεται ότι δρα
ως αντιφλεγμονώδης κυτοκίνη σε αυτό το πλαίσιο.  Η  παραγωγή IL-12 των
σπληνοκυττάρων  μειώθηκε  στην  ομάδα  CBD  και  δεν  καταγράφηκαν
παρενέργειες(32).

Μετά  την  επαγωγή  αρθρίτιδας  σε  αρουραίους  χρησιμοποιώντας  έκδοχο
Freund, διάφορες δόσεις CBD (0,6, 3,1, 6,2 ή 62,3 mg/ημέρα) εφαρμόστηκαν
καθημερινά σε ένα πήκτωμα για διαδερμική χορήγηση για 4 ημέρες. Η CBD
μείωσε  το  πρήξιμο  των  αρθρώσεων,  την  διείσδυση  ανοσοκυττάρων,  την
πάχυνση  της  αρθρικής  μεμβράνης  και  την  ευαισθητοποίηση/  αυθόρμητη
ασθησαναλγησία  πόνου  κατά  τρόπο  δοσοεξαρτώμενο,  μετά  από  τέσσερις
διαδοχικές  ημέρες  θεραπείας  CBD.  Οι  προφλεγμονώδεις  βιοδείκτες
μειώθηκαν  επίσης  κατά  τρόπο  εξαρτώμενο  από  τη  δόση  στα  γάγγλια  της
ραχιαίας  ρίζας  (TNF  άλφα)  και  στον  νωτιαίο  μυελό  (CGRP,  OX42).  Δεν
παρατηρήθηκαν  παρενέργειες  και  η  εξερευνητική  συμπεριφορά  δεν
μεταβλήθηκε (σε αντίθεση με την Δ9-THC, η οποία προκάλεσε υποκινησία)
(33).

Μεταφορά κυττάρων
Εμβρυογένεση
Η  CBD  αποδείχθηκε  ότι  είναι  σε  θέση  να  επηρεάσει  τη  μεταναστευτική
συμπεριφορά στον καρκίνο, η οποία είναι επίσης μια σημαντική πτυχή της
εμβρυογενέσεως(1).  Για  παράδειγμα,  πρόσφατα  αποδείχθηκε  ότι  η  CBD
αναστέλλει την Id-1.  Οι πρωτεΐνες Id του Helix-loop-helix παίζουν ένα ρόλο
στην  εμβρυογένεση  και  την  κανονική  ανάπτυξη  μέσω  της  ρύθμισης  της



κυτταρικής  διαφοροποίησης.  Τα  υψηλά  επίπεδα  Id1  βρέθηκαν  επίσης  σε
κύτταρα όγκου του μαστού, του προστάτη, του εγκεφάλου και της κεφαλής
και του λαιμού, τα οποία ήταν ιδιαίτερα επιθετικά. Αντίθετα, η έκφραση Id1
ήταν  χαμηλή  σε  μη  επεμβατικά  καρκινικά  κύτταρα.  Το  Id1  φαίνεται  να
επηρεάζει  το  φαινότυπο  κυττάρου  όγκου  με  ρύθμιση  της  εισβολής,
επιθηλιακή με μεσεγχυματική μετάβαση, αγγειογένεση και πολλαπλασιασμό
κυττάρων(34).

Εκεί φαίνεται να υπάρχει μόνο μια μελέτη που δεν θα μπορούσε να δείξει μια
αρνητική  επίδραση  της  CBD  στην  εμβρυογένεση.  Μία  in  vitro  μελέτη  θα
μπορούσε να δείξει ότι η ανάπτυξη εμβρύων δύο κυττάρων δεν συνελήφθη
σε συγκεντρώσεις CBD των 6,4, 32 και 160 nΜ(35).

Καρκίνος
Έχουν  διεξαχθεί  διάφορες  μελέτες  για  τη  μελέτη  των  αντικαρκινικών
επιδράσεων  της  CBD.  Οι  αντι-διεισδυτικές δράσεις  της  CBD  φαίνεται  να
προκαλούνται από την διέγερση TRPV1 και τη δράση της στους υποδοχείς CB.
Η ενδοπεριτοναϊκή εφαρμογή των 5 mg/kg b.w. CBD κάθε 3 ημέρες για ένα
σύνολο  28  εβδομάδων,  μείωσε  σχεδόν  εντελώς  την  ανάπτυξη  των
μεταστατικών οζιδίων που προκαλείται  από ένεση κυττάρων καρκινώματος
ανθρώπινου πνεύμονα (Α549) σε γυμνούς ποντικούς(36). Αυτό το αποτέλεσμα
μεσολαβείται από αυξητική ρύθμιση του ICAM1 και TIMP1. Αυτό, με τη σειρά
του, προκλήθηκε από προς τα άνω ρύθμιση των μονοπατιών p38 και p42/44
MARK.  Οι  τυπικές  παρενέργειες  της  παραδοσιακής  αντικαρκινικής
φαρμακευτικής αγωγής, της έμεσης και της τοξικότητας των παρενεργειών δεν
περιγράφηκαν σε αυτές τις μελέτες. Συνεπώς, η CBD θα μπορούσε να είναι
μια  εναλλακτική  λύση  έναντι  άλλων  αναστολέων  της  ΜΜΡ1  όπως  το
marimastat  και  το  priomastat,  τα  οποία  έχουν  αποδείξει  απογοητευτικά
κλινικά  αποτελέσματα  λόγω  των  ανεπιθύμητων  οστικών  μυκοσκελετικών
επιδράσεων αυτών των φαρμάκων(37,38).

Δύο μελέτες  έδειξαν σε  διάφορες  κυτταρικές  σειρές  και  σε ποντικούς που
φέρουν όγκο, ότι η CBD ήταν σε θέση να μειώσει την μετάσταση όγκου(34,39).
Δυστυχώς, η in vivo μελέτη περιγράφεται μόνο σε μια περίληψη συνεδρίου
και καμία οδός χορήγησης ή δόσεις CBD δεν αναφέρονται(36). Ωστόσο, μια
προηγούμενη μελέτη χρησιμοποίησε 0,1, 1,0 ή 1,5 μmol/L CBD για 3 ημέρες
στα επιθετικά κύτταρα καρκίνου του μαστού MDA-MB231.  Η CBD ρύθμισε
προς τα κάτω την Id1 σε επίπεδο προαγωγής και μειωμένης επιθετικότητας
όγκου(40).



Μια άλλη μελέτη χρησιμοποίησε ξενομοσχεύματα για να μελετήσει το προ-
αποπτωτικό αποτέλεσμα της CBD, αυτή τη φορά σε κύτταρα καρκινώματος
προστάτη LNCaP(36). Σε αυτή τη μελέτη διάρκειας 5 εβδομάδων χορηγήθηκαν
100 mg/kg CBD ημερησίως i.p. Το μέγεθος του όγκου μειώθηκε κατά 60% και
δεν  περιγράφηκαν  δυσμενείς  επιδράσεις  της  θεραπείας  στη  μελέτη.  Οι
συγγραφείς θεώρησαν ότι οι παρατηρούμενες αντινεοπλασιακές επιδράσεις
διαμεσολαβούνται μέσω του TRPM8 μαζί με την απελευθέρωση των ROS και
την ενεργοποίηση του p53(41). Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι μελέτες
ξενομοσχεύματος  έχουν  περιορισμένη  προβλεπτική  ισχύ  μόνο  σε
αποτελέσματα  με  ανθρώπους.  Επιπλέον,  για  να  διεξαχθούν  αυτά  τα
πειράματα, τα ζώα συχνά υποβαθμίζονται ανοσολογικά, για να αποφευχθούν
οι  ανοσογονικές  αντιδράσεις  ως  αποτέλεσμα της  εμφύτευσης  ανθρώπινων
κυττάρων στα ζώα, γεγονός που με τη σειρά τους μπορεί επίσης να επηρεάσει
τα αποτελέσματα.

Μια άλλη προσέγγιση επιλέχτηκε από τους Aviello et al.(43). Χρησιμοποίησαν
το καρκινογόνο αζοξυμεθάνιο για την πρόκληση καρκίνου του παχέος εντέρου
σε ποντίκια. Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με ενέσεις i.p. 1 ή 5 mg/kg CBD,
τρεις  φορές  την  εβδομάδα  για  3  εβδομάδες  (συμπεριλαμβανομένης  μιας
εβδομάδας  πριν  από  τη  χορήγηση  καρκινογόνου).  Μετά  από  3  μήνες,
αναλύθηκε ο αριθμός των αφύσικων εστιών κρυπτών, των πολυπόδων και των
όγκων.  Η  υψηλή  συγκέντρωση  CBD  οδήγησε  σε  σημαντική  μείωση  των
πολυπόδων  και  στην  επιστροφή  σε  σχεδόν  φυσιολογικά  επίπεδα
φωσφορυλιωμένου  Akt  (αύξηση  που  προκαλείται  από  τον  καρκινογόνο
παράγοντα)(42). Δεν  αναφέρθηκαν  ανεπιθύμητες  ενέργειες  στην
περιγραφόμενη μελέτη(43).

Πρόσληψη τροφής και γλυκαιμικές επιδράσεις
Μελέτες σε ζώα που συνοψίζονται από τους Bergamaschi et al. έδειξε ασαφή
αποτελέσματα  της  CBD  στην  πρόσληψη  τροφής(1):  η i.p.  χορήγηση  3-100
mg/kg  b.w.  δεν  είχε  επίδραση  στην  πρόσληψη  τροφής  σε  ποντίκια  και
αρουραίους. Αντίθετα, η επαγωγή υπερφαγίας με αγωνιστές CB1 και 5ΗΤ1Α
σε αρουραίους θα μπορούσε να μειωθεί με CBD (20 mg/kg b.w. i.p.). Η χρόνια
χορήγηση  (14  ημέρες,  2,5  ή  5  mg/kg  i.p.) μείωσε  την  αύξηση  βάρους  σε
αρουραίους. Αυτή η επίδραση θα μπορούσε να ανασταλεί με τη συγχορήγηση
ενός ανταγωνιστή CB2R(1).

Οι θετικές επιδράσεις της CBD στην υπεργλυκαιμία φαίνεται ότι προκαλούνται



κυρίως  μέσω  των  αντι-φλεγμονωδών  και  αντιοξειδωτικών  επιδράσεων  της
CBD.  Για  παράδειγμα,  σε  ποντικούς  ob/ob  (ζωικό  μοντέλο  παχυσαρκίας),
θεραπεία  4  εβδομάδων  με  3  mg/kg  (οδός  χορήγησης  δεν  αναφέρθηκε)
αύξησε  τη  συγκέντρωση  HDL-C  κατά  55%  και  μείωσε  τα  επίπεδα  ολικής
χοληστερόλης  περισσότερο  από  25%.  Επιπλέον,  η  θεραπεία  αύξησε  τις
συγκεντρώσεις  αδιπονεκτίνης  και  ηπατικού  γλυκογόνου(44  και  αναφορές
εκεί).

Ενδοκρινικά αποτελέσματα
Οι υψηλές συγκεντρώσεις CBD (1 mM) αναστέλλουν την προγεστερόνη 17-
υδροξυλάση,  η  οποία  δημιουργεί  πρόδρομες  ουσίες  για  τη  σύνθεση
γενετήσιων στεροειδών και γλυκοκορτικοειδών, ενώ 100 μΜ CBD δεν έκαναν
το ίδιο σε ένα in vitro πείραμα με πρωτεύοντα μικροσώματα των όρχεων(45).
Οι αρουραίοι που υποβλήθηκαν σε αγωγή με 10 mg/kg i.p. b.w. CBD έδειξαν
αναστολή της οξείδωσης τεστοστερόνης στο ήπαρ(46).

Γονοτοξικότητα και μεταλλαξιογένεση
Οι  Jones  et  al. αναφέρουν  ότι  τα  120  mg/kg  CBD  που  χορηγήθηκαν
ενδοπεριτοναϊκά  στους  αρουραίους  Wistar  Kyoto  δεν  έδειξαν
μεταλλαξιογένεση και γονιδιοτοξικότητα με βάση την προσωπική επικοινωνία
με  την  GW  Pharmaceuticals(47,48).  Αυτά  τα  δεδομένα  δεν  έχουν  ακόμη
δημοσιευθεί.  Η  μελέτη  του  2012  με  μοντέλο  ποντικού  επιληψίας  θα
μπορούσε επίσης να δείξει ότι η CBD δεν επηρέασε την ισχύ της λαβής, την
οποία  η  μελέτη  περιγράφει  ως  “υποθετική  δοκιμασία  για  τη  λειτουργική
νευροτοξικότητα”.

Η λειτουργία κίνησης δοκιμάστηκε επίσης σε περιστροφικό άξονα, η οποία
επίσης δεν επηρεάστηκε από τη χορήγηση της CBD. Η απόδοση της στατικής
δέσμης, ως δείκτης του συντονισμού αισθησιοκίνησης, έδειξε περισσότερες
διολισθήσεις  ποδιών  στην  ομάδα  CBD,  αλλά  η  θεραπεία  CBD  δεν
παρεμπόδισε την ταχύτητα και την ικανότητα των ζώων να ολοκληρώσουν τη
δοκιμασία. Σε σύγκριση με άλλα αντισπασμωδικά φάρμακα, η επίδραση αυτή
ήταν  ελάχιστη(48).  Δυστυχώς,  δεν  μπορέσαμε  να  βρούμε  περισσότερες
μελέτες  που  να  επικεντρώνονται  αποκλειστικά  στη  γονιδιοτοξικότητα  από
άλλες ερευνητικές ομάδες ούτε σε ζώα ούτε σε ανθρώπους.

Οξεία κλινικά δεδομένα
Οι  Bergamaschi  et  al. απαριθμούν  έναν  εντυπωσιακό  αριθμό  οξείας  και
χρόνιας μελέτης στον άνθρωπο, δείχνοντας την ασφάλεια της CBD για μια



ευρεία  σειρά  ανεπιθύμητων  ενεργειών(1).  Επίσης,  συμπεραίνουν  από  την
έρευνά τους ότι καμία από τις μελέτες δεν ανέφερε ανοχή στην CBD. Ήδη από
τη δεκαετία του 1970, αποδείχθηκε ότι από του στόματος CBD (15-160 mg),
ενδοφλέβια έγχυση (5-30 mg) και εισπνοή 0,15 mg/kg  b.w. δεν οδήγησε σε
δυσμενείς  επιπτώσεις.  Επιπλέον,  η  ψυχοκινητική  λειτουργία  και  οι
ψυχολογικές λειτουργίες δεν διαταράχθηκαν. Η θεραπεία με έως και 600 mg
CBD  δεν  επηρέασε  τις  φυσιολογικές  παραμέτρους  (αρτηριακή  πίεση,
καρδιακό ρυθμό) ούτε τις επιδόσεις σε μια δοκιμασία verbal paired-associate
learning test(1).

Οι Fasinu et  al. δημιούργησαν έναν πίνακα με μια επισκόπηση των κλινικών
μελετών  που  βρίσκονται  σε  εξέλιξη  και  είναι  καταχωρημένες  σε  κλινικές
δοκιμές. Στο επόμενο κεφάλαιο, τονίζουμε πρόσφατες, οξείες κλινικές μελέτες
με την CBD.

Αλληλεπιδράσεις CBD και φαρμάκων
Η CBD μπορεί  να αναστείλει  το  CYP2D6,  το οποίο επίσης στοχεύεται  στην
ομεπραζόλη και τη ρισπεριδόνη(2,14). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η CBD
αναστέλλει  το  ηπατικό  ένζυμο  CYP2C9,  μειώνοντας  τον  μεταβολισμό  της
βαρφαρίνης και της δικλοφενάκης(2,14). Απαιτούνται περισσότερες κλινικές
μελέτες,  η  αλληλεπίδραση  δικαιολογεί  την  προσαρμογή  των
χρησιμοποιημένων δόσεων των συγχορηγούμενων φαρμάκων.

Το  αντιβιοτικό  ριφαμπικίνη  επάγει  το  CYP3A4,  οδηγώντας  σε  μειωμένες
συγκεντρώσεις στο πλάσμα του CBD(14). Αντίθετα, ο αναστολέας του CYP3A4
κετοκοναζόλη,  ένα αντιμυκητιακό φάρμακο,  σχεδόν διπλασιάζει  τη  μέγιστη
συγκέντρωση στο πλάσμα της CBD. Είναι ενδιαφέρον ότι ο αναστολέας του
CYP2C19,  η  ομεπραζόλη,  που  χρησιμοποιείται  για  τη  θεραπεία  της
γαστροοισοφαγικής  παλινδρόμησης,  δεν  θα  μπορούσε  να  επηρεάσει
σημαντικά τη φαρμακοκινητική της CBD(14).

Μία μελέτη, όπου ένα σχήμα 6 × 100 mg CBD ημερησίως συγχορηγήθηκε με
εξαβαρβιτάλη  σε  10  άτομα,  διαπίστωσε  ότι  η  CBD  αύξησε  τη
βιοδιαθεσιμότητα και την ημιπερίοδο αποβολής του τελευταίου. Δυστυχώς,
δεν  αναφέρθηκε  εάν  αυτό  το  αποτέλεσμα  διαμεσολαβήθηκε  μέσω  του
συμπλόκου του κυτοχρώματος P450(16).

Μια άλλη πτυχή, η οποία γνωρίζουμε ότι δεν έχει εξεταστεί διεξοδικά, είναι
ότι πολλά ισοένζυμα του κυτοχρώματος δεν εκφράζονται μόνο στο ήπαρ αλλά



και  στον  εγκέφαλο.  Θα  μπορούσε  να  είναι  ενδιαφέρον  να  διερευνηθούν
εξειδικευμένες  διαφορές  στο  επίπεδο  της  αναστολής  CBD  διαφόρων
ισοενζύμων.  Εκτός  από  τη  μεταβολή  της  βιοδιαθεσιμότητας  στο  συνολικό
πλάσμα  του  ασθενούς,  αυτή  η  αλληλεπίδραση  μπορεί  να  μεταβάλλει  τα
θεραπευτικά αποτελέσματα σε άλλο επίπεδο.  Η ντοπαμίνη και  η τυραμίνη
μεταβολίζονται  από το  CYP2D6 και  ο  μεταβολισμός  του νευροστεροειδούς
συμβαίνει επίσης μέσω των ισοενζύμων της υποομάδας του CYP3A(50,51). Η
μελέτη  της  αλληλεπίδρασης  CBD  με  τα  ένζυμα  του  νευροβλαστικού
κυτοχρώματος P450 μπορεί επίσης να προσφέρει νέους μηχανισμούς δράσης.
Θα μπορούσε να είναι πιθανό η αναστολή του CYP2D6 με τη μεσολάβηση της
CBD  να  αυξάνει  τα  επίπεδα  ντοπαμίνης  στον  εγκέφαλο,  γεγονός  που  θα
μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση των θετικών επιπτώσεων της CBD σε
σενάρια εθισμού / απόσυρσης και θα μπορούσε να υποστηρίξει την αύξηση
της κατάστασης 5HT (= σεροτονίνης) στην κατάθλιψη.

Επίσης,  η  CBD  μπορεί  να  είναι  ένα  υπόστρωμα  της  UDP
γλυκουρονοζυλτρανσφεράσης(14). Είτε αυτό το ένζυμο εμπλέκεται πράγματι
στη  γλυκουρονιδίωση  της  CBD  και  προκαλεί  επίσης  κλινικά  σχετικές
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων στους ανθρώπους, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί
σε κλινικές μελέτες. Γενικά, απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους,
οι οποίες παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις της CBD με φάρμακα.

Φυσιολογικές επιδράσεις
Σε μια διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη διασταύρωσης,
η  CBD  συγχορηγήθηκε  με  ενδοφλέβια  φαιντανύλη  σε  συνολικά  17
υποκείμενα(10). Δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν και μετά από 400 mg CBD
(που  αποδείχθηκε  προηγουμένως  ότι  μειώνει  τη  ροή  αίματος  προς  τις
(παρα)λιμβικές περιοχές που σχετίζονται με την αναζήτηση για τα ναρκωτικά)
ή προεπεξεργασία με 800 mg  CBD. Αυτό ακολουθήθηκε από μια μόνο 0,5
(Συνεδρία  1)  ή  1,0  μg/kg  (Συνεδρία  2,  μετά  από  1  εβδομάδα  πρώτης
χορήγησης για να επιτρέψει επαρκή έκπλυση φαρμάκου) ενδοφλέβια δόση
φαιντανύλης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και η ασφάλεια αξιολογήθηκαν με
αμφότερες  τις  μορφές  της  Συστηματικής  Αξιολόγησης  για  τις  Εξερχόμενες
Εκδηλώσεις (Systematic Assessment for Treatment Emergent Events, SAFTEE).
Αυτό  το  εκτενές  εργαλείο  αξιολογεί,  για  παράδειγμα,  78  ανεπιθύμητες
ενέργειες  χωρισμένες  σε  23  κατηγορίες  που  αντιστοιχούν  σε  συστήματα
οργάνων  ή  μέρη  σώματος.  Τα  αποτελέσματα  του  SAFTEE  ήταν  παρόμοια
μεταξύ  των  ομάδων.  Δεν  παρατηρήθηκε  αναπνευστική  καταστολή  ή
καρδιαγγειακές  επιπλοκές  κατά  τη  διάρκεια  οποιασδήποτε  δοκιμαστικής



περιόδου.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της φαρμακοκινητικής, για να διαπιστωθεί
εάν  υπήρξε  αλληλεπίδραση μεταξύ  των  φαρμάκων,  ήταν  τα  ακόλουθα.  Οι
μέγιστες  συγκεντρώσεις  CBD  πλάσματος  της  ομάδας  400  και  800  mg
μετρήθηκαν μετά από 4 ώρες στην πρώτη συνεδρία (χορήγηση CBD 2 ώρες
μετά  το  ελαφρύ  πρωινό).  Η  κορυφαία  συγκέντρωση  CBD  στα  ούρα  και  η
συγκέντρωση  του  μεταβολίτη  της,  παρατηρήθηκαν  μετά  από  6  ώρες  στη
ομάδα χαμηλής δόσης CBD και μετά από 4 ώρες στην ομάδα υψηλής δόσης
CBD.  Δεν  παρατηρήθηκε  καμία  επίδραση  στη  απέκκριση  της  CBD  και  του
μεταβολίτη  στα  ούρα  εκτός  από  την  υψηλότερη  δόση  φαιντανύλης,  στην
οποία  μειώθηκε  η  κάθαρση  της  CBD.  Είναι  σημαντικό  ότι  η  συγχορήγηση
φαιντανύλης  δεν  παρήγαγε  αναπνευστική  καταστολή  ή  καρδιαγγειακές
επιπλοκές  κατά  τη  διάρκεια  των  δοκιμαστικών  συνεδριών  και  η  CBD  δεν
ενίσχυσε τα αποτελέσματα της φαιντανύλης. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ
της δόσης της CBD και των επιπέδων κορτιζόλης στο πλάσμα.

Επίσης μετρήθηκαν διάφορα ζωτικά σημάδια (πίεση αίματος, αναπνευστικός /
καρδιακός  ρυθμός,  κορεσμός  οξυγόνου,  ηλεκτροκαρδιογράφημα,
αναπνευστική λειτουργία): Η CBD δεν χειροτέρευσε τις δυσμενείς επιδράσεις
(πχ. καρδιαγγειακό συμβιβασμό, αναπνευστική καταστολή) της ενδοφλέβιας
φαιντανύλης. Η συγχορήγηση ήταν ασφαλής και καλά ανεκτή, ανοίγοντας το
δρόμο  για  τη  χρήση  της  CBD  ως  πιθανή  θεραπεία  για  τον  εθισμό  στα
οπιοειδή.  Τα  επικυρωμένα  υποκειμενικά  μέτρα  κλιμακώθηκαν  σε  οκτώ
χρονικά  σημεία  για  κάθε  συνεδρία  χωρίς  ανησυχίες  (οπτική  αναλογική
κλίμακα  [VAS]),  PANAS  (θετικές  και  αρνητικές  υποδιαιρέσεις)  και  OVAS
(συγκεκριμένο  VAS  οπιοειδούς)  για  οποιαδήποτε  από  τις  υποκειμενικές
επιπτώσεις στη διάθεση(10).

Μια ολλανδική μελέτη συνέκρινε τις  υποκειμενικές ανεπιθύμητες ενέργειες
τριών  διαφορετικών  ποικιλιών  φαρμακευτικής  κάνναβης,  που  διανέμονται
μέσω  των  φαρμακείων,  χρησιμοποιώντας  το  VAS.  “Η  οπτική  αναλογική
κλίμακα είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ψυχομετρικά όργανα
για τη μέτρηση της έκτασης και της φύσης των υποκειμενικών επιδράσεων και
των δυσμενών επιπτώσεων. Οι 12 λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη
ήταν οι εξής: εγρήγορση, ηρεμία, εμπιστοσύνη, απόγνωση, ζάλη, σύγχυση /
αποπροσανατολισμός,  κόπωση,  άγχος,  ευερεθιστότητα,  όρεξη,  δημιουργική
διέγερση  και  κοινωνικότητα”.  Η  ποικιλία  με  υψηλή  περιεκτικότητα  σε  CBD
περιείχε τις παρακάτω συγκεντρώσεις: 6% Δ9-THC / 7,5% CBD (n = 25). Αυτή η



ποικιλία  έδειξε  σημαντικά  χαμηλότερα  επίπεδα  άγχους  και  απόρριψης.
Επιπλέον, η όρεξη αυξήθηκε λιγότερο στη ποικιλία με υψηλή περιεκτικότητα
σε  CBD.  Η  μεγαλύτερη  παρατηρηθείσα  ανεπιθύμητη  ενέργεια  ήταν  η
“κόπωση” με βαθμολογία 7 (από τα 10),  η οποία δεν διέφερε μεταξύ των
τριών ποικιλιών(52).

Νευρολογικές και νευροψυχιατρικές επιδράσεις
Ανησυχία
Η ανασκόπηση από Bergamaschi  et  al.  αναφέρει  τρεις  οξείες  μελέτες στον
άνθρωπο  που  κατέδειξαν  το  αντιψυχωσικό  αποτέλεσμα της  CBD  χωρίς  να
παρατηρηθούν  δυσμενείς  επιπτώσεις.  Αυτό  ισχύει  ιδιαίτερα  για  τις
εξωπυραμιδικές  παρενέργειες  που  προκαλούνται  από  την  κλασική
αντιψυχωτική φαρμακευτική αγωγή(1).

Δεκαπέντε υγιή άτομα, άρρενες, με ελάχιστη εκ των προτέρων έκθεση σε Δ9-
THC (<15 φορές)  δοκιμάστηκαν  για  CBD που επηρέαζαν  τις  προψυχωτικές
δράσεις  της  Δ9-THC  με  χρήση  λειτουργικής  απεικόνισης  μαγνητικού
συντονισμού (fMRI) και διάφορα ερωτηματολόγια σε τρεις περιπτώσεις,  σε
διαστήματα ενός μηνός, από 10 mg Δ9-ΤΗC, 600 mg CBD ή εικονικό φάρμακο.
Η σειρά χορήγησης φαρμάκου ήταν ψευδο-τυχαιοποιημένη σε όλα τα άτομα,
έτσι ώστε ένας ίσος αριθμός ατόμων να λάβει κάποιο από τα φάρμακα κατά
τη  διάρκεια  της  πρώτης,  δεύτερης  ή  τρίτης  συνεδρίας  σε  διπλά-τυφλά,
επαναλαμβανόμενα μέτρα, εντός σχεδίου. Τα ψυχωσικά συμπτώματα όπως
μετρήθηκαν  με  την  υποκλίμακα  των  θετικών  συμπτωμάτων  PANSS,
παρατηρήθηκε το άγχος όπως καταγράφηκε από την κατάσταση STAI και η
κλίμακα ανακούφισης ή καταπραϋντική κλίμακα Visual Variable Mood Scale
(VAMS) σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Το ίδιο ισχύει και
για μια εργασία λεκτικής εκμάθησης (= συμπεριφορική επίδοση της λεκτικής
μνήμης).

Επιπλέον, η προεπεξεργασία με CBD και η επακόλουθη χορήγηση Δ9-THC θα
μπορούσε να μειώσει τα ψυχωτικά συμπτώματα και τα συμπτώματα άγχους
του  τελευταίου,  όπως  μετρήθηκε  χρησιμοποιώντας  μια  τυποποιημένη
κλίμακα.  Αυτή  η  επίδραση  προκλήθηκε  από  την  αντίθετη  νευρική
ενεργοποίηση  των  σχετικών  εγκεφαλικών  περιοχών.  Επιπλέον,  δεν
μετρήθηκαν  επιδράσεις  στα  περιφερειακά  καρδιαγγειακά  μέτρα  όπως  ο
καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση(54).

Μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, διασταυρούμενη, ελεγχόμενη με εικονικό



φάρμακο  δοκιμή  διεξήχθη  σε  16  υγιείς  μη  επιδεκτικούς  υποκειμενικούς
ασθενείς χρησιμοποιώντας ένα σχεδιασμό εντός του υποκειμένου. Από του
στόματος Δ9-THC = 10 mg, CBD = 600 mg ή το εικονικό φάρμακο χορηγήθηκε
σε  τρεις  διαδοχικές  συνεδρίες  σε  διαστήματα  ενός  μηνός.  Οι  δόσεις
επιλέχθηκαν  ώστε  να  προκαλούν  νευρογνωστικές  επιδράσεις  χωρίς  να
προκαλούν σοβαρές τοξικές, φυσικές ή ψυχιατρικές αντιδράσεις. Το CBD των
600 mg αντιστοιχεί σε μεσαία επίπεδα (τυπικής απόκλισης) πλήρους αίματος
0,36 (0,64), 1,62 (2,98) και 3,4 (6,42) ng/mL, 1, 2 και 3 ώρες μετά τη χορήγηση
αντίστοιχα.

Τα φυσιολογικά μέτρα και  τα συμπτωματικά αποτελέσματα αξιολογήθηκαν
πριν και στις 1, 2 και 3 ώρες μετά τη λήψη φαρμάκων χρησιμοποιώντας PANSS
(όργανο  βαθμολόγησης  30  στοιχείων  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την
αξιολόγηση  ψυχωσικών  συμπτωμάτων  με  βαθμολογίες  βασιζόμενες  σε
ημιδομημένη κλινική συνέντευξη που έδωσε σκορ για θετικά,  αρνητικά και
γενικά ψυχοπαθολογικά πεδία), το αυτοδιαχειριζόμενο VAMS με 16 στοιχεία
(πχ.  πνευματική καταστολή ή πνευματική εξασθένιση,  φυσική καταστολή ή
σωματικές βλάβες, επιπτώσεις άγχους και άλλους τύπους συναισθημάτων ή
συμπεριφορών), το ARCI (Addiction Research Center Inventory, περιεχόμενη
εμπειρικά  προερχόμενη  από  φάρμακο  ευφορία,  διεγερτικά  αποτελέσματα,
πνευματική  αποτελεσματικότητα  και  ενέργεια,  νάρκωση,  δυσφορία  και
σωματικά αποτελέσματα) για την αξιολόγηση των επιδράσεων των φαρμάκων
και  του  STAI-T/S,  όπου  τα  άτομα  αξιολογήθηκαν  με  βάση  την  τρέχουσα
διάθεσή τους και τα συναισθήματά τους γενικά.

Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδράσεων της CBD και του
εικονικού φαρμάκου σε θετικά και αρνητικά ψυχωτικά συμπτώματα, γενική
ψυχοπαθολογία (PANSS), άγχος (STAI-S), δυσμορφία (ARCI), καταστολή (VAMS,
ARCI)  και επίπεδο υποκειμενικής δηλητηρίασης (ASI,  ARCI),  όπου η Δ9-THC
είχε έντονο αποτέλεσμα. Οι φυσιολογικές παράμετροι, ο καρδιακός ρυθμός
και  η  αρτηριακή  πίεση  παρακολουθήθηκαν  επίσης  και  δεν  παρατηρήθηκε
σημαντική διαφορά μεταξύ του εικονικού φαρμάκου και της ομάδας CBD(55).

Εθισμός
Μια  μελέτη  περιπτώσεων  περιγράφει  έναν  ασθενή  που  υποβλήθηκε  σε
θεραπεία  για  απόσυρση  κάνναβης  σύμφωνα  με  το  ακόλουθο  σχήμα CBD:
“υποβλήθηκε σε θεραπεία με από του στόματος 300 mg την Ημέρα 1, CBD
600 mg στις ημέρες 2-10 (χωρισμένες σε δύο δόσεις των 300 mg) και CBD 300
mg την Ημέρα 11”. Η θεραπεία CBD οδήγησε σε μια γρήγορη και σταδιακή



μείωση  των  συμπτωμάτων  απόσυρσης,  διαταραχής  και  άγχους,  όπως
μετρήθηκε  με  τα  Withdrawal  Discomfort  Score,  Marijuana  Withdrawal
Symptom  Checklist,  Beck  Anxiety  Inventory  και  Beck  Depression  Inventory
(BDI).  Τα  ηπατικά  ένζυμα  μετρήθηκαν  επίσης  καθημερινά,  αλλά  δεν
αναφέρθηκε κανένα αποτέλεσμα(56).

Οι  φυσικολογικές  μελέτες  με  τους  καπνιστές  που  εισπνέουν  κάνναβη  με
ποικίλες  ποσότητες  CBD  έδειξαν  ότι  τα  επίπεδα  CBD  δεν  αλλοιώνουν  τα
ψυχομιμητικά συμπτώματα(1). Είναι ενδιαφέρον ότι η CBD ήταν σε θέση να
μειώσει την “επιθυμία / συμπάθεια” = σιωπηρή προκατειλημμένη απόκλιση
που  προκαλείται  από  την  έκθεση  στην  κάνναβη  και  τα  ερεθίσματα  που
σχετίζονται με την τροφή. Η CBD μπορεί να λειτουργήσει για να ανακουφίσει
τις  διαταραχές  του  εθισμού,  αλλάζοντας  την  προσεκτική  παρατήρηση  των
παραγόντων  ναρκωτικών.  Η  μελέτη  δεν  μέτρησε  περαιτέρω  τις
παρενέργειες(57).

Η CBD μπορεί επίσης να μειώσει τις  συμπεριφορές που αναζητούν ηρωίνη
(πχ.,  προκαλείται  από ένα προσαρμοσμένο σύνθημα).  Αυτό απεδείχθη στα
προκλινικά  δεδομένα που αναφέρθηκαν προηγουμένως  και  επαναλήφθηκε
επίσης σε μια μικρή διπλή-τυφλή πιλοτική μελέτη με άτομα εθισμένα στα
οπιοειδή τα οποία είχαν αποκοπεί για 7 ημέρες(52,53). Έλαβαν είτε εικονικό
φάρμακο είτε 400 ή 800 mg CBD από του στόματος τρεις διαδοχικές ημέρες. Η
διέγερση προκλήθηκε με ένα πρότυπο επαναφοράς που προκλήθηκε από cue
(1 ώρα μετά τη χορήγηση της CBD). Μια ώρα μετά την βιντεο-συνεδρία, η
υποκειμενική επιθυμία μειώθηκε ήδη μετά από μια ενιαία χορήγηση της CBD.
Το αποτέλεσμα συνεχίστηκε για 7 ημέρες μετά την τελευταία θεραπεία CBD.
Είναι ενδιαφέρον ότι τα μέτρα άγχους μειώθηκαν επίσης μετά τη θεραπεία,
ενώ δεν περιγράφηκαν δυσμενείς επιδράσεις(23,58).

Μια πιλοτική μελέτη με 24 άτομα διεξήχθη σε ένα τυχαιοποιημένο, διπλό-
τυφλό,  ελεγχόμενο  με  εικονικό  φάρμακο  σχέδιο  για  να  αξιολογηθεί  ο
αντίκτυπος  της  ad  hoc  χρήσης  της  CBD  στους  καπνιστές,  οι  οποίοι
επιθυμούσαν  να  σταματήσουν  το  κάπνισμα.  Πραγματοποιήθηκαν  πριν  και
μετά τον έλεγχο για τη διάθεση και την επιθυμία των συμμετεχόντων. Αυτές οι
δοκιμασίες  συμπεριλάμβαναν  Behaviour  Impulsivity  Scale,  BDI,  STAI  και
Severity of Dependence Scale. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας χρήσης της
εισπνοής  CBD,  τα  άτομα  χρησιμοποίησαν  ένα  ημερολόγιο  για  να
καταγράψουν  την  επιθυμία  τους  (σε  κλίμακα  από  1  έως  100  =  VAS  που
μετράει τη στιγμιαία υποκειμενική λαχτάρα), τα τσιγάρα που καπνίστηκαν και



ο αριθμός των φορών που χρησιμοποίησαν την συσκευή εισπνοής. Η λαχτάρα
αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο Tiffany Craving (11). Την
ημέρα 1 και 7, μετρήθηκε το εκπνεόμενο CO για να δοκιμαστεί το επίπεδο
καπνίσματος. Η καταστολή, η κατάθλιψη και το άγχος αξιολογήθηκαν με το
MRS.

Κατά  τη  διάρκεια  μιας  εβδομάδας,  οι  συμμετέχοντες  χρησιμοποίησαν  την
συσκευή εισπνοής όταν ένιωσαν την επιθυμία να καπνίσουν και έλαβαν δόση
400  μg  CBD  μέσω  της  συσκευής  εισπνοής  (που  οδήγησε  σε  >65%
βιοδιαθεσιμότητα).  Αυτό μείωσε  σημαντικά  τον  αριθμό  των  τσιγάρων που
καπνίστηκαν κατά 40%, ενώ η λαχτάρα δεν ήταν σημαντικά διαφορετική στις
ομάδες  μετά  τη  δοκιμή.  Την  ημέρα  7,  τα  επίπεδα άγχους  για  το  εικονικό
φάρμακο και την ομάδα CBD δεν διέφεραν. Η CBD δεν αύξησε την κατάθλιψη
(σε  σύμβαση  με  τον  επιλεκτικό  ανταγωνιστή  CB1  rimonabant).  Η  CBD  θα
μπορούσε να αποδυναμώσει την προκατειλημμένη προσοχή στα συμπτώματα
του  καπνίσματος  ή  θα  μπορούσε  να  διαταράξει  την  ανασυγκρότηση,
αποσταθεροποιώντας  έτσι  τις  αναμνήσεις  που  σχετίζονται  με  τα
ναρκωτικά(59).

Μετάσταση κυττάρων
Σύμφωνα  με  την  έρευνα  της  βιβλιογραφίας  μας,  δεν  υπάρχουν  μελέτες
σχετικά με το ρόλο της CBD στην εμβρυογένεση / κυτταρική μετάσταση στους
ανθρώπους,  παρόλο που η  κυτταρική  μετάσταση παίζει  κάποιο  ρόλο στην
εμβρυογένεση και η CBD αποδείχθηκε ότι μπορεί να επηρεάσει τουλάχιστον
τη συμπεριφορά μετάστασης στον καρκίνο(1).

Ενδοκρινικές επιδράσεις και γλυκαιμικές επιδράσεις 
(συμπεριλαμβανομένης της όρεξης)
Από  όσο  γνωρίζουμε,  δεν  έγιναν  οξείες  μελέτες  που  επικεντρώνονταν
αποκλειστικά σε γλυκαιμικά αποτελέσματα της CBD. Επιπλέον, η μόνη οξεία
μελέτη που μέτρησε επίσης την επίδραση της CBD στην όρεξη ήταν η μελέτη
που  περιγράψαμε  παραπάνω,  συγκρίνοντας  τις  διάφορες  ποικιλίες  της
κάνναβης. Σε αυτή τη μελέτη,  η σε υψηλή περιεκτικότητα σε CBD ποικιλία
προκάλεσε μικρότερη αύξηση της όρεξης σε σύγκριση με τη ποικιλία μόνο με
THC(52).

Έντεκα  υγιείς  εθελοντές  υποβλήθηκαν  σε  θεραπεία  με  300  mg  (επτά
ασθενείς)  και  600  mg  (τέσσερις  ασθενείς)  από  του  στόματος  CBD  σε  μια
διπλή-τυφλή,  ελεγχόμενη  με  εικονικό  φάρμακο  μελέτη.  Τα  επίπεδα  της



αυξητικής ορμόνης και της προλακτίνης παρέμειναν αμετάβλητα. Αντίθετα, η
φυσιολογική μείωση των επιπέδων κορτιζόλης  το πρωί  (βασική μέτρηση =
11,0 ± 3,7 μg/dl,  120 λεπτά μετά από εικονικό φάρμακο = 7,1 ± 3,9 μg/dl)
παρεμποδίστηκε με θεραπεία με CBD (βασική μέτρηση = 10,5 ± 4,9 μg/dl, 120
λεπτά μετά από 300 mg CBD = 9,9 ± 6,2 μg/dl, 120 λεπτά μετά από 600 mg
CBD = 11,6 ± 11,6 μg/dl)(60).

Μία πιο πρόσφατη μελέτη χρησιμοποίησε επίσης 600 mg από το στόμα CBD
για  μια  εβδομάδα  και  σύγκρινε  24  υγιή  άτομα  σε  άτομα που  διατρέχουν
κίνδυνο  ψύχωσης  (n  =  32,  16  έλαβαν  εικονικό  φάρμακο  και  16  CBD).  Τα
επίπεδα κορτιζόλης ορού λήφθηκαν πριν από την δοκιμασία TSST (Trier Social
Stress Test), αμέσως μετά, καθώς και 10 και 20 λεπτά μετά τη δοκιμασία. Σε
σύγκριση με τα υγιή άτομα, τα επίπεδα της κορτιζόλης αυξήθηκαν λιγότερο
μετά από την TSST στα 32 άτομα με κίνδυνο. Η ομάδα CBD έδειξε λιγότερα
μειωμένα  επίπεδα κορτιζόλης,  αλλά  οι  διαφορές  δεν  ήταν σημαντικές(61).
Πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  αυτά  τα  δεδομένα  παρουσιάστηκαν  σε  μια
διάσκεψη  και  δεν  έχουν  ακόμα  δημοσιευθεί  (από  όσο  ξέρουμε)  σε  ένα
επιστημονικό περιοδικό.

Χρόνιες μελέτες CBD σε ανθρώπους
Πραγματικά  χρόνιες  μελέτες  με  την  CBD  εξακολουθούν  να  είναι  σπάνιες.
Κάποιος  μπορεί  συχνά  να  ισχυριστεί  ότι  αυτό  που  οι  μελέτες  ονομάζουν
“χρόνια”  χορήγηση CBD διαφέρει  μόνο από την οξεία  θεραπεία,  λόγω της
επαναλαμβανόμενης  χορήγησης  της  CBD.  Παρ'  όλα  αυτά,  συμπεριλάβαμε
επίσης  αυτές  τις  μελέτες  με  επανειλημμένη  θεραπεία  CBD,  επειδή
πιστεύουμε ότι σε σύγκριση με μια εφάπαξ δόση CBD, τα επαναλαμβανόμενα
σχήματα CBD προσθέτουν αξία και γνώσεις στο πεδίο και ως εκ τούτου πρέπει
να αναφερθούν εδώ.

Αλληλεπιδράσεις CBD και φαρμάκων
Μια κλινική μελέτη διάρκειας 8 εβδομάδων, η οποία περιελάμβανε 13 παιδιά
που έλαβαν θεραπεία για επιληψία με κλοβαζάμη (αρχική μέση δόση 1 mg/kg
b.w.) και CBD (από του στόματος, δόση έναρξης 5 mg/kg b.w.  που αυξήθηκε
στο μέγιστο των 25 mg/kg b.w.), έδειξαν τα ακόλουθα. Η αλληλεπίδραση της
CBD  με  ισοένζυμα  CYP3A4  και  CYP2C19  προκάλεσε  αυξημένη
βιοδιαθεσιμότητα της κλοβαζάμης, καθιστώντας δυνατή τη μείωση της δόσης
του  αντιεπιληπτικού  φαρμάκου,  κάτι  που  με  τη  σειρά  του  μείωνε  τις
παρενέργειες(62).



Αυτά  τα  αποτελέσματα  υποστηρίζονται  από  μια  άλλη  μελέτη  που
περιγράφεται στην επισκόπηση από τους Grotenhermen et al.(63). Σε αυτή τη
μελέτη, 33 παιδιά υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ημερήσια δόση των 5 mg/kg
CBD,  η  οποία  αυξήθηκε  κάθε  εβδομάδα  με  προσαυξήσεις  των  5  mg/kg,
μέγιστο επίπεδο 25 mg/kg. Η CBD χορηγήθηκε κατά μέσο όρο με τρία άλλα
φάρμακα,  όπως  το  clobazam  (54,5%),  το  βαλπροϊκό  οξύ  (36,4%),  το
levetiracetam (30,3%), το felbamate (21,2%), την λαμοτριγίνη (18,2%) και το
zonisamide  (18,2%).  Η  συγχορήγηση  οδήγησε  σε  αλλοίωση  των  επιπέδων
αίματος αρκετών αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Στην περίπτωση του clobazam
αυτό οδήγησε σε καταστολή,  και  τα επίπεδα του στη συνέχεια  μειώθηκαν
κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Φυσιολογικές επιδράσεις
Μια πρώτη πιλοτική μελέτη σε υγιείς εθελοντές το 1973 από τους Mincis et
al., η χορήγηση 10 mg CBD από του στόματος για 21 ημέρες δεν διαπίστωσε
καμία νευρολογική και κλινική αλλαγή (EEG, EKG)(64). Το ίδιο ισχύει για τις
εξετάσεις  ψυχιατρικής  και  αίματος  και  ούρων.  Μια παρόμοια δοκιμαστική
μελέτη εκτελέστηκε το 1980, σε εβδομαδιαία διαστήματα για 30 ημέρες με
ημερήσια από του στόματος χορήγηση CBD 3 mg/kg σωματικού βάρους, η
οποία είχε το ίδιο αποτέλεσμα(65).

Νευρολογικές και νευροψυχιατρικές επιδράσεις
Ανησυχία
Οι  χρόνιες  κλινικές  μελέτες  (διαρκούν  περισσότερο  από  δύο  εβδομάδες)
στους  ανθρώπους  είναι  ζωτικής  σημασίας  εδώ,  αλλά  κατά  το  μεγαλύτερο
μέρος  τους  λείπουν  κατά  το  χρόνο  της  σύνταξης  αυτής  της  ανασκόπησης.
Ελπίζω ότι θα ρίξουν φως στις ασυνέπειες που παρατηρούνται σε μελέτες σε
ζώα.  Οι  χρόνιες  μελέτες  στον  άνθρωπο  μπορούν,  για  παράδειγμα,  να
βοηθήσουν  να  ελεγχθεί  αν,  για  παράδειγμα,  μια  αγχολυτική  επίδραση
κυριαρχεί πάντα μετά από χρόνια θεραπεία CBD ή αν αυτό ήταν ένα τεχνητό
στοιχείο  της  χρήσης  διαφορετικών  ζωικών  μοντέλων  άγχους  ή
κατάθλιψης(2,18).

Ψύχωση και διπολική διαταραχή
Σε μια ανοικτή δοκιμή 4 εβδομάδων, η CBD δοκιμάστηκε σε ασθενείς με νόσο
του  Parkinson με  ψυχωσικά  συμπτώματα.  Στοματικές  δόσεις  των  150-400
mg/ημέρα CBD (την  τελευταία  εβδομάδα)  χορηγήθηκαν.  Αυτό  οδήγησε  σε
μείωση  των  ψυχωτικών  συμπτωμάτων  τους.  Επιπλέον,  δεν  αναφέρθηκαν
σοβαρές παρενέργειες ή γνωστικά συμπτώματα και κινητικά συμπτώματα(66).



Οι Bergamaschi et al. περιγράφουν μια χρόνια μελέτη, όπου ένας έφηβος με
σοβαρές παρενέργειες των παραδοσιακών αντιψυχωσικών θεραπεύθηκε με
έως  και  1500  mg/ημέρα  CBD  για  4  εβδομάδες.  Δεν  παρατηρήθηκαν
ανεπιθύμητες  ενέργειες  και  βελτιώθηκαν  τα  συμπτώματα.  Το  ίδιο  θετικό
αποτέλεσμα  καταγράφηκε  σε  άλλη  μελέτη  που  περιγράφεται  από  τους
Bergamaschi et al., όπου τρεις ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με δόση
έναρξης  CBD  των  40  mg,  η  οποία  αυξήθηκε  στα  1.280  mg/ημέρα  για  4
εβδομάδες(1).  Μια  διπλή  τυφλή,  τυχαιοποιημένη  κλινική  δοκιμή  της  CBD
έναντι της αμισουλπρίδης, ένα ισχυρό αντιψυχωτικό στην οξεία σχιζοφρένεια,
διεξήχθη σε ένα σύνολο 42 ατόμων, τα οποία υποβλήθηκαν σε θεραπεία για
28  ημέρες  ξεκινώντας  με  200  mg  CBD  ανά  ημέρα  έκαστο(67).  Η  δόση
αυξήθηκε σταδιακά κατά 200 mg ημερησίως έως 4 × 200 mg CBD ημερησίως
(συνολικά 800 mg ημερησίως)  εντός  της  πρώτης εβδομάδας.  Η  αντίστοιχη
θεραπεία  διατηρήθηκε  για  τρεις  επιπλέον  εβδομάδες.  Μία  μείωση  κάθε
θεραπείας  στα 600 mg ημερησίως επιτράπηκε για  κλινικούς λόγους,  όπως
ανεπιθύμητες παρενέργειες μετά από την εβδομάδα 2. Αυτό συνέβη για τρεις
ασθενείς στην ομάδα CBD και πέντε ασθενείς στην ομάδα της αμισουλπρίδης.
Ενώ και οι δύο θεραπείες ήταν αποτελεσματικές (χωρίς σημαντική διαφορά
στο συνολικό σκορ PANSS), η CBD έδειξε το καλύτερο προφίλ παρενέργειας. Η
αμισουλπρίδη,  που  λειτουργεί  ως  ανταγωνιστής  υποδοχέα  D2/D3  της
ντοπαμίνης, είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές για
τη σχιζοφρένεια. Η θεραπεία CBD συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση των
επιπέδων  ανανδαμιδίου  στον  ορό,  η  οποία  σχετίζεται  σημαντικά  με  την
κλινική  βελτίωση,  γεγονός  που  υποδηλώνει  την  αναστολή  της
απενεργοποίησης  του  ανανδαμιδίου  μέσω  μειωμένης  δραστικότητας  του
FAAH.

Επιπροσθέτως,  τα  υποστρώματα  FAAH  παλμιτοϋλαιθανολαμίδης  και
λινολεοϋλ-αιθανολαμίδης (και τα δύο διαμεσολαβητές λιπιδίων) ήταν επίσης
αυξημένα στην ομάδα CBD. Η CBD έδειξε μικρότερη αύξηση της προλακτίνης
στον  ορό  (προγνωστικός  παράγοντας  της  γαλακτόρροιας  και  γενετήσιας
δυσλειτουργίας),  λιγότερα εξωπυραμιδικά συμπτώματα μετρούμενα με  την
κλίμακα  Extrapyramidal  Symptom  Scale  και  μικρότερη  αύξηση  βάρους.
Επιπλέον,  τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα καθώς και  οι  συνήθεις  παράμετροι
αίματος ήταν άλλες παράμετροι των οποίων τα αποτελέσματα μετρήθηκαν
αλλά δεν αναφέρθηκαν στη μελέτη. Το καλύτερο προφίλ ασφάλειας της CBD
μπορεί  να  βελτιώσει  την  οξεία  συμμόρφωση  και  τη  μακροπρόθεσμη
προσκόλληση της θεραπείας(67,68).



Ένα  δελτίο  τύπου  της  GW  Pharmaceuticals,  της  15ης  Σεπτεμβρίου  2015,
περιέγραψε 88 ασθενείς με ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρενική ψύχωση,
που έλαβαν είτε  CBD (εκτός  από το κανονικό τους φάρμακο)  είτε  εικονικό
φάρμακο. Σημαντικές κλινικές παράμετροι βελτιώθηκαν στην ομάδα CBD και ο
αριθμός  των  ήπιων  παρενεργειών  ήταν  συγκρίσιμος  με  την  ομάδα  του
εικονικού  φαρμάκου(2).  Ο  Πίνακας  2  παρουσιάζει  μια  επισκόπηση  των
μελετών με CBD για τη θεραπεία των ψυχωτικών συμπτωμάτων και την θετική
τους επίδραση στη συμπτωματολογία και την απουσία παρενεργειών(69).

Το 50% των ασθενών παρουσίασαν μείωση της συχνότητας των κρίσεων. Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν 21% εμπειρία κόπωσης, 17%
διάρροια και  16% μειωμένη όρεξη.  Σε  μερικές  περιπτώσεις,  εμφανίστηκαν
σοβαρές παρενέργειες, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτές προκλήθηκαν από το
Epidiolex.  Αυτά ήταν  status epilepticus (n = 10),  διάρροια (n = 3),  απώλεια
βάρους (n = 2) και ηπατική βλάβη σε μία περίπτωση.

Η μεγαλύτερη μελέτη CBD που διεξήχθη μέχρι τώρα ήταν μια ανοιχτή μελέτη
με  το  Epidiolex  σε  261  ασθενείς  (κυρίως  παιδιά,  η  μέση  ηλικία  των
συμμετεχόντων ήταν 11) που πάσχουν από σοβαρή επιληψία, η οποία δεν
μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς με τυποποιημένα φάρμακα. Μετά από
3 μήνες θεραπείας, όπου οι ασθενείς έλαβαν CBD μαζί με τακτικά φάρμακα,
παρατηρήθηκε μια  μέση μείωση της  συχνότητας  των επιληπτικών κρίσεων
κατά 45%. Το 10% των ασθενών ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες (κόπωση,
διάρροια και εξάντληση)(2).

Μετά από εκτεταμένη βιβλιογραφική μελέτη των διαθέσιμων δοκιμών που
πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, οι παρενέργειες της CBD
ήταν  γενικά  ήπιες  και  σπάνιες.  Η  μόνη  εξαίρεση  φαίνεται  να  είναι  μια



πολυκεντρική ανοιχτή μελέτη με συνολικά 162 ασθενείς ηλικίας 1-30 ετών, με
ανθεκτική στη θεραπεία επιληψία. Τα άτομα υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 1
χρόνο με  μέγιστη δόση 25 mg/kg (σε μερικές  κλινικές  50 mg/kg)  από του
στόματος CBD, επιπλέον του συνήθους φαρμάκου.

Αυτό οδήγησε σε μείωση της συχνότητας των κρίσεων. Σε αυτή τη μελέτη, το
79% των κοόρτων εμφάνισαν παρενέργειες. Οι τρεις πιο συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες ήταν η υπνηλία (n = 41 [25%]), μειωμένη όρεξη (n = 31 [19%]) και
διάρροια (n = 31 [19%]). καμία ομάδα ελέγχου δεν υπήρχε σε αυτή τη μελέτη
(πχ.,  εικονικό  φάρμακο  ή  άλλο  φάρμακο).  Είναι  συνεπώς  δύσκολο  να
τοποθετηθεί η προοπτική της συχνότητας των παρενεργειών. Η κατανομή των
ανεπιθύμητων  ενεργειών  στη  CBD  δεν  είναι  επίσης  απλή  σε  σοβαρά
άρρωστους ασθενείς.  Συνεπώς, δεν είναι  δυνατόν να αντληθούν αξιόπιστα
συμπεράσματα  σχετικά  με  την  αιτιώδη  συνάφεια  των  παρατηρούμενων
παρενεργειών σε αυτή τη μελέτη.

Νόσος του Parkinson
Σε  μια  μελέτη  με  συνολικά  21  ασθενείς  με  νόσο  του  Parkinson  (χωρίς
συνυπάρχουσες  ψυχιατρικές  παθήσεις  ή  άνοια)  που  έλαβαν  είτε  εικονικό
φάρμακο,  είτε  CBD  75  mg/ημέρα  ή  CBD  300  mg/ημέρα  σε  διερευνητική
διπλή-τυφλή δοκιμή για 6 εβδομάδες, Η δόση έδειξε σημαντική βελτίωση της
ποιότητας  ζωής,  όπως  μετρήθηκε  με  το  PDQ-39.  Αυτό  το  εργαλείο
αξιολόγησης  περιελάμβανε  τους  ακόλουθους  παράγοντες:  κινητικότητα,
δραστηριότητες καθημερινής ζωής, συναισθηματική ευεξία, στίγμα, κοινωνική
υποστήριξη, γνώση, επικοινωνία και σωματική δυσφορία. Για τον παράγοντα
“δραστηριότητες  καθημερινής  διαβίωσης”,  θα  μπορούσε  να  υπάρξει  μια
πιθανή σχέση εξαρτώμενη από τη δόση μεταξύ της χαμηλής και της υψηλής
ομάδας CBD -  οι  δύο ομάδες CBD σημείωσαν σημαντική διαφορά εδώ. Οι
ανεπιθύμητες  ενέργειες  αξιολογήθηκαν  με  το  UKU  (Udvalg  for  Kliniske
Undersøgelser).  Αυτό  το  εργαλείο  αξιολόγησης  αναλύει  τα  ανεπιθύμητα
αποτελέσματα  φαρμάκων,  συμπεριλαμβανομένων  των  ψυχικών,
νευρολογικών,  αυτόνομων  και  άλλων  εκδηλώσεων.  Χρησιμοποιώντας  τις
εκθέσεις UKU και προφορικές, δεν αναγνωρίστηκαν σημαντικές παρενέργειες
σε καμία από τις ομάδες CBD(73).

Νόσος του Huntington
Δεκαπέντε ασθενείς χωρίς νευροληπτική ασθένεια με νόσο του Huntington
υποβλήθηκαν σε αγωγή είτε με εικονικό φάρμακο είτε με από του στόματος
CBD (10 mg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα) για 6 εβδομάδες σε διπλά-



τυφλό,  τυχαιοποιημένο  σχέδιο  διασταύρωσης  μελέτης.  Χρησιμοποιώντας
διάφορες  μεταβλητές  αποτελεσμάτων  ασφαλείας,  κλινικές  δοκιμές  και
απογραφή  παρενεργειών  κάνναβης,  αποδείχθηκε  ότι  δεν  παρατηρήθηκαν
διαφορές μεταξύ της ομάδας του εικονικού φαρμάκου και της ομάδας CBD
στις παρατηρηθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες(6).

Ανοσοποιητικό σύστημα
Σαράντα οκτώ ασθενείς έλαβαν 300 mg/kg από του στόματος CBD, 7 ημέρες
πριν και μέχρι 30 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών
κυττάρων  από  μη  σχετιζόμενο  δότη  για  τη  θεραπεία  οξείας  λευχαιμίας  ή
μυελοδυσπλαστικού  συνδρόμου σε  συνδυασμό με  πρότυπα μέτρα  για  την
αποφυγή της GVHD (ασθένεια ξενιστή, κυκλοσπορίνη και σύντομη πορεία της
ΜΤΧ).  Η  εμφάνιση  διαφόρων  βαθμών  GVHD  συγκρίθηκε  με  ιστορικά
δεδομένα από 108 ασθενείς, οι οποίοι είχαν λάβει μόνο την τυπική θεραπεία.
Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με CBD δεν εμφάνισαν οξεία GVHD. Κατά
τους  16  μήνες  μετά  τη  μεταμόσχευση,  η  επίπτωση  του  GHVD  μειώθηκε
σημαντικά  στην  ομάδα  CBD.  Οι  ανεπιθύμητες  ενέργειες  βαθμολογήθηκαν
χρησιμοποιώντας  την  ταξινόμηση  των  κοινών  ορολογικών  κριτηρίων  για
ανεπιθύμητες  ενέργειες  (CTCAE  v4.0),  οι  οποίες  δεν  ανίχνευσαν  σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες(74).

Ενδοκρινικές και γλυκαιμικές (συμπεριλαμβανομένης της όρεξης, της 
αύξηση βάρους) επιδράσεις
Σε  μια  ελεγχόμενη  με  εικονικό  φάρμακο,  τυχαιοποιημένη,  διπλή-τυφλή
μελέτη με 62 άτομα με διαβήτη τύπου 2 μη θεραπευμένα με ινσουλίνη, 13
ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με δόσεις δύο φορές ημερησίως από το
στόμα 100 mg CBD για 13 εβδομάδες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα
επίπεδα  αντιστιδίνης  σε  σύγκριση  με  τη  βασική  γραμμή.  Η  ορμόνη
αντισταστίνη συνδέεται με την παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη.
Σε σύγκριση με την αρχική τιμή, τα επίπεδα ινσουλινοτρόπου πεπτιδίου που
εξαρτάται  από  τη  γλυκόζη  αυξήθηκαν  μετά  τη  θεραπεία  με  CBD.  Αυτή  η
ορμόνη ινκρετίνης παράγεται στο εγγύς δωδεκαδάκτυλο από τα κύτταρα Κ και
έχει επιδράσεις συντήρησης ινσουλινοτροπικού και παγκρεατικού β κυττάρου.
Η CBD ήταν καλά ανεκτή στους ασθενείς. Ωστόσο, με τις συγκριτικά χαμηλές
συγκεντρώσεις CBD που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη δοκιμή φάσης 2, δεν
παρατηρήθηκε συνολική βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου(40).

Όταν  το  βάρος  και  η  όρεξη  μετρήθηκαν  ως  μέρος  μιας  μέτρησης  για
παρενέργειες,  τα  αποτελέσματα  δεν  κατέληξαν  σε  συμπέρασμα.



Παραδείγματος  χάριν,  η  μελέτη  που  αναφέρθηκε  παραπάνω,  εκεί
αντιμετωπίστηκαν 23 παιδιά με σύνδρομο Dravet, αυξήσεις καθώς μειώσεις
στην όρεξη και στο βάρος παρατηρήθηκαν ως παρενέργειες(2). Μια ανοιχτή
μελέτη με 214 ασθενείς που πάσχουν από ανθεκτική στη θεραπεία επιληψία
έδειξε  μειωμένη όρεξη σε 32 περιπτώσεις.  Ωστόσο,  στην ομάδα ανάλυσης
ασφάλειας, αποτελούμενη από 162 άτομα, 10 εμφάνισαν μειωμένο βάρος και
12 είχαν πάρει βάρος(52). Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται είτε στο γεγονός
ότι η CBD έχει μικρή μόνο επίδραση σε αυτούς τους παράγοντες είτε η όρεξη
και το βάρος είναι πολύπλοκα τελικά σημεία επηρεάζονται από πολλαπλούς
παράγοντες όπως η διατροφή και η γενετική προδιάθεση. Και οι δύο αυτοί
παράγοντες δεν ελέγχονταν στις αναθεωρημένες μελέτες.

Συμπέρασμα
Αυτή  η  ανασκόπηση  θα  μπορούσε  να  τεκμηριώσει  και  να  διευρύνει  τα
ευρήματα των Bergamaschi et al. σχετικά με το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας της
CBD.  Εντούτοις,  πρέπει  να  επεκταθούν  διάφοροι  τομείς  έρευνας  της  CBD.
Πρώτον,  πρέπει  να  διεξαχθούν  περισσότερες  μελέτες  για  την  έρευνα  των
παρενεργειών  της  CBD  μετά  από  πραγματική  χρόνια  χορήγηση.  Πολλές
επονομαζόμενες  μελέτες  χρόνιας  χορήγησης,  που  αναφέρονται  εδώ,  ήταν
μόνο δύο εβδομάδες. Δεύτερον, πολλές δοκιμές διεξήχθησαν μόνο με μικρό
αριθμό  ατόμων.  Για  να  εκτελεστεί  μια  γενική  αξιολόγηση  της  ασφάλειας,
πρέπει να συμμετέχουν περισσότερα άτομα σε μελλοντικές κλινικές δοκιμές.
Τρίτον,  πολλές  πτυχές  μιας  τοξικολογικής  εκτίμησης  μιας  ένωσης,  όπως  οι
μελέτες γονιδιοτοξικότητας και η έρευνα που αξιολογούν την επίδραση της
CBD στις ορμόνες, είναι ακόμη σπάνιες. Ειδικά, εξακολουθούν να λείπουν οι
χρόνιες  μελέτες  σχετικά  με  την  επίδραση  της  CBD,  για  παράδειγμα,  στη
γονιδιοτοξικότητα  και  στο  ανοσοποιητικό  σύστημα.  Τέλος,  πρέπει  να
διεξαχθούν  μελέτες  που  αξιολογούν  εάν  οι  αλληλεπιδράσεις  CBD  με  τα
φάρμακα, εμφανίζονται σε κλινικές δοκιμές.

Συμπερασματικά,  το  προφίλ  ασφαλείας  της  CBD  έχει  ήδη  καθιερωθεί  με
πολλούς  τρόπους.  Ωστόσο,  ορισμένα  κενά  γνώσης  που  περιγράφονται
λεπτομερώς παραπάνω πρέπει να κλείσουν με πρόσθετες κλινικές δοκιμές για
να έχουμε μια πλήρως δοκιμασμένη φαρμακευτική ένωση.
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Συντμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν:  
AD - Alzheimer’s disease (Νόσος του  Alzheimer)
ARCI - Addiction Research Center Inventory (Ερωτηματολόγιο Κέντρου 
Έρευνας Εθισμού)
BD - Bipolar disorder (Διπολική διαταραχή) 
BDI - Beck Depression Inventory (Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης του Beck)
CBD – Cannabidiol (Κανναβιδιόλη)
HSP - Heat shock protein (Πρωτεΐνη θερμικού σοκ) 
IL – Interleukin (ιντερλευκίνη)
MRS - Mood Rating Scale (Κλίμακα Αξιολόγησης Διάθεσης)
PPI - Prepulse inhibition
ROS - Reactive oxygen species (Aντιδραστικά είδη οξυγόνου)
SAFTEE - Systematic Assessment for Treatment Emergent Events (Συστηματική 
Αξιολόγηση για Εξελικτικές Εκδηλώσεις Θεραπείας)
STAI - State Trait Anxiety Inventory (Πολιτειακό Ερωτηματολόγιο Παθήσεων 
Άγχους)
TSST - Trier  Social  Stress  Test (Δοκιμασία Κοινωνικού Άγχους Trier)
UKU - Udvalg  for Kliniske Undersøgelser (Επιτροπή Κλινικών Ερευνών)
VAMS - Visual Analogue  Mood Scale (Οπτική Αναλογική Κλίμακα Διάθεσης)
VAS - Visual Analog Scales (Οπτικές Αναλογικές Κλίμακες)


