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Περίληψη
“Η  τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  είναι  στο  επίκεντρο  της  έρευνας  για  την  
κάνναβη  από  το  1964,  όταν  ο  Raphael  Mechoulam  την  απομόνωσε  και  
σύνθεσε. Πιο πρόσφατα, οι συνεργατικές συνεισφορές της κανναβιδιόλης στη  
φαρμακολογία  της  κάνναβης  και  στην  αναλγησία  έχουν  αποδειχθεί  
επιστημονικά. Άλλα φυτοκανναβινοειδή, όπως η τετραϋδροκανναβιβαρίνη, η  
κανναβιγερόλη  και  ηο  κανναβιχρωμένη,  επιδεικνύουν  επιπρόσθετα  
αποτελέσματα  θεραπευτικού  ενδιαφέροντος.  Η  καινοτόμος  συμβατική  
αναπαραγωγή  φυτών  έχει  δώσει  χημειοτύπους  κάνναβης  (cannabis  
chemotypes)  που  εκφράζουν υψηλές  περιεκτικότητες  κάθε συστατικού  για  
μελλοντική μελέτη. Αυτή η ανασκόπηση θα διερευνήσει ένα άλλο κλιμάκιο  
φυτοθεραπευτικών παραγόντων, τα τερπενοειδή της κάνναβης: το λιμονένιο,  
το μυρσένιο, το α-πινένιο, η λιναλοόλη, το β-καρυοφυλλένιο, καρυοφυλλενικό  
οξύ, νερολιδόλη και φυτόλη. Τα τερπενοειδή μοιράζονται έναν πρόδρομο με  
τα φυτοκανναβινοειδή και είναι όλα τα συστατικά γεύσης και αρώματος κοινά  
για τις ανθρώπινες δίαιτες που έχουν χαρακτηριστεί γενικά αναγνωρισμένα  
ως  ασφαλή  (Generally  Recognized  as  Safe)  από  την  Food  &  Drug  
Administration  των  ΗΠΑ  και  άλλους  ρυθμιστικούς  οργανισμούς.  Τα  
τερπενοειδή είναι αρκετά ισχυρά και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ζώων  
και  ακόμη  και  την  ανθρώπινη  όταν  εισπνέονται  από  τον  αέρα  του  
περιβάλλοντος σε επίπεδα ορού σε μονοψήφιες δόσεις ng · mL-1. Εμφανίζουν  
μοναδικά  θεραπευτικά  αποτελέσματα  που  μπορούν  να  συμβάλουν  
ουσιαστικά στις συνέπειες των κλινικών εκχυλισμάτων με βάση την κάνναβη.  
Ιδιαίτερη  έμφαση  θα  δοθεί  στις  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  
φυτοκανναβινοειδών  και  τερπενοειδών  που  θα  μπορούσαν  να  παράγουν  
συνέργεια  σε  σχέση  με  τη  θεραπεία  του  πόνου,  της  φλεγμονής,  της  
κατάθλιψης,  του  άγχους,  του  εθισμού,  της  επιληψίας,  του  καρκίνου,  των  
μυκητιακών  και  βακτηριακών  λοιμώξεων  (συμπεριλαμβανομένου  του  
Staphylococcus aureus ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη). Επιστημονικές ενδείξεις  
παρουσιάζονται  για  τα  μη  κανναβινοειδή  φυτικά  συστατικά  ως  πιθανά  
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αντίδοτα  ως  προς  τοξικές  επιδράσεις  της  THC  που  θα  μπορούσαν  να  
αυξήσουν  το  θεραπευτικό  της  δείκτη.  Θα  προταθούν  μέθοδοι  για  τη  
διερεύνηση  των  συνδυαστικών  επιδράσεων  σε  μελλοντικά  πειράματα.  Η  
συνεργία φυτοκανναβινοειδούς-τερπενοειδούς,  αν αποδειχθεί,  αυξάνει  την  
πιθανότητα  ότι  ένας  εκτεταμένος  αγωγός  νέων  θεραπευτικών  προϊόντων  
είναι εφικτός από αυτό το άξιο σεβασμού φυτό”.
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Οι ρίζες της συνέργειας στην κάνναβη
Η  κάνναβη  είναι  ένα  φαρμακευτικό  φυτό  ασυναγώνιστης  ευελιξίας  για 
χιλιετίες  (Mechoulam,  1986,  Russo,  2007,  2008),  αλλά  της  οποίας  οι  μηχανισμοί 
δράσης  ήταν  ένα  άλυτο  μυστήριο  μέχρι  την  ανακάλυψη  της 
τετραϋδροκανναβινόλης  (THC)  (Gaoni  & Mechoulam,  1964a),  του  πρώτου 
κανναβινοειδούς  υποδοχέα,  CB1 (Devane  et  al.,  1992)  και  των 
ενδοκανναβινοειδών,  του  ανανδαμιδίου  (anandamide  / 
arachidonoylethanolamide,  AEA)  (Devane  et  al.,  1992)  και  της  2-
αραχιδονυλογλυκερόλης (2-arachidonoylglycerol, 2-AG) (Mechoulam et  al.,  1995,  
Sugiura  et  al.,  1995).  Ενώ μια σειρά φυτοκανναβινοειδών ανακαλύφθηκαν στη 
δεκαετία του 1960: η κανναβιδιόλη (cannabidiol, CBD) (Mechoulam & Shvo, 1963), 
η  κανναβιγερόλη  (cannabigerol,  CBG)  (Gaoni  &  Mechoulam,  1964b),  της 
κανναβιχρωμένης  (cannabichromene,  CBC)  (Gaoni  &  Mechoulam,  1966),  της 
κανναβιβαρίνης  (cannabidivarin,  CBDV)  (Vollner  et  al.,  1969)  και  της 
τετραϋδροκανναβιβαρίνης (tetrahydrocannabivarin,  THCV) (Gill  et  al.,  1970),  η 
συντριπτική  πλειοψηφία  της  έρευνας  επικεντρώθηκε  στην  ψυχοδραστική 
THC. Μόνο πρόσφατα το ανανεωμένο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε σε ανάλογα 
της THC, ενώ άλλα βασικά στοιχεία της δραστηριότητας της κάνναβης και των 
εκχυλισμάτων  της,  των  τερπενοειδών  της  κάνναβης,  παραμένουν 
υπομελετημένα (McPartland & Russo,  2001b,  Russo & McPartland,  2003).  Η τρέχουσα 
ανασκόπηση θα επανεξετάσει τους παράγοντες αιθέριου ελαίου (essential oil, 
EO),  την  ιδιότυπη  φαρμακολογία  τους  και  τις  πιθανές  θεραπευτικές 
αλληλεπιδράσεις τους με φυτοκανναβινοειδή. Η ονοματολογία ακολουθεί τις 
συμβάσεις στο Alexander et al. (2009).

Τα φυτοκανναβινοειδή και τα τερπενοειδή συντίθενται στην κάνναβη (θηλυκά 
φυτά στην  ανθοφορία),  σε εκκριτικά κύτταρα μέσα σε  αδενικά τριχώματα 
(Εικόνα 1) τα οποία είναι περισσότερο συγκεντρωμένα σε μη γονιμοποιημένα 
θηλυκά  άνθη  πριν  από  τη  γήρανση  (Potter,  2004,  Potter,  2009).  Το 
πυροφωσφορικό  γεράνιλο  (geranyl pyrophosphate)  σχηματίζεται  ως 
πρόδρομος μέσω της οδού δεοξυξυλουλόζης (deoxyxylulose) στην κάνναβη 



(Fellermeier et al., 2001) και είναι μητρική ένωση τόσο σε φυτοκανναβινοειδή όσο 
και σε τερπενοειδή (Εικόνα 2). Μετά από σύζευξη είτε με ολιβεντολικό οξύ 
(olivetolic acid) είτε με διβαρινικό οξύ (divarinic acid), παράγονται πεντυλικά ή 
προπυλο  κανναβινοειδή  οξέα  (pentyl  or  propyl  cannabinoid  acids), 
αντιστοίχως, μέσω ενζύμων που δέχονται είτε αιθερικό υπόστρωμα (de Meijer  
et al., 2003), μια εκδήλωση του προτεινόμενου από τον Mechoulam “Nature's  
Law of Stinginess”. Αν και έχουν σημαντικές βιοχημικές ιδιότητες από μόνες 
τους, οι όξινες μορφές φυτοκανναβινοειδών αποκαρβοξυλιώνονται συνήθως 
μέσω  θερμότητας  για  την  παραγωγή  των  πιο  οικείων  ουδέτερων 
φυτοκανναβινοειδών (Πίνακας 1). Εναλλακτικά, το πυροφωσφορικό γεράνιλο 
μπορεί  να  σχηματίσει  λιμονένιο  και  άλλα  μονοτερπενοειδή  σε  πλασίδια 
εκκριτικού  κυττάρου  ή  ζευγάρι  με  πυροφωσφορικό  ισοπεντενυλεστέρα 
(isopentenyl  pyrophosphate)  στο  κυτταρόπλασμα  για  να  σχηματίσει 
πυροφωσφορικό  φαρνεσύλιο  (farnesyl  pyrophosphate),  γονική  ένωση  στα 
σεσκιτερπενοειδή,  που  συν-εντοπίζεται  με  τον  παροδικό  υποδοχέα 
βανιλλοειδούς υποδοχέα (TRPV) (Bradshaw et al., 2009) και ο οποίος είναι μέχρι 
σήμερα ο ισχυρότερος ενδογενής  συνδέτης στον υποδοχέα συζευγμένο με 
πρωτεΐνη G (G-protein coupled receptor, GPR) 92 (Oh et al., 2008).

Εικόνα 1
Τα  capitate  glandular  της  κάνναβης  (EBR  με  άδεια  της  Bedrocan  BV,  
Ολλανδία).

Μια προφανής ερώτηση αφορά τη χημική οικολογία τέτοιων συνθέσεων που 
απαιτούν προφανείς μεταβολικές απαιτήσεις στο φυτό (Gershenzon,  1994), και 



αυτές θα ληφθούν υπόψη.

Είναι  η  κάνναβη  απλά  ένα  ακατέργαστο  όχημα  για  την  παράδοση  THC; 
Μπορεί πιθανά να παρουσιάσει την συνέργεια των βοτάνων (Williamson, 2001) 
που  περιλαμβάνει  ενίσχυση  της  δραστικότητας  με  ενεργά  ή  ανενεργά 
συστατικά,  ανταγωνισμό  (αποδεδειγμένη  από  την  ικανότητα  της  CBD  να  μειώσει  τις  
παρενέργειες  της  THC,  Russo  &  Guy,  2006),  άθροιση,  φαρμακοκινητικές  και 
μεταβολικές αλληλεπιδράσεις; Πρόσφατα, έχουν προταθεί τέσσερις βασικοί 
μηχανισμοί  συνέργειας  (Wagner  &  Ulrich-Merzenich,  2009):  (i)  πολλαπλές 
επιπτώσεις  στο  στόχο,  (ii)  φαρμακοκινητικές  επιδράσεις  όπως  βελτιωμένη 
διαλυτότητα  ή  βιοδιαθεσιμότητα,  (iii)  αλληλεπιδράσεις  παράγοντα  που 
επηρεάζουν  την  βακτηριακή  αντίσταση  και  (iv)  διαφοροποίηση  των 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Η κάνναβη αναφέρθηκε ως παράδειγμα.

Θα  μπορούσαν  τα  κανναβινοειδή  να  λειτουργήσουν  ανάλογα  με  το 
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  (ΕΚΣ)  με  τον  συνδυασμό  των  ενεργών  και 
“ανενεργών” συνεργιστών, που πρώτα περιγράφηκαν ως συνδυαστική (Ben-
Shabat  et  al.,  1998),  με επακόλουθη βελτίωση (Mechoulam & Ben-Shabat,  1999)  και 
χαρακτηρισμό (σελ. 136): “Αυτός ο τύπος συνεργίας μπορεί να διαδραματίσει  
κάποιο ρόλο στην ευρέως διαδεδομένη (αλλά όχι πειραματικά) άποψη ότι σε  
ορισμένες  περιπτώσεις  τα  φυτά  είναι  καλύτερα  φάρμακα  από  τα  φυσικά  
προϊόντα  που  απομονώνονται  από  αυτά”.  Η  υποστήριξη  προέρχεται  από 
μελέτες στις οποίες τα εκχυλίσματα κάνναβης έδειξαν αποτελέσματα δύο έως 
τέσσερις  φορές  μεγαλύτερα  από  την  THC  (Carlini  et  al.,  1974),  οι  μη-
ταυτοποιημένοι  ανταγωνιστές  της  ΤΗC  και  συνεργαστικοί  διεκδικήθηκαν 
(Fairbairn  &  Pickens,  1981),  η  αντισπασμωδική  δραστηριότητα  παρατηρήθηκε 
πέρα  από  το  κανναβινοειδές  κλάσμα  (Wilkinson  et  al.,  2003)  και  οι 
διαμορφούμενες  επιδράσεις  από  τα  εκχυλίσματα  των  THC  και  CBD  σε 
νευρώνες  του  ιπποκάμπου  παρουσιάστηκαν  ξεχωριστά  από  τις  καθαρές 
ενώσεις  (Ryan  et  al.,  2003).  Η  παλαιότερη  βιβλιογραφία  παρουσίασε  επίσης 
διαμαρτυρίες:  δεν  παρατηρήθηκαν  παρατηρούμενες  διαφορές  από  την 
κατανάλωση  ή  το  κάπνισμα καθαρής  (απομονωμένης)  THC  έναντι  φυτικής 
κάνναβης  (Wachtel  et  al.,  2002),  η  καθαρή  (απομονωμένη)  THC  φάνηκε  να 
αντιπροσωπεύει όλες τις επιδράσεις τύπου-τετράδων σε ποντίκια (Varvel et al.,  
2005)  και  η  καπνιζόμενη  κάνναβη  με  ποικίλη  περιεκτικότητα  CBD  ή  CBC 
απέτυχε να αποδώσει υποκειμενικές διαφορές σε συνδυασμό με την THC (Ilan  
et al., 2005). Οι εξηγήσεις περιλαμβάνουν ότι, η κάνναβη που χρησιμοποιήθηκε 
από τους Wachtel είχε περιεκτικότητα 2,11% THC, αλλά μόνο με 0,3% CBN και 
0,05%  CBD  (Russo  &  McPartland,  2003)  και  την  παραδοχή  των  Ilan  ότι  τα 



περιεχόμενα CBN και CBD μπορεί να είναι πολύ χαμηλά για τη ρύθμιση της 
THC.  Ένας  άλλος  παράγοντας  είναι  φανερός  στο  ότι  οι  αποδόσεις  του 
τερπενοειδούς από την εξάχνωση της κάνναβης που κυκλοφορεί στον δρόμο 
ήταν 4,3-8,5 φορές μεγαλύτερες από εκείνες της κάνναβης που παραδόθηκε 
από το National Institute on Drug Abuse cannabis των ΗΠΑ (Bloor et al.,  2008). 
Είναι αναμφισβήτητο ότι η κάνναβη που κυκλοφορεί στην μαύρη αγορά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (Potter et al.,  2008), την ηπειρωτική Ευρώπη (King et al.,  2005) 
και  στις  ΗΠΑ (Mehmedic  et  al.,  2010)  έχουν καταστεί  σχεδόν ως αποκλειστικά 
παρασκευάσματα  υψηλής  περιεκτικότητας  THC  στον  σχεδόν  πλήρη 
αποκλεισμό  άλλων  φυτοκανναβινοειδών.  Εάν,  όπως  ισχυρίζονται  πολλοί 
καταναλωτές  και  εμπειρογνώμονες  (Clarke,  2010),  υπάρχουν  βιοχημικές, 
φαρμακολογικές  και  φαινομενολογικές  διαφορές  μεταξύ  των  διαθέσιμων 
'ποικιλιών'  κάνναβης,  τέτοια  φαινόμενα  πιθανότατα  σχετίζονται  με  τις 
σχετικές περιεκτικότητες και  τους λόγους αναλογίας τερπενοειδών.  Αυτή η 
πραγματεία  θα  αξιολογήσει  πρόσθετα  στοιχεία  για  πιθανές  συνεργατικές 
επιδράσεις μεταξύ φυτοκανναβινοειδούς-τερπενοειδούς, χωρίς την THC, για 
να εξακριβώσει εάν αυτό το βοτανικό μπορεί να εκπληρώσει την υπόσχεσή 
του ως ένας “παραμελημένος φαρμακολογικός θησαυρός” (Mechoulam, 2005).

Εικόνα 2
Βιοσύνθεση φυτοκανναβινοειδών και τερπενοειδών της κάνναβης.



Φυτοκανναβινοειδή, πέρα από την THC: μια σύντομη έρευνα
Τα  φυτοκανναβινοειδή  παράγονται  αποκλειστικά  από  την  κάνναβη  (βλ. 
παρακάτω για εξαιρέσεις), αλλά οι εξελικτικοί και οικολογικοί λόγοι ύπαρξης 
τους ήταν ασαφείς μέχρι πρόσφατα. Η παραγωγή THC μεγιστοποιείται με την 
αυξημένη φωτεινή ενέργεια (Potter, 2009). Είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό 
ότι η CBG και η CBC είναι ελαφρώς αντιμυκητιασικά (ElSohly et al., 1982), όπως 
και  οι  THC  και  CBD  ενάντια  στα  παθογόνα  προστασία  της  κάνναβης 
(McPartland,  1984).  Πιο  συγκεκριμένα,  είναι  η  μηχανική  κολλητικότητα  των 
τριχωμάτων, ικανή να παγιδεύει  έντομα και  στα έξι  πόδια (Potter,  2009).  Το 
τετραϋδροκανναβινολικό  οξύ  (tetrahydrocannabinolic acid,  THCA)  και  το 
κανναβιχρωμενικό  οξύ  (cannabichromenic  acid,  CBCA)  (Morimoto  et  al.,  2007), 
καθώς  και  το  κανναβιδιολικό  οξύ  (cannabidiolic  acid,  CBDA) και  το 
κανναβιγερολικό  οξύ  (cannabigerolic  acid,  CBGA)  (Shoyama  et  al.,  2008) 
προκαλούν νέκρωση στα φυτικά κύτταρα. Κανονικά, τα κανναβινοειδή οξέα 
απομονώνονται  σε  τριχώματα  μακριά  από  τους  ιστούς  των  λουλουδιών. 
Οποιαδήποτε θραύση του τριχώματος κατά τη γήρανση μπορεί να συμβάλει 
στο φυσικό κλάδεμα των κατώτερων φύλλων (fan leaves) που χρησιμοποιούν 
διαφορετικά  την  ενέργεια  που  το  φυτό  εκτρέπει  κατά  προτίμηση  στα 
λουλούδια του, σε συνεχείς προσπάθειες να επηρεάσουν τη γονιμοποίηση, 
γενικά  μάταια,  όταν  υποβάλλονται  σε  ανθοκομία  για  φαρμακευτική 
παραγωγή.  Το  THCA  και  το  CBGA  έχουν  επίσης  αποδειχθεί  ότι  είναι 
εντομοκτόνα από μόνα τους (Sirikantaramas et al., 2005).

Έχουν  ταυτοποιηθεί  πάνω  από  100  φυτοκανναβινοειδή  (Brenneisen,  2007,  
Mehmedic  et  al.,  2010),  αλλά  πολλά  από  αυτά  είναι  αντικείμενα  ανάλυσης  ή 
παράγονται σε ίχνη ποσοτήτων που δεν επέτρεψαν την διεξοδική έρευνα. Η 
φαρμακολογία των πιο προσιτών φυτοκανναβινοειδών έχει λάβει εξαιρετικές 
πρόσφατες ανασκοπήσεις (Pertwee et al., 2007, Izzo et al., 2009, De Petrocellis & Di Marzo,  
2010,  De  Petrocellis  et  al.,  2011)  με  έμφαση  σε  δραστηριότητες  με  ιδιαίτερο 
συνεργατικό δυναμικό.



Πίνακας 1
Πίνακας ενεργειών φυτοκανναβινοειδών

Η  THC  (Πίνακας  1)  είναι  το  πιο  συνηθισμένο  φυτοκανναβινοειδές  στους 
φαρμακευτικούς χημειοτύπους της κάνναβης και παράγεται στο φυτό μέσω 
αλληλόμορφου αλληλεπίδρασης με CBD (de Meijer et al., 2003). Η THC είναι ένας 
μερικός αγωνιστής στον υποδοχέα κανναβινοειδών CB1 και στον CB2 ανάλογο 



του ΑΕΑ (ανανδαμίδιο) και διενεργεί πολλές από τις δραστηριότητές του ως 
ψυχοδραστικός  παράγοντας,  ως  αναλγητικό,  μυοχαλαρωτικό  και 
αντισπασμωδικό (Pacher et al., 2006). Επιπρόσθετα, είναι ένα βρογχοδιασταλτικό 
(Williams et  al.,  1976),  νευροπροστατευτικό αντιοξειδωτικό (Hampson et  al.,  1998), 
ένας αντιπυριτικός (κατά των κνησμών) παράγοντας σε χολοστατικό ίκτερο 
(Neff et al., 2002) και έχει 20 φορές την αντιφλεγμονώδη ισχύ της ασπιρίνης και 
δύο φορές  εκείνη της  υδροκορτιζόνης  (Evans,  1991).  Η  THC είναι  πιθανό να 
αποφύγει πιθανές παγίδες είτε αναστολής COX-1 είτε COX-2, καθώς αυτή η 
δραστηριότητα παρατηρείται μόνο σε συγκεντρώσεις πολύ μεγαλύτερες από 
αυτές που επιτυγχάνονται θεραπευτικά (Stott et al., 2005).

Η CBD είναι το πιο συνηθισμένο φυτοκανναβινοειδές σε ποικιλίες κλωστικής 
κάνναβης  (hemp) και  η  δεύτερη συχνότερα απαντώμενη χημική  ένωση σε 
ορισμένους  φαρμακευτικούς  χημειότυπους  κάνναβης.  Έχει  αποδειχθεί 
εξαιρετικά ευέλικτη φαρμακολογικά (Πίνακας 1) (Pertwee, 2004, Mechoulam et al.,  
2007), παρουσιάζοντας την ασυνήθιστη ικανότητα ανταγωνισμού του CB1 σε 
χαμηλό  nΜ  επίπεδο  παρουσίας  THC,  παρά  το  γεγονός  ότι  έχει  μικρή 
συγγένεια  δέσμευσης  (Thomas  et  al.,  2007)  και  υποστηρίζοντας  την 
τροποποιητική επίδρασή της σε υπέρμετρες επιδράσεις που σχετίζονται με 
την THC όπως άγχος, ταχυκαρδία, πείνα και καταστολή σε αρουραίους και 
ανθρώπους (Nicholson et al., 2004, Murillo-Rodriguez et al., 2006, Russo & Guy, 2006). Η CBD 
είναι  ένα  αναλγητικό  (Costa  et  al.,  2007),  είναι  ένα  νευροπροστατευτικό 
αντιοξειδωτικό πιο ισχυρό από το ασκορβικό οξύ ή την τοκοφερόλη (Hampson 
et al., 1998), χωρίς αναστολή COX (Stott et al., 2005), δρα ως συναγωνιστής TRPV1 
όπως η  καψαϊκίνη αλλά χωρίς  επιβλαβή επίδραση (Bisogno  et  al.,  2001),  ενώ 
αναστέλλει επίσης την πρόσληψη ΑΕΑ (ανανδαμίδιο) και αναστέλλει ασθενώς 
την υδρόλυση αυτού. Η CBD είναι ένας ανταγωνιστής στον GPR55 και επίσης 
στον  GPR18,  υποστηρίζοντας  ενδεχομένως  έναν  θεραπευτικό  ρόλο  σε 
διαταραχές  της  κυτταρικής  μετανάστευσης,  κυρίως  της  ενδομητρίωσης 
(McHugh et al., 2010). Η CBD είναι αντισπασμωδική (Carlini & Cunha, 1981, Jones et al.,  
2010),  αντί της ναυτίας (Parker et al., 2002),  κυτταροτοξική για τον καρκίνο του 
μαστού (Ligresti  et  al.,  2006)  και σε πολλές άλλες κυτταρικές σειρές ενώ είναι 
κυτταρο-προστατευτική  για  τα  κανονικά  κύτταρα  (Parolaro  & Massi,  2008), 
ανταγωνίζεται  τον  παράγοντα  νέκρωσης  όγκου-άλφα  (TNF-α)  σε  μοντέλο 
ρευματοειδούς  αρθρίτιδας  τρωκτικού  (Malfait  et  al.,  2000),  ενισχύει  την 
σηματοδότηση  του  υποδοχέα  αδενοσίνης  Α2Α  μέσω  αναστολής  της 
αδενοσίνης (Carrier et al.,  2006) και προλαμβάνει τη συσσώρευση πρίον και τη 
νευρωνική  τοξικότητα  (Dirikoc  et  al.,  2007).  Ένα  εκχύλισμα  CBD  έδειξε 
μεγαλύτερη αντι-υπεραλγησία από ότι η καθαρή (απομονωμένη) ένωση σε 



μοντέλο αρουραίου με μειωμένη αλλοδυνία, βελτιωμένη θερμική αντίληψη 
και επίπεδα αυξητικού παράγοντα νεύρων και μειωμένη οξειδωτική βλάβη 
(Comelli et al., 2009). Η CBD παρουσίασε επίσης ισχυρή δραστικότητα έναντι του 
ανθεκτικού  στη  μεθικιλλίνη  Staphylococcus  aureus  (methicillin-resistant 
Staphylococcus  aureus,  MRSA),  με  ελάχιστη  ανασταλτική  συγκέντρωση 
(minimum inhibitory concentration, MIC) 0,5-2 μg·mL-1 (Appendino et al., 2008). 
Το  2005,  αποδείχθηκε  ότι  η  CBD  έχει  αγωνιστική  δραστικότητα  στην  5-
υδροξυτρυπταμίνη (5-hydroxytryptamine, 5-ΗΤ)1Α στα 16 μΜ (Russo et al., 2005) 
και ότι παρά την υψηλή συγκέντρωση, μπορεί να αποδίδει την αντι-αγχωτική 
δραστικότητα  της  (Resstel  et  al.,  2009;  Soares  Vde  et  al.,  2010),  την  μείωση  του 
κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου (Mishima et al., 2005), τις επιπτώσεις κατά της 
ναυτίας  (Rock  et  al.,  2009)  και  την  ικανότητα  να  επηρεάζει  τη  βελτίωση  της 
γνωστικής λειτουργίας σε ένα μοντέλο ποντικού ηπατικής εγκεφαλοπάθειας 
(Magen et al., 2009). Μια πρόσφατη μελέτη κατέδειξε ότι η CBD 30 mg·kg-1 i.p. 
μείωσε τον χρόνο ακινησίας  στην δοκιμασία αναγκαστικής κολύμβησης σε 
σύγκριση με την ιμιπραμίνη (P <0,01), αποτέλεσμα που παρεμποδίστηκε από 
την προεπεξεργασία με τον ανταγωνιστή 5-ΗΤ1Α, τον WAY100635 (Zanelati et  
al., 2010), υποστηρίζοντας έναν μελλοντικό ρόλο της CBD ως αντικαταθλιπτικό. 
Η CBD αναστέλλει επίσης τη σύνθεση των λιπιδίων στα σμηγματογόνα και 
παράγει  απόπτωση  σε  υψηλότερες  δόσεις  σε  ένα  μοντέλο  ακμής  (βλέπε 
παρακάτω).  Ένα  παράδειγμα του  ανταγωνισμού CBD στην  THC  θα  ήταν  η 
πρόσφατη παρατήρηση της λεμφοπενίας σε αρουραίους (CBD 5 mg·kg-1) που 
προκαλείται από πιθανό αντίστροφο αγωνισμό CB2 (Ignatowska-Jankowska et al.,  
2009) ένα αποτέλεσμα που δεν αναφέρθηκε στους ανθρώπους ακόμη και σε 
δόσεις  καθαρής  (απομονωμένης)  CBD  έως  και  800  mg  (Crippa  et  al.,  2010), 
πιθανώς  λόγω  σημαντικών  διαφορών  μεταξύ  των  ζωικών  ειδών  στις 
αλληλουχίες CB2 και της μεταγωγής σήματος. Η CBD αποδείχθηκε κρίσιμος 
παράγοντας  στην  ικανότητα  των  εκχυλισμάτων  nabiximols  σε  εκφένωμα 
χρήσης σε βλεννογόνο του στόματος να θεραπεύσουν επιτυχώς ασθενείς που 
πάσχουν  από  ανθεκτικό  πόνο  καρκίνου  που  δεν  ανταποκρίνονται  στα 
οπιοειδή (30% μείωση του πόνου από την αρχική τιμή), καθώς ένα εκχύλισμα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε THC χωρίς  CBD απέτυχε να διακριθεί  από το 
εικονικό  φάρμακο  (Johnson  et  al.,  2010).  Αυτό  μπορεί  να  αντιπροσωπεύει 
πραγματική συνέργεια εάν ο συνδυασμός THC-CBD αποδειχθεί  ότι  παρέχει 
ένα  μεγαλύτερο  αποτέλεσμα  από  ότι  το  αθροιστικό  αποτέλεσμα  των 
αποτελεσμάτων των ενώσεων αυτών ξεχωριστά (Berenbaum, 1989).

Η CBC (Πίνακας 1) ήταν αδρανής στην αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης 
(adenylate  cyclase)  (Howlett,  1987),  αλλά  έδειξε  δραστικότητα  στην  τετράδα 



κανναβινοειδών ποντικού, αλλά μόνο στα 100 mg·kg-1 και σε ένα κλάσμα της 
δραστηριότητας της THC, μέσω ενός μη-Cb1,  μη-CB2 μηχανισμό (Delong et al.,  
2010). Ακόμα πιο συναφής είναι η αντι-φλεγμονώδης δράση (Wirth et al., 1980) 
και  η  αναλγητική  δραστικότητα  (Davis  &  Hatoum,  1983),  η  ικανότητά  της  να 
μειώνει τη μέθη από την THC σε ποντίκια (Hatoum et al., 1981), τα αντιβιοτικά και 
αντιμυκητιασικά  αποτελέσματα  της  (ElSohly  et  al.,  1982)  και  παρατηρήθηκε 
κυτταροτοξικότητα  σε  καρκινικές  κυτταρικές  σειρές  (Ligresti  et  al.,  2006).  Ένα 
εκχύλισμα CBC παρουσίασε έντονο αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα σε μοντέλα 
τρωκτικών (Deyo & Musty,  2003).  Επιπροσθέτως, η CBC ήταν συγκρίσιμη με το 
έλαιο μουστάρδας στην διέγερση Ca++ που μεσολαβεί με TRPA1 σε κύτταρα 
ανθρώπινου εμβρυϊκού νεφρού 293 (50-60 nΜ) (De Petrocellis et al., 2008). Η CBC 
αποδείχθηκε πρόσφατα ότι είναι ένας ισχυρός αναστολέας πρόσληψης ΑΕΑ 
(De Petrocellis  et  al.,  2011).  Η παραγωγή CBC είναι συνήθως μέγιστη, νωρίτερα 
στον κύκλο ζωής του φυτού (de Meijer et al., 2009a). Μια καινοτόμος τεχνική που 
χρησιμοποιεί  εκχύλιση  ψυχρού  ύδατος  για  ανώριμα  φυλλώδη  υλικά  από 
χημειοτύπους  κάνναβης  που  έχουν  καλλιεργηθεί  επιλεκτικά  αποδίδει  ένα 
'εμπλουτισμένο παρασκεύασμα τριχωμάτων' υψηλής περιεκτικότητας σε CBC 
(Potter, 2009).

Η CBG (Πίνακας 1), η γονική φυτοκανναβινοειδής ένωση, έχει σχετικά ασθενή 
μερική αγωνιστική επίδραση σε CB1 (Ki 440 nΜ) και CB2 (Ki 337 nΜ) (Gauson et  
al.,  2007).  Η  παλαιότερη  εργασία  υποστηρίζει  την  αναστολή  πρόσληψης  γ-
αμινοβουτυρικού οξέος (gamma aminobutyric acid, GABA) μεγαλύτερη από 
την  THC  ή  την  CBD  (Banerjee  et  al.,  1975)  που  μπορεί  να  υποδηλώνει 
μυοχαλαρωτικές  ιδιότητες.  Τα  αναλγητικά  και  τα  αντι-ερυθημικά 
αποτελέσματα και η ικανότητα αποκλεισμού της λιποοξυγενάσης λέγεται ότι 
ξεπερνούν εκείνα της THC (Evans, 1991). Το CBG επέδειξε μέτρια αντιμυκητιακά 
αποτελέσματα (ElSohly  et  al.,  1982).  Πιο πρόσφατα, αποδείχθηκε ότι είναι ένα 
αποτελεσματικό  κυτταροτοξικό  σε  υψηλές  δόσεις  στο  ανθρώπινο 
επιθηλιοειδές  καρκίνωμα  (Baek  et  al.,  1998),  είναι  το  επόμενο  πιο 
αποτελεσματικό  φυτοκανναβινοειδές  κατά  του  καρκίνου  του  μαστού  μετά 
από  CBD  (Ligresti  et  al.,  2006),  είναι  ένα  αντικαταθλιπτικό  στο  μοντέλο  tail 
suspension  τρωκτικών  (Musty  &  Deyo,  2006)  και  είναι  ένας  ήπιος  αντι-
υπερτασικός παράγοντας (Maor et al., 2006). Επιπρόσθετα, η CBG αναστέλλει τον 
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων που υποδεικνύει  μια χρησιμότητα 
στην  ψωρίαση  (Wilkinson  &  Williamson,  2007),  είναι  ένας  σχετικά  ισχυρός 
ανταγωνιστής TRPM8 για πιθανή εφαρμογή στον καρκίνο του προστάτη (De 
Petrocellis  &  Di  Marzo,  2010)  και  της  υπερδραστηριότητας  και  του  πόνου  της 
ουροδόχου  κύστης  (Mukerji  et  al.,  2006).  Είναι  ένας  ισχυρός  αναστολέας 



πρόσληψης ΑΕΑ (De Petrocellis et al., 2011) και ένας ισχυρός παράγοντας κατά του 
MRSA (Appendino et al.,  2008,  βλέπε παρακάτω). Τέλος, η CBG συμπεριφέρεται ως 
ένας  ισχυρός  αγωνιστής  αδρεναλινοϋποδοχέα  α-2,  υποστηρίζοντας 
αναλγητικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν προηγουμένως (Formukong  et al., 
1988)  και  μέτριος  ανταγωνιστής  5-ΗΤ1Α που υποδηλώνει  αντικαταθλιπτικές 
ιδιότητες  (Cascio  et  al., 2010).  Κατά  κανόνα,  η  CBG  εμφανίζεται  ως  σχετικά 
χαμηλής  συγκέντρωσης  στην  ενδιάμεση  ζωή  του  φυτού,  αλλά  πρόσφατες 
εργασίες  αναπαραγωγής  έδωσαν  χημειοτύπους  κάνναβης  που  δεν  έχουν 
ένζυμα  ρύθμισης  προς  τα  κάτω  και  που  εκφράζουν  το  100%  της 
περιεκτικότητάς τους σε φυτοκανναβινοειδή όπως η CBG (de Meijer & Hammond,  
2005, de Meijer et al. 2009a).

Η  THCV (Πίνακας 1)  είναι  ένα ανάλογο προπυλίου της  THC και  μπορεί  να 
ρυθμίζει την μέθη του τελευταίου, επιδεικνύοντας το 25% της δραστικότητας 
του  στον  πρώιμο  έλεγχο  (Gill  et  al.,  1970,  Hollister,  1974).  Μία  ανάκρουση 
ενδιαφέροντος  συσσωρεύεται  σε  αυτή  την  ένωση,  η  οποία  είναι  ένας 
ανταγωνιστής CB1 σε χαμηλότερες δόσεις (Thomas et al., 2005), αλλά είναι ένας 
αγωνιστής  CB1  σε  υψηλότερες  δόσεις  (Pertwee,  2008).  Η  THCV  προκαλεί 
απώλεια  βάρους,  μειωμένη  συγκέντρωση  σωματικού  λίπους  και  λεπτίνης 
ορού με αυξημένη ενεργειακή δαπάνη σε παχύσαρκα ποντίκια (Cawthorne et al.,  
2007, Riedel et al., 2009). Η THCV επιδεικνύει επίσης εμφανείς αντισπασμωδικές 
ιδιότητες στην παρεγκεφαλίδα και στον πυραμιδικό φλοιό των τρωκτικών (Hill  
et  al.,  2010).  Η  THCV  εμφανίζεται  ως  ένα  κλασματικό  συστατικό  πολλών 
χημειοτύπων κάνναβης στη Νότια Αφρική, αν και έχουν παραχθεί φυτά που 
υπερέχουν  σε  αυτόν  τον  παράγοντα  (de  Meijer,  2004).  Η  THCV  κατέδειξε 
πρόσφατα  μια  ικανότητα  που  βασίζεται  σε  CB2  για  την  καταστολή  της 
επαγόμενης  από  καραγενάνη  υπεραλγησίας  και  φλεγμονής  και  των  δύο 
φάσεων της συμπεριφοράς πόνου που προκαλείται από την φορμαλίνη μέσω 
CB1 και CB2 σε ποντίκια (Bolognini et al., 2010).

Η CBDV (Πίνακας 1), το ανάλογο προπυλίου της CBD, απομονώθηκε για πρώτη 
φορά το 1969 (Vollner et  al.,  1969), αλλά προηγουμένως έλαβε λίγη έρευνα. Η 
καθαρή (απομονωμένη) CBDV αναστέλλει τη λιπαρά διακυλγλυκερόλης [50% 
ανασταλτική  συγκέντρωση  (IC50)  16,6  μΜ]  και  μπορεί  να  μειώσει  τη 
δραστικότητα του προϊόντος του, του ενδοκανναβινοειδούς, 2-AG (De Petrocellis  
et  al.,  2011).  Είναι  επίσης αντισπασμωδικό σε φέτες εγκεφάλου ιππόκαμπου 
τρωκτικών, συγκρίσιμο με φαινοβαρβιτόνη και φελβαμάτη (Jones et al., 2010).

Τέλος, η CBN είναι ένα μη ενζυματικό οξειδωτικό παραπροϊόν της THC, πιο 



εμφανές σε ώριμα δείγματα κάνναβης (Merzouki & Mesa, 2002). Έχει χαμηλότερη 
συγγένεια για CB1 (Ki 211,2  nΜ) και CB2 (Ki 126,4  nΜ) (Rhee et al.,  1997) και 
κρίθηκε ανενεργή όταν δοκιμάστηκε μόνη της σε εθελοντές ανθρώπους, αλλά 
παρήγαγε μεγαλύτερη καταστολή σε συνδυασμό με την THC (Musty et al., 1976). 
Η CBN έδειξε αντισπασμωδική (Turner et al., 1980), αντιφλεγμονώδη (Evans, 1991) 
επίδραση και ισχυρά αποτελέσματα κατά του MRSA (MIC 1 μg·mL-1). Η CBN 
είναι  ένας  αγωνιστής  TRPV2 (υψηλού ορίου θερμότητας)  (EC  77,7  μΜ) με 
πιθανό ενδιαφέρον για τη θεραπεία εγκαυμάτων (Qin et al., 2008). Όπως η CBG, 
αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων (Wilkinson & Williamson,  
2007), ανεξάρτητα από τις επιδράσεις των υποδοχέων κανναβινοειδών. Η CBN 
διεγείρει την πρόσληψη ηρεμιστικών μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων στο 
μυελό (10 μΜ), υποδηλώνοντας την προώθηση του σχηματισμού οστών (Scutt  
& Williamson, 2007) και αναστέλλει την πρωτεΐνη ανθεκτικότητας στον καρκίνο 
του μαστού, αν και σε πολύ υψηλή συγκέντρωση (IC50 145 μΜ) (Holland et al.,  
2008).

Τερπενοειδή της κάνναβης: παραμελημένες συνδυαστικής επίδρασης  
ενώσεις;
Τα τερπενοειδή είναι συνιστώσες σε αιθέρια έλαια  (essential oils, ΕΟs), που 
προηγουμένως θεωρήθηκαν ως το quintessential  πέμπτο στοιχείο, 'δύναμη 
ζωής' ή πνεύμα (Schmidt,  2010) και αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα χημικών 
από φυτά, με 15.000 έως 20.000 πλήρως χαρακτηρισμένα (Langenheim, 1994). Τα 
τερπενοειδή,  και  όχι  τα  κανναβινοειδή,  είναι  υπεύθυνα για  το  άρωμα της 
κάνναβης. Πάνω από 200 έχουν αναφερθεί στο φυτό (Hendriks et al., 1975, 1977,  
Malingre et al., 1975, Davalos et al., 1977, Ross & ElSohly, 1996, Mediavilla & Steinemann, 1997,  
Rothschild et al.,  2005, Brenneisen, 2007), αλλά μόνο λίγες μελέτες επικεντρώθηκαν 
στη φαρμακολογία τους  (McPartland  &  Pruitt,  1999,  McPartland  &  Mediavilla,  2001a,  
McPartland & Russo, 2001b). Η περιεκτικότητά τους είναι μικρότερη από 1% στις 
περισσότερες παρασκευές κάνναβης,  αλλά μπορεί  να αντιπροσωπεύουν το 
10%  της  περιεκτικότητας  στα  τριχώματα  (Potter,  2009).  Τα  μονοτερπένια 
συνήθως  υπερισχύουν  (λιμονένιο,  μυρσένιο,  πινένιο),  αλλά  από  αυτά  τα 
πτητικά κεφαλής (Hood et al., 1973), ενώ χάνονται με ρυθμό περίπου 5% πριν την 
επεξεργασία (Gershenzon,  1994),  υποφέρουν από μειωμένες αποδόσεις με την 
ξήρανση  και  την  αποθήκευση  (Turner  et  al.,  1980,  Ross  &  ElSohly,  1996),  με 
αποτέλεσμα  υψηλότερη  σχετική  αναλογία  σεσκιτερπενοειδών  (ιδιαίτερα 
καρυοφυλλένιου), όπως συμβαίνει συχνά σε εκχυλίσματα. Ένας 'φυτοχημικός  
πολυμορφισμός' φαίνεται λειτουργικός στο φυτό (Franz & Novak, 2010), καθώς η 
παραγωγή ευνοεί παράγοντες όπως λιμονένιο και πινένιο στα λουλούδια που 
είναι  απωθητικά  στα  έντομα  (Nerio  et  al.,  2010),  ενώ  τα  χαμηλότερα  φύλλα 



εκφράζουν υψηλότερες συγκεντρώσεις των πικρών σεσκιτερπενοειδών που 
δρουν  ως  αντί  στην  βορά  ζώων  για  βοσκή  (Potter,  2009).  Εξελικτικά,  τα 
τερπενοειδή φαίνεται να εμφανίζονται σε σύνθετα και μεταβλητά μείγματα 
με  έντονη  διαρθρωτική  ποικιλομορφία  για  να  εξυπηρετούν  διάφορους 
οικολογικούς ρόλους. Η σύνθεση του τερπενοειδούς βρίσκεται υπό γενετικό 
έλεγχο (Langenheim,  1994),  και  μερικά ένζυμα παράγουν πολλαπλά προϊόντα, 
υποστηρίζοντας  και  πάλι  τον  'Law  of  Stinginess'  του  Mechoulam.  Το 
συγκεκριμένο  μείγμα  των  μονο-  και  σεσκιτερπενοειδών  θα  καθορίσει  το 
ιξώδες, και στην κάνναβη, αυτό βεβαίως αξιοποιεί το πρακτικό πλεονέκτημα, 
καθώς η αξιοσημείωτη κολλητικότητα των εκκρίσεων κάνναβης παγιδεύει τα 
έντομα (McPartland et al., 2000) και συνεπώς, σε συνδυασμό με τα εντομοκτόνα 
φυτοκανναβινοειδή οξέα (Sirikantaramas  et  al.,  2005),  παρέχει  μια συνεργατική 
μηχανικο-χημική αμυντική στρατηγική έναντι των αρπακτικών εντόμων.

Όπως  παρατηρήθηκε  για  τα  κανναβινοειδή,  η  παραγωγή  τερπενοειδών 
αυξάνεται  με  την  έκθεση  στο  φως  αλλά  μειώνεται  με  τη  γονιμότητα  του 
εδάφους  (Langenheim,  1994)  και  αυτό  υποστηρίζεται  από  την  εμπειρία  του 
θερμοκηπίου που δείχνει υψηλότερες αποδόσεις αν τα φυτά βιώνουν σχετική 
έλλειψη αζώτου λίγο πριν τη συγκομιδή (Potter, 2004), ευνοώντας την άνθηση 
κατά  της  ανάπτυξης  των  φυλλωμάτων.  Η  σύνθεση  των  ΕΟs  είναι  πολύ 
γενετικότερη από την περιβαλλοντική (Franz & Novak, 2010) και ενώ η κάνναβη 
είναι  αλλογενής  και  συνήθως  απαιτεί  επανειλημμένη  καλλιέργεια  για  την 
διατήρηση  της  ποιότητας,  το  πρόβλημα  αυτό  μπορεί  να  παρακαμφθεί 
πρακτικά από την αφυδάτωση των εγκαταστάσεων υψηλής απόδοσης (Potter,  
2009)  και  τέτοιες  τεχνικές  έχουν  αποδείξει  ότι  προσδίδουν  αξιοσημείωτη 
συνοχή  στις  αυστηρές  ανοχές,  όπως  η  καλή  πρακτική  παρασκευής  για 
οποιαδήποτε φαρμακευτική ουσία θα την απαιτούσε (Fischedick et al., 2010).

Η European Pharmacopoeia, Έκτη Έκδοση (2007), απαριθμεί 28 EOs (Pauli  &  
Schilcher,  2010).  Τα  τερπενοειδή  είναι  φαρμακολογικώς  ευέλικτα:  είναι 
λιπόφιλα, αλληλεπιδρούν με κυτταρικές μεμβράνες, κανάλια νευρώνων και 
μυών,  υποδοχείς  νευροδιαβιβαστών,  συζευγμένους  με  G-πρωτεΐνη 
(οσμηρητικούς) υποδοχείς, συστήματα δεύτερου αγγελιοφόρου και ένζυμα. 
Όλα τα τερπενοειδή που συζητούνται  εδώ είναι  γενικά αναγνωρισμένα ως 
ασφαλή, όπως πιστοποιείται από την Food and Drug Administration των ΗΠΑ 
ως πρόσθετα τροφίμων ή από την Food and Extract Manufacturers Association 
και άλλους διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς. Σχετική είναι η παρατήρηση (Adams 
& Taylor,  2010) (σελ. 193), “Με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης μπορεί κανείς να  
υποθέσει ότι τα EOs που προέρχονται από τρόφιμα είναι πιθανόν να είναι  



ασφαλή”.  Επιπλέον,  όλα  τα  τρέχοντα  EOs  δεν  προκαλούν  ευαισθησία  στο 
δέρμα όταν  είναι  φρέσκα  (Tisserand  &  Balacs,  1995,  Adams  &  Taylor,  2010),  αλλά 
μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις με πολύ χαμηλές τιμές όταν 
οξειδωθούν  (Matura  et  al.,  2005).  Για  πρόσθετα  φαρμακολογικά  δεδομένα 
σχετικά με άλλα κοινά τερπενοειδή της κάνναβης που δεν συζητούνται στην 
παρούσα  (1,8-κινεόλη,  επίσης  γνωστή  ως  ευκαλυπτόλη,  πουλεγκόνη,  α-
τερπινεόλη,  τερπινε-4-όλη,  ρ-κυμένιο,  βορνεόλη  και  Δ-3-καρένη)  βλέπε 
McPartland & Russo (2001b).

Είναι  τα  τερπενοειδή  της  κάνναβης  στην  πραγματικότητα  σχετικά  με  τις 
επιδράσεις της κάνναβης; Τα τερπενοειδή συστατικά σε συγκεντρώσεις άνω 
του 0,05% θεωρούνται φαρμακολογικού ενδιαφέροντος (Adams & Taylor, 2010). 
Οι μελέτες σε ζώα σίγουρα το υποστηρίζουν (Buchbauer et al., 1993). Τα ποντίκια 
που εκτέθηκαν σε εισπνεόμενες τερπενοειδείς οσμές από τον ατμοσφαιρικό 
αέρα  για  1  ώρα  έδειξαν  βαθιές  επιδράσεις  στα  επίπεδα  ενεργητικότητας, 
γεγονός  που  υποδηλώνει  άμεση  φαρμακολογική  επίδραση  στον  εγκέφαλο 
ακόμη και  σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις  στον ορό (παραδείγματα: 
λιναλοόλη  με  73%  μείωση  της  κινητικότητας  στα  4,22  ng·mL-  1,  πινένιο 
13,77%  αύξηση  σε  συγκέντρωσης  επί  ίχνους,  τερπινεόλη  45%  μείωση  της 
ενεργητικότητας  στα  4,7  ng·mL-1).  Αυτά  τα  επίπεδα  είναι  συγκρίσιμα  με 
εκείνα  της  THC  που  μετρήθηκαν  σε  ανθρώπους  που  έλαβαν  εκχυλίσματα 
κάνναβης  που  παρήγαγαν  θεραπευτικές  επιδράσεις  στον  πόνο  ή  στα 
συμπτώματα  της  πολλαπλής  σκλήρυνσης  σε  διάφορες  τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες μελέτες (Russo,  2006, Huestis,  2007).  Οι θετικές επιδράσεις σε μη 
ανιχνεύσιμες  συγκεντρώσεις  στον  ορό  με  τερπένια  εσπεριδοειδούς 
(πορτοκάλι) (κυρίως λιμονένιο, αύξηση 35.25% στη δραστικότητα ποντικού), 
θα  μπορούσαν  να  εξηγηθούν  με  βάση  την  ταχεία  ανακατανομής  και 
συγκέντρωσης  στις  λιπόφιλες  εγκεφαλικές  δομές.  Ένα  παρόμοιο  σκεπτικό 
σχετίζεται με μελέτες σε ανθρώπους (Komori et al., 1995), που συζητήθηκαν στη 
συνέχεια. Το λιμονένιο είναι εξαιρετικά βιοδιαθέσιμο έως 70% σε ανθρώπινη 
πνευμονική  πρόσληψη  (Falk-Filipsson  et  al.,  1993)  και  σε  ποσοστό  60% για  το 
πινένιο με ταχύ μεταβολισμό ή ανακατανομή (Falk et al., 1990). Η κατάποση και 
η  διαδερμική  απορρόφηση  είναι  επίσης  καλά  τεκμηριωμένη  στους 
ανθρώπους  (Jäger  et  al.,  1992):  1.500  mg  αιθέριο  έλαιο  λεβάντας  με  24.7% 
λιναλοόλη (σύνολο 372 mg) χορηγήθηκαν με ελαφρύ μασάζ στο δέρμα ενός 
άνδρα 60 κιλών για 10 λεπτά, μέγιστη συγκέντρωση πλάσματος 100 ng·mL-1 
στα 19 λεπτά και χρόνο ημίσειας ζωής 13,76 λεπτών στον ορό (Jäger et al., 1992). 
Τα  μίγματα  ΕΟs  (συμπεριλαμβανομένου  του  λιμονένιου  και  του  πινενίου) 
επίσης  αυξάνουν  τη  διαπερατότητα  της  οιστραδιόλης  μέσω  του  δέρματος 



ποντικού (Monti et al., 2002).

Η  κάνναβη  που  παρέχεται  από  την  κυβέρνηση  στους  ασθενείς  σε  εθνικά 
προγράμματα στις Κάτω Χώρες και τον Καναδά είναι ακτινοβολημένη με γάμα 
ακτινοβολία για την αποστείρωση κολοβακτηριδίων, αλλά η ασφάλεια αυτής 
της  τεχνικής  για  τα  καπνιζόμενα  και  εισπνεόμενα  προϊόντα  δεν  έχει 
δοκιμαστεί ποτέ. Η ακτινοβολία γάμμα μειώνει σημαντικά την περιεκτικότητα 
της λιναλοόλης σε φρέσκο κόλιαντρο (Fan & Sokorai, 2002), και του μυρσένιου και 
της λιναλοόλης σε χυμό πορτοκαλιού (Fan & Gates, 2001).

Το  d-λιμονένιο,  κοινό  για  τα  EOs  του  λεμονιού  και  άλλων  εσπεριδοειδών 
(Πίνακας 2), είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο τερπενοειδές στη φύση (Noma 
& Asakawa, 2010) και είναι ο πρόδρομος των άλλων μονοτερπενοειδών (Εικόνα 
2)  μέσω  συγκεκριμένων  ανά  είδος  σχημάτων  σύνθεσης  (Πίνακας  2). 
Δυστυχώς, αυτά τα μονοπάτια δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί στην κάνναβη. Το 
πανταχού  παρόν  λιμονένιο  εξυπηρετεί,  ίσως,  ως  μια  απόδειξη  της 
συγκλίνουσας εξέλιξης που υποστηρίζει έναν σημαντικό οικολογικό ρόλο για 
αυτό το μονοτερπένιο.  Μελέτες με ποικίλη μεθοδολογία και δοσολογία σε 
έλαια  από  εσπεριδοειδή  σε  ποντίκια  υποδηλώνουν  ότι  είναι  ισχυρός 
αγχολυτικός παράγοντας (Carvalho-Freitas & Costa,  2002,  Pultrini  Ade et  al.,  2006), με 
μία αύξηση της σεροτονίνης στον προμετωπιαίο φλοιό και  της ντοπαμίνης 
(DA) στον ιππόκαμπο με τη μεσολάβηση μέσω 5-ΗΤ1Α (Komiya et al.,  2006). Σε 
κλινική  μελέτη  παρασχέθηκαν  συναρπαστικά  επιβεβαιωτικά  στοιχεία  σε 
ανθρώπους (Komori et al., 1995), όπου οι ασθενείς με κατάθλιψη σε νοσοκομείο 
εκτέθηκαν  σε  άρωμα  εσπεριδοειδών  στον  ατμοσφαιρικό  αέρα,  με 
επακόλουθη  ομαλοποίηση  των  αποτελεσμάτων  κατάθλιψης  στην  κλίμακα 
Hamilton  Depression  Scores,  επιτυχή  διακοπή  του  αντικαταθλιπτικού 
φαρμάκου στους 9 από τους 12 ασθενείς και ενδείξεις ανοσοδιέγερσης στον 
ορό  (CD4/8  αναλογία  κανονικοποίησης).  Το  λιμονένιο  παράγει  επίσης 
απόπτωση κυττάρων καρκίνου του μαστού και χρησιμοποιήθηκε σε υψηλές 
δόσεις  σε RCT φάσης ΙΙ  (Vigushin  et  al.,  1998).  Η επακόλουθη διερεύνηση της 
θεραπείας του καρκίνου επικεντρώνεται στον άμεσο ηπατικό μεταβολίτη της, 
το  περιελλικό  οξύ,  που  επιδεικνύει  αποτελέσματα  κατά  του  στρες  στον 
εγκέφαλο  του  αρουραίου  (Fukumoto  et  al.,  2008).  Έχει  υποβληθεί  δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας,  υποστηρίζοντας  ότι  το  λιμονένιο  αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά την  γαστροοισοφαγική  παλινδρόμηση (Harris,  2010).  Τα  EOs 
των εσπεριδοειδών που περιέχουν λιμονένιο αποδείχθηκαν αποτελεσματικά 
έναντι  των δερματόφυτων (Sanguinetti  et  al.,  2007,  Singh  et  al.,  2010)  και  τα EOs 
εσπεριδοειδών με τερπενοειδή προφίλ που μοιάζουν με εκείνα της κάνναβης 



κατέδειξαν  ισχυρές  ιδιότητες  δέσμευσης  ριζών  (Choi  et  al.,  2000).  Όπως 
σημειώθηκε  παραπάνω,  το  λιμονένιο  είναι  εξαιρετικά  βιοδιαθέσιμο  (Falk-
Filipsson et al., 1993) και μεταβολίζεται γρήγορα, αλλά με ενδείξεις συσσώρευσης 
και κατακράτησης σε λιπώδεις ιστούς (πχ. στον εγκέφαλο). Είναι εξαιρετικά 
μη τοξικό (υπολογιζόμενη ανθρώπινη θανατηφόρα δόση 0,5-5 g·kg-1) και μη 
ευαισθητοποιητικό (Von Burg, 1995).

Το β-μυρσένιο είναι ένα άλλο κοινό μονοτερπενοειδές της κάνναβης (Πίνακας 
2)  με  μυριάδες  δραστηριότητες:  ελαττώνοντας  τη  φλεγμονή  μέσω  της 
προσταγλανδίνης Ε-2 (PGE-2)  (Lorenzetti  et  al.,  1991)  και  παρεμποδίζοντας την 
ηπατική  καρκινογένεση  από  την  αφλατοξίνη  (De-Oliveira  et  al.,  1997).  Είναι 
ενδιαφέρον ότι το μυρσένιο είναι αναλγητικό σε ποντίκια, αλλά αυτή η δράση 
μπορεί να αποκλειστεί από τη ναλοξόνη, ίσως μέσω του αδρεναλινοϋποδοχέα 
α-2 (Rao et al., 1990). Δεν είναι μεταλλαξιογόνο στη δοκιμή Ames (Gomes-Carneiro  
et  al.,  2005).  Το  μυρσένιο  είναι  αναγνωρισμένο  ηρεμιστικό  ως  μέρος  των 
παρασκευασμάτων λυκίσκου (Humulus lupulus), που χρησιμοποιούνται για να 
βοηθήσουν τον ύπνο στη Γερμανία (Bisset & Wichtl, 2004). Επιπλέον, το μυρσένιο 
δρα  ως  μυοχαλαρωτικό  σε  ποντικούς  και  ενισχύει  τον  χρόνο  ύπνου 
barbiturate σε υψηλές δόσεις (do Vale et al., 2002). Μαζί, αυτά τα δεδομένα θα 
υποστήριζαν την υπόθεση ότι το μυρσένιο είναι  ένα σημαντικό ηρεμιστικό 
τερπενοειδές  στην  κάνναβη  και  σε  συνδυασμό  με  την  THC,  μπορεί  να 
προκαλέσει  το  φαινόμενο “κλείδωμα-στον-καναπέ”  (couch-lock)  ορισμένων 
χημειοτύπων, κάτι που εναλλακτικά αποθαρρύνει τους ή εκτιμάται από τους, 
καταναλωτές κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Το α-πινένιο είναι ένα δικυκλικό μονοτερπένιο (Πίνακας 2) και το πιο ευρέως 
απαντούμενο τερπενοειδές στη φύση (Noma & Asakawa, 2010). Εμφανίζεται σε 
κωνοφόρα  και  σε  αναρίθμητα  φυτικά  EOs,  με  αντισηπτικό  ρόλο.  Είναι 
αντιφλεγμονώδης  μέσω  του  PGE-1  (Gil  et  al.,  1989)  και  είναι  ένας 
βρογχοδιασταλτικός παράγοντας σε ανθρώπους σε επίπεδα χαμηλής έκθεσης 
(Falk et al., 1990). Το πινένιο αποτελεί βασικό συστατικό του αιθέριου ελαίου 
Sideritis  spp.  (τσάι  του  βουνού)  (Kose  et  al.,  2010)  και  του  Salvia  spp. 
(φασκόμηλο) (Ozek et al., 2010), και τα δύο με εξέχουσα δραστηριότητα κατά 
του MRSA (βλέπε παρακάτω). Πέρα από αυτό, φαίνεται να είναι ένα ευρέως 
φάσματος  αντιβιοτικό  (Nissen  et  al.,  2010).  Το  α-πινένιο  σχηματίζει  τη 
βιοσυνθετική βάση για CB2 προσδέτες,  όπως  το  HU-308 (Hanus  et  al.,  1999). 
Ενδεχομένως  πιο  επιτακτική  είναι  η  δράση  του  ως  αναστολέα 
ακετυλοχολινεστεράσης  που  βοηθά  τη  μνήμη  (Perry  et  al.,  2000),  με 
παρατηρούμενη  IC50  0,44  mM  (Miyazawa  και  Yamafuji,  2005).  Αυτό  το 



χαρακτηριστικό  θα  μπορούσε  να  εξουδετερώσει  τα  ελλείμματα 
βραχυπρόθεσμης μνήμης που προκαλούνται από την μέθη της THC (βλέπε 
παρακάτω).

Πίνακας 2
Πίνακας δραστηριότητας τερπενοειδούς κάνναβης

Η  d-λιναλοόλη είναι μια μονοτερπενοειδής αλκοόλη (Πίνακας 2),  κοινή για 



την λεβάντα (Lavandula angustifolia),  της οποίας η ψυχοτρόπος αγχολυτική 
δραστηριότητα έχει αναλυθεί λεπτομερώς (Russo,  2001).  Είναι ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι ο οξεικός λινυλεστέρας,  το άλλο πρωτογενές τερπενοειδές στη 
λεβάντα, υδρολύεται σε λιναλοόλη στις γαστρικές εκκρίσεις (Bickers et al., 2003). 
Η λιναλοόλη αποδείχθηκε ηρεμιστική σε δραστηριότητα ποντικού κατά την 
εισπνοή  (Buchbauer  et  al.,  1991,  Jirovetz  et  al.,  1992).  Στην  παραδοσιακή 
αρωματοθεραπεία, η λιναλοόλη είναι ο πιθανός ύποπτος στις αξιοσημείωτες 
θεραπευτικές  δυνατότητες  του  EO  λεβάντας  για  την  ανακούφιση  των 
εγκαυμάτων του δέρματος χωρίς ουλές (Gattefosse, 1993). Σχετικά με αυτό, τα 
τοπικά αναισθητικά αποτελέσματα της λιναλοόλης (Re et al., 2000) είναι ισάξια 
με  αυτά  της  προκαϊνης  και  της  μενθόλης  (Ghelardini  et  al.,  1999).  Μια  άλλη 
εξήγηση θα ήταν η ικανότητά της να παράγει αναλγησία θερμής πλάκας σε 
ποντίκια (Ρ <0,001) που μειώθηκε με χορήγηση ανταγωνιστή Α2Α αδενοσίνης 
(Peana et al., 2006). Είναι επίσης αντιεπιληπτικής επίδρασης σε υψηλές δόσεις σε 
ποντίκια μέσω ιοντοτροπικών υποδοχέων γλουταμινικού (Batista et al., 2008). Η 
λιναλοόλη έδειξε αντισπασμωδική και αντι-γλουταμινεργική δράση (Elisabetsky  
et  al.,  1995)  και  μειωμένες  επιληπτικές  κρίσεις  ως  μέρος  του  EO  Ocimum 
basilicum  μετά  από  έκθεση  σε  πεντυλενοτετραζόλιο,  πικροτοξίνη  και 
στρυχνίνη (Ismail, 2006). Επιπλέον, η λιανοόλη μείωσε την απελευθέρωση και 
την  πρόσληψη γλουταμινικού που είχαν  υποβληθεί  σε  διέγερση με  Κ+  σε 
συναπτοσώματα  ποντικού  (Silva  Brum  et  al.,  2001).  Αυτά  τα  αποτελέσματα 
συνοψίστηκαν  (Nunes  et  al.,  2010,  σελ.  303):  “Συνολικά,  φαίνεται  εύλογο  να  
υποστηριχθεί  ότι  η  διαμόρφωση  των  συστημάτων  νευροδιαβιβαστών  
γλουταμικού και GABA είναι πιθανόν ο κρίσιμος μηχανισμός υπεύθυνος για  
τις κατασταλτικές, αγχολυτικές και αντισπασμωδικές ιδιότητες της λιναλοόλης  
και των EOs που περιέχουν λιναλοόλη σε σημαντικές αναλογίες”. Η λιναλοόλη 
αποδείχτηκε επίσης ισχυρός αντιλεϊσμανικός παράγοντας (Socorro  et  al.,  2003) 
και ως συστατικό EO λεβάντας, μειώθηκε η χρήση οπιοειδούς, μορφίνη, μετά 
από εισπνοή έναντι εικονικού φαρμάκου (P = 0,04) σε χειρουργεία γαστρικής 
ταινίας σε παθολογικά παχύσαρκους ασθενείς (Kim et al., 2007).

Το  β-καρυοφυλλένιο  (Πίνακας  2)  είναι  γενικά  το  πιο  συνηθισμένο 
σεσκιτερπένιο που συναντά κανείς στην κάνναβη (Mediavilla & Steinemann, 1997), 
όπου η εξελικτική λειτουργία του μπορεί να οφείλεται στην ικανότητά του να 
προσελκύει  αρπακτικά  εντομοφάγα  έντομα  lacewings,  ενώ  παράλληλα 
αναστέλλει την φυτοφαρμακευτική επίδραση του φυτού ενάντια στα έντομα 
(Langenheim  1994).  Συχνά  είναι  το  κυρίαρχο  στο  σύνολο  τερπενοειδών  στα 
εκχυλίσματα  κάνναβης,  ιδιαίτερα  εάν  έχουν  υποστεί  επεξεργασία  με 
θερμότητα για αποκαρβοξυλίωση (Guy & Stott,  2005). Το καρυοφυλλένιο είναι 



κοινό στο μαύρο πιπέρι  (Piper nigrum)  και  το βάλσαμο Copaiba (Copaifera 
officinalis) (Lawless, 1995). Είναι αντιφλεγμονώδες μέσω της PGE-1, συγκρίσιμης 
σε ισχύ με την τοξική φαινυλοβουταζόνη (Basile et al., 1988) και ένα EO που το 
περιέχει ήταν ισοδύναμο με etodolac και indomethacin (Ozturk & Ozbek, 2005). Σε 
αντίθεση με τους τελευταίους παράγοντες, ωστόσο, το καρυοφυλλένιο ήταν 
γαστρικό  κυτταροπροστατευτικό  (Tambe  et  al.,  1996),  όπως  υπήρξε  και 
ισχυρισμός  στο  παρελθόν  για  την  αντιμετώπιση  των  ελκών  του 
δωδεκαδακτυλιδίου  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  με  εκχύλισμα  κάνναβης 
(Douthwaite,  1947).  Το καρυοφυλλένιο μπορεί να συνέβαλε σε ανθελονοσιακά 
αποτελέσματα ως συστατικό σε ΕΟ (Campbell  et  al.,  1997).  Ίσως η μεγαλύτερη 
αποκάλυψη  όσον  αφορά  το  καρυοφυλλένιο  ήταν  η  επίδειξή  του  ως  ένας 
επιλεκτικός πλήρης αγωνιστής του CB2 (100  nΜ), το πρώτο αποδεδειγμένο 
φυτοκανναβινοειδές  πέρα  από  το  γένος  κάνναβης  (Gertsch  et  al.,  2008). 
Επακόλουθες εργασίες έδειξαν ότι αυτό το διαιτητικό συστατικό παρήγαγε 
αντιφλεγμονώδη  αναλγητική  δραστικότητα  στη  χαμηλότερη  δόση  των  5 
mg·kg-1 σε άγριου τύπου, αλλά όχι σε CB2 knockout, ποντίκια (Gertsch, 2008). 
Δεδομένης  της  έλλειψης  της  αποδιδόμενης  ψυχοδραστικότητας  των 
αγωνιστών  CB2,  το  καρυοφυλλένιο  προσφέρει  μεγάλη  υπόσχεση  ως  μια 
θεραπευτική  ένωση,  είτε  συστηματικά  είτε  σε  δερματολογικές  εφαρμογές 
όπως  η  δερματίτιδα  εξ  επαφής  (Karsak  et  al.,  2007).  Οι  αντιδράσεις 
ευαισθητοποίησης  είναι  αρκετά  σπάνιες  και  πιθανόν  οφείλονται  σε 
οξειδωμένο προϊόν (Skold et al., 2006).

Η νεροδιόλη είναι μια αλκοόλη σεσκιτερπενίου με καταπραϋντικές ιδιότητες 
(Binet et al., 1972), παρούσα ως συστατικό χαμηλού επιπέδου σε πορτοκάλια και 
άλλες  φλούδες  εσπεριδοειδών  (Πίνακας  2).  Μειώνει  τον  πειραματικά 
προκαλούμενο σχηματισμό αδενωμάτων του παχέος εντέρου σε αρουραίους 
(Wattenberg,  1991).  Ήταν ένας αποτελεσματικός παράγοντας για την ενίσχυση 
της διείσδυσης στο δέρμα της 5-φθοροουρακίλης (Cornwell & Barry, 1994). Αυτό 
θα μπορούσε να είναι  χρήσιμη ιδιότητα στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης 
μυκήτων, όπου είναι  επίσης και  αναστολέας (Langenheim,  1994).  Φαίνεται  να 
έχει  οφέλη  στον  αντι-πρωτόζωου  ελέγχου  του  παρασίτου,  ως  ισχυρό 
ανθελονοσιακό  (Lopes  et  al.,  1999,  Rodrigues  Goulart  et  al.,  2004)  και  αντι-
λεϊσμανιακός παράγοντας (Arruda et al., 2005). Η νεροδιόλη είναι μη τοξική και 
μη ευαισθητοποιητική (Lapczynski et al., 2008).

Το  οξείδιο  του  καρυοφυλλένιου  (Πίνακας  2)  είναι  ένα  οξείδιο 
σεσκιτερπενοειδούς κοινό σε βάλσαμο λεμονιού (Melissa officinalis) και στον 
ευκάλυπτο, Melaleuca stypheloides, του οποίου το ΕΟ περιέχει 43,8% από το 



τερπένιο (Farag et al.,  2004). Στο φυτό, χρησιμεύει ως εντομοκτόνο / αντί των 
φυτοφάγων  (Bettarini  et  al.,  1993)  και  ως  ευρέου  φάσματος  αντιμυκητιασική 
άμυνα  των  φυτών  (Langenheim,  1994).  Κατά  παρόμοιο  τρόπο,  οι  τελευταίες 
ιδιότητες  μπορεί  να  αποδειχθούν  θεραπευτικές,  καθώς  το  οξείδιο  του 
καρυοφυλλένιου έδειξε αντιμυκητιασική αποτελεσματικότητα σε ένα μοντέλο 
κλινικής  ονυχομυκητίασης  συγκρίσιμο  με  την  κυκλοπυροξαλαμίνη  και  τη 
σουλκοναζόλη,  με  8%  συγκέντρωση  που  επηρεάζει  την  εκρίζωση  της 
μόλυνσης σε 15 ημέρες (Yang et al., 1999). Το οξείδιο του καρυοφυλλένιου είναι 
μη  τοξικό  και  μη  ευαισθητοποιητικό  (Opdyke,  1983).  Αυτός  ο  παράγοντας 
επιδεικνύει επίσης ιδιότητες συσσωμάτωσης έναντι των αιμοπεταλίων in vitro 
(Lin et al., 2003). Το οξείδιο του καρυοφυλλένιου έχει τη διάκριση ότι είναι το 
συστατικό που είναι  υπεύθυνο για την ταυτοποίηση της κάνναβης από τα 
σκυλιά που εισπνέουν ουσίες (Stahl & Kunde, 1973).

Η  φυτόλη  (Πίνακας  2)  είναι  ένα  διτερπένιο  (McGinty  et  al.,  2010),  παρόν  σε 
εκχυλίσματα  κάνναβης,  ως  προϊόν  διάσπασης  χλωροφύλλης  και 
τοκοφερόλης. Η φυτόλη παρεμπόδισε την τερατογένεση που προκαλείται από 
τη βιταμίνη Α, αναστέλλοντας τη μετατροπή της ρετινόλης σε έναν επιβλαβή 
μεταβολίτη, το ολο-τρανς-ρετινοϊκό οξύ (all-trans-retinoic acid) (Arnhold et  al.,  
2002).  Η  φυτόλη  αύξησε  την  έκφραση  του  GABA  μέσω  αναστολής  της 
αφυδρογονάσης της ηλεκτρικής ημι-αλδεΰδης, ενός από τα αποικοδομητικά 
ένζυμα  της  (Bang  et  al.,  2002).  Έτσι,  η  παρουσία  φυτόλης  θα  μπορούσε  να 
οδηγήσει  στο  φερόμενο  χαλαρωτικό  αποτέλεσμα  του  άγριου  μαρουλιού 
(Lactuca  sativa)  ή  του  πράσινου  τσαγιού  (Camellia  sinensis),  παρά  την 
περιεκτικότητα της καφεΐνης σε αυτό.

Επιλεγμένες  δυνατότητες  συνέργειας  φυτοκανναβινοειδούς-
τερπενοειδούς
Κάνναβη και ακμή
Το  AEA  προσομοιώνει  την  παραγωγή  λιπιδίων  σε  ανθρώπινους 
σμηγματογόνους  (sebocytes)  λιπώδεις  (sebaceous)  αδένες  σε  χαμηλές 
συγκεντρώσεις,  αλλά  προκαλεί  απόπτωση  σε  υψηλότερα  επίπεδα, 
υποδηλώνοντας  ότι  αυτό  το  σύστημα  βρίσκεται  υπό  τον  έλεγχο  του  ΕΚΣ 
(Dobrosi  et  al.,  2008).  Η CBD στα 10-20 μΜ δεν επηρέασε τη βασική λιπιδική 
σύνθεση στα SZ95 sebocytes, αλλά παρεμπόδισε αυτή την διέγερση με ΑΕΑ 
και  αραχιδονικό άλας (Biro  et  al.,  2009).  Υψηλότερες  δόσεις  CBD (30-50 μΜ) 
έδωσαν επαγόμενη απόπτωση sebocyte, η οποία αυξήθηκε παρουσία ΑΕΑ. Η 
επίδραση της CBD στην αύξηση του Ca++ παρεμποδίστηκε από το κόκκινο 
ρουθήνιο, έναν αναστολέα TRP. Η μεσολάβηση με RNA των TRPV1 και TRPV3 



απέτυχε  να  εξασθενήσει  τα  αποτελέσματα  της  CBD,  αλλά  τα  πειράματα 
υποστήριξαν τον αιτιολογικό ρόλο του TRPV4, ενός υποτιθέμενου ρυθμιστή 
συστηματικής  οσμωτικής  πίεσης  (T.  Bíró,  2010  pers.  comm.).  Δεδομένης  της 
παρατηρηθείσας  ικανότητας  της  CBD  να  απορροφάται  διαδερμικά, 
προσφέρει μεγάλη υπόσχεση για την εξασθένιση της αυξημένης παραγωγής 
σμήγματος στην παθολογική ρίζα της ακμής.

Τα τερπονοειδή κάνναβης θα μπορούσαν να προσφέρουν συμπληρωματική 
δραστηριότητα.  Δύο  EOs εσπεριδοειδών  που  αποτελούνται  κυρίως  από 
λιμονένιο αναστέλλουν το Propionibacterium acnes, το βασικό παθογόνο στην 
ακμή (MIC στα 0,31 μL·mL-1), πιο ισχυρό από το triclosan (Kim et al., 2008). Μόνο 
η Linalool επέδειξε MIC στα 0,625 μL·mL-1. Και τα δύο EOs αναστέλλουν την 
επαγόμενη  από  P.  acnes  παραγωγή  ΤΝΡ-α,  υποδηλώνοντας  ένα 
συμπληρωματικό  αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα.  Κατά παρόμοιο  τρόπο,  το 
πινένιο  ήταν  το  πιο  ισχυρό  συστατικό  ενός  EO  tea-trea  eucalyptus  στην 
καταστολή των Ρ. Acnes και Staph spp. σε άλλη αναφορά (Raman et al., 1995).

Λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστές ελάχιστες τοξικότητες της CBD και αυτών 
των  τερπενοειδών  και  τα  παραπάνω  ευρήματα,  νέες  θεραπείες  κατά  της 
ακμής  που  χρησιμοποιούν  ολόκληρα  εκχυλίσματα  CBD,  μέσω  πολλαπλών 
στόχων (Wagner & Ulrich-Merzenich, 2009), μπορούν να παρουσιάσουν μια νέα και 
ελπιδοφόρα  θεραπευτική  προσέγγιση  που  θέτει  ελάχιστους  κινδύνους  σε 
σύγκριση με την ισοτρετινοΐνη (isotretinoin).

MRSA
Το MRSA αντιπροσώπευε το 2005 το 10% των περιπτώσεων σηψαιμίας με 
18.650 θανάτους στις ΗΠΑ, αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν των θανάτων 
που οφείλονται στο σύνδρομο του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας / 
επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS/HIV) (Bancroft, 2007). Η απομονωμένη CBD 
και η CBG αναστέλλουν ισχυρά το MRSA (MIC σε 0,5-2 μg·mL-1) (Appendino et  
al., 2008).

Μεταξύ των τερπενοειδών, το πινένιο ήταν ένα κύριο συστατικό του EO από 
το Sideritis erythrantha, το οποίο ήταν τόσο αποτελεσματικό έναντι του MRSA 
και  άλλων  ανθεκτικών  στα  αντιβιοτικά  βακτηριακών  στελεχών  όσο  και  η 
βανκομυκίνη (vancomycin) και άλλοι παράγοντες (Kose et al., 2010). Ένα EO από 
Salvia  rosifolia  με  34,8%  πινένιο  ήταν  επίσης  αποτελεσματικό  έναντι  του 
MRSA  (MIC  σε  125  μg·mL-1).  Η  ικανότητα  των  μονοτερπενοειδών  να 
ενισχύσουν τη διαπερατότητα του δέρματος και την είσοδο άλλων φαρμάκων 



μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα οφέλη από τα αντιβιοτικά (Wagner & Ulrich-
Merzenich, 2009).

Δεδομένου ότι  η  CBG  μπορεί  να  παραχθεί  σε  επιλεγμένους  χημειοτύπους 
κάνναβης (de Meijer & Hammond, 2005, de Meijer et al.,  2009a), χωρίς υπολειπόμενο 
THC  ως  πιθανή  επικινδυνότητα  κατάχρησης  ουσιών,  ένα  πλήρες  φυτικό 
εκχύλισμα ενός χημειοτύπου CBG που εκφράζει επίσης πινένιο φαίνεται να 
προσφέρει έναν εξαιρετικό, ασφαλές αντισηπτικό παράγοντα.

Ψυχοφαρμακολογικές  εφαρμογές:  κατάθλιψη,  άγχος,  αϋπνία,  άνοια  και  
εθισμός
Η επιστημονική διερεύνηση της θεραπευτικής εφαρμογής των τερπενοειδών 
στην  ψυχιατρική  έχει  παρεμποδιστεί  από  μεθοδολογικές  ανησυχίες, 
υποκειμενική  μεταβλητότητα  των  αποτελεσμάτων και  πραγματική  έλλειψη 
κατάλληλων  τυχαίων  ελεγχόμενων  μελετών  υψηλής  ποιότητας  (Russo,  2001,  
Bowles, 2003, Lis-Balchin, 2010). Το ίδιο ισχύει και για τα φυτοκανναβινοειδή (Fride & 
Russo, 2006). Οι άφθονες ενδείξεις υποστηρίζουν τον βασικό ρόλο του ΕΚΣ στη 
διαμεσολάβηση της κατάθλιψης (Hill & Gorzalka, 2005a, b), καθώς και στο άγχος, 
είτε προκαλείται από αποσπασματικά ερεθίσματα, όπως η μετατραυματική 
διαταραχή στρες (PTSD) (Marsicano et al., 2002) ή ο πόνος (Hohmann et al., 2005) και 
η ψύχωση (Giuffrida et al., 2004). Όσον αφορά τον τελευταίο κίνδυνο, η παρουσία 
CBD  στην  καπνιζόμενη  κάνναβη,  βασισμένη  στην  ανάλυση  των  μαλλιών, 
φαίνεται  να  αποτελεί  ελαφρυντικό  παράγοντα  μειώνοντας  τη  συχνότητα 
εμφάνισής  της  (Morgan  &  Curran,  2008).  Μια  λεπτομερής  ανασκόπηση  της 
κάνναβης και της ψυχιατρικής είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής αυτού του 
άρθρου,  αλλά  προσφέρονται  αρκετές  προτάσεις  σχετικά  με  τις  πιθανές 
θεραπευτικές  συνέργειες  που  λειτουργούν  με  συνδυασμούς 
φυτοκανναβινοειδών-τερπενοειδών.  Ενώ τα πιθανά οφέλη της THC για την 
κατάθλιψη  παραμένουν  αμφιλεγόμενα  (Denson  &  Earleywine,  2006),  πολύ 
λιγότερο ανησυχητικά θα ήταν τα σκευάσματα που περιέχουν CBD ή CBG. 
Βεβαίως  τα  αποτελέσματα  που  ελήφθησαν  στην  ανθρώπινη  κατάθλιψη 
αποκλειστικά  με  άρωμα  εσπεριδοειδών  (Komori  et  al.,  1995),  υποδηλώνουν 
έντονα  την  πιθανότητα  συνεργατικού  οφέλους  ενός  παρασκευάσματος 
φυτοκανναβινοειδούς-τερπενοειδούς.  Η  εμπλουτισμένη  έκφραση  οσμής  σε 
ενήλικους  ποντικούς  προκάλεσε  νευρογένεση  οσφρητικού  συστήματος 
(Rochefort  et  al.,  2002),  ένα  ενδιαφέρον  γεγονός  που  θα  μπορούσε  να 
υποστηρίξει  υποθετικά  τους  μηχανισμούς  πλαστικότητας  στην  κατάθλιψη 
(Delgado  &  Moreno,  1999)  και  παρόμοιες  υποθέσεις  σε  σχέση  με  το  ΕΚΣ  στη 
θεραπεία  εθισμού  (Gerdeman  &  Lovinger,  2003).  Θα  μπορούσε  θεωρητικά  να 



εφαρμοστεί η συνένωση φυτοκανναβινοειδών-τερπενοειδών.

Οι  μυριάδες  επιδράσεις  της  CBD  στη  δραστικότητα  5-ΗΤ1Α  παρέχουν  ένα 
ισχυρό  σκεπτικό  για  αυτήν  και  για  άλλα  φυτοκανναβινοειδή  ως  βασικές 
ενώσεις  για  τη  θεραπεία  του  άγχους.  Τα  νεότερα  ευρήματα,  ιδιαίτερα  οι 
μελέτες απεικόνισης της CBD σε φυσιολογικά άτομα με μοντέλα άγχους (Fusar-
Poli et al., 2009, 2010, Crippa et al., 2010) υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση. Ακόμη 
πιο επιτακτική είναι μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου καθαρής 
(απομονωμένης)  CBD  σε  ασθενείς  με  διαταραχή  κοινωνικού  άγχους  με 
εξαιρετικές, στατιστικά, βελτιώσεις έναντι του εικονικού φαρμάκου στο άγχος 
και στη γνωστική εξασθένηση (Crippa et al., 2011). Η προσθήκη αγχολυτικών, του 
λιμονένιου  και  της  λιναλοόλης,  μπορεί  να  συμβάλει  στην  κλινική 
αποτελεσματικότητα ενός εκχυλίσματος CBD.

Η  THC  αποδείχθηκε  αποτελεσματική  σε  μια  μικρή  κλινική  δοκιμή 
διασταύρωσης έναντι του εικονικού φαρμάκου σε 11 ασθενείς με αναταραχή 
άνοιας με νόσο του Alzheimer (Volicer et al., 1997). Η THC παρατηρήθηκε επίσης 
ως ένας αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης (acetylcholinesterase) από 
μόνη της, καθώς επίσης προλαμβάνοντας την συσσώρευση αμυλοειδούς β-
πεπτιδίου  σε  αυτή  τη  διαταραχή  (Eubanks  et  al.,  2006).  Ασφαλώς,  οι  αντι-
αγχωτικές  και  οι  αντι-ψυχωσικές  επιδράσεις  της  CBD  μπορεί  να  έχουν 
επιπλέον όφελος (Zuardi et al., 1991, 2006, Zuardi & Guimaraes, 1997). Μια πρόσφατη 
μελέτη υποστηρίζει την ιδέα ότι η CBD, όταν υπάρχει σε σημαντική αναλογία 
με  την  THC,  είναι  ικανή  να  εξαλείψει  τα  προσωρινά  επαγόμενα  γνωστικά 
νοσήματα και τα ελλείμματα μνήμης σε φυσιολογικά άτομα που καπνίζουν 
στην κάνναβη (Morgan  et  al.,  2010b).  Επιπλέον,  η  CBD μπορεί  επίσης  να έχει 
πρωταρχικά οφέλη στη μείωση του β-αμυλοειδούς στη νόσο του Alzheimer 
(Iuvone et al., 2004, Esposito et al., 2006a, b). Οι ψυχοφαρμακολογικές επιδράσεις του 
λιμονένιου,  του  πινένιου  και  της  λιναλοόλης  θα  επέτρεπαν  πιθανώς  να 
επεκτείνουν τα οφέλη στη διάθεση, σε τέτοιους ασθενείς.

Οι επιδράσεις της κάνναβης στον ύπνο έχουν αναθεωρηθεί (Russo et al., 2007) 
και  υπογραμμίζουν  τα  οφέλη  που  μπορεί  να  προκύψουν  από  αυτή  την 
άποψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση των συμπτωμάτων που επιτρέπουν 
τον καλύτερο ύπνο, σε αντίθεση με ένα απλό υπνωτικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, 
τα τερπενοειδή με αποτελέσματα ανακούφισης στον πόνου, με αντι-αγχωτικά 
ή  ηρεμιστικά  αποτελέσματα,  μπορούν  να  συμπληρώσουν  μια  τέτοια 
δραστηριότητα,  συγκεκριμένα,  το  καρυοφυλλένιο,  η  λιναλοόλη  και  το 
μυρσένιο.



Το θέμα της τοξικομανίας παραμένει αμφιλεγόμενο. Ορισμένα οφέλη από την 
από του στόματος λήψη THC έχουν παρατηρηθεί  στην απόσυρση από την 
κάνναβη (Hart  et  al.,  2002,  Haney  et  al.,  2004).  Πιο ενδιαφέρουσες είναι  ίσως οι 
αξιώσεις  βελτίωσης  σε  σχέση με  άλλες  εξαρτήσεις  ουσιών,  ιδιαίτερα στην 
κοκαΐνη (Labigalini et al., 1999, Dreher, 2002). Η κατάσταση με την CBD είναι ακόμη 
πιο  ελπιδοφόρα.  CBD  και  THC  σε  δόσεις  των  4  mg·kg-1  i.p.,   εμφάνισαν 
ενισχυμένη  εξαφάνιση  της  από  την  κοκαΐνη  και  την  αμφεταμίνη 
προκαλούμενης  υπό  συνθήκη  προτίμηση  τοποθεσίας  (conditioned  place 
preference)  σε  αρουραίους  και  η  CBD  δεν  παρήγαγε  καθόλου  ηδονικές 
επιδράσεις από μόνη της (Parker et al., 2004). CBD 5 mg·kg-1·d-1 σε αρουραίους 
εξασθένισε  την  επιτακτική  συμπεριφορά  αναζήτησης  ηρωίνης  (attenuated 
heroin-seeking  behaviour)  με  κλινικά  ερεθίσματα,  ακόμη  και  μετά  από 
παρέλευση 2 εβδομάδων (Ren et al., 2009). Ένας προτεινόμενος μηχανισμός της 
CBD  σχετίζεται  με  την  ικανότητά  της  να  αντιστρέφει  τις  μεταβολές  της 
γλουταμικής  α-αμινο-3-υδροξυλ-5-μεθυλ-4-ισοξαζολο-προπιονικής  (a-amino-
3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole-propionate glutamate) και της έκφρασης CB1 
υποδοχέα  στον  πυρήνα  accumbens  που  επάγεται  από  την  ηρωίνη.  Οι 
συντάκτες  πρότειναν  την  CBD  ως  θεραπεία  για  την  αναζήτηση  και  την 
υποτροπή  της  εξάρτησης  στην  ηρωίνη.  Μια  πρόσφατη  μελέτη  έδειξε  το 
συναρπαστικό  αποτέλεσμα  ότι  οι  ασθενείς  με  βλάβη  της  insula  λόγω 
αγγειακού  εγκεφαλικού  επεισοδίου  ήταν  σε  θέση  να  σταματήσουν  το 
κάπνισμα χωρίς υποτροπή ή παροτρύνσεις (Naqvi et al., 2007), υπογραμμίζοντας 
αυτή τη δομή ως ένα κρίσιμο νευρικό κέντρο που μεσολαβεί στον εθισμό στη 
νικοτίνη. Περαιτέρω μελέτη επιβεβαίωσε το ρόλο της  insula  στην εξάρτηση 
από κοκαΐνη, οινόπνευμα και ηρωίνη (Naqvi & Bechara, 2009, Naqvi & Bechara, 2010). 
Σε ένα provocative parallel, η CBD 600 mg p.o. (Borgwardt et al., 2008), επέδειξε 
αδρανοποίηση  της  λειτουργικής  απεικόνισης  μαγνητικού  συντονισμού 
(functional  magnetic  resonance  imaging,  fMRI)  δραστηριότητας  σε 
ανθρώπινους  εθελοντές  στην  αριστερή  insula,  αντίθετα  από  το  εικονικό 
φάρμακο (P < 0,01), χωρίς να συνοδεύεται από καταστολή ή ψυχοδραστικές 
μεταβολές (Borgwardt et al. 2008), υποδεικνύοντας την πιθανότητα ότι η CBD θα 
μπορούσε να δράσει ως φαρμακευτικό υποκατάστατο για την αποκατάσταση 
της  ζημιάς  στην  insula στην  απόδοση  θεραπευτικού  οφέλους  κατά  του 
εθισμού.  Ανθρώπινες  μελέτες  έχουν  πρόσφατα αποδείξει  ότι  οι  εθελοντές 
που καπνίζουν κάνναβη με υψηλότερη περιεκτικότητα σε CBD μείωσαν τις 
προτιμήσεις  τους  για  ερεθίσματα  που  σχετίζονται  με  ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης  της  τροφής  (Morgan  et  al.,  2010a).  Οι  συγγραφείς 
δήλωσαν ότι  η  CBD μπορεί  να τροποποιήσει  τις  ενισχυτικές  ιδιότητες  των 



ουσιών κατάχρησης και  να βοηθήσει  στην εκπαίδευση για την μείωση της 
υποτροπής στον αλκοολισμό.  Μια μόνη πρόσφατα δημοσιευθείσα εργασία 
περί  επιτυχούς  απόσυρσης  από  την  εξάρτηση  από  την  κάνναβη 
χρησιμοποίησε θεραπεία με καθαρή (απομονωμένη) CBD (Crippa et al., 2010).

Ίσως τα τερπενοειδή μπορούν να παρέχουν συμπληρωματική στήριξη. Σε μια 
κλινική δοκιμή, 48 καπνιστές τσιγάρων εισπνέουν ατμούς από το EO μαύρου 
πιπεριού (Piper  nigrum),  ένα μείγμα μέντας-μενθόλης ή εικονικό  φάρμακο 
(Rose & Behm, 1994). Το EO μαύρου πιπεριού μείωσε σημαντικά την επιθυμία για 
νικοτίνη  (P  <0,01),  ένα  αποτέλεσμα  που  αποδίδεται  στον  ερεθισμό  του 
βρογχικού  δέντρου,  προσομοιάζοντας  την  πράξη  του  καπνίσματος,  αλλά 
χωρίς νικοτίνη ή πραγματική καύση του υλικού. Μπορεί μάλλον να μην είναι 
το  αποτέλεσμα  φαρμακολογικό;  Το  τερπενοειδές  προφίλ  του  μαύρου 
πιπεριού  υποδεικνύει  πιθανούς  υποψήφιους:  το  μυρσένιο  ως  μέσο 
καταστολής,  το  πινένιο  ως  μέσο  αυξημένης  εγρήγορσης  ή  ειδικά  το 
καρυοφυλλένιο  ως  μέσο  αγωνισμού  του  CB2  και  έναν  πρόσφατα 
ανακαλυφθέντα μηχανισμό δράσης στη θεραπεία εξαρτήσεων.

Ο  CB2  εκφράζεται  σε  ντοπαμινεργικούς  νευρώνες  στην  ventral  tegmental 
περιοχή  και  στον  πυρήνα  accumbens,  περιοχές  που  προκαλούν  εθιστικά 
φαινόμενα  (Xi  et  al.,  2010).  Η  ενεργοποίηση  του  CB2  από  τον  συνθετικό 
αγωνιστή  JWH144  που  χορηγήθηκε  συστηματικά,  ενδορινικά  ή  με 
μικροέγχυση  στον  πυρήνα  accumbens  σε  αρουραίους  ανέστειλε  την 
απελευθέρωση της  DA  και την αυτοχορήγηση κοκαΐνης. Το καρυοφυλλένιο, 
ως επιλεκτικός CB2 αγωνιστής υψηλής δραστικότητας (Gertsch et  al.,  2008), θα 
μπορούσε να παράγει παρόμοια αποτελέσματα και έχει το πλεονέκτημα ότι 
είναι  ένα  μη  τοξικό  διαιτητικό  συστατικό.  Όλοι  οι  παράγοντες  που 
εξετάστηκαν, η CBD, το καρυοφυλλένιο και πιθανώς άλλα συμπληρωματικά 
τερπενοειδή  στο  εκχύλισμα,  προσφέρουν  σημαντική  υπόσχεση  στη 
μελλοντική θεραπεία της εξάρτησης.

Δαμάζοντας την THC: Ενώσεις της κάνναβης σε συνδυαστική επίδραση  
ως αντίδοτα σε μέθη
Διάφορες  πηγές  υπογραμμίζουν  τον  περιορισμένο  θεραπευτικό  δείκτη  της 
καθαρής (απομονωμένης)  THC,  όταν  χορηγείται  ενδοφλεβίως  (D'Souza  et  al.,  
2004)  ή  από  το  στόμα  (Favrat  et  al.,  2005),  ειδικά  σε  ανθρώπους  που 
προηγουμένως  δεν  γνώριζαν  τις  επιδράσεις  της.  Τα  επεισόδια  οξείας 
υπερβολικής δόσης που εμπλέκουν την  THC  ή την κάνναβη με επικρατούσα 
την THC, συνήθως εμφανίζονται με αυτοπεριορισμένες αντιδράσεις πανικού ή 



τοξικές  ψυχώσεις,  για  τις  οποίες  δεν  είναι  γενικά  απαραίτητη  η 
φαρμακολογική  παρέμβαση  και  η  παροχή  υποστηρικτικής  συμβουλής 
(διαβεβαίωση ή “συζήτηση”) επαρκεί για την επίλυση χωρίς επακόλουθα. Η 
CBD διαμορφώνει την ψυχοδραστικότητα της THC και μειώνει το προφίλ των 
ανεπιθύμητων ενεργειών της (Russo & Guy, 2006), που υπογραμμίζεται από τα 
πρόσφατα αποτελέσματα που περιγράφηκαν παραπάνω. Θα μπορούσε όμως 
και άλλα συστατικά της κάνναβης να προσφέρουν επιπλέον εξασθένηση των 
λιγότερο  ανεπιθύμητων  επιδράσεων  της  THC;  Η  ιστορία  παρέχει  μερικές 
ενδείξεις.

Στην Περσία του 10ου αιώνα, ο Al-Razi προσέφερε μια συνταγή στον Manafi 
al-agdhiya wa-daf madarri-ha (σελ. 248), η οποία περιέκλειε (Lozano, 1993, σ. 124,  
EBR translation) το εξής, “- για να αποφευχθούν αυτές οι επιπτώσεις (από την  
κατάποση σπόρων κάνναβης  ή  χασίς),  θα έπρεπε κάποιος  να πιει  φρέσκο  
νερό  με  πάγο  ή  να  φάει  όξινα  φρούτα”.  Η  ιδέα  αυτή  επαναλήφθηκε  με 
διάφορες  μορφές  από  διάφορες  πηγές  δια  μέσου  των  αιώνων, 
συμπεριλαμβανομένου του ibn Sina (ibn Sina (Avicenna),  1294) και Ibn al-Baytar 
(ibn al-Baytar, 1291), έως ότου ο O'Shaughnessy έφερε την ινδική κάνναβη στη 
Βρετανία  το  1843  (O'Shaughnessy,  1843).  Στη  συνέχεια,  ο  Robert  Christison 
αναφέρθηκε στο λεμόνι (Εικόνα 3Α) ως το αντίδοτο σε οξεία μέθη σε πολλές 
περιπτώσεις (Christison, 1851) και σε αυτό το απόσπασμα σχετικά με την ζάλη 
του επόμενου πρωινού (Christison, 1848) (σελ. 973) αναφέρεται:

Το  επόμενο  πρωί  υπήρχε  μια  συνηθισμένη  όρεξη,  πολύ  νάρκωση, 
μεγάλος  αποσυντονισμός  και  έλλειψη  μνήμης,  ακραία  φαινομενική 
προεκβολή  χρόνου,  αλλά  καμία  ιδιαιτερότητα  στην  άρθρωση  ή  άλλο 
αποτέλεσμα  και  αυτά  τα  συμπτώματα  διήρκεσαν  μέχρι  τις  2μμ,  όταν 
έπαψαν εξ ολοκλήρου σε λίγα λεπτά μετά τη λήψη λεμονάδας.

Οι  λογοτεχνικές  εικόνες  και  στις  δύο  πλευρές  του  Ατλαντικού  υιοθέτησαν 
παρόμοια  υποστήριξη  για  τη  θεραπεία  με  εσπεριδοειδών  τον  19ο  αιώνα, 
κυρίως του Bayard Taylor που μετά από ταξίδια στη Συρία (Taylor, 1855) και του 
Fitzhugh Ludlow μετά από εθελοντικά πειράματα με υψηλότερες δόσεις με 
εκχύλισμα κάνναβης στις ΗΠΑ (Ludlow, 1857). Η αναφορά επαναλήφθηκε από 
τον Calkins (1871), ο οποίος σημείωσε την πρόταση ενός φίλου στην Τύνιδα 
ότι  το  λεμόνι  διατήρησε την  φήμη του ως  την  θεραπεία  της  υπερβολικής 
δόσης από χρήστες κάνναβης στην περιοχή αυτή. Αυτό υποστηρίζεται από την 
παρατήρηση  ότι  ο  χυμός  λεμονιού,  ο  οποίος  συνήθως  περιέχει  μικρούς 
τερπενοειδείς  τίτλους,  ενισχύεται  παραδοσιακά στη Βόρεια  Αφρική με την 



προσθήκη  ποτών  πλούσιων  σε  λιμονένιο,  όπως  αποδεικνύεται  από  τη 
συνταγή του Agua Limón από το σύγχρονο Μαρόκο (Morse & Mamane, 2001). Στην 
περιεκτική ανασκόπηση της κάνναβης κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ο 
Walton υποστήριξε και πάλι τη συνταγή του (Walton, 1938).

Εικόνα 3
Αρχαία  αντίδοτα  κάνναβης.  (A)  Λεμόνι  (Citrus  limon).  (B)  Ρίζες  κάλαμης  
(Acorus  calamus).  (C)  Κουκουνάρι  (Pinus  spp.).  (D)  Μαύρο  πιπέρι  (Piper  
nigrum).

Ένα  άλλο  παραδοσιακό  αντίδοτο  στην  κάνναβη  χρησιμοποιεί  το  Acorus 
calamus  (Εικόνα  3Β),  το  οποίο  προτείνεται  από  την  Ayurvedic  ινδική 
παραδοσιακή ιατρική (η Αγιουρβέδα) (Lad, 1990, σελ. 131):

Η ρίζα Calamus είναι το καλύτερο αντίδοτο για τις κακές επιδράσεις της 
κάνναβης... εάν κάποιος καπνίσει μια πρέζα σκόνης ρίζας  Calamus  μαζί 
με την κάνναβη, αυτό το βότανο θα εξουδετερώσει πλήρως τις τοξικές 
παρενέργειες της ουσίας.



Αυτός  ο  ισχυρισμός  έχει  κερδίσει  την  αποδοχή,  όχι  μόνο  με  τη  βοήθεια 
ανεκδοτολογικών  αναφορών  που  αφθονούν  στο  διαδίκτυο,  αλλά  και  με 
επίσημες επιστημονικές αναφορές και επιστημονικές αναλύσεις (McPartland et  
al., 2008) που τεκμηριώνουν την επίτευξη σαφέστερης σκέψης και βελτιωμένης 
μνήμης  με  τον  συνδυασμό  κάνναβης  και  Calamus  και  με  διατύπωση 
επιστημονικού σκεπτικού: το Calamus περιέχει βήτα-ασαρόνη (beta-asarone), 
αναστολέα  ακετυλοχολινεστεράσης  με  10%  της  δραστικότητας  της 
φυσιογυναιμίνης (Mukherjee et al.,  2007). Είναι ενδιαφέρον ότι το τερπενοειδές 
της κάνναβης, το α-πινένιο, έχει επίσης χαρακτηριστεί ως ισχυρός αναστολέας 
αυτού του ενζύμου (Miyazawa & Yamafuji, 2005), υποστηρίζοντας την υπόθεση ως 
ενός δεύτερου αντίδοτου για την THC που περιέχεται στην ίδια την κάνναβη. 
Ιστορικά προηγούμενα υποστηρίζουν επίσης την δυνατότητα του πινένιου σε 
αυτόν τον φαρμακολογικό ρόλο.

Κατά  τον  πρώτο  αιώνα,  ο  Pliny  έγραψε  για  την  κάνναβη  στο  βιβλίο  του 
Natural History, Book XXIV (Pliny, 1980, σελ. 164):

Η γελοτόφυλλος [gelotophyllis, φύλλα γέλιου = κάνναβη] ευδοκιμεί στη 
Bactria και κατά μήκος του Borysthenes. Αν αυτή ληφθεί σε σμύρνα και 
κρασί, όλα τα είδη φαντασμάτων εμφανίζονται στο μυαλό, προκαλώντας 
το  γέλιο  το  οποίο  επιμένει  μέχρι  να  ληφθούν  οι  καρποί  του 
κουκουναριού με πιπέρι και μέλι σε κρασί φοίνικα.

Από  τα  συστατικά,  το  κρασί  φοίνικα  είναι  ίσως  το  πιο  μυστηριώδες.  Η 
αιθανόλη  δεν  μειώνει  τη  μέθη  από  την  κάνναβη  (Mello  &  Mendelson,  1978). 
Ωστόσο,  τα  αρχαία κρασιά αποθηκεύονταν σε πήλινα αγγεία  ή  κατσικίσια 
ασκιά και απαιτούσαν συντήρηση, συνήθως με προσθήκη ρητίνης πεύκου ή 
ρητίνης terebinth (από Pistacia  spp.)  (McGovern  et  al.,  2009).  Η ρητίνη πεύκης 
είναι  πλούσια  σε  πινένιο,  όπως  και  η  ρητίνη  terebinth  (από  Pistacia 
terebinthus)  (Tsokou  et  al.,  2007),  ενώ η  τελευταία  περιέχει  επίσης  λιμονένιο 
(Duru et al.,  2003). Ομοίως, τα κουκουνάρια (Εικόνα 3C) που προτείνονται από 
τον Pliny the Elder περιέχουν πινένιο μαζί με επιπλέον λιμονένιο (Salvadeo et al.,  
2007). Ο Al-Ukbari πρότεινε επίσης τα φιστίκια ως ένα αντίδοτο της κάνναβης 
τον  13ο αιώνα (Lozano,  1993)  και  οι  ώριμοι  καρποί  του Pistacia  terebinthus 
περιέχουν παρόμοια πινένιο (Couladis et al., 2003). Το μαύρο πιπέρι (Εικόνα 3D), 
μπορεί  να  προσφέρει  τη  διανοητική  διαύγεια  που  προσφέρεται  από  το 
πινένιο, την καταστολή μέσω μυρσένιου και χρήσιμες συνεισφορές από το β-
καρυοφυλλένιο.  Οι  ιστορικές  προτάσεις  για  τα  αντίδοτα  της  κάνναβης 
υποστηρίζονται από σύγχρονες επιστημονικές λογικές για τους ισχυρισμούς 



και,  αν  αποδειχθεί  πειραματικά,  θα  παράσχουν  πρόσθετες  αποδείξεις 
συνέργειας (Berenbaum, 1989, Wagner & Ulrich-Merzenich, 2009).

Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική μελέτη
Θεωρούμενο  ως  σύνολο,  το  αναφερόμενο  σώμα  των  πληροφοριών 
υποστηρίζει την ιδέα της επιλεκτικής αναπαραγωγής χημειοτύπων κάνναβης 
πλούσιων  σε  βελτιωμένα  φυτοκανναβινοειδή  και  σε  περιεχόμενα 
τερπενοειδή,  που  θα  προσφέρουν  συμπληρωματικές  φαρμακολογικές 
δράσεις  που  μπορούν  να  ενισχύσουν  και  να  διευρύνουν  τις  κλινικές 
εφαρμογές  και  τη  βελτίωση  του  θεραπευτικού  δείκτη  των  εκχυλισμάτων 
κάνναβης που περιέχουν THC ή βασίζονται σε άλλα φυτοκανναβινοειδή. Οι 
ψυχοφαρμακολογικές και δερματολογικές ενδείξεις δείχνουν τη μεγαλύτερη 
υπόσχεση.

Μία  σημαντική  εναπομένουσα  σειρά  εργασιών  είναι  η  αποσαφήνιση  των 
βιοσυνθετικών οδών μονο- και σεσκιτερπενοειδών στην κάνναβη, όπως έχει 
επιτευχθεί  προηγουμένως  σε  άλλα  είδη  φυτών  (Croteau,  1987,  Gershenzon  &  
Croteau, 1993, Bohlmann et al., 1998, Turner et al., 1999, Trapp & Croteau, 2001).

Διάφοροι συνδυασμοί συστατικών της κάνναβης ή εκχυλισμάτων κάνναβης, 
θα  πρέπει  να  εξετάζονται  μέσω  φαρμακολογικού  διαγνωστικού  ελέγχου 
υψηλής  απόδοσης,  όπου  αυτό  δεν  έχει  γίνει  προηγουμένως.  Ένας  άλλος 
στόχος  είναι  η  διερεύνηση  των  βιοχημικών  στόχων  των  τερπενοειδών  της 
κάνναβης,  μαζί  με  τους  μηχανισμούς δράσης τους,  ιδιαίτερα στο  κεντρικό 
νευρικό σύστημα. Πιθανές τεχνικές για μια τέτοια έρευνα περιλαμβάνουν τη 
ραδιοσήμανση επιλεγμένων παραγόντων σε ζώα με επακόλουθη νεκροψία. 
Σε μοριακό επίπεδο, η διερεύνηση των μεταβολών του τερπενοειδούς στην 
μεταγωγή  και  τη  διακίνηση  φυτοκανναβινοειδούς  σηματοδότησης/ 
διαβίβασης  μπορεί  να  αποδειχθεί  διαφωτιστική.  Ενώ  είναι  γνωστό  ότι  τα 
τερπενοειδή  δεσμεύονται  με  τους  οσφρητικούς  υποδοχείς  στον  ρινικό 
βλεννογόνο (Friedrich, 2004) και τις εγγύς οσφρητικές δομές (Barnea et al., 2004), θα 
ήταν απαραίτητο να εξακριβωθεί εάν λειτουργούν άμεσα αποτελέσματα σε 
οριακές  ή  άλλες  εγκεφαλικές  δομές.  Δεδομένου  ότι  το  πυροφωσφορικό 
φαρνεσύλιο  είναι  ένα  πρόδρομο  σεσκιτερπενοειδές  και  ο  πιο  ισχυρός 
ενδογενής  αγωνιστής  που  έχει  μέχρι  τώρα  ανακαλυφθεί  για  τον  GPR92 
(McHugh et al.,  2010), σε μελέτες  in  silico έγινε προσπάθεια να συνταιριαστούν 
ελάσσονα κανναβινοειδή και τερπενοειδή στους ορφανούς GPCRs και αυτό 
μπορεί να αποδειχθεί γόνιμο. Οι συμπεριφορικές δοκιμασίες παραγόντων σε 
ζωικά μοντέλα μπορούν επίσης να παρέχουν ενδείξεις. Οι απλοί συνδυασμοί 



φυτοκανναβινοειδών και τερπενοειδών μπορούν να επιδείξουν συνέργεια ως 
αντιβιοτικά  εάν  μειωθούν  αισθητά  τα  MICs (Wagner  &  Ulrich-Merzenich,  2009). 
Τελικά, fMRI και εκπομπής μοναδικού φωτονίου υπολογιστικής τομογραφίας 
μελέτες  σε  ανθρώπους,  με  ταυτόχρονη  ερωτηματολόγια  αντίδρασης 
φαρμάκου  και  ψυχομετρικών  δοκιμών  που  απασχολούν  επιμέρους 
παράγοντες  και  ζευγαρώματα  φυτοκανναβινοειδών-τερπενοειδή  μέσω 
εξάτμισης ή σε εφαρμογή στον στοματοβλεννογόνο, θα προσφέρουν πιθανόν 
ασφαλείς  και  αποτελεσματικές  μεθόδους  για  να  διερευνηθούν  πιθανές 
αλληλεπιδράσεις και συνέργεια.

Αν  προκύψουν  θετικά  αποτελέσματα  από  τέτοιες  μελέτες,  μπορεί  να 
ακολουθήσει  ανάπτυξη  στην  φαρμακευτική  από  φυτά.  Η  ανάπτυξη 
χημειοτύπων  κάνναβης  με  μηδενικό  κανναβινοειδές  (de  Meijer  et  al.,  2009b) 
παρέχει εκχυλίσματα που θα διευκολύνουν τη διάκριση των φαρμακολογικών 
αποτελεσμάτων και των συνεισφορών των διαφόρων κλασμάτων. Οι εργασίες 
αναπαραγωγής έχουν ήδη οδηγήσει σε χημειοτύπους που παράγουν το 97% 
της περιεκτικότητας σε μονοτερπενοειδή όπως μυρσένιο ή 77% λιμονένιο (E.  
de  Meijer,  αναφ.).  Η  εκλεκτική  διασταύρωση  ειδικών  χημειοτύπων  υψηλού 
τερπενοειδούς  και  υψηλού  φυτοκανναβινοειδούς  έγινε  έτσι  ένας 
ορθολογικός  στόχος  που  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  νέες  προσεγγίσεις  σε 
διαταραχές, όπως η ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη, το άγχος, η εξάρτηση 
από ουσίες, η άνοια και πολλές δερματολογικές διαταραχές, καθώς και σε 
βιομηχανικές  εφαρμογές  ως  ασφαλέστερα  φυτοφάρμακα  και  αντισηπτικά. 
Ένα καλύτερο μέλλον μέσω της φυτοχημείας της κάνναβης μπορεί να είναι 
ένας  εφικτός  στόχος  μέσω  της  περαιτέρω  έρευνας  της  συνδυαστικής 
επίδρασης σε αυτό το ευπροσάρμοστο φυτό που μπορεί να βοηθήσει στην 
εκπλήρωση της υπόσχεσης του ως φαρμακολογικού θησαυρού.
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