
Κάνναβη και Θυρεοειδής Αδένας

Επηρεάζει η κάνναβη αρνητικά το ενδοκρινικό σύστημα;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: EndocrineWeb, “Does Marijuana
Adversely Impact the Endocrine System?”

https://www.endocrineweb.com/professional/endocrinology/does-marijuana-
adversely-impact-endocrine-system, Written by Laurie Saloman

https://www.endocrineweb.com/author/56201/salomen )

Περισσότεροι από 22 εκατομμύρια Αμερικανοί χρησιμοποιούν κάνναβη, τόσο
για ιατρικούς όσο και για ψυχαγωγικούς σκοπούς, σύμφωνα με το National
Institute of Drug Abuse[1] και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς
όλο και περισσότερες πολιτείες κάνουν νόμιμη την χρήση της. Η κάνναβη είναι
γνωστό ότι  βελτιώνει  την  ανοχή  στον  πόνο(1)  και  μπορεί  να  διεγείρει  την
όρεξη  σε  ασθενείς  των  οποίων  οι  ασθένειες  και  οι  θεραπευτικές  αγωγές
εμποδίζουν την όρεξη.
[1] “What is the scope of marijuana use in the United States?” (Ποιο είναι το πεδίο 
χρήσης της κάνναβης στις ΗΠΑ;)
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-scope-
marijuana-use-in-united-states 

Δεδομένης  της  περιορισμένης  κατανόησης  του  τρόπου  με  τον  οποίο  η
κάνναβη επηρεάζει το ενδοκρινικό σύστημα, μια ομάδα ερευνητών θέλησε να
ανακαλύψει εάν η κάνναβη έχει επίδραση στη λειτουργία του θυρεοειδούς
αδένα και στις αυτοάνοσες συνθήκες.

Τα άτομα που έχουν θέμα με την παχυσαρκία ή/και έχουν διαβήτη δεν πρέπει
να καπνίζουν κάνναβη (με THC χωρίς καλή ισορροπία με CBD), δεδομένου του
ρόλου  της  στην  ενεργοποίηση  των  υποδοχέων  ενδοκανναβινοειδών,  που
μπορεί  να  αυξήσουν  την  πείνα  και  να  έχουν  αρνητικές  επιπτώσεις  στο
μεταβολικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του σακχάρου στο αίμα και του
σωματικού βάρους από την κατανάλωση επιπλέον τροφής.

Η  ομάδα των  Albert  Einstein  College  of  Medicine  και  Maimonides  Medical
Center, και τα δύο στη Νέα Υόρκη, εξέτασε στοιχεία από την έρευνα National
Health  and Nutrition Examination Survey (NHANES)  για  ενήλικες  που είχαν
εργαστηριακά  αποτελέσματα  θυρεοειδούς  και  απαντήσεις  σε
ερωτηματολόγιο  σχετικά  με  τη  χρήση  κάνναβης  για  την  συχνότητα(2).  Τα
αποτελέσματα διαχωρίστηκαν σε εκείνους που την είχαν χρησιμοποιήσει στο
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παρελθόν (περισσότερο από 30 ημέρες πριν) ή ήταν τρέχοντες χρήστες (μέσα
στις τελευταίες 30 ημέρες).

“Η ανάλυση των δεδομένων μας έδειξε ότι μεταξύ των πρόσφατων χρηστών
κάνναβης,  ο  ρυθμός  της  Ορμόνης  Διέγερσης  Θυρεοειδούς  (Thyroid-
Stimulating  Hormone,  TSH)  στο  φυσιολογικό  εύρος  ήταν  σημαντικά
υψηλότερος από τον ρυθμό TSH εντός του φυσιολογικού εύρους των ατόμων
που ανέφεραν χρήση στο παρελθόν ή δεν χρησιμοποίησαν κάνναβη”, ανέφερε
συγγραφέας της μελέτης, η Roja Motaghedi, MD, στο EndocrineWeb.

Οι  ερευνητές  διαπίστωσαν  ότι  οι  πιο  πρόσφατοι  χρήστες  κάνναβης  ήταν
σημαντικά  λιγότερο  πιθανό  να  παρουσιάσουν  αυξημένα  επίπεδα
θυρεοειδοτρόπου  ορμόνης  /  θυρεοτροπίνης  (thyrotropin,  TSH)  και
αντισώματα  θυρεοειδικής  υπεροξειδάσης  (anti-thyroperoxidase  antibody,
TPOAb) από τους κατά το παρελθόν χρήστες ή τους μη χρήστες(2). Μετά που
τα δεδομένα ελέγχθηκαν για συγχυτικούς παράγοντες, η πρόσφατη χρήση της
κάνναβης εξακολουθεί να συσχετίζεται με επίπεδο TSH κάτω από 5,6 IU/mL,
αν και όχι με αρνητικό επίπεδο TPOAb.

Ευτυχώς, οι πιο πρόσφατοι χρήστες τείνουν να είναι νεαροί άνδρες(2),  μια
ομάδα που συνήθως δεν πάσχει από διαβήτη ή θυρεοειδή.

“Ωστόσο, τα δεδομένα σχετικά με την ποσότητα και το χρονοδιάγραμμα της
χρήσης κάνναβης συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια που υποβλήθηκαν εξ
ιδίων και θα μπορούσαν να είναι προκατειλημμένα”, δήλωσε η Dr. Motaghedi,
associate  professor  of  clinical  pediatrics  στο  Albert  Einstein  College  of
Medicine, της Νέας Υόρκης. “Ορισμένες από τις απαντήσεις φαινόταν να είναι
υπερβολικές  και  φαντάζομαι  ότι  ορισμένα  θέματα  δεν  αναφέρθηκαν  με
ακρίβεια λόγω προβλημάτων ιδιωτικότητας που περιβάλλουν το θέμα”.

Η Dr. Motaghedi επεσήμανε επίσης ότι η ομάδα της δεν διέθετε πληροφορίες
σχετικά με το ποια υποκείμενα μπορεί να έχουν ενεργή νόσο του θυρεοειδούς
ή  ποια  φάρμακα  μπορεί  να  παίρνουν,  εμποδίζοντας  τους  έτσι  να
προχωρήσουν τόσο πολύ ώστε να προτείνουν τη κάνναβη ως θεραπεία του
θυρεοειδούς  ή  του  ενδοκρινικού  συστήματος.  Η  μελέτη  επίσης  δεν
συγκέντρωσε στοιχεία για το πόσο συχνά καπνίζουν οι τρέχοντες καπνιστές
κάνναβης,  κάτι  που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει  επηρεάσει  το αίμα
τους.



Η επίδραση της κάνναβης στο ενδοκρινικό σύστημα
Σε  αυτό  το  σημείο,  είναι  λογικό  να  πούμε  ότι  στους  ανθρώπους  που δεν
πρέπει  να  καπνίζουν  κάνναβη  συμπεριλαμβάνουν  εκείνοι  που  έχουν
παχυσαρκία  ή/και  έχουν  διαβήτη,  δήλωσε  η  Elena  Christofides,  MD,
endocrinologist και editorial board member του EndocrineWeb.

“Γνωρίζουμε  ότι  η  ενεργοποίηση  των  ενδοκανναβινοειδών  υποδοχέων[2]
αυξάνει την πείνα”, είπε, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα υπερβαίνουν την
αύξηση της όρεξης και περιλαμβάνουν αρνητικές επιπτώσεις στο μεταβολικό
σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του σακχάρου στο αίμα και του σωματικού
βάρους.
[2] “How does marijuana produce its effects?” (Πώς η κάνναβη παράγει τις επιδράσεις 
της;) https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does-
marijuana-produce-its-effects 

Ο  ισχυρισμός  της  υποστηρίζεται  από  μελέτη(3)  της  έρευνας  του  National
Institutes of Health’s the Coronary Artery Risk Development in Young Adults
(CARDIA)[3],  η οποία εξέτασε τα επίπεδα κάνναβης και σακχάρου σε 3.034
συμμετέχοντες 25 χρόνια μετά την πρώτη εκτίμησή τους για καρδιαγγειακούς
κινδύνους  τη  δεκαετία  του  1980.  Οι  συμμετέχοντες  που  δήλωσαν  ότι
εξακολουθούν  να  χρησιμοποιούν  κάνναβη  είχαν  65%  υψηλότερο  κίνδυνο
προδιάθεσης σε διαβήτη από όσους δεν χρησιμοποιούν. Και οι ενήλικες που
δήλωσαν ότι είχαν καπνίσει τουλάχιστον 100 φορές στη ζωή τους είχαν 49%
υψηλότερο κίνδυνο για προδιάθεση διαβήτη[4]. Ο κίνδυνος χρήσης κάνναβης
δεν φαίνεται να εκτείνεται και στην ανάπτυξη του διαβήτη τύπου 2.
[3] “The Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study (CARDIA)” (Η μελέτη 
ανάπτυξης του κινδύνου νόσου στεφανιαίας αρτηρίας στη μελέτη για τους νέους 
ενηλίκους (CARDIA)) 
https://www.nhlbi.nih.gov/research/resources/obesity/population/cardia.htm
[4] “Marijuana Use Linked to Prediabetes” (Η χρήση της κάνναβης συνδέεται με την 
προδιάθεση διαβήτη) https://www.endocrineweb.com/news/diabetes/17657-marijuana-
use-linked-prediabetes 

Ωστόσο,  αρκετές  άλλες  μελέτες  είχαν  αποτελέσματα  που  έρχονται  σε
αντίθεση  με  τα  ευρήματα  της  μελέτης  CARDIA.  Μια  μελέτη  του  Harvard
Medical  School  διαπίστωσε  χαμηλότερα  επίπεδα  ινσουλίνης  νηστείας  και
λιγότερη αντίσταση στην ινσουλίνη μεταξύ των χρηστών κάνναβης(4) και οι
ερευνητές του Michigan State University ανέλυσαν οκτώ διαφορετικές μελέτες
με ευρήματα που έδειξαν 30% μείωση του κινδύνου διαβήτη στους χρήστες
κάνναβης(5).
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Συμβουλές καλής πρακτικής κατά την παροχή συμβουλών σχετικά με τη 
χρήση της κάνναβης
Η  Dr.  Christofides  χαιρετίζει  μελέτες  που  επικεντρώνονται  στη  χρήση  της
κάνναβης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  δημοτικότητα  του  φαρμάκου  και  την
αύξηση του καθεστώτος νομιμοποίησης.

“Είμαι ευτυχής που βλέπω ότι μερικές από τις προκαταλήψεις σχετικά με τη
χρήση της κάνναβης αρχίζουν να χάνονται”, είπε. Ωστόσο, οι κλινικοί ιατροί
πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον πειρασμό για την χρήση ως
εκπαιδευτική ευκαιρία.

Πρότεινε στους ενδοκρινολόγους να κάνουν τα εξής:
* Να ρωτούν για τη χρήση κάνναβης σε όλους τους ασθενείς, ιδιαίτερα σε
εκείνους με διαβήτη ή/και τους παχύσαρκους. Η Dr. Christofides διαπιστώνει
ότι αυτοί οι ασθενείς τείνουν να μην γνωρίζουν τους ιδιαίτερους κινδύνους
που διατρέχουν.
* Να συνιστάται ενεργά ενάντια στην χρήση κάνναβης εάν οι ασθενείς είναι
διαβητικοί ή/και παχύσαρκοι.
*  Να  μην  είναι  κριτικοί.  Να  αναγνωρίσουν  ότι  το  στίγμα  της  κάνναβης
υποχωρεί και η κάνναβη μας καλεί σε μια ανοικτή συζήτηση.
*  Να ενημερώσουν τους  ασθενείς  ότι  η  ιατρική κοινότητα εξακολουθεί  να
αγνοεί τον αντίκτυπο της κάνναβης στο ενδοκρινικό σύστημα.
* Εάν οι ασθενείς υποδείξουν ότι μπορεί να θέλουν να αρχίσουν να καπνίζουν
κάνναβη (στις  επιτρεπόμενες  καταστάσεις),  συνιστούμε τακτικό  έλεγχο στο
αίμα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για νέα συμπτώματα ή για
την εύρεση τυχόν μη φυσιολογικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Οι Ιδιότητες του κανναβινοειδούς CBD:
Αναλγητικό
Κατά του άγχους
Αντιβακτηριακό
Αντικαρκινικό
Κατά της σπαστικότητας
Αντικαταθλιπτικό
Αντιεμετικό
Αντιφλεγμονώδες
Κατά της αϋπνίας
Αντι-ισχαιμικό
Αντι-ψυχωσικό



Αντι-σπασμωδικό
Διεγερτικό των οστών
Ανοσοκατασταλτικό
Νευροπροστατευτικό

Οι ιδιότητες του κανναβινοειδούς THC:
Αναλγητικό
Αντιβακτηριακό
Αντικαρκινικό
Αντιφλεγμονώδες
Αντι-σπασμωδικό
Διεγερτικό της όρεξης
Βρογχοδιασταλτικό
Νευροπροστατευτικό

Πηγή: “Κατανοώντας την ιατρική χρήση της κάνναβης” (41 σελίδες στα ελληνικά)
https://drive.google.com/open?id=0ByAMXZl2-PZ0NkpSVWt5Tl9xclE 

Πηγές
1. Russo EB. “Cannabinoids in the management of difficult to treat pain” 
(Κανναβινοειδή στη διαχείριση των δυσκολιών της θεραπείας του πόνου) 
Ther Clin Risk Manag. 2008;4(1):245–259.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2503660/ 
Περίληψη
“Αυτό το άρθρο εξετάζει την πρόσφατη έρευνα σχετικά με την κανναβινοειδή αναλγησία
μέσω  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  και  μηχανισμών  μη-υποδοχέα,  καθώς  και
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που χρησιμοποιούν κανναβινοειδή στην θεραπεία του
πόνου.  Η  τετραϋδροκανναβινόλη  (THC,  Marinol®)  και  η  nabinole (Cesamet®)  έχουν
εγκριθεί επί του παρόντος στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, αλλά όχι για ενδείξεις πόνου.
Άλλα συνθετικά κανναβινοειδή,  όπως το  αδυλεμικό οξύ (ajulemic  acid),  βρίσκονται  σε
εξέλιξη.  Η  ακατέργαστη  φυτική  κάνναβη  παραμένει  παράνομη  στις  περισσότερες
δικαιοδοσίες, αλλά βρίσκεται επίσης και υπό έρευνα. Από τον Καναδά το 2005 εγκρίθηκε
το Sativex®, ένα σπρέι που προέρχεται από κάνναβη, το οποίο περιέχει ίσες αναλογίες
THC  (μερικός  αγωνιστής  υποδοχέα  CB1)  και  κανναβιδιόλης  (CBD,  μη  ψυχότροπο,
αντιφλεγμονώδες  αναλγητικό  με  ανταγωνιστή  υποδοχέα  CB1  και  αποτελέσματα
τροποποίησης ενδοκανναβινοειδών) για τον κεντρικό νευροπαθητικό πόνο στη πολλαπλή
σκλήρυνση και  το  2007 για τον ανθεκτικό πόνο από καρκίνο.  Πολλές τυχαιοποιημένες
κλινικές  δοκιμές  έχουν  δείξει  ασφάλεια  και  αποτελεσματικότητα  για  το  Sativex  στον
κεντρικό και περιφερικό νευροπαθητικό πόνο, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τον καρκίνο.
Μια νέα ερευνητική αίτηση φαρμάκων για διεξαγωγή προηγμένων κλινικών δοκιμών για
πόνο  από  καρκίνο  εγκρίθηκε  από  τον  αμερικανικό  FDA  τον  Ιανουάριο  του  2006.  Τα
κανναβινοειδή  αναλγητικά  ήταν  γενικά  καλά  ανεκτά  σε  κλινικές  δοκιμές  με  αποδεκτά
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προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών. Η συμπληρωματική προσθήκη τους στο φαρμακολογικό
εξοπλισμό για τη θεραπεία του πόνου δείχνει μεγάλη υπόσχεση”.

2. Malhotra S, Heptulla RA, Homel P, Motaghedi R. “Effect of Marijuana Use 
on Thyroid Function and Autoimmunity” (Επίδραση της χρήσης της κάνναβης 
στη λειτουργία του θυρεοειδούς και στην αυτοανοσία) Thyroid. 2017 
Feb;27(2):167-173.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799014 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Η  κάνναβη  νομιμοποιείται  για  ιατρική  χρήση  σε  24  πολιτείες  και  για
ψυχαγωγική χρήση σε 5. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της χρήσης κάνναβης στη λειτουργία
του θυρεοειδούς και στην αυτοανοσία είναι άγνωστα.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήσαμε μια διατομεακή ανάλυση των δεδομένων από την έρευνα
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) που διεξήχθη μεταξύ 2007
και  2012  για  να  αξιολογήσουμε  τις  επιδράσεις  της  κάνναβης  στη  λειτουργία  του
θυρεοειδούς και την αυτοανοσία στους χρήστες. Συμπεριλάβαμε 5.280 ενήλικες ηλικίας
18 έως 69 ετών, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση κάνναβης και
είχαν  εργαστηριακά  αποτελέσματα  σχετικά  με  τις  παραμέτρους  του  θυρεοειδούς.  Τα
θέματα  κατηγοριοποιήθηκαν  ως  μη  χρήστες  (που  δεν  χρησιμοποίησαν  ποτέ),
προηγούμενους  χρήστες  (που  χρησιμοποίησαν  πριν  από  30  ημέρες)  και  πρόσφατους
χρήστες  (που  χρησιμοποίησαν  μέσα  στις  τελευταίες  30  ημέρες).  Χρησιμοποιώντας
κανονικές αποκομιδές NHANES για τις παραμέτρους του θυρεοειδούς, συγκρίναμε τους
πρόσφατους  χρήστες  με  μη  χρήστες  και  προηγούμενους  χρήστες  και  υπολογίσαμε  τις
αναλογίες πιθανότητας για το σχετικό ποσοστό κλινικά σημαντικής δυσλειτουργίας του
θυρεοειδούς σε αυτές τις ομάδες. Στη συνέχεια εκτελέστηκε πολλαπλασιαστική διοικητική
παλινδρόμηση για τον έλεγχο των συγχυτικών παραγόντων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 54% των ατόμων ανέφεραν τη χρήση κάνναβης σε όλη τη ζωή τους,
ενώ το 15% την χρησιμοποίησε πρόσφατα. Η ανάλυση μεταβλητής παλινδρόμησης έδειξε
ότι οι πρόσφατοι χρήστες κάνναβης είχαν σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα αυξημένης
θυρεοειδοτρόπου ορμόνης / θυρεοτροπίνης (TSH) και θετικά αντισώματα θυρεοειδικής
υπεροξειδάσης  (TPOAb)  έναντι  των  μη  χρηστών  /  προηγούμενων  χρηστών.  Μετά από
έλεγχο για συγχυτικούς παράγοντες, η πρόσφατη χρήση κάνναβης παρέμεινε ανεξάρτητος
προγνωστικός  παράγοντας  για  TSH  <5,6  μIU/mL  (λόγος  πιθανότητας  0,344  με  95%  CI
0,127-0,928, p = 0,04) αλλά όχι για αρνητικό TPOAb.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Η  πρόσφατη  χρήση  κάνναβης  δεν  συσχετίστηκε  με  δυσλειτουργία  του
θυρεοειδούς αλλά συσχετίστηκε σημαντικά με χαμηλότερα επίπεδα TSH”.

3. Bancks MP, Pletcher MJ, Kertesz SG, Sidney S, Rana JS, Schreiner PJ. 
“Marijuana Use and Risk of Prediabetes and Diabetes by Middle Adultood: 
the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study” 
(Χρήση κάνναβης και κίνδυνος προδιάθεσης διαβήτη και διαβήτη από την 
μέση ηλικία: Ανάπτυξη κινδύνου νόσου στεφανιαίας αρτηρίας σε νέους 
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ενήλικες (CARDIA)) Diabetologia. 2015;58(12):2736-44.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26364621 
Περίληψη
“ΣΚΟΠΟΣ / ΥΠΟΘΕΣΗ: Η επίδραση της χρήσης κάνναβης στην μεταβολική υγεία είναι σε
μεγάλο βαθμό άγνωστη. Αυτή η μελέτη επεδιώκει να αποσαφηνίσει τις διασταυρούμενες
και  διαχρονικές  συσχετίσεις  μεταξύ  της  αναφερόμενης  χρήσης  κάνναβης  και  της
προδιάθεσης για διαβήτη (που ορίζονται ως γλυκόζη νηστείας 5,6-6,9 mmol / 1, γλυκόζη 2
ωρών  μετά  από  OGTT  7,8-11,0  mmol  /  l  ή  HbA1c  5,7-6,4%  [39-47  mmol  /  mol])  και
διαβήτη.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Τα  δεδομένα  από  τη  μελέτη  κοινοτικής  έρευνας  Coronary  Artery  Risk
Development  in  Young  Adults  (CARDIA)  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον  προσδιορισμό  της
χρήσης  κάνναβης  και  της  παρουσίας  προδιάθεσης  διαβήτη  και  διαβήτη  μεταξύ  των
συμμετεχόντων.  Η  συσχέτιση  μεταξύ  της  χρήσης  κάνναβης  και  της  εμφάνισης
προδιάθεσης διαβήτη και διαβήτη εξετάστηκε σε 3.034 συμμετέχοντες στο έτος εξέτασης
CARDIA 25 (2010-2011), ενώ η επίπτωση της προδιάθεσης διαβήτη και διαβήτη σύμφωνα
με την προηγούμενη χρήση κάνναβης αξιολογήθηκε σε 3.151 άτομα που ήταν ελεύθερα
από προδιάθεση διαβήτη / διαβήτη το έτος 7 (1992-1993) και οι οποίοι επέστρεψαν για
τουλάχιστον μία από τις τέσσερις επακόλουθες εξετάσεις παρακολούθησης για διάστημα
18 ετών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό των ατόμων που ανέφεραν τρέχουσα χρήση κάνναβης από
μόνοι  τους  μειώθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  παρακολούθησης  της  μελέτης.  Μετά  από
πολυπαραγοντική  προσαρμογή,  βρέθηκαν  υψηλότερες  πιθανότητες  για  προδιάθεση
διαβήτη σε άτομα που ανέφεραν τρέχουσα χρήση κάνναβης (OR 1,65 [95% CI 1,15, 2,38])
και χρήση κατά τη διάρκεια ζωής 100 φορές ή περισσότερο (OR 1.49 [95% CI 1.06, 2.11] ),
σε  σύγκριση  με  άτομα  που  ανέφεραν  ότι  δεν  χρησιμοποιούν  κάνναβη.  Δεν  υπήρξε
συσχέτιση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και του διαβήτη στο έτος εξέτασης CARDIA 25. Με
πάνω από 18 χρόνια παρακολούθησης, βρέθηκε μεγαλύτερος κίνδυνος για προδιάθεση
διαβήτη (αλλά όχι για διαβήτη) για άτομα που ανέφεραν χρήση κάνναβης σε όλη τους τη
ζωή για 100 φορές ή περισσότερο (HR 1,39 [95% CI 1,13, 1,71]), σε σύγκριση με άτομα που
δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ κάνναβη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Η χρήση της κάνναβης στην νεαρή ενηλικίωση συνδέεται με
αυξημένο  κίνδυνο  προδιάθεσης  διαβήτη  από  τη  μεσαία  ενηλικίωση,  αλλά  όχι  με  την
ανάπτυξη διαβήτη από αυτήν την ηλικία”.

4. Prenner EA, Buettner H, Mittleman MA. “The Impact of Marijuana Use on 
Glucose, Insulin, and Insulin Resistance among US Adults” (Η επίδραση της 
χρήσης της κάνναβης στην γλυκόζη, την ινσουλίνη και την αντίσταση στην 
ινσουλίνη στους ενήλικες στις ΗΠΑ) Am J Med. 2013;126(7):583-589.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23684393 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Υπάρχουν  περιορισμένα  δεδομένα  σχετικά  με  τη  σχέση  μεταξύ
κανναβινοειδών  και  μεταβολικών  διεργασιών.  Επιδημιολογικές  μελέτες  έχουν  βρει
χαμηλότερα  ποσοστά  επικράτησης  της  παχυσαρκίας  και  του  σακχαρώδη  διαβήτη  σε
χρήστες κάνναβης σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ κάνναβη,
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υποδηλώνοντας  μια  σχέση  μεταξύ  κανναβινοειδών  και  περιφερικών  μεταβολικών
διεργασιών.  Μέχρι  σήμερα,  καμία  μελέτη  δεν  έχει  διερευνήσει  τη  σχέση  μεταξύ  της
χρήσης  κάνναβης  και  της  ινσουλίνης  νηστείας,  της  γλυκόζης  και  της  αντίστασης  στην
ινσουλίνη.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμπεριλάβαμε 4.657 ενήλικες άνδρες και γυναίκες από την έρευνα National
Health and Nutrition Examination Survey από το 2005 έως το 2010. Η χρήση της κάνναβης
αξιολογήθηκε  με  αυτοαναφορά σε  ένα  ιδιωτικό  δωμάτιο.  Η  ινσουλίνη  νηστείας  και  η
γλυκόζη μετρήθηκαν μέσω δειγμάτων αίματος μετά από μια 9ωρη νηστεία και η εκτίμηση
μοντέλου ομοιοστασίας της αντίστασης στην ινσουλίνη (homeostasis model assessment of
insulin resistance, HOMA-IR) υπολογίστηκε για να εκτιμηθεί η αντίσταση στην ινσουλίνη.
Οι  ενώσεις  υπολογίστηκαν  χρησιμοποιώντας  πολλαπλή  γραμμική  παλινδρόμηση,  που
αντιστοιχούσε  στον  σχεδιασμό  της  έρευνας  και  την  προσαρμογή  για  πιθανούς
συγχυτικούς παράγοντες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους συμμετέχοντες στο δείγμα μελέτης μας, 579 ήταν τρέχοντες
χρήστες κάνναβης και 1.975 ήταν παρελθόντες χρήστες. Σε μοντέλα προσαρμοσμένα σε
πολλαπλές  μεταβλητές,  η  τρέχουσα  χρήση  της  κάνναβης  συνδέθηκε  με  επίπεδα
ινσουλίνης νηστείας κατά 16% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%, -26, -6) και 17% χαμηλότερα
HOMA-IR  (95%  CI,  -27,  -6).  Διαπιστώσαμε  σημαντικές  συσχετίσεις  μεταξύ  της  χρήσης
κάνναβης και των μικρότερων περιφερειών της μέσης. Μεταξύ των σημερινών χρηστών,
δεν βρήκαμε σημαντική δόση-απόκριση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Διαπιστώσαμε ότι η χρήση κάνναβης συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα
ινσουλίνης νηστείας και HOMA-IR και μικρότερη περιφέρεια μέσης”.

5. Alshaarawy O, Anthony JC. “Cannabis Smoking and Diabetes Mellitus: 
Results from Meta-analysis with Eight Independent Replication Samples” 
(Κάπνισμα κάνναβης και σακχαρώδης διαβήτης: Αποτελέσματα από τη μετα-
ανάλυση με οκτώ δείγματα ανεξάρτητης αναπαραγωγής) Epidemiology. 
2015;26(4):597-600.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25978795 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Σε  προκλινικές  μελέτες  σε  ζώα,  οι  ενδείξεις  συνδέουν  την  κάνναβη  με
υπερφαγία,  παχυσαρκία  και  αντίσταση  στην  ινσουλίνη.  Ωστόσο,  τα  επιδημιολογικά
δεδομένα υποδηλώνουν μια αντίστροφη συσχέτιση του καπνίσματος της κάνναβης με τον
σακχαρώδη  διαβήτη.  Εδώ  προσφέρουμε  επιδημιολογικές  εκτιμήσεις  από  οκτώ
ανεξάρτητες αναπαραγωγές από (1) τις National Health and Nutrition Examination Surveys
και (2) τις National Surveys on Drug Use and Health (2005-2012).
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Για  κάθε  συμμετέχοντα  σε  εθνική  έρευνα,  η  αυτο-συνέντευξη  μέσω
υπολογιστή αξιολόγηση του καπνίσματος κάνναβης και του σακχαρώδη διαβήτη που έχει
διαγνωσθεί  από  γιατρό.  Οι  έρευνες  ational  Health  and  Nutrition  Examination  Surveys
παρέχουν  πρόσθετες  τιμές  βιοδείκτη  και  σύνθετη  διάγνωση  διαβήτη.  Οι  αναλύσεις
παλινδρόμησης  παράγουν  εκτιμήσεις  για  τις  συσχετίσεις  καπνίσματος  κάνναβης  με
διαβήτη. Οι μετα-αναλύσεις συνοψίζουν τις εκτιμήσεις αναπαραγωγής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το πρόσφατα ενεργό κάπνισμα κάνναβης και ο σακχαρώδης διαβήτης
συνδέονται  αντιστρόφως.  Ο  λόγος  αναλύσεων  μετα-αναλυτικής  περίπτωσης  είναι  0,7
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(διάστημα εμπιστοσύνης 95% = 0,6, 0,8).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα σημερινά στοιχεία είναι πολύ αδύναμα για αιτιώδη συμπεράσματα,
αλλά  τώρα  υπάρχει  μια  σταθερότερη  βάση  δεδομένων  για  νέες  γραμμές  κλινικής
μεταφραστικής  έρευνας  σχετικά  με  πιθανώς  προστατευτική  (ή  ψεύτικη)  σχέση
καπνίσματος κάνναβης με σακχαρώδη διαβήτη που προτάθηκε σε προηγούμενη έρευνα”.

Οι πολλοί τρόποι που η κάνναβη μπορεί να αντιμετωπίσει την 
ασθένεια του θυρεοειδούς

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: MMJDoctor online, “The Many Ways
Cannabis Might Treat Thyroid Disease” https://mmjdoctoronline.com/health-

news/the-many-ways-cannabis-might-treat-thyroid-disease, 06/25/2016,
Photo credit - Cannabis and Thyroid Disease)

Η  κάνναβη  είναι  ένα  πολύ  παλιό  φαρμακευτικό  βότανο  που  έχει
χρησιμοποιηθεί για χιλιάδες χρόνια για να θεραπεύσει μια μεγάλη ποικιλία
παθήσεων. Ιστορικά, η κάνναβη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αϋπνίας,
των διανοητικών προβλημάτων,  του πόνου,  της  φλεγμονής,  των εντερικών
παθήσεων και της κράμπας. Τώρα, καθώς τα σύγχρονα φάρμακα σβήνουν, τα
ενεργά  συστατικά  της  κάνναβης,  που  ονομάζονται  κανναβινοειδή,  έχουν
αποδειχθεί  ότι  έχουν  αντιβακτηριακές,  αντικαρκινικές,  αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες, καθώς και ιδιότητες μείωσης του άγχους.

Ας δούμε ένα παράδειγμα ασθένειας θυρεοειδούς. Μια γυναίκα στα τέλη της
δεκαετίας του '40 είχε αναπτύξει ένα πρήξιμο,  ένα γρομπαλάκι  στον λαιμό
της.  Κατά  λάθος,  της  έγινε  θεραπεία  ορμονικής  υποκατάστασης  χωρίς
αποτέλεσμα. Τι μπορεί να κάνει η ιατρική χρήση της κάνναβης γι’ αυτή την
γυναίκα;

Υπάρχουν  πολλά  θέματα  που  πρέπει  να  εξετάσουμε  στη  νόσο  του
θυρεοειδούς. Η κατάσταση θα μπορούσε να είναι καρκινική, θα μπορούσε να
υπάρξει υπέρβαση ή έλλειψη ιωδίου, θα μπορούσε να υπάρξει μόλυνση και
συσσώρευση  υγρού,  καλοήθης  όγκος,  καρκίνος,  λοίμωξη  ή  ορμονική
διαταραχή.  Το  απολύτως  εκπληκτικό  πράγμα  για  τα  κανναβινοειδή  της
κάνναβης είναι ότι έχει αποδειχθεί –σε κλινικά περιβάλλοντα– ότι μπορούν να
βοηθήσουν  σε  κάθε  μια  από  αυτές  τις  αναφερόμενες  συνθήκες.  Ωστόσο,
πολλά από τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται μόνο σε δοκιμές σε ζώα
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Αποποίηση:  Οι πληροφορίες που παρέχονται  εδώ είναι  για ενημερωτικούς
σκοπούς  και  δεν  προορίζονται  για  συνταγογράφηση  θεραπείας  για
οποιαδήποτε  ασθένεια  ή  πάθηση.  Ενώ  είμαστε  ενθουσιασμένοι  για  τον
πλούτο  της  εξαιρετικής  έρευνας  που  καταλήγει  ή  προτείνει  ότι  η  ιατρική
χρήση της κάνναβης μπορεί να θεραπεύσει αποτελεσματικά τις ασθένειες του
θυρεοειδούς και τα συμπτώματά του. Πριν ενεργήσεις πάνω σε οποιαδήποτε
πληροφορία  που  παραθέτουμε  εδώ,  συνιστάται  να  συμβουλευτείς  έναν
αξιόπιστο γιατρό ή επαγγελματία υγείας πριν από τη λήψη μέτρων.

Τούτου λεχθέντος, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της
έρευνας συναίνεσης σε αυτό το σημείο δείχνουν ότι η ιατρική κάνναβη είναι
συμπληρωματική θεραπεία και όχι μια πρωτογενής θεραπεία.

Θέματα θυρεοειδούς - Τα βασικά
Ο θυρεοειδής είναι ένας αδένας που βρίσκεται στο κέντρο του λαιμού σου. Ο
θυρεοειδές παράγει  ορμόνες που ρυθμίζουν τον μεταβολικό ρυθμό.  Εάν ο
θυρεοειδής  σου  είναι  ανενεργός,  θα  αισθανθείς  κουρασμένος.  Εάν  είναι
υπερδραστήριος ο θυρεοειδής, θα σε κάνει να τρέχεις και στην συνέχεια να
γίνεις λιώμα από την κούραση.
* Η κάνναβη μπορεί να τροποποιήσει σίγουρα τους υποδοχείς που ελέγχουν
τον μεταβολισμό. Ορισμένες ποικιλίες είναι γνωστό ότι δίνουν ενέργεια και
κάποιες  άλλες  είναι  καταπραϋντικές.  Νέες  ποικιλίες  που  έχουν  υψηλή
περιεκτικότητα  σε  κανναβινοειδές  CBD,  χωρίς  κάποιο  ευφορικό  συστατικό
τείνουν να εξισορροπήσουν το μεταβολισμό.

Τα  προβλήματα  του  θυρεοειδούς  κυμαίνονται  από  την  κάπως  “αβλαβή”
βρογχοκήλη  έως  τον  απειλητικό  για  τη  ζωή  καρκίνο.  Τα  περισσότερα
προβλήματα  του  θυρεοειδούς  περιλαμβάνουν  μια  ανώμαλη  παραγωγή
θυρεοειδικών  ορμονών.  Πολλές  καταστάσεις  θυρεοειδούς  μπορούν  να
αντιμετωπιστούν  με  επιτυχία,  ωστόσο,  οι  ανεπιθύμητες  ενέργειες  συχνά
υποτιμούνται. Τα φάρμακα του θυρεοειδούς είναι συχνά κάπως τοξικά.
* Synthroid LEVOTHYROXINE SODIUM, η λεβοθυροξίνη χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία  ενός  υπολειτουργικού  θυρεοειδούς  (υποθυρεοειδισμός).
Αντικαθιστά ή παρέχει περισσότερη θυρεοειδή ορμόνη, η οποία παράγεται
κανονικά  από  τον  θυρεοειδή  αδένα.  Οι  ανεπιθύμητες  ενέργειες
περιλαμβάνουν  γρήγορο  ή  ακανόνιστο  καρδιακό  παλμό,  πυρετό,  εξάψεις,
εφίδρωση. προβλήματα ύπνου (αϋπνία), αλλαγές στις περιόδους της έμμηνου
ρύσεως  ή  εμετός,  διάρροια,  αλλαγές  της  όρεξης,  αλλαγές  στο  βάρος  και
απώλεια των μαλλιών.



 
Οι πολλαπλές αιτίες θυρεοειδικών θεμάτων
Ο υπερθυρεοειδισμός: είναι η υπερπαραγωγή θυρεοειδικών ορμονών
Η νόσος  του  Graves  χαρακτηρίζεται  από  ευερεθιστότητα,  μυϊκή  αδυναμία,
προβλήματα ύπνου, γρήγορο καρδιακό παλμό, κακή ανοχή στη θερμότητα,
διάρροια και απώλεια βάρους.
* Η κάνναβη συνιστάται συνήθως από τους γιατρούς της Καλιφόρνιας για να
θεραπεύσουν όλες αυτές τις καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Τοξικά  αδενώματα:  Οζίδια  στον  θυρεοειδή  αδένα  και  που  εκκινούν  την
έκκριση  θυρεοειδικών  ορμονών,  ανατρέποντας  τη  χημική  ισορροπία  του
σώματος.
*  Τα  κανναβινοειδή  της  κάνναβης  έχει  αποδειχθεί  ότι  προκαλούν  την
αυτοκτονία σε παρωχημένα κύτταρα (στους όγκους).

Υποξεία  θυρεοειδίτιδα:  Φλεγμονή  του  θυρεοειδούς  που  προκαλεί  στον
αδένα το να “διαρρεύσει” υπερβολικές ορμόνες.
* Τα κανναβινοειδή έχουν δείξει, ξανά και ξανά ότι μειώνουν τη φλεγμονή. Το
κανναβινοειδές, CBG έχει αποδειχθεί ότι αφαιρεί τον Staphylococcus aureus
που είναι ανθεκτικός στη Μεθικιλλίνη (MRSA)

Οι δυσλειτουργίες της υπόφυσης ή οι καρκινικές αναπτύξεις στον θυρεοειδή
αδένα.
* Η ιατρική κάνναβη έχει αντικαρκινική δραστηριότητα.

Ο υποθυρεοειδισμός:  μια υποπαραγωγή θυρεοειδικών ορμονών, οδηγεί σε
χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας. Σε ακραίες περιπτώσεις,  αυτή η διαταραχή
μπορεί να προκαλέσει κώμα και ακόμη και να οδηγήσει σε θάνατο. Οι αιτίες
περιλαμβάνουν:
Θυρεοειδίτιδα  του  Hashimoto:  Μια  αυτοάνοση  διαταραχή  όπου  το  σώμα
προσβάλλει  τον  θυρεοειδή  ιστό  και  τα  κύτταρα  τελικά  πεθαίνουν  όταν
σταματούν οι θυρεοειδικές ορμόνες.
* Τα συστατικά της κάνναβης, ειδικά η CBD και η THC, έχουν αποδειχθεί ότι
ρυθμίζουν φλεγμονή προς τα κάτω σε όλο το σώμα.

Η έκθεση σε υπερβολικές ποσότητες ιωδίου: τα φάρμακα Cold and Flu, το
φάρμακο καρδιάς amiodarone, οι χρωστικές που δίνονται για τις  ακτίνες Χ
μπορεί να μας εκθέσουν σε υπερβολικό ιώδιο. Το λίθιο εμπλέκεται ως αιτία
υποθυρεοειδισμού.  Ο  υποθυρεοειδισμός  που  δεν  έχει  υποβληθεί  σε



θεραπεία  για  μεγάλες  χρονικές  περιόδους,  μπορεί  να  προκαλέσει  κώμα
μυξέδημα,  μια  σπάνια  αλλά  δυνητικά  θανατηφόρο  πάθηση  που  απαιτεί
άμεση ορμονοθεραπεία.
* Δες στις υγιείς και ανθυγιεινές μορφές ιωδίου. Ρώτα τον γιατρό σου εάν
μπορείς  να  απαλλαγείς  από  ανθυγιεινά  σχήματα  εάν  έχεις  προβλήματα
θυρεοειδούς.

Οι  διαταραχές  της  υπόφυσης μπορεί  να  προκαλέσουν  αδρανοποίηση  του
θυρεοειδούς  λόγω  διακοπής  της  έκκρισης  της  ορμόνης  διέγερσης  του
θυρεοειδούς. Οι διαταραχές της υπόφυσης προκαλούνται συχνά από όγκους.
* Η ιατρική χρήση της κάνναβης έχει δείξει αντικαρκινικές ιδιότητες.

Καρκίνος: Εντάξει, χαλάρωσε λίγο, μόνο το 5% των οζιδίων του θυρεοειδούς
έχει ως αποτέλεσμα τον καρκίνο. Ακόμα, θα πρέπει να λάβεις μέτρα και να
εξετάσεις  αλλαγές  στον  τρόπο  ζωής  που  μπορεί  να  βοηθήσουν  στον
θυρεοειδή σου, στον καρκίνο ή/και όχι.
* Το US Cancer Institute διαπίστωσε ότι, ναι, η κάνναβη μπορεί να σκοτώσει
τον καρκίνο.

Οζίδια και οίδημα
Ένα  ενιαίο  οζίδιο  του  θυρεοειδούς  είναι  καλοήθεις  κατά  95%  των
περιπτώσεων,  αλλά  πρέπει  να  ελεγχθεί  για  να  διαπιστωθεί  εάν  είναι
καρκινικό. Σε κάθε περίπτωση, θα θελήσεις να λάβεις προληπτικά μέτρα για
να μειώσεις το μέγεθος και την ανάπτυξη των οζιδίων.

Τα  πολλαπλά  κονδύλια  θυρεοειδούς είναι  συνηθισμένα  και  σπάνια
καρκινικά. Οι καταστάσεις με πολύποδες συνήθως δεν απαιτούν χειρουργική
επέμβαση, εκτός εάν έχεις προβλήματα κατάποσης ή αναπνοής ή είναι πολύ
άσχημο για το γούστο σου.

Η  διάχυτη  βλάβη προκαλείται  συνήθως  από  αυτοάνοσες  καταστάσεις
θυρεοειδούς όπως η θυρεοειδίτιδα του Hashimoto και η ασθένεια του Graves.

Retrosternal  goitre  (καταδυόμενη  ή  οπισθοστερνική  βρογχοκήλη).  Ο
θυρεοειδής με πολύποδες μπορεί να αναπτυχθεί από πίσω από τον κορμό του
στήθους και να συσφίγγει την τραχεία και την μεγάλη φλέβα στον αυχένα και
τον οισοφάγο. Εάν η ανάπτυξη ή/και η φλεγμονή δεν μπορεί να μειωθεί, η
χειρουργική επέμβαση είναι η τελική επιλογή.



Κολλοειδή και υπερπλαστικά οζίδια
Αυτά  είναι  καλοήθεις  θρόμβοι  που  συνήθως  δεν  απαιτούν  χειρουργική
επέμβαση.

Το αδένωμα του θυρεοειδούς
Αυτή η καλοήθης μάζα μπορεί να μοιάζει με καρκίνο σε σαρώσεις και βιοψία
και χρειάζεται επιβεβαίωση με μικροσκοπική εξέταση.

Θυρεοειδής κύστη
Αυτό το πρήξιμο περιέχει υγρό που μπορεί να αφαιρεθεί με βελόνα. Κάποιες
κύστεις μπορεί να απαιτούν χειρουργική επέμβαση, αλλά η υγιεινή διαβίωση
και άλλες θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν συρρίκνωση των κύστεων σε ένα
μη απειλητικό μέγεθος.

Καρκίνος θυρεοειδούς
Ο  καρκίνος  του  θυρεοειδούς  είναι  σπάνιος  και  ανταποκρίνεται  καλά  στην
παραδοσιακή  θεραπεία.  Σε  αυτή  τη  διαδικασία,  ο  περισσότερος  ή  όλος  ο
θυρεοειδής και τα οζίδια απομακρύνονται. Μετά την επέμβαση, οι ασθενείς
τίθενται σε θεραπεία αντικατάστασης θυρεοειδούς.

Οι 5 καλύτερες ποικιλίες κάνναβης για την ορμονική ανισορροπία

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: MarijuanaBreak, “5 Best Marijuana
Strains For Hormonal Imbalance” https://www.marijuanabreak.com/best-

marijuana-strains-hormonal-imbalance/ )

[93% των γυναικών συμφωνούν]
Κάθε ποικιλία είναι ιδανική για μια διαφορετική περίσταση

Υπάρχουν  εκατοντάδες  επιστημονικές  μελέτες  σχετικά  με  τα  οφέλη  της
κάνναβης  για  την  υγεία.  χιλιάδες  άρθρα,  σχόλια  και  μαρτυρίες  που
υποστηρίζουν τις αξιώσεις που υποδηλώνουν πως μια συγκεκριμένη ποικιλία
είναι  καλύτερη  για  την  αντιμετώπιση  της  κατάθλιψης,  ενώ μια  άλλη  είναι
ιδανική για πεπτικά προβλήματα[1]. Βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία σχετικά
με ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων υγείας και για το πώς η κάνναβη μπορεί να
είναι μια απάντηση!
[1] “5 Best Marijuana Strains for Digestive Problems [That WORK]” (Οι 5 καλύτερες 
ποικιλίες κάνναβης για τα πεπτικά προβλήματα [Που έχουν αποτέλεσμα]) 
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https://www.marijuanabreak.com/best-marijuana-strains-for-digestive-problems 

Χωρίς καμιά πραγματική αιτία πίσω από αυτό,  η βιομηχανία της κάνναβης
εξελίχθηκε για να αντιμετωπίσει περισσότερο τους άνδρες παρά τις γυναίκες,
επομένως είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε πολλές πληροφορίες σχετικά με τα
πιθανά οφέλη για την υγεία που μπορεί  να έχει  η κάνναβη στις  γυναίκες.
Ομοίως, δεν υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες που να επικεντρώνονται στις
επιπτώσεις  της  κάνναβης  στις  γυναίκες  και  ειδικά  όταν  πρόκειται  για  το
γυναικείο  ορμονικό  σύστημα.  Το  γεγονός  είναι  ότι  ενώ  η  ορμονική
ανισορροπία μπορεί  και  επηρεάζει  τόσο τους άνδρες όσο και  τις  γυναίκες,
είναι πρωτίστως θα λέγαμε ένα γυναικείο θέμα και μπορεί να εξελιχθεί σε
κάτι  που  μπορεί  να  επηρεάσει  συνολικά  την  καθημερινή  ζωή,  αν  δεν
αντιμετωπιστεί σωστά.

Η πλειοψηφία των γυναικών έχει μια μηνιαία περίοδο, η οποία έρχεται με μια
σειρά  δυσάρεστων  συμπτωμάτων,  το  χειρότερο  από  αυτά  είναι  το  Προ-
εμμηνορροϊκό  σύνδρομο  (Premenstrual  syndrome,  PMS)[2]  που  μπορεί  να
ξεκινήσει  δύο εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη έλευση της περιόδου
μιας γυναίκας και να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τόσο φυσικών όσο και
συναισθηματικών  παρενεργειών.  Παρόλο  που  το  PMS  δεν  είναι  το  μόνο
πράγμα πίσω από τις γυναικείες ορμονικές ανισορροπίες, είναι όμως η κύρια
αιτία πολλών προβλημάτων.
[2] “5 Marijuana Strains for Instant PMS Pain Relief” (5 ποικιλίες κάνναβης για την άμεση 
αποκατάσταση του πόνου στο PMS) https://www.marijuanabreak.com/medical-marijuana-
treatment-PMS/ 

Σε  αυτό  το  άρθρο,  θα  συζητήσουμε  για  το  πώς  διαφορετικές  ποικιλίες
κάνναβης  μπορούν  να  βοηθήσουν  τις  γυναίκες  σε  όλο  τον  κόσμο  να
αντιμετωπίζουν  τις  ορμονικές  ανισορροπίες  και  για  το  ποιες  ποικιλίες
λειτουργούν καλύτερα...

Τι είναι μια ορμονική ανισορροπία;
Η  μετατόπιση  των  ορμονών  στο  σώμα  μας  δεν  είναι  ασυνήθιστη  ή
ανησυχητική, κάτι τόσο ασήμαντο όσο ένας κακός νυχτερινός ύπνος μπορεί να
επηρεάσει  τα  επίπεδα  των  ορμονών  για  την  επόμενη  μέρα!  Ωστόσο,  η
ορμονική ανισορροπία είναι κάτι πιο σοβαρό και μπορεί να έχει έναν μεγάλο
κατάλογο  ανεπιθύμητων  ενεργειών  που μπορεί  να  επηρεάσουν  δραματικά
την ποιότητα ζωής μιας γυναίκας.

Τα  συμπτώματα  όπως  η  επίμονη  αύξηση  του  σωματικού  βάρους,  η
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κόπωση[3], τα προβλήματα της πέψης, η κακή ποιότητα του ύπνου, η χαμηλή
λίμπιντο, το άγχος[4], η κατάθλιψη και η απώλεια μυϊκής μάζας αποτελούν
μερικές μόνο από τις σοβαρές επιπτώσεις που παρουσιάζει η ανισορροπία
των ορμονών.
[3] “5 Best Marijuana Strains to Combat Fatigue” (Οι 5 καλύτερες ποικιλίες κάνναβης για 
την καταπολέμηση της κόπωσης) https://www.marijuanabreak.com/best-marijuana-
strains-fatigue/ 
[4] “4 Best Marijuana Strains That’ll Melt Away Your Anxiety [2018 Update]” (Οι 4 
καλύτερες ποικιλίες κάνναβης που θα κατευνάσουν το άγχος σου [2018 ενημέρωση]) 
https://www.marijuanabreak.com/4-strains-thatll-melt-away-your-anxiety/ 

Υπάρχουν διάφορα πράγματα που προκαλούν αυτές τις ανισορροπίες, όπως η
κακή διατροφή, ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής, ο διαβήτης[5], το υψηλό στρες
και πολλά άλλα. Ενώ ορισμένα θέματα μπορούν να ανακουφιστούν κάνοντας
μικρά βήματα προς μια σωστή κατεύθυνση, όπως η υγιεινή διατροφή και η
τακτική άσκηση, το γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία των γυναικών θα πρέπει
να υπομείνει το PMS σε μηνιαία βάση για ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους,
είναι αυτό που προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα στο ορμονικό σύστημα.
[5] “CBD Oil for Diabetes: All You Need to Know” (Το έλαιο CBD για τον διαβήτη: Όλα όσα 
πρέπει να ξέρεις)
https://www.marijuanabreak.com/cbd-for-diabetes 

Πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας μια ανισορροπία ορμονών;
Έχοντας  μια  ανισορροπία  ορμονών  μπορεί  να  επηρεάσει  τη  ζωή  σας  με
διάφορους τρόπους,  πράγματα όπως ο ύπνος,  ο λήθαργος και  η ανησυχία
μπορούν  να  αναπτυχθούν  και  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  πιο  σοβαρά
ζητήματα όπως η αϋπνία[6] και η κατάθλιψη.
[6] “4 Best CBD Oils for Sleep and Insomnia (2018 Review)” (4 καλύτερα έλαια CBD για τον
ύπνο και την αϋπνία (2018 αναθεώρηση)) https://www.marijuanabreak.com/best-cbd-oils-
sleep-review/ 

Υπάρχει  επίσης  και  η  φυσική  πλευρά  των  πραγμάτων  που  πρέπει  να
εξεταστεί.  Το PMS μόνο,  φέρνει  μαζί  του στομαχικές  κράμπες,  οσφυαλγία,
υπερευαίσθητα στήθη, κεφαλαλγία και  ναυτία για να αναφέρουμε μερικά!
Έτσι, μπορεί κάποιος να φανταστεί την επίδραση που θα μπορούσε να έχει σε
ένα  άτομο  αν  είχε  πολλά  από  αυτά  τα  συμπτώματα  ταυτόχρονα  για  2-3
εβδομάδες του μήνα!

Υπάρχουν, ωστόσο, πιο σοβαρές μακροπρόθεσμες παρενέργειες στην ύπαρξη
μιας ανισορροπίας ορμονών, πράγματα όπως η στειρότητα, ο καρκίνος[7], η
ενδομητρίωση, η απώλεια μαλλιών και η απώλεια μνήμης, όλα αποδίδονται
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στην ανισορροπία των ορμονών στο σώμα. Το γεγονός είναι ότι οι ορμόνες
δουλεύουν  σε  μια  μεγάλη  ποικιλία  σωματικών  διεργασιών,  οπότε  αν  το
επίπεδο των ορμονών μέσα μας μειωθεί, σε μεγάλο μέρος του σώματός μας
δεν θα κάνουν τις απαραίτητες εργασίες και τελικά κάτι θα αρχίσει να έχει
πρόβλημα.
[7] “5 Best Marijuana Strains for Cancer Relief [2018 Update]” (Οι 5 καλύτερες ποικιλίες 
κάνναβης για την ανακούφιση από τον καρκίνο [2018 Ενημέρωση]) 
https://www.marijuanabreak.com/best-marijuana-strains-cancer/ 

Παραδοσιακές θεραπείες για ορμονική ανισορροπία
Υπάρχουν  μερικοί  διαφορετικοί  τύποι  θεραπείας  που  μπορούν  να
ακολουθηθούν από μια γυναίκα για  να βοηθηθεί  με την ανισορροπία των
ορμονών,  όπως  είναι  η  θεραπεία  αντικατάστασης  ορμόνης  (Hormone
Replacement  Therapy,  HRT),  η  οποία  είναι  συνήθως  για  γυναίκες  που
αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Η HRT εργάζεται για να
αντικαταστήσει μερικές από τις ορμόνες χαμηλότερου επιπέδου στο σώμα για
τη ρύθμιση των ορμονικών επιπέδων. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά φυτικά
φάρμακα που συνιστώνται  ώστε να φέρουν προφανώς το σώμα μας πίσω
στην ισορροπία και στην εξάλειψη μερικών από τα συμπτώματα ταυτόχρονα,
αλλά δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη υποστήριξη πίσω από αυτά!

Φαίνεται  ότι  η  πιο  συνηθισμένη  λύση  είναι  η  αντιμετώπιση  των
συμπτωμάτων  παρά  η  ίδια  η  ανισορροπία,  έτσι  μια  γυναίκα  που  έχει
αναπτύξει  άγχος  και  κατάθλιψη[8]  μπορεί  να  λάβει  θεραπεία  και
αντικαταθλιπτικά  φάρμακα  για  να  παραμείνει  σε  μακροχρόνια  ή  ισχυρή
φαρμακευτική  αγωγή  για  την  ανακούφιση  του  πόνου  στην  εμμηνόρροια
περίοδο.  Η  πραγματική  θεραπεία  της  ορμονικής  ανισορροπίας  συνήθως
ωθείται παράμερα, καθώς τα προκύπτοντα συμπτώματα γίνονται τα βασικά
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
[8] “Is CBD the Cure For Depression? [Exploring the Truth]” (Είναι η CBD η θεραπεία για 
την κατάθλιψη; [Εξερευνώντας την Αλήθεια]) https://www.marijuanabreak.com/cbd-for-
depression 

Τώρα,  όπως  είδαμε,  μπορούν  να  γίνουν  μερικά  πράγματα  για  να
προσπαθήσουμε  να  επαναφέρουμε  τα  πράγματα  σε  ισορροπία  χωρίς  τη
χρήση δεκάδων διαφορετικών φαρμάκων. Μπορούμε να προσπαθήσουμε για
έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής,  να μειώσουμε το άγχος της ζωής όπου είναι
δυνατόν  και  να  τρώμε  μια  πιο  ισορροπημένη  διατροφή.  Ωστόσο,  είναι
απίθανο αυτά τα πράγματα να έχουν τεράστιο αντίκτυπο όταν πρόκειται για
την εποχή του μήνα, όταν οι ορμόνες μιας γυναίκας είναι ήδη παντού.
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Γιατί είναι κάτι το διαφορετικό η κάνναβη;
Μελέτες έχουν δείξει ότι μόλις καταναλωθεί, η CBD αλληλεπιδρά με το σώμα
μας με  το ενδοκανναβινοειδές  μας σύστημα (ΕΚΣ),  αυτό το σύστημα είναι
βασικά ένα άθροισμα από κανναβινοειδείς υποδοχείς που βρίσκονται σε όλο
μας  το  σώμα.  Αυτό σημαίνει  ότι  η  CBD έχει  τη  δυνατότητα να επηρεάσει
διάφορα μέρη του σώματός μας και σε αυτή την περίπτωση έχει τεράστιες
δυνατότητες  για  να  δουλέψει  με  τις  επιδράσεις  της  και  στα  επίπεδα  των
ορμονών μας!

Έχει αποδειχθεί ότι το ΕΚΣ έχει έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο
ενδοκρινικό σύστημα του σώματός μας (εκείνο το κομμάτι που δημιουργεί τις
ορμόνες  μας!).  Το  ΕΚΣ  λειτουργεί  ενεργοποιώντας  τους  υποδοχείς  του
εγκεφάλου και άλλων μερών του σώματός μας, γεγονός που επηρεάζει τον
τρόπο απελευθέρωσης των ορμονών μας. Έτσι, βασικά η CBD έχει μια άμεση
πορεία στο δίκτυο ορμονών μέσα μας!

Ας ρίξουμε μια ματιά σε 5 κορυφαίες ποικιλίες κάνναβης για την 
αντιμετώπιση της ορμονικής ανισορροπίας!
1. Harlequin (Η ποικιλία κάνναβης ενεργοποίησης με CBD)
Η Harlequin[9] είναι μια χαλαρωτική και εστιασμένη στο συναίσθημα ποικιλία
και ως εκ τούτου λειτουργεί πολύ καλά στο να διευκολύνει μερικές από τις
πιέσεις που μπορεί να έρθουν με μια ανισορροπία ορμονών! Με αυτήν την
citrusy (κίτρο) ποικιλία που προσφέρει μια αναλογία περιεκτικότητας 5:2 σε
CBD και  THC,  δεν θα αισθανθείς  “couch locked”,  που σημαίνει  ότι  δεν  θα
παρεμποδίσει τη λίστα με τις εργασίες σου.
[9] “Harlequin Cannabis Strain (Complete Review)” (Η ποικιλία κάνναβης Harlequin 
(Πλήρης επισκόπηση)) https://www.marijuanabreak.com/harlequin-cannabis-strain/ 

Αυτή η ποικιλία είναι η απόλυτη ποικιλία που είναι γνωστή ότι δίνει στους
χρήστες  της  μια  ενεργειακή  ώθηση.  Θα  σου  επιτρέψει  να  περάσεις  την
καθημερινότητά σου, χαλαρώνοντας από οποιαδήποτε συμπτώματα του PMS,
όπως  είναι  επίσης  γνωστή  και  για  μια  αποτελεσματική  ανακούφιση  του
πόνου!

2. Sweet and Sour Widow (ιδανική για βελτίωση του ύπνου)
Η  Sweet  and  Sour  Widow  είναι  γνωστή  ως  μια  ποικιλία  κάνναβης  που
ειδικεύεται στην αντιμετώπιση της αϋπνίας ή της μειωμένης όρεξης (και τα
δύο είναι κοινά συμπτώματα της ανισορροπίας των ορμονών και η αϋπνία

https://www.marijuanabreak.com/harlequin-cannabis-strain/


είναι επίσης και μια αιτία για την ανισορροπία των ορμονών!).

Η Sweet and Sour Widow προσφέρει μια παρόμοια περιεκτικότητα τόσο σε
CBD όσο και σε THC (δηλ. είναι μια ποικιλία 1:1). Θα βρεις γύρω στο 5 με 11%
από  το  καθένα  από  τα  δύο  κανναβινοειδή  και  είναι  γνωστό  ότι  δίνει
περισσότερο ένα ευφορικό σώμα. Αυτή η ποικιλία κάνναβης είναι η τέλεια
ποικιλία για βραδινή και νυχτερινή χρήση, καθώς είναι γνωστή ότι βελτιώνει
τον ύπνο.

3. Dutch Treat (Η ποικιλία της κάνναβης που προάγει την κοινωνικότητα)
Αυτή  η  ποικιλία  προσφέρει  ένα  υψηλότερο  επίπεδο  THC  από  ότι  τα
περισσότερα από αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, αλλά λέγεται ότι
προσφέρει  μια  ήπια  ευφορικότητα  που  είναι  ιδανική  για  κοινωνικές
εκδηλώσεις, ειδικά αν κάποιος έχει να αντιμετωπίσει ορμονικές ανισορροπίες.
Η Dutch Treat προσφέρει μόνο περίπου 1% CBD και μια τεράστια ποσότητα σε
THC, μεταξύ 15-30% για την ακρίβεια.

Ενώ το επίπεδο CBD είναι χαμηλό, εξακολουθεί  να προσφέρει  ανακούφιση
από  ορισμένες  από  τις  πιο  συνηθισμένες  ορμονικές  ανισορροπίες,  όπως
ναυτία,  κεφαλαλγία,  χρόνιο  πόνο  και  ακόμη  και  αϋπνία.  Συνιστάται  να
καταναλώνεται αυτή η ποικιλία τη νύχτα ή όταν βρίσκεσαι με παρέα για να
αξιοποιήσεις στο έπακρο τις επιδράσεις της!

4. Jillybean (Η ποικιλία της θετικής αντίληψης)
Έχοντας  μια  γεύση  φρουτώδους  ζελέ,  αυτή  η  ποικιλία  της  κάνναβης
σχεδιάστηκε ειδικά για την υγεία των γυναικών! Η Jillybean έχει περίπου 15-
18%  THC,  με  περίπου  1%  CBD  και  προσφέρει  ένα  ήπιο  και  χαλαρωτικό
ευφορικό σώμα, ενώ καταπολεμά τα συμπτώματα του πόνου,  τα άλγη,  τις
κράμπες, το στρες, το άγχους και την κατάθλιψη! Συνιστάται να λαμβάνεται
κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς λειτουργεί για να διατηρήσει μια θετική
νοοτροπία και να προάγει την παραγωγικότητα!

5. Obama Kush
Αυτή ποικιλία κάνναβης θα κάνει τον χρήστη να αισθανθεί χαλαρός και είναι
ιδανική για την ηρεμία των επιπέδων του στρες που έρχεται με τις ορμονικές
ανισορροπίες!  Παρέχει  επίσης  ανακούφιση  από  τον  πόνο  και  μπορεί  να
βοηθήσει τόσο με την ευαισθησία των μαστών όσο και με τις κράμπες! Τα
επίπεδα THC στην Obama Kush είναι εντυπωσιακά και φτάνουν το 25,4% με
ένα  πολύ  χαμηλό  επίπεδο  CBD  περίπου  στο  0,8  με  1%.  Συνιστάται  να



χρησιμοποιείται αυτή η ποικιλία τα βράδια πριν να πας για ύπνο ή όταν ξέρεις
ότι δεν έχεις να πας πουθενά και αράζεις σπίτι!

Τελικές σκέψεις
Είναι σαφές ότι η κάνναβη μπορεί στην πραγματικότητα να έχει ένα τεράστιο
θετικό αντίκτυπο στις γυναίκες που πάσχουν από ορμονική ανισορροπία και
όλα αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα που έρχονται με την εμμηνόρροια 12
φορές το χρόνο!

Οι ποικιλίες που προσφέρονται είναι σχεδόν απεριόριστες ανάλογα με το τι
ψάχνει κανείς, αλλά οι 5 κορυφαίες που αναφέρουμε έχουν μια ωραία γκάμα
από υψηλή περιεκτικότητα σε THC έως και υψηλή περιεκτικότητα σε CBD για
να καλύψουν μια  σειρά από διαφορετικούς ανθρώπους.  Η  επιστήμη πίσω
από τον τρόπο με τον οποίο η CBD αλληλεπιδρά με το ενδοκρινικό σύστημα
μας αποδεικνύει αρκετά ότι η κάνναβη έχει θετικό αντίκτυπο στο γυναικείο
ορμονικό  σύστημα  και  ότι  τα  πρόσθετα  οφέλη  της  κάνναβης  δείχνουν  να
κάνουν  θαύματα  στην  αντιμετώπιση  της  συντριπτικής  πλειοψηφίας  των
συμπτωμάτων που έρχονται με το PMS[10].
[10] “Females more sensitive to cannabis; males get munchies” (Οι γυναίκες είναι πιο
ευαίσθητες στην κάνναβη ενώ οι άνδρες έχουν “λιγούρες”)
https://news.wsu.edu/2014/09/03/females-more-sensitive-to-cannabis-males-get-
munchies/#.VAeA6_ldWSo 

Σχετικές μελέτες:
* Harclerode J. “Endocrine effects of marijuana in the male: preclinical 
studies” (Ενδοκρινικές επιδράσεις της κάνναβης στους άνδρες: προκλινικές 
μελέτες) NIDA Res Monogr. 1984;44:46-64.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6090909 
Περίληψη
“Η κάνναβη επηρεάζει  μια  ποικιλία  ορμονών  που  ρυθμίζονται  από τη  λειτουργία  του
υποθαλάμου και φαίνεται ότι το ψυχοδραστικό συστατικό THC είναι η κύρια ένωση που
είναι υπεύθυνη για αυτή τη δράση. Είναι πιθανό ότι η THC επηρεάζει αυτές τις ορμόνες
μέσω της ικανότητάς της να μεταβάλλει διάφορους νευρικούς πομπούς στον υποθάλαμο
ή τους νευρικούς πομπούς στο ΚΝΣ που επηρεάζουν τον υποθάλαμο. Οι ντοπαμινεργικές
και σεροτονεργικές ίνες φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Οι δύο γοναδοτροπίνες, η LH και
η FSH, που εκκρίνονται από την υπόφυση έχουν μεγάλη σημασία για την αναπαραγωγή
στους άνδρες.  Και  οι  δύο γοναδοτροπίνες φαίνεται  να ανταποκρίνονται  σε έναν απλό
παράγοντα απελευθέρωσης από τον υποθάλαμο, GnRH, ο οποίος είναι  ευαίσθητος σε
νευροδιαβιβαστές κατεχολαμίνης. Η επαγόμενη από την ΤΗC ομάδα αποδέσμευσης GnRH
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έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  μείωση  της  LH  και  της  FSH  η  οποία  είναι  υπεύθυνη  για  την
μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης από τα κύτταρα Leydig των όρχεων. Άλλες ορμόνες
που μπορεί να έχουν συνεργατική ή ανταγωνιστική επίδραση στην αναπαραγωγή στους
άνδρες  είναι  οι  φλοιώδεις  ορμόνες  των  επινεφριδίων,  η  προλακτίνη,  οι  θυρεοειδείς
ορμόνες και  οι  αυξητικές ορμόνες.  Η THC φαίνεται  να καταστέλλει  την προλακτίνη,  τη
λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και την αυξητική ορμόνη ενώ αυξάνει τα στεροειδή
των  επινεφριδιακών  φλοιών.  Η  χρόνια  έκθεση  πειραματόζωων,  όπως  αρουραίων,
ποντικών και πιθήκων στη κάνναβη και στα διάφορα κανναβινοειδή της κάνναβης, έχει
αλλάξει  τη  λειτουργία  πολλών  από  τα  βοηθητικά  αναπαραγωγικά  όργανα.  Αναφορές
μειωμένων  βαρών  προστάτη  και  σπερματοδόχου  κυστώδους  ιστού  καθώς  και
τροποποιημένη  λειτουργία  των  όρχεων  εξηγούνται  εν  μέρει  από  την  επίδραση  της
κάνναβης  στη  μείωση  της  τεστοστερόνης  στον  ορό  που  απαιτείται  για  τη  σωστή
λειτουργία και υποστήριξη. Αν και κάποια από την αλλαγή στο βάρος των οργάνων μπορεί
να οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης από τα κύτταρα Leydig των όρχεων,
μερικές από τις αλλαγές βάρους μπορεί να οφείλονται σε άμεση δράση της THC και ίσως
μερικά από τα άλλα μη ψυχοδραστικά κανναβινοειδή της κάνναβης στον ίδιο τον ιστό.
Επίσης, ανησυχούν οι αναφορές ότι οι οξείες θεραπείες κανναβινοειδών επηρεάζουν την
ποιότητα και την ποσότητα των σπερματοζωαρίων που παράγονται από τους όρχεις. Το
ερώτημα  εξακολουθεί  να  είναι  αναπάντητο  ως  προς  το  εάν  οι  επιδράσεις  που
παρατηρούνται στα σπερματοζωάρια οφείλονται στην άμεση δράση των κανναβινοειδών
στη  σπερματογένεση  ή  αν  ορισμένες  από  τις  παρατηρούμενες  επιδράσεις  μπορεί  να
οφείλονται  σε  μεταβαλλόμενα  επίπεδα  ορμονών  που  είναι  απαραίτητα  για  την
υποστήριξη της σπερματογένεσης. Η μείωση της τεστοστερόνης και της FSH μπορεί να
είναι  σημαντική  για  την  παραγωγή  των  παρατηρούμενων  αλλαγών  στην  παραγωγή
σπέρματος  από  τους  σπερματοδόχους  σωλήνες.  Πολλές  από  τις  επιδράσεις  στο
ενδοκρινικό σύστημα που προκαλούνται από τη χρόνια θεραπεία των ζώων με THC είναι
εντελώς  αναστρέψιμες  με  το  χρόνο  και  υπάρχουν  λόγοι  να  πιστεύουμε  ότι  η  ανοχή
αναπτύσσεται σε αυτά τα αποτελέσματα με οξεία έκθεση στην THC”.

* Η επίδραση της κάνναβης στον θυρεοειδή αδένα
http://ecstasy.com.ua/endocrine-effects-of-marijuana-in-the-male-preclinical-
studies#The_effect_of_marijuana_on_thyroid_gland 
“Η λειτουργία της ορμόνης απελευθέρωσης θυρεοτροπίνης (TRH) είναι για να προκαλέσει
έκκριση θυρεοτροπίνης (TSH) από την υπόφυση, η οποία με τη σειρά της διεγείρει τον
θυρεοειδή  αδένα  να  συγκεντρώσει  το  ιωδιούχο  από  το  αίμα  και  να  συνθέσει  και  να
εκκρίνει τις θυρεοειδικές ορμόνες. Η TRH εκκρίνεται από τον υποθάλαμο σε απόκριση της
διέγερσης με ντοπαμίνη και νορεπινεφρίνη. Οι Grimm και Reichlin () έδειξαν ότι η επώαση
του  υποθαλαμικού  ιστού  από  εγκέφαλο  ποντικού  με  νευροδιαβιβαστή,  ντοπαμίνη  ή
νορεπινεφρίνη,  ήταν  αποτελεσματική  στην  πρόκληση  απελευθέρωσης  TRH.  Ωστόσο,
παράγοντες  που  παρεμπόδισαν  τη  μετατροπή  της  ντοπαμίνης  σε  νορεπινεφρίνη  δεν
μπόρεσαν  να  προκαλέσουν  αυτή  την  ανταπόκριση.  Έδειξαν  επίσης  ότι  ενώ  η
ακετυλοχολίνη δεν είχε καμία επίδραση στην απελευθέρωση TRH, η σεροτονίνη τείνει να
αναστέλλει την απελευθέρωση της TRH.

Η πρώτη ένδειξη ότι η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να επηρεαστεί από τη
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κάνναβη αναφέρθηκε το 1965 από τον Miras, ο οποίος έδειξε ότι η ρητίνη κάνναβης[1]
που  χορηγήθηκε  σε  αρουραίους  παρήγαγε  υποβάθμιση  συσσώρευσης  ραδιενεργού
ιωδίου στον θυρεοειδή αδένα. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να δείξει εάν τα κανναβινοειδή
στο εκχύλισμα επηρέασαν τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα απευθείας στη θέση του
θυρεοειδούς  αδένα  ή  αν  η  δράση  των  κανναβινοειδών  ήταν  με  αλλοίωση  της
υποθαλαμικής παραγωγής της TSH. Ο Lomax () έβαλε εκχύλισμα απόσταξης κάνναβης σε
αρουραίους  και  βρήκε  μειωμένη  απελευθέρωση  ραδιενεργού  ιωδίου  από  τους
θυρεοειδείς  αδένες  των  αρουραίων.  Έδειξε  ότι  ο  υποθάλαμος  ήταν  πιθανώς  ο  τόπος
δράσης με την έγχυση TSH κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η κάνναβη
κατέπνεε μέγιστα την αποδέσμευση ραδιενεργού ιωδίου και ανέτρεψε την αναστολή της
κάνναβης στην απελευθέρωση ραδιενεργού ιωδίου.
[1] http://ecstasy.com.ua/common-generic-and-trade-names/cannabis-resin 

Οι Nazar et al. () ανέφεραν ότι η οξεία χορήγηση THC στα 2,5 mg / kg και η χρόνια αγωγή
για 3 ημέρες κατέτειναν τη συγκέντρωση θυροξίνης[2] στον ορό στον αρουραίο. Ενιαίες
ενέσεις μείωσαν την θυροξίνη στον ορό για 6 ώρες μετά τη θεραπεία με το φάρμακο. Η
χορήγηση TSH αύξησε την θυροξίνη στον ορό, υποδεικνύοντας ότι η THC πιθανώς είχε
δράση στη λειτουργία του θυρεοειδούς στο επίπεδο του υποθάλαμου. Ωστόσο, κάτω από
χρόνια θεραπεία με THC, δύο φορές ημερησίως για 14 ημέρες, εμφανίστηκε μια εμφανής
ανοχή  στην  κατασταλτική  δράση  της  THC.  Έδειξαν  περαιτέρω  ότι  η  παρουσία  της
επινεφριδικής ορμόνης δεν ήταν απαραίτητη για την κατασταλτική δράση της THC στη
λειτουργία  του  θυρεοειδούς  αδένα.  Οι  Esber  et  al.  ()  χορήγησαν  2  και  4  mg  THC
ημερησίως  με  εισπνοή  σε  αρουραίους  και  αυτή  παρήγαγε  σημαντική  μείωση  της
τρικυκνθυρονίνης  (Τ3)  στον  ορό.  Η  θυροξίνη  στον  ορό  δεν  επηρεάστηκε.  Η  από  του
στόματος χορήγηση της THC σε αρουραίους (10 mg / kg / ημέρα για 14 ημέρες) είχε πιο
δραματική  επίδραση  στα  ορμονικά  επίπεδα  του  ορού  από  τη  χορήγηση  με  εισπνοή
καπνού κάνναβης. Η από του στόματος χορήγηση καταστέλλεται σημαντικά τόσο από την
τριιωδοθυρονίνη όσο και από την θυροξίνη.
[2] http://ecstasy.com.ua/tag/thyroxine 

Η  χορήγηση  THC  ή  καπνίσματος  κάνναβης  προκάλεσε  μείωση  της  θερμοκρασίας  του
σώματος, με απόκριση αιχμής που παρατηρήθηκε μεταξύ 1 και 2 ωρών μετά τη χορήγηση
του φαρμάκου,  η οποία διήρκεσε από 5 έως 6 ώρες.  Ο Bhargava ()  ήταν σε θέση να
ανταγωνιστεί την υποθερμική απόκριση σε THC σε ποντικούς είτε με ενδοεγκεφαλική είτε
με  ενδοπεριτοναϊκή  χορήγηση TRH πριν  από την  ένεση THC.  Παρόμοια αποτελέσματα
παρήχθησαν από τη δικτυπιπεραζίνη ιστιδυλική προλίνη histidyl proline diketopiperazine,
(HPD),  που υποτίθεται  ότι  είναι  μεταβολίτης της TRH,  εάν χορηγηθεί  ενδοεγκεφαλικά.
Ωστόσο,  ήταν  εντελώς  αναποτελεσματική  όταν  χορηγήθηκε  ενδοπεριτοναϊκά.  Έτσι,  ο
ανταγωνισμός της επαγόμενης από THC υποθερμίας από την TRH μπορεί να μεσολαβείται
από τη μετατροπή της σε ΗΡD στο κεντρικό νευρικό σύστημα”.

* Brown TT, Dobs AS. “Endocrine effects of marijuana” (Ενδοκρινικές 
επιδράσεις της κάνναβης) J Clin Pharmacol. 2002 Nov;42(11 Suppl):90S-96S.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12412841
Περίληψη
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“Στα  35  χρόνια  από  την  απομόνωση  της  δραστικής  ένωσης  της  κάνναβης,  της  δέλτα-
τετραϋδροκανναβινόλης,  έχουν  διερευνηθεί  ενεργά  οι  ψυχολογικές  και  φυσιολογικές
επιπτώσεις  της  χρήσης  κάνναβης.  Ζωικά  μοντέλα  έχουν  δείξει  ότι  η  χορήγηση
κανναβινοειδών  μεταβάλλει  έντονα  πολλαπλά  ορμονικά  συστήματα,
συμπεριλαμβανομένης  της  καταστολής  των  γοναδικών  στεροειδών,  της  αυξητικής
ορμόνης, της προλακτίνης και της θυρεοειδούς ορμόνης και την ενεργοποίηση του άξονα
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων.  Αυτές  οι  επιδράσεις  προκαλούνται  από  τη
δέσμευση στον ενδογενή υποδοχέα κανναβινοειδών στον ή κοντά στον, υποθάλαμο. Παρά
τα  ευρήματα  αυτά  στα  ζώα,  οι  επιδράσεις  στον  άνθρωπο  είναι  ασυνεπείς  και  οι
αποκλίσεις  πιθανόν  οφείλονται  εν  μέρει  στην  ανάπτυξη  ανοχής.  Οι  μακροπρόθεσμες
συνέπειες  της  χρήσης  κάνναβης  στους  ανθρώπους  στα  ενδοκρινικά  συστήματα
παραμένουν ασαφείς”.

* Hillard CJ. “Endocannabinoids and the Endocrine System in Health and 
Disease” (Ενδοκανναβινοειδή και το ενδοκρινικό σύστημα στην υγεία και τη 
νόσο) Handb Exp Pharmacol. 2015;231:317-39. doi: 10.1007/978-3-319-20825-
1_11.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408166 
Περίληψη
“Ορισμένες  από  τις  πρώτες  αναφορές  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  της  κατανάλωσης
κάνναβης στους ανθρώπους σχετίζονταν με τις αλλαγές του ενδοκρινικού συστήματος. Σε
αυτή την ανασκόπηση εξετάζονται  οι  επιδράσεις  των κανναβινοειδών και  ο ρόλος του
υποδοχέα κανναβινοειδών CB1 στη ρύθμιση των ακόλουθων ενδοκρινών συστημάτων: ο
άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδας,  η προλακτίνη και  η  ωκυτοκίνη,  η  θυρεοειδής
ορμόνη  και  η  αυξητική  ορμόνη  και  ο  υποθάλαμος-υπόφυση-δενικός  άξονας.
Παρατηρούνται προκλινικά και ανθρώπινα αποτελέσματα μελέτης”.
Περιέχεται στο βιβλίο: Endocannabinoids (Ενδοκανναβινοειδή)
Συγγραφέας: Pertwee, Roger G.
Σειρά: Handbook of Experimental Pharmacology (Εγχειρίδιο Πειραματικής 
Φαρμακολογίας) Vol. 231
Εκδότης: Springer International Publishing, Έτος: 2015
Περιγραφή:
“Υπάρχει επί του παρόντος σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη φαρμάκων που θα
μπορούσαν  να  ενισχύσουν  την  “αυτοπροστασία”  που  προκαλείται  από  τα
ενδοκανναβινοειδή,  για  παράδειγμα  μέσω  αναστολής  ενζύμων  μεταβολισμού
ενδοκανναβινοειδών ή διαδικασιών κυτταρικής πρόσληψης ή που θα αντιτίθενται στην
προκαλούμενη από τα ενδοκανναβινοειδή “αυτοαπώλεια”. Ο τόμος αυτός περιγράφει τη
φυσιολογία,  την  παθοφυσιολογία  και  τη  φαρμακολογία  του  ενδοκανναβινοειδούς
συστήματος και  τις  πιθανές στρατηγικές για τη στόχευση αυτού του συστήματος στην
κλινική”.
(σελίδα 326-327 από C.J. Hillard)
“4 Αλληλεπίδραση των κανναβινοειδών με ορμονική ρύθμιση ανάπτυξης, ανάπτυξης και
μεταβολισμού
4.1 Ορμόνες θυρεοειδούς

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408166


Οι  θυρεοειδείς  ορμόνες,  η  3,5,30-τριϊωδοθυρονίνη  και  η  L-θυροξίνη,  ρυθμίζουν  την
ανάπτυξη  και  το  μεταβολισμό  σε  πολλούς  ιστούς  θηλαστικών.  Οι  υποδοχείς  των
θυρεοειδικών  ορμονών  λειτουργούν  ως  παράγοντες  μεταγραφής,  ρυθμίζοντας  τη
μεταγραφή  γονιδίου  μέσω  των  στοιχείων  απόκρισης  της  θυρεοειδούς  ορμόνης  σε
περιοχές  προαγωγού  πολλών  γονιδίων  (Flamant  et  al.,  2007).  Η  απελευθέρωση  της
θυρεοειδικής  ορμόνης  είναι  το  τελικό  προϊόν  ενός  ρυθμιστικού  καταρράκτη  που
περιλαμβάνει  υποθάλαμο  TRH  και  ορμόνη  διέγερσης  θυρεοειδούς  υπόφυσης  (TSH),
ορίζοντας  άξονα  υποθάλαμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς  (hypothalamic–pituitary–thyroid,
HPT).
Η θεραπεία ενηλίκων αρουραίων με THC μειώνει τις συγκεντρώσεις θυρεοειδούς ορμόνης
στην κυκλοφορία (Nazar et al., 1977, Rosenkrantz and Esber 1980, Hillard et  al., 1984).
Διάφοροι  πιθανοί  μηχανισμοί  για  το  αποτέλεσμα  έχουν  προταθεί.  Τα  δεδομένα  που
δείχνουν ότι η THC δεν αναστέλλει τις επαγόμενες από την TRH αυξήσεις στην κυκλοφορία
της  θυρεοειδούς  ορμόνης  (Hillard  et  al.,  1984)  μαζί  με  την  απόδειξη  ότι  οι  CB1Rs
εκφράζονται  σε  νευρώνες  που  εκφράζουν  TRH  (Di  et  al.  2003,  Deli  et  al.  2009)
υποδεικνύουν  ότι  η  THC  και  άλλοι  αγωνιστές  CB1R  μπορούν  να  αναστείλουν  την
απελευθέρωση της TRH μέσω επιδράσεων στον υποθάλαμο. Είναι ενδιαφέρον από την
άποψη αυτή  ότι  η  κινητοποίηση  του  ΕΚΣ  που  προκαλείται  από γλυκοκορτικοειδή  έχει
αποδειχθεί  ότι  αναστέλλει  την απελευθέρωση γλουταμικού σε TRH-θετικούς νευρώνες
στον υποθάλαμο (Di et al., 2003), υποδηλώνοντας ότι οι eCB συνδέουν την καταπόνηση
και  την  καταστολή  του  άξονα  HPT.  Τα  κανναβινοειδή  έχουν  επίσης  αποδειχθεί  ότι
καταστέλλουν τον άξονα HPT στην υπόφυση (Veiga et al., 2008) και στον θυρεοειδή αδένα
(Porcella et al., 2002). Εν τούτοις, η αναστολή στο πρώτο βήμα σε έναν καταρράκτη, όπως
ο άξονας ΗΡΤ, θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο in νίνο.
Οι συγκεντρώσεις της TSH και της ορμόνης θυρεοειδούς ήταν όλες εντός των κανονικών
ορίων και δεν συσχετίστηκαν με τις συγκεντρώσεις THC ή των κύριων μεταβολιτών της σε
μια μελέτη χρηστών χρόνιας κάνναβης (Bonnet 2013). Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν
ότι  η  χρόνια  έκθεση των ενηλίκων  στην  THC δεν  παράγει  μακροχρόνια επίδραση στη
λειτουργία  του  άξονα  HPT  σε  αλλιώς  υγιείς  ενήλικες.  Ωστόσο,  ο  περιγεννητικός
υποθυρεοειδισμός  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  σοβαρά  και  μη  αναστρέψιμα  γνωστικά
ελλείμματα στη μεταγενέστερη ζωή (Bernal 2007), γεγονός που υποδηλώνει ότι η χρήση
κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις
στην ανάπτυξη του εμβρύου μέσω της δυσλειτουργίας του άξονα  HPT. Για την υποστήριξη
αυτής της έννοιας, η θεραπεία μιας κυτταρικής γραμμής τροφοβλάστη με THC οδηγεί στην
αναστολή  του  πολλαπλασιασμού  και  μια  σχεδόν  τριπλή  μείωση  της  έκφρασης  του
υποδοχέα θυρεοειδούς β1 (TRβ1) (Khare et al., 2006). Αυτή η επίδραση στην έκφραση
TRβ1 είναι παρόμοια με ό,τι συμβαίνει στον περιορισμό της ανάπτυξης του εμβρύου (FGR)
(Ohara  et  al.,  2004).  Δεδομένου  ότι  η  χρήση  κάνναβης  έχει  συσχετιστεί  με  το  FGR
(Zuckerman  et  al.,  1989),  είναι  πιθανό  ότι  η  έκθεση  σε  THC  κατά  τη  διάρκεια  της
εγκυμοσύνης θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της μειωμένης
έκφρασης του TRβ1 και συνεπώς της μείωσης της επίδρασης της θυρεοειδούς ορμόνης.
Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι η κατάσταση της θυρεοειδικής ορμόνης ρυθμίζει επίσης
το ΕΚΣ.
Οι  υποθυρεοειδείς  αρουραίοι  εμφανίζουν  αύξηση  στην  ανασταλτική  επίδραση  του
αγωνισμού  CB1R  στο  σχηματισμό  χωρικών  αναμνήσεων  (Gine  et  al.,  2013).  Αυτό  το



ελάττωμα κανονικοποιήθηκε  με χορήγηση θυρεοειδούς  ορμόνης.  Δεν  υπήρχε  διαφορά
στην  έκφραση  του  ιπποκάμπου  CB1R  μεταξύ  των  μαρτύρων  και  των  υποθυρεοειδών
αρουραίων, υποδηλώνοντας ότι η επίδραση της θυρεοειδούς ορμόνης είναι η ενίσχυση
της  σηματοδότησης  CB1R.  Οι  υποθυρεοειδείς  αρουραίοι  έχουν  επίσης  αποδειχθεί  ότι
έχουν 50% ελάττωση στην εγκεφαλική έκφραση της κινάσης 2 υποδοχέα πρωτεΐνης G
(GRK2) (Penela et al., 2000, 2001), ένα ένζυμο που συμμετέχει στην απευαισθητοποίηση
μίας ποικιλίας συζευγμένων με πρωτεΐνη G υποδοχείς, συμπεριλαμβανομένου του CB1R
(Kouznetsova et  al., 2002). Έτσι, είναι πιθανό ότι η απώλεια θυρεοειδικών ορμονών έχει
ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση μιας αρνητικής ρυθμιστικής διαδικασίας που επηρεάζει
το CB1R”.

* Bonnet U. “Chronic cannabis abuse, delta-9-tetrahydrocannabinol and 
thyroid function” (Χρόνια κατάχρηση κάνναβης, δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλης και λειτουργία του θυρεοειδούς) 
Pharmacopsychiatry. 2013 Jan;46(1):35-6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22821384
Περίληψη
“ΣΚΟΠΟΣ:  Σκοπός  αυτής  της  μελέτης  ήταν  η  απόκτηση  μάλλον  σπάνιων  πληροφοριών
σχετικά  με  την  επίδραση  της  χρόνιας  κατάχρησης  κάνναβης  στη  λειτουργία  του
θυρεοειδούς.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Οι  δοκιμασίες  λειτουργίας  θυρεοειδούς  (TSH,  ολική  Τ3,  ελεύθερη  T4)  39
ατόμων  χρόνιων  εξαρτώμενων  από  την  κάνναβη  (ICD-10)  προσδιορίστηκαν  κατά  την
εισαγωγή (για αποτοξίνωση εντός ασθενούς). Σε μια υποομάδα, τα επίπεδα ορμονών του
θυρεοειδούς  συσχετίστηκαν  με  τα  επίπεδα  ορού  της  δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλης
(THC, N = 24) και των κύριων μεταβολιτών της, THC-OH (N = 16) και THC-COOH (Ν = 24) .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Όλοι  οι  εξεταζόμενοι  ασθενείς  βρέθηκαν να έχουν TSH,  ολική Τ3 και
ελεύθερη  T4  επίπεδα  εντός  του  εύρους  αναφοράς  του  πληθυσμού.  Τα  επίπεδα
θυρεοειδικών ορμονών δεν συσχετίστηκαν σημαντικά με τα επίπεδα των THC, THC-OH ή
THC-COOH στον ορό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα αποτελέσματα αυτά τεκμηριώνουν τη σχετική επίδραση της χρόνιας
πρόσληψης κάνναβης στη λειτουργία του θυρεοειδούς στους ανθρώπους”.

* Cozzolino R, Calì G, Bifulco M, Laccetti P. “A metabolically stable analogue of
anandamide, Met-F-AEA, inhibits human thyroid carcinoma cell lines by 
activation of apoptosis” (Ένα μεταβολικώς σταθερό ανάλογο ανανδαμιδίου , 
Met-F-AEA, αναστέλλει κυτταρικές σειρές ανθρώπινου καρκινώματος 
θυρεοειδούς με ενεργοποίηση απόπτωσης) Invest New Drugs. 2010 
Apr;28(2):115-23.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19189054
Περίληψη
“Τα ενεργά συστατικά του φυτού Cannabis sativa και των παραγώγων του, παράγουν ένα
ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων, μερικά από τα οποία μπορεί να έχουν κλινική εφαρμογή. Η
ανακάλυψη συγκεκριμένων υποδοχέων κανναβινοειδών και μιας οικογένειας ενδογενών

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19189054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22821384


προσδεμάτων  αυτών  των  υποδοχέων  έχει  προσελκύσει  μεγάλη  προσοχή  στα
κανναβινοειδή  ως  παράγοντες  ικανούς  αν  ελέγχουν  την  απόφαση  των  κυττάρων  να
επιβιώσουν  ή  να  πεθάνουν.  Αναλύσαμε  τα  αποτελέσματα  που  ασκήθηκαν  από  το  2-
μεθυλο-2'-F-ανανδαμίδιο (Met-F-AEA),  ένα μεταβολικά σταθερό ανάλογο ανανδαμιδίου
και  παρατηρήθηκε  αναστολή  ανάπτυξης  σε  κυτταρικές  σειρές  προερχόμενες  από
καρκινώματα θυρεοειδούς. Η αναστολή της ανάπτυξης συσχετίστηκε με υψηλό επίπεδο
έκφρασης υποδοχέα CB1,  υποδηλώνοντας  ότι  το  κυτταροτοξικό αποτέλεσμα οφείλεται
στην  αλληλεπίδραση  με  τον  υποδοχέα  CB1.  Το  φαινόμενο  αυτό  συσχετίστηκε  με
ενεργοποίηση της πρωτεΐνης, p53, αυξημένο αποπτωτικό ρυθμό και έκφραση p21 (CIP1 /
WAF1). Αυτή η μελέτη παρέχει νέες ιδέες για το μηχανισμό της δράσης Met-F-AEA και
μπορεί να έχει σημασία για την παροχή βάσης για τη διαχείριση του καρκινώματος του
θυρεοειδούς”.

Reefer Madness ή μια υποσχόμενη θεραπεία για ασθένεια του
θυρεοειδούς;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Hypothyroid Mom, “Reefer Madness, or
a Promising Treatment for Thyroid Disease?”

https://hypothyroidmom.com/reefer-madness-or-a-promising-treatment-for-
thyroid-disease/, by Dana Trentini

https://hypothyroidmom.com/author/danahyp33/, June 5, 2014)

Ντοκιμαντέρ “Weed the People”[1] από τις Ricki Lake & Abby Epstein
[1] WEED THE PEOPLE https://mangu.tv/film/weed-the-people-movie/ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η βραβευμένη με Emmy  talk show woman  Ricki  Lake συνεργάστηκε με την
κινηματογραφίστρια Abby Epstein για να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τις φαρμακευτικές επιδράσεις της κάνναβης στο ντοκιμαντέρ τους
“Weed the People” [παράφραση του “We the people”  με το οποίο ξεκινά η
Διακήρυξη  της  Ανεξαρτησίας  των  ΗΠΑ  που  σημαίνει  “Εμείς  οι  πολίτες”,
αντικαθιστώντας το  We (Εμείς) με το  Weed (Κάνναβη) για να δηλώσουν το
δικαίωμα που έχουν οι άνθρωποι στην χρήση της κάνναβης]. Το 2008, η Ricki
και η Abby κυκλοφόρησαν το βραβευμένο ντοκιμαντέρ “The Business of Being
Born”.

Χαιρετίζω την celebrity health coach Jen Wittman στο Hypothyroid Mom για
να  μοιραστώ  τα  ευρήματά  της  σχετικά  με  τα  οφέλη  του  ελαίου  CBD  στη
θεραπεία  της  ασθένειας  του  θυρεοειδούς.  Υποστηρίζει  τα  μέγιστα  τις
πελάτισσες της, Ricki και Abby στις προσπάθειές τους να μεταδώσουν και να

https://mangu.tv/film/weed-the-people-movie/
https://hypothyroidmom.com/author/danahyp33/
https://hypothyroidmom.com/reefer-madness-or-a-promising-treatment-for-thyroid-disease/
https://hypothyroidmom.com/reefer-madness-or-a-promising-treatment-for-thyroid-disease/


προωθήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της ιατρικής χρήσης
της κάνναβης.

Γράφτηκε από την Jen Wittman, ιδρύτρια του Thyroid Loving Care
Ως celebrity health coach είχα την μεγάλη τύχη να έχω πρόσβαση σε γιατρούς
και επαγγελματίες στο προσκήνιο της θεραπείας. Μερικοί από τους γνωστούς
πελάτες  μου  είναι  υπέρμαχοι  της  υγείας  και  του  δικαιώματος  τους  να
επιλέγουν  και  να  εισαγάγουν  εναλλακτικές  και  συμπληρωματικές
προσεγγίσεις στην θεραπεία.

Αυτό το καλοκαίρι  έκανα ένα ταχύρυθμο σεμινάριο  για  τις  φαρμακευτικές
ιδιότητες  του  ελαίου  CBD,  ενός  παραγώγου  της  κάνναβης,  από  τις  δύο
πελάτισσες  μου  που,  μεταξύ  άλλων,  κάνουν  ντοκιμαντέρ  για  σημαντικά
θέματα υγείας. Η Ricki Lake και η Abby Epstein είναι ένα δυναμικό δίδυμο που
πάντα σπρώχνει τα όρια αυτού που καταλαβαίνουμε συνήθως για την υγεία
μας  από  την  άποψη  της  δυτικής  υγειονομικής  περίθαλψης,  οπότε  όταν
άρχισαν να μου μιλάνε για το έλαιο CBD, κάθισα και άκουσα. Αυτό που έμαθα
με εξέπληξε. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε και σίγουρα αξίζει να ρίξουμε μια
πιο προσεκτική ματιά.

Τι είναι το έλαιο CBD;
Η κάνναβη, περιέχει δεκάδες κανναβινοειδείς ενώσεις, συμπεριλαμβανομένης
της πιο γνωστής, της THC, η οποία προκαλεί την ευφορική επίδραση που οι
άνθρωποι βιώνουν όταν καπνίζουν ή καταναλώνουν κάνναβη.

Η κανναβιδιόλη (Cannabidiol, CBD) είναι μια άλλη κανναβινοειδής ένωση στην
κάνναβη που έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικές ιατρικές επιδράσεις, αλλά
δεν κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται “ευφορικότητα”. Όταν εκχυλίζεται
από το φυτό, το έλαιο CBD περιέχει πολύ λίγη ή καθόλου THC. Και, πιστεύεται
πραγματικά ότι  αντισταθμίζει  τις  ψυχοδραστικές ιδιότητες της THC.  Πολλοί
επιστήμονες  πιστεύουν  ότι  η  CBD  είναι  υπεύθυνη  για  την  ομαλή,  ήρεμη
αίσθηση που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι όταν χρησιμοποιούν κάνναβη.

Το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι το έλαιο CBD παρέχει τα ιατρικά οφέλη της
κάνναβης  χωρίς  την  ευφορικότητα.  Χρησιμοποιείται  για  να  θεραπεύει  τα
πάντα,  από  δερματικές  παθήσεις  όπως  η  ακμή  και  το  έκζεμα  έως  τις
νευρολογικές ασθένειες όπως το Huntington και το Parkinson και τις ψυχικές
ασθένειες  όπως  το  άγχος  και  το  PTSD.  Παρουσιάζει  επίσης  απίστευτη
δυνατότητα καταπολέμησης του καρκίνου, των αυτοάνοσων διαταραχών και



της φλεγμονής.

Φυσικά, ως health coach, αυτόματα είμαι πολύ σκεπτική για τα φάρμακα που
φαίνονται πολύ καλά για να είναι αληθινά. Ο κατάλογος των ασθενειών που
υποτίθεται  ότι  αντιμετωπίζει  το  έλαιο  της  CBD  φαίνεται  να  αυξάνεται
καθημερινά.  Πώς  μπορεί  να  αντιμετωπίζει  τόσα  πολλά  διαφορετικά
προβλήματα  με  τόσο  λίγες  παρενέργειες;  (Θέλω  να  πω,  είναι  άραγε  οι
ερευνητές σε μια ευφορική κατάσταση ή παίζει κάτι άλλο;!)

Το  ενδογενές  κανναβινοειδές  σύστημα,  το  οποίο  ονομάστηκε  έτσι  από  το
όνομα του φυτού που οδήγησε στην ανακάλυψη του, είναι ένα φυσιολογικό
σύστημα που δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε και το οποίο είναι κεντρικό για την
υγεία και την θεραπεία ανθρώπων και πολλών ζώων. Τα ενδοκανναβινοειδή
και οι υποδοχείς τους απαντώνται φυσικά σε όλο το σώμα: στον εγκέφαλο, σε
όλα  τα  όργανα,  στους  συνδετικούς  ιστούς,  στους  αδένες  και  στο
ανοσοποιητικό  σύστημα.  Ακριβώς:  το  σώμα  μας  παράγει  κανναβινοειδείς
ουσίες  με  φυσικό τρόπο.  Οι  υποδοχείς  έχουν διαφορετικές  λειτουργίες  με
βάση  το  πού  είναι  στο  σώμα,  αλλά  έχουν  όλοι  ένα  κοινό  στόχο:  την
ομοιόσταση ή τη διατήρηση της σταθερότητας σε σχέση με τους εξωτερικούς
παράγοντες.

Δεν  πρόκειται  για  “φανταστική”  επιστήμη.  Εάν  κάνεις  μια  αναζήτηση  στο
PubMed  (την  κορυφαία  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  για  επιστημονικές
εργασίες) για τη λέξη “κανναβινοειδές” (cannabinoid), θα βρεις περισσότερες
από 17.000 αναφορές.  Αυτό σημαίνει  ότι  αναλογικά γίνονται  περισσότερες
από δύο δημοσιεύσεις κάθε ημέρα τα τελευταία 20 χρόνια!

Και  αυτό  εξηγεί  γιατί  η  κάνναβη  και  τα  παράγωγά  της  (που  ονομάζονται
φυτοκανναβινοειδή καθώς προέρχονται από φυτό) μπορούν να επηρεάσουν
τόσες πολλές διαφορετικές περιοχές υγείας.

Η ιστορία της ιατρικής χρήσης της κάνναβης
Όπως  ανέφερα,  υπάρχει  μια  πληθώρα  επιστημονικών  ερευνών  για  την
επιτυχή χρήση της κάνναβης για διάφορους ιατρικούς σκοπούς. Η κάνναβη
έχει  χρησιμοποιηθεί  ως  φάρμακο  εδώ  και  χιλιάδες  χρόνια  και  έχει
απαγορευτεί  η  χρήση  της  μόλις  για  τα  τελευταία  70  χρόνια.  Υπάρχουν
πολιτικοί λόγοι για τους οποίους η κάνναβη βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση
και εξέπεσε του θρόνου της στις αρχές του 20ου αιώνα. Και, όταν μεγάλες
ομάδες άρχισαν να χρησιμοποιούν το φυτό για ψυχαγωγικούς σκοπούς στη



δεκαετία του ‘60, η κοινωνική του σημασία και η κατανόηση για αυτό άλλαξαν
δραματικά.

Στις ΗΠΑ, η κάνναβη είναι ταξινομημένη ως μια ουσία του Πίνακα 1, το οποίο
δηλώνει  ότι  πρόκειται  για  μια  επικίνδυνη  ουσία χωρίς  ιατρικό  όφελος  και
βρίσκεται εκεί μαζί με το LSD και την ηρωίνη. Αλλά η ίδια η κυβέρνηση των
ΗΠΑ (η υπηρεσία Health and Humans Services) κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
σχετικά  με  τη  χρήση  ορισμένων  κανναβινοειδών  για  τη  θεραπεία
νευροεκφυλιστικών  ασθενειών,  συμπεριλαμβανομένων της  άνοιας  από την
νόσο  του  Alzheimer,  της  νόσου  του  Parkinson  και  του  HIV.  Πολλοί
υποστηρικτές  της  ιατρικής  χρήσης  της  κάνναβης  πιστεύουν  ότι  αυτό  το
δίπλωμα  ευρεσιτεχνίας  αντιφάσκει  ρητά  με  την  ταξινόμηση  της  κάνναβης
στον Πίνακα 1 από την κυβέρνηση.

Με άλλα λόγια, οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί
να έχει και τους δύο τρόπους: και την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
της  ουσίας  για  ορισμένες  ιατρικές  χρήσεις  και  τον  ισχυρισμό  (γιατί  για
ισχυρισμό πρόκειται) ότι δεν έχει ιατρικό όφελος.

Ομάδες σε όλη τη χώρα υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η ιατρική κάνναβη
πρέπει  να  είναι  νόμιμη.  Από  το  2014,  21  πολιτείες  και  η  περιφέρεια  της
Κολούμπια  έχουν  νομιμοποιήσει  την  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  σε
ορισμένες ή σε όλες τις περιπτώσεις και δύο πολιτείες, το Κολοράντο και η
Ουάσιγκτον, έχουν νομιμοποιήσει και την γενική χρήση της κάνναβης.

Η χρήση της κάνναβης για τις αυτοάνοσες, φλεγμονώδεις ασθένειες και
τις ασθένειες του θυρεοειδούς
Παρά το  νομικό  καθεστώς  της  κάνναβης  και  όλων  των  παραγώγων  της,  η
επιστήμη προχωρά! Όπως ανέφερα παραπάνω, χιλιάδες μελέτες διεξάγονται
και  δημοσιεύονται  κάθε  χρόνο  γύρω  από  διάφορες  πτυχές  των
κανναβινοειδών και τις ιατρικές τους χρήσεις.

Πιστεύω ότι το έλαιο και ο χυμός της κάνναβης πιθανόν να εμφανιστούν τα
επόμενα χρόνια ως αποδεκτές, βιώσιμες και ελπίζουμε και νόμιμες ουσίες για
την μείωση της φλεγμονής, την διαχείριση του καρκίνου του θυρεοειδούς και
την καταστολή της αυτοάνοσης κατάστασης.

Επιστημονικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η THC μειώνει τις φλεγμονώδεις
αποκρίσεις  σε  άτομα  με  αυτοάνοσες  διαταραχές  –  όμως  η  πάρα  πολύ



καταστολή  της  ανοσοποιητικής  λειτουργίας  μπορεί  να  κάνει  το  σώμα
επιρρεπές σε άλλες ασθένειες.

Οι αναφορές δεν έχουν διαπιστώσει ακόμη καμία σχέση μεταξύ της κάνναβης
και των θεραπειών του θυρεοειδούς, αλλά πολλοί έχουν διαπιστώσει ότι η
κάνναβη μπορεί να ανακουφίσει πολλά από τα συμπτώματα που σχετίζονται
με  τις  διαταραχές  του  θυρεοειδούς,  συμπεριλαμβανομένων  των
προβλημάτων του  πεπτικού  συστήματος,  των  προβλημάτων διάθεσης,  των
προβλημάτων ύπνου, κά. Υπάρχουν αρκετές αναδυόμενες έρευνες σχετικά με
το  ρόλο  των  κανναβινοειδών  στη  ρύθμιση  του  ενεργειακού  ισοζυγίου  σε
πολλά  διαφορετικά  ενδοκρινικά  συστήματα  που  θα  μπορούσαν  να
αποδειχθούν πολύ χρήσιμα για τις συνθήκες του θυρεοειδούς.

Πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερη έρευνα για τις επιπτώσεις του 
ελαίου της CBD στον θυρεοειδή και την αυτοάνοση νόσο;
Το ντοκιμαντέρ των Ricki & Abby που βρίσκεται στην παραγωγή, το “Weed The
People”[2],  επικεντρώνεται  κυρίως  στις  επιπτώσεις  του  ελαίου  CBD  στον
καρκίνο, αλλά μέσω των εμπειριών των φίλων μου και της συνεργασίας με
τους πελάτες μου, έχω δει από πρώτο χέρι τα εκπληκτικά αποτελέσματα του
ελαίου CBD.
[2] https://www.facebook.com/weedthepeoplemovie/ 

Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα; Σίγουρα και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι'
αυτό! Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι αν μια ουσία θα μπορούσε δυνητικά να
σώσει ακόμη και μερικά παιδιά (και ενήλικες) από τη μάστιγα του καρκίνου
(για να μην αναφέρουμε τον πόνο και  την ταλαιπωρία από θυρεοειδή και
αυτοάνοση νόσο), θα πρέπει τουλάχιστον να εξετάσουμε τη δυνατότητα της
χρήσης της στην φροντίδα της υγείας μας.

Αυτό το πρότζεκτ  είναι  πολύ κοντά στην καρδιά μου,  καθώς είχα την  τιμή
βρίσκομαι παρούσα στο γύρισμα των σκηνών μια μέρα με τις Abby και Ricki
και είδα την αφοσίωσή τους, τη θυσία και την πληρότητα στην εξεύρεση και
μαγνητοσκόπηση  των  εμπειρογνωμόνων  από  τους  οποίους  πήραν
συνέντευξη.  Εγώ  προσωπικά  πιστεύω  σε  αυτό  το  ντοκιμαντέρ  και  την
υπόσχεση που υπάρχει στο έλαιο CBD ως άλλο ένα σημαντικό εργαλείο στο
θεραπευτικό  οπλοστάσιό  μας  και  γι'  αυτό  σκέφτηκα  ότι  αυτό  ήταν  ένα
σημαντικό  θέμα  για  να  το  συζητήσουμε  στην  κοινότητα  που  ασχολείται
σχετικά  με  τον  θυρεοειδή  και  τα  αυτοάνοσα.  Μέσω  της  υπεράσπισης  για
περισσότερη  έρευνα  όταν  πρόκειται  για  τον  θυρεοειδή  και  τα  αυτοάνοσα

https://www.facebook.com/weedthepeoplemovie/


νοσήματα,  είμαστε σε θέση να πλησιάσουμε στην ανακάλυψη του τι  είναι
διαθέσιμο για μας για να υποστηρίξουμε τα σώματά μας, για την αναστροφή
της νόσου και την εξάλειψη των συμπτωμάτων.

Θα κάνω μια εξομολόγηση εδώ: Δεν έχω δοκιμάσει το έλαιο CBD για τη δική
μου κατάσταση, αλλά έχω πειστεί για τις δυνατότητές του μέσω αυτού που
έχω δει από πρώτο χέρι με τις επιπτώσεις του σε άλλους.

Μετά  από  τις  συνεντεύξεις  με  έμπειρους  γιατρούς,  δεν  θα  δίσταζα  να
ενθαρρύνω  οποιονδήποτε  να  εξετάσει  το  έλαιο  CBD  ως  μια  θεραπευτική
επιλογή υπό την επίβλεψη ιατρού, κάποιου health coach όπως εγώ ή κάποιου
naturopath που καταλαβαίνει  τι  είναι  το έλαιο CBD. Για ένα φάρμακο που
υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι πραγματικά στην αιχμή της δυτικής
ιατρικής επιστήμης.

Όπως πάντα λέω, πρέπει να είμαστε οι ίδιοι μας, οι δικοί μας υποστηρικτές
για την υγεία και αν εμείς ως κοινότητα βλέπουμε μια δυνατότητα θεραπείας
που δεν βλέπει η κυβέρνηση, η ιατρική μας κοινότητα ή ο πολιτισμός μας,
πρέπει να τους κάνουν να ακούσουν τις φωνές μας.

Σχετικά με την Jen Wittman
Η Jen Wittman είναι Certified Holistic Health Expert & Coach, που ειδικεύεται
στον  θυρεοειδή  και  τις  αυτοάνοσες  καταστάσεις.  Παρέχει  μια  μοναδική,
μακράς διαρκείας υγεία και θεραπευτικές αναθεωρήσεις στο Thyroid Loving
Care.  Είναι  η συγγραφέας του βιβλίου,  “Healing  Hashimoto’s  Naturally”  (Η
φυσική θεραπεία της νόσου  Hashimoto)  και δημοφιλών οδηγών όπως, “The
Super-Mom’s  Guide  to  Managing  Life  with  Thyroid  &  Autoimmune Disease
without  Going  Bonkers”  και  “A  Partner’s  Guide  to  Thyroid  &  Autoimmune
Disease: Understand Her Struggle & How To Help”.


