
Κάνναβη και Οστά

Στέρεο σαν κόκκαλο: Πώς η κάνναβη μπορεί να καταπολεμήσει 
τις παθήσεις των οστών

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “No Bones About It: How 
Cannabis May Combat Bone Diseases” https://herb.co/marijuana/news/bone-

diseases, ANNA WILCOX, AUG 11, 2016)

Η  κάνναβη  δεν  θεραπεύει  μόνο  τον  εγκέφαλο.  Αυτό  το  φυτό  θαύμα 
λειτουργεί με την μαγεία του σε όλο το σώμα και στα οστά και σε όλα. Εδώ 
είναι το πώς, το βότανο, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών των οστών.

Στέρεο  σαν  κόκκαλο!  Οι  ενώσεις  στο  φυτό  της  κάνναβης  μπορούν  να 
βοηθήσουν  στην  πρόληψη  ασθενειών  των  οστών  και  ακόμη  και  να 
βοηθήσουν να γίνουν και ισχυρότερα μετά από ένα κάταγμα. Ασθένειες όπως 
η οστεοπόρωση και η οστεοαρθρίτιδα είναι οδυνηρές και εξουθενωτικές. Η 
οστεοπόρωση μπορεί  να κάνει  τα οστά τόσο εύθραυστα ώστε να σπάζουν 
ακόμα και μετά από μια απαλή πτώση. Έρευνα που διεξήχθη τα τελευταία 
χρόνια  έχει  διαπιστώσει  ότι  τα  κανναβινοειδή[1]  μπορεί  να  είναι  ισχυροί 
θεραπευτικοί παράγοντες για την προστασία από τις οδυνηρές ασθένειες των 
οστών, την αρθρίτιδα και τον τραυματισμό. Ας πούμε λοιπόν πώς η κάνναβη 
βοηθά στην προστασία μας από τις ασθένειες των οστών.
[1] “Top 10 Cannabinoids And What They Do” (Τα 10 καλύτερα κανναβινοειδή και τι 
κάνουν) https://herb.co/marijuana/news/top-10-cannabinoids 

Το CBD βοηθά στην αποκατάσταση των σπασμένων οστών
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Υπάρχουν καλά νέα για όσους έχουν ένα σπάσιμο ή ένα κάταγμα! Έρευνα του 
2015 του Tel Aviv University και του Hebrew University διαπίστωσε[2] ότι το 
μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές, η κανναβιδιόλη (CBD) μπορεί να βοηθήσει 
να θεραπευτούν τα σπασμένα οστά. Όταν έχεις ένα κάταγμα, το σώμα σου 
παράγει  αυτό  που  ονομάζεται  “πώρος  κατάγματος”  (fracture  callus), 
οικοδομώντας μια φυσική “γέφυρα” ανάμεσα στις περιοχές του σπασίματος. 
Αυτή η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από χόνδρο.
[2] Kogan NM, Melamed E, Wasserman E, Raphael B, Breuer A, Stok KS, Sondergaard R, 
Escudero AV, Baraghithy S, Attar-Namdar M, Friedlander-Barenboim S, Mathavan N, 
Isaksson H, Mechoulam R, Müller R, Bajayo A, Gabet Y, Bab I “Cannabidiol, a Major Non-
Psychotropic Cannabis Constituent Enhances Fracture Healing and Stimulates Lysyl  
Hydroxylase Activity in Osteoblasts” (Η κανναβιδιόλη, ένα σημαντικό μη ψυχοτρόπο 
συστατικό της κάνναβης, ενισχύει την επούλωση των καταγμάτων και διεγείρει τη 
δραστηριότητα της λυσυλ-υδροξυλάσης στους οστεοβλάστες) J Bone Miner Res. 2015 
Oct;30(10):1905-13.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25801536 
Περίληψη
“Τα  κανναβινοειδή  προσδέματα  ρυθμίζουν  την  οστική  μάζα,  αλλά  τα  σκελετικά  
αποτελέσματα της κάνναβης (μαριχουάνα και χασίς) δεν έχουν αναφερθεί. Τα κατάγματα  
των οστών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα και συνεπάγονται παρατεταμένη ακινητοποίηση  
και δυσφορία. Εδώ αναφέρουμε ότι το κύριο μη ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης, η  
κανναβιδιόλη (CBD), ενισχύει τις βιο-μηχανικές ιδιότητες της επούλωση των καταγμάτων 
μεσαίου  μηριαίου  σε  αρουραίους.  Το  μέγιστο  φορτίο  και  η  εργασία-ως-την-αποτυχία,  
αλλά όχι η ακαμψία των μηριαίων  σε αρουραίους που  τους δόθηκε  ένα μίγμα CBD και  
Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) για 8 εβδομάδες, αυξήθηκαν σημαντικά από την CBD.  
Αυτή η επίδραση δεν μοιράζεται με την THC (ψυχοδραστική συνιστώσα της κάνναβης),  
αλλά  η  THC  ενισχύει  τη  διεγειρόμενη  από  την CBD  εργασία-ως-την-αποτυχία  στις  6  
εβδομάδες  μετά  το  πέρας  και  ακολουθεί  εξασθένηση  του αποτελέσματος  CBD στις  8  
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εβδομάδες. Χρησιμοποιώντας μικρο-υπολογισμένη τομογραφία (μCT), το μέγεθος πώρου 
του  κατάγματος  μειώθηκε  παροδικά  είτε  με  CBD  είτε  με  THC  4  εβδομάδες  μετά  το  
κάταγμα, αλλά έφτασε στο επίπεδο ελέγχου μετά από 6 και 8 εβδομάδες. Η πυκνότητα  
υλικού  του  πώρου δεν  επηρεάστηκε  από  την  CBD  ή/και  την  THC.  Αντίθετα,  η  CBD  
διεγείρει την έκφραση mRNA του Plod1 σε πρωτογενείς καλλιέργειες οστεοβλαστών, που  
κωδικοποιούν ένα ένζυμο που καταλύει την υδροξυλίωση λυσίνης, η οποία με τη σειρά  
της  εμπλέκεται  στην  εγκάρσια  σύνδεση  και  σταθεροποίηση  κολλαγόνου.  
Χρησιμοποιώντας  φασματοσκοπία  υπέρυθρων  μετασχηματισμών  Fourier  (Fourier  
transform  infrared, FTIR  spectroscopy)  επιβεβαιώσαμε  την  αύξηση  της  αναλογίας  
διασυνδέσεων  κολλαγόνου  με  την  CBD,  η  οποία  είναι  πιθανό  να  συνεισφέρει  στις  
βελτιωμένες βιομηχανικές ιδιότητες του πώρου κατάγματος. Λαμβανόμενα μαζί, αυτά τα  
δεδομένα  δείχνουν  ότι  η  CBD  οδηγεί  σε  βελτίωση  της  επούλωσης  κατάγματος  και  
επιδεικνύει τον κρίσιμο μηχανικό ρόλο των ενζύμων διασταύρωσης κολλαγόνου”.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι υποδοχείς κανναβινοειδών[3] μπορούν να 
προκαλέσουν σχηματισμό οστού και να ενισχύσουν τη γέφυρα που συνδέει 
τα σπασμένα οστά. Η μελέτη διεξήχθη σε μοντέλα αρουραίων, αυτός είναι ο 
τρόπος με τον οποίο τα περισσότερα φάρμακα οστεοπόρωσης δοκιμάζονται 
πριν από τις κλινικές δοκιμές. Στη μελέτη τους, οι ερευνητές έκαναν έγχυση σε 
αρουραίους  με  σπασμένα  οστά  των  μηρών  είτε  με  μόνο  CBD[4]  είτε  με 
συνδυασμό CBD και ψυχοδραστικής THC[5].
[3] “Why Are Cannabinoid Receptors Important?” (Γιατί είναι σημαντικοί οι υποδοχείς 
κανναβινοειδών;) https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-
important 
[4] “CBD: Everything You Need To Know About Cannabidiol” (CBD: Όλα όσα πρέπει να 
ξέρεις για την κανναβιδιόλη) https://herb.co/marijuana/news/everything-you-need-to-
know-about-cbd 
[5] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” (THC: Όλα 
όσα πρέπει να ξέρεις για την Δέλτα9-Τετραϋδροκανναβινόλη) 
https://herb.co/marijuana/news/what-is-thc 

Τα  αποτελέσματα  του  πειράματος  ήταν  αρκετά  καταπληκτικά.  Η  THC  δεν 
έδειξε  να  έχει  μεγάλη  επίδραση  πάνω  στην  επιτάχυνση  των  μηχανισμών 
αυτοθεραπείας του σώματος. Αλλά, η καθαρή CBD το έκανε. Οι επιστήμονες 
διαπίστωσαν ότι  τα οστά των αρουραίων που έλαβαν μόνο CBD, όχι μόνο 
επουλώθηκαν  γρηγορότερα  αλλά  η  περιοχή  του  οστού  στο  προηγούμενο 
κάταγμα  ήταν  λιγότερο  πιθανό  να  σπάσει  στο  μέλλον  εξαιτίας  ενός 
ενισχυμένου πώρου κατάγματος.

Η μελέτη υπολόγισε ότι το θεραπευμένο οστό είναι 35-50% ισχυρότερο από 
ένα μη θεραπευμένο οστό.

https://herb.co/marijuana/news/what-is-thc
https://herb.co/marijuana/news/everything-you-need-to-know-about-cbd
https://herb.co/marijuana/news/everything-you-need-to-know-about-cbd
https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-important
https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-important


Η κάνναβη και ο μεταβολισμός των οστών

Το συμπέρασμα ότι  τα  συστατικά  του  φυτού της  κάνναβης  βοηθούν  στην 
αποκατάσταση των σπασμένων οστών είναι απίστευτο. Ωστόσο, οι ερευνητές 
γνωρίζουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ κανναβινοειδών[6] και οστικής υγείας 
εδώ  και  αρκετό  καιρό.  Ο  ακριβής  τρόπος  με  τον  οποίο  τα  δικά  μας 
ενδοκανναβινοειδή[7], οι ενώσεις που μοιάζουν με αυτές τις κάνναβης που 
παράγονται από τα δικά μας σώματα, βοηθούν στην ανάπτυξη οστού, είναι 
ασαφής.
[6] (ό.π.) βλ. [1]
[7] “The Endocannabinoid System For Dummies (We’ve Made It Easy For You)” (Το 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα για αρχάριους (το έχουμε κάνει εύκολο για σένα)) 
https://herb.co/marijuana/news/endocannabinoid-system-dummies 

Αυτό που είναι ξεκάθαρο όμως είναι ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα[8] 
παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των οστών μας. Ένας τρόπος 
με τον οποίο γίνεται αυτό είναι η διευκόλυνση μιας διαδικασίας που είναι 
γνωστή ως μεταβολισμός των οστών ή αναδιαμόρφωση οστού.
[8] “How Cannabinoids Interact with the Body” (Πώς αλληλεπιδρούν τα κανναβινοειδή με 
το σώμα) https://herb.co/marijuana/news/how-canabinoids-interact-with-thebody 

Τα άγχη της καθημερινότητας προκαλούν τάσεις στα οστά. Ο μεταβολισμός 
των  οστών  είναι  η  διαδικασία  κατά  την  οποία  το  παλιό  υλικό  των  οστών 
αντικαθίσταται από νέο οστικό υλικό. Αυτό διατηρεί τα οστά μας υγιή και 
ισχυρά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Το σώμα μας χτίζει νέα ανάπτυξη 
οστών  για  να  καταπολεμήσει  την  μικρο-βλάβη  που  παρουσιάζεται  σε 
καθημερινή βάση. Συνολικά, ένα υγιές σώμα ενήλικα θα αντικαταστήσει[9] 
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περίπου το 10% της δομής των οστών του κάθε χρόνο.
[9] “Bone Remodeling” (Αποκατάσταση οστού) 
http://www.wheelessonline.com/ortho/bone_remodeling 

Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Pharmacology το 2011 
διαπίστωσε[10]  ότι  τα  αμίδια  λιπαρών  οξέων  (fatty  acid  amides,  FAAs) 
βοηθούν  στο  συντονισμό  της  διαδικασίας  μεταβολισμού  των  οστών  μέσω 
αλληλεπίδρασης με τους υποδοχείς κανναβινοειδών.
[11] Itai Bab, Reem Smoum, Heather Bradshaw, Raphael Mechoulam “Skeletal lipidomics:  
regulation of bone metabolism by fatty acid amide family” (Σκελετικές λιπιδομίες: 
ρύθμιση του οστικού μεταβολισμού από την οικογένεια αμιδίων λιπαρών οξέων) Br J  
Pharmacol. 2011 Aug; 163(7): 1441–1446.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165954/
Περίληψη
“Υπάρχουν  ολοένα  και  περισσότερα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  αποδεικνύουν  ότι  τα  
παράγωγα λιπαρών οξέων διαδραματίζουν βασικό ρυθμιστικό ρόλο σε διάφορους ιστούς.  
Ωστόσο, η μελέτη των σκελετικών δομικών λιπιδίων (lipodomics) μόλις πρόσφατα αρχίζει  
να αναδύεται και  οι γενικές στρατηγικές, όπως οι στοχευμένες  δομήσεις λιπιδίων, δεν  
έχουν εφαρμοστεί στον οστικό ιστό. Τέτοιες στρατηγικές έχουν μεγάλες υποσχέσεις όπως  
στην περίπτωση της γονιδιωματικής  (genomics)  και  της πρωτεϊνωματικής  (proteomics).  
Ένα  μερικό  προφίλ  ενδοκανναβινοειδών  και  ενώσεων  που  μοιάζουν  με  
ενδοκανναβινοειδή έχει αποδείξει την παρουσία αρκετών αμιδίων λιπαρών οξέων μακράς  
αλυσίδας  (FAAs),  μερικά  από  τα  οποία  παρουσιάζουν  ισχυρές  επιδράσεις  σε  
οστεοβλάστες, τα κύτταρα σχηματισμού οστών και στους οστεοκλάστες, τα κύτταρα που 
απορροφούν  τα  οστά.  Στον  σκελετό,  τα FAAs ενεργοποιούν  τον  υποδοχέα  
κανναβινοειδούς CB1 που υπάρχει στα συμπαθητικά νευρικά τερματικά καθώς επίσης και  
τον υποδοχέα κανναβινοειδούς CB2, τον υποδοχέα GPR55 συζευγμένο με πρωτεΐνη Gi και  
τον  δυναμικό  υποδοχέα  ιόντων  βανιλλοειδούς  τύπου  μεταβατικού  υποδοχέα  που  
εκφράζεται από οστεοβλάστες ή/και οστεοκλάστες. Αυτή η ανασκόπηση στο σκελετικό  
σύστημα FAA επικεντρώνεται στην παραγωγή  των  FAAs στον σκελετό και στην καθαρή  
τους αναβολική και αντι-καταβολική οστική δράση που προκύπτει από την διέγερση του  
σχηματισμού οστού και την αναστολή της επαναρρόφησης των οστών. Δεδομένου ότι η  
οικογένεια FAA κατέχει μεγάλη υπόσχεση ως βάση για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης  
και άλλων ασθενειών που αφορούν οστά, περαιτέρω μελέτες θα πρέπει να στοχεύουν  
στην πλήρη διαμόρφωση αυτών των λιπιδίων και των υποδοχέων τους στον οστικό ιστό,  
ακολουθούμενη από τη διευκρίνιση της λειτουργίας και του μηχανισμού δράσης τους”.

Τα FAAs είναι σημαντικά επειδή διασπώνται από ένα συγκεκριμένο ένζυμο το 
οποίο έχει αποκλειστεί από την CBD. Αυτό το ένζυμο ονομάζεται FAAH. Είναι 
γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι η CBD αναστέλλει το FAAH. Αυτό σημαίνει 
ότι εμποδίζει το ένζυμο να διασπά τις ενώσεις σχηματισμού οστού.

Οι ακριβείς συνέπειες αυτού του γεγονότος εξακολουθούν να είναι ασαφείς 
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στην  επιστημονική  έρευνα.  Όμως,  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  παίζει 
ρόλο στη διατήρηση της δύναμης των οστών μας και στην καταπολέμηση των 
οστικών διαταραχών.

Σύμφωνα με  τους  επικεφαλής συγγραφείς  της  μελέτης,  Itia  Bab και  Reem 
Smoum,  “...  Η  παρεμπόδιση  του  FAAH,  του  ενζύμου  αποικοδόμησης  FAA,  
μπορεί  να  αποδειχθεί  χρήσιμη  θεραπευτική  στρατηγική  για  την  
καταπολέμηση  της  οστεοπόρωσης  και  ίσως  και  άλλων  σκελετικών  
ελλειμμάτων”.

Κάνναβη και ασθένειες των οστών

Εκτός  από  τα  σπασίματα  και  τα  κατάγματα  λόγω  ατυχήματος  ή 
τραυματισμού,  υπάρχουν  μερικές  ασθένειες  των  οστών  που  η  κάνναβη 
μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει. Δηλαδή, στην οστεοπόρωση και στην 
οστεοαρθρίτιδα.  Ακολουθεί  μια  εξήγηση για το πώς η  κάνναβη μπορεί  να 
αποτρέψει αυτές τις οδυνηρές ασθένειες των οστών.

Οστεοπόρωση



Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια στην οποία τα οστά γίνονται εύθραυστα 
είτε από τη γήρανση είτε από την έλλειψη κατάλληλων θρεπτικών ουσιών. 
Χάρη στον μεταβολισμό των οστών, τα οστά μας διαρκώς αποικοδομούνται 
και αντικαθίστανται. Η οστεοπόρωση εμφανίζεται όταν δεν δημιουργούνται 
νέα  οστικά  κύτταρα  τόσο  γρήγορα  όσο  μειώνονται  τα  παλαιότερα  οστικά 
κύτταρα.

Όσον  αφορά  τη  διατήρηση  της  αντοχής  των  οστών,  το  μη  ψυχοδραστικό 
κανναβινοειδές CBD είναι ένα συμπλήρωμα που αξίζει να εξερευνήσεις. Αλλά, 
άλλα  κανναβινοειδή  μπορεί  επίσης  να  αποδειχθούν  ισχυρά  προληπτικά 
φάρμακα. Η κανναβιγερόλη (CBG)[12] είναι μια άλλη μη ψυχοδραστική ουσία 
της κάνναβης και αυτή τη στιγμή εξετάζεται για τις πιθανές ιδιότητες της στην 
επούλωση των οστών.
[12] “CBG – The Next Big Cannabinoid Strain” (CBG - Το επόμενο μεγάλο κανναβινοειδές) 
https://herb.co/marijuana/news/cbg-the-next-big-cannabinoid-strain 

Στην πραγματικότητα, η GW Pharmaceuticals[13] με έδρα τη Βρετανία κατέχει 
δίπλωμα  ευρεσιτεχνίας  για  τη  θεραπευτική  χρήση  της  CBG  ως  πιθανή 
θεραπεία[14] για την οστεοπόρωση.
[13] “GW Pharmaceuticals Value Doubles After Successful Clinical Trials Results” (Η αξία 
της GW Pharmaceuticals διπλασιάστηκε μετά από τα επιτυχημένα αποτελέσματα κλινικών 
δοκιμών)
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-drug-successfully-treats-epilepsy-gw-
pharmaceuticals-value-doubles 
[14] “Therapeutic uses of cannabigerol” (Θεραπευτικές χρήσεις της κανναβιγερόλης) 
https://patents.google.com/patent/EP2175848A1/el 
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Περίληψη
“Η  παρούσα  εφεύρεση  σχετίζεται  με  τη  χρήση  του κανναβινοειδούς  κανναβιγερόλης 
(CBG) στην παρασκευή φαρμάκων για χρήση στη θεραπεία ασθενειών και καταστάσεων  
που επωφελούνται από ταυτόχρονο αγωνισμό των υποδοχέων κανναβινοειδών CB1 και  
CB2. Τέτοιες ασθένειες ή καταστάσεις για θεραπεία λαμβάνονται από την ομάδα: πόνος,  
νευροεκφυλιστική  ασθένεια,  ισχαιμική  νόσο,  εγκεφαλικό  τραύμα ή  βλάβη,  επίκτητη  
εγκεφαλική  βλάβη,  φλεγμονώδη  ή  αυτοάνοση  ασθένεια  σχετιζόμενη  με  την  ηλικία,  
καχεξία,  ναυτία  και  έμετος,  γλαύκωμα,  διαταραχές  κινητικότητας,  ρευματοειδής  
αρθρίτιδα  ,  άσθμα,  αλλεργία,  ψωρίαση,  νόσο  του  Crohn,  συστηματικό  ερυθηματώδη  
λύκο, διαβήτη, καρκίνο, οστεοπόρωση, νεφρική ισχαιμία και νεφρίτιδα”.

Η THC, η χημική ουσία που σας δίνει την “ευφορικότητα” όταν καταναλώνεται 
η  κάνναβη,  μπορεί  επίσης  να  έχει  κάποια  αξία  για  την  αποφυγή  των 
εύθραυστων οστών. Αποδεικνύεται ότι οι υποδοχείς CB1 βρίσκονται μέσα στα 
οστά, στον εγκέφαλο και σε όλο το έντερο. Ο υποδοχέας CB1 είναι ένας από 
τους 2 υποδοχείς πρωτογενών κυττάρων που συνδέεται με το THC στο σώμα 
μας.

Η THC συνδέεται με τους κυτταρικούς υποδοχείς σε όλες αυτές τις περιοχές. 
Το κανναβινοειδές τότε επηρεάζει τις βιοχημικές διεργασίες της λειτουργίας 
σε αυτές τις περιοχές.

Μια μελέτη[15] του 2009 που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism διαπίστωσε 
ότι ο υποδοχέας κυττάρων CB1 συνδέεται με την ανάπτυξη της σχετιζόμενης 
με  την  ηλικία  οστεοπόρωσης.  Η  έρευνα  χρησιμοποίησε  ποντίκια  ως 
υποκείμενα  δοκιμής.  Σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  τα  ποντίκια  που  δεν  είχαν 
υποδοχείς  CB1  σε  όλα  τα  αναπτυγμένα  παχιά  οστά,  εξακολουθούσαν  να 
υποφέρουν από οστεοπόρωση.
[15] Idris AI, Sophocleous A, Landao-Bassonga E, Canals M, Milligan G, Baker D, van't Hof 
RJ, Ralston SH “Cannabinoid receptor type 1 protects against age-related osteoporosis by  
regulating osteoblast and adipocyte differentiation in marrow stromal cells” (Ο τύπος 1 
του υποδοχέα κανναβινοειδών προστατεύει από την οστεοπόρωση λόγω ηλικίας με 
ρύθμιση της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών και των λιποκυττάρων στα στρωματικά 
κύτταρα του μυελού) Cell Metab. 2009 Aug;10(2):139-47.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19656492
Περίληψη
“Η σχετιζόμενη με την ηλικία οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται  από μειωμένο σχηματισμό  
οστού και συσσώρευση λίπους στο διαμέρισμα του μυελού των οστών. Εδώ αναφέρουμε  
ότι ο κανναβινοειδής υποδοχέας (CB1) τύπου 1 ρυθμίζει αυτή τη διαδικασία. Τα ποντίκια  
με  ανεπάρκεια  CB1  (CB1(-/-))  είχαν  αυξημένη  οστική  μάζα  λόγω  της  μειωμένης  
απορρόφησης  οστού,  αλλά  ανέπτυξαν  οστεοπόρωση  λόγω  ηλικίας  με  μειωμένο  
σχηματισμό οστού και συσσώρευση λιποκυττάρων στον χώρο του μυελού των οστών. Τα  
στρωματικά κύτταρα του μυελού των CB1(-/-) είχαν αυξημένη ικανότητα διαφοροποίησης  
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λιποκυττάρων,  μειωμένη  ικανότητα  διαφοροποίησης  οστεοβλαστών  και  αυξημένη  
έκφραση  φωσφορυλιωμένου  CREB  (pCREB)  και  PPARgamma.  Ο  φαρμακολογικός  
αποκλεισμός  των  υποδοχέων  CB1  διεγείρει  τη  διαφοροποίηση  των  λιποκυττάρων,  
αναστέλλει  τη  διαφοροποίηση των οστεοβλαστών και  αυξάνει  τα cAMP και  pCREB σε  
προδρόμους  οστεοβλαστών  και  λιποκυττάρων.  Ο  υποδοχέας  CB1  είναι  συνεπώς  
μοναδικός στο ότι ρυθμίζει την κορυφαία οστική μάζα μέσω μιας επίδρασης στη δράση  
των οστεοκλαστών,  αλλά προστατεύει  από την  απώλεια  οστού που  σχετίζεται  με  την  
ηλικία  ρυθμίζοντας  τη  διαφοροποίηση  των  λιποκυττάρων  και  των  οστεοβλαστών  των  
στρωματικών κυττάρων του μυελού των οστών”.

Όταν η βρετανική ερευνητική ομάδα εξέτασε περαιτέρω την πυκνότητα των 
οστών σε αυτά τα ποντίκια,  διαπίστωσαν ότι  είχαν περισσότερο λίπος στο 
εσωτερικό των οστών. Αυτή η περιοχή υποτίθεται ότι είναι γεμάτη με μυελό 
των οστών.

Περισσότερο λίπος μέσα στα οστά = οστεοπόρωση

Με απλά λόγια,  ο υποδοχέας CB1 προστατεύει  τα οστά ρυθμίζοντας πόσο 
ώριμο υλικό οστών υποβαθμίζεται και επαναπορροφάται στο σώμα. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο τα ποντίκια χωρίς τον υποδοχέα είχαν παχύτερα 
οστά.  Το  παλιό  υλικό  των  οστών  δεν  αποσυνδέθηκε  και  δεν 
επαναχρησιμοποιήθηκε από το σώμα.

Επίσης αναφέρουν ότι ο CB1 υποδοχέας ελέγχει το πόσο λίπος αποθηκεύεται 
στο εσωτερικό του οστού, μαζί  με το σχηματισμό νέων οστικών κυττάρων. 
Όταν έχεις πολλά λιπαρά στα οστά σου, αυτά είναι πιο πιθανό να σπάσουν. 
Τα λιπαρά οστά οδηγούν σε οστεοπόρωση.



Μια άλλη μελέτη του 2009 που πραγματοποιήθηκε από το Hebrew University 
της Ιερουσαλήμ διαπίστωσε[16] μια σύνδεση μεταξύ των υποδοχέων CB2 και 
της  πυκνότητας  των  οστών  σε  ποντίκια.  Ο  υποδοχέας  CB2  είναι  ο  άλλος 
πρωταρχικός  υποδοχέας  κανναβινοειδών  στο  σώμα.  Τα  ποντίκια  με 
μεταλλαγμένους  υποδοχείς  CB2  είχαν  χαμηλότερη  οστική  πυκνότητα  από 
αυτά που δεν είχαν.
[16] Bab I, Zimmer A, Melamed E “Cannabinoids and the skeleton: from marijuana to  
reversal of bone loss” (Τα κανναβινοειδή και ο σκελετός: από τη μαριχουάνα μέχρι την 
αναστροφή της οστικής απώλειας) Ann Med. 2009;41(8):560-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19634029 
Περίληψη
“Το ενεργό συστατικό της μαριχουάνας,  η Δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλη, ενεργοποιεί  
τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 και CB2, μιμούμενος έτσι τη δράση των ενδογενών  
κανναβινοειδών.  Ο CB1  είναι  κυρίως  νευρωνικός και  μεσολαβεί  στις  ψυχοτροπικές  
δράσεις  του  κανναβινοειδούς. Ο CB2  εκφράζεται  κυρίως  στους  περιφερικούς  ιστούς,  
κυρίως  σε  παθολογικές  καταστάσεις.  Μέχρι  στιγμής  τα  κύρια  ενδοκανναβινοειδή,  το  
ανανδαμίδιο  και  η  2-αραχιδονυλογλυκερόλη  έχουν  βρεθεί  στα  οστά  σε  επίπεδα  
“εγκεφάλου”.  Ο  υποδοχέας  CB1  υπάρχει  κυρίως  στα  σκελετικά  συμπαθητικά  νευρικά  
τερματικά, ρυθμίζοντας έτσι τον αδρενεργικό περιορισμό του σχηματισμού των οστών. Το  
CB2 εκφράζεται σε οστεοβλάστες και οστεοκλάστες, διεγείρει τον σχηματισμό οστού και  
αναστέλλει  την  οστική  απορρόφηση.  Επειδή η  χαμηλή οστική  μάζα είναι  ο  μοναδικός  
αυθόρμητος φαινότυπος που αναφέρθηκε μέχρι στιγμής σε μεταλλαγμένους ποντικούς  
CB2, φαίνεται ότι η κύρια φυσιολογική εμπλοκή του CB2 συνδέεται με τη διατήρηση της  
ισορροπίας των οστών σε ισορροπία, προστατεύοντας έτσι τον σκελετό από την απώλεια  
οστού που σχετίζεται με την ηλικία. Πράγματι, στους ανθρώπους, οι πολυμορφισμοί στο  
CNR2, το γονίδιο που κωδικοποιεί τον CB2, συνδέονται έντονα με την μετεμμηνοπαυσιακή  
οστεοπόρωση. Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ένας συνθετικός αγωνιστής ειδικός  
για  τον  CB2  διακινεί  την  επαγόμενη  από  ωοθηκεκτομή  οστική  απώλεια.  Συνολικά,  οι  
αναφορές για τους υποδοχείς κανναβινοειδών σε ποντίκια και ανθρώπους ανοίγουν το  
δρόμο για την ανάπτυξη 1) διαγνωστικών μέτρων για τον εντοπισμό των ευαίσθητων στην  
οστεοπόρωση πολυμορφισμών στο CNR2 και 2) των κανναβινοειδών φαρμάκων για την  
καταπολέμηση της οστεοπόρωσης”.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ένας σημαντικός ρόλος του υποδοχέα CB2 ήταν να 
προστατεύσει από την απώλεια οστού που σχετίζεται με την ηλικία. Το έκανε 
αυτό ρυθμίζοντας ισορροπημένο μεταβολισμό των οστών. Τόσο η CBG όσο 
και η THC αλληλεπιδρούν με τον υποδοχέα CB2.

Η  έκθεση  διαπίστωσε  επίσης  ότι  οι  μεταβολές  στο  γονίδιο  που  είναι 
υπεύθυνο για την κωδικοποίηση του υποδοχέα CB2 μπορεί να προκαλέσουν 
μετα-εμμηνοπαυσιακή  οστεοπόρωση  στους  ανθρώπους.  Όλα  αυτά  τα 
ευρήματα είναι ισχυρές ενδείξεις ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι 
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ένας ελπιδοφόρος θεραπευτικός στόχος για ασθένειες των οστών, ιδιαίτερα 
σε αυτές που σχετίζονται με την ηλικία.

Οστεοαρθρίτιδα

Η  οστεοαρθρίτιδα  είναι  η  πιο  κοινή  μορφή  αρθρίτιδας  παγκοσμίως. 
Επηρεάζει τους περισσότερους ανθρώπους καθώς μεγαλώνουν. Ωστόσο, οι 
τραυματισμοί,  η  παχυσαρκία  και  το  επαναλαμβανόμενο  στρες  μπορούν 
επίσης να προκαλέσουν αυτό τον τύπο αρθρίτιδας. Με τον καιρό, ο χόνδρος 
μεταξύ των οστών και των γύρω αρθρώσεων αρχίζει να διασπάται. Αυτό έχει 
ως  αποτέλεσμα  έντονο  πόνο,  ευαισθησία  και  δυσκολία  μετακίνησης  του 
επηρεασμένου μέρους του σώματος.

Αυτή η ασθένεια συνήθως έχει συνέπειες πάνω στις αρθρώσεις γύρω από το 
ισχίο,  το  γόνατο,  το  χέρι  και  την  πλάτη.  Τα  συνήθη  συμπτώματα 
περιλαμβάνουν:
* Πόνο
* Αίσθηση τριβής στις αρθρώσεις
* Οστεόφυτα
* Τρυφερότητα
* Σκληρότητα
* Απώλεια ευελιξίας

Η κάνναβη επιβραδύνει την πρόοδο της αρθρίτιδας



Δεν  υπάρχει  θεραπεία  για  την  οστεοαρθρίτιδα.  Ωστόσο,  μερικές  μελέτες 
δείχνουν ότι η κάνναβη έχει κάποια ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Το 2000, μια 
ομάδα  Βρετανών  ερευνητών  εξέτασε[17]  τις  επιπτώσεις  της  CBD  στην 
αρθρίτιδα σε  ποντίκια.  Τα  ποντίκια  εγχύθηκαν  με  μορφές  αρθρίτιδας  που 
προκαλείται  από  κολλαγόνο,  το  οποίο  προορίζεται  να  μιμείται  τα 
συμπτώματα της ανθρώπινης αρθρίτιδας στο σώμα του τρωκτικού.
[17] Malfait AM, Gallily R, Sumariwalla PF, Malik AS, Andreakos E, Mechoulam R, Feldmann 
M “The nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral anti-arthritic  
therapeutic in murine collagen-induced arthritis” (Το μη ψυχοδραστικό ενεργό συστατικό 
της κάνναβης, η κανναβιδιόλη, είναι ένα από του στόματος αντι-αρθριτικό θεραπευτικό 
μέσο σε αρθρίτιδα που προκαλείται από κολλαγόνο ποντικού) Proc Natl Acad Sci USA. 
2000 Aug 15;97(17):9561-6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10920191
Περίληψη
“Το  θεραπευτικό  δυναμικό  της  κανναβιδιόλης  (CBD),  το  κύριο  μη  ψυχοδραστικό  
συστατικό της κάνναβης,  διερευνήθηκε σε αρθρίτιδα που προκαλείται  από κολλαγόνο  
ποντικού  (collagen-induced  arthritis, CIA).  Η  CIA  προκλήθηκε  με  ανοσοποίηση  DBA/1  
ποντικών  με  κολλαγόνο  τύπου  II  (ΟΙΙ)  σε  πλήρες  ανοσοενισχυτικό  Freund.  Το  CII  που  
χρησιμοποιήθηκε  ήταν  βοοειδές ή  ποντικού,  οδηγώντας  σε  κλασσική  οξεία  CIA  ή  σε  
χρόνια υποτροπιάζουσα CIA, αντίστοιχα. Η CBD χορηγήθηκε μετά την εμφάνιση κλινικών  
συμπτωμάτων  και  σε  αμφότερα  τα  μοντέλα  αρθρίτιδας  η  θεραπεία  ανέστειλε  
αποτελεσματικά την πρόοδο της αρθρίτιδας.  Η CBD ήταν εξίσου αποτελεσματική όταν  
χορηγήθηκε i.p.  ή  από το στόμα. Η εξάρτηση από την δόση έδειξε καμπύλη σχήματος  
καμπάνας, με βέλτιστο αποτέλεσμα στα 5 mg/kg ανά ημέρα i.p. ή 25 mg/kg ανά ημέρα  
από το  στόμα.  Η  κλινική  βελτίωση σχετίζεται  με την  προστασία των αρθρώσεων από  
σοβαρή  βλάβη.  Ex  νίνο,  αποστειρώνοντας  κύτταρα  λεμφαδένων  από  ποντίκια  που  
υποβλήθηκαν σε αγωγή με CBD έδειξε μειωμένο πολλαπλασιασμό ειδικού για την CII και  
παραγωγή IFN-γ, καθώς και μειωμένη απελευθέρωση παράγοντα νέκρωσης όγκου από  
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αρθρικά κύτταρα γονάτου. Οι in vitro επιδράσεις της CBD περιλάμβαναν εξαρτώμενη από  
τη  δόση  καταστολή του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων,  τόσο  διεγερμένου  με  
μιτογόνο  όσο  και  του  ειδικού  αντιγόνου,  και  τον  αποκλεισμό  της  έκρηξης  του  
ενεργοποιημένου  από  το  Zymosan  αντιδραστικού  οξυγόνου  από  τα  περιτοναϊκά  
κοκκιοκύτταρα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση CBD ήταν ικανή να εμποδίσει την  
επαγόμενη  από  λιποπολυσακχαρίτη  αύξηση  του  παράγοντα  νέκρωσης  όγκου  ορού  σε  
C57/BL  ποντικούς.  Συνολικά,  τα  δεδομένα  αυτά  δείχνουν  ότι  η  CBD,  μέσω  των  
συνδυασμένων  ανοσοκατασταλτικών  και  αντιφλεγμονωδών  δράσεών  της,  έχει  ισχυρό  
αντι-αρθριτικό αποτέλεσμα στη CIA”.

Όταν  οι  ποντικοί  άρχισαν  να  εμφανίζουν  συμπτώματα,  οι  ερευνητές  τους 
αντιμετώπισαν με καθαρή CBD. Η CBD σταμάτησε την εξέλιξη της αρθρίτιδας 
στα τρωκτικά.

Αλλά  αυτά  δεν  είναι  όλα.  Μια  διαφορετική  ομάδα  είχε  επιτυχία  με  τα 
κανναβινοειδή  στον  ανθρώπινο  χόνδρο  νωρίτερα  φέτος.  Οι  ερευνητές 
διαχειρίστηκαν[18]  κομμάτια  χόνδρου  με  συνθετικά  κανναβινοειδή.  Ο 
χόνδρος περιείχε πρωτεΐνες που σχετίζονται με την οστεοαρθρίτιδα. Η ομάδα 
διαπίστωσε ότι τα κανναβινοειδή απενεργοποίησαν τις συνδεδεμένες με την 
αρθρίτιδα ενζυμικές πρωτεΐνες, επιβραδύνοντας τη φθορά.
[18] Kong Y, Wang W, Zhang C, Wu Y, Liu Y, Zhou X “Cannabinoid WIN-55,212-2 mesylate  
inhibits ADAMTS-4 activity in human osteoarthritic articular chondrocytes by inhibiting  
expression of syndecan-1” (Το κανναβινοειδές WIN-55,212-2 mesylate αναστέλλει τη 
δραστικότητα του ADAMTS-4 σε ανθρώπινα οστεοαρθριτικά αρθρικά χονδροκύτταρα με 
αναστολή της έκφρασης του syndecan-1) Mol Med Rep. 2016 Jun;13(6):4569-76.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27082728
Περίληψη
“Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της οστεοαρθρίτιδας (osteoarthritis, ΟΑ) είναι η απώλεια  
του αρθρικού χόνδρου, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην διάσπαση του χόνδρου.  
Μία  ομάδα  μεταλλοπρωτεϊνασών  που  ονομάζονται  Α  αποσινδρίνη  και  
μεταλλοπρωτεϊνάση  με  μοτίβα  θρομβοσπονδίνης  (ADAMTS)  αναφέρεται  ότι  είναι  
σημαντική σε διάσπαση χόνδρου. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το ADAMTS-4 είναι  
ένας βασικός παράγοντας στην παθογένεση της ΟΑ και ότι το syndecan-1 συνδέεται στενά  
με  την  ενεργοποίηση  του  ADAMTS-4  σε  ανθρώπινα  χονδροκύτταρα.  Συγκεντρωτικά  
στοιχεία  δείχνουν  επίσης  ότι  τα  κανναβινοειδή  έχουν  χονδροπροστατευτικά  
αποτελέσματα.  Η  παρούσα  μελέτη  διερεύνησε  τις  επιδράσεις  του συνθετικού 
κανναβινοειδούς  WIN-55,212-2  mesylate  (WIN-55)  στην  έκφραση  syndecan-1  και  
ADAMTS-4,  καθώς  και  της  δραστικότητας  ADAMTS-4  σε  μη  διεγερμένα  και  από 
ιντερλευκίνη  (IL)-1β διεγερμένα  ΟΑ  χονδροκύτταρα.  Τα  πρωτογενή  αρθρικά  
χονδροκύτταρα ανθρώπινων ΟΑ υποβλήθηκαν σε αγωγή με WIN-55 παρουσία ή απουσία  
ανταγωνιστών  υποδοχέα  IL-1β  και  κανναβινοειδών.  Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  
μελέτης  απέδειξαν  ότι  το  WIN-55  παρεμπόδισε  τη  δραστικότητα  ADAMTS-4  σε  μη  
διεγερμένα και διεγερμένα με IL-1β πρωτογενή ανθρώπινα ΟΑ αρθρικά χονδροκύτταρα  
κατά  τρόπο εξαρτώμενο  από τη  συγκέντρωση.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών  τύπου 1  
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(CB1)  και  2 (CB2) εκφράστηκαν συστατικά σε ανθρώπινα ΟΑ αρθρικά χονδροκύτταρα.  
Επιπλέον, ο εκλεκτικός ανταγωνιστής CB2, JTE907, αλλά όχι ο εκλεκτικός ανταγωνιστής  
CB1,  MJ15,  κατάργησε  την  ανασταλτική  επίδραση  του  WIN-55  στην  δραστικότητα  
ADAMTS-4. Το WIN55 αναστέλλει την έκφραση του syndecan-1 αλλά όχι του ADAMTS-4,  
και η υπερέκφραση του syndecan-1 αντιστρέφει την ανασταλτική επίδραση του WIN-55  
στη δραστικότητα ADAMTS-4 σε μη διεγερμένα και διεγερμένα με IL-1β ανθρώπινα ΟΑ  
αρθρικά  χονδροκύτταρα.  Παρά  το  γεγονός  ότι  δεν  έχει  σημαντική  επίδραση  στη  
δραστικότητα  προαγωγέα  γονιδίου  syndecan-1,  το  WIN-55  μείωσε  σημαντικά  την  
σταθερότητα  του  mRNA του  syndecan-1  μέσω  του  CB2.  Συμπερασματικά,  η  παρούσα  
μελέτη  παρέχει  τα  πρώτα  in  vitro  αποδεικτικά  στοιχεία  που  υποστηρίζουν  ότι  το  
συνθετικό  κανναβινοειδές  WIN-55  αναστέλλει  τη  δραστικότητα  ADAMTS-4  σε  μη  
διεγερμένα και διεγερμένα με IL-1β ανθρώπινα ΟΑ αρθρικά χονδροκύτταρα με μείωση  
της σταθερότητας mRNA / έκφραση syndecan-1 μέσω CB2. Αυτό υποδηλώνει έναν νέο  
μηχανισμό μέσω του οποίου τα κανναβινοειδή μπορούν να αποτρέψουν την καταστροφή  
του  χόνδρου  στην  ΟΑ.  Επιπλέον,  παρέχει  επίσης  νέες  ιδέες  για  τις  φαρμακολογικές  
επιδράσεις των συνθετικών κανναβινοειδών στην ΟΑ”.

Υπάρχει  επίσης  κάποια  δυνατότητα  για  τα  κανναβινοειδή  στη  μηχανική 
χόνδρων.  Ένα  πειραματικό  έγγραφο[19]  που  δημοσιεύτηκε  το  2010 
υποδεικνύει ότι τα κανναβινοειδή παρατείνουν τη ζωή των μεσεγχυματικών 
βλαστικών  κυττάρων.  Αυτά  τα  βλαστικά  κύτταρα  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  για  τη  δημιουργία  νέου  χόνδρου,  καθιστώντας  τα  πολύ 
σημαντικά για το μέλλον της θεραπείας της αρθρίτιδας.
[19] Aoife Gowran, Katey McKayed, Manoj Kanichai, Cillian White, Nissrin Hammadi, 
Veronica Campbell “Tissue Engineering of Cartilage; Can Cannabinoids Help?” (Μηχανική 
ιστών του χόνδρου. Μπορούν τα κανναβινοειδή να βοηθήσουν;) Pharmaceuticals (Basel). 
2010 Sep; 3(9): 2970–2985.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4034107/
Περίληψη
“Αυτή η ανασκόπηση αναλύει  το ρόλο του κανναβινοειδούς συστήματος στο ιστό του  
χόνδρου και προσπαθεί να διαπιστώσει αν η στόχευση του κανναβινοειδούς συστήματος 
έχει  δυνατότητες  σε  στρατηγικές  επιδιόρθωσης  χόνδρου  που  βασίζονται  σε  
μεσεγχυματικά  βλαστοκύτταρα.  Η  ανασκόπηση  αναλύει  τις  δυνατότητες  των  
κανναβινοειδών να προστατεύουν από την υποβάθμιση του χόνδρου στις φλεγμονώδεις  
αρθριτικές  αρθρώσεις  και  την  επίδραση  των  κανναβινοειδών  στους  προδρόμους  των  
χονδροκυττάρων,  τα  μεσεγχυματικά  βλαστοκύτταρα  (mesenchymal  stem  cells, MSCs).  
Παρέχουμε  πειραματικά  στοιχεία  για  να  δείξουμε  ότι  η  ενεργοποίηση  του  
κανναβινοειδούς συστήματος ενισχύει την επιβίωση, τη μετανάστευση και τη χονδρογενή  
διαφοροποίηση των MSC, οι οποίες είναι τρεις βασικές αρχές πίσω από την επιτυχία μιας  
στρατηγικής  επιδιόρθωσης  χόνδρου  που  βασίζεται  σε  κύτταρα.  Αυτά  τα  ευρήματα  
τονίζουν  τη  δυνατότητα  των  κανναβινοειδών  να  παρέχουν  μια  διπλή  λειτουργία  
ενεργώντας  ως  αντιφλεγμονώδη  μέσα  καθώς  και  ρυθμιστές  της  βιολογίας  MSC  
προκειμένου να ενισχυθούν οι στρατηγικές μηχανικής ιστών με στόχο την επιδιόρθωση  
χόνδρου”.
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Οι συγγραφείς της μελέτης υποθέτουν ότι μπορούμε να είμαστε σε θέση να 
χρησιμοποιήσουμε κανναβινοειδή για την καλύτερη μηχανική αντικατάσταση 
του χόνδρου.

Αν και τα αποτελέσματα από αυτές τις μελέτες έχουν θετικά αποτελέσματα, 
απαιτούνται κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για να διαπιστωθεί εάν η CBD 
και άλλες θεραπευτικές αγωγές με κανναβινοειδή είναι αποτελεσματικές στην 
ανακοπή της εξέλιξης της αρθρίτιδας στα σώματά μας.

Διαχείριση του πόνου της αρθρίτιδας

Έτσι, η κάνναβη έχει τη δυνατότητα να επιβραδύνει τη διάσπαση του χόνδρου 
στην  οστεοαρθρίτιδα.  Τι  άλλο  μπορεί  να  κάνει;  Πρόσφατες  έρευνες 
υποδεικνύουν  ότι  τα  κανναβινοειδή  μπορεί  να  διευκολύνουν  με  τον  πόνο 
στην οστεοαρθρίτιδα με μοναδικό τρόπο.

Μια  ανασκόπηση[20]  που  δημοσιεύθηκε  το  2014  υποδεικνύει  ότι  το 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα παίζει ρόλο στον πόνο της οστεοαρθρίτιδας. Το 
άρθρο αναφέρει ότι τα κανναβινοειδή μπορεί να είναι καθοριστικοί ιατρικοί 
στόχοι  για  τη  διαχείριση  της  οστεοαρθρίτιδας.  Το  ενδοκανναβινοειδές 
σύστημα έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις και τις 
αντιδράσεις του πόνου του σώματος και επίσης βοηθά στη διατήρηση της 
αρθρικής και οστικής υγείας.
[20] La Porta C, Bura SA, Negrete R, Maldonado R “Involvement of the endocannabinoid  
system in osteoarthritis pain” (Συμμετοχή του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στον 



πόνο της οστεοαρθρίτιδας) Eur J Neurosci. 2014 Feb;39(3):485-500.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24494687
Περίληψη
“Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική ασθένεια των αρθρώσεων που σχετίζεται με την  
υποβάθμιση του αρθρικού χόνδρου. Το κύριο κλινικό αποτέλεσμα της οστεοαρθρίτιδας  
είναι μια πολύπλοκη κατάσταση πόνου που περιλαμβάνει τόσο τους αισθητικούς όσο και  
τους νευροπαθητικούς μηχανισμούς. Επί του παρόντος, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για  
την οστεοαρθρίτιδα είναι περιορισμένες καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα για  
τον  έλεγχο  της  εξέλιξης  της  νόσου  και  η  αναλγητική  θεραπεία  έχει  περιορισμένη  
αποτελεσματικότητα. Η αύξηση των στοιχείων από προκλινικές μελέτες υποστηρίζει το  
ενδιαφέρον  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  ως  αναδυόμενου  θεραπευτικού  
στόχου για πόνο οστεοαρθρίτιδας. Πράγματι, οι φαρμακολογικές μελέτες έχουν δείξει τα  
αντινεοπλασματικά  αποτελέσματα  των  κανναβινοειδών  σε  διαφορετικά  μοντέλα  
οστεοαρθρίτιδας  από  τρωκτικά  και  συναρπαστικά  στοιχεία  υποδηλώνουν  την  ενεργό  
συμμετοχή του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην παθοφυσιολογία αυτής της νόσου.  
Η  πανταχού  παρούσα  κατανομή  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών,  μαζί  με  τον  
φυσιολογικό  ρόλο  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  στη  ρύθμιση  του  πόνου,  της  
φλεγμονής  και  ακόμη  και  της  αρθρικής  λειτουργίας  υποστηρίζουν  περαιτέρω  το  
θεραπευτικό ενδιαφέρον των κανναβινοειδών για  την οστεοαρθρίτιδα.  Ωστόσο,  έχουν  
παρασχεθεί περιορισμένα κλινικά στοιχεία για την υποστήριξη αυτής της θεραπευτικής  
χρήσης των κανναβινοειδών, παρά τα πολλά υποσχόμενα προκλινικά δεδομένα. Αυτή η  
ανακεφαλαίωση  συνοψίζει  τα  πολλά  υποσχόμενα  αποτελέσματα  που  ελήφθησαν  
πρόσφατα  για  την  υποστήριξη  της  θεραπευτικής  αξίας  των  κανναβινοειδών  για  τη  
διαχείριση της οστεοαρθρίτιδας”.

Μια  άλλη  μελέτη  που  δημοσιεύθηκε  το  ίδιο  έτος  επιβεβαίωσε  ότι  ο 
υποδοχέας CB2 συμβάλλει στα του πόνου της οστεοαρθρίτιδας. Οι ερευνητές 
ήθελαν να δουν αν τα συνθετικά κανναβινοειδή θα διευκολύνουν την μείωση 
του πόνου της αρθρίτιδας τόσο σε ανθρώπινα όσο και σε ζωικά μοντέλα. Έτσι, 
άρχισαν  με  τη  θεραπεία  οστεοαρθριτικών  αρουραίων  με  ένα  συνθετικό 
κανναβινοειδές.

Όταν  ενεργοποίησαν  τον  υποδοχέα  CB2,  τα  σήματα  πόνου  σε  τρωκτικά 
μειώθηκαν.  Η  ερευνητική  ομάδα  στράφηκε  στη  συνέχεια  στον  άνθρωπο. 
Διαπίστωσαν ότι ο ιστός του νωτιαίου μυελού βρίθει από υποδοχείς CB2. Ο 
νωτιαίος μυελός είναι ένας από τους κύριους αγγελιοφόρους στο σώμα. Όταν 
αισθάνεσαι μια αίσθηση πόνου, ο νωτιαίος μυελός σου βοηθά στην χορήγηση 
του μηνύματος από το σώμα ρου στον εγκέφαλό σου.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης κάτι  άλλο. Υπάρχει μια σαφής σύνδεση 
μεταξύ της σοβαρότητας της αρθρίτιδας και της ποσότητας των υποδοχέων 
CB2 στο νωτιαίο μυελό. Ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, η Victoria 
Chapman, εξηγεί,
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“Αυτό  το  εύρημα  είναι  σημαντικό,  καθώς  οι  οδοί  σηματοδότησης  του  
νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου είναι γνωστό ότι συμβάλλουν σημαντικά  
στον  πόνο  που  σχετίζεται  με  την  οστεοαρθρίτιδα.  Αυτά  τα  νέα  δεδομένα  
υποστηρίζουν την περαιτέρω αξιολόγηση των επιλεκτικών παρεμβάσεων που  
βασίζονται  σε  κανναβινοειδή  για  τη  θεραπεία  του  πόνου  της  
οστεοαρθρίτιδας”.

Κάνναβη και σπασμένα οστά
Τα κανναβινοειδή μπορεί να αποδειχθούν ευεργετικά για να μας βοηθήσουν 
να ανακάμψουμε από σπασμένα οστά και για την πρόληψη ασθενειών των 
οστών όπως η οστεοπόρωση και η οστεοαρθρίτιδα. Αλλά, η κάνναβη μπορεί 
επίσης  να  είναι  χρήσιμη  βοήθεια  για  την  αντιμετώπιση  του  πόνου  που 
προκαλείται  από  αυτά  τα  τραύματα  και  τις  αδυναμίες.  Εδώ  είναι  μερικοί 
πρόσθετοι τρόποι που μπορεί να βοηθήσει η κάνναβη:

Ο πόνος του σπασίματος

Ο πόνος και ο αιχμηρός πόνος από κάταγμα μπορεί να σε τρελλάνει. Ευτυχώς, 
υπάρχουν μερικοί  τρόποι με τους οποίους η κάνναβη μπορεί  να είναι  ένα 
χρήσιμο  εργαλείο  αντιμετώπισης.  Για  οποιοδήποτε  σπάσιμο,  πιθανόν  να 
λάβεις μια συνταγή για παυσίπονα από τον γιατρό σου.

Τις  περισσότερες  φορές,  στους  ανθρώπους  με  σπασμένα  οστά 
συνταγογραφοούνται  οπιοειδή.  Μερικές  μελέτες  δείχνουν ότι  το  κάπνισμα 
κάνναβης  σε  συνδυασμό[21]  με  τα  οπιοειδή,  επιτρέπει  την  κατανάλωση 
χαμηλότερων  δόσεων  και  των  δύο  ουσιών  παρέχοντας  ταυτόχρονα 



ενισχυμένες ικανότητες καταπολέμησης του πόνου.
[21] “Weed vs Opioids: Which Is Better For Pain?” (Κάνναβη εναντίον Οπιοειδών: Ποιο 
είναι καλύτερο για τον πόνο;) https://herb.co/marijuana/news/weed-vs-opioids-better-
pain 

Αν όμως ζεις σε μια πολιτεία που δεν υπάρχουν νόμοι για την ιατρική της 
κάνναβης, οι πάροχοι οπιοειδών εμποδίζουν την κατανάλωση κάνναβης. Εάν 
πάλι  προσπαθήσεις  να  αποφύγεις  εντελώς τα  οπιοειδή,  άλλες  μελέτες[22] 
έχουν  δείξει  ότι  η  κάνναβη  αποτελεί  βιώσιμη  εναλλακτική  λύση  ως  έναν 
ισχυρό ανακουφιστικό παράγοντα.
[22] “The Best Strains of Marijuana For Pain Relief” (Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης για 
την ανακούφιση του πόνου) https://herb.co/marijuana/news/marijuana-for-pain 

Ο χρόνιος πόνος μετά τη βλάβη

Εάν έχεις σπάσει ένα οστό σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής σου, δεν είναι 
ασυνήθιστο να αισθάνεσαι πόνο σε αυτήν την περιοχή πολύ καιρό μετά τη 
θεραπεία  του  τραυματισμού.  Τα  συνταγογραφούμενα  παυσίπονα  συχνά 
έχουν θέμα όταν πρόκειται για τη διαχείριση χρόνιου πόνου, είτε από πόνο 
μετά  από  κάταγμα  είτε  από  πόνο  αρθρίτιδας.  Η  παραμονή  σε 
συνταγογραφούμενα  παυσίπονα  για  παρατεταμένες  χρονικές  περιόδους 
μπορεί να οδηγήσει σε ανοχή, επιβλαβείς παρενέργειες και εθισμό[23].
[23] “How Marijuana Can Save Us From Painkiller & Heroin Addiction” (Πώς η κάνναβη 
μπορεί να μας σώσει από την εξάρτηση στα παυσίπονα και την ηρωίνη) 
https://herb.co/marijuana/news/marijuana-save-painkiller-heroin-addiction 

Και εδώ είναι που έρχεται η κάνναβη. Η κάνναβη θεωρείται συχνά ως ένα 
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πολύ  ασφαλέστερο  και  πιο  αποτελεσματικό  φάρμακο  για  τη  μακροχρόνια 
θεραπεία του χρόνιου πόνου. Όχι μόνο τα κανναβινοειδή βοηθούν τα οστά να 
θεραπεύονται  γρηγορότερα,  αλλά  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  βοηθά 
στη ρύθμιση της αντίδρασης του πόνου του σώματός μας.
[24] “Marijuana Relieves Chronic Pain, Research Shows” (Η κάνναβη ανακουφίζει από τον 
χρόνιο πόνο, δείχνει έρευνα) https://www.webmd.com/pain-
management/news/20100830/marijuana-relieves-chronic-pain-research-show#1 

Οι ενώσεις όπως το THC και το CBD είναι ισχυρά αναλγητικά που εμπλέκουν 
αυτό το σύστημα, ανακουφίζοντας τον πόνο ενώ δεν συνοδεύονται επίσης 
κάποιες από τις σκληρές παρενέργειες των παυσίπονων που χορηγούνται με 
συνταγή.

Καταπολέμηση της φλεγμονής

Η  φλεγμονή  παίζει  μεγάλο  ρόλο  σε  όλες  τις  ασθένειες  των  οστών.  Σε 
περίπτωση  θραύσης  ή  κατάγματος  ενός  οστού,  η  περιοχή  πρόκειται  να 
διογκωθεί  γρήγορα  (οίδημα).  Στην  αρθρίτιδα,  η  οδυνηρή  φλεγμονή 
περιβάλλει  τις  αρθρώσεις  όπου τα οστά τρίβονται  μεταξύ τους.  Ορισμένες 
φλεγμονές  είναι  υγιείς  (περιορίζουν  την  ζημιά  τοπικά).  Αλλά,  αν 
παραμείνουν, θα αποτρέψουν την επούλωση. Η φλεγμονή μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε συσσώρευση ουλώδους ιστού.

Η κάνναβη καταπολεμά τη φλεγμονή[25] με αρκετούς τρόπους. Μπορείς να 
την καταναλώσεις με εξάτμιση, σε έλαιο ή σε βρώσιμο. Μπορείς επίσης να 
την χρησιμοποιήσεις τοπικά, για να παραδώσεις ένα ισχυρό παυσίπονο και 
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ένα  φάρμακο  καταπολέμησης  της  φλεγμονής  κατευθείαν  την  περιοχή  του 
προβλήματος.  Η  εντριβή  με  ένα  επιδερμικό  ή  διαδερμικό  σκεύασμα 
κάνναβης[26]  (βλ.  μια  συνταγή παρακάτω) πάνω από την περιοχή με την 
φλεγμονή μπορεί να μειώσει την ποσότητα της συσσώρευσης υγρού και τη 
βλάβη των ιστών που συμβαίνει γύρω από το κάταγμα.
[25] Ethan B Russo “Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-
terpenoid entourage effects” (Δαμάζοντας την THC: πιθανή συνδυαστική επίδραση στην 
κάνναβη φυτοκαναναβινοειδούς-τερπενοειδούς) Br J Pharmacol. 2011 Aug; 163(7): 1344–
1364.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/ 
Περίληψη
“Η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι το επίκεντρο της έρευνας για την κάνναβη από το  
1964, όταν ο Raphael Mechoulam  την  απομόνωσε και την συνέθεσε. 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  η κανναβιχρωμένη,  επιδεικνύουν  
επιπρόσθετα  αποτελέσματα  θεραπευτικού  ενδιαφέροντος.  Η  καινοτόμος  συμβατική  
αναπαραγωγή  φυτών  έχει  δώσει  χημειοτύπους  κάνναβης  που  εκφράζουν  υψηλούς  
τίτλους κάθε συστατικού για μελλοντική μελέτη. Αυτή η ανασκόπηση θα διερευνήσει ένα  
άλλο κλιμάκιο φυτοθεραπευτικών παραγόντων, τα τερπενοειδή  της  κάνναβης,  όπως τα:  
λιμονένιο,  μυρσένιο,  α-πινένιο,  λιναλοόλη,  β-καρυοφυλλένιο,  καρυοφυλλενικό  οξύ,  
νεροδιόλη  και  φυτόλη.  Τα  τερπενοειδή  μοιράζονται  έναν  πρόδρομο  με  τα 
φυτοκανναβινοειδή και είναι όλα συστατικά γεύσης και αρώματος κοινά στις ανθρώπινες  
δίαιτες και έχουν χαρακτηριστεί Γενικά Αναγνωρισμένα ως Ασφαλή από την Αμερικανική  
Υπηρεσία  Τροφίμων  και  Φαρμάκων  και  άλλους  ρυθμιστικούς  οργανισμούς.  Τα  
τερπενοειδή είναι αρκετά ισχυρά και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ζώων και ακόμη  
και την ανθρώπινη συμπεριφορά όταν εισπνέονται από τον αέρα του περιβάλλοντος σε  
επίπεδα  ορού  σε  μονοψήφια ng  ·  mL-1.  Εμφανίζουν  μοναδικά  θεραπευτικά  
αποτελέσματα  που  μπορούν  να  συμβάλουν  ουσιαστικά  στις  συνέπειες  των  κλινικών  
εκχυλισμάτων  που  βασίζονται  στην  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  αντίδοτα  ως  προς  τοξικές  επιδράσεις  της  THC  που  θα  
μπορούσαν  να  αυξήσουν  το  θεραπευτικό  της  δείκτη.  Θα  προταθούν  μέθοδοι  για  τη  
διερεύνηση των επιδράσεων του περιβάλλοντος σε μελλοντικά πειράματα. Η συνεργία  
φυτοκανναβινειδούς-τερπενοειδούς,  αν  αποδειχθεί,  αυξάνει  την  πιθανότητα  ότι  ένας  
εκτεταμένος αγωγός νέων θεραπευτικών προϊόντων είναι εφικτός από αυτό το σεβάσμιο  
φυτό”.
[26] “Skin Deep #1: The Surprising Benefits Of Using Cannabis Cream” (Βαθιά στο Δέρμα 
#1: Τα εκπληκτικά οφέλη της χρήσης κρέμας κάνναβης) 
https://herb.co/marijuana/news/skin-deep-cannabis-cream 

https://herb.co/marijuana/news/skin-deep-cannabis-cream
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/


Εκείνοι  που  θέλουν  τα  οφέλη  από  το  βότανο  χωρίς  την  ευφορικότητα 
μπορούν επίσης να απολαμβάνουν τη διατροφή με κάνναβη.  Κατά κάποιο 
τρόπο,  η  κάνναβη  είναι  η  απόλυτη  σούπερ  τροφή.  Μπορείς  να  φτιάξεις 
αντιφλεγμονώδεις  χυμούς  και  smothies[27] από  τα  περιφερειακά  φύλλα 
κάνναβης και τα μπουμπούκια.
[27] “9 Reasons to Start Juicing Cannabis Today” (9 λόγοι για να ξεκινήσεις την 
κατανάλωση χυμών κάνναβης, σήμερα) https://herb.co/marijuana/news/9-reasons-to-
start-juicing-cannabis-today 

Η χρήση φρέσκιας κάνναβης μας  δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε μια πολύ 
ισχυρότερη  δόση  ενώσεων  και  αντιοξειδωτικών  που  καταπολεμούν  τη 
φλεγμονή από ότι θα κάναμε αν καπνίζαμε τα λουλούδια. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της διατροφής κάνναβη, δες εδώ[28].
[28] “Why You Should Be Eating Raw Weed” (Γιατί πρέπει να τρώμε ωμή κάνναβη) 
https://herb.co/marijuana/news/eating-raw-weed 

Ιδιοκατασκευές (DIY δημιουργίες) που προστατεύουν τα οστά

Είτε έχεις μια ασθένεια των οστών και ενδιαφέρεσαι να δοκιμάσεις να κάνεις 
ιατρική χρήση της κάνναβης ή αν ψάχνεις για κάποια ανακούφιση από τον 
πόνο που έχεις από ένα κάταγμα ή από αρθρίτιδα, μπορείς να βρεις μερικές 
θεραπείες που μπορεί να είναι χρήσιμες:
* Χάπια κάνναβης: Επίσης γνωστά ως “cannacaps” (κανναβοκάψουλες) αυτά 
τα DIY χάπια κάνναβης μπορούν να γίνουν είτε με υψηλής περιεκτικότητας σε 
CBD  είτε  σε  THC,  ποικιλίες  κάνναβης.  Πολλοί  ασθενείς  με  ιατρικές 
καταστάσεις  αγοράζουν άδειες  κάψουλες από ένα τοπικό φαρμακείο.  Έτσι 
εάν  τις  φτιάξεις  μόνος  σου,  μπορείς  να  εξοικονομήσεις  λίγα  χρήματα  και 

https://herb.co/marijuana/news/eating-raw-weed
https://herb.co/marijuana/news/9-reasons-to-start-juicing-cannabis-today
https://herb.co/marijuana/news/9-reasons-to-start-juicing-cannabis-today


βασικότερο μπορείς  να επιλέξεις  το περιεχόμενο τους.  Αυτές  οι  κάψουλες 
μπορούν να περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή και έτσι να 
είναι και πολύ ισχυροί ανακουφιστές πόνου.
> “Step By Step Guide To Making Cannabis Pills” (Οδηγός βήμα προς βήμα για την 
κατασκευή χαπιών κάνναβης) https://herb.co/marijuana/news/step-step-guide-making-
cannabis-pills 

* Σπιτικές αλοιφές από κάνναβη: Αυτές οι σπιτικές αλοιφές είναι ιδανικές για 
επάλειψη και εντριβή στις δύσκαμπτες αρθρώσεις ή σε πάνω από περιοχές 
τραυματισμού.  Εάν  πάσχεις  από  χρόνιο  πόνο  σε  μια  περιοχή  μετά  από 
τραυματισμό, αυτά τα επιδερμικά σκευάσματα είναι πολύ καλά και μπορούν 
να  χρησιμοποιηθούν  για  να  απαλύνουν  την  πληγείσα  περιοχή  και  να 
μειώσουν και την φλεγμονή.
> “How To Make Cannabis Topicals” (Πώς να φτιάξεις επιδερμικά σκευάσματα με 
κάνναβη) https://herb.co/marijuana/news/how-to-make-cannabis-topicals 

*  Τσάι  κάνναβης: Μια  συνταγή  που  βασίζεται  σε  cannabutter  (βούτυρο 
κάνναβης)  για  να  φτιάξεις  ένα  ψυχοδραστικό  τσάι.  Εάν  θέλεις  να 
πειραματιστείς για μια εύκολη ανακούφιση για τα πονεμένα οστά, μπορείς να 
επιλέξεις να κάνει το βούτυρο είτε από μια ποικιλία που θα περιέχει πολύ 
THC ή πολύ CBD. Και οι δύο ουσίες είναι λιποδιαλυτές. Εάν προτιμάς να μην 
έχεις μια ψυχοδραστική εμπειρία ή θέλεις να αποκομίσεις τα πλήρη οφέλη 
της CBD, επέλεξε να φτιάξεις το βούτυρο με μια από τις παρακάτω ποικιλίες.
> “The complete guide on how to make weed tea” (Ο πλήρης οδηγός για το πώς να κάνεις 
τσάι με κάνναβη) https://herb.co/marijuana/news/marijuana-tea-weed-tea 
> “Cannabutter: Your Ultimate Guide To Making Cannabutter” (Βούτυρο κάνναβης: ο 
απόλυτος οδηγός για να φτιάξεις βούτυρο από κάνναβη) https://herb.co/cannabutter/ 
> “Top 3 Medical CBD Strains” (Τρεις κορυφαίες φαρμακευτικές ποικιλίες CBD) 
https://herb.co/marijuana/news/top-choice-cbd-strains 

Όπως συμβαίνει συχνά, δεν θα έχουμε σαφείς απαντήσεις σχετικά με το πώς 
ακριβώς η κάνναβη επηρεάζει τα οστά μας μέχρι να ολοκληρωθούν κλινικές 
δοκιμές.  Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις  ότι  οι  ενώσεις στην κάνναβη 
μπορούν  να  βοηθήσουν  στην  πρόληψη  των  εύθραυστων  οστών  και  στη 
διατήρηση της υγείας των οστών.

Έχει αποδειχθεί σε ζωικά μοντέλα ότι η CBD μπορεί να βοηθήσει τα σπασμένα 
οστά να επουλωθούν γρηγορότερα καθώς και να σταματήσουν την εξέλιξη 
της αρθρίτιδας. Το φυτό λειτουργεί επίσης πολύ καλά για τη θεραπεία του 
πόνου και της φλεγμονής γύρω από τα σπασίματα των οστών, τα κατάγματα 
και την αρθρίτιδα.

https://herb.co/marijuana/news/top-choice-cbd-strains
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Έρευνα στην κάνναβη για την οστεοπόρωση

(Αναδημοσίευση με μετάφραση των περιλήψεων από: SATIVAisticated, 
“Cannabis Research for Osteoporosis” 

https://www.sativaisticated.com/medical-cannabis/research/cannabis-
research-for-osteoporosis/ )

Σύμφωνα  με  έκθεση  2014  Government  Census  report[1],  το  2050,  ο 
πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω, εκτιμάται ότι θα είναι 83,7 εκατομμύρια, 
σχεδόν διπλάσιος από το εκτιμώμενο πληθυσμό το 2012 που ήταν στα 43,1 
εκατομμύρια.
[1] “An Aging Nation: The Older Population in the United States” (Ένα έθνος σε γήρανση: 
Ο πληθυσμός ηλικιωμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες) 
https://www.census.gov/prod/2014pubs/p25-1140.pdf 

Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική 
αντοχή που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων ή σπασμένων οστών. Η 
αντοχή των οστών έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: την οστική μάζα (ποσότητα 
οστού)  και  την  ποιότητα  των  οστών.  Η  οστεοπόρωση  είναι  η  κύρια 
υποκείμενη  αιτία  κατάγματος  σε  μετεμμηνοπαυσιακές  γυναίκες  και 
ηλικιωμένους. Τα κατάγματα εμφανίζονται συχνότερα στα οστά του ισχίου, 
της  σπονδυλικής  στήλης  και  του  καρπού,  αλλά  μπορεί  να  επηρεαστεί 
οποιοδήποτε  οστό.  Ορισμένα  κατάγματα  μπορεί  να  προκαλέσουν  μόνιμη 
ανικανότητα, ειδικά όταν εμφανίζονται στο ισχίο.

Πολλοί  άνθρωποι  πιστεύουν  ότι  η  οστεοπόρωση  είναι  ένα  φυσικό  και 
αναπόφευκτο  μέρος  της  γήρανσης.  Ωστόσο,  οι  ιατρικοί  εμπειρογνώμονες 
πιστεύουν τώρα ότι η οστεοπόρωση μπορεί να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό. 
Επιπλέον,  οι  άνθρωποι  που έχουν  ήδη οστεοπόρωση  μπορούν  να λάβουν 
μέτρα για  να αποτρέψουν ή  να επιβραδύνουν την  περαιτέρω πρόοδο της 
νόσου και να μειώσουν τον κίνδυνο για μελλοντικά κατάγματα. Παρόλο που η 
οστεοπόρωση  κάποτε  θεωρήθηκε  κυρίως  ως  ασθένεια  γήρατος, 
αναγνωρίζεται τώρα ως ασθένεια που μπορεί να οφείλεται σε κατώτερη από 
τη βέλτιστη ανάπτυξη των οστών κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και 
της εφηβείας, καθώς και από την απώλεια οστού αργότερα στη ζωή, όπως 
αναφέρει το ινστιτούτο National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and 
Skin Diseases.
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Παραθέτουμε μια συλλογή από μελέτες στην έρευνα σχετικά με την κάνναβη 
για την οστεοπόρωση:

1. Philpott HT, OʼBrien M, McDougall JJ, “Attenuation of early phase  
inflammation by cannabidiol prevents pain and nerve damage in rat  
osteoarthritis” (Η εξασθένηση της φλεγμονής πρώιμης φάσης από την 
κανναβιδιόλη εμποδίζει τον πόνο και τη νευρική βλάβη στην οστεοαρθρίτιδα 
των αρουραίων) Pain. 2017 Dec;158(12):2442-2451.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28885454 
Περίληψη
“Η  οστεοαρθρίτιδα  (ΟΑ)  είναι  μια  πολυπαραγοντική  ασθένεια  των  
αρθρώσεων, η οποία περιλαμβάνει εκφυλισμό των αρθρώσεων, διαλείπουσα 
φλεγμονή και περιφερική νευροπάθεια. Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι ένα  μη-
ευφορικό  συστατικό  που  παράγει  η  κάνναβη,  που  έχει  τη  δυνατότητα  να  
ανακουφίσει τον πόνο. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί κατά  
πόσο η CBD είναι αναλγητική στην ΟΑ και αν η αναστολή της φλεγμονής από  
την CBD θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη του πόνου της ΟΑ και της  
νευροπάθειας  των  αρθρώσεων.  Η  οστεοαρθρίτιδα  εφαρμόσθηκε  σε 
αρσενικούς  αρουραίους  Wistar  (150-175  g)  με  ενδο-αρθρική  ένεση  
μονοϊωδoοξικού νατρίου (ΜΙΑ, 3 mg).  Την ημέρα 14 (ΟΑ τελικού σταδίου)  
εκτιμήθηκε  η  πρόσθια  μηχανική  ευαισθησία  με  χρήση  in  vivo  
ηλεκτροφυσιολογίας,  ενώ  η  συμπεριφορά  του  πόνου  μετρήθηκε  με  
αλγεσιμετρία  von Frey hair και δυναμική ανικανότητα. Για να διερευνηθεί η  
οξεία  φλεγμονή  των  αρθρώσεων,  η  ροή  αίματος  και  η  διακίνηση  
λευκοκυττάρων μετρήθηκαν την ημέρα 1 μετά το ΜΙΑ. Η μυελίνωση αρθρικού  
νεύρου υπολογίστηκε με ανάλυση G-ratio. Αναλύθηκαν τα θεραπευτικά και  
προφυλακτικά  αποτελέσματα  της  περιφερικής  CBD (100-300  μg).  Στην  ΟΑ  
τελικού  σταδίου,  η  CBD  μείωσε  εξαρτώμενη  από  τη  δόση  την  αρτηριακή  
συχνότητα, αυξάνοντας το όριο απόσυρσης και το φέρων βάρος (P <0,0001, n  
= 8). Η οξεία, παροδική φλεγμονή των αρθρώσεων μειώθηκε με την τοπική  
θεραπεία  CBD  (P  <0,0001,  n  =  6).  Η  προφυλακτική  χορήγηση  της  CBD  
προκάλεσε την ανάπτυξη του προκαλούμενου από το ΜΙΑ αρθρικού πόνου σε  
μεταγενέστερα χρονικά σημεία (Ρ <0,0001, n = 8) και βρέθηκε επίσης ότι είναι  
νευροπροστατευτική (Ρ <0,05, n = 6-8). Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ  
δείχνουν ότι η τοπική χορήγηση της CBD παρεμπόδισε τον πόνο της ΟΑ. Η  
προφυλακτική θεραπεία CBD απέτρεψε την μεταγενέστερη ανάπτυξη πόνου  
και  νευρικής  βλάβης  σε  αυτές  τις  αρθρώσεις  ΟΑ.  Αυτά  τα  ευρήματα  
υποδεικνύουν ότι η CBD μπορεί να είναι ένα ασφαλές, χρήσιμο θεραπευτικό  
μέσο για την αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου της ΟΑ”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28885454


2. Barrie N, Manolios N “The endocannabinoid system in pain and  
inflammation: Its relevance to rheumatic disease” (Το ενδοκανναβινοειδές 
σύστημα στον πόνο και τη φλεγμονή: Η σχέση του με την ρευματική νόσο) Eur  
J Rheumatol. 2017 Sep;4(3):210-218.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29164003 
Περίληψη
“Ο πόνος είναι η συνηθέστερη εκδήλωση τόσο της οξείας όσο και της χρόνιας  
φλεγμονής  που  προκαλεί  συχνά  ασθένειες  με  ρευματοειδή  νόσο.  Απλά,  
αποδίδουμε αυτό στις τοπικές κοινές αλλαγές του  pΗ στις αρθρώσεις, στον  
σχηματισμό  ριζών,  στην  αυξημένη  πίεση  των  αρθρώσεων  ή  στην  
απελευθέρωση  των  κυτοκινών  που  δρουν  στα  τοπικά  νεύρα  για  να  
προκαλέσουν  πόνο.  Ωστόσο,  υπάρχει  μια  πιο  πολύπλοκη  αλληλεπίδραση  
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κυτοκινών, των μεσολαβητών της φλεγμονής  
και των διαύλων ιόντων που επηρεάζουν την τελική ανοσολογική αντίδραση  
και  την  αντίληψή  μας  για  τον  πόνο.  Τα  ενδοκανναβινοειδή,  μια  ομάδα  
λιγότερο γνωστών ενδογενών βιοδραστικών λιπιδίων, έχουν τέτοια πολλαπλά  
ανοσορυθμιστικά αποτελέσματα ικανά να επηρεάσουν τόσο τη φλεγμονή όσο  
και τον πόνο. Σε αυτή την ανασκόπηση, εξετάζουμε το  ενδοκανναβινοειδές 
σύστημα, τον ρόλο του στον πόνο, τη φλεγμονή και την ανοσολογική ρύθμιση,  
και τονίζουμε τις αναδυόμενες προκλήσεις και τις θεραπευτικές ελπίδες”.

3. Sophocleous A, Marino S, Kabir D, Ralston SH, Idris AI “Combined deficiency  
of the Cnr1 and Cnr2 receptors protects against age-related bone loss by  
osteoclast inhibition” (Η συνδυασμένη ανεπάρκεια των υποδοχέων Cnr1 και 
Cnr2 προστατεύει από την απώλεια οστού που σχετίζεται με την ηλικία με 
αναστολή οστεοκλαστών) Aging Cell. 2017 Oct;16(5):1051-1061.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28752643
Περίληψη
“Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα παίζει ρόλο στη ρύθμιση της οστικής μάζας  
και  της  δραστηριότητας  των  οστικών  κυττάρων  και  η  αδρανοποίηση  των  
υποδοχέων κανναβινοειδών τύπου 1 (Cnr2) ή τύπου 2 (Cnr2) επηρεάζει την  
οστική  μάζα  αιχμής  και  την  απώλεια  οστού  που  σχετίζεται  με  την  ηλικία.  
Δεδομένου ότι οι υποδοχείς Cnr1 και Cnr2 έχουν περιορισμένη ομολογία και  
ενεργοποιούνται  από  διαφορετικούς  συνδέτες,  αξιολογήσαμε  τα  
αποτελέσματα της  συνδυασμένης  ανεπάρκειας  των υποδοχέων  Cnr1  και  2  
(Cnr1/2-/-)  στην  ανάπτυξη  των  οστών  από τη  γέννηση έως  την  ηλικία  και  
μελετήθηκε  η  επαγόμενη  από  ωοθηκεκτομή  απώλεια  οστού  σε  θηλυκούς  
ποντικούς. Τα ποντίκια Cnr1/2-/- είχαν επιταχύνει τη συσσώρευση των οστών  
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κατά τη γέννησή τους σε σύγκριση με τους άγριους τύπους και από την ηλικία  
των  3  μηνών  είχαν  υψηλότερη  δοκιδωτή  οστική  μάζα.  Επίσης,  
προστατεύονταν  σημαντικά  από  την  επαγόμενη  από  ωοθηκεκτομή  οστική  
απώλεια  λόγω  της  μείωσης  του  αριθμού  των  οστεοκλαστών.  Τα  ποντίκια  
Cnr1/2-/- είχαν μειωμένη απώλεια οστού σε σχέση με την ηλικία σε σύγκριση  
με τον άγριο τύπο λόγω της μείωσης του αριθμού των οστεοκλαστών. Αν και ο  
σχηματισμός  οστού  μειώθηκε  και  η  λιπώδη  μυϊκή  μάζα  αυξήθηκε  στα  
ποντίκια  Cnr1/2-/-,  η ελάττωση των  οστεοκλαστών  ξεπέρασε τη μείωση του  
σχηματισμού των οστών προκαλώντας τη διατήρηση της οστικής μάζας με τη  
γήρανση.  Αυτό  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  κατάσταση  που  αναφέρθηκε  
προηγουμένως σε ποντίκια  με αδρανοποίηση των υποδοχέων Cnr1 ή  Cnr2  
μεμονωμένα,  όπου  η  απώλεια  οστού  που  σχετίζεται  με  την  ηλικία  ήταν  
μεγαλύτερη  από  ότι  σε  αυτά  του  άγριου  τύπου.  Καταλήγουμε  στο  
συμπέρασμα ότι οι υποδοχείς Cnr1 και Cnr2 έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενους  
αλλά  μη  αναμενόμενους  ρόλους  στη  ρύθμιση  των  δραστηριοτήτων  των  
οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών. Αυτές οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν  
ότι η συνδυασμένη αναστολή των υποδοχέων Cnr1 και Cnr2 μπορεί να είναι  
ευεργετική στην πρόληψη της απώλειας οστού που σχετίζεται με την ηλικία,  
ενώ  ο  αποκλεισμός  των  μεμονωμένων  υποδοχέων  μπορεί  να  είναι  
επιβλαβής”.

4. Shan J, Chen L, Lu K “Protective effects of trans-caryophyllene on  
maintaining osteoblast function” (Προστατευτικά αποτελέσματα του trans-
καρυοφυλλένιου στη διατήρηση της λειτουργίας των οστεοβλαστών) IUBMB 
Life. 2017 Jan;69(1):22-29.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28026135 
Περίληψη
“Η σχετιζόμενη με την ηλικία δυσλειτουργία των οστεοβλαστών είναι η κύρια  
αιτία  της  απώλειας  οστού  που  σχετίζεται  με  την  ηλικία.  Το  trans-
καρυοφυλλένιο  (trans-caryophyllene, TC) είναι ένα σημαντικό συστατικό των  
αιθέριων ελαίων που προέρχονται από διάφορα είδη φαρμακευτικών φυτών.  
Σε αυτή τη μελέτη,  ερευνήσαμε τις  επιδράσεις  του TC στη λειτουργία των  
οστεοβλαστών  σε  οστεοβλαστικά  MC3T3-E1  κύτταρα.  Τα  αποτελέσματα  
δείχνουν  ότι  το  TC  προκάλεσε  σημαντική  αύξηση  στην  περιεκτικότητα  σε  
κολλαγόνο,  δραστηριότητα  αλκαλικής  φωσφατάσης,  παραγωγή  
οστεοκαλσίνης  και  ορυκτοποίησης,  τα  οποία είναι  οι  τέσσερις  δείκτες  που  
αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στάδια της οστεοβλαστικής διαφοροποίησης.  
Επιπλέον, η προεπεξεργασία με TC πριν από την έκθεση στην αντιμυκίνη Α  
μείωσε σημαντικά την προκαλούμενη από την αντιμυκίνη Α κυτταρική βλάβη  
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με  την εξασθένηση  του  κυτταρικού  θανάτου,  αποτρέποντας  την  
απελευθέρωση των αντιδραστικών ειδών οξυγόνου και παρεμποδίζοντας τη  
δυσλειτουργία  των  οστεοβλαστών.  Το  TC  έχει  δειχθεί  ότι  είναι  ένας  
αγωνιστής  του  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  τύπου  2  (CB2R)  και  τα  
αποτελέσματα του TC στην έκκριση οστεοκαλσίνης και  στην ορυκτοποίηση  
μήτρας καταργήθηκαν σε κύτταρα MC3T3E1 διαμολυσμένα με CB2R siRNA. Τα  
ευρήματά  μας  ότι  το  TC  προάγει  τον  σχηματισμό  ενός  ορυκτοποιημένου 
εξωκυτταρικού  πλέγματος  βοηθά  στην  αποσαφήνιση  του  ρόλου  της  
σηματοδότησης  CB2  στο  σχηματισμό  οστού  και  στη  διατήρηση  της  
φυσιολογικής οστικής μάζας”.

5. Zimmer A “A collaboration investigating endocannabinoid signalling in  
brain and bone” (Μια συνεργασία που διερευνά την ενδοκανναβινοειδή 
σηματοδότηση στον εγκέφαλο και στα οστά) J Basic Clin Physiol Pharmacol. 
2016 May 1;27(3):229-35.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26887036 
Περίληψη
“Οι έρευνες για τους κυτταρικούς και μοριακούς μηχανισμούς που αποτελούν  
τη βάση των ψυχοδραστικών επιδράσεων των παρασκευασμάτων κάνναβης  
οδήγησαν  στην  ανακάλυψη  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος.  Το  
ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα ήταν αρχικά  
το  επίκεντρο  της  έρευνας,  αλλά  σύντομα  έγινε  φανερό  ότι  το  
ενδοκανναβινοειδές σύστημα επηρεάζει ουσιαστικά κάθε όργανο. Συνεπώς, ο  
τομέας της έρευνας γνώρισε τεράστια αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία  
και  τώρα  είναι  πραγματικά  διεπιστημονική.  Αυτή  η  σύντομη  ανασκόπηση  
παρέχει  έναν  προσωπικό  απολογισμό  μιας  διεπιστημονικής  συνεργασίας  
μεταξύ  του  Itai  Bab  από  το  Hebrew  University της  Ιερουσαλήμ  και  του  
συγγραφέα.  Περιγράφει  την  ανακάλυψη  του  ενδοκανναβινοειδούς  
συστήματος στα οστά και την ανάλυση των λειτουργιών του. Συνοψίζω τον  
ρόλο της σηματοδότησης CB1 ως ρυθμιστή της συμπαθητικής αναστολής του  
σχηματισμού οστών. Έτσι, η ενεργοποίηση υποδοχέων CB1 σε συμπαθητικά  
νευρικά  τερματικά  στο  οστό,  πιθανώς  από  ενδοκανναβινοειδή  που  
απελευθερώνονται από την πρόσληψη οστεοβλαστών, μειώνει την αναστολή  
του σχηματισμού οστού της συμπαθητικής νορεπινεφρίνης. Οι υποδοχείς CB2  
σε  οστεοβλάστες  και  οστεοκλάστες  διαμορφώνουν  επίσης  τον  
πολλαπλασιασμό  και  τις  λειτουργίες  αυτών  των  κυττάρων.  Έτσι,  η  
ενεργοποίηση του CB2 διεγείρει τον σχηματισμό οστού και καταστέλλει την  
επαναρρόφηση οστού, ενώ η γενετική διάσπαση του CB2 έχει ως αποτέλεσμα  
φαινότυπο τύπου οστεοπόρωσης. Αυτός ο μηχανισμός σηματοδότησης είναι  
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κλινικά  σχετικός,  όπως  φαίνεται  από  τη  συσχέτιση  πολυμορφισμών  στο  
γονίδιο υποδοχέα CB2, CNR2, με οστική πυκνότητα και οστεοπόρωση. Τέλος,  
η επισκόπηση παρέχει μια περίληψη του πρόσφατα ανακαλυφθέντος ρόλου  
της  ενδοκανναβινοειδούς  σηματοδότησης  σε  μία  επιμήκυνση.  Αυτή  η  
ανασκόπηση θα συζητήσει επίσης τα οφέλη των διεπιστημονικών και διεθνών  
συνεργασιών”.

6. (ό.π.) βλ. στα προηγούμενα άρθρα: “Cannabinoids And The Skeleton: From  
Marijuana To Reversal Of Bone Loss” (Τα κανναβινοειδή και ο σκελετός: από 
τη μαριχουάνα μέχρι την αναστροφή της οστικής απώλειας)

7. Gertsch J, Leonti M, Raduner S, Racz I, Chen JZ, Xie XQ, Altmann KH, Karsak 
M, Zimmer A “Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid” (Το βήτα-
καρυοφυλλένιο είναι ένα διαιτητικό κανναβινοειδές) Proc Natl Acad Sci USA. 
2008 Jul 1;105(26):9099-104.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18574142 
Περίληψη
“Τα  ψυχοδραστικά  κανναβινοειδή  από  το  φυτό  Cannabis  sativa  L.  και  τα  
ενδοκανναβινοειδή  που  προέρχονται  από  το  αραχιδονικό  οξύ  είναι  μη-
εκλεκτικοί  φυσικοί  συνδετήρες  για  υποδοχείς  κανναβινοειδούς  υποδοχέα  
τύπου 1, CB(1) και CB(2). Αν και ο υποδοχέας CB(1) είναι υπεύθυνος για τα  
ψυχοδιαμορφωτικά αποτελέσματα, η ενεργοποίηση του υποδοχέα CB(2) είναι  
μια  πιθανή  θεραπευτική  στρατηγική  για  τη  θεραπεία  της  φλεγμονής,  του  
πόνου, της αθηροσκλήρωσης και της οστεοπόρωσης. Εδώ αναφέρουμε ότι το  
ευρέως  διαδεδομένο  φυτικό  πτητικό  (Ε)-βήτα-καρυοφυλλένιο  [(Ε)-BCP]  
δεσμεύεται επιλεκτικά στον υποδοχέα CB(2) (Κ(i) = 155 +/- 4 nΜ) και ότι είναι  
λειτουργικός  CB(2)  αγωνιστής.  Ενδιαφέρον,  το  (E)-BCP  είναι  ένα  κοινό  
συστατικό  των  αιθέριων  ελαίων  πολυάριθμων  φυτών,  μπαχαρικών  και  
τροφίμων  και  ένα  σημαντικό  συστατικό  της  κάνναβης.  Οι  προσομοιώσεις  
μοριακής  σύνδεσης αναγνώρισαν μια πιθανή θέση πρόσδεσης του (Ε)-BCP 
στον υποδοχέα CB(2), δείχνοντας αλληλεπιδράσεις στοίβαξης  λιγνάνης  pi-pi  
με τα κατάλοιπα F117 και W258. Κατά την πρόσδεση στον υποδοχέα CB(2), το  
(Ε)-BCP αναστέλλει την κυτταρική αδενυλική ένωση, οδηγεί σε μεταβατικές  
μεταβολές  του  ενδοκυτταρικού  ασβεστίου  και  ενεργοποιεί  ασθενώς  τις  
ενεργοποιημένες  με  μιτογόνο  κινάσες  Erk1/2  και  p38  σε  πρωτογενή  
ανθρώπινα μονοκύτταρα. Το (Ε)-BCP (500 nΜ) αναστέλλει την έκφραση προ-
φλεγμονώδους κυτοκίνης που προκαλείται από λιποπολυσακχαρίτες (LPS) στο  
περιφερικό  αίμα  και  εξασθενίζει  φωσφορυλίωση  Erk1/2  και  JNK1/2  
διεγερμένη με LPS σε μονοκύτταρα. Επιπλέον, η από του στόματος χορήγηση  
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(E)-BCP στα 5 mg/kg μειώνει σημαντικά την προκαλούμενη από καρραγενάνη  
φλεγμονώδη απόκριση σε ποντίκια άγριου τύπου αλλά όχι σε ποντικούς που  
δεν έχουν υποδοχείς CB(2), αποδεικνύοντας ότι αυτό το φυσικό προϊόν ασκεί  
κανναβομιμητικά  αποτελέσματα  in  vivo.  Αυτά  τα  αποτελέσματα  
αναγνωρίζουν  το  (Ε)-BCP ως  λειτουργικό  μη-ψυχοδραστικό  πρόσδεμα 
υποδοχέα  CB(2)  σε  τρόφιμα  και  ως  μακροκυκλικό  αντιφλεγμονώδες  
κανναβινοειδές στην κάνναβη”.

8. Ofek O, Karsak M, Leclerc N, Fogel M, Frenkel B, Wright K, Tam J, Attar-
Namdar M, Kram V, Shohami E, Mechoulam R, Zimmer A, Bab I “Peripheral  
cannabinoid receptor, CB2, regulates bone mass” (Ο περιφερειακός 
κανναβινοειδής υποδοχέας, CB2, ρυθμίζει την οστική μάζα) Proc Natl Acad Sci  
USA. 2006 Jan 17;103(3):696-701.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16407142 
Περίληψη
“Τα ενδογενή κανναβινοειδή δεσμεύονται και ενεργοποιούν δύο υποδοχείς  
συζευγμένους με πρωτεΐνη G, τον κυρίως κεντρικό κανναβινοειδή υποδοχέα  
τύπου 1 (CB1) και τον περιφερειακό υποδοχέα κανναβινοειδών τύπου 2 (CB2).  
Ενώ  o CB1  διαμεσολαβεί  στις  ψυχοτροπικές,  αναλγητικές  και  ορεκτικές  
επιδράσεις των κανναβινοειδών, ο CB2 έχει πρόσφατα εμπλακεί στη ρύθμιση  
της  ίνωσης  του  ήπατος  και  της  αθηροσκλήρωσης.  Εδώ  δείχνουμε  ότι  τα  
ποντίκια  με  έλλειψη  CB2  έχουν  σημαντικά  αυξημένη  συγγενή  απώλεια  
οστικού δοκιδωτού  και φλοιώδη διαστολή που σχετίζεται με την ηλικία, αν  
και το πάχος του φλοιού παραμένει αμετάβλητο. Αυτές οι αλλαγές θυμίζουν  
ανθρώπινη οστεοπόρωση και μπορεί να προκύψουν από τη διαφοροποιημένη  
ρύθμιση  της  αναμόρφωσης  του  δοκιδωτού και  φλοιώδους  οστού.  Ο  
φαινότυπος CB2(-/-) χαρακτηρίζεται επίσης από αυξημένη δραστικότητα των  
δοκιδωτών οστεοβλαστών (κύτταρα που  διαμορφώνουν τα  οστά), αυξημένο  
αριθμό οστεοκλαστών (ο αριθμός των κυττάρων που ανακυκλώνουν τα οστά)  
και  σημαντικά μειωμένο αριθμό προδρόμων διαφυσικών οστεοβλαστών.  Ο 
CB2  εκφράζεται  σε  οστεοβλάστες,  οστεοκύτταρα  και  οστεοκλάστες.  Ένας  
ειδικός συναγωνιστής CB2 ο οποίος δεν έχει ψυχοτρόπες επιδράσεις ενισχύει  
τον  αριθμό  και  τη  δραστικότητα  του  ενδοδοκιδωτού οστεοβλάστη  και  
περιορίζει  την  οστεοκλασματογένεση  του  δοκιδώματος,  προφανώς  
παρεμποδίζοντας  τον  πολλαπλασιασμό  των  προδρόμων  οστεοκλαστών  και  
τον ενεργοποιητή υποδοχέα της έκφρασης συμπλοκοποιητού  NF-kappaB  σε 
προερχόμενα από μυελό των οστών οστεοβλάστες / στρωματικά κύτταρα. Ο  
ίδιος αγωνιστής εξασθενεί την επαγόμενη από ωοθηκεκτομή οστική απώλεια  
και  διεγείρει  σημαντικά  το  πάχος  του  φλοιού  μέσω  της  αντίστοιχης  
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καταστολής  του  αριθμού  των  οστεοκλαστών  και  της  διέγερσης  του  
σχηματισμού ενδοδοκιδωτού οστού. Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν  
ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της  
φυσιολογικής  οστικής  μάζας  με  οστεοβλαστική  και  οστεοκλαστική  
σηματοδότηση CB2. Ως εκ τούτου, το CB2 προσφέρει έναν μοριακό στόχο για  
τη διάγνωση και  τη θεραπεία της οστεοπόρωσης,  της πλέον διαδεδομένης  
εκφυλιστικής νόσου στις ανεπτυγμένες χώρες”.

9. Karsak M, Cohen-Solal M, Freudenberg J, Ostertag A, Morieux C, Kornak U, 
Essig J, Erxlebe E, Bab I, Kubisch C, de Vernejoul MC, Zimmer A “Cannabinoid 
receptor type 2 gene is associated with human osteoporosis” (Το γονίδιο 
τύπου 2 του υποδοχέα κανναβινοειδών συνδέεται με την ανθρώπινη 
οστεοπόρωση) Hum Mol Genet. 2005 Nov 15;14(22):3389-96.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16204352
Περίληψη
“Η  οστεοπόρωση  είναι  μία  από  τις  πιο  κοινές  εκφυλιστικές  ασθένειες.  
Χαρακτηρίζεται  από  μειωμένη  οστική  ορυκτοποιητική  πυκνότητα  (bone 
mineral density, BMD) με αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα οστών. Υπάρχει  
ουσιαστική γενετική συμβολή στην BMD, αν και οι γενετικοί παράγοντες που  
εμπλέκονται  στην  παθογένεση  της  ανθρώπινης  οστεοπόρωσης  είναι  σε  
μεγάλο βαθμό άγνωστοι.  Οι  ποντικοί  με στοχοθετημένη εξάλειψη είτε  του  
γονιδίου  κανναβινοειδούς  υποδοχέα  τύπου  1  (Cnr1)  είτε  τύπου  2  (Cnr2)  
δείχνουν μεταβολή της οστικής μάζας και η φαρμακολογική τροποποίηση και  
των δύο υποδοχέων μπορεί να ρυθμίζει τη δράση των οστεοκλαστών και της  
BMD.  Ως  εκ  τούτου,  αναλύσαμε  και  τα  δύο  γονίδια  σε  μια  συστηματική  
μελέτη  γενετικής  συσχέτισης  σε  ένα  ανθρώπινο  δείγμα  ασθενών  με  
μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση και σε αντίστοιχους θηλυκούς ελέγχους.  
Βρήκαμε μια σημαντική συσχέτιση με μεμονωμένους πολυμορφισμούς (P =  
0,0014) και απλοτύπους (P = 0,0001) που περιλάμβαναν το γονίδιο CNR2 στο  
ανθρώπινο χρωμόσωμα 1p36, ενώ δεν βρήκαμε πειστική σχέση για το CNR1.  
Αυτά  τα  αποτελέσματα  επιδεικνύουν  ένα  ρόλο  για  τον  περιφερειακά  
εκφραζόμενο CB2 υποδοχέα στην αιτιολογία της οστεοπόρωσης και παρέχουν  
ένα  ενδιαφέρον  νέο  θεραπευτικό  στόχο  για  αυτή  τη  σοβαρή  και  κοινή  
ασθένεια”.

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ / ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

(Αναδημοσίευση με μετάφραση των περιλήψεων από: PROJECT CBD, 
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Conditions, “OSTEOPOROSIS/BONE HEALTH” 
https://www.projectcbd.org/condition/40/Osteoporosis/Bone-Health )

1. (ό.π.) βλ. στα προηγούμενα άρθρα: “Cannabidiol, a Major Non-
Psychotropic Cannabis Constituent Enhances Fracture Healing and Stimulates  
Lysyl Hydroxylase Activity in Osteoblasts” (Η κανναβιδιόλη, ένα σημαντικό μη 
ψυχοτρόπο συστατικό της κάνναβης, ενισχύει την επούλωση των καταγμάτων 
και διεγείρει τη δραστηριότητα της λυσυλ-υδροξυλάσης στους οστεοβλάστες)

2. Idris AI “Cannabinoid receptors as target for treatment of osteoporosis: a  
tale of two therapies” (Οι υποδοχείς κανναβινοειδών ως στόχος για τη 
θεραπεία της οστεοπόρωσης: μια ιστορία δύο θεραπειών) Curr  
Neuropharmacol. 2010 Sep;8(3):243-53.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21358974
Περίληψη
“Το κεντρικό νευρικό σύστημα διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση  
του  μεταβολισμού των  οστών  στην  υγεία  και  στις  ασθένειες,  καθώς  ένας  
αριθμός νευροδιαβιβαστών έχει αναφερθεί ότι επηρεάζει τη δραστηριότητα  
των οστικών κυττάρων μέσω ενός κεντρικού ρελέ. Σύμφωνα με τα παραπάνω,  
πρόσφατες  μελέτες  κατέδειξαν ότι  τα ενδοκανναβινοειδή και  οι  υποδοχείς  
τους  εμπλέκονται  στην  παθογένεση  της  οστεοπόρωσης.  Τα  
ενδοκανναβινοειδή  ανανδαμίδιο  και  2-αραχιδονυλογλυκερόλη βρίσκονται  
στον σκελετό και πολυάριθμες μελέτες έδειξαν επίσης ότι τα οστικά κύτταρα  
εκφράζουν  τους  υποδοχείς  κανναβινοειδών  CB1  και  CB2  και  τον  ορφανό  
υποδοχέα GPR55. Η φαρμακολογική και γενετική απενεργοποίηση των CB1,  
CB2 και GPR55 σε ενήλικους ποντικούς καταστέλλει την οστική  αποδόμηση,  
αυξάνει  την  οστική  μάζα  και  προστατεύει  από  την  οστική  απώλεια,  
υποδηλώνοντας  ότι  οι  αντίστροφοι  αγωνιστές  /  ανταγωνιστές  αυτών  των  
υποδοχέων  μπορούν  να  χρησιμεύσουν  ως  αντι-αποδομητικοί  παράγοντες.  
Στον γηραιό σκελετό, ωστόσο, οι υποδοχείς CB1 και CB2 έχουν προστατευτική  
επίδραση έναντι της εξαρτώμενης από την ηλικία απώλειας οστού τόσο σε  
αρσενικούς όσο και σε θηλυκούς ποντικούς. Η ανεπάρκεια του υποδοχέα CB1  
σε  ηλικιωμένους  ποντικούς  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  επιταχυνόμενη  
εξαρτώμενη  από  την  ηλικία  οστεοπόρωση  λόγω  της  έντονης  αύξησης  της  
οστικής απορρόφησης και της σημαντικής μείωσης του σχηματισμού οστού  
συζευγμένου με αυξημένη συσσώρευση λιποκυττάρων στο διαμέρισμα του  
μυελού των οστών. Παρόμοια επιτάχυνση της οστικής απώλειας αναφέρθηκε  
επίσης  σε  ποντίκια  με  έλλειψη  CB2  παρόμοιας  ηλικίας  αλλά  βρέθηκε  ότι  
σχετίζεται με αυξημένο κύκλο οστού. Αυτή η επισκόπηση συνοψίζει τα in vitro  
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και  in  vivo  ευρήματα  σχετικά  με  την  επίδραση  των  κανναβινοειδών  
υποκαταστατών  στον  μεταβολισμό  των  οστών  και  υποστηρίζει  την  
εκμετάλλευση  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  ως  στόχων  τόσο  για  την  
αναβολική  όσο  και  για  την  αντι-αποδομητική  θεραπεία  για  τη  θεραπεία  
σύνθετων πολύμορφων οστικών παθήσεων όπως η οστεοπόρωση”.

3. Idris AI, Ralston SH “Cannabinoids and bone: friend or foe?” 
(Κανναβινοειδή και οστά: φίλοι ή εχθροί;) Calcif Tissue Int. 2010 
Oct;87(4):285-97.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20532878
Περίληψη
“Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα αναγνωρίζεται  ότι  παίζει σημαντικό ρόλο  
στη  ρύθμιση  μιας  ποικιλίας  φυσιολογικών  διεργασιών,  
συμπεριλαμβανομένου  του  ελέγχου  της  όρεξης  και  της  ενεργειακής  
ισορροπίας, της αντίληψης του πόνου και των ανοσολογικών αποκρίσεων. Το  
ενδοκανναβινοειδές σύστημα έχει επίσης πρόσφατα εμπλακεί στη ρύθμιση  
του  μεταβολισμού  των  οστών.  Τα  ενδογενώς  παραγόμενα  κανναβινοειδή  
είναι  υδρόφοβα  μόρια  που  προέρχονται  από  υδρόλυση  φωσφολιπιδίων  
μεμβράνης.  Αυτές οι  ουσίες,  μαζί  με φυτικά και  συνθετικά κανναβινοειδή,  
αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς κανναβινοειδών τύπου 1, CB(1) και 2, CB(2)  
και τον υποδοχέα GPR55 για τη ρύθμιση της κυτταρικής λειτουργίας μέσω  
μιας ποικιλίας οδών σηματοδότησης. Τα ενδοκανναβινοειδή παράγονται στα  
οστά, αλλά οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν την παραγωγή τους είναι ασαφείς. Ο  
σκελετικός  φαινοτυπικός  προσδιορισμός  των  ποντικών  με  στοχευμένη  
απενεργοποίηση  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  και  οι  φαρμακολογικές  
μελέτες έχουν δείξει ότι τα κανναβινοειδή παίζουν βασικό ρόλο στη ρύθμιση  
του μεταβολισμού των οστών. Τα ποντίκια με ανεπάρκεια CB(1) έχουν υψηλή  
οστική μάζα ως αποτέλεσμα ελαττώματος οστεοκλαστών, αλλά αναπτύσσουν  
οστεοπόρωση λόγω ηλικίας ως αποτέλεσμα του εξασθενημένου σχηματισμού  
οστού  και  συσσώρευσης  λίπους  μυελού  των  οστών.  Τα  ποντίκια  με  
ανεπάρκεια  CB(2)  έχουν  σχετικά  φυσιολογική  οστική  μάζα,  αλλά  
αναπτύσσουν  οστεοπόρωση  λόγω  ηλικίας  ως  αποτέλεσμα  της  αυξημένης  
οστικής  ανακύκλωσης  με  αποσύνδεση  της  οστικής  απορρόφησης  από  τον  
σχηματισμό οστού. Τα ποντίκια με ανεπάρκεια GPR55 έχουν αυξημένη οστική  
μάζα  ως  αποτέλεσμα  ελαττώματος  στην  απορροφητική  δράση  των  
οστεοκλαστών,  αλλά  ο  σχηματισμός  οστού  δεν  επηρεάζεται.  Τα  
κανναβινοειδή  παράγονται  επίσης  μέσα  στους  αρθρικούς  ιστούς  και  
προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι συνδέτες υποδοχέα κανναβινοειδών 
είναι αποτελεσματικοί στη θεραπεία της φλεγμονώδους αρθρίτιδας. Αυτά τα  
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δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι υποδοχείς κανναβινοειδών και τα ένζυμα που  
είναι  υπεύθυνα  για  τη  σύνθεση  και  τη  διάσπαση  των  υποκαταστατών  
διαδραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην  αναμόρφωση  του  οστού  και  στην  
παθογένεση της ασθένειας των αρθρώσεων”.

4. (ό.π.) βλ. στα προηγούμενα άρθρα: “Cannabinoid receptor type 1 protects  
against age-related osteoporosis by regulating osteoblast and adipocyte  
differentiation in marrow stromal cells” (Ο τύπος 1 του υποδοχέα 
κανναβινοειδών προστατεύει από την οστεοπόρωση λόγω ηλικίας με ρύθμιση 
της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών και των λιποκυττάρων στα 
στρωματικά κύτταρα του μυελού)

5. (ό.π.) βλ. στα προηγούμενα άρθρα: “Cannabinoids and the skeleton: from  
marijuana to reversal of bone loss” (Τα κανναβινοειδή και ο σκελετός: από τη 
μαριχουάνα μέχρι την αναστροφή της οστικής απώλειας)

6. Rossi F, Bellini G, Luongo L, Torella M, Mancusi S, De Petrocellis L, Petrosino 
S, Siniscalco D, Orlando P, Scafuro M, Colacurci N, Perrotta S, Nobili B, Di 
Marzo V, Maione S; Endocannabinoid Research Group (ERG), Italy “The 
endovanilloid/endocannabinoid system: a new potential target for  
osteoporosis therapy” (Το ενδοβανιλλοειδές/ενδοκανναβινοειδές σύστημα: 
Ένας νέος πιθανός στόχος για θεραπεία οστεοπόρωσης) Bone. 2011 May 
1;48(5):997-1007.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21237298 
Περίληψη
“Ανθρώπινοι  οστεοκλάστες  εκφράζουν  λειτουργικούς  TRPV1  διαύλους,  
υποδοχείς  κανναβινοειδών  CB1  /  CB2  και  συνθετικά  /  καταβολικά  
ενδοσυνθετικά  ένζυμα  ενδοκανναβινοειδών  /  ενδοβανιλλοειδών. Ο 
φαρμακολογικός  χειρισμός  αυτού  του  συστήματος  μπορεί  να  ρυθμίσει  τη  
δράση  των  οστεοκλαστών.  Εδώ,  μέσω  πολυεπιστημονικών  προσεγγίσεων,  
αποδεικνύουμε ότι τα ένζυμα και οι  υποδοχείς του ενδοκανναβινοειδούς /  
ενδοβανιλλοειδούς συστήματος  εκφράζονται  διαφορετικά  σε  οστεοκλάστες  
από εμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς ή με οστεοπόρωση. Αναφέρουμε ότι σε  
οστεοκλάστες από ασθενείς με οστεοπόρωση, τα κανάλια TRPV1 ρυθμίζονται  
προς  τα  πάνω  και,  εάν  διεγερθούν  επίμονα  με  ρηρισιφατοξίνη,  
συσσωματώνονται  στη μεμβράνη πλάσματος  ενώ προκαλούν μαζική  υπερ-
έκφραση υποδοχέων CB2.  Με την παροχή νέων στοιχείων για  μια κρίσιμη  
λειτουργική  διασταυρούμενη  επικοινωνία μεταξύ  των  υποδοχέων  CB2  και  
TRPV1 στην οστεοπόρωση, εικάζεται ότι η απευαισθητοποίηση με TRPV1 ή η  
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ενισχυμένη  διακίνηση  μαζί  με  την  υπερέκφραση  υποδοχέα  CB2  που  
προκαλείται  από  αγωνιστή  TRPV1  μπορεί  να  είναι  κρίσιμη  για  την  
ελαχιστοποίηση  της  εισόδου  ασβεστίου  σε  οστεοκλάστες,  η  οποία  θα  
μπορούσε με τη σειρά της να είναι υπεύθυνη για την υπερ-ενεργοποίηση των  
κυττάρων και την υψηλότερη απορρόφηση οστού. Τα δεδομένα μας ανοίγουν  
το δρόμο για τη χρήση του αγωνιστή TRPV1 μαζί με τους CB2 αγωνιστές ή  
τους ανταγωνιστές της CB1 στην οστεοπόρωση”.

7. Rossi F, Siniscalco D, Luongo L, De Petrocellis L, Bellini G, Petrosino S, Torella 
M, Santoro C, Nobili B, Perrotta S, Di Marzo V, Maione S “The 
endovanilloid/endocannabinoid system in human osteoclasts: possible  
involvement in bone formation and resorption” (Το ενδοβανιλλοειδές / 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα σε ανθρώπινους οστεοκλάστες: πιθανή 
εμπλοκή στον σχηματισμό οστού και επανα-απορρόφηση) Bone. 2009 
Mar;44(3):476-84.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059369 
Περίληψη
“Πρόσφατες  μελέτες  υποδεικνύουν  ένα  ρόλο  για  το  ενδοκανναβινοειδές  /  
ενδοβανιλλοειδές ανανδαμίδιο  στη  ρύθμιση  της  ισορροπίας  οστικής  
απορρόφησης / σχηματισμού σε ποντίκια. Εδώ, εξετάσαμε τη συν-έκφραση  
του παροδικού δυναμικού υποδοχέα βανιλλοειδούς τύπου 1 (TRPV1) και των  
υποδοχέων κανναβινοειδών CB1 / CB2 μαζί με φωσφολιπάση D (NAPE-PLD)  
υδρολύωσης Ν-ακυλοφωσφατιδυλαιθανολαμίνης  (DAPE-PLD) και  υδρολάση  
αμιδίου λιπαρού οξέος (FAAH) δύο ένζυμα υπεύθυνα για τη σύνθεση και τον  
καταβολισμό  του  ανανδαμιδίου  αντίστοιχα,  στους  ανθρώπινους  
οστεοκλάστες.  Η συν-έκφραση των TRPV1, CB1 /  CB2,  NAPE-PLD και  FAAH  
βρέθηκε  τόσο  σε  ανθρώπινες  καλλιέργειες  οστεοκλαστών  όσο  και  σε  
φυσικούς οστεοκλάστες από ανθρώπινες βιοψίες οστών. Επιπλέον, η είσοδος  
με ασβέστιο που προκαλείται από αγωνιστή έδειξε ότι ο υποδοχέας TRPV1  
είναι  λειτουργικά  ενεργός  in  vitro.  Συνεπώς,  βιομοριακά  και  λειτουργικά  
πειράματα  έδειξαν  ότι  ρητριφερατοξίνη  (resiniferatoxin, RTX),  ένας  
επιλεκτικός  αγωνιστής  υποδοχέα  TRPV1,  αύξησε  την  έκφραση  και  τη  
δραστικότητα  του  TRAP  και  της  καθεψίνης  Κ,  δύο  ειδικούς  βιοδείκτες  
οστεοκλαστών.  Η  απόδειξη  ότι  οι  κανναβινοειδείς  και  βανιλλοειδείς  
υποδοχείς συν-εκφράζονται  σε ανθρώπινους οστεοκλάστες υποδηλώνει  ότι  
θα  μπορούσαν  να  διασταυρώσουν  την  ενδογενή  ισορροπία  της  
ορυκτοποίησης  των οστών και  της  απορρόφησης με  διαφορετικές  δράσεις  
ανανδαμιδίου μέσω των υποδοχέων TRPV1 και κανναβινοειδών. Η παρουσία  
των ενδοκανναβινοειδών / ενδοβανιλλοειδών πρωτεϊνών στους ανθρώπινους  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059369


οστεοκλάστες πιθανόν να έχει επιπτώσεις για τη διαχείριση του συνδρόμου  
που  σχετίζεται  με  την  απο-ορυκτοποίηση  των  οστών  (δηλ.,  της  
οστεοπόρωσης)”.

8. Bab I, Ofek O, Tam J, Rehnelt J, Zimmer A “Endocannabinoids and the 
regulation of bone metabolism” (Ενδοκανναβινοειδή και η ρύθμιση του 
μεταβολισμού των οστών) J Neuroendocrinol. 2008 May;20 Suppl 1:69-74.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18426503 
Περίληψη
“Στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, ο μεταβολισμός των  
οστών  εκδηλώνεται  ως  μια  συνεχής  διαδικασία  διαμόρφωσης /  
αναδιαμόρφωσης  με  την  οποία  ανανεώνεται  συνεχώς  η  ορυκτοποιητική  
μήτρα των οστών. Πρόσφατα, τα κύρια συστατικά του ενδοκανναβινοειδούς  
συστήματος  έχουν αναφερθεί  στον  σκελετό.  Οι  οστεοβλάστες,  τα  κύτταρα  
που σχηματίζουν οστά και άλλα κύτταρα της οστεοβλαστικής γραμμής, καθώς  
και οι οστεοκλάστες, τα κύτταρα που απορροφούν τα οστά και οι πρόδρομοι  
τους,  συνθέτουν  τα  ενδοκανναβινοειδή  ανανδαμίδιο  και  2-
αραχιδονυλογλυκερόλη (2-AG). Οι CB(1) υποδοχείς κανναβινοειδών υπάρχουν  
σε συμπαθητικά νευρικά τερματικά σε στενή γειτνίαση με τους οστεοβλάστες.  
Η ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων CB(1) από αυξημένα επίπεδα οστού 2-
AG  επικοινωνεί  με  σήματα  εγκεφάλου  προς  οστό  όπως  επεξηγείται  από  
τραυματική εγκεφαλική βλάβη που προκαλείται από διέγερση σχηματισμού  
οστού. Σε αυτή τη διαδικασία, η αναδρομική σήμανση CB(1) αναστέλλει την  
απελευθέρωση  νοραδρεναλίνης  και  ανακουφίζει  από  τον  τονωτικό  
συμπαθητικό  περιορισμό  του  σχηματισμού  οστού.  Οι  υποδοχείς  CB(2)  
εκφράζονται από τους οστεοβλάστες και τους οστεοκλάστες. Η ενεργοποίησή  
τους  διεγείρει  τον  σχηματισμό  οστού  και  καταστέλλει  την  οστική  
απορρόφηση.  Οι  ποντικοί  με  έλλειψη  CB(2)  παρουσιάζουν  αξιοσημείωτα  
επιταχυνόμενη οστική απώλεια λόγω ηλικίας. Η επαγόμενη από ωοθηκεκτομή  
απώλεια οστού μπορεί να προληφθεί και να διασωθεί από έναν CB(2) ειδικό  
αγωνιστή.  Ως  εκ  τούτου,  τα  συνθετικά  CB(2)  προσδέματα,  τα  οποία  είναι  
σταθερά και διαθέσιμα από το στόμα, παρέχουν μια βάση για την ανάπτυξη  
νέων  αντι-οστεοπορωτικών  θεραπειών,  χωρίς  ψυχοτρόπες  επιδράσεις.  Το  
γονίδιο CNR2 (που κωδικοποιεί τον CB(2)) στις γυναίκες συνδέεται με χαμηλή  
οστική πυκνότητα, προσφέροντας μια ανίχνευση για τον προσδιορισμό των  
γυναικών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν οστεοπόρωση”.

9. Bab I, Zimmer A “Cannabinoid receptors and the regulation of bone mass” 
(Οι υποδοχείς κανναβινοειδών και η ρύθμιση της οστικής μάζας) Br J  
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Pharmacol. 2008 Jan;153(2):182-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18071301
Περίληψη
“Ένα λειτουργικό ενδοκανναβινοειδές σύστημα υπάρχει σε πολλά όργανα και  
ιστούς  θηλαστικών.  Πρόσφατα,  ενδοκανναβινοειδή  και  οι  υποδοχείς  τους  
έχουν αναφερθεί στον σκελετό. Οι οστεοβλάστες, τα κύτταρα σχηματισμού  
οστών και οι οστεοκλάστες, τα κύτταρα που απορροφούν τα οστά, παράγουν  
τα  ενδοκανναβινοειδή  ανανδαμίδιο  και  2-αραχιδονυλογλυκερόλη  και  
εκφράζουν τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB2. Αν και ο CB2 έχει εμπλακεί  
σε  παθολογικές  διεργασίες  στο  κεντρικό  νευρικό  σύστημα  και  στους  
περιφερικούς  ιστούς,  ο  σκελετός  εμφανίζεται  ως  το  κύριο  σύστημα  
φυσιολογικά  ρυθμιζόμενο  από  τον CB2.  Τα  ποντίκια  με  έλλειψη  CB2  
παρουσιάζουν μια έντονα επιταχυνόμενη απώλεια οστού που σχετίζεται με  
την  ηλικία  και  το  γονίδιο  CNR2  (που  κωδικοποιεί  τον CB2)  στις  γυναίκες  
συνδέεται με χαμηλή οστική πυκνότητα. Η ενεργοποίηση του CB2 εξασθενεί  
την επαγόμενη από ωοθηκεκτομή απώλεια οστού σε ποντίκια περιορίζοντας  
την οστική απορρόφηση και ενισχύοντας τον σχηματισμό οστού. Ως εκ τούτου  
συνθετικοί  CB2  προσδέτες,  οι  οποίοι  είναι  σταθεροί  και  διαθέσιμοι  για  
χορήγηση  από  στόμα,  παρέχουν  μια  βάση  για  την  ανάπτυξη  νέων  αντι-
οστεοπορωτικών  θεραπειών.  Η  ενεργοποίηση  του  CB1  στα  συμπαθητικά  
νευρικά τερματικά στα οστά αναστέλλει την απελευθέρωση νορεπινεφρίνης,  
εξισορροπώντας έτσι τον τονωτικό συμπαθητικό περιορισμό του σχηματισμού  
οστού. Χαμηλά επίπεδα CB1 επίσης αναφέρθηκαν σε οστεοκλάστες. Οι CB1-
null ποντικοί εμφανίζουν έναν σκελετικό φαινότυπο ο οποίος εξαρτάται από  
το στέλεχος ποντικού, το φύλο και τη συγκεκριμένη μετάλλαξη του γονιδίου  
που κωδικοποιεί τον CB1, το CNR1”.

10. Putnam SE, Scutt AM, Bicknell K, Priestley CM, Williamson EM “Natural  
products as alternative treatments for metabolic bone disorders and for 
maintenance of bone health” (Φυσικά προϊόντα ως εναλλακτικές θεραπείες 
για μεταβολικές διαταραχές των οστών και για τη διατήρηση της υγείας των 
οστών) Phytother Res. 2007 Feb;21(2):99-112.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17106868
Περίληψη
“Ο μεταβολισμός των οστών περιλαμβάνει μια πολύπλοκη ισορροπία μεταξύ  
της  απόθεσης  της  μήτρας  και  της  ορυκτοποίησης  και  της  απορρόφησης.  
Υπάρχουν  τώρα  καλά  στοιχεία  ότι  τα  διαιτητικά  συστατικά  και  τα  φυτικά  
προϊόντα  μπορούν  να  επηρεάσουν  αυτές  τις  διεργασίες,  ιδιαίτερα  με  την  
αναστολή της οστικής απορρόφησης, έχοντας έτσι ευεργετικά αποτελέσματα  
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στον σκελετό. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί ότι ορισμένα κοινά λαχανικά,  
συμπεριλαμβανομένου  του  κρεμμυδιού,  του  σκόρδου  και  του  μαϊντανού,  
μπορούν  να  αναστείλουν  την  οστική  απορρόφηση  σε  αρουραίους  με  
ωοθηκεκτομή.  Τα  αιθέρια  έλαια  που  προέρχονται  από  φασκόμηλο,  
δενδρολίβανο,  θυμάρι  και  άλλα  βότανα  αναστέλλουν  τη  δράση  των  
οστεοκλαστών  in  vitro  και  οδηγούν  σε  αύξηση  της  οστικής  πυκνότητας.  Η  
σόγια,  μια  πλούσια  πηγή  ισοφλαβονών,  έχει  δείξει  πολλά  υποσχόμενα  
αποτελέσματα και επιδημιολογικά στοιχεία για να υποστηρίξει μια χρήση για  
τη διατήρηση της υγείας των οστών και οι διάφορες παραδοσιακές συνταγές  
βοτάνων  στην  ιατρική  της  Κίνας  και  της  Ayurvedic έχουν  επίσης  εμφανή  
αποτελέσματα  στα  φαρμακολογικά  μοντέλα  οστεοπόρωσης.  Πρόσφατα,  τα  
κανναβινοειδή  έχουν  περιγραφεί  ως  έχοντα  θετικά  αποτελέσματα  στη  
διαφοροποίηση  των  οστεοβλαστών  και  η  παρουσία  κανναβινοειδών  
υποδοχέων  στον  οστικό  ιστό  υποδηλώνει  έναν  πιο  πολύπλοκο  ρόλο  στον  
μεταβολισμό  των  οστών  από  ότι  είχε  προηγουμένως  θεωρηθεί.  Το  πρώτο  
μέρος  αυτής  της  ανασκόπησης  συζητά  εν  συντομία  τον  φυσιολογικό  
μεταβολισμό  των  οστών  και  τις  διαταραχές  που  προκαλούνται  από  τη  
διαταραχή του, με ιδιαίτερη αναφορά στην οστεοπόρωση και τις τρέχουσες  
φαρμακολογικές θεραπείες. Οι συνέπειες των φυσικών προϊόντων στα οστά  
και  στον συνδετικό ιστό συζητούνται  στη συνέχεια,  για να συμπεριλάβουν  
στοιχεία διατροφής, εκχυλίσματα βοτάνων και συμπληρώματα διατροφής, με  
στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους”.

11. (ό.π.) βλ. στα προηγούμενα άρθρα: “Peripheral Cannabinoid Receptor,  
CB2, Regulates Bone Mass” (Ο περιφερειακός κανναβινοειδής υποδοχέας, 
CB2, ρυθμίζει την οστική μάζα)

12. Idris AI, van 't Hof RJ, Greig IR, Ridge SA, Baker D, Ross RA, Ralston SH 
“Regulation of bone mass, bone loss and osteoclast activity by cannabinoid  
receptors” (Ρύθμιση της οστικής μάζας, απώλειας οστού και οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας από τους υποδοχείς κανναβινοειδών) Nat Med. 2005 
Jul;11(7):774-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15908955 
Περίληψη
“Η  ταχεία  οστεοκλαστική  απορρόφηση  οστών  έχει  κεντρικό  ρόλο  στην  
παθογένεση  της  οστεοπόρωσης  και  άλλων  ασθενειών  των  οστών.  Ο  
προσδιορισμός  των  μοριακών οδών που ρυθμίζουν  τη  δραστηριότητα  των  
οστεοκλαστών παρέχει ένα κλειδί για την κατανόηση των αιτιών αυτών των  
ασθενειών  και  για  την  ανάπτυξη  νέων  θεραπειών.  Εδώ  δείχνουμε  ότι  οι  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15908955


ποντικοί  με αδρανοποίηση των κανναβινοειδών υποδοχέων τύπου 1  (CB1)  
έχουν αυξημένη οστική μάζα και  προστατεύονται  από απώλεια οστού που  
προκαλείται  από  ωοθηκεκτομή.  Φαρμακολογικοί  ανταγωνιστές  των  
υποδοχέων  CB1  και  CB2  παρεμπόδιζαν  την  επαγόμενη  από  ωοθηκεκτομή  
απώλεια  οστού  in  vivo  και  προκάλεσαν  αναστολή  οστεοκλάστη  in  vitro  
προωθώντας  την  απόπτωση  των  οστεοκλαστών  και  αναστέλλοντας  την  
παραγωγή διαφόρων παραγόντων επιβίωσης οστεοκλαστών. Αυτές οι μελέτες  
δείχνουν ότι ο υποδοχέας CB1 έχει ένα ρόλο στη ρύθμιση της οστικής μάζας  
και της επαγόμενης από ωοθηκεκτομή οστικής απώλειας και ότι οι CB1- και  
CB2-επιλεκτικοί ανταγωνιστές των υποδοχέων κανναβινοειδών είναι μια νέα  
κατηγορία  αναστολέων  οστεοκλαστών  που  μπορεί  να  έχουν  αξία  στη  
θεραπεία της οστεοπόρωσης και άλλες ασθένειες των οστών”.

13. Kelly OJ, Gilman JC, Kim Y, Ilich JZ “Long-chain polyunsaturated fatty acids  
may mutually benefit both obesity and osteoporosis” (Τα μακράς αλύσου 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μπορεί να είναι ωφέλημα τόσο για την 
παχυσαρκία όσο και για την οστεοπόρωση) Nutr Res. 2013 Jul;33(7):521-33.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23827126
Περίληψη
“Η  υπερκατανάλωση  των  n-6  πολυακόρεστων  λιπαρών  οξέων  
(polyunsaturated fatty acids, PUFA), με αποτέλεσμα την υψηλή αναλογία n-6  
προς  n-3  PUFA,  μπορεί  να  συμβάλει  στην  αυξημένη  παθογένεση  της  
παχυσαρκίας  και  της  οστεοπόρωσης,  προωθώντας  τη  χρόνια  φλεγμονή  
χαμηλής εκτίμησης (low-grade chronic inflammation, LGCI). Όπως δείχνουν τα  
στοιχεία,  τόσο  η  παχυσαρκία  όσο  και  η  οστεοπόρωση  συνδέονται  σε  
κυτταρική και συστημική βάση. Αυτή η ανασκόπηση θα αναλύσει αν υπάρχει  
σχέση μεταξύ LGCI, λίπους, οστού και n-3 PUFA. Κατά τη διάρκεια του κύκλου  
ζωής,  αυξάνεται  η  φλεγμονή,  συσσωρεύεται  λίπος  και  η  οστική  μάζα  
μειώνεται,  γεγονός  που  υποδηλώνει  ότι  υπάρχει  μια  σύνδεση.  Αυτή  η  
ανασκόπηση θα αρχίσει με την εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι ισχύουσες  
αμερικανικές  οδηγίες  διατροφής  και  δίαιτας  μπορεί  να  υπολείπονται  της  
αντιφλεγμονώδους  δόσης  του  n-3  PUFA  εικοσαπενταενοϊκού  οξέος  
(eicosapentaenoic  acid, EPA)  και  του  δοκοσαεξανοϊκού  οξέως  
(docosahexaenoic  acid,  DHA).  Στη  συνέχεια  θα  καθορίσει  την LGCI  και  θα  
περιγράψει τα στοιχεία για μια σχέση μεταξύ λίπους και οστού. Η φλεγμονή  
καθώς σχετίζεται με την παχυσαρκία και την οστεοπόρωση και τον τρόπο με  
τον οποίο το ΕΡΑ και το DHA μπορεί να ανακουφίσει τη σχετιζόμενη φλεγμονή  
θα ακολουθηθεί από μερικές προκαταρκτικές αποδείξεις για να δείξουν πώς  
η  δέσμευση  της  γραμμής  των  μεσεγχυματικών  βλαστικών  κυττάρων  
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(mesenchymal stem cell, MSC) μπορεί να μεταβληθεί από τη φλεγμονή για να  
ευνοηθεί η αδιπογένεση (adipogenesis). Η υπόθεσή μας είναι ότι το n-3 PUFA  
επηρεάζει θετικά την παχυσαρκία και την οστεοπόρωση μειώνοντας την LGCI,  
οδηγώντας τελικά σε μια ωφέλιμη μετατόπιση στη δέσμευση της γραμμής  
MSC.  Αυτή η  υπόθεση σχετίζεται  ουσιαστικά με  την  ανάγκη περισσότερης  
εστιασμένης έρευνας σε διάφορους τομείς, όπως ο καθορισμός παραγόντων  
ηλικίας και τρόπου ζωής που προάγουν τη μετατόπιση της δέσμευσης MSC  
και εάν οι τρέχουσες προσλήψεις EPA και DHA είναι βέλτιστες για το λίπος και  
τα οστά”.

14. (ό.π.) βλ. στα προηγούμενα άρθρα: “Skeletal lipidomics: regulation of  
bone metabolism by fatty acid amide family” (Σκελετικές λιπιδομίες: ρύθμιση 
του οστικού μεταβολισμού από την οικογένεια αμιδίων λιπαρών οξέων)


