
Κάνναβη και Παθήσεις των Πνευμόνων

Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για την Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)



(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)”

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-
pulmonary-disease/ Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD,

M.B.A, Chief Medical Officer, November 7, 2019)

Εάν  αγωνίζεσαι  με  την  ΧΑΠ  και  αναρωτιέσαι  εάν  μπορείς  να  καπνίσεις
κάνναβη,  μια 20ετής μελέτη μας λέει  ότι  το περιστασιακό,  το ξαναλέω, το
περιστασιακό κάπνισμα κάνναβης δεν έχει ως συνέπεια χρόνια θέματα με την
αναπνοή[1]. Αλλά υπάρχουν περισσότερα σε αυτό. Στην πραγματικότητα, η
ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  στην  ΧΑΠ  μπορεί  να  βοηθήσει  εκείνους  που
αντιμετωπίζουν αυτήν την προοδευτικής επιδείνωσης πνευμονική νόσο.
[1] “Marijuana Smoking Not Linked to Chronic Breathing Problems” (Το κάπνισμα κάνναβης δεν 
συνδέεται με χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού) 
https://www.webmd.com/lung/news/20120103/marijuana-smoking-not-linked_to-chronic-
breathing-problems#1 

Τι είναι η ΧΑΠ;
Η  ΧΑΠ  ή  η  χρόνια  αποφρακτική  πνευμονοπάθεια,  είναι  μια  επίμονη
φλεγμονώδης πνευμονοπάθεια που έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της
ροής του αέρα στον πνεύμονα. Το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία της ΧΑΠ και οι
περισσότεροι ασθενείς είναι είτε ενεργοί, είτε πρώην καπνιστές. Ωστόσο, ένα
25% των ασθενών με ΧΑΠ[2] δεν έχουν καπνίσει ποτέ.
[2] “COPD” (ΧΑΠ) https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/copd 

Και  άλλοι  παράγοντες  συμβάλλουν  στην  ΧΑΠ,  συμπεριλαμβανομένης  της
μακροχρόνιας έκθεσης σε ερεθιστικά των πνευμόνων, όπως οι χημικοί καπνοί,
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η σκόνη και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Μπορεί επίσης να αναπτύξει κάποιος
την  ασθένεια  μέσω  ανεπάρκειας  της  άλφα-1  αντι-θρυψίνης  (alpha-1  anti-
trypsin deficiency), μια σπάνια γενετική κατάσταση.

Οι θεραπείες για την ΧΑΠ μπορεί να βοηθήσουν στη διαχείριση της νόσου με
τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  και  οι  ασθενείς  με  χρόνια  αποφρακτική
πνευμονοπάθεια μπορούν να ελέγξουν τα συμπτώματά τους και να επιτύχουν
καλή  ποιότητα  ζωής,  ιδιαίτερα  στα  αρχικά  στάδια  της  πάθησης.  Μπορούν
επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο άλλων παθήσεων που σχετίζονται  με την
ΧΑΠ.

Τύποι ΧΑΠ
Όταν έχεις ΧΑΠ, αντιμετωπίζεις δύσπνοια και έχεις δυσκολία στην αναπνοή. Η
ΧΑΠ είναι ένας όρος ομπρέλα, καθώς υπάρχουν δύο κύριοι υποτύποι χρόνιας
αποφρακτικής  πνευμονοπάθειας:  το  εμφύσημα  και  η  χρόνια  βρογχίτιδα.
Πολλοί ασθενείς με ΧΑΠ έχουν και τους δύο αυτούς υποτύπους.

Εμφύσημα
Το  εμφύσημα[3]  (βλ.  επόμενο  άρθρο)  καταστρέφει  τους  αερόσακους  του
πνεύμονα και τους αναγκάζει να επεκταθούν και να εκραγούν. Όταν υπάρχει
ζημιά  σε  αυτόν  τον  τομέα,  είναι  δύσκολο  να  αποβάλλεις  αέρα  από  τους
πνεύμονες,  και  αυτό  οδηγεί  σε  συσσώρευση  διοξειδίου  του  άνθρακα  στο
σώμα  και  μια  ολόκληρη  σειρά  από  άλλα  συμπτώματα  του  εμφυσήματος,
όπως:
* Μακρόχρονος βήχας
* Δυσκολία στην αναπνοή
* Συνεχής κόπωση
* Μακροχρόνια παραγωγή βλέννας
* Συνεχής αίσθηση του να μην παίρνεις αρκετό αέρα
* Συριγμός
[3] “Medical Marijuana For Emphysema” (Ιατρική χρήση της κάνναβης για το εμφύσημα) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/emphysema/ 

Περισσότερα από 3 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ[4] έχουν λάβει διάγνωση
εμφυσήματος.
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[4] “Emphysema” (Εμφύσημα) https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9370-emphysema 

Χρόνια βρογχίτιδα
Η χρόνια  βρογχίτιδα προκαλεί  ερεθισμό των αεραγωγών και  φλεγμονή.  Οι
αεραγωγοί είναι  οι  σωλήνες  στους πνεύμονες όπου ρέει  ο αέρας.  Όταν οι
σωλήνες  αυτοί  ερεθίζονται  και  παρουσιάζουν  φλεγμονή,  αρχίζει  να
σχηματίζεται μια παχιά βλέννα.

Καθώς ο χρόνος περνά, αυτή η βλέννα συνδέεται με τους αεραγωγούς και
καθιστά  δύσκολη  την  αναπνοή.  Στη  συνέχεια,  βήχουμε  εκκρίσεις  βλέννας,
γνωστές ως φλέγμα ή πτύελα.

Τα συμπτώματα της χρόνιας βρογχίτιδας περιλαμβάνουν:
* Φτύσιμο ή βήξιμο με λευκή ή διαυγή βλέννα
* Καθημερινός βήχας, που διαρκεί από μερικούς μήνες έως μερικά χρόνια στη
σειρά
* Δυσκολία στην αναπνοή
* Κόπωση
* Σφίξιμο στο στήθος ή δυσφορία

Κατά  το  παρελθόν  έτος,  περίπου 9,3  εκατομμύρια  ενήλικες[6]  έλαβαν  μια
διάγνωση χρόνιας βρογχίτιδας.
[5] “Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Includes: Chronic Bronchitis and 
Emphysema” (Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Περιλαμβάνονται: Χρόνια βρογχίτιδα 
και εμφύσημα) https://www.cdc.gov/nchs/fastats/copd.htm 

Η ιστορία της ΧΑΠ
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Η ΧΑΠ είναι γνωστή από τα μέσα του 1600[6], σύμφωνα με τις πληροφορίες
που παρέχει το Lung Institute. Η γνώση για την ΧΑΠ ξεκίνησε στα μέσα του
17ου αιώνα μέσω των γραπτών του Theophile Bonet, ενός γεννημένου στην
Ελβετία γιατρού. Μετά την εκτέλεση περισσότερων από 3.000 αυτοψιών σε
ασθενείς,  περιέγραψε  για  πρώτη  φορά  τις  επιδράσεις  του  εμφυσήματος
στους πνεύμονες.
[6] “History of COPD” (Η ιστορία της ΧΑΠ) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-
obstructive-pulmonary-disease/ 

Ο Charles Badham, ένας Βρετανός γιατρός, ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε
τον όρο “βρογχίτιδα” το 1814 για να αναφερθεί σε φλεγμονώδεις μεταβολές
του βλεννογόνου μεμβράνης. Οι γιατροί μάθαιναν πολλά για τους πνεύμονες
μέχρι τη δεκαετία του 1950. Κατά τη συνάντηση του συμποσίου Ciba Guest
Symposium  το  1959,  οι  συνελθόντες  γιατροί  συνέστησαν  έναν  πλήρη
κατάλογο συστατικών για τον προσδιορισμό και τη διάγνωση της ΧΑΠ.

Συμπτώματα της ΧΑΠ
Δεν εμφανίζεις συνήθως συμπτώματα της ΧΑΠ έως ότου έχεις μια σημαντική
βλάβη  στους  πνεύμονες  σου.  Τα  συμπτώματα  τείνουν  να  χειροτερεύουν,
ειδικά εάν εξακολουθείς  να  καπνίζεις.  Τα συμπτώματα της  ΧΑΠ μπορεί  να
περιλαμβάνουν:
* Συριγμό
* Δύσπνοια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια σωματικών δραστηριοτήτων
* Έλλειψη ενέργειας
* Σφίξιμο στο στήθος
* Συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
* Οίδημα των ποδιών, των αστραγάλων και των ποδιών
* Μπλάβιασμα στις βάσεις των νυχιών ή στα χείλη
* Απρόσμενη απώλεια βάρους
* Χρόνιο βήχα, που πιθανώς προκαλεί λευκή, διαυγή, πρασινωπή ή κίτρινη 
βλέννα
* Χρειάζεται να καθαρίζεις τον λαιμό σου (απόχρεμψη) όταν ξυπνάς κάθε 
πρωί λόγω βλέννας στους πνεύμονες

Τα  άτομα  που  πάσχουν  από  ΧΑΠ  μπορεί  να  εμφανίσουν  επεισόδια

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease/


παροξυσμού,  όπου  τα  συμπτώματά  τους  επιδεινώνονται  σε  σχέση  με  το
συνηθισμένο και συνεχίζονται για λίγες μέρες.

Επιδράσεις της ΧΑΠ
Εάν ζεις με την ΧΑΠ, κάθε αναπνοή που παίρνεις μπορεί να είναι δύσκολη. Οι
ασθενείς με ΧΑΠ διατρέχουν κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών ή απειλητικών για
τη ζωή επιπτώσεων. Ορισμένες επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

Καρκίνος του πνεύμονα
Επειδή το κάπνισμα είναι  η Νο 1 αιτία της  ΧΑΠ,  δεν αποτελεί  έκπληξη το
γεγονός  ότι  πολλοί  ασθενείς  με  ΧΑΠ  συχνά  αναπτύσσουν  καρκίνο  του
πνεύμονα[7] (βλ. επόμενο άρθρο).
[7] “Medical Marijuana For Lung Cancer” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον καρκίνο του 
πνεύμονα) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/lung-cancer/ 

Πνευμονία
Όταν  οι  ιοί  ή  τα  βακτήρια  εισέρχονται  στους  πνεύμονες,  δημιουργούν
λοίμωξη και εμφανίζεται πνευμονία (βλ. επόμενο άρθρο). Εάν έχεις ευάλωτο
πνευμονικό  σύστημα,  η  πνευμονία  μπορεί  να  είναι  ιδιαίτερα  επικίνδυνη,
καθώς μπορεί να βλάψει τους πνεύμονες σου περαιτέρω. Όταν συμβεί αυτό,
δημιουργεί έναν κύκλο ασθενειών, εξασθενίζοντας περαιτέρω τους πνεύμονες
σου και επιδεινώνοντας γρήγορα την υγεία σου.

Καρδιακή ανεπάρκεια λόγω ΧΑΠ
Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σημαντική επιπλοκή της ΧΑΠ. Εφόσον η ΧΑΠ
οδηγεί  σε χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματος,  η
καρδιά σου μπορεί να υποφέρει. Και επειδή πολλά συμπτώματα καρδιακής
ανεπάρκειας  είναι  παρόμοια με  τα  συμπτώματα της  ΧΑΠ,  μπορεί  να  είναι
δύσκολο να αναγνωρίσεις ότι αντιμετωπίζεις προβλήματα με την καρδιά σου
μέχρι να είναι πολύ αργά.

Άνοια
Οι  ασθενείς  με  σοβαρή  ΧΑΠ  συχνά  εμφανίζουν  σταδιακή  πνευματική
παρακμή,  καθιστώντας  δύσκολη  τη  διαχείριση  των  συμπτωμάτων  τους,
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ιδιαίτερα αν είναι μεγάλοι σε ηλικία. Επιπλοκές όπως το υψηλό διοξείδιο του
άνθρακα,  το  χαμηλό  οξυγόνο  και  η  βλάβη  των  αιμοφόρων  αγγείων  του
εγκεφάλου που προκαλείται από το κάπνισμα μπορούν να συμβάλουν στην
άνοια[8] στην ΧΑΠ.
[8] “Medical Marijuana For Dementia” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης στην άνοια) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/dementia/ 

Διαβήτης
Ενώ η ΧΑΠ δεν προκαλεί ανάπτυξη διαβήτη[9], εάν έχεις ήδη διαβήτη, η ΧΑΠ
μπορεί  να  σε  δυσκολέψει  να  καταπολεμήσεις  τα  συμπτώματά  σου.  Μια
σημαντική επιπλοκή όταν έχεις διαβήτη και ΧΑΠ είναι ότι πολλά φάρμακα για
αυτές τις ασθένειες αλληλεπιδρούν κακώς μεταξύ τους. Ο διαβήτης μπορεί
επίσης να περιορίσει το καρδιαγγειακό σου σύστημα. Ως εκ τούτου, θα δεις τα
συμπτώματά της ΧΑΠ και του διαβήτη να χειροτερεύουν.
[9] “Medical Marijuana For Type 1 Diabetes” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον διαβήτη 
τύπου 1) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/type-1-diabetes/ 

Ψυχικές επιδράσεις της ΧΑΠ
Όπως και με οποιαδήποτε χρόνια ασθένεια, η ΧΑΠ μπορεί να σε προκαλέσει
αίσθηση   απελπισίας  και  κατάθλιψη.  Η  υπνηλία,  η  κόπωση  και  άλλα
συμπτώματα της ΧΑΠ σχετίζονται με την κατάθλιψη και τα προβλήματα του
φαγητού, η ανάγκη για συμπληρωματικό οξυγόνο και άλλα αποτελέσματα της
διαταραχής μπορούν επίσης να σε “ρίξουν” ψυχολογικά.

Επίσης, είσαι πιο ευάλωτος στο άγχος όταν έχεις ΧΑΠ. Έχοντας δυσκολία στο
να αναπνεύσεις και να μην είσαι σε θέση να πάρεις αναπνοή μπορεί να είναι
απίστευτα αγχωτικό.  Ως εκ τούτου, ως ασθενής της ΧΑΠ, μπορεί  πάντα να
ανησυχείς για την εμφάνιση μιας αγωνιώδους δύσπνοιας.

Αν η αναπνοή σου έχει θέματα με την ποιότητα του αέρα που αναπνέεις ή
από κάποιο παρόμοιο πρόβλημα, ο εγκέφαλός σου μπορεί να εκπέμψει έναν
εσωτερικό  συναγερμό  “ασφυξίας”  που  προκαλεί  ένα  κύμα  τρομακτικής
δυσφορίας και πανικού.

Ο πανικός προκαλεί:
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* Τρέμουλο στα  χέρια
* Έντονο καρδιακό ρυθμό
* Ένα συναίσθημα ότι βρίσκεσαι στα όρια
* Ζαλάδα

Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει συντριπτικά συναισθήματα και θα
αντιμετωπίσεις  ακόμα  περισσότερο  άγχος  από  αυτούς  τους  υπερβολικούς
ψευδείς συναγερμούς.

Στατιστικές για την ΧΑΠ
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τα στοιχεία που αφορούν τη
ΧΑΠ περιλαμβάνουν:
* Το 2016, ο επιπολασμός της ΧΑΠ ήταν 251 εκατομμύρια κρούσματα 
παγκοσμίως[10], σύμφωνα με τη μελέτη Global Burden of Disease.
* Οι συνολικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η ασθένεια προκάλεσε 3,17 
εκατομμύρια θανάτους το 2015.
* Περισσότερο από το 90 τοις εκατό των θανάτων που οφείλονται στη ΧΑΠ 
εμφανίζονται σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.
[10] “Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)” (Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(COPD)) https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-
disease-(copd) 

Τρέχουσες θεραπείες που διατίθενται για τη ΧΑΠ και οι παρενέργειες 
τους
Η  διακοπή  του  καπνίσματος  είναι  ο  βέλτιστος  τρόπος  επιβράδυνσης  της
εξέλιξης  της  ΧΑΠ.  Στην  πραγματικότητα,  είναι  το  πιο  ζωτικό  πρώτο  βήμα,
ακόμη και αν νομίζεις ότι είναι πολύ αργά για να σταματήσεις το κάπνισμα.
Δεν  έχει  σημασία  πόσο  σοβαρή  είναι  η  κατάστασή  σου  ή  πόσο  καιρό
καπνίζεις,  μπορείς  να  σταματήσεις  τις  περαιτέρω  πνευμονικές  βλάβες
σταματώντας το κάπνισμα.

Ο γιατρός σου διαχειρίζεται τα συμπτώματά σου μέσω διαφόρων θεραπειών
για να σε βοηθήσει να αισθανθείς καλύτερα.

Φάρμακα
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Τα  περισσότερα  φάρμακα  για  την  ΧΑΠ  είναι  εισπνεόμενα  και  πηγαίνουν
κατευθείαν στους πνεύμονες για να βοηθήσουν στο να αναπνεύσει ο ασθενής
ευκολότερα.  Ο  γιατρός  θα  σου δείξει  πώς  να  χρησιμοποιήσεις  σωστά  την
συσκευή σου.

Μερικά φάρμακα που μπορεί να συνταγογραφήσει ο γιατρός περιλαμβάνουν:

Βρογχοδιασταλτικά
- Αυτά είναι συνήθως φάρμακα για εισπνοές σχεδιασμένα για να χαλαρώνουν
τους  μυς  των  αεραγωγών.  Βοηθούν  στη  αντιμετώπιση  της  μειωμένης
αναπνοής και του βήχα, καθιστώντας ευκολότερη την αναπνοή.
Ενδέχεται να αντιμετωπίσεις:
* Διάρροια
* Ναυτία και έμετο
* Πονοκέφαλο
* Αίσθηση των χτύπων της καρδιάς
* Αϋπνία
* Ακανόνιστος καρδιακός παλμός

Αναστολέας φωσφοδιεστεράσης-4 (Daliresp)
- Το Daliresp είναι ένας νεότερος τύπος φαρμάκου για άτομα με σοβαρή ΧΑΠ,
τα  οποία  έχουν  επίσης  χρόνια  βρογχίτιδα.  Χαλαρώνει  τους  αεραγωγούς,
καθώς  μειώνει  τη  φλεγμονή.  Οι  παρενέργειες  μπορεί  να  περιλαμβάνουν
απώλεια βάρους και διάρροια.

Εισπνεόμενα στεροειδή
- Αυτά είναι τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή φάρμακα που βοηθούν στην
πρόληψη  παροξυσμών  και  μειώνουν  τη  φλεγμονή  των  αεραγωγών.  Οι
παρενέργειες  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  στοματικές  λοιμώξεις,  μώλωπες  ή
βραχνάδα.

Στοματικά στεροειδή
- Όταν έχεις σοβαρή οξεία έξαρση, ο γιατρός μπορεί να σου συνταγογραφήσει
σύντομης διάρκειας λήψεις στοματικών κορτικοστεροειδών για να αποτραπεί



η χειρότερη εμφάνιση της ΧΑΠ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα στοματικά
στεροειδή  σε  μακροπρόθεσμη  βάση,  καθώς  μπορεί  να  έχουν  επιβλαβείς
παρενέργειες  όπως  οστεοπόρωση,  διαβήτη,  αυξημένο  κίνδυνο  μόλυνσης,
καταρράκτη και αύξηση βάρους.

Θεοφυλλίνη
- Ένα φτηνό φάρμακο, η θεοφυλλίνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των
παροξυσμών  και  να  βελτιώσει  την  αναπνοή.  Οι  παρενέργειες  μπορεί  να
περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ναυτία, τρόμο και γρήγορο καρδιακό παλμό.

Πρόγραμμα αποκατάστασης πνευμόνων
Σε μια πνευμονική αποτοξίνωση, μαθαίνεις πώς να διαχειριστείς την ΧΑΠ σου.
Μια  ομάδα  εμπειρογνωμόνων  στον  τομέα  της  υγείας,  οι  οποίοι  θα  σου
προσφέρουν  συμβουλές  και  θα  σε  εκπαιδεύσουν  σχετικά  με  τον  τρόπο
άσκησης  για  να  αναπνέεις  ευκολότερα  και  για  το  πως  να  κάνεις  μια
ισορροπημένη διατροφή.

Οξυγονοθεραπεία
Όταν δεν λαμβάνεις αρκετό οξυγόνο στο αίμα σου, ο γιατρός μπορεί να σου
συνταγογραφήσει  θεραπεία  οξυγόνου.  Μια  ποικιλία  συσκευών  μπορεί  να
τροφοδοτήσει τους πνεύμονές σου με οξυγόνο, συμπεριλαμβανομένων των
φορητών, ελαφρών μονάδων που θα είσαι σε θέση να μεταφέρεις μαζί σου
ενώ είσαι έξω για δουλειές ή για διασκέδαση.

Εμβόλια
Επειδή ένας ασθενής με ΧΑΠ είναι περισσότερο επιρρεπής σε λοιμώξεις των
πνευμόνων, ο γιατρός μπορεί να συστήσει εμβόλιο γρίπης ετησίως. Μπορεί
επίσης να συστήσει πνευμονοκοκκικό εμβόλιο. Ακόμα κι αν αυτό το εμβόλιο
δεν  εμποδίζει  την  εμφάνιση  πνευμονίας,  μπορεί  να  βοηθήσει  ώστε  αν
εμφανιστεί να μην αρρωστήσεις πολύ βαριά.

Θεραπεία βλαστικών κυττάρων
Παρόλο που η  ΧΑΠ δεν  θεραπεύεται,  υπάρχουν πρόσφατες  εξελίξεις  στην
θεραπεία με βλαστοκύτταρα, καθιστώντας δυνατή όχι μόνο την ανακούφιση



των  συμπτωμάτων,  αλλά  και  την  ενίσχυση  των  πνευμόνων.  Στην
πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια της δοκιμής θεραπείας με βλαστοκύτταρα
σε 349 ασθενείς, εντός τριών μηνών από τη θεραπεία, το 84,5% των ασθενών
εμφάνισαν βελτιωμένη ποιότητα ζωής[11], σύμφωνα με το Lung Institute.
[11] “Patient Outcomes Summary: Cellular Therapy Treatment & its Effects on COPD” (Περίληψη 
των αποτελεσμάτων ασθενών: Θεραπεία κυτταρικής θεραπείας και οι επιπτώσεις της στην ΧΑΠ) 
https://lunginstitute.com/white-papers/stem-cell-therapy-and-its-effects-on-copd_september-
2016-update/ 

Πνευμονική Αποκατάσταση
Η  πνευμονική  αποκατάσταση  περιλαμβάνει  εκπαίδευση,  άσκηση  και
υποστήριξη για να σε διδάξει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αναπνοής και
λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος αποκατάστασης, μια
ομάδα επαγγελματιών θα συνεργαστεί στενά μαζί σου για να σε βοηθήσουν
να  διαχειριστείς  την  ΧΑΠ,  να  βελτιώσεις  την  σωματική  σου  υγεία  και  να
κρατηθείς ενεργός και υγιής καιρό μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική 
θεραπεία για τη ΧΑΠ
Παρόλο που ο καπνός της κάνναβης περιέχει μερικά από τα ίδια χημικά και
τοξίνες  που  έχουν  και  τα  τσιγάρα,  οι  ερευνητές  δεν  τον  έχουν  συνδέσει
οριστικά  με  τον  τραυματισμό  των  πνευμόνων  όπως  κάνουν  τα  τσιγάρα.
Ωστόσο, δεδομένου ότι που ο καπνός της κάνναβης περιέχει πολλές από τις
ίδιες τοξίνες, δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι ο καπνός του βοτάνου
μπορεί  επίσης  να  βλάψει  τους  πνεύμονες.  Εξαιτίας  αυτού,  οι  επιστήμονες
ερευνούν εάν το κάπνισμα κάνναβης μπορεί να προκαλέσει ΧΑΠ.
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Για περίπου 40 χρόνια, οι επιστήμονες μελέτησαν την αλληλεπίδραση μεταξύ
των πνευμόνων και της κάνναβης[12] και αν η κάνναβη αυξάνει τον κίνδυνο
πνευμονικής νόσου. Έχουν μελετήσει επίσης τις δυνατότητες της κάνναβης ως
θεραπεία για την ΧΑΠ.
[12] “Is There a Connection Between COPD and Marijuana Smoking?” (Υπάρχει σύνδεση μεταξύ 
της ΧΑΠ και του καπνίσματος κάνναβης;) https://health.usnews.com/health-care/patient-
advice/articles/2017-11-24/is-there-a-connection-b-copd-and-marijuana-smoking 

Αρκετές  μικρότερες  μελέτες  πρότειναν  μια  σύνδεση  μεταξύ  κάνναβης  και
καρκίνου του πνεύμονα[13], αλλά η σχέση μεταξύ τους δεν ήταν καθοριστική,
είτε  επειδή  τα  μεγέθη  των  δειγμάτων  ήταν  πολύ  μικρά,  είτε  επειδή  οι
επιστήμονες δεν περιορίζουν το κάπνισμα τσιγάρων ως παράγοντα ελέγχου.
[13] Tashkin DP “Effects of marijuana smoking on the lung” (Επιδράσεις του καπνίσματος 
κάνναβης στους πνεύμονες) Ann Am Thorac Soc. 2013 Jun;10(3):239-47.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23802821 
Περίληψη
“Το σταθερό κάπνισμα κάνναβης από μόνο του προκαλεί ορατό και μικροσκοπικό τραυματισμό
στους  μεγάλους  αεραγωγούς  που  συσχετίζεται  σταθερά  με  αυξημένη  πιθανότητα  εμφάνισης
συμπτωμάτων χρόνιας βρογχίτιδας που υποχωρούν μετά την διακοπή της χρήσης. Από την άλλη
πλευρά, η συνήθης χρήση της κάνναβης από μόνη της δεν φαίνεται να οδηγεί σε σημαντικές
ανωμαλίες στη λειτουργία των πνευμόνων όταν αξιολογείται είτε διατομεακά είτε διαμήκως, με
εξαίρεση τις πιθανές αυξήσεις στον όγκο των πνευμόνων και τη μέτρια αύξηση της αντοχής των
αεραγωγών που δεν  έχουν  ξεκάθαρη κλινική  σημασία.  Συνεπώς,  δεν  έχει  καθιερωθεί  σαφής
σύνδεση με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Παρόλο που ο καπνός της κάνναβης περιέχει
αρκετούς  καρκινογόνους  και  συν-καρκινογόνους  παράγοντες,  τα  ευρήματα  από  έναν
περιορισμένο αριθμό καλά σχεδιασμένων επιδημιολογικών μελετών δεν υποδηλώνουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα ή των άνω αεραγωγών από ελαφρά ή μέτρια χρήση,
παρόλο  που  οι  ενδείξεις  σχετικά  με  του  καρκινογόνους  κινδύνους  βαριάς  και  μακροχρόνιας
χρήσης είναι ασαφείς. Παρόλο που το κανονικό κάπνισμα κάνναβης οδηγεί σε βρογχική απώλεια
των επιθηλιακών ακροχορδώνων και  εμποδίζει  τη  μικροβιοκτόνο λειτουργία των κυψελιδικών
μακροφάγων, δεν υπάρχουν αποδείξεις σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με
τη λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αρκετές αναφορές περιστατικών έχουν
ενοχοποιήσει  το  κάπνισμα  της  κάνναβης  ως  αιτιολογικού  παράγοντα  στην
πνευμοθωρακα/πνευμονοδιαστολή και τη φυσαλιδώδη πνευμονική νόσο, αν και δεν υπάρχουν
ενδείξεις  πιθανής  αιτιώδους  συνάφειας  από  επιδημιολογικές  μελέτες.  Συνοπτικά,  το
συσσωρευμένο βάρος των αποδεικτικών στοιχείων συνεπάγεται πολύ χαμηλότερους κινδύνους
για πνευμονικές επιπλοκές ακόμα και για την κανονική βαριά χρήση κάνναβης σε σύγκριση με τις
σοβαρές πνευμονικές συνέπειες του καπνού”.

Στην  πραγματικότητα,  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1970,  ένας  ερευνητής
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διαπίστωσε  ότι  το  κάπνισμα  του  βοτάνου  συνέβαλε  στη  διαστολή  των
αεραγωγών  αντί  να  τους  συσφίγγει,  οδηγώντας  σε  σημαντική  παρουσία
βρογχοδιαστολής.

Άλλες  μελέτες  δείχνουν  ότι  η  κάνναβη για  την  ΧΑΠ μπορεί  να  προσφέρει
θεραπευτικά οφέλη[14] για να βοηθήσει τους ασθενείς να χειριστούν κρίσεις
οξείας  στένωσης των αεραγωγών που προκαλούνται  από φλεγμονή και  να
παράσχουν ένα προληπτικό μέτρο. Μελέτες έχουν δείξει εδώ και πολύ καιρό
ότι  η  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  μειώνει  αποτελεσματικά  τη  φλεγμονή,
υποδηλώνοντας  ότι  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  αντιμετώπιση  των
φλεγμονωδών αεραγωγών σε ασθενείς που έχουν επίσης χρόνια βρογχίτιδα.
[14] Sumner H Burstein, Robert B Zurier “Cannabinoids, Endocannabinoids, and Related Analogs 
in Inflammation” (Τα κανναβινοειδή, τα ενδοκανναβινοειδή και συναφή ανάλογα στην φλεγμονή)
AAPS J. 2009 Mar;11(1):109.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2664885/ 
Περίληψη
“Αυτή η επισκόπηση καλύπτει τις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια σχετικά με
τις  αντιφλεγμονώδεις  δραστηριότητες  όλων  των  κατηγοριών  κανναβινοειδών,
συμπεριλαμβανομένων  των  φυτοκανναβινοειδών  όπως  η  τετραϋδροκανναβινόλη  και  η
κανναβιδιόλη,  τα  συνθετικά ανάλογα όπως το  αδυλεμικό οξύ και  το  η  nabilone,  τα  ενδογενή
κανναβινοειδή  όπως  ανανδαμίδιο  και  σχετικές  ενώσεις,  τα  ελμιρτικά  οξέα  και,  τέλος,  τα  μη
κανναβινοειδή συστατικά της κάνναβης που παρουσιάζουν αντιφλεγμονώδη δράση. Προορίζεται
να είναι μια ενημέρωση σχετικά με το θέμα της συμμετοχής των κανναβινοειδών στη διαδικασία
της φλεγμονής. Ένας πιθανός μηχανισμός για αυτές τις ενέργειες προτείνεται με την αύξηση της
παραγωγής εικοσανοειδών που προάγουν την επίλυση της φλεγμονής. Αυτό διαφοροποιεί αυτά
τα κανναβινοειδή από τους αναστολείς της κυκλοοξυγονάσης-2 που καταστέλλουν τη σύνθεση
των εικοσανοειδών που προάγουν την επαγωγή της φλεγμονώδους διαδικασίας”.

Δεδομένου ότι  η CBD[15] προσφέρει  ισχυρό αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα
καθώς  και  βελτιώνει  τη  λειτουργία  των  πνευμόνων,  μπορεί  να  αποδειχθεί
θεραπευτικό μέσο αντιμετώπισης φλεγμονωδών πνευμονικών παθήσεων[16].
[15] “Cannabidiol (CBD)” (Η κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[16] Ribeiro A, Almeida VI, Costola-de-Souza C, Ferraz-de-Paula V, Pinheiro ML, Vitoretti LB, 
Gimenes-Junior JA, Akamine AT, Crippa JA, Tavares-de-Lima W, Palermo-Neto J “Cannabidiol 
improves lung function and inflammation in mice submitted to LPS-induced acute lung injury” (Η 
κανναβιδιόλη βελτιώνει τη λειτουργία των πνευμόνων και τη φλεγμονή σε ποντίκια που 
υποβάλλονται σε οξεία πνευμονική βλάβη που προκαλείται από LPS) Immunopharmacol 
Immunotoxicol. 2015 Feb;37(1):35-41.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25356537 
Περίληψη
“Έχουμε δείξει προηγουμένως ότι η προφυλακτική θεραπεία με κανναβιδιόλη (CBD) μειώνει τη
φλεγμονή σε μοντέλο οξείας πνευμονικής βλάβης (acute lung injury, ALI). Σε αυτή την εργασία
αναλύσαμε τα αποτελέσματα της θεραπευτικής αγωγής με CBD σε ποντικούς που υποβλήθηκαν
στο  μοντέλο  ALI  που  προκαλείται  από  λιποπολυσακχαρίτη  (lipopolysaccharide,  LPS)  στην
πνευμονική μηχανική λειτουργία και  φλεγμονή.  Η CBD (20 και  80mg/kg)  χορηγήθηκε (i.p.)  σε
ποντικούς 6 ώρες μετά την επαγόμενη από LPS φλεγμονή του πνεύμονα. Μια ημέρα (24 ώρες)
μετά  την  επαγωγή  της  φλεγμονής  αναλύθηκε  η  αξιολόγηση  της  πνευμονικής  μηχανικής  και
φλεγμονής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η CBD μείωσε την ολική πνευμονική αντίσταση και την
ελαχιστοποίηση,  τη  μετανάστευση  λευκοκυττάρων  στους  πνεύμονες,  τη  δραστικότητα
μυελοϋπεροξειδάσης  στον  πνευμονικό  ιστό,  τη  συγκέντρωση  πρωτεϊνών  και  την  παραγωγή
προφλεγμονωδών κυτοκινών (TNF και IL-6) και χημειοκινών (MCP-1 και MIP- 2) στο υπερκείμενο
βρογχοκυψελιδικής  έκπλυσης.  Έτσι,  καταλήγουμε  στο  συμπέρασμα ότι  η  CBD που χορηγείται
θεραπευτικά, δηλαδή κατά τη διάρκεια μίας συνεχούς φλεγμονώδους διαδικασίας, έχει ισχυρό
αντιφλεγμονώδες αποτέλεσμα και επίσης βελτιώνει τη λειτουργία των πνευμόνων σε ποντίκια
που υποβάλλονται σε  ALI που προκαλείται από LPS. Συνεπώς, τα παρόντα και τα προηγούμενα
δεδομένα  υποδεικνύουν  ότι  στο  μέλλον  η  κανναβιδιόλη  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  χρήσιμο
θεραπευτικό  εργαλείο  για  την  αντιμετώπιση  και  τη  θεραπεία  φλεγμονωδών  πνευμονικών
παθήσεων”.

Ποιες παρενέργειες και συμπτώματα της ΧΑΠ μπορεί να θεραπεύσει η 
ιατρική χρήση της κάνναβης;
Οι  πρόσφατες  ιατρικές  εξελίξεις  δείχνουν  ότι  η  κάνναβη  θεραπεύει
αποτελεσματικά  τις  αναπνευστικές  ασθένειες[17]  μέσω  των
αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων της. Τα κανναβινοειδή στην κάνναβη παρέχουν
αυτό  το  θεραπευτικό  όφελος.  Βοηθούν  επίσης  και  με  άλλες  λειτουργίες,
όπως:
* Διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες
* Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα
* Παρέχει ανακούφιση από τον πόνο
* Μειώνει το φλέγμα ενεργώντας ως αποχρεμπτικό
* Προωθεί τον καλύτερο ύπνο
[17] “Marijuana and COPD: Can It Help?” (Κάνναβη και ΧΑΠ: Μπορεί να βοηθήσει;) 
https://lunginstitute.com/blog/marijuana-copd-can-help/ 

Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα συμπτώματα της ΧΑΠ και την θεραπεία των παρενεργειών
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Οι καλύτερες ποικιλίες[18] κάνναβης για την ΧΑΠ περιλαμβάνουν τα υβρίδια
που είναι κυρίαρχα Indica.
[18] “Top Medical Marijuana Strains” (Κορυφαίες ποικιλίες κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/top-medical-marijuana-strains/ 

Ορισμένες συνιστώμενες ποικιλίες περιλαμβάνουν:
* Lavender Kush
* Dynamite
* Black Magic Kush
* Chem Dog
* Blueberry
* Alien Trainwreck
* Afgoo
* Mendocino Mist
* Purple Kush

Όλες  αυτές  οι  ποικιλίες  μπορούν  να  βοηθήσουν  στην  ανακούφιση  της
αϋπνίας και  της φλεγμονής.  Είναι  αποχρεμπτικές και  έχουν αντιμικροβιακά
και  αναλγητικά  χαρακτηριστικά.  Μπορούν  επίσης  να  βοηθήσουν  στην
υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο είναι κάτι σημαντικό
για τους ασθενείς  με ΧΑΠ.  Λόγω αυτών των ιδιοτήτων,  είναι  οι  καλύτερες
ποικιλίες κάνναβης για την ΧΑΠ για να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία της.

Οι καλύτερες μέθοδοι θεραπείας με την κάνναβη που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των παρενεργειών και των 
συμπτωμάτων της ΧΑΠ
Επειδή γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα τσιγάρων είναι επιβλαβές και μπορεί να
οδηγήσει σε καρκίνο του πνεύμονα ή σε ΧΑΠ, αυτό μπορεί να προκαλέσει μια
ανησυχία  για  το  κάπνισμα  της  κάνναβης  για  ιατρικούς  σκοπούς  για  την
αντιμετώπιση  της  ΧΑΠ.  Υπάρχουν  και  άλλες  εναλλακτικές  μέθοδοι
κατανάλωσης που είναι διαθέσιμες.

Σήμερα, η κάνναβη μπορεί να:
* Χρησιμοποιηθεί σε τσάι[19]
* Καταναλωθεί μέσω βρώσιμων[20]

https://www.marijuanadoctors.com/blog/top-medical-marijuana-strains/


* Ληφθεί υπογλώσσια
* Ατμοποιηθεί (Εξάτμιση, εξαέρωση ή εξάχνωση)
* Χορηγηθεί μέσω του δέρματος, τοπική χρήση[21]
* Καταναλωθεί σε ένα έλαιο CBD (χωρίς THC)
* Χορηγηθεί από το ορθό[22]
[19] “Marijuana Infused Beverages” (Ενισχυμένα ποτά με κάνναβη) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-  cannabis/infused-beverages/   
[20] “Methods of Medicating: Edibles” (Μέθοδοι φαρμακευτικής χορήγησης: Βρώσιμα) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/edibles/ 
[21] “Topical Solutions” (Σκευάσματα τοπικής χρήσης) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/topical-solutions/ 
[22] “Methods of Medicating: Suppositories” (Μέθοδοι φαρμακευτικής χορήγησης: Υπόθετα) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/suppositories/ 

Η κατανάλωση κάνναβης με βρώση, μέσω ενός εξαιρετικά συμπυκνωμένου,
ισχυρού  εκχυλίσματος  ελαίου  έχει  δείξει  καλύτερα  αποτελέσματα.  Στην
πραγματικότητα,  πολλοί  υποστηρικτές  της  κάνναβης  κάνουν  ήδη  οι  ίδιοι
έλαιο, ιδιαίτερα σε φιλικές προς την ιατρική χρήση της κάνναβης πολιτείες.

Αφού χρησιμοποίησε το έλαιο κάνναβης μόνο για δυο μήνες, ένας ασθενής
κατάφερε  να  σταματήσει  να  χρησιμοποιεί  το  οξυγόνο  και  όλα  τα
συνταγογραφούμενα  φάρμακά  του.  Σήμερα,  περπατά  από  δύο  έως  πέντε
μίλια την ημέρα και λέει ότι η χρήση του ελαίου κάνναβης τον βοήθησε να
πάρει ξανά πίσω την ζωή του.

https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/suppositories/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/topical-solutions/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/edibles/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/infused-beverages/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/infused-beverages/


Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για το Εμφύσημα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Emphysema” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/emphysema/

Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical
Officer, January 28, 2019)

Πολλές  πολιτείες  έχουν  εγκρίνει  την  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  για  ένα
πλήθος ειδικών συνθηκών και ο κατάλογος των παθήσεων που πληρούν τις
προϋποθέσεις για την χρήση της κάνναβης συνεχίζει να μεγαλώνει. Παρακάτω
θα μάθουμε για το εμφύσημα και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η
ιατρική χρήση της κάνναβης στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Τι είναι το εμφύσημα;
Το εμφύσημα είναι μια κατάσταση των πνευμόνων που μας κάνει να έχουμε
κοφτή / ρηχή αναπνοή. Οι ασθενείς έχουν υποστεί βλάβες στις κυψελίδες ή
στους πνευμονικούς αερόσακους, σε ορισμένες περιπτώσεις της νόσου.

Τα εσωτερικά τοιχώματα των αερόσακων εξασθενούν και διαλύονται με την
πάροδο του χρόνου, γεγονός που προκαλεί μεγαλύτερους χώρους αέρα αντί
για  πολλούς  μικρούς.  Όταν  συμβεί  αυτό,  η  επιφάνεια  των  πνευμόνων
μειώνεται και περιορίζεται έτσι το πόση ποσότητα οξυγόνου εισέρχεται στην
κυκλοφορία  του  αίματος.  Όταν  εκπνέουμε,  οι  χαλασμένοι  αερόσακοι  δεν
λειτουργούν  όπως  πρέπει.  Παγιδεύουν  τον  παλιό  αέρα  και  δεν  αφήνουν
αρκετό χώρο για να εισέλθει νέος φρέσκος αέρας με οξυγόνο.

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/emphysema/


Συχνά  οι  ασθενείς  με  εμφύσημα  έχουν  επίσης  χρόνια  βρογχίτιδα.  Αυτή  η
κατάσταση είναι όταν οι βρογχικοί σωλήνες έχουν φλεγμονή και προκαλείται
ένας επίμονος βήχας. Η χρόνια βρογχίτιδα και το εμφύσημα είναι δύο τύποι
ΧΑΠ  (χρόνια  αποφρακτική  πνευμονοπάθεια)[1].  Η  ΧΑΠ  είναι  ένας  γενικός
όρος για διάφορους τύπους πνευμονικής νόσου και ο όρος μπορεί μερικές
φορές να περιλαμβάνει το άσθμα και τις βρογχεκτασίες.
[1] “Medical Marijuana For Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)” (Η ιατρική χρήση της
κάνναβης για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease/ 

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν δύο κύριες αιτίες εμφυσήματος. Αυτές είναι:
1. Το κάπνισμα
Ο καπνός του τσιγάρου είναι ο κύριος ένοχος τις περισσότερες φορές. Ενώ οι
γιατροί  δεν  είναι  απολύτως  σίγουροι  για  το  πώς  ο  καπνός  του  τσιγάρου
βλάπτει τις επενδύσεις αερόσακου, το WebMD αναφέρει ότι οι άνθρωποι που
καπνίζουν  είναι  έξι  φορές  πιο  πιθανό  να  αναπτύξουν  εμφύσημα[2].  Και,
σύμφωνα με το ινστιτούτο National Heart, Lung, and Blood Institute, μεταξύ
των ασθενών με ΧΑΠ, μέχρι και το 75 τοις εκατό από αυτούς είτε καπνίζουν
είτε κάπνιζαν[3].
[2] “What Is Emphysema?” (Τι είναι το εμφύσημα;) https://www.webmd.com/lung/copd/what-is-
emphysema#1 
[3] “COPD” (ΧΑΠ) https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/copd 

Το εμφύσημα δεν  έχει  κάποια θεραπεία,  αλλά εάν καπνίζεις  και  έχεις  την
πάθηση και αποφασίσεις να το κόψεις, αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση
της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα στους πνεύμονές σου.

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/copd
https://www.webmd.com/lung/copd/what-is-emphysema#1
https://www.webmd.com/lung/copd/what-is-emphysema#1
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease/


2. Ανεπάρκεια AAT
Το  AAT  αντιπροσωπεύει  την  αλφα-1  αντιτρυψίνη  (Alpha-1  antitrypsin)  και
είναι μια φυσική πρωτεΐνη που κυκλοφορεί στο αίμα μας. Είναι υπεύθυνη για
τη διατήρηση των λευκών αιμοσφαιρίων από το να προκαλούν οποιαδήποτε
βλάβη στους υγιείς ιστούς μας. Αυτά τα κύτταρα είναι ζωτικής σημασίας για
την καταπολέμηση λοιμώξεων. Με την πάροδο του χρόνου, εάν έχεις σοβαρή
ανεπάρκεια AAT, μπορεί να εμφανιστεί εμφύσημα.

Τύποι εμφυσήματος
Οι δύο κύριοι τύποι εμφυσήματος είναι:
1.  Πανβοτρυδιακό  εμφύσημα  (Panlobular  (panacinar)):  Συμπεριλαμβάνει
συστηματικά το σύνολο των κυψελίδων (ολόκληρο το βροτρύδιο, δηλαδή το
πανβοτρυδιακό), είναι ένα τυπικό μοτίβο για ανεπάρκεια της AAT, το οποίο
εμφανίζεται κυρίως στις κάτω περιοχές του πνεύμονα.
2. Κεντροβοτρυδιακό εμφύσημα (Centrilobular (centriacinar)): Περιλαμβάνει
κυρίως  τους  άνω  λοβούς,  ο  κεντροβοτρυδιακός  τύπος  εμφυσήματος
επηρεάζει τα αναπνευστικά βρογχίλια στις άνω περιοχές του πνεύμονα ως επί
το  πλείστον.  Δεν  επηρεάζει  τις  κυψελίδες.  Το  κεντροβοτρυδιακό  είναι  ένα
χαρακτηριστικό πρότυπο για τους καπνιστές.

Ιστορικό του εμφυσήματος και της ΧΑΠ
Η ΧΑΠ δεν είναι μια νέα διαταραχή[4]. Οι γιατροί, στο παρελθόν, ίσως την
έχουν  αποκαλέσει  με  διαφορετικά  ονόματα.  Ο  Ελβετός  γιατρός  Théophile
Bonet  την  ονόμασε  “voluminous  lungs”  το  1679,  ενώ  ο  Ιταλός  ανατόμος
Giovanni Morgagni το 1769 έκανε μια αναφορά 19 περιπτώσεων πνευμόνων
“turgid”.
[4] “History of COPD” (Η ιστορία της ΧΑΠ) https://www.healthline.com/health/copd/copd-

history#1 

Ο Βρετανός γιατρός, Charles Badham, αναφέρθηκε στη χρόνια βρογχίτιδα το
1814 ως μέρος της ΧΑΠ και ως μια κατάσταση αναπηρίας. Περιέγραψε την
υπερβολική βλέννα και τον συνεχή βήχα ως έναν “καταρράκτη”. Το 1821, ο
γιατρός  René  Laënnec,  εφευρέτης  του  στηθοσκοπίου,  προσδιόρισε  το
εμφύσημα ως ένα άλλο συστατικό της ΧΑΠ.

https://www.healthline.com/health/copd/copd-history#1
https://www.healthline.com/health/copd/copd-history#1


Συμπτώματα του εμφυσήματος
Μπορεί να παρατηρήσεις σημεία και συμπτώματα εμφυσήματος όπως:
* Συριγμό
* Βήχα
* Αυξημένη παραγωγή βλέννας
* Σφίξιμο στο στήθος
* Δυσκολία στην αναπνοή

Μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς συμπτώματα και παρόλα αυτά να έχεις
εμφύσημα.  Η  δυσκολία  στην  αναπνοή  είναι  το  κύριο  σύμπτωμα  του
εμφυσήματος  και  τείνει  να  αρχίζει  σταδιακά.  Για  παράδειγμα,  μπορεί  να
παρατηρήσεις μόνο μια δύσπνοια κατά τη διάρκεια της άσκησης. Εντούτοις,
τελικά,  πιθανότατα  θα αρχίσεις  να  αντιμετωπίζεις  δυσκολία  στην  αναπνοή
ενώ απλά αναπαύεσαι,  επίσης.  Καθώς το  εμφύσημα επιδεινώνεται  με  την
πάροδο  του  χρόνου,  μπορεί  να  αρχίσεις  να  χάνεις  την  όρεξή  σου,  να
αισθάνεσαι  κουρασμένος,  να  έχεις  κακή  σεξουαλική  λειτουργία  και  να
αισθάνεσαι κατάθλιψη. Αλλά, πριν συμβεί αυτό, τα μόνα συμπτώματα μπορεί
να είναι μια αργή εμφάνιση δυσκολίας στην αναπνοή και κόπωση και είναι
εύκολο να θεωρηθεί κατά λάθος ότι πρόκειται για άλλες καταστάσεις. Με το
εμφύσημα, υπάρχει επίσης υψηλότερος κίνδυνος βρογχίτιδας, πνευμονίας και
άλλων πνευμονικών λοιμώξεων.

Συμβουλέψου το γιατρό σου εάν εμφανίσεις κάποιο από αυτά τα ακόλουθα
συμπτώματα:
* Συριγμό
* Δύσπνοια κατά το ανέβασμα σκαλοπατιών ή κατά τη διάρκεια ελαφριάς 
άσκησης
* Βήχα καπνιστού ή μακροχρόνιος βήχας
* Συνεχής κόπωση
* Μακροπρόθεσμη παραγωγή βλέννας
* Γρήγορος καρδιακός παλμός
* Εξάντληση
* Κατάθλιψη



* Απώλεια βάρους

Επίσης,  χρειάζεσαι  ιατρική  φροντίδα  αμέσως  αν  δεν  μπορείς  να  ανεβείς
σκάλες λόγω δύσπνοιας ή τα νύχια ή τα χείλη σου γίνονται γκρίζα ή μπλε με
την άσκηση.

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να μην παρατηρήσεις συμπτώματα έως ότου
υπάρξει  μέχρι  και  βλάβη  πάνω από το  ήμισυ  του ιστού  του  πνεύμονα[5],
σύμφωνα με την κλινική Cleveland Clinic.
[5] “Emphysema” (Εμφύσημα) https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9370-emphysema 

Επιδράσεις του εμφυσήματος
Οι φυσικές επιπλοκές του εμφυσήματος μπορεί να περιλαμβάνουν:
*  Συρρίκνωση του πνεύμονα: Μπορεί να αναπτυχθούν πομφόλυγες (bullae,
μεγάλες  θήκες  αέρα)  στους  πνεύμονες,  που  μπορεί  να  διαρρηχθούν  (να
σπάσουν/σκάσουν) και να οδηγήσουν σε πνευμοθώρακα ή ξεφούσκωμα των
πνευμόνων.
*  Πνευμονία:  Μπορεί  να  αναπτυχθεί  λοίμωξη  στα  βρογχίλια  και  τις
κυψελίδες. Όταν έχεις εμφύσημα, είσαι πιο ευάλωτος στην πνευμονία.
*  Καρδιακά  προβλήματα:  Η  καρδιά  μπορεί  να  χρειαστεί  να  αντλήσει  πιο
σκληρά για να μετακινήσει το αίμα μέσω των πνευμόνων. Οι ενδείξεις αυτού
του είδους περιλαμβάνουν μείωση των τριχοειδών αγγείων, αλλοιώσεις και
χαμηλότερο επίπεδο οξυγόνου στο αίμα. Αυτά προσθέτουν επιπλέον βάρος
στην καρδιά με την πάροδο του χρόνου.

Οι ψυχικές επιδράσεις του εμφυσήματος και της ΧΑΠ
Μαζί με τις φυσικές επιδράσεις του εμφυσήματος, πολυάριθμες γνωστικές και
ψυχολογικές  δυσκολίες  μπορεί  να  προκύψουν  από  το  εμφύσημα.  Οι
συμπεριφορικές  και  ψυχολογικές  αλλαγές  μπορούν  να  επηρεάσουν  τους
ασθενείς με ΧΑΠ. Υπάρχει μια 30 έως 50 τοις εκατό επικράτηση ψυχιατρικών
διαταραχών[6] όπως δείχνουν τα στοιχεία που βασίζονται σε μια λεπτομερή
ανασκόπηση σε πάνω από 80 μελέτες.
[6] Elizabeth Kozora, Charles Emery, Robert M. Kaplan, Fredrick S. Wamboldt, Lening Zhang, Barry 
J. Make “Cognitive and Psychological Issues in Emphysema” (Γνωστικά και ψυχολογικά ζητήματα 
στο εμφύσημα) Proc Am Thorac Soc. 2008 May 1;5(4):556–560.

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9370-emphysema


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2645335/ 
Περίληψη
“Διάφορες ψυχολογικές και γνωστικές δυσκολίες έχουν τεκμηριωθεί σε ασθενείς με εμφύσημα. Ο
σκοπός αυτού του άρθρου είναι να ανασκοπήσει την προηγούμενη βιβλιογραφία σχετικά με την
επικράτηση αυτών των δυσκολιών στο εμφύσημα, καθώς και να εντοπίσει συγκεκριμένες μελέτες
που αποδεικνύουν βελτίωση σε αυτές τις περιοχές μετά τη θεραπεία. Παραδοσιακές θεραπείες
όπως  η  συνεχής  και  διαλείπουσα  οξυγονοθεραπεία  και  η  ολοκληρωμένη  πνευμονική
αποκατάσταση εξετάζονται. Γενικά, αυτές οι μελέτες αποδεικνύουν μείωση των συμπτωμάτων
της κατάθλιψης και του άγχους καθώς και συγκεκριμένες βελτιώσεις στη σύνθετη προσοχή και τη
λεκτική ευχέρεια. Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, οι ασθενείς με εμφύσημα που υποβλήθηκαν σε
χειρουργική  επέμβαση  μειώσεως  όγκου  πνεύμονα  (lung  volume  reduction  surgery,  LVRS)
κατέδειξαν  βελτίωση  της  ψυχοκινητικής  ταχύτητας,  της  λεκτικής  μνήμης  και  των  δεξιοτήτων
ονομασίας σε 6 μήνες σε σύγκριση με τους ασθενείς με εμφύσημα που βρίσκονταν σε πλήρη
αποκατάσταση  μόνο.  Οι  ασθενείς  με  εμφύσημα  που  είχαν  LVRS  έδειξαν  επίσης  μεγαλύτερη
μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σύγκριση με τους ασθενείς με αποκατάσταση στους
6  μήνες.  Δεν  υπήρξαν  συσχετισμοί  μεταξύ  βελτιωμένων  νευροψυχολογικών  δοκιμασιών  και
αλλαγών στην κατάθλιψη, στις δοκιμές άσκησης, στην πνευμονική λειτουργία, στην οξυγόνωση ή
στην βαθμολογία της ποιότητας ζωής, και έτσι ο μηχανισμός βελτίωσης της συμπεριφοράς που
εντοπίστηκε στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε LVRS παρέμεινε ασαφής. Συνολικά,  μελέτες
υποδηλώνουν  ότι  οι  ψυχολογικές  και  νοητικές  βελτιώσεις  εμφανίζονται  μετά  από  ποικίλες
θεραπευτικές προσεγγίσεις ιατρικής και συμπεριφορικής θεραπείας και ότι το LVRS φαίνεται να
έχει πλεονέκτημα για ορισμένους ασθενείς με εμφύσημα”.

Το άγχος και η κατάθλιψη φαίνεται να εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς με
ΧΑΠ, με επιπολασμό 10 έως 79,1% στην κατάθλιψη[7]. Περίπου το 23% των
ασθενών  με  ΧΑΠ  είχαν  σημαντική  κατάθλιψη[8].  Οι  αναφορές  δείχνουν
επίσης υψηλό επιπολασμό της κακής ποιότητας ζωής σε ασθενείς με ΧΑΠ.
[7] (ό.π.) “Cognitive and Psychological Issues in Emphysema” (Γνωστικά και ψυχολογικά ζητήματα
στο εμφύσημα)
[8] “Medical Marijuana for Depression” (Ιατρική χρήση της κάνναβης για την κατάθλιψη) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-depression/ 

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-depression/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2645335/


Στατιστικά για το εμφύσημα
Σύμφωνα  με  τα  Κέντρα  Ελέγχου  και  Πρόληψης  Νοσημάτων  (Centers  for
Disease Control and Prevention, CDC)[9], για το έτος 2015:
* Περίπου 9,3 εκατομμύρια (3,8 τοις εκατό) ενηλίκων έλαβαν διάγνωση 
χρόνιας βρογχίτιδας
* Περίπου 3,5 εκατομμύρια (1,5 τοις εκατό) των ενηλίκων έλαβαν διάγνωση 
εμφυσήματος.
[9] “Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Includes: Chronic Bronchitis and 
Emphysema” (Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), περιλαμβάνονται: Χρόνια βρογχίτιδα 
και εμφύσημα) https://www.cdc.gov/nchs/fastats/copd.htm 

Το ινστιτούτο Lung Institute λέει:
* Στις ΗΠΑ, η τρίτη κύρια αιτία θανάτου είναι η ΧΑΠ[10].
* Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 24 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν την 
κατάσταση χωρίς να το γνωρίζουν.
[10] “Emphysema Facts You Need to Know” (Τα γεγονότα για το εμφύσημα που πρέπει να ξέρεις) 
https://lunginstitute.com/blog/emphysema-facts-need-  know/   

Οι τρέχουσες θεραπείες που είναι διαθέσιμες για το εμφύσημα και τις 
παρενέργειες του
Ο στόχος της αντιμετώπισης του εμφυσήματος είναι η πρόληψη επιπλοκών, η
παροχή ανακούφισης των συμπτωμάτων και  η επιβράδυνση της νόσου.  Οι
γιατροί  παροτρύνουν  τους  ασθενείς  με  εμφύσημα  να  σταματήσουν  το
κάπνισμα, καθώς αυτό βλάπτει περαιτέρω τους πνεύμονες.

Οι θεραπείες εμφυσήματος περιλαμβάνουν:
1. Φάρμακα
Τα βρογχοδιασταλτικά φάρμακα λαμβάνονται  από το  στόμα ή εισπνέονται
μέσω  σπρέι  αεροζόλ,  τα  βρογχοδιασταλτικά  φάρμακα  χαλαρώνουν  και
ανοίγουν τις διόδους του αέρα στον πνεύμονα παρέχοντας ανακούφιση των
συμπτωμάτων.  Οι  ανεπιθύμητες  ενέργειες  των  βρογχοδιασταλτικών
φαρμάκων μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Διάρροια
* Ναυτία και έμετο

https://lunginstitute.com/blog/emphysema-facts-need-know/
https://lunginstitute.com/blog/emphysema-facts-need-know/
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/copd.htm


* Πονοκεφάλους
* Αίσθημα αυξημένων παλμών
* Αϋπνία
* Ακανόνιστο καρδιακό παλμό
* Ταχύ καρδιακό παλμό

2. Στεροειδή
Η εισπνοή στεροειδών μέσω σπρέι αερολύματος γίνεται για την ανακούφιση
από τα συμπτώματα του εμφυσήματος που σχετίζονται με τη βρογχίτιδα και
το άσθμα. Τα εισπνεόμενα στεροειδή, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να
προκαλέσουν παρενέργειες  όπως υψηλή αρτηριακή πίεση,  εξασθένιση των
οστών, καταρράκτη και διαβήτη.

3. Αντιβιοτικά
Τα αντιβιοτικά βοηθούν τους ασθενείς  με εμφύσημα να καταπολεμούν τις
αναπνευστικές λοιμώξεις όπως η πνευμονία, η οξεία βρογχίτιδα και η γρίπη.
Οι παρενέργειες των αντιβιοτικών μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Στομαχικές διαταραχές
* Εξάνθημα
* Σοβαρή αλλεργική αντίδραση
* Διάρροια ή μαλακά κόπρανα
* Μυκητιάσεις ή άλλες λοιμώξεις από μύκητες

4. Εμβόλια
Οι ασθενείς με εμφύσημα πρέπει να λαμβάνουν κάθε πέντε έως επτά χρόνια
εμβόλιο για την πνευμονία[11] και να λαμβάνουν κάθε χρόνο εμβόλιο για την
γρίπη για να αποτρέψουν τις λοιμώξεις. Όλα τα εμβόλια έχουν την πιθανότητα
πρόκλησης  παρενεργειών.  Αυτές  είναι  δευτερεύουσες  ανεπιθύμητες
παρενέργειες, ως επί το πλείστον, όπως ένας πυρετός χαμηλής θερμοκρασίας
ή  πόνος  στους  βραχίονες,  συνήθως  χρειάζονται  μερικές  μέρες  για  να
εξαφανιστούν.  Αν  και  σπάνιες,  οι  πιο  σοβαρές  παρενέργειες  μπορεί  να
περιλαμβάνουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και επιληπτικές κρίσεις.
[11] “Emphysema Treatments” (Θεραπείες για το εμφύσημα) 
https://www.ucsfhealth.org/conditions/emphysema/treatment 

https://www.ucsfhealth.org/conditions/emphysema/treatment


5. Πρωτεϊνική θεραπεία
Όταν  το  εμφύσημα  οφείλεται  σε  ανεπάρκεια  AAT,  μπορεί  να  ληφθούν
εγχύσεις ΑΑΤ για να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της πρόωρης βλάβης των
πνευμόνων.  Οι  υψηλές  δόσεις  πρωτεϊνικής  θεραπείας  μπορεί  να
προκαλέσουν παρενέργειες όπως:
* Ναυτία
* Αυξημένες κινήσεις του εντέρου
* Κράμπες
* Φούσκωμα
* Πονοκέφαλο
* Κόπωση
* Δίψα
* Μειωμένη όρεξη

6. Θεραπεία οξυγόνου
Καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, μπορεί να είναι πιο δύσκολο ο ασθενής να
αναπνεύσει μόνος του και να χρειαστεί συμπληρωματικό οξυγόνο. Το οξυγόνο
μπορεί  να  έρθει  σε  διάφορες  μορφές  και  συσκευές,  όπως  σε  μπουκάλες
οξυγόνου-αερίου και σε συμπυκνωτές οξυγόνου.

7. Πνευμονική αποκατάσταση
Η πνευμονική αποκατάσταση είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, υποστήριξης
και ασκήσεων που βοηθούν τους ασθενείς να μάθουν το πώς να λειτουργούν
και να αναπνέουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.



Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, ο ασθενής θα συνεργαστεί στενά
με μια εξειδικευμένη ομάδα που θα τον βοηθήσει να βελτιώσει τη φυσική του
κατάσταση. Θα του διδάξουν πώς μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το
εμφύσημα του, ώστε να είναι  περισσότερο δραστήριος και  πιο υγιής όταν
τελειώσει το πρόγραμμα. Ο γιατρός θα χρειαστεί  να κάνει  την παραπομπή
αφού  πρώτα  κάνει  εξέταση  για  να  διαπιστωθεί  η  ΧΑΠ  μέσω  των
αποτελεσμάτων μιας εξέτασης σπιρομέτρησης για να μπορέσει ο ασθενής να
μπει στο πρόγραμμα.

Κατά την πνευμονική αποκατάσταση, αποκτούνται γνώσεις σχετικά με:
* Τα φάρμακα
* Την χαλάρωση
* Τις τεχνικές αναπνοής
* Την διατροφή
* Το οξυγόνο
* Την εκτέλεση δραστηριοτήτων με λιγότερη αναπνοή
* Την διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή των παροξύνσεων της ΧΑΠ
* Τα ταξίδια

Διδάσκονται  δεξιότητες  αντιμετώπισης για τις  αλλαγές  ως αποτέλεσμα της
ΧΑΠ, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, ο πανικός και πολλά άλλα. Η εκμάθηση
γίνεται σε ομάδες και έτσι ο ασθενής θα συναντήσει και άλλους που περνούν
από τις ίδιες καταστάσεις, με τα ίδια συναισθήματα και εμπειρίες όπως και ο
ίδιος.

8. Χειρουργική ή μεταμόσχευση πνευμόνων
Με  το  εμφύσημα,  μπορεί  να  χρειαστεί  μεταμόσχευση  πνεύμονα  ή
χειρουργική επέμβαση μείωσης του όγκου του πνεύμονα, όπου ο χειρουργός
αφαιρεί  μικρά τμήματα του ιστού από τους πνεύμονες που έχουν υποστεί
βλάβη.  Οι  παρενέργειες  της  μεταμόσχευσης  πνευμόνων  μπορεί  να
περιλαμβάνουν:
* Θρόμβοι αίματος και αιμορραγία
* Βλάβη των νεφρών
* Κακοήθειες και καρκίνο από τα ανοσοκατασταλτικά



* Οστεοπόρωση
* Προβλήματα στο στομάχι
* Διαβήτη

Πριν από οποιαδήποτε θεραπεία, μπορείς να συζητήσεις με τον γιατρό σου
για τις πιθανές παρενέργειες, ώστε να ξέρεις τι μπορεί να περιμένεις.

Πώς/γιατί η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική θεραπεία 
για το εμφύσημα
Το  κάπνισμα  των  τσιγάρων  είναι  ο  κύριος  παράγοντας  κινδύνου  για  την
ανάπτυξη  αυτής  της  μορφής  ΧΑΠ.  Δεδομένου  ότι  ο  καπνός  της  κάνναβης
περιέχει μερικές από τις ίδιες χημικές ουσίες και τοξίνες όπως και τα τσιγάρα,
μερικοί  ανησυχούν ότι  μπορεί  επίσης  να είναι  τοξικός  για τους  πνεύμονές
τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει πειστική σχέση μεταξύ του καπνού της κάνναβης
και της πρόκλησης βλάβης στους πνεύμονες[12].
[12] “Is There a Connection Between COPD and Marijuana Smoking?” (Υπάρχει σύνδεση μεταξύ 
της ΧΑΠ και του καπνίσματος κάνναβης;) https://health.usnews.com/health-care/patient-
advice/articles/2017-11-24/is-there-a-connection-b-copd-and-marijuana-smoking 

Επίσης, μόνο μερικές μικρότερες μελέτες έχουν αναφέρει μια σχέση μεταξύ
του  καρκίνου  του  πνεύμονα  και  της  κάνναβης.  Ωστόσο,  οι  ερευνητές  είτε
χρησιμοποίησαν δείγματα μεγέθους που ήταν πολύ μικρά για τις μελέτες είτε
το κάπνισμα τσιγάρων δεν περιοριζόταν ως παράγοντας ελέγχου, επομένως
δεν μπορούσαν να καταλήξουν οριστικά σε αιτιώδη συνάφεια.

Μελέτες δείχνουν θετικές επιδράσεις της ιατρικής χρήσης της κάνναβης
στο εμφύσημα
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της κάνναβης
μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του εμφυσήματος καθώς και στην
απώλεια βάρους και στην αϋπνία.

Μια μελέτη[13] την δεκαετία του ‘70 συνέκρινε τη βρώσιμη κάνναβη με την
αλβουτερόλη  (albuterol),  που  συνήθως  είναι  το  πρώτο  φάρμακο  που
λαμβάνουν οι ασθενείς με προβλήματα στην αναπνοή. Οι ερευνητές βρήκαν
ότι η κάνναβη ενήργησε ως βρογχοδιασταλτικό, όπως και η αλβουτερόλη.

https://health.usnews.com/health-care/patient-advice/articles/2017-11-24/is-there-a-connection-b-copd-and-marijuana-smoking
https://health.usnews.com/health-care/patient-advice/articles/2017-11-24/is-there-a-connection-b-copd-and-marijuana-smoking


[13] Tashkin DP, Shapiro BJ, Frank IM “Acute pulmonary physiologic effects of smoked marijuana 
and oral (Delta)9-tetrahydrocannabinol in healthy young men” (Οξεία πνευμονικά φυσιολογικά 
αποτελέσματα καπνιζόμενης κάνναβης και από του στόματος (Δέλτα) 9-τετραϋδροκανναβινόλης 
σε υγιείς νεαρούς άνδρες) N Engl J Med. 1973 Aug 16;289(7):336-41.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4718513 

Σε  άλλη  δημοσιευμένη  μελέτη  του  1975,  από  το  American  Review  of
Respiratory  Disease,  οι  επιστήμονες  χρησιμοποίησαν  ένα  μοντέλο
επαγόμενου άσθματος στο οποίο προκάλεσαν βρογχόσπασμους (συσπάσεις
αεραγωγών) σε υγιείς συμμετέχοντες σε μια προσπάθεια αναπαραγωγής του
άσθματος. Βρήκαν ότι η κάνναβη με μόλις 2% THC βοηθά στην ανακούφιση
των  συμπτωμάτων  του  βρογχοσπασμού.  Πολλές  από  τις  ποικιλίες  της
κάνναβης που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς σήμερα έχουν πάνω
από 10 και 20% THC[14].
[14] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/ 

Αφού οι συμμετέχοντες κάπνισαν 0,5 γραμμάρια της υπό δοκιμή κάνναβης,
αμέσως επανέρχονταν από την υπερβολική διόγκωση των πνευμόνων και των
βρογχοσπασμών.

Συμπτώματα του εμφυσήματος και μελέτες ιατρικής χρήσης της 
κάνναβης
Υπάρχει  αυξανόμενη  έρευνα  και  μελέτη  της  αποτελεσματικότητας  της
κάνναβης για την φλεγμονή, ιδιαίτερα όσον αφορά την Νόσο του Chron, η
οποία  συχνά  προκαλεί  εξασθένιση.  Η  πρώτη  μελέτη  που  δημοσιεύθηκε
σχετικά με το θέμα έδειξε ότι υπήρξε σημαντική μείωση των συμπτωμάτων
και  της  ανάγκης  για  άλλα  φάρμακα  και  ακόμη  και  για  χειρουργικές
επεμβάσεις, μεταξύ των ασθενών που έλαβαν κάνναβη για να θεραπεύσουν
τη Νόσο του Chron.

Με αυτή την επιτυχία αναδύθηκε η ιδέα ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης
μπορεί να βοηθήσει με άλλες μορφές φλεγμονής και φαίνεται ότι ορισμένα
συστατικά του φυτού της κάνναβης μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό. Καθώς
η φλεγμονή μπορεί να αυξήσει την δυσκολία στην αναπνοή σε ασθενείς με

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4718513


εμφύσημα,  προκύπτει  ότι  η  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  μπορεί  να
αποδειχθεί  αποτελεσματική  θεραπεία  για  το  εμφύσημα και  άλλες  χρόνιες
αποφρακτικές πνευμονικές ασθένειες από αυτή την άποψη.

Είναι  ενδιαφέρον  ότι  η  εισπνεόμενη  κάνναβη  μπορεί  να  δράσει  ως  ένα
βρογχοδιασταλτικό  των  αεραγωγών,  το  οποίο  αποτελεί  θεραπεία  για
καταστάσεις  όπως το άσθμα και  το εμφύσημα. Σύμφωνα με μια μελέτη,  η
επίδραση διαρκεί τουλάχιστον δύο ώρες. Το πρόβλημα με αυτή τη θεραπεία
είναι ότι η εισπνοή κάνναβης δεν είναι μια επιλογή θεραπείας για άτομα με
εμφύσημα.

Ωστόσο, η εξάτμιση της κάνναβης θεωρείται πολύ πιο ασφαλής και μπορεί
τελικά  να  θεωρηθεί  ευρέως  ως  μια  ασφαλής  εναλλακτική  λύση  από  την
ιατρική κοινότητα. Είναι σαφώς μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση, αλλά αν
είναι ασφαλής και η αντικατάσταση των υφιστάμενων βρογχοδιασταλτικών σε
ασθενείς με εμφύσημα, αυτό παραμένει ένα θέμα προς συζήτηση. Ο στόχος
είναι να αποφευχθεί η βλάβη στους πνεύμονες και οι άλλες θεραπείες μπορεί
να είναι πιο χρήσιμες σε αυτή την περιοχή, παρά το γεγονός ότι η ιατρική
χρήση της κάνναβης λειτουργεί σίγουρα. Τα οφέλη πρέπει να αντισταθμίζουν
τους κινδύνους και το επιλεγμένο φάρμακο πρέπει να είναι το ασφαλέστερο
δυνατό.

Ποιες παρενέργειες/ ποια συμπτώματα του εμφυσήματος μπορεί να 
θεραπεύσει η ιατρική χρήση της κάνναβης;
Η  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  για  το  εμφύσημα  μπορεί  να  προσφέρει
ανακούφιση από τις παρενέργειες της πάθησης, όπως:
* Πόνος
* Αϋπνία
* Φλεγμονή
* Μείωση του φλέγματος (ως αποχρεμπτικό)
* Διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες
* Βοηθάει στο ανοσοποιητικό σύστημα

Η  θεραπεία  για  το  εμφύσημα περιλαμβάνει  τα  αντιφλεγμονώδη  φάρμακα



εισπνεόμενα  ή  κατάποσης,  τα  στεροειδή,  την  οξυγονοθεραπεία,  τα
αντιβιοτικά για την εξάλειψη λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος που
μπορεί  να  προκαλέσουν  περισσότερες  βλάβες,  την  αποφυγή  κάθε  είδους
καπνού, την χειρουργική επέμβαση για την απομάκρυνση ασθενών μερών του
πνεύμονα, την μεταμόσχευση πνευμόνων και τις αλλαγές στην διατροφή. Η
θεραπεία  για  επιπλοκές,  όπως  μια  κατάρρευση  του  πνεύμονα  και  της
πνευμονίας, μπορεί επίσης να είναι δικαιολογημένη.

Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  επί  του  παρόντος  δεν  υπάρχει  γνωστή
θεραπεία για το εμφύσημα. Ενώ η ιατρική χρήση της κάνναβης είναι γνωστό
ότι  είναι  μια  αποτελεσματική  θεραπεία  για  μια  σειρά  από  συνθήκες,  δεν
υπάρχει καμία απόδειξη αυτή τη στιγμή για το αν μπορεί να θεραπεύσει το
εμφύσημα. Επομένως, τα άτομα πρέπει να ακολουθήσουν την συμβουλή των
γιατρών  τους  όταν  προσπαθούν  να  επιβραδύνουν  την  πρόοδο  του
εμφυσήματος και να κάνουν τη ζωή τους πιο άνετη.

Τα  ιατρικά  παράγωγα  κάνναβης  μπορεί  να  βοηθήσουν  με  κάποια
συμπτώματα. Ωστόσο, ο καπνός πρέπει να αποφεύγεται από τους πάσχοντες
από εμφύσημα ανά πάσα στιγμή. Επομένως, η εισπνεόμενη κάνναβη μέσω
καπνίσματος  δεν  πρέπει  να  θεωρείται  ως  θεραπεία  για  το  εμφύσημα.
Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετές άλλες μέθοδοι για την χρήση των φαρμακευτικών
συστατικών της κάνναβης χωρίς να χρειάζεται να την εισπνεύσουμε ως καπνό.
Μπορούμε  να  την  φάμε,  να  ληφθεί  ως  χάπι,  με  ένεση  και  ακόμη  και  να
χορηγηθεί τοπικά.

Οι παθήσεις του πνεύμονα, όπως το εμφύσημα, μπορούν να προκαλέσουν
πόνο κατά την διαδικασία της αναπνοής. Η θεραπεία για αυτόν τον πόνο θα
εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα του πόνου. Ο ήπιος έως μέτριος πόνος μπορεί
να αντιμετωπιστεί με την ιατρική χρήση της κάνναβης. Τόσο η THC όσο και τα
μη  ψυχοδραστικά  κανναβινοειδή  στην  κάνναβη  έχουν  αποδειχθεί  σε
διάφορες  μελέτες  ότι  δρουν  ως  ανακουφιστικά  του  πόνου.  Μελέτες  που
διεξήχθησαν στο University of California στο Σαν Φρανσίσκο, έδειξαν ότι τα
κανναβινοειδή από την κάνναβη θα μπορούσαν να μειώσουν τον πόνο στους
πάσχοντες  από  χρόνιο  πόνο,  μειώνοντας  έτσι  την  ποσότητα  δυνητικά



επικίνδυνων φαρμάκων που πρέπει να καταναλώσουν για να μην πονάνε. Μια
διπλά-τυφλή μελέτη που χρησιμοποίησε εικονικό φάρμακο έδειξε ότι η THC
που χορηγήθηκε  μαζί  με  κωδεΐνη  σε  ασθενείς  με  καρκίνο  πρόσφερε  πολύ
περισσότερη  ανακούφιση  από  τον  πόνο  από  ότι  στους  ασθενείς  στους
οποίους χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο αντί για THC.

Μελέτες για την ιατρική χρήση της κάνναβης στην φλεγμονή
Οι μελέτες δείχνουν ότι  η θεραπεία με κάνναβη για το εμφύσημα παρέχει
δυνητικά θεραπευτικά οφέλη στη διαχείριση κρίσεων οξείας συστολής των
αεραγωγών που προκαλούνται από φλεγμονή. Εξαιτίας αυτού, θεωρείται ως
ένα προληπτικό μέτρο για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι
η  κάνναβη  μειώνει  τη  φλεγμονή  υποδεικνύοντας  ότι  είναι  μια
αποτελεσματική θεραπεία για τη διαχείριση των φλεγμονωδών αεραγωγών
σε ασθενείς που έχουν χρόνια βρογχίτιδα.

Η  CBD[15]  βελτιώνει  τη  λειτουργία  των  πνευμόνων  εξαιτίας  της  ισχυρής
αντιφλεγμονώδους δράσης της, γεγονός που υποδηλώνει ότι αποτελεί επίσης
και μια θεραπευτική αγωγή των φλεγμονωδών πνευμονικών παθήσεων.
[15] “Cannabidiol (CBD)” (Η κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 

Οι καλύτερες ποικιλίες της κάνναβης για χρήση στα συμπτώματα 
εμφυσήματος και η θεραπεία των ανεπιθύμητων παρενεργειών
Η ΧΑΠ προκαλεί συμπτώματα όπως:
* Δύσπνοια ή κοφτή αναπνοή
* Παραγωγή πτυέλων και βήχα

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/


* Μειωμένη ποιότητα ζωής
* Μη-αντοχή στην άσκηση
* Κατάθλιψη
* Κόπωση

Επειδή η ΧΑΠ μπορεί να είναι δύσκολη για θεραπεία λόγω προβλημάτων με
την διέγερση σχηματισμού κυψελιδικού τοιχώματος, ο στόχος επικεντρώνεται
κυρίως  στη  θεραπεία  των  συμπτωμάτων  της  πάθησης  αντί  για  την
επιβράδυνση ή την θεραπεία της εξέλιξή της.

Οι ασθενείς με ΧΑΠ μπορεί να βρουν ανακούφιση από την κάνναβη και το
εμφύσημα και τη θεραπεία της ΧΑΠ, διότι τα κανναβινοειδή μπορούν να:
* Αντιμετωπίσουν την αϋπνία[16]
* Ανακουφίσουν από την φλεγμονή[17]
* Δουλέψουν ως αναλγητικά
* Λειτουργήσουν ως αντιμικροβιακά
* Ενεργήσουν ως αποχρεμπτικά
* Ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα
* Έχουν ελάχιστες έως καμία ανεπιθύμητες παρενέργειες
[16] “Medical Marijuana For Insomnia” (Ιατρική χρήση της κάνναβης για την αϋπνία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/ 
[17] “Medical Marijuana For Inflammation” (Ιατρική χρήση της κάνναβης για την φλεγμονή) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/inflammation/ 

Ποικιλίες για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της ΧΑΠ
Οι  καλύτερες  ποικιλίες  για  τα  συμπτώματα  της  ΧΑΠ  είναι  τα  υβρίδια  με
κυρίαρχη  την  indica,  αλλά  και  άλλες  ποικιλίες  μπορεί  να  βοηθήσουν.
Ορισμένες ποικιλίες[18] που ίσως θέλεις να δοκιμάσεις για τα συμπτώματα
της ΧΑΠ περιλαμβάνουν:
* Dynamite (Υβρίδιο)
* Lavender Kush (Indica)
* Alien Trainwreck (Υβρίδιο)
* Pineapple (Υβρίδιο)
* Chem Dawg (Υβρίδιο)
* Purple Kush (Indica)

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/inflammation/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/


* Black Magic Kush (Υβρίδιο με κυρίαρχη την Indica)
* Northern Lights #1 (Indica)
* Afgoo (Υβρίδιο με κυρίαρχη την Indica)
[18] “Top Medical Marijuana Strains” (Κορυφαίες ποικιλίες της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς) 

https://www.marijuanadoctors.com/blog/top-medical-marijuana-strains/ 

Το κάπνισμα αυτών των ποικιλιών μπορεί  να μην σε ωφελήσει  όσο θα σε
ωφελήσουν οι άλλες μέθοδοι χορήγησης, εάν πάσχεις από μια αναπνευστική
πάθηση. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν και άλλες αποτελεσματικές μέθοδοι
χορήγησης.

Οι καλύτερες μέθοδοι θεραπείας με κάνναβη για τις παρενέργειες και 
τα συμπτώματα του εμφυσήματος
Πολλοί άνθρωποι προτιμούν εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με το κάπνισμα
των ποικιλιών κάνναβης για το εμφύσημα, όπως:
* Κατανάλωση βρώσιμων: Αυτά παράγουν μεγαλύτερης διάρκειας 
αποτελέσματα και είναι πιο ισχυρά.
* Εξάτμιση (ατμοποίηση): Η παραγωγή ατμών και όχι καπνού.
* Πόσιμο τσάι: Προσθέτεις ζεστό νερό, κρέμα και μικρές ποσότητες κάνναβης 
σε μαύρο ή πράσινο τσάι.
* Χορήγηση με βάμμα: Τα αποτελέσματα χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για 
να αρχίσουν να γίνονται αντιληπτά. Τοποθετούμε τις σταγόνες κάτω από τη 
γλώσσα και έτσι η δραστικές ουσίες περνούν στην κυκλοφορία του αίματος.

Μπορείς να κάνεις λίγο πειραματισμό μόνος σου για να βρεις την καλύτερη
μέθοδο χορήγησης[18] για τα συμπτώματά σου.
[18] “Methods of Medicating: Edibles” (Μέθοδοι φαρμακευτικής αγωγής: Βρώσιμα) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/edibles/ 

Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για την Πνευμονία

https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/edibles/
https://www.marijuanadoctors.com/blog/top-medical-marijuana-strains/


(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Pneumonia” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pneumonia/

Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical
Officer, January 29, 2019)

Ο καθένας μπορεί να αναπτύξει πνευμονία και είναι μια κοινή επιπλοκή της
αναπνευστικής  λοίμωξης.  Η  γρίπη  είναι  μια  κοινή  αιτία  πνευμονίας,  αλλά
υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να αποκτήσει
την πάθηση. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι ενήλικες και οι ασθενείς με χρόνιες
ασθένειες όπως το άσθμα και η ΧΑΠ[1], έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης
πνευμονίας. Τα συμπτώματά της οδηγούν σε μια άθλια κατάσταση. Ευτυχώς,
μεταξύ άλλων θεραπειών, υπάρχει και η ιατρική χρήση της κάνναβης για να
βοηθήσει  στην  ανακούφιση ορισμένων από τα  συμπτώματα που προκαλεί
αυτή η λοίμωξη.
[1] “Medical Marijuana For Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)” (Η ιατρική χρήση της
κάνναβης για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease/ 

Τι είναι η πνευμονία;
Η πνευμονία είναι ένας τύπος κοινής λοίμωξης του πνεύμονα που προκαλεί
φλεγμονή.  Συχνά  αναπτύσσεται  σε  εκείνους  που  έχουν  γρίπη,  όμως  και
βακτήρια, μύκητες και άλλοι ιοί μπορούν επίσης να προκαλέσουν πνευμονία.
Τα  συμπτώματα  της  πνευμονίας  μπορεί  να  ποικίλουν  και  μπορεί  να
κυμαίνονται από ήπια μέχρι σοβαρά.

Αυτό  που  προκάλεσε  την  πνευμονία  σου,  καθώς  και  η  σοβαρότητα  των
συμπτωμάτων και  η γενική υγεία και  η ηλικία σου,  θα υπαγορεύσουν την

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pneumonia/


θεραπεία σου. Συνήθως, ένα υγιές άτομο θα ανακάμψει από την κατάσταση
μέσα σε μία έως τρεις εβδομάδες[2]. Ωστόσο, η πνευμονία μπορεί να είναι
απειλητική για τη ζωή.
[2] “Learn About Pneumonia” (Μάθε για την πνευμονία) https://www.lung.org/lung-health-and-
diseases/lung-disease-lookup/pneumonia/learn-about-pneumonia.html 

Μπορείς  να  μειώσεις  τον  κίνδυνο  εμφάνισης  πνευμονίας,  κάνοντας  ένα
εποχικό εμβόλιο γρίπης μία φορά το χρόνο. Το πλύσιμο των χεριών και η λήψη
του  εμβολίου  πνευμονιοκοκκικής  νόσου,  εάν  είσαι  σε  ομάδα  υψηλού
κινδύνου, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη μιας πιθανής νόσησης
από πνευμονία.

Στους πιθανούς τρόπος που μπορεί κάποιος να αναπτύξει πνευμονία 
περιλαμβάνονται:
* Μετά την εισπνοή ορισμένων βακτηριδίων στους πνεύμονες από το λαιμό
και  τη  μύτη  και  αυτό  συνήθως  τείνει  να  συμβαίνει  κατά  τη  διάρκεια  του
ύπνου.
* Μετά την εισπνοή μολυσμένων σωματιδίων από τον αέρα.
*  Μετά ή κατά τη διάρκεια κρυολογήματος,  γρίπης  ή άλλης  λοίμωξης του
ανώτερου αναπνευστικού.
*  Ως  επιπλοκή  μιας  άλλης  ιογενούς  ασθένειας,  όπως  η  ανεμοβλογιά  ή  η
ιλαρά.
* Η εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων από υγρά του στομάχου, φαγητού ή εμέτου
στους  πνεύμονες.  Αυτή  η  κατάσταση  μπορεί  να  συμβεί  όταν  έχετε  ένα
εγκεφαλικό επεισόδιο,  κρίση ή άλλη ιατρική κατάσταση που επηρεάζει την
ικανότητα της κατάποσης.

https://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/pneumonia/learn-about-pneumonia.html
https://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/pneumonia/learn-about-pneumonia.html


Ακόμη και αν είσαι υγιής, ο λαιμός και η μύτη σου μπορεί να περιέχουν ιούς ή
βακτήρια  που  προκαλούν  πνευμονία.  Όταν  οι  οργανισμοί  αυτοί  φτάσουν
στους πνεύμονες σου, μπορεί να αναπτύξεις πνευμονία, αφού οι πνεύμονες
είναι  ευαίσθητοι  στην  λοίμωξη.  Ένα  κρυολόγημα  ή  ακόμα  και  μια  χρόνια
ασθένεια όπως η ΧΑΠ είναι καλά παραδείγματα για το πότε θα μπορούσε να
συμβεί αυτό.

Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εκδήλωσης πνευμονίας εάν:
* Υπάρχει ήδη ένας άλλος τύπος μιας ιατρικής κατάστασης στην υγεία μας, 
ιδιαίτερα μια ασθένεια των πνευμόνων όπως το άσθμα ή η ΧΑΠ
* Καπνίζουμε
* Είμαστε άνω των 65 ετών ή νεότεροι από το ένα έτος
* Πίνουμε πολύ αλκοόλ
* Έχουμε ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα
* Παίρνουμε έναν αναστολέα αντλίας πρωτονίων όπως το Protonix ή το 
Prilosec για να μειώσουμε τα οξέα του στομάχου
* Είχαμε πρόσφατα γρίπη ή κρυολόγημα

Τύποι πνευμονίας
Οι κύριοι τύποι πνευμονίας ταξινομούνται ανάλογα με:
* Την αιτία της μόλυνσης
* Τον τόπο  που έγινε η μετάδοσης της λοίμωξης
* Με το πώς αποκτήθηκε η μόλυνση

Τύποι ανάλογα με την αιτία
Τα μικρόβια που προκαλούν μόλυνση μπορούν επίσης να ταξινομήσουν τον



τύπο της πνευμονίας.
*  Ιογενής πνευμονία: Οι ιοί που εισπνέονται είναι κοινές αιτίες πρόκλησης
πνευμονίας,  ιδιαίτερα  στους  ηλικιωμένους  και  τα  παιδιά.  Γενικά  δεν  είναι
τόσο σοβαροί όσο άλλοι τύποι και δεν διαρκούν πολύ. Η ιογενής πνευμονία
μπορεί να εξαπλωθεί μέσω των σταγονιδίων του βήχα ή του φταρνίσματος.
*  Βακτηριακή  πνευμονία:  Ένας  τύπος  βακτηρίων  που  ονομάζεται
Streptococcus  pneumoniae  είναι  η  πιο  κοινή  αιτία[3]  βακτηριακής
πνευμονίας. Άλλοι τύποι βακτηρίων, όπως το Legionella pneumophila και το
Chlamydia  pneumoniae,  μπορεί  επίσης  να  προκαλέσουν  βακτηριακές
πνευμονίες. Όπως η ιογενής πνευμονία, η βακτηριακή πνευμονία μπορεί να
εξαπλωθεί σε άλλα άτομα με τον βήχα και το φτάρνισμα.
*  Μυκητιασική πνευμονία: Τα περιττώματα των πτηνών και οι μύκητες του
εδάφους  μπορεί  να  προκαλέσουν  πνευμονία  σε  άτομα  που  εισπνέουν
πολλούς από αυτούς τους οργανισμούς,  καθώς και  σε εκείνα τα άτομα με
εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή με χρόνιες παθήσεις. Η πνευμονία
Pneumocystis  jiroveci  είναι  ένας  τύπος  μυκητιακής  πνευμονίας.  Επηρεάζει
άτομα  που  έχουν  εξασθενημένο  ανοσοποιητικό  σύστημα,  όπως  αυτά  που
πάσχουν από AIDS. Μερικές φορές, φαίνεται ότι είναι και το πρώτο σύμπτωμα
του AIDS. Αυτός ο τύπος δεν εξαπλώνεται από άτομο σε άτομο.
* Μυκοπλασμική πνευμονία: Αυτή η πνευμονία δεν οφείλεται σε βακτήρια ή
σε ιούς, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά και των δύο. Τα μυκοπλάσματα τυπικά
προκαλούν μόνο ήπια πνευμονία, συνήθως σε νέους ενήλικες και σε μεγάλα
παιδιά.
[3] “Bacterial Pneumonia” (Βακτηριακή πνευμονία) 
https://www.emedicinehealth.com/bacterial_pneumonia/article_em.htm 

Τύποι ανάλογα με τον τόπο που έγινε η μόλυνση
Η  πνευμονία  μπορεί  επίσης  να  ταξινομηθεί  και  με  βάση  το  πού  την
αποκτήσαμε.
*  Εξωνοσοκομειακή  πνευμονία:  Αυτός  ο  τύπος  πνευμονίας  είναι  εκτός
νοσοκομειακού ή ιατρικού περιβάλλοντος.
*  Ενδονοσοκομειακή πνευμονία:  Η ενδονοσοκομειακή πνευμονία είναι μια
βακτηριακή πνευμονία που αποκτάτε όταν βρίσκεσαι σε νοσοκομείο.  Είναι
πιο έντονη από άλλους τύπους, καθώς συχνά περιλαμβάνει βακτήρια πολύ
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.

https://www.emedicinehealth.com/bacterial_pneumonia/article_em.htm


Τύποι ανάλογα με τον τρόπο που έγινε η μόλυνση
Μπορεί επίσης να ταξινομηθεί η πνευμονία με βάση τον τρόπο με τον οποίο
την αποκτήσαμε.
*  Πνευμονία που σχετίζεται με αναπνευστήρα: Ο τύπος αυτός πνευμονίας
είναι  ένας  τύπος  πνευμονίας  που  προκαλείται  από  την  χρήση  ενός
αναπνευστήρα.
*  Πνευμονία  λόγω  αναρρόφησης:  Η  πνευμονία  λόγω  αναρρόφησης
εμφανίζεται όταν ποτό, τρόφιμα ή σάλιο προκαλούν την εισπνοή βακτηριδίων
στους  πνεύμονες.  Αυτό  το  είδος  πνευμονίας  προκαλείται  από  πρόβλημα
κατάποσης ή εάν αλκοόλ, φάρμακα ή άλλες παράνομες ουσίες λειτουργούν
ως ηρεμιστικά/ αναισθητικά.

Ιστορία της Πνευμονίας
Παλαιότερα ονομαζόταν “Ο Χειμερινός Πυρετός”, η πνευμονία είναι γνωστή
από  πολύ  παλιά.  Περίπου  το  460  π.Χ.  ο  Έλληνας  γιατρός  Ιπποκράτης,
περιέγραψε για πρώτη φορά τα συμπτώματα της πνευμονίας. Ενώ είχε πολλές
ονομασίες σε όλη την ιστορία, οι άνθρωποι την χαρακτηρίζουν συχνά ως ένα
είδος ασθένειας.

Το  1875,  ο  Edwin  Klebs,  ένας  Γερμανός  παθολόγος,  χρησιμοποίησε  ένα
μικροσκόπιο για να εξετάσει τα βακτήρια της πνευμονίας[4] για πρώτη φορά.
Ο Albert Frankel και ο Carl Friedlander αναγνώρισαν δύο κοινές βακτηριακές
αιτίες[5] για αυτήν την ιατρική κατάσταση στη δεκαετία του 1880.
[4] “History of Pneumonia” (Η ιστορία της πνευμονίας) 
https://www.preceden.com/timelines/270455-history-of-pneumonia 
[5] Austrian R “The pneumococcus at the millennium: not down, not out” (Ο πνευμονόκοκκος 
στην χιλιετία: όχι κάτω, όχι έξω) J Infect Dis. 1999 Mar;179 Suppl 2:S338-41.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10081505 
Περίληψη
“Στις 12 δεκαετίες που θα έχουν περάσει ανάμεσα στην πρώτη απομόνωση του πνευμονόκοκκου
και της επόμενης χιλιετίας, έχει αποκομιστεί μεγάλο μέρος της θεμελιώδους βιολογικής σημασίας
από  τη  μελέτη  αυτού  του  βακτηρίου  και  από  τις  ασθένειες  που  προκαλεί.  Το  Streptococcus
pneumoniae σχετίζεται με την ανάπτυξη της κηλίδας του Gram, την αντίδραση Quellung και με
πολλές από τις βασικές αρχές της ανοσολογίας. Έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο
ιστορικό  της  αντιμικροβιακής  θεραπείας.  Μετά  από  μια  μεταβατική  περίοδο  ευφορίας  που
προκαλείται  από  τη  βελτιωμένη  πρόγνωση  πνευμονιοκοκκικής  πνευμονίας  που  οφείλεται  σε

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10081505
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θεραπευτικές  προόδους,  η  αναγνώριση  ότι  οι  νεώτερες  θεραπείες  δεν  θα  μπορούσαν  να
επιφέρουν  την  ανάκτηση  αυτών  που  υποφέρουν  από  πρώιμη  μη  αναστρέψιμη  φυσιολογική
βλάβη  οδήγησαν  σε  ανανεωμένο  ενδιαφέρον  στην  ανοσοπροφυλακτική  θεραπεία.  Πρόσθετη
ώθηση σε αυτή την προσέγγιση ενισχύθηκε από την πρόσφατη ταχεία αύξηση του αριθμού των
απομονωμένων  πνευμονιοκοκκικών  κυττάρων  που  είναι  ανθεκτικά  σε  αντιμικροβιακούς
παράγοντες και από το μέγεθος της αντοχής τους. Τα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια είναι όλο και πιο
σημαντικά”.

Μέχρι  τη  δεκαετία  του  ‘30  και  του  ‘40,  οι  μέθοδοι  αντιμετώπισης  της
πνευμονίας  περιλάμβαναν  τη  θεραπεία  με  σουλφοναμίδια[6]  και  την
αντιβιοτική  πενικιλίνη[7].  Σήμερα,  αν  και  τα  ποσοστά  θνησιμότητας  από
πνευμονία  έχουν  μειωθεί  σχεδόν  στο  4%  ετησίως[8]  από  το  1999,  αυτή
εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα.
[6] Scott H. Podolsky, Reviewed by Adam J. Ratner and Jeffrey N. Weiser “Pneumonia before 
antibiotics Therapeutic evolution and evaluation in twentieth-century America” (Η πνευμονία 
πριν από την θεραπευτική εξέλιξη των αντιβιοτικών και η αξιολόγηση της στην Αμερική του 
εικοστού αιώνα) 2006. The Johns Hopkins University Press.: Baltimore, Maryland, USA. 248p. ISBN:
0-8018-8327-X, J Clin Invest. 2006 Sep 1;116(9):2311.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1555639/ 
[7] “Pneumonia History” (Η ιστορία της πνευμονίας) https://www.news-
medical.net/health/Pneumonia-History.aspx 
[8] “Trends in Pneumonia and Influenza Morbidity and Mortality” (Οι τάσεις στην πνευμονία και 
στην νοσηρότητα και στην θνησιμότητα της γρίπης) 
https://www.lung.org/assets/documents/research/pi-trend-report.pdf 

Συμπτώματα της πνευμονίας
Όπως  αναφέρθηκε,  τα  συμπτώματα  από  την  πνευμονία  μπορεί  να
κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά και εξαρτώνται από την υγεία, την ηλικία
και το στέλεχος του μικροοργανισμού που προκάλεσε τη μόλυνση. Με τα ήπια
περιστατικά πνευμονίας, τα συμπτώματα είναι παρόμοια με εκείνα της γρίπης
ή του κρυολογήματος, εκτός του ότι διαρκούν περισσότερο χρονικά.

https://www.lung.org/assets/documents/research/pi-trend-report.pdf
https://www.news-medical.net/health/Pneumonia-History.aspx
https://www.news-medical.net/health/Pneumonia-History.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1555639/


Τα σημάδια της πνευμονίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
* Πόνος στο στήθος στον βήχα ή στην αναπνοή 
* Μεταβολές στην ψυχική επίγνωση ή σύγχυση σε ενήλικες ηλικίας 65 ετών 
και άνω
* Πυρετός, κούραση, εφίδρωση, ρίγη
* Βήχας με φλέγματα
* Διάρροια, ναυτία ή έμετος
* Αίσθημα αδυναμίας ή κούρασης
* Αναπνευστικά προβλήματα
* Χαμηλότερη θερμοκρασία σώματος από ότι είναι το κανονικό

Τα βρέφη και τα νεογνά ενδέχεται να μην εμφανίζουν σημεία πνευμονίας ή να
παρουσιάσουν πυρετό, εμετό, βήχα ή να φαίνονται κουρασμένα ή ανήσυχα,
χωρίς ενέργεια. Μπορεί επίσης να έχουν δυσκολία στην κατάποση και στην
αναπνοή.

Επιδράσεις της πνευμονίας
Ορισμένα άτομα με πνευμονία, ακόμη και με θεραπεία και ιδιαίτερα άτομα
υψηλού κινδύνου, μπορεί να έχουν επιπλοκές όπως:
* Δυσκολία στην αναπνοή: Σε σοβαρή πνευμονία ή σε υποκείμενη χρόνια 
πνευμονοπάθεια, μπορεί να υπάρχει δυσκολία στην λήψη αρκετού οξυγόνου 
από την αναπνοή. Ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία και έναν 
αναπνευστήρα που θα τον βοηθήσει να αναπνεύσει μέχρι να θεραπευτούν οι 
πνεύμονές του.
* Απόστημα των πνευμόνων: Εάν σχηματιστεί πύο σε πνευμονική κοιλότητα, 



αυτό μπορεί να προκαλέσει απόστημα. Τα αντιβιοτικά συνήθως θεραπεύουν 
τα αποστήματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητες άλλες 
θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της αποστράγγισης με μια μακριά βελόνα, 
χειρουργική επέμβαση ή εισαγωγή ενός σωλήνα στο απόστημα για να 
τραβήξει το πύον.
* Βακτηριαιμία ή βακτήρια στην κυκλοφορία του αίματος: Τα βακτήρια από 
τους πνεύμονες εισέρχονται στο αίμα, εξαπλώνοντας έτσι την λοίμωξη στα 
άλλα όργανα, προκαλώντας πιθανώς και ανεπάρκεια οργάνων.
* Συλλογή υγρού: Σε αυτή την κατάσταση, το υγρό συσσωρεύεται μεταξύ των 
ιστών των πνευμόνων και των θωρακικών κοιλοτήτων. Εάν προκληθεί 
λοίμωξη, μπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση ενός σωλήνα στο στήθος για να 
το αποστραγγίσει ή μπορεί να γίνει αφαίρεση με χειρουργική επέμβαση.

Ψυχικές Επιδράσεις
Οι ασθενείς με πνευμονία είναι σχεδόν δύο φορές πιο πιθανό να καταλήξουν
με κατάθλιψη ή με άλλο πρόβλημα ψυχικής υγείας, αναφέρει το University of
Michigan Health System. Η πνευμονία δεν είναι απλώς απειλητική για τη ζωή,
είναι επίσης ένα γεγονός που αλλάζει τη ζωή για μερικούς ανθρώπους. Για
μερικούς  ανθρώπους,  η  μειωμένη  ποιότητα  ζωής  τους  και  οι  ουσιαστικές
απαιτήσεις  χρόνιας  φροντίδας  είναι  σαν  τις  καρδιακές  παθήσεις.  Τα
προβλήματα στον εγκέφαλο μπορούν να είναι τόσο εκτεταμένα που μπορούν
να  οδηγήσουν  σε  νοσηλεία  στο  σπίτι  και  στην  αναπηρία  σε  ηλικιωμένους
ενήλικες.

Σύμφωνα με κοινή έρευνα της University of Washington School of Medicine
και  του  University  of  Michigan  Health  System,  οι  ασθενείς  που  έλαβαν
θεραπεία  για  πνευμονία,  συμπεριλαμβανομένων  και  εκείνων  που  δεν
χρειάστηκαν  κρίσιμη  φροντίδα  και  εκείνων  που  χρειάστηκαν  νοσηλεία  σε
νοσοκομείο ακόμη και για μία φορά σε εννέα χρόνια, ήταν περισσότερο από
δύο φορές πιθανότερο να αναπτύξουν νέα γνωστικά προβλήματα.

Στατιστικές για την πνευμονία
Οι εκτιμήσεις από την American Thoracic Society δείχνουν ότι:
* Περίπου 1 εκατομμύριο Αμερικανοί ενήλικες κάθε χρόνο νοσηλεύονται[9] 



για πνευμονία και περίπου 50.000 από αυτούς πεθαίνουν από την ασθένεια.
* Τα παιδιά κάτω των 5 ετών παρουσιάζουν συνολικά 120 εκατομμύρια 
συμβάντα πνευμονίας κάθε χρόνο.
* Περισσότερο από το 10% αυτών των περιπτώσεων μετατρέπονται σε 
σοβαρά γεγονότα.
* Η πνευμονία είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως σε παιδιά κάτω των 5
ετών και αντιπροσωπεύει το 15% όλων των θανάτων παιδιών κάτω των 5 
ετών.
[9] “Top 20 Pneumonia Facts - 2018” (Τα 20 κορυφαία γεγονότα για την πνευμονία - 2018) 
https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/top-pneumonia-facts.pdf 

Τρέχουσες διαθέσιμες θεραπείες για την πνευμονία και οι 
παρενέργειες τους
Η  θεραπεία  της  πνευμονίας  περιλαμβάνει  την  πρόληψη  επιπλοκών  και  τη
θεραπεία της λοίμωξης. Εάν είναι σοβαρή, μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία σε
νοσοκομείο.  Εάν  έχεις  εξωνοσοκομειακή  πνευμονία  μπορεί,  συνήθως,  να
λάβεις  φάρμακα  και  να  κάνεις  θεραπεία  στο  σπίτι.  Ενώ  τα  συμπτώματα
τείνουν  να  χαλαρώνουν  σε  αρκετές  ημέρες  ή  εβδομάδες,  μπορεί  να
προκαλέσουν την αίσθηση κούρασης για περισσότερο από ένα μήνα.

Πρόληψη της πνευμονίας
Μπορεί να λάβεις διάφορα μέτρα για να αποφύγεις την πνευμονία, όπως:
* Να αποφύγεις άλλους με λοιμώξεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο 
εμφάνισης πνευμονίας.
* Να κόψεις το κάπνισμα.
* Να μείνεις μακριά από άτομα που νοσούν με γρίπη, κρυολόγημα ή άλλη 
λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.
* Να πλένεις συχνά τα χέρια σου για να αποτρέψεις την εξάπλωση των 
βακτηρίων και των ιών και την πρόκληση πνευμονίας από αυτά.
* Να κάνεις εμβολιασμούς για ανεμοβλογιά ή ιλαρά, αν δεν έχεις κάνει ήδη, 
και να αποφύγεις να βρεθείς στον ίδιο χώρο με άτομα που έχουν αυτές τις 
ασθένειες.

Εμβολιασμοί
Τα  παιδιά  λαμβάνουν  ένα  συνηθισμένο  πνευμονιοκοκκικό  συζευγμένο

https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/top-pneumonia-facts.pdf


εμβόλιο. Οι άνθρωποι 65 ετών και άνω, καθώς και αυτοί που πάσχουν από
χρόνιες αναπνευστικές καταστάσεις, θα πρέπει επίσης να κάνουν εμβόλια για
πνευμονόκοκκο.

Ενώ αυτό το εμβόλιο δεν εμποδίζει απαραιτήτως την πνευμονία, μπορεί να
αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές από την πνευμονία όπως η βακτηριαιμία ή η
σηψαιμία, μια λοίμωξη που εξαπλώνεται σε όλο το σώμα.

Οι συγκεκριμένες θεραπείες εξαρτώνται από τον τύπο και τη σοβαρότητα της
πνευμονίας, την ηλικία και τη γενική υγεία του κάθε ατόμου.

Κοινές θεραπείες
* Αντιβιοτικά: Τα αντιβιοτικά βοηθούν στη θεραπεία της βακτηριδιακής 
πνευμονίας. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για τον γιατρό για να εντοπίσει τον 
τύπο πνευμονίας που έχεις και να βρει ένα αντιβιοτικό για να την 
αντιμετωπίσει καλύτερα. Ως εκ τούτου, ίσως χρειαστεί να πάρεις αρχικά ένα 
αντιβιοτικό ευρέως φάσματος και ο γιατρός θα δώσει κάποια άλλο, αν 
χρειαστεί. Οι παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν εμετό, διάρροια και 
αλλεργικές αντιδράσεις.
* Αναλγητικά και αντιπυρετικά: Αυτά τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν με
την δυσφορία και τον πυρετό. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την 
ακεταμινοφαίνη (Tylenol), την ιβουπροφαίνη (Motrin IB, Advil) και την 
ασπιρίνη. Οι παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στο στομάχι, 
απώλεια της όρεξης, φαγούρα και ναυτία.
* Αντιβηχικά: Τα φάρμακα για το κρυολόγημα καταστέλλουν τον βήχα, 
επιτρέποντας έτσι στον ασθενή να ξεκουραστεί. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
κατασταλεί τελείως ο βήχας, καθώς αυτός βοηθάει στην χαλάρωση και τη 
μετακίνηση του υγρού από τους πνεύμονες. Τα μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα για το βήχα μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα ούτε καν να 
μειώσουν έναν βήχα που προκαλείται από πνευμονία. Οι παρενέργειες 
μπορεί να περιλαμβάνουν θολή όραση, ναυτία και έμετο και σύγχυση.

Μπορεί  να  χρειαστεί  να  μείνεις  στη  μονάδα  εντατικής  θεραπείας  ενός
νοσοκομείου  εάν  έχεις  σοβαρά  συμπτώματα  ή  εάν  χρειάζεσαι  έναν



αναπνευστήρα.

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική 
θεραπεία για την πνευμονία
Οι  βαριοί  καπνιστές  κάνναβης  έχουν  περισσότερες  πιθανότητες  να
προκαλέσουν βλάβη στους πνεύμονες, καθώς ο καπνός από την κάνναβη έχει
πολλά από τα ίδια χημικά που έχει ο καπνός των τσιγάρων και είναι επιβλαβής
για  τους  ευαίσθητους  αερόσακους  μέσα  στους  πνεύμονες.  Το  κάπνισμα
μικρών ποσοτήτων κάνναβης δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις πιθανότητες
εμφάνισης ΧΑΠ[10].
[10] “Smoking Marijuana and the Lungs” (Το κάπνισμα της κάνναβης και οι πνεύμονες) 
https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/marijuana.pdf 

Ωστόσο, μερικές μελέτες δείχνουν ότι το κάπνισμα κάνναβης ή η λήψη THC θα
μπορούσε  να  έχει  ισχυρά  αποτελέσματα  διαστολής  των  αεραγωγών  των
ανθρώπινων  πνευμόνων.  Σε  μια  μελέτη  που  δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό
Nature,  το ενδογενές κανναβινοειδές ανανδαμίδιο σε τρωκτικά αποκάλυψε
διπλές επιδράσεις βρογχικής αντίδρασης. Παρεμποδίζει έντονα τον βήχα και
τον βρογχόσπασμο που προκαλείται από την καψαϊκίνη[11].
[11] Calignano A, Kátona I, Désarnaud F, Giuffrida A, La Rana G, Mackie K, Freund TF, Piomelli D 
“Bidirectional control of airway responsiveness by endogenous cannabinoids” (Αμφίδρομος 
έλεγχος της ανταπόκρισης των αεραγωγών από ενδογενή κανναβινοειδή) Nature. 2000 Nov 
2;408(6808):96-101.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11081515 
Περίληψη
“Το κάπνισμα της κάνναβης ή η χορήγηση του κύριου δραστικού συστατικού της,  της δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλης  (δέλτα9-THC),  μπορεί  να  ασκήσει  ισχυρές  διαρκείς  επιδράσεις  στους
ανθρώπινους αεραγωγούς. Αλλά η φυσιολογική σημασία αυτής της παρατήρησης και η πιθανή
θεραπευτική  της  αξία  καλύπτονται  από  το  γεγονός  ότι  ορισμένοι  ασθματικοί  ασθενείς
ανταποκρίνονται σε αυτές τις ενώσεις με έναν παράδοξο βρογχόσπασμο. Οι μηχανισμοί στους
οποίους βασίζονται αυτές οι αντίθετες απαντήσεις παραμένουν ανεπίλυτοι. Εδώ δείχνουμε ότι το
ενδογενές  κανναβινοειδές  ανανδαμίδιο  ασκεί  διπλή  επίδραση  στη  βρογχική  απόκριση  στα
τρωκτικά: αναστέλλει έντονα τον βρογχόσπασμο και τον βήχα που προκαλείται από το χημικό
ερεθιστικό, καψαϊκίνη, αλλά προκαλεί βρογχόσπασμο όταν απομακρύνεται ο τόνος συστολής που
ασκείται  από  το  νεύρο  του  πνεύμονα.  Και  τα  δύο  αποτελέσματα  διαμεσολαβούνται  μέσω
περιφερειακών  υποδοχέων  κανναβινοειδών  CB1  που  βρίσκονται  στα  τερματικά  νεύρων  των
νευρικών  αεραγωγών.  Οι  βιοχημικές  αναλύσεις  υποδεικνύουν  ότι  το  ανανδαμίδιο  συντίθεται
στον πνευμονικό ιστό με διέγερση ιόντων ασβεστίου, υποδηλώνοντας ότι το τοπικά παραγόμενο
ανανδαμίδιο  συμμετέχει  στον  εγγενή  έλεγχο  της  ανταπόκρισης  των  αεραγωγών.  Για  να

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11081515
https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/marijuana.pdf


υποστηριχθεί αυτό το συμπέρασμα, ο ανταγωνιστής CB1 SR141716A ενισχύει τον βρογχόσπασμο
που προκαλείται από καψαϊκίνη και τον βήχα. Τα αποτελέσματά μας μπορεί να αντιπροσωπεύουν
τις  αντιπαραβαλλόμενες  βρογχικές  δράσεις  φαρμάκων  που  μοιάζουν  με  την  κάνναβη  στους
ανθρώπους και παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη πιο επιλεκτικών παραγόντων με βάση
κανναβινοειδή για τη θεραπεία αναπνευστικών παθολογιών”.

Μπορούμε  να  ελέγξουμε  τον  βήχα  σε  διάφορες  καταστάσεις  στοχεύοντας
στους υποδοχείς κανναβινοειδών των ανώτερων αεραγωγών.

Σε  αντίθεση  με  τον  καπνό  του  τσιγάρου,  ο  οποίος  συστέλλει  τους
αεραγωγούς,  ο  καπνός  της  κάνναβης  προκαλεί  διόγκωση  των  αεραγωγών.
Επίσης, δεν οδηγεί σε κεντρική αναπνευστική καταστολή, όπως τα οπιούχα.

Σε μία μελέτη, ο βρογχόσπασμος που προκλήθηκε από την άσκηση οδήγησε
σε  ανάκαμψη  εντός  60  λεπτών[12]  με  εικονικό  φάρμακο  κάνναβης  και
φυσιολογικό ορό. Ένα διάλυμα με περίπου 2 τοις εκατό κάνναβη οδήγησε σε
μια άμεση αναστροφή του προκαλούμενου από άσκηση, της υπερδιόγκωσης
και του άσθματος.
[12] “Can Marijuana Help People with Asthma or Other Breathing Disorders?” (Μπορεί η 
κάνναβη να βοηθήσει άτομα με άσθμα ή άλλες αναπνευστικές διαταραχές;) 
https://medicalmarijuana.procon.org/questions/can-marijuana-help-people-with-asthma-or-
other-breathing-disorders/ 

Ποιες παρενέργειες και συμπτώματα της πνευμονίας μπορεί να 
θεραπεύσει η ιατρική χρήση της κάνναβης;
Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την πνευμονία μπορεί να βοηθήσει στην
ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων όπως:
* Βήχας που μπορεί να προκαλέσει φλέγματα
* Πόνος στο στήθος κατά την αναπνοή ή στον βήχα
* Κόπωση[13]
* Διάρροια[14], ναυτία[15] ή έμετο[16]
* Άγχος[17]
* Κατάθλιψη[18]
[13] “Medical Marijuana For Chronic Fatigue Syndrome” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το 
σύνδρομο χρόνιας κόπωσης) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-fatigue-
syndrome/ 
[14] “Medical Marijuana For Diarrhea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την διάρροια) 

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-fatigue-syndrome/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-fatigue-syndrome/
https://medicalmarijuana.procon.org/questions/can-marijuana-help-people-with-asthma-or-other-breathing-disorders/
https://medicalmarijuana.procon.org/questions/can-marijuana-help-people-with-asthma-or-other-breathing-disorders/


https://www.marijuanadoctors.com/conditions/diarrhea/ 
[15] “Medical Marijuana For Nausea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την ναυτία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/ 
[16] “Medical Marijuana For Vomiting” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον έμετο) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-vomiting/ 
[17] “Medical Marijuana For Anxiety” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το άγχος) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/ 
[18] “Medical Marijuana for Depression” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την κατάθλιψη) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-depression/ 

Η ιατρική χρήση της κάνναβης βοηθά επίσης στη φλεγμονή[19] των μικρών
αερόσακων  στους  πνεύμονες,  γεγονός  που  αποτελεί  κοινό  σύμπτωμα  της
πνευμονίας.
[19] “Medical Marijuana For Inflammation” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την φλεγμονή) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/inflammation/ 

Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης για χρήση στα συμπτώματα της 
πνευμονίας και στις παρενέργειες θεραπείας
Οι ποικιλίες κάνναβης για την πνευμονία που είναι χαμηλής περιεκτικότητας
σε THC[20] και υψηλής περιεκτικότητας σε CBD[21] είναι χρήσιμες για τους
ασθενείς  που  αναζητούν  θεραπεία  κατά  του  άγχους,  αντιφλεγμονώδη
επίδραση  και  δράση  κατά  του  πόνου.  Στις  ποικιλίες  κάνναβης  για  την
πνευμονία περιλαμβάνονται:
*Cannatonic (υβρίδιο)
*ACDC (με κυρίαρχη της Sativa)
*Avi-Dekel (με κυρίαρχη την Indica)
*Great White Shark (με κυρίαρχη την Sativa)
*Harlequin (με κυρίαρχη την Sativa)
*Charlotte’s Web (με κυρίαρχη την Sativa)
*Rafael (με κυρίαρχη την Sativa)
*Blue Blood (με κυρίαρχη την Indica)
*Sour Tsunami (με κυρίαρχη την Sativa)
[20] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/ 
[21] “Cannabidiol (CBD)” (Κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pneumonia/

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pneumonia/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/inflammation/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-depression/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-vomiting/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/diarrhea/


Οι καλύτερες μέθοδοι θεραπείας με κάνναβη για τις παρενέργειες και 
τα συμπτώματα της πνευμονίας
Εάν  έχεις  προβλήματα  με  τους  πνεύμονες,  δεν  πρέπει  να  καπνίζεις  την
κάνναβη. Το καλύτερο είναι να έχεις/να φτιάξεις ένα βάμμα από ολόκληρο το
φυτό από μια υβριδική ποικιλία. Έτσι θα τοποθετείς μια σταγόνα κάτω από
την γλώσσα δύο φορές  την  ημέρα για  να ξεκινήσεις  και  αυξάνεις  κατά το
δοκούν.

Άλλες  μέθοδοι  θεραπείας  με  την  κάνναβη  για  την  αντιμετώπιση  της
πνευμονίας περιλαμβάνουν:
* Ατμοποιητές
* Πόσιμα
* Τοπικής χρήσης
* Υπόθετα[22]
[22] “Methods of Medicating: Suppositories” (Μέθοδοι φαρμακευτικής χορήγησης: Τα υπόθετα) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/suppositories/ 

Τα βρώσιμα είναι  επίσης καλά, ειδικά όταν γίνονται  με ένα καλό βούτυρο
κάνναβης[23].  Μπορείτε  να  φτιάξεις  λάδι  χρησιμοποιώντας  ποιοτικό
κραμβέλαιο ή ελαιόλαδο.
[23] “Cannabutter 101” (Βούτυρο κάνναβης 101) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/cannabutter/ 

Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για την Πνευμονική Ίνωση

https://www.marijuanadoctors.com/blog/cannabutter/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/suppositories/


(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Pulmonary Fibrosis”

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pulmonary-fibrosis/ Medical
content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer,

January 30, 2019)

Η ιατρική χρήση της κάνναβης γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής ως πιθανή
ιατρική  θεραπεία  για  ποικίλες  χρόνιες  παθήσεις.  Η  ιατρική  χρήση  της
κάνναβης  για  την  πνευμονική  ίνωση  μπορεί  επίσης  να  προσφέρει
ανακούφιση.

Τι είναι η πνευμονική ίνωση;
Η  πνευμονική  ίνωση,  ΠΙ  (Pulmonary  fibrosis,  PF)  είναι  μια  διαταραχή  της
υγείας  που προκαλεί  δυσκαμψία και  ουλές  στους  πνεύμονες,  καθιστώντας
δύσκολη την αναπνοή. Μπορεί να στερεί το σώμα από το να πάρει το οξυγόνο
που  χρειάζεται  και  μπορεί  τελικά  να  οδηγήσει  σε  καρδιακή  ανεπάρκεια,
αναπνευστική ανεπάρκεια και άλλα προβλήματα. Οι γιατροί και οι ερευνητές
ανακάλυψαν την πρώτη μορφή πνευμονικής ίνωσης[1] κατά τη διάρκεια του
19ου  αιώνα.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου,  πήραν  δείγματα
πνευμόνων  για  να  προσπαθήσουν  να  καταλάβουν  το  λόγο  πίσω  από  τις
εμφανιζόμενες ουλές. Η γνώση για την ΠΙ δεν παρουσίασε μεγάλη βελτίωση
μέχρι τον 20ό αιώνα.
[1] “History of Pulmonary Fibrosis” (Η ιστορία της πνευμονικής ίνωσης) 
https://lunginstitute.com/blog/history-of-pulmonary-fibrosis/ 

Δεν  υπάρχουν  ουλές  σε  φυσιολογικούς  πνεύμονες,  αυτό  σημαίνει  ότι  το

https://lunginstitute.com/blog/history-of-pulmonary-fibrosis/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pulmonary-fibrosis/


οξυγόνο περνάει εύκολα μέσα στους πνεύμονες και μέσα στους αερόσακους
και  στην  κυκλοφορία  του  αίματος.  Αυτό  οξυγονώνει  το  αίμα.  Με  την
πνευμονική ίνωση, οι πνεύμονες δεν έχουν ελαστικότητα και είναι άκαμπτοι
λόγω των ουλών. Το ίζημα καθιστά δύσκολο το οξυγόνο να μετακινείται γύρω
στους αερόσακους ή τις κυψελίδες και μειώνει το πόσο οξυγόνο περνάει στην
κυκλοφορία του αίματος.

Η  ίνωση  επίσης  μειώνει  το  μέγεθος  των  πνευμόνων  με  την  πάροδο  του
χρόνου,  γεγονός  που  επιδεινώνει  περαιτέρω  την  πάθηση.  Καθώς  η
πνευμονική ίνωση εξελίσσεται, μπορεί να γίνει όλο και πιο δύσκολο για τον
ασθενή να αναπνεύσει  και  ίσως χρειαστεί  να χρησιμοποιήσει  συνεχώς μια
συσκευή οξυγόνου για να βοηθηθεί.

Μια ποικιλία παραγόντων μπορεί να προκαλέσει ουλές σχετιζόμενες με την
πνευμονική ίνωση.  Ωστόσο,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  οι  γιατροί  δεν
μπορούν  να  καταλάβουν  ακριβώς  ποια  είναι  η  αιτία  της.  Όταν  συμβαίνει
αυτό, είναι γνωστό ως ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, ΙΠΙ (idiopathic pulmonary
fibrosis,  IPI).  Οι  ερευνητές  πιστεύουν  ότι  ένας  συνδυασμός  ερεθιστικής
έκθεσης  των  πνευμόνων  και  άλλων  παραγόντων  μπορεί  να  διαδραματίσει
σημαντικό  ρόλο  στην  κατάσταση.  Σε  αυτούς  του  παράγοντες
περιλαμβάνονται:
* Ορισμένα χημικά
* Λοιμώξεις
* Κάπνισμα
* Δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος
* Γενετική

Οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι είναι η φλεγμονή που προκαλεί πνευμονική
ίνωση.  Τώρα,  πιστεύουν  ότι  μια  ακανόνιστη  διαδικασία  επούλωσης  των
πνευμόνων μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ουλές.  Σημαντικός  σχηματισμός  ουλών
στον πνεύμονα τελικά μετατρέπεται σε πνευμονική ίνωση.

Τύποι πνευμονικής ίνωσης
Υπάρχουν δύο τύποι πνευμονικής ίνωσης:



1. Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, ΙΠΙ (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF)
Όταν οι γιατροί δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την αιτία μιας κατάστασης,
την ονομάζουν “ιδιοπαθή”. Εφόσον δεν γνωρίζουν ποια είναι η υποκείμενη
αιτία της νόσου, μπορεί να είναι δύσκολο για αυτούς να την θεραπεύσουν.
Επί του παρόντος, υπάρχουν μερικά φάρμακα που έχει εγκρίνει η Υπηρεσία
Τροφίμων  και  Φαρμάκων  (Food  and  Drug  Administration,  FDA)  για  τη
θεραπεία  της  ιδιοπαθούς  πνευμονικής  ίνωσης.  Αυτά  είναι  το  Ofev
(νιντεδανίμπη  /  nintedanib)  και  το  Esbriet  (πιρφενιδόνη  /  pirfenidone).
Βοηθούν  στην  επιβράδυνση  της  εξέλιξης  της  νόσου  και  βοηθούν  στην
αποφυγή των παροξύνσεων.

Η αναπνευστική ανεπάρκεια αποτελεί μια βασική ανησυχία για τους ασθενείς
με ΙΠΙ, αλλά η κατάσταση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε:
* Πνευμονία
* Πνευμονική υπέρταση
* Καρκίνο του πνεύμονα
* Καρδιακή ανεπάρκεια

2. Οικογενής Πνευμονική Ίνωση, ΟΠΙ (Familial Pulmonary Fibrosis, FPF)
Οι άνθρωποι σπάνια νοσούν από οικογενή πνευμονική ίνωση. Αν και είναι
εξίσου σοβαρή με την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, οι γιατροί συχνά μπορούν
να την διαγνώσουν πολύ νωρίτερα για να δώσουν στον ασθενή ένα καλύτερο
αποτέλεσμα. Οι γιατροί μπορούν επίσης να διαχωρίσουν και τους δύο τύπους
πνευμονικής ίνωσης σε στάδια, όπως:
* Ήπια
* Μέτρια
* Σοβαρή
* Πολύ σοβαρή

Οι γιατροί παρακολουθούν την ασθένεια μέσω της σταδιοποίησης, γεγονός
που τους βοηθά να συμβουλεύουν τον ασθενή και την οικογένεια του για την
εξέλιξη της ΠΙ, να καθορίσουν το αποτέλεσμα και να αποφασίσουν για μια
προσέγγιση θεραπείας.



Συμπτώματα πνευμονικής ίνωσης
Τα συμπτώματα πνευμονικής ίνωσης μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Κόπωση
* Ξηρός βήχας
* Ανεξήγητη απώλεια βάρους
* Δύσπνοια (ρηχή αναπνοή)
* Clubbing (η στρογγυλοποίηση και διεύρυνση των άκρων των δακτύλων και 
των δακτύλων)
* Πόνος στις αρθρώσεις και τους μύες

Η  σοβαρότητα  των  συμπτωμάτων  και  η  πορεία  της  πνευμονικής  ίνωσης
μπορεί να είναι σημαντικά διαφορετική για κάθε άτομο. Ενώ μερικοί μπορεί
να αρρωστήσουν σε μια γρήγορη εξέλιξη με την κατάσταση, άλλοι μπορεί να
έχουν  μέτρια  δυσφορία  που  σταδιακά  χειροτερεύει  με  την  πάροδο  του
χρόνου.

Στη συνέχεια, υπάρχουν εκείνοι που έχουν τα συμπτώματά τους να γίνονται
όλο χειρότερα και χειρότερα. Αυτό ονομάζεται οξεία έξαρση και μπορεί να
περιλαμβάνει  συμπτώματα  όπως  η  δύσπνοια,  τα  οποία  θα  διαρκέσουν
αρκετές  εβδομάδες.  Εάν  έχεις  οξεία  έξαρση,  ο  γιατρός  μπορεί  να  σε
τοποθετήσει  σε μηχανικό αναπνευστήρα.  Ο γιατρός  μπορεί  επίσης  να σου
συνταγογραφήσει  κορτικοστεροειδή  φάρμακα  ή  αντιβιοτικά  για  να
θεραπεύσει την οξεία έξαρση.

Επιδράσεις της πνευμονικής ίνωσης
Οι ουλές του πνεύμονα που σχετίζονται με την πνευμονική ίνωση δεν είναι
αναστρέψιμες.  Καμία  θεραπεία  δεν  αποδείχθηκε  αποτελεσματική  για  την
πλήρη διακοπή της εξέλιξης της νόσου, αλλά μερικές θεραπείες μπορεί  να
επιβραδύνουν  προσωρινά  την  πρόοδο  της  νόσου  και  να  βελτιώσουν  τα
συμπτώματα.

Οι  ασθενείς  με  ιδιοπαθή  πνευμονική  ίνωση  έχουν  διάμεσο  ποσοστό
επιβίωσης μόνο δύο έως τρία έτη, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που ζουν πολύ
περισσότερο. Ο συνηθέστερος λόγος θανάτου με την ΠΙ είναι η αναπνευστική



ανεπάρκεια  λόγω της  εξέλιξης  της  κατάστασης.  Ενώ υπάρχει  μια  συνολική
κακή πρόγνωση για την ΙΠΙ, η κλινική πορεία του κάθε ασθενή διαφέρει από
τη σταδιακή πρόοδο της κατάστασης σε οξεία κατάσταση και στον θάνατο[2].
[2] Ley B, Collard HR, King TE Jr “Clinical course and prediction of survival in idiopathic pulmonary
fibrosis” (Κλινική πορεία και πρόβλεψη επιβίωσης στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση) Am J Respir 
Crit Care Med. 2011 Feb 15;183(4):431-40.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20935110 
Περίληψη
“Η ιδιοπαθής  πνευμονική ίνωση (ΙΠΙ)  είναι  μια προοδευτική,  απειλητική  για  τη  ζωή,  διάμεση
πνευμονική νόσο με άγνωστη αιτιολογία. Η διάμεση επιβίωση των ασθενών με ΙΠΙ είναι μόνο 2
έως 3 χρόνια, αλλά μερικοί ασθενείς ζουν πολύ περισσότερο. Η αναπνευστική ανεπάρκεια που
προκύπτει από την πρόοδο της νόσου είναι η συχνότερη αιτία θανάτου. Μέχρι σήμερα έχουμε
περιορισμένες  πληροφορίες  σχετικά  με  τους  παράγοντες  πρόβλεψης  της  θνησιμότητας  σε
ασθενείς με ΙΠΙ και η έρευνα στον τομέα αυτό δεν κατάφερε να αποδώσει μοντέλα πρόβλεψης
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα στην κλινική πρακτική για την πρόβλεψη ατομικού
κινδύνου θνησιμότητας. Ο στόχος αυτής της συνοπτικής κλινικής ανασκόπησης είναι να εξετάσει
και  να  συνοψίσει  τα  τρέχοντα  δεδομένα  σχετικά  με  την  κλινική  πορεία,  τους  μεμονωμένους
προγνωστικούς παράγοντες της επιβίωσης και τα προτεινόμενα μοντέλα κλινικής πρόβλεψης στην
ΙΠΙ.  Τέλος,  θα  συζητήσουμε  τις  προκλήσεις  και  τις  μελλοντικές  κατευθύνσεις  σχετικά  με  την
πρόβλεψη της επιβίωσης στην ΙΠΙ”.

Αρκετές κλινικές μεταβλητές συνδέονται με την επιβίωση, αλλά δεν υπάρχει
πραγματική  προσέγγιση  για  να  φέρουμε  τους  προγνωστικούς  παράγοντες
μαζί για να καθορίσουμε το στάδιο της νόσου ή να καθορίσουμε με ακρίβεια
την πρόγνωση.

Ψυχικές Επιδράσεις
Όταν  σκεφτόμαστε  ένα  άτομο  με  πνευμονική  νόσο,  όπως  η  ιδιοπαθή
πνευμονική  ίνωση,  πιθανόν  να  καταλαβαίνουμε  το  γιατί  μια  πρωτογενής
παρενέργεια θα ήταν η φυσική εξάντληση. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να μην
συνειδητοποιούμε είναι ότι και η ψυχική εξάντληση συμπίπτει συνήθως με
χρόνιες καταστάσεις όπως η ΙΠΙ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20935110


Η  πνευμονική  ίνωση  μπορεί  να  επιφέρει  την  αίσθηση  της  διανοητικής
εξάντλησης πέρα και αυτό επιπρόσθετα από το εκάστοτε σωματικό φορτίο
πάνω στον οργανισμό του ασθενούς. Το να ζητήσει ο ασθενής βοήθεια μπορεί
να  είναι  κάτι  δύσκολο.  Λόγω  της  φθίνουσας  λειτουργίας  των  πνευμόνων,
πιθανότατα  δεν  θα  μπορεί  να  κάνει  απλά  πράγματα  όπως  κάνουν  οι
υπόλοιποι.  Ενώ  οι  αγαπημένοι  σου  μπορεί  να  σου  προσφέρουν  βοήθεια,
μπορεί να είναι μια διανοητική μάχη εσωτερικά για να την δεχτείς ή για να την
ζητήσεις.

Πρέπει  επίσης  να  εξεταστούν  και  οι  μελλοντικές  ανάγκες  του  ασθενή.  Θα
υπάρξουν πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε, όπως:
* Η εργασία
* Τα οικονομικά
* Την χρεία βοήθειας για βασικές εργασίες
* Την διαδικασία μεταμόσχευσης
* Την θεραπεία
* Το άγχος

Όλα μπορούν να γίνουν συντριπτικά. Μπορεί να ανησυχείς για το τι θα κάνει
η κατάστασή σου σε σένα και στην οικογένειά σου. Πολλά πράγματα μπορούν
να προκαλέσουν διανοητική εξάντληση και κόπωση που σχετίζονται άμεσα με
τη διάγνωση και τη ζωή κάποιου με την πάθηση.

Υπάρχει  επίσης  ο  κίνδυνος  κατάθλιψης  και  άγχους.  Σε  μια  μελέτη[3],
παρατηρήθηκαν συμπτώματα άγχους (25,9%) και κατάθλιψης (21,4%) στους



ασθενείς με ΙΠΙ. Το άγχος και η κατάθλιψη είναι αρκετά συχνά σε ασθενείς με
ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Ενώ δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές όσον
αφορά τη νοσηλεία και το ποσοστό επιβίωσης, αυτή η μελέτη δείχνει ότι το
άγχος και η κατάθλιψη μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής
ενός ασθενούς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.
[3] Ye Jin Lee, Sun Mi Choi, Yeon Joo Lee, Young-Jae Cho, Ho Il Yoon, Jae-Ho Lee, Choon-Taek Lee, 
Jong Sun Park “Clinical impact of depression and anxiety in patients with idiopathic pulmonary 
fibrosis” (Κλινική επίδραση της κατάθλιψης και του άγχους σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική 
ίνωση) PLoS One. 2017;12(9):e0184300.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5593186/ 
Περίληψη
“Ιστορικό:  Παρόλο  που  η  κατάθλιψη  και  το  άγχος  αντιπροσωπεύουν  σημαντικές  αλλά
θεραπεύσιμες συννοσηρότητες σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (ΙΠΙ), η επίδρασή τους
στην κλινική πορεία και η πρόγνωση της ΙΠΙ παραμένουν ασαφείς.
Σκοπός: Εξετάσαμε την επικράτηση και την κλινική σημασία της κατάθλιψης και του άγχους σε
ασθενείς με ΙΠΙ.
Μέθοδοι:  Η  παρούσα  μελέτη  περιελάμβανε  μια  προοπτική  κοορτή  που  περιλάμβανε  112
Κορεάτες ασθενείς με ΙΠΙ οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS).
Αποτελέσματα: Τα συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους ήταν παρόντα σε 25,9% και 21,4%
των  ασθενών  με  ΙΠΙ,  αντίστοιχα  (βαθμολογίες  HADS  ≥8).  Δεν  παρατηρήθηκαν  σημαντικές
διαφορές στα δημογραφικά δεδομένα, την ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, τη βαθμολογία στην
κλίμακα Modified Medical  Research Council  Dyspnea Scale  (MMRC),  στις  δοκιμές πνευμονικής
λειτουργίας ή στον δείκτη Gender-Age-Physiology Index for IPF μεταξύ των ασθενών με κατάθλιψη
ή άγχος.  Ωστόσο,  σε ασθενείς  με άγχος,  τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου St.  George's
Respiratory  Questionnaire  (SGRQ)  ήταν  σημαντικά  υψηλότερα  από  αυτά  των  ασθενών  χωρίς
άγχος (40,5 έναντι 23,5, p = 0,003). Το ποσοστό επιβίωσης και ο συνολικός αριθμός εισαγωγών
στο νοσοκομείο δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ασθενών με κατάθλιψη / άγχος και των
ασθενών χωρίς.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η κατάθλιψη και το άγχος είναι σχετικά συχνές σε
ασθενείς με ΙΠΙ. Παρόλο που δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το ποσοστό
επιβίωσης  και  νοσηλείας,  η  παρούσα  μελέτη  υποδηλώνει  ότι  η  κατάθλιψη  και  το  άγχος
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ΙΠΙ”.

Στατιστικά στοιχεία της πνευμονικής ίνωσης
Στατιστικά στοιχεία που αναφέρθηκαν από τα National Institutes of Health για
την πνευμονική ίνωση περιλαμβάνουν:
* Περίπου 100.000 Αμερικανοί έχουν ΙΠΙ[4]
* Περίπου 40.000 νέες περιπτώσεις ΙΠΙ εμφανίζονται κάθε χρόνο
* Η ΙΠΙ επηρεάζει περίπου 20 άτομα σε κάθε 100.000 άτομα παγκοσμίως
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[4] “Idiopathic pulmonary fibrosis, Statistics” (Στατιστικά για την Ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση) 

https://ghr.nlm.nih.gov/condition/idiopathic-pulmonary-fibrosis#statistics 

Τρέχουσες θεραπείες που είναι διαθέσιμες για την πνευμονική ίνωση 
και οι παρενέργειες τους
Κάθε άτομο που λαμβάνει μια διάγνωση για πνευμονική ίνωση θα βιώσει την
κατάσταση με τον δικό του τρόπο. Δεν υπάρχει καμία αναμενόμενη κλινική
πορεία.

Μερικά άτομα παραμένουν σταθερά για  μεγάλες  χρονικές  περιόδους,  ενώ
άλλα  αντιμετωπίζουν  μια  γρήγορη  εξέλιξη  των  συμπτωμάτων.  Υπάρχουν
λοιπόν εκείνοι που υποφέρουν από επιδείνωση των επιπτώσεων, όσο περνά ο
καιρός  και  αυτό  κυμαίνεται  μεταξύ  των  περιόδων  επιδείνωσης  των
συμπτωμάτων  και  της  σταθερότητας.  Εξαιτίας  αυτού,  οι  γιατροί
εξατομικεύουν  τις  προσεγγίσεις  θεραπείας  για  την  ΠΙ  με  βάση  το  ιατρικό
ιστορικό και τα συμπτώματα.

Φάρμακα
Οι  γιατροί  συνταγογραφούν  μια  ολόκληρη  σειρά  φαρμάκων για  την  ΠΙ.  Ο
γιατρός αποφασίζει εάν χρειάζεται να πάρεις ένα φάρμακο για τη θεραπεία
της  πνευμονικής  σου  ίνωσης.  Μερικά  φάρμακα  που  μπορεί  να
συνταγογραφήσει  ένας  γιατρός  για  τη  θεραπεία  της  πνευμονικής  ίνωσης
περιλαμβάνουν:
1. Κορτικοστεροειδή
Τα  κορτικοστεροειδή  όπως  η  πρεδνιζόνη  μειώνουν  τη  φλεγμονή  και
καταστέλλουν  το  ανοσοποιητικό  σύστημα.  Οι  παρενέργειες  μπορεί  να
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περιλαμβάνουν:
* Διαβήτη
* Οστεοπόρωση
* Αύξηση βάρους
* Υπέρταση
* Λέπτυνση του δέρματος
* Αυξημένη ευαισθησία σε λοίμωξη
* Γλαύκωμα και καταρράκτης
* Εύκολη εμφάνιση σε μώλωπες

2. Κυκλοφωσφαμίδη (Κυτοξάνη)
Η  κυτοξάνη  είναι  ένας  χημειογόνος  παράγοντας  που  καταστέλλει  τη
φλεγμονή.  Οι  γιατροί  συνήθως την δίνουν για την θεραπεία διαφορετικών
τύπων  ΠΙ.  Ενώ  οι  ασθενείς  λαμβάνουν  συνήθως  την  κυκλοφωσφαμίδη  σε
μορφή χαπιού, μπορεί να ληφθεί και ενδοφλεβίως. Οι παρενέργειες μπορεί
να περιλαμβάνουν:
* Στομαχικές διαταραχές ή πόνο
* Ναυτία ή έμετος
* Προσωρινή τριχόπτωση
* Διάρροια
* Απώλεια της όρεξης
* Απώλεια εμμηνορροϊκών περιόδων
* Αλλαγές χρώματος δέρματος (σκούρυνση)

3. Μυκοφαινολικό οξύ
Το Myfortic και το Cellcept είναι δύο είδη φαρμάκων με μυκοφαινολικό οξύ.
Ρυθμίζουν  το  ανοσοποιητικό  σύστημα.  Οι  γιατροί  μπορεί  να  το
συνταγογραφήσουν μόνο του ή μαζί  με κορτικοστεροειδή. Οι παρενέργειες
μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Διάρροια
* Πόνος στο στομάχι
* Δυσκοιλιότητα
* Ναυτία ή έμετος
* Προβλήματα ύπνου



* Άγχος
* Αίσθηση μυρμηγκιάσματος ή μουδιάσματος
* Οίδημα στα πόδια ή στα χέρια

4. Νιντεδανίμπη
Αυτό είναι ένα αντι-ινώδες που οι γιατροί χρησιμοποιούν για τη θεραπεία της
ΙΠΙ. Βοηθά στην επιβράδυνση της πτώσης των πνευμονικών λειτουργιών σε
αυτούς  που  έχουν  ήπια  έως  μέτρια  κρούσματα  ιδιοπαθούς  πνευμονικής
ίνωσης.  Λαμβάνεται  δυο  φορές  την  μέρα  από  το  στόμα.  Οι  παρενέργειες
μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Ναυτία ή έμετος
* Διάρροια
* Πόνος στην κοιλιά ή στο στομάχι
* Ανύψωση ενζύμου του ήπατος
* Προβλήματα του ήπατος
* Πονοκέφαλος
* Υπέρταση
* Απώλεια βάρους
* Μειωμένη όρεξη

Αυτά  είναι  μόνο  μερικά  από  τα  πολλά  διαφορετικά  φάρμακα  που
συνταγογραφούνται σε ασθενείς με πνευμονική ίνωση. Θα πρέπει να συζητάς
με τον γιατρό σου για να δεις ποια από αυτά ή άλλα φάρμακα μπορεί να σε
βοηθήσουν να θεραπεύσεις την ΠΙ σου.

Κλινικές δοκιμές
Η  ιατρική  ερευνητική  κοινότητα  συνεχίζει  να  διερευνά  επιθετικά  νέες
θεραπείες  για  όλους  τους  τύπους  πνευμονικής  ίνωσης.  Μπορείς  να
απευθυνθείς στον γιατρό σου για να δεις εάν μπορείς να συμμετάσχεις σε μια
μελέτη  που ελέγχει  τις  επιλογές  μιας  πειραματικής  θεραπείας.  Οι  κλινικές
δοκιμές  για  πνευμονική  ίνωση  μπορούν  να  περιλαμβάνουν  μελέτες  αντι-
ινωτικών  θεραπειών,  θεραπειών  βλαστικών  κυττάρων,  πρωτεϊνών
αναστολέων αυξητικών παραγόντων και γενετικής έρευνας.



Μπορείς  να  αναζητήσεις  κλινικές  δοκιμές  για  την  πνευμονική  ίνωση  στην
ιστοσελίδα του National Institutes of Health (NIH)[5].
[5] “ClinicalTrials.gov is a database of privately and publicly funded clinical studies conducted 
around the world” (Το ClinicalTrials.gov είναι μια βάση δεδομένων με ιδιωτικά και δημόσια 
χρηματοδοτούμενες κλινικές μελέτες που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο) 
https://www.clinicaltrials.gov/ 

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική 
θεραπεία για την πνευμονική ίνωση
Επειδή  υπάρχει  φλεγμονή  που  εμπλέκεται  στην  πνευμονική  ίνωση,  τα
αντιφλεγμονώδη φάρμακα και οι θεραπείες είναι συνήθως αποτελεσματικά.
Σε  μια  μελέτη,  οι  ερευνητές  βρήκαν  ότι  η  THC  στην  κάνναβη  έχει
αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητες,  οι  οποίες  φαίνεται  ότι  συμβάλλουν  στη
βελτίωση  της  πνευμονικής  λειτουργίας  σε  ασθενείς  που  χρησιμοποιούν
κάνναβη.

Τα  βρώσιμα/πόσιμα  ή  εξατμιζόμενα  σκευάσματα  κάνναβης  μπορούν  να
προσφέρουν  δυνητικά  οφέλη  λόγω  των  ανοσοκατασταλτικών,
αντιφλεγμονωδών  και  βρογχοδιασταλτικών  (ιδιότητα  ανοίγματος  των
αεραγωγών) επιδράσεων τους.

Βρογχοδιασταλτικές επιδράσεις
Στη δεκαετία του 1970, ο Donald Tashkin στο University of California του Λος
Άντζελες διενήργησε μελέτες που διαπίστωσαν ότι τόσο η από του στόματος
κατάποση όσο και η εισπνοή THC παρέχουν βρογχοδιαστολή[6] για αρκετές
ώρες μετά την χορήγησή της. Άλλες μελέτες που έδειξαν ότι ενεργοποιούν τον
υποδοχέα CB1 αναστέλλουν την συστολή λείων μυών των πνευμόνων[7],  η
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οποία  προσφέρει  έναν  πιθανό  μηχανισμό  οξείας  βρογχοδιαστολής  που
συνδέεται με την πρόσληψη κάνναβης.
[6] Tashkin DP, Shapiro BJ, Frank IM “Acute effects of smoked marijuana and oral delta9-
tetrahydrocannabinol on specific airway conductance in asthmatic subjects” (Οι οξείες 
επιδράσεις της καπνιζόμενης κάνναβης και της από του στόματος δέλτα-τετραϋδροκανναβινόλης 
σε συγκεκριμένη αγωγιμότητα των αεραγωγών σε ασθματικά άτομα) Am Rev Respir Dis. 1974 
Apr;109(4):420-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4816823 
Περίληψη
“Οι  οξείες  επιδράσεις  καπνιστών  2%  φυσικής  κάνναβης  (7mg  ανά  kg)  και  15  mg  από  του
στόματος  ~9-τετραϋδροκανναβινόλης  (THC)  σε  πλεισματολογικά  προσδιορισμένη  αντίσταση
αεραγωγών (Raw)  και  ειδική  αγωγιμότητα  των  αεραγωγών  (SGaw)  σε  10  άτομα  με  σταθερό
βρογχικό άσθμα χρησιμοποιώντας διπλά τυφλή τεχνική διασταύρωσης. Μετά την καπνιζόμενη
κάνναβη, η SGaw αυξήθηκε αμέσως και παρέμεινε σημαντικά αυξημένη (33 έως 48% πάνω από
τις αρχικές τιμές ελέγχου) για τουλάχιστον 2 ώρες, ενώ η SGaw δεν άλλαξε μετά από το εικονικό
φάρμακο.  Το  μέγιστο  βρογχοδιασταλτικό  αποτέλεσμα των  1.250μg ισοπροτερενόλης  ήταν  πιο
έντονο από αυτό της κάνναβης, αλλά η επίδραση της κάνναβης διήρκεσε περισσότερο. Μετά την
κατάποση των 15mg THC, η SGaw αυξήθηκε σημαντικά σε 1 και 2 ώρες και η Raw μειώθηκε
σημαντικά σε 1 έως 4 ώρες, ενώ δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές μετά από το εικονικό φάρμακο.
Αυτά τα ευρήματα έδειξαν ότι στα ασθματικά άτομα τόσο η καπνιζόμενη κάνναβη όσο και από
του στόματος THC προκάλεσαν σημαντική βρογχοδιαστολή με διάρκεια τουλάχιστον 2 ωρών”.
[7] S Grassin-Delyle, E Naline, A Buenestado, Faisy, J-C Alvarez, H Salvator, C Abrial, C Advenier, L 
Zemoura, P Devillier “Cannabinoids inhibit cholinergic contraction in human airways through 
prejunctional CB1 receptors” (Τα κανναβινοειδή αναστέλλουν τη χολινεργική συστολή των 
ανθρώπινων αεραγωγών μέσω των προληπτικών υποδοχέων CB1) Br J Pharmacol. 2014 Jun; 
171(11): 2767–2777.
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pulmonary-fibrosis/ 
Περίληψη
“Ιστορικό και σκοπός: Το κάπνισμα κάνναβης είναι ευρέως διαδεδομένο σε πολλές χώρες και η
χρήση συνθετικών κανναβινοειδών με κάπνισμα αυξάνεται. Το κάπνισμα μιας κοινής κάνναβης
οδηγεί σε βρογχοδιαστολή τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ασθματικούς. Τα αποτελέσματα της Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλης  και  των  συνθετικών  κανναβινοειδών  στην  αντιδραστικότητα  των
βρόγχων  του  ανθρώπου  δεν  έχουν  διερευνηθεί  προηγουμένως.  Εδώ,  επιδιώξαμε  να
αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των φυσικών και συνθετικών κανναβινοειδών στη χολινεργική
βρογχική συστολή.
Πειραματική  προσέγγιση:  Οι  ανθρώπινοι  βρόγχοι  που  απομονώθηκαν  από  88  ασθενείς
εναιωρήθηκαν σε λουτρό οργάνων και συστέλλονται με διέγερση ηλεκτρικού πεδίου (electrical
field  stimulation,  EFS)  παρουσία  του  φυτοκανναβινοειδούς  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη,  της
ενδογενούς  2-αραχιδονυλογλυκερόλης,  των  συνθετικών  διπλών αγωνιστών υποδοχέα CB1  και
CB2, WIN55,212-2 και CP55,940, τον συνθετικό, επιλεκτικό CB2-υποδοχέα-επιλεκτικό αγωνιστή
JWH-133  ή  τον  επιλεκτικό  αγωνιστή  Ο-1602  του GPR55.  Οι  υποδοχείς  που εμπλέκονται  στην
απόκριση χαρακτηρίστηκαν χρησιμοποιώντας επιλεκτικούς ανταγωνιστές υποδοχέων CB1 και CB2
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(SR141716 και SR144528 αντίστοιχα).
Βασικά  αποτελέσματα:  Η  δ9-τετραϋδροκανναβινόλη,  το  WIN55,212-2  και  το  CP55,940
προκάλεσαν  εξαρτώμενη  από  τη  συγκέντρωση  αναστολή  των  χολινεργικών  συσπάσεων,  με
μέγιστες αναστολές 39, 76 και 77% αντιστοίχως. Το JWH-133 είχε μόνο αποτέλεσμα σε υψηλές
συγκεντρώσεις. Η 2-αραχιδονυλογλυκερόλη και το Ο-1602 στερούνταν οποιασδήποτε επίδρασης.
Μόνο  οι  υποδοχείς  CB1  εμπλέκονται  στην  απόκριση  επειδή  τα  αποτελέσματα  των
κανναβινοειδών ανταγωνίσθηκαν από το SR141716, αλλά όχι από το SR144528. Τα κανναβινοειδή
δεν αλλοίωσαν τον βασικό τόνο ή τις συστολές που προκαλούνται από εξωγενή Ach.
Συμπεράσματα και επιπτώσεις: Η ενεργοποίηση των προληπτικών υποδοχέων CB1 προκαλεί την
αναστολή της επαγόμενης από EFS χολινεργικής συστολής στους ανθρώπινους βρόγχους. Αυτός ο
μηχανισμός μπορεί να εξηγήσει την οξεία βρογχοδιαστολή που προκαλείται από το κάπνισμα της
κάνναβης”.

Αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις
Τα  κανναβινοειδή[8]  παρέχουν  αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητες[9].  Τα
ακατέργαστα  φυτικά  όξινα  κανναβινοειδή  (CBDA,  THCA,  κλπ.)  των
ακατέργαστων φυτών έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες όπως έχουν και τα
μη όξινα κανναβινοειδή (CBD, THC, κλπ.). Οι ερευνητές έχουν βρει ότι η CBD
βελτιώνει  τα  συμπτώματα  της  ΧΑΠ[10].  Λειτουργεί  επίσης  ως
αντιφλεγμονώδης παράγοντας και οδηγεί σε μειωμένη πνευμονική φλεγμονή
και  βελτιωμένη  πνευμονική  λειτουργία  σε  ποντίκια  με  φλεγμονώδη
πνευμονική νόσο.
[8] “Cannabinoids” (Κανναβινοειδή) https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/
[9] “Medical Marijuana For Inflammation” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την φλεγμονή) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/inflammation/ 
[10] (ό.π.) “Cannabidiol improves lung function and inflammation in mice submitted to LPS-
induced acute lung injury” (Η κανναβιδιόλη βελτιώνει τη λειτουργία των πνευμόνων και τη 
φλεγμονή σε ποντίκια που υποβάλλονται σε οξεία πνευμονική βλάβη που προκαλείται από LPS)

Εκτός από τα αντιφλεγμονώδη οφέλη της κάνναβης για τη πνευμονική ίνωση,
το  βότανο  μπορεί  επίσης  να  έχει  ένα  αντι-αγχωτικό  αποτέλεσμα.  Ένας
ερευνητής  που  πραγματοποίησε  κλινική  μελέτη  ανέφερε  ότι  οι  ασθενείς
αισθάνονται χαλαροί και ήρεμοι μετά τη χρήση κάνναβης.

Μελέτες όπως αυτές δείχνουν ότι η κάνναβη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας
τρόπος για τη μείωση των κρίσεων οξείας στένωσης των αεραγωγών και να
γίνει  μια  βιώσιμη  προληπτική  θεραπεία  για  τους  ασθενείς  με  ΧΑΠ[11].
Ωστόσο,  οι  ερευνητές  χρειάζονται  δοκιμές  σε  ανθρώπους  για  να

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/inflammation/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/


επιβεβαιώσουν αυτά τα οφέλη.
[11] “Medical Marijuana For Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)” (Η ιατρική χρήση 
της κάνναβης για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease/ 

Ποιες παρενέργειες και συμπτώματα της πνευμονικής ίνωσης μπορεί 
να θεραπεύσει η ιατρική χρήση της κάνναβης;
Σύμφωνα με το Lung Institute, η θεραπεία με κάνναβη στην πνευμονική ίνωση
θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει σε:
* Βελτίωση του ύπνου
* Μείωση της φλεγμονής
* Μείωση του φλέγματος
* Υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος
* Βελτίωση του πόνου

Απλά πρέπει να σημειώσουμε ότι το κάπνισμα κάνναβης[12] παρουσιάζει ένα
πιθανό  πρόβλημα  όταν  χρησιμοποιείται  ιατρικά  για  την  θεραπεία  της
πνευμονικής ίνωσης[13]. Το κάπνισμα κάνναβης μπορεί να βλάψει ασθενείς
με πνευμονικές παθήσεις, αφού δεν υπάρχει “φίλτρο” σε ένα τσιγαριλίκι ή σε
ένα τσιγάρο κάνναβης και τα άτομα που τα καπνίζουν τείνουν να καπνίζουν με
βαθιές εισπνοές.  Αυτό αφήνει  καπνό στους πνεύμονες για μεγαλύτερη και
παρατεταμένη περίοδο από ότι τα τσιγάρα.
[12] “Methods of Medicating: Smoking” (Μέθοδοι φαρμακευτικής αγωγής: Το κάπνισμα) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/smoking/ 
[13] “It’s a Controversial Topic: Can Marijuana Help Lung Disease?” (Είναι ένα αμφιλεγόμενο 
θέμα: Μπορεί η κάνναβη να βοηθήσει σε νόσο των πνευμόνων;) 
https://lunginstitute.com/blog/controversial-topic-can-marijuana-help-lung-disease/ 

https://lunginstitute.com/blog/controversial-topic-can-marijuana-help-lung-disease/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/smoking/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-obstructive-pulmonary-disease/


Ακόμα,  οι  ερευνητές  βρήκαν  ότι  εκείνοι  που  καπνίζουν  την  κάνναβη  μόνο
περιστασιακά,  μερικά  τσιγαριλίκια  το  μήνα,  παρουσίασαν  βελτιωμένη
πνευμονική λειτουργία[14] αντί αυτή να μειωθεί.
[14] Mark J. Pletcher, Eric Vittinghoff, Ravi Kalhan, Joshua Richman, Monika Safford, Steve Sidney, 
Feng Lin, Stefan Kertesz “Association Between Marijuana Exposure and Pulmonary Function over 
20 Years - The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study” (Σύνδεση 
μεταξύ έκθεσης στην κάνναβη και πνευμονικής λειτουργίας σε μια περίοδο πάνω από 20 χρόνια - 
Μελέτη ανάπτυξης κινδύνου στεφανιαίας νόσου σε νέους ενηλίκους (CARDIA)) JAMA. 2012 Jan 
11;307(2):.
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pulmonary-fibrosis/ 
Περίληψη
“Συμφραζόμενα: Ο καπνός της κάνναβης είναι πολύ παρόμοιος με τον καπνό του τσιγάρου, αλλά
το εάν έχει και παρόμοιες δυσμενείς επιπτώσεις στην πνευμονική λειτουργία αυτό παραμένει
ασαφές.
Σκοπός: Να αναλύσουμε τις συσχετίσεις μεταξύ της κάνναβης (τόσο τρέχουσας όσο και κατά την
διάρκεια της ζωής έκθεσης σε αυτήν) και της πνευμονικής λειτουργίας.
Σχέδιο: Χρησιμοποιήσαμε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της λειτουργίας του πνεύμονα και του
καπνίσματος  που  συλλέχθηκαν  για  πάνω  από  20  χρόνια  στη  μελέτη  Coronary  Artery  Risk
Development  in  Young  Adults  (CARDIA)  Study.  Η  μεικτή  γραμμική  μοντελοποίηση
χρησιμοποιήθηκε για να ληφθούν υπόψη μεμονωμένες τροχιές πνευμονικής λειτουργίας με βάση
την ηλικία και άλλες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης καπνού, η οποία αναλύθηκε
παράλληλα ως θετικός έλεγχος.
Σύνθεση: 4 πόλεις των ΗΠΑ, 1985-2006
Συμμετέχοντες: Μαύροι και λευκοί άντρες και γυναίκες προσλήφθηκαν, ηλικίας 18-30 ετών και σε
ακολουθία για 20 χρόνια
Κύρια  εξαγόμενα  μέτρα:  Ο  καταναγκαστικός  εκπνεόμενος  όγκος  σε  1  δευτερόλεπτο  (Forced
expiratory  volume  in  1  second,  FEV1)  και  η  αναγκαστική  ζωτική  χωρητικότητα  (Forced  vital
capacity, FVC).
Αποτελέσματα: Η έκθεση σε κάνναβη ήταν σχεδόν εξίσου κοινή με την έκθεση στον καπνό, αλλά
ήταν κυρίως ελαφριά (κατά μέσο όρο 2-3 επεισόδια ανά μήνα). Η έκθεση στον καπνό, τόσο στον
τρέχοντα χρόνο όσο και κατά την διάρκεια της ζωής, συνδέθηκε γραμμικά με τα χαμηλότερα FEV1
και FVC. Αντίθετα, η συσχέτιση μεταξύ έκθεσης κάνναβης και πνευμονικής λειτουργίας ήταν μη
γραμμική  (p  <0,001):  σε  χαμηλά  επίπεδα  έκθεσης,  ο  FEV1  αυξήθηκε  κατά  13ml/κοινό  έτος
(διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 6,4-20) και η FVC κατά 20ml/κοινό έτος (95% CI: 12-27). αλλά σε
υψηλότερα επίπεδα έκθεσης, οι εν λόγω ενώσεις ισοπεδώθηκαν ή και αντιστράφηκαν. Η κλίση
για το FEV1 ήταν -2,2ml/κοινό έτος (95% CI: -4,6-0,3) σε >10 κοινά έτη και -3,2ml ανά επεισόδιο
καπνίσματος κάνναβης / μήνα (95% CI: -5,8 με -0,6) σε >20 επεισόδια / μήνα. Η καθαρή συσχέτιση
με FEV1 μειώθηκε σε ή κάτω από την αρχική τιμή με πολύ μεγάλη χρήση, αλλά η FVC παρέμεινε
σημαντικά αυξημένη σε ακόμη και βαρείς χρήστες (πχ., 76ml (95% CI: 34 - 117) σε 20 κοινά έτη).
Συμπεράσματα:  Η περιστασιακή και  χαμηλή σωρευτική χρήση κάνναβης δεν  συσχετίστηκε με
δυσμενείς επιδράσεις στην πνευμονική λειτουργία”.

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/pulmonary-fibrosis/


Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης για τα συμπτώματα της πνευμονικής 
ίνωσης και τις ανεπιθύμητες παρενέργειες της θεραπείας
Όπως και με κάθε θεραπεία, η εξεύρεση της σωστής ποικιλίας κάνναβης για
ιατρική  χρήση[15]  για  την  πνευμονική  ίνωση  μπορεί  να  χρειαστεί  κάποιες
δοκιμές. Ακριβώς όπως δεν μπορεί κάθε θεραπεία να είναι αποτελεσματική
για  τα  συμπτώματά  σου,  έτσι  δεν  είναι  και  όλες  οι  ποικιλίες.  Για  σε
βοηθήσουμε με αυτό, παρακάτω είναι μερικές ποικιλίες που είναι καλές για
την  ανακούφιση  των  συμπτωμάτων  της  πνευμονικής  ίνωσης,  ώστε  να
δοκιμάσεις και να βρεις την δική σου/τις δικές σου.
[15] “Top Medical Marijuana Strains” (Κορυφαίες ποικιλίες κάνναβης για ιατρική χρήση) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/top-medical-marijuana-strains/ 

Για Φλεγμονή:
* ACDC: Sativa
* Cannatonic: Υβρίδιο
* Cookies Scout Girl: Indica με ισχυρή συνιστώσα Sativa

Για Ύπνο:
* Cookie Jar: Indica κυρίαρχη με ένα συστατικό sativa
* Harlequin: Sativa
* White Widow: Υβρίδιο

Για Πόνο:
* Afghan Kush: Indica
* Green Crack: Sativa
* Blue Dream: Sativa

Για την Kατάθλιψη:
* Pennywise: Κυρίως μια ποικιλία Indica με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD
* Sour Tsunami: Ισορροπημένη ποικιλία με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD
* OG Kush: Υβρίδιο

Η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί επίσης να συμβάλει στην ανακούφιση
των δυσάρεστων παρενεργειών ορισμένων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
για την πνευμονική ίνωση, συμπτώματα όπως η ναυτία[16] και ο έμετος[17], η

https://www.marijuanadoctors.com/blog/top-medical-marijuana-strains/


κεφαλαλγία/πονοκέφαλος[18], το άγχος[19] και πολλά άλλα. Για παράδειγμα,
η Headband είναι καλή για την ναυτία, η Sour Diesel για τον πονοκέφαλο και η
Jack Herer για το άγχος.
[16] “Medical Marijuana For Nausea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την Ναυτία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/ 
[17] “Medical Marijuana For Vomiting” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον Έμετο) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-vomiting/ 
[18] “Medical Marijuana For Headaches” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την Κεφαλαλγία/τον 
Πονοκέφαλο) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/headaches/ 
[19] “Medical Marijuana For Anxiety” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το Άγχος) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/ 

Οι καλύτερες μέθοδοι θεραπείας με κάνναβη για τις παρενέργειες και
τα συμπτώματα της πνευμονικής ίνωσης
Το πλεονέκτημα της θεραπείας με την κάνναβη στην πνευμονική ίνωση, σε
σύγκριση με τις συνήθεις θεραπείες, είναι η ευελιξία στον τρόπο χορήγησης.
Σήμερα, μπορεί κάποιος να καταναλώσει κάνναβη με πολλούς τρόπους[20],
όπως:
* Βρασμένο και στραγγισμένο τσάι[21]
* Βρώσιμα αρτοποιήματα
* Έλαιο CBD (χωρίς THC)
* Ατμοποίηση
* Βάμματα
* Τοπικής χρήσης σκευάσματα
[20] “How to Use Medical Cannabis” (Πώς να χρησιμοποιήσεις την κάνναβη για ιατρικούς 
σκοπούς) https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/ 
[21] “Marijuana-Infused Tea” (Τσάι ενισχυμένο με κάνναβη) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/marijuana-tea/ 

Το έλαιο CBD δεν περιέχει την χημική ένωση THC και έτσι η κατανάλωση του
δεν  προκαλεί  ψυχοδραστική  επίδραση  (ευφορικότητα),  παρά  μόνο  την
ανακούφιση από τα συμπτώματά σου.
[22] “Cannabidiol (CBD)” (Κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[23] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/ 

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/
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H ιατρική χρήση της Κάνναβης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Lung Cancer” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/lung-cancer/

Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical
Officer, January 28, 2019)

Ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  και  στον  καρκίνο  του  πνεύμονα;  Είναι  πολύ
καλύτερο από όσο νομίζεις.

Ενώ  συνήθως  σκεφτόμαστε  ότι  το  κάπνισμα  είναι  ο  τρόπος  χρήσης  της
κάνναβης, μπορούμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε την κάνναβη και με
πολλούς άλλους τρόπους που δεν βλάπτουν τους πνεύμονες. Εάν λάβουμε
υπόψη και την ικανότητα της κάνναβης να ανακουφίζει τα συμπτώματα που
σχετίζονται με τον καρκίνο, έχουμε έτσι έναν ισχυρό συνδυασμό που μπορεί
να διευκολύνει τη διαχείριση των συμπτωμάτων του καρκίνου του πνεύμονα.

Έχεις  περιέργεια  για  την  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  στον  καρκίνο  του
πνεύμονα; Ας ανακαλύψουμε μαζί περισσότερες πληροφορίες.

“Marijuana Doctors - Lung Cancer”
(Γιατροί της κάνναβης - Καρκίνος του πνεύμονα)

https://vimeo.com/249572336 
Διάρκεια 00:01:43

Απομαγνητοφώνηση του βίντεο:

https://vimeo.com/249572336
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/lung-cancer/


“Οι πνεύμονες είναι το κύριο όργανο στην αναπνοή. Είναι ένα όργανο που μοιάζει με σφουγγάρι
που χωρίζονται σε λοβούς. Αν και ο δεξιός πνεύμονας έχει τρεις λοβούς, ο αριστερός πνεύμονας

έχει μόνο δύο λοβούς λόγω της θέσης της καρδιάς που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
σώματος μας. Κατά τη διάρκεια της αναπνοής, ο αέρας ταξιδεύει μέσω της μύτης, προς τα κάτω

από το σωλήνα της τραχείας ή του αεραγωγού και μέσα στον βρόγχο. Ο βρόγχος διακλαδίζεται σε
στενότερα βρογχίλια και έπειτα σε μικρότερους και μικρότερους αεραγωγούς που τελειώνουν σε

ασκούς αέρα που ονομάζονται κυψελίδες. Είναι εκεί στις κυψελίδες που το οξυγόνο
ανταλλάσσεται με διοξείδιο του άνθρακα. Οι περισσότερες καρκινικές αλλαγές συμβαίνουν στους
πνεύμονες πολύ πριν εμφανιστούν οποιαδήποτε συμπτώματα. Υπάρχουν πολλοί τύποι καρκίνου

του πνεύμονα, αλλά ο πιο συνηθισμένος καρκίνος του πνεύμονα είναι το βρογχογενές καρκίνωμα,
το οποίο ξεκινά ως όγκος στην επένδυση των βρόγχων. Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί επίσης

να υπάρχει στην τραχεία, στα βρογχίλια ή στις κυψελίδες. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια
αιτία θανάτου από καρκίνο μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά η πιο ανησυχητική είδηση είναι

ότι περισσότερες γυναίκες θα πεθάνουν από καρκίνο του πνεύμονα αντί να πεθάνουν από
καρκίνο του μαστού. Το κάπνισμα του τσιγάρου αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης

καρκίνου του πνεύμονα”.

Σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα
Ακούμε πολλά για τη θνησιμότητα και την επικράτηση του καρκίνου, αλλά όχι
και τόσα για το τι πραγματικά είναι.

Τα σώματά μας παράγουν τακτικά νέα κύτταρα για να αντικαταστήσουν τα
παλιά.  Όταν ένα υγιές  άτομο παράγει  νέα κύτταρα, τα παλιά του κύτταρα
πεθαίνουν.  Αλλά,  όταν  κάποιος  έχει  καρκίνο,  αυτά  τα  παλιά  κύτταρα  δεν
πεθαίνουν, προκαλώντας προβλήματα στο σώμα του.

Οι καρκίνοι λαμβάνουν τα ονόματά τους από τη θέση που σχηματίζονται για
πρώτη φορά, έτσι ο καρκίνος του πνεύμονα ξεκινάει στους πνεύμονες. Ακόμη
και  αν  εξαπλωθεί  σε άλλα μέρη του σώματος,  εξακολουθεί  να ονομάζεται
καρκίνος του πνεύμονα.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα:
* Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο κοινή μορφή 
καρκίνου του πνεύμονα. Έχει πολλούς υποτύπους, αλλά όλοι έχουν μια 
παρόμοια προσέγγιση για τη θεραπεία και τη σταδιοποίηση τους.
* Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα είναι πολύ πιο σπάνιος από τον 
μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, αλλά τείνει να αναπτύσσεται και να



εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα.

Ανεξάρτητα  από  τον  τύπο,  ο  καρκίνος  του  πνεύμονα  προκαλεί  τους
περισσότερους  θανάτους  από  καρκίνο  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες[1],  με
αποτέλεσμα  αυτό  να  είναι  περίπου  ένας  στους  τέσσερις  θανάτους  από
καρκίνο.  Η  διάγνωση  και  η  θεραπεία  του  καρκίνου  του  πνεύμονα  το
συντομότερο  δυνατόν  είναι  εξαιρετικά  σημαντική  για  την  υψηλότερη
πιθανότητα επιβίωσης.
[1] “Key Statistics for Lung Cancer” (Βασικά στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο του πνεύμονα) 
https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/lung-cancer/about/key-statistics.html 

Συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα
Τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα τείνουν  να μην εμφανίζονται
μέχρι να εξαπλωθεί ο καρκίνος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να
εγκαταλείψεις  την  ελπίδα  εάν  αρχίσεις  να  εμφανίζεις  συμπτώματα.  Στην
πραγματικότητα,  πρέπει  να  μιλήσεις  αμέσως με  το  γιατρό  σου,  η  έγκαιρη
διάγνωση έχει ως αποτέλεσμα μια πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Φυσικά, τα περισσότερα από τα συμπτώματα που σχετίζονται με τον καρκίνο
του πνεύμονα επηρεάζουν τους πνεύμονες. Αυτά περιλαμβάνουν:
* Συριγμό
* Πόνο στο στήθος
* Χρόνιο βήχα
* Βήχα με αιμόπτυση ή πτύελα με αίμα
* Αίσθημα βραχνάδας
* Υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων των πνευμόνων

https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/lung-cancer/about/key-statistics.html


* Δυσκολία στην αναπνοή

Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος, μπορεί
να οδηγήσει σε:
* Ίκτερο από καρκίνο στο ήπαρ
* Διευρυμένους λεμφαδένες από καρκίνο στο λεμφικό σύστημα
* Θέματα με την κινητικότητα, μούδιασμα και θέματα με την ισορροπία λόγω 
καρκίνου στο νωτιαίο μυελό
* Πόνος στα οστά και τις αρθρώσεις από καρκίνο στον μυελό των οστών

Τέλος,  ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί  συμπτώματα κοινά μεταξύ όλων
των  καρκίνων[2].  Δεδομένου  ότι  ο  καρκίνος  είναι  τραχύς  στο  σώμα,  μας
φθείρει, προκαλώντας:
* Χρόνια κόπωση[3]
* Σημαντική, ανεξήγητη απώλεια βάρους[4]
* Χρόνιο πόνο[5]
[2] “Medical Marijuana For Cancer” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον καρκίνο) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/cancer/ 
[3] “Medical Marijuana For Chronic Fatigue Syndrome” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το 
σύνδρομο χρόνιας κόπωσης) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-fatigue-
syndrome/ 
[4] “Medical Marijuana For Wasting Syndrome” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το σύνδρομο 
σπατάλης) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/wasting-syndrome/ 
[5] “Medical Marijuana For Pain” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον πόνο) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-pain/ 

Αν και δεν προκαλούνται άμεσα από τον καρκίνο, πολλοί ασθενείς με καρκίνο
αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας όπως το άγχος και η κατάθλιψη.
Έχοντας μια τέτοια σοβαρή και  δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια μπορεί  να
έχει σοβαρό βάρος στη συναισθηματική ευεξία του ασθενή.

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-pain/
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Η διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα και οι παράγοντες κινδύνου
Γενικά,  μόνο  μεγαλύτερα  σε  ηλικία  άτομα  με  ιστορικό  βαριάς  μορφής
καπνίσματος κάνουν έλεγχο για καρκίνο του πνεύμονα. Για να ελεγχθούν τα
συμπτώματα  του  καρκίνου  του  πνεύμονα,  οι  γιατροί  διεξάγουν  μια  CT
ανίχνευση  που  παρέχει  πιο  λεπτομερείς  πληροφορίες  από  μια  τυπική
ακτινογραφία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένας γιατρός θα εντοπίσει τον καρκίνο
του πνεύμονα κατά την εξέταση του θώρακα για άσχετους λόγους.

Αν  είσαι  ηλικίας  55-74  ετών  και  έχεις  πρόσφατο  ιστορικό  συχνού
καπνίσματος, θα πρέπει να ζητήσεις από τον γιατρό σου για να κάνεις ετήσιες
εξετάσεις. Επίσης, πρέπει να καπνίζεις λιγότερο συχνά ή να σταματήσεις το
κάπνισμα εξ ολοκλήρου αν είναι δυνατόν. Γνωρίζουμε ότι πολλοί καπνιστές
έχουν μεγάλη δυσκολία στο να σταματήσουν το κάπνισμα, θα πρέπει όμως να
γίνει  η  καλύτερη  δυνατή  προσπάθεια  και  να  μην  αποθαρρυνθούν  και  να
επιμείνουν!

Καθώς  τελικά,  το  κάπνισμα  προκαλεί  περίπου  το  80%  των  θανάτων  από
καρκίνο  του πνεύμονα.  Βάζει  τους  καπνιστές  σε  απίστευτο κίνδυνο για  να
προσβληθούν από αυτήν την πάθηση.

Δεν χρειάζεται να περάσει κάποιος καπνιστής από την διαδικασία διακοπής
του καπνίσματος μόνος του. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρέχει έναν οδηγό[6] για
τη δημιουργία ενός σχεδίου και τον καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος για
την σταδιακή και τελική έξοδο από τη συνήθεια του καπνίσματος.
[6] “Quitting Starts Now. Make Your Plan” (Η διακοπή αρχίζει τώρα. Φτιάξε το πλάνο σου) 
https://smokefree.gov/build-your-quit-plan 

Δεδομένα και στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο του πνεύμονα
* Τα δύο τρίτα των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα 
είναι 65 ετών και άνω.
* Οι άνδρες έχουν ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
πνεύμονα από ότι οι γυναίκες.
* Περίπου 415.000 πολίτες των ΗΠΑ έχουν λάβει διάγνωση καρκίνου του 
πνεύμονα.
* Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του 

https://smokefree.gov/build-your-quit-plan


πνεύμονα πεθαίνουν μέσα σε ένα έτος από την διάγνωση.
* Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί περίπου σε 7.330 μη καπνιστές να 
πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονα κάθε χρόνο[7].
[7] “Lung Cancer Fact Sheet” (Φύλλο στοιχείων Καρκίνου του Πνεύμονα) 
https://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/resource-
library/lung-cancer-fact-sheet.html 

Τυπικές προσεγγίσεις θεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα
Η θεραπεία που θα αποφασίσετε εσύ και ο γιατρός σου, εξαρτάται από το
στάδιο του καρκίνου σου και από παράγοντες όπως άλλα προβλήματα υγείας
και την ασφαλιστική σου κάλυψη. Στις πιθανές θεραπείες για οποιοδήποτε
είδος καρκίνου του πνεύμονα περιλαμβάνονται:
* Χειρουργείο: Σε πρώιμα στάδια καρκίνου του πνεύμονα, ορισμένοι γιατροί 
θα συστήσουν χειρουργική επέμβαση για την απομάκρυνση του καρκινικού 
ιστού. Μερικές φορές, θα ακολουθήσει μετά την χειρουργική επέμβαση και 
ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία για να μειωθεί η πιθανότητα επιστροφής 
του καρκίνου. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς έχουν αλλεργίες ή άλλα 
προβλήματα υγείας που εξαλείφουν την χειρουργική επέμβαση ως επιλογή.
* Ακτινοθεραπεία: Εάν ο γιατρός δεν μπορεί να αφαιρέσει χειρουργικά τον 
καρκινικό ιστό στους πνεύμονες σου, μπορεί να δοκιμάσει την 
ακτινοθεραπεία[8]. Η ακτινοθεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση ραδιενεργών 
ακτίνων ή ουσιών για να σκοτωθούν τα καρκινικά κύτταρα στο σώμα. Αυτή η 
θεραπευτική μέθοδος μπορεί να προκαλέσει ναυτία, κόπωση, προβλήματα 
στην όρεξη και απώλεια μαλλιών.
* Χημειοθεραπεία: Αντί για ακτινοβολία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
χημειοθεραπεία[9], με την χρήση αντικαρκινικών φαρμάκων για να σκοτώσει 
τα καρκινικά κύτταρα. Δυστυχώς, δεδομένου ότι τα φάρμακα 

https://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/resource-library/lung-cancer-fact-sheet.html
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χημειοθεραπείας δεν διαφοροποιούν τα καρκινικά κύτταρα από τα υγιή 
κύτταρα που χωρίζονται γρήγορα, αυτό έχει επιπτώσεις στο σώμα του 
ασθενούς. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν πεπτικά προβλήματα, 
τριχόπτωση, μεγαλύτερη έκθεση σε λοιμώξεις και ναυτία.
[8] “Medical Marijuana For Radiation Therapy” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης στην 
ακτινοθεραπεία) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/radiation-therapy/ 
[9] “Medical Marijuana For Chemotherapy” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης στην 
χημειοθεραπεία) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chemotherapy/ 

Οι  γιατροί  και  οι  επιστήμονες  ψάχνουν  για  αποτελεσματικές  θεραπείες
αντιμετώπισης του καρκίνου εδώ και χρόνια. Όπως μπορείς να δεις, υπάρχουν
κάποιες  διαδικασίες  που  συνήθως  χρησιμοποιούμε,  αλλά  δεν  είναι  100%
αξιόπιστες και προκαλούν έναν όλεθρο στο ανθρώπινο σώμα. Ας ελπίσουμε
ότι,  καθώς  θα  εξελίσσεται  η  έρευνα  για  τον  καρκίνο,  θα  ανακαλύψουμε
ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες θεραπείες για τον καρκίνο.

Η ιατρική χρήση της κάνναβης και τα συμπτώματα του καρκίνου του 
πνεύμονα
Δεδομένου ότι η συμβατική ιατρική προσφέρει τέτοιες σκληρές διαδικασίες
αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα, δεν είναι περίεργο ότι ορισμένοι
ασθενείς αναζητούν φυσικές θεραπείες όπως η ιατρική χρήση της κάνναβης.
Ενώ το βότανο δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τις τυπικές θεραπείες
καρκίνου,  μπορεί  να  εξουδετερώσει  κάποιες  από  τις  παρενέργειες  και  τα
συμπτώματα που σχετίζονται  με τον καρκίνο.  Η κάνναβη μπορεί  να δώσει
κάποιον  χώρο  που  είναι  απαραίτητος  για  να  διαχειριστεί  κάποιος  την
ασθένειά του.

Καθώς συλλέγουμε περισσότερα στοιχεία που υποστηρίζουν την χρήση της
κάνναβης ως φαρμάκου για τον καρκίνο, βρίσκουμε όλο και πιο ευχάριστες
εκπλήξεις.  Παρόλο  που  δεν  έχουμε  ακόμη  αποδεικτικά  στοιχεία,  πολλές
μελέτες δείχνουν ότι η κάνναβη μπορεί να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα και
να εμποδίσει  την ανάπτυξη και  την εξάπλωσή τους.  Τα κανναβινοειδή στη
κάνναβη μοιάζουν με τα κανναβινοειδή που παράγονται μέσα στο σώμα μας
και τα καρκινικά κύτταρα τείνουν να είναι μην μπορούν να αντισταθούν στα
κανναβινοειδή κάθε είδους.

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chemotherapy/
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Ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν την χρήση της κάνναβης για τον καρκίνο του
πνεύμονα. Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα κανναβινοειδή[10] ή οι χημικές
ενώσεις  που  βρέθηκαν  στη  κάνναβη,  όχι  μόνο  μείωσαν  την  παρουσία
καρκινικών κυττάρων, αλλά άφησαν ανέπαφα τα μη καρκινικά κύτταρα.
[10] “Cannabinoids” (Κανναβινοειδή) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/ 

Εκτός από την πιθανή αντιμετώπιση του ίδιου του καρκίνου, η ιατρική χρήση
της  κάνναβης  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  τα  ακόλουθα  συμπτώματα  που
προκαλούνται  από  τον  καρκίνο  και  από  τις  κλασσικές  θεραπείες  για  τον
καρκίνο:
* Κόπωση: Και ο καρκίνος και οι έντονες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία 
μπορεί να προκαλέσουν κούραση και αδυναμία. Χρησιμοποιώντας μια sativa 
ποικιλία κάνναβης, μπορείς να έχεις μια έκρηξη ενέργειας για να σε βοηθήσει 
να λειτουργήσεις[11].
* Ναυτία: Ως ένα άλλο σύμπτωμα που προκαλείται τόσο από τον καρκίνο όσο 
και από τις θεραπείες για τον καρκίνο, η ναυτία είναι δύσκολο να αποφευχθεί 
όταν κάποιος είναι καρκινοπαθής. Η κάνναβη έχει αντιεμετικές ιδιότητες[12] 
που βοηθούν την διατήρηση του φαγητού στο στομάχι σου.
* Απώλεια της όρεξης: Η εμπειρία του καρκίνου και η λήψη θεραπείας για 
αυτόν μπορεί να μειώσει την όρεξη του ασθενή, ενώ είναι μια χρονική 
περίοδος που το σώμα χρειάζεται ποιοτική διατροφή. Τα “munchies” (οι 
λιγούρες) που προκύπτουν από την χρήση της κάνναβης που συχνά τα 
αναφέρουμε ως αστείο, μπορούν να ενισχύσουν την επιθυμία του ασθενή για
να τρώει καλύτερα.

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/


* Πόνος: Στις περισσότερες πολιτείες που επιτρέπουν την ιατρική χρήση της 
κάνναβης έχουν ως μια από τις προϋποθέσεις για την χρήση της κάνναβης τον
χρόνιο πόνο. Επίσης, πολλοί ασθενείς αναφέρουν τα πλεονεκτήματα 
ανακούφισης από τον πόνο με την χρήση της κάνναβης.
[11] “Medical Marijuana For Chronic Fatigue Syndrome” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το 
σύνδρομο χρόνιας κόπωσης) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-fatigue-
syndrome/ 
[12] “Medical Marijuana For Nausea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την ναυτία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/ 

Καρκίνος πνεύμονα και ιατρική έρευνα στην κάνναβη
Η έρευνα δείχνει ότι τα καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα έχουν περισσότερο
εκφρασμένους υποδοχείς κανναβινοειδών[13]. Οι υποδοχείς κανναβινοειδών
μεταδίδουν μηνύματα στο σώμα όταν τα κανναβινοειδή τους ενεργοποιούν.
Έτσι,  τα  κύτταρα  με  μεγαλύτερη  έκφραση  υποδοχέα  έχουν  ισχυρότερες
αντιδράσεις στα συστατικά της κάνναβης. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι το 24%
των  εξεταζόμενων  περιπτώσεων  καρκίνου  του  πνεύμονα  είχαν  έκφραση
υποδοχέων CB1 και το 55% είχαν έκφραση υποδοχέων CB2.
[13] Anju Preet, Zahida Qamri, Mohd W Nasser, Anil Prasad, Konstantin Shilo, Xianghong Zou, 
Jerome E. Groopman, Ramesh K. Ganju “Cannabinoid Receptors, CB1 and CB2, as Novel Targets 
for Inhibition of Non-Small Cell Lung Cancer Growth and Metastasis” (Οι υποδοχείς 
κανναβινοειδών, CB1 και CB2, ως νέοι στόχοι για την αναστολή της ανάπτυξης και της μετάστασης
του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα) Cancer Prev Res (Phila). 2011 Jan;4(1):65–75.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3025486/ 
Περίληψη
“Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (Non-small cell lung cancer, NSCLC) είναι η κύρια
αιτία  θανάτων  από  καρκίνο  παγκοσμίως.  Ωστόσο,  είναι  διαθέσιμες  μόνο  περιορισμένες
θεραπευτικές αγωγές. Ως εκ τούτου, ερευνήσαμε τον ρόλο των υποδοχέων κανναβινοειδών, CB1
και CB2, ως νέους θεραπευτικούς στόχους έναντι του NSCLC. Παρατηρήσαμε έκφραση CB1 (24%)
και CB2 (55%) σε ασθενείς με NSCLC. Επιπλέον, έχουμε δείξει ότι η θεραπεία των κυτταρικών
γραμμών NSCLC (Α549 και SW-1573) με CB1/CB2 και CB2-ειδικούς συναγωνιστές Win55,212-2 και
JWH-015, αντιστοίχως,  εξασθένησε σημαντικά τυχαία καθώς και κατευθυνόμενη από αυξητικό
παράγοντα in vitro χημειοταξία και χημειοεισβολή σε αυτά τα κύτταρα. Παρατηρήσαμε επίσης
σημαντική μείωση στο σύμπλεγμα εστιακής προσκόλλησης, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη
μετανάστευση,  μετά  από  θεραπεία  με  JWH-015  και  Win55,212-2.  Επιπλέον,  η  προ-αγωγή  με
επιλεκτικούς ανταγωνιστές CB1/CB2 AM251 και  ΑΜ630,  πριν  από τις  θεραπείες JWH-015 και
Win55,212-2, εξασθένησαν την μεσολαβούμενη από αγωνιστή αναστολή της in vitro χημειοταξίας
και χημειοεισβολής. Επιπροσθέτως, αμφότεροι οι CB1 και CB2 αγωνιστές Win55,212-2 και JWH-
133,  αντιστοίχως,  αναστέλλουν σημαντικά  την  in  vivo ανάπτυξη  όγκου και  τη  μετάσταση του
καρκίνου του πνεύμονα (~50%).  Αυτές οι επιδράσεις ήταν μεσολαβούμενες από υποδοχέα ως
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προ-θεραπεία με ανταγωνιστές CB1/CB2 που καταργούσαν τις επιδράσεις που προκαλούνται από
τον αγωνιστή CB1/CB2 στην ανάπτυξη όγκου και στην μετάσταση. Μειωμένος πολλαπλασιασμός
και αγγείωση μαζί με αυξημένη απόπτωση παρατηρήθηκε σε όγκους που ελήφθησαν από ζώα
που υποβλήθηκαν  σε  αγωγή με JWH-133  και  Win55,  212-2.  Με  περαιτέρω διευκρίνιση  στον
μοριακό μηχανισμό,  παρατηρήσαμε ότι  αμφότεροι  οι  CB1 και  CB2 αγωνιστές αναστέλλουν τη
φωσφορυλίωση  του  ΑΚΤ,  ενός  μορίου  σηματοδοτικού  κλειδιού  που  ελέγχει  την  κυτταρική
επιβίωση, τη μετανάστευση και την απόπτωση και την μειωμένη έκφραση και δραστικότητα της
ΜΜΡ-9.  Αυτά  τα  αποτελέσματα  υποδηλώνουν  ότι  οι  CB1  και  CB2  θα  μπορούσαν  να
χρησιμοποιηθούν ως νέοι θεραπευτικοί στόχοι εναντίον του NSCLC”.

Η ίδια μελέτη ανακάλυψε επίσης ότι τα συνθετικά κανναβινοειδή μείωσαν την
ανάπτυξη απομονωμένου καρκίνου του πνεύμονα. Για να κατανοήσουν την
επίδραση που είχαν οι υποδοχείς CB1 και CB2 στην ανάπτυξη του καρκίνου
του πνεύμονα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν κανναβινοειδή ειδικά για κάθε
υποδοχέα.  Όταν  προστέθηκαν  τα  κανναβινοειδή  σε  κύτταρα  καρκίνου  του
πνεύμονα, η εξάπλωση του καρκίνου μειώθηκε κατά 40 έως 70%. Το πόσο
σταμάτησε  ο  πολλαπλασιασμός  των  κυττάρων  εξαρτιόταν  από  το
κανναβινοειδές  και  την  ουσία  που  χρησιμοποιείται  για  την  τόνωση  της
ανάπτυξης.

Όχι  μόνο  αυτή  η  μελέτη  έδειξε  τις  επιδράσεις  των  κανναβινοειδών  στα
απομονωμένα κύτταρα, αλλά απέδειξε επίσης την επίδρασή τους στα ζωντανά
κύτταρα.  Οι  ερευνητές  χορήγησαν  κανναβινοειδή  σε  ποντίκια  με  όγκους
καρκίνου του πνεύμονα.  Ανάλογα με το είδος  της  ένωσης που έδωσαν τα
ποντίκια, η αύξηση του όγκου μειώθηκε κατά 50 έως 70%.

Για  να  καταλάβουμε  πόσο  εμπλέκονται  οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών,
χρησιμοποίησαν αναστολείς υποδοχέων. Όταν προστέθηκαν οι αποκλειστές,
τα  αποτελέσματα σταμάτησαν,  δείχνοντας  ότι  οι  υποδοχείς  ήταν  πράγματι
υπεύθυνοι.

Τρόποι χρήσης της κάνναβης για τον καρκίνο του πνεύμονα
Η σωστή μέθοδος[14]  φαρμακοθεραπείας  θα διαφέρει  από τον  έναν στον
άλλον ασθενή. Οι παραγωγοί και οι καλλιεργητές έχουν γίνει δημιουργικοί με
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάνναβη
τόσο για ψυχαγωγικούς όσο και για ιατρικούς σκοπούς. Έτσι, εσύ και ο γιατρός



σου έχετε πολλές επιλογές για να συζητήσετε σχετικά με την χρήση για την
υγεία σου.
[14] “How to Use Medical Cannabis” (Πώς να χρησιμοποιήσεις την κάνναβη για ιατρικούς 

σκοπούς) https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/ 

Αλλά,  πριν  περάσουμε  στις  λεπτομέρειες  σχετικά  με  τους  πιο  δημοφιλείς
τρόπους  που  μπορούμε  να  λάβουμε  φαρμακευτική  αγωγή  με  κάνναβη,
έχουμε μια τεράστια εξαίρεση να κάνουμε για τους ασθενείς με καρκίνο του
πνεύμονα.

Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
πριν να κάνουν χρήση της κάνναβης με εισπνοή, όταν αυτή η εισπνοή γίνεται
με κάπνισμα ή άτμιση (ηλεκτρονικό τσιγάρο). Το κάπνισμα πιθανότατα τίθεται
και τελείως εκτός επιλογής λόγω των χημικών που απελευθερώνονται από την
καύση του τσιγάρου με το φυτικό υλικό.

Πριν αποφασίσεις να καπνίσεις ή να ατμίσεις, καλύτερα να το συζητήσεις με
τον  γιατρό  σου.  Ανάλογα  με  το  πού  ζεις,  ίσως  έχεις  τη  δυνατότητα  να
χρησιμοποιήσετε μια συσκευή εισπνοής (ατμοποιητή ή εκφενωτή) που δεν
βλάπτει τους πνεύμονές σου. Εναλλακτικά, ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν
μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα για σένα.

Στους  άλλους  τρόπους  χρήσης  της  κάνναβης  για  ιατρικούς  σκοπούς
περιλαμβάνονται:
* Έλαια: Εάν έχεις διαβάσει ή ακούσει μαρτυρίες σχετικά με τις 
φαρμακευτικές ιδιότητες της κάνναβης, μπορεί να έχεις ακούσει και για το 
έλαιο CBD. Οι ασθενείς μπορούν να λάβουν συμπυκνωμένα έλαια και να 

https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/


βιώσουν ανακούφιση χωρίς την ευφορικότητα.
* Τοπική χρήσης: Εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε μια περιοχή στην οποία 
που μπορεί να διεισδύσει μια λοσιόν ή κρέμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 
για να ανακουφίσει τον πόνο στην περιοχή που θα εφαρμοστεί. Επιπλέον, 
υπάρχουν και τα έμπλαστρα που απελευθερώνουν αργά το περιεχόμενό τους 
στην κυκλοφορία του αίματος για μια συνεχόμενη θεραπεία.
* Χάπια και βάμματα: Για τους ασθενείς που επιδιώκουν μια εμπειρία που να
είναι κοντά στην τυποποιημένη ιατρική εμπειρία, οι κατασκευαστές κάνουν 
παραδοσιακή ιατρική παρασκευάζοντας χάπια και βάμματα που περιέχουν 
κάνναβη.
* Βρώσιμα: Τα βρώσιμα τείνουν να παρέχουν λιγότερο σταθερά οφέλη σε 
σύγκριση με άλλους τρόπους, αλλά μπορείς να πειραματιστείς για να δεις αν 
σου αρέσουν. Εάν είναι αυτό που θέλεις, τότε να επιλέξεις υγιεινά βρώσιμα, 
αντί για γλυκά και λιπαρά.

Παρενέργειες της κάνναβης
Πριν  μιλήσουμε  για  τις  παρενέργειες  της  κάνναβης,  είναι  σημαντικό  να
τονίσουμε ότι η κάνναβη είναι  ένα πολύπλευρο φάρμακο που βοηθά τους
πάντες διαφορετικά. Αυτό που κάποιος θεωρεί μια επίδραση της κάνναβης ως
παρενέργεια μπορεί να είναι ένα καλό αποτέλεσμα για κάποιον άλλον. Αλλά
όλοι θέλουν διαφορετικά πράγματα από την ιατρική χρήση της κάνναβης, έτσι
οι  ανεπιθύμητες παρενέργειες  για έναν ασθενή θα διαφέρουν από εκείνες
ενός άλλου ασθενούς.

Για  παράδειγμα,  αυτές  είναι  οι  επιδράσεις  της  κάνναβης  που  συνήθως
αναφέρονται  ως  ανεπιθύμητες  παρενέργειες  που  μπορούν  να  βοηθήσουν
έναν ασθενή με καρκίνο:
* Πείνα/αυξημένη όρεξη: Η επιπλέον πείνα[15] που προκύπτει από τη χρήση
της κάνναβης μπορεί να ενοχλήσει μερικούς χρήστες. Αλλά, αν ο καρκίνος ή η
θεραπεία του μειώνει την όρεξη, η κάνναβη μπορεί να δώσει το κίνητρο στο
ασθενή να φάει κανονικά.
*  Αϋπνία/ενίσχυση ενέργειας: Όπως και κάθε άλλο διεγερτικό, οι ποικιλίες
κάνναβης sativa μπορούν να κρατήσουν τον χρήστη αφυπνισμένο, ειδικά αν
κάνει λήψη πολύ κοντά στην ώρα για ύπνο. Εφ’ όσον γίνεται λήψη σε μια ώρα



που δεν είναι για ύπνο θα δώσει ενεργοποίηση[16] και όχι ανησυχία.
*  Βοήθεια για τον ύπνο: Αντίθετα, οι ποικιλίες  indica φέρνουν στον χρήστη
τους  υπνηλία.  Όταν  ληφθούν  πριν  από  την  ώρα  του  ύπνου,  μπορούν  να
χρησιμεύσουν ως βοήθημα ύπνου[17].
[15] “Hunger” (Πείνα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/hunger/ 
[16] “Insomnia” (Αϋπνία) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/insomnia/ 
[17] “Drowsiness” (Υπνηλία) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/drowsiness/ 

Ωστόσο,  ορισμένα  αποτελέσματα  μπορεί  να  εξακολουθούν  να  είναι
παρενέργειες, όπως:
* Αναπνευστικά θέματα: Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική παρενέργεια που 
πρέπει να προσέξουμε. Εάν αντιμετωπίζουμε αναπνευστικά προβλήματα[18] 
τότε δεν είναι καλό να καπνίζουμε την κάνναβη. Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, καλύτερα να εξετάσεις διεξοδικά πριν χρησιμοποιήσεις 
οποιαδήποτε μέθοδο εισπνοής για καρκίνο του πνεύμονα.
* Βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης: Όπως και με τα θέματα ενέργειας ή 
υπνηλίας, τα θέματα με την μνήμη[19] που σχετίζονται με τη κάνναβη 
μπορούν να επιλυθούν με τη λήψη του φαρμάκου σε διαφορετική ώρα της 
ημέρας. Ο συγχρονισμός των επιδράσεων της κάνναβης είναι το κλειδί για να 
αξιοποιήσουμε στο έπακρο το φάρμακο μας.
* Ζαλάδα: Επιπλέον, αλλάζουμε τον χρόνο της λήψης της φαρμακευτικής 
αγωγής, εάν έχουμε προβλήματα συγκέντρωσης και λειτουργικότητας που 
οφείλονται σε ζάλη[20] που σχετίζεται με τη κάνναβη.
* Ξηροστομία ή δίψα: Η ξηροστομία[21] που προκαλείται από την χρήση της 
κάνναβης έχει μια λογική λύση, πίνουμε περισσότερο νερό! Κατά κανόνα η 
πόση νερού μας κρατά ενυδατωμένους.
* Κόκκινα μάτια: Τα κόκκινα μάτια[22] έχουν επίσης μια απλή λύση. 
Οποιεσδήποτε μη συνταγογραφούμες οφθαλμικές σταγόνες (κολλύριο) που 
μπορούμε να βρούμε στο τοπικό φαρμακείο θα βοηθήσουν στην 
καλυτέρευση των ματιών.
* Ανησυχία ή άγχος: Μια από τις πιο δύσκολες προς επίλυση παρενέργειες 
της κάνναβης είναι το άγχος[23]. Η κάνναβη μπορεί να αντιδράσει με τη 
χημεία του σώματός μας με τρόπο που να μας κάνει να αισθανόμαστε ακραία 
και παρανοϊκά. Εάν συμβεί αυτό, μάλλον θα χρειαστεί να αλλάξεις ποικιλία.
[18] “Respiratory Issues” (Αναπνευστικά ζητήματα) https://www.marijuanadoctors.com/side-

https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/respiratory-issues/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/drowsiness/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/insomnia/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/hunger/


effects/respiratory-issues/ 
[19] “Short-Term Memory Loss” (Βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης) 
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/short-term-memory-loss/ 
[20] “Giddiness” (Ζαλάδα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/giddiness/ 
[21] “Dry Mouth and Thirst” (Ξηρό στόμα και δίψα) https://www.marijuanadoctors.com/side-
effects/dry-mouth-thirst/ 
[22] “Red Eyes” (Κόκκινα μάτια) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/red-eyes/ 
[23] “Anxiety” (Άγχος) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/anxiety/ 
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https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/giddiness/
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