
Κάνναβη και Προστάτης

Ιατρική χρήση της κάνναβης και προστατίτιδα
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
and Prostatitis” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/prostatitis/ )

Παλιά, οι λαϊκοί θεραπευτές βασίζονταν στις φυσικές φυτικές ενώσεις πολύ
πριν  οι  επιστήμονες  εξερευνήσουν  ακόμη  και  την  ιδέα  των  συνθετικών
φαρμάκων.  Ένα  φυτό  που  χρησιμοποιούνταν  στην  αρχαιότητα  για
τελετουργικούς και ιατρικούς σκοπούς ήταν η κάνναβη sativa. Η κάνναβη έχει
πολλούς  υποστηρικτές  για  την  ικανότητά  της  να  εξαλείφει  τον  πόνο,  να
θεραπεύει  το  γλαύκωμα,  να  καταπολεμά  τη  ναυτία  που  προκαλείται  από
χημειοθεραπεία και να θεραπεύει μια ολόκληρη σειρά άλλων συμπτωμάτων.
Μερικοί  ασθενείς  κάνουν  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  ακόμα  και  για  την
θεραπεία της προστατίτιδας.

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


Τι είναι η προστατίτιδα;
Η προστατίτιδα είναι φλεγμονή και πρήξιμο του προστάτη. Αυτός ο αδένας
μεγέθους καρυδιού βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ουροδόχο κύστη στους
άνδρες και παράγει σπερματικό υγρό που μεταφέρει και θρέφει το σπέρμα. Η
προστατίτιδα συχνά προκαλεί επώδυνη και δύσκολη ούρηση, καθώς και άλλα
συμπτώματα πόνου στην περιοχή της πυέλου, της βουβωνικής χώρας ή των
γεννητικών οργάνων.

Άνδρες οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να νοσήσουν από προστατίτιδα, αλλά
εμφανίζεται  συχνότερα  σε  άνδρες  ηλικίας  50  ετών  ή  νεότερους[1].  Στην
πραγματικότητα,  είναι  το  πιο  κοινό  πρόβλημα  των  ουροφόρων  οδών  σε
άνδρες ηλικίας κάτω των 50 ετών και το τρίτο συχνότερο σε άνδρες άνω των
50 ετών.
[1] “Prostatitis: Inflammation of the Prostate” (Προστατίτιδα: Φλεγμονή του προστάτη) 
https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/prostate-problems/prostatitis-
inflammation-prostate 

Υπάρχουν αρκετές αιτίες για προστατίτιδα, αλλά σε μερικές περιπτώσεις, οι
γιατροί δεν μπορούν να εντοπίσουν ποια είναι η αιτία. Όταν μια βακτηριακή
λοίμωξη  προκαλεί  την  πάθηση,  οι  γιατροί  συνήθως  την  θεραπεύουν  με
αντιβιοτικά. Η πάθηση αντιστοιχεί περίπου σε δύο εκατομμύρια επισκέψεις
σε κάποιον γιατρό ετησίως στις  ΗΠΑ,  σύμφωνα με το National  Institute of
Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Η  προστατίτιδα  μπορεί  να  έρθει  αργά  ή  ξαφνικά  ανάλογα  με  την  αιτία.
Μπορεί ακόμη και να βελτιωθεί γρήγορα με τη θεραπεία ή να περάσει και
από  μόνη  της.  Μερικοί  τύποι  προστατίτιδας  μπορεί  να  παραμείνουν  να
επαναλαμβάνονται ή να διαρκούν αρκετούς μήνες, τότε θεωρείται ως χρόνια
προστατίτιδα.

Η χρόνια προστατίτιδα είναι ο ελάχιστα κατανοητός και συνηθέστερος τύπος
προστατίτιδας.  Επηρεάζει  έως  και  το  15%  των  ανδρών  στην  Αμερική  και
μπορεί  να  εμφανιστεί  σε  οποιαδήποτε  ηλικία.  Το  Prostate  Cancer
Foundation[2] αναφέρει ότι περίπου το 75% όλων των ανδρών που αναζητούν
ιατρική  φροντίδα  για  ουρολογικά  προβλήματα  έχουν  συμπτώματα
προστατίτιδας.
[2] “Prostate Cancer Foundation” (Ίδρυμα Καρκίνου του Προστάτη) https://www.pcf.org/

Η προστατίτιδα δεν είναι το ίδιο με τον καρκίνο του προστάτη
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Αντίθετα  με  την  πεποίθηση,  η  προστατίτιδα  δεν  είναι  καρκίνος  του
προστάτη[3]  -  είναι  μια  καλοήθης ασθένεια που συνήθως θεραπεύεται  με
αντιβιοτικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φλεγμονή της προστατίτιδας μπορεί
να αυξήσει το επίπεδο του συγκεκριμένου αντιγόνου του προστάτη (prostate-
specific antigen, PSA), αλλά δεν έχει ως αποτέλεσμα τον καρκίνο.
[3] “Prostate Cancer” (Καρκίνος του προστάτη) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/prostate-cancer/ 

Οι γιατροί και οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο καρκίνος του προστάτη οφείλεται
σε  διάφορους  παράγοντες  όπως  ο  τρόπος  ζωής,  η  διατροφή,  οι
περιβαλλοντικές  εκθέσεις  και  η  γενετική.  Ωστόσο,  υπάρχει  η  ιδέα  ότι  η
συνεχής φλεγμονή του προστάτη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη
καρκίνου του προστάτη. Οι ερευνητές μελετούν αυτή την πιθανότητα για να
δουν αν μπορούν να αποτρέψουν τον καρκίνο του προστάτη μειώνοντας τη
φλεγμονή.

Τύποι προστατίτιδας
Υπάρχουν τέσσερις κύριες μορφές προστατίτιδας:
1. Χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα (Chronic Bacterial Prostatitis, CBP): Η CBP
είναι μια επαναλαμβανόμενη φλεγμονή και μόλυνση του ουροποιητικού 
συστήματος και του προστάτη. Τα συμπτώματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο οι 
παρενέργειες της οξείας εκδοχής της. Οι άνδρες που προηγουμένως έλαβαν 
λανθασμένη διάγνωση χρόνιας προστατίτιδας, συχνά καταλήγουν να 
διαγιγνώσκονται με διάμεση κυστίτιδα.
2. Οξεία βακτηριακή προστατίτιδα (Acute Bacterial Prostatitis, ΑΒΡ): Η ΑΒΡ 
είναι όταν ο αδένας του προστάτη φλεγμένει λόγω βακτηριδίων όπως τα 
Klebsiella και Escherichia coli. Εάν δεν γίνει αντιμετώπιση της ABP αμέσως, 
μπορεί να αναπτυχθούν σοβαρές επιπλοκές. Εάν η μόλυνση από βακτήρια 
ταξιδέψει μέσω της κυκλοφορίας του αίματός προκαλώντας σήψη, μπορεί να 
είναι θανατηφόρα.
3. Χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα (Chronic Nonbacterial Prostatitis): Σε 
ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται και ως σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου
(chronic pelvic pain syndrome, CPPS), όπου εμφανίζονται συμπτώματα 
προστατίτιδας χωρίς βακτηριακή μόλυνση ή φλεγμονή.
4. Ασυμπτωματική φλεγμονώδης προστατίτιδα (Asymptomatic Inflammatory 
Prostatitis): Εδώ, ο προστάτης έχει φλεγμονή, αλλά δεν εμφανίζει 
συμπτώματα. Αντ’ αυτού, οι γιατροί μπορούν να βρουν στοιχεία για την 
κατάσταση στο σπέρμα ή στα ούρα.

Κάνναβη και προστατίτιδα: Κλινικές αποδείξεις
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Η ιατρική αξία της κάνναβης είναι γνωστή εδώ και αιώνες από ιατρούς σε όλο
τον κόσμο. Συγκεκριμένα, η κάνναβη έχει χρησιμοποιηθεί ως αναλγητικό για
την  καταπολέμηση  του  μέτριου  έως  σοβαρού  πόνου  από  πολυάριθμους
πολιτισμούς για όσο διάστημα έχουμε καταγεγραμμένα αρχεία.

Μεταξύ των ετών 1990 με 1994, η προστατίτιδα προκάλεσε περισσότερες από
δύο εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως σε νοσοκομείο[4] - οι μισές επισκέψεις
ήταν  στους  γιατρούς  πρωτοβάθμιας  περίθαλψης  και  οι  άλλες  μισές  σε
ουρολόγους.
[4] Gurunadha Rao Tunuguntla HS, Evans CP “Management of prostatitis” (Διαχείριση της 
προστατίτιδας) Prostate Cancer Prostatic Dis. 2002;5(3):172-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12496977 
Περίληψη
“Η  προστατίτιδα  είναι  μια  κοινή  κλινική  οντότητα  με  ποσοστό  εμφάνισης  5-9%  και
αντιπροσωπεύει πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέψεις σε νοσοκομεία ετησίως στις ΗΠΑ. Είναι
παραδοσιακά ταξινομημένο σε οξεία βακτηριακή, χρόνια βακτηριακή, βακτηριακή προστατίτιδα
και προστατοδυνία (πόνος στον προστάτη). Η πρόσφατη συναινετική διάσκεψη του US National
Institute  of  Diabetes  and  Digestive  and  Kidney  Diseases  το  2000,  είχε  ως  αποτέλεσμα  το
ανανεωμένο ενδιαφέρον για την συχνότητα εμφάνισης, την αιτιολογία, την παθογένεση και τη
θεραπεία  των  συνδρόμων  της  προστατίτιδας.  Σε  αυτή  την  ανασκόπηση  παρουσιάζουμε  τις
σύγχρονες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την αιτιολογία, την ταξινόμηση, την αξιολόγηση και τη
θεραπεία αυτής της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της transurethral microwave
hyperthermia και της transurethral needle ablation”.

Συμπτώματα της προστατίτιδας
Τα  συμπτώματα  που  αναπτύσσονται  εξαρτώνται  από  το  τι  προκαλεί  την
προστατίτιδα, αλλά μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:
* Αίσθημα καύσου ή πόνου κατά την ούρηση
* Προβλήματα ούρησης, όπως διστακτική ούρηση ή στάξιμο
* Θολά ούρα
* Συχνή ούρηση, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας
* Αίμα στα ούρα
* Επείγουσα ανάγκη για ούρηση
* Επώδυνη εκσπερμάτιση
* Πόνος στη βουβωνική χώρα, στην κοιλιά ή στο κάτω μέρος της πλάτης
* Δυσφορία ή πόνο στους όρχεις ή το πέος
* Πόνος μεταξύ του ορθού και του οσχέου
* Συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη - που σχετίζονται με βακτηριακή 
προστατίτιδα

Εάν αντιμετωπίζεις δυσκολία στην ούρηση ή έχεις οδυνηρή ούρηση, πυελικό
άλγος ή οδυνηρή εκσπερμάτιση, πρέπει να επισκεφτείς τον γιατρό σου για να
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το  ελέγξεις.  Όταν  αφεθούν  χωρίς  θεραπεία,  μερικοί  τύποι  προστατίτιδας
μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση της λοίμωξης ή να οδηγήσουν σε άλλα
προβλήματα υγείας.

Επιπλοκές της προστατίτιδας
Η προστατίτιδα μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, όπως:
* Απόστημα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή
* Κατακράτηση ή διαρροή ούρων της ουροδόχου κύστης
* Πυελονεφρίτιδα
* Υπογονιμότητα λόγω ουλών στους εκσπερματικούς αγωγούς ή στην 
ουρήθρα 
* Σήψη
* Επαναλαμβανόμενη κυστίτιδα
* Νεφρική βλάβη

Ψυχολογικές Επιδράσεις
Αν παλεύεις με την προστατίτιδα για αρκετό καιρό, αυτό μπορεί να επηρεάσει
την  ψυχολογική  σου  κατάσταση.  Τα  συναισθήματα  όπως  το  άγχος,  η
κατάθλιψη  και  το  στρες[5]  συνδέονται  με  δύσκολες  για  θεραπεία,
μακροχρόνιες καταστάσεις χρόνιου πόνου.
[5] “Prostatitis Causes More Than Pain” (Η προστατίτιδα προκαλεί περισσότερα πράγματα από 
ότι μόνο πόνο) https://universityhealthnews.com/daily/prostate/prostatitis-causes-more-than-
pain/ 

Η CPPS μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί, καθώς προκαλεί
ενοχλητικά  σεξουαλικά  και  ουροποιητικά  συμπτώματα,  επηρεάζει  τη
σεξουαλική ζωή και προκαλεί πόνο στο σεξ και στην πύελο. Η προστατίτιδα
μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές και στενές σου
σχέσεις και μπορεί να οδηγήσει σε απομάκρυνση από την σύντροφό σου και
τους  φίλους  σου  για  να  αντιμετωπίσεις  τη  χρόνια  ενόχληση  και  να  μην
βρεθείς σε αμηχανία. Αλλά πολλές φορές, η απόσυρση οδηγεί στη μοναξιά και
τις αρνητικές σκέψεις.

Τρέχουσες θεραπείες που είναι διαθέσιμες για την προστατίτιδα και τις
παρενέργειες τους
Η θεραπεία για την προστατίτιδα θα εξαρτηθεί από το είδος της πάθησης που
έχει κάποιος. Εδώ είναι τέσσερις συνηθισμένες παραλλαγές της κατάστασης,
μαζί με τις επιλογές θεραπείας για την κάθε μία.

1. Οξεία βακτηριακή προστατίτιδα

https://universityhealthnews.com/daily/prostate/prostatitis-causes-more-than-pain/
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Για αυτόν τον τύπο προστατίτιδας, ο γιατρός θα σου δώσει αντιβιοτικά για
τουλάχιστον  δύο  εβδομάδες[6].  Μπορεί  να  χρειαστεί  να  μείνεις  στο
νοσοκομείο  για  να  λάβεις  τη  θεραπεία  μέσω  ορού.  Αν  δυσκολεύεσαι  να
ουρήσεις, ο γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει καθετήρα (σωληνάκι) για να
αποστραγγίζεται  η  ουροδόχος  κύστη.  Με  αυτή  τη  θεραπεία,  οι  γιατροί
μπορούν να θεραπεύσουν αυτούς  τους  τύπους  οξείας  λοίμωξης  -  ίσως να
χρειαστεί να πάρεις αντιβιοτικά για έως και τέσσερις εβδομάδες, ωστόσο, και
να  δοκιμάσεις  και  διαφορετικούς  τύπους  φαρμάκων  εάν  δεν  έχουν
αποτέλεσμα.
[6] “What are Prostatitis and Related Chronic Pelvic Pain Conditions?” (Τι είναι η προστατίτιδα 
και οι σχετικές χρόνιες παθήσεις πόνου;) http://www.urologyhealth.org/urologic-
conditions/prostatitis-(infection-of-the-prostate)/printable-version 

2. Χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα
Για αυτόν τον τύπο, μπορεί να χρειαστούν αντιβιοτικά για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα  -  συνήθως  μέχρι  12  εβδομάδες.  Αυτή  η  θεραπεία  τείνει  να
θεραπεύει  περίπου τρεις  στις  τέσσερις  από αυτές  τις  περιπτώσεις  χρόνιας
βακτηριακής προστατίτιδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρειαστούν ξανά
αντιβιοτικά  εάν  τα  συμπτώματα  επανέλθουν.  Εάν  η  περίπτωσή  σου  δεν
αντιδρά  στη  θεραπεία,  μπορεί  να  χρειαστεί  μακροχρόνια  θεραπεία  με
αντιβιοτικά χαμηλότερης δόσης για να σε βοηθήσουν στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων.

3. CP/CPPS
Τα βακτήρια μπορεί να προκαλέσουν αυτόν τον τύπο προστατίτιδας και αν και
τα βακτήρια δεν είναι πάντοτε απλά αναγνωρίσιμα, τα αντιβιοτικά μπορούν
ακόμα  να  θεραπεύσουν  αυτή  την  κατάσταση.  Εξαιτίας  αυτού,  ο  γιατρός
πιθανόν να δώσει αντιβιοτικά αν οι εξετάσεις δείξουν ή όχι βακτηρίδια ως
αιτία της CPPS. Θα καθορίσει επίσης και το πόσο καιρό θα παίρνει κάποιος
αυτά  τα  φάρμακα.  Καθόσον  κάποιον  παίρνει  φάρμακα,  αν  δεν  υπάρχει
λοίμωξη, μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται καλύτερα πιο γρήγορα, αφού τα
αντιβιοτικά μειώνουν τη φλεγμονή. Παρόλα αυτά θα πρέπει να να συνεχίσει
κάποιος και να πάρει όλα τα αντιβιοτικά που συνταγογραφήθηκαν.

4. Ασυμπτωματική φλεγμονώδης προστατίτιδα
Αν έχεις διαγνωστεί με ασυμπτωματική φλεγμονώδη προστατίτιδα, μπορεί να
μην χρειαστείς θεραπεία.

Οι  συχνές  ανεπιθύμητες  ενέργειες  των  αντιβιοτικών  για  την  προστατίτιδα
περιλαμβάνουν:
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* Διάρροια
* Στομαχικός ή κοιλιακός πόνος
* Καούρα
* Πονοκέφαλος
* Εμετός
* Συχνότητα ούρησης
* Ναυτία

Άλλες θεραπείες
Για  να  σε  βοηθήσει  να  αισθανθείς  καλύτερα,  ο  γιατρός  σου  μπορεί  να
συνταγογραφήσει άλλα είδη θεραπείας για να συμπληρώσει τα αντιβιοτικά.
Υπάρχουν πολλές επιλογές, όπως άλφα-αναστολείς, για να βοηθήσουν τους
μύες  να  χαλαρώσουν  γύρω  από  τη  βάση  της  ουροδόχου  κύστης  και  του
προστάτη. Ο γιατρός μπορεί επίσης να σου συστήσει να πάρεις:
* Αντιφλεγμονώδη φάρμακα: Μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στο 
στομάχι
* Φάρμακα για το πόνο: μπορεί να προκαλέσουν ναυτία, έμετο, ζάλη και 
υπνηλία
* Μυοχαλαρωτικά: Μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία, απώλεια όρεξης, 
ξηροστομία και μυϊκή αδυναμία
* Εκχυλίσματα φυτών: Μπορεί να αλληλεπιδράσουν με συνταγογραφούμενα 
και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά μπορεί και να προκαλέσουν 
αλλεργικές αντιδράσεις σε μερικούς ανθρώπους

Για  την  διευκόλυνση  της  πίεσης,  τα  προστατικά  μασάζ  μπορούν  να
αποβάλλουν  το  υγρό  από  τους  αγωγούς  του  προστάτη  ενώ  μπορεί  να
εκτελεστεί  εξειδικευμένη  φυσιοθεραπεία  για  να  χαλαρώσουν  οι  γειτονικοί
μύες.  Τα  μαξιλάρια  θέρμανσης,  τα  ζεστά  λουτρά  και  άλλες  ασκήσεις
χαλάρωσης  μπορούν  επίσης  να  βοηθήσουν  στην  ανακούφιση  του  πόνου.
Μπορεί να χρειαστεί η χρήση ενός φουσκωτού μαξιλαριού ή ενός μαξιλαριού
ντόνατ αν είναι πολύ οδυνηρή η στάση καθίσματος.

Ο γιατρός μπορεί να συστήσει την αποφυγή όξινων ή πικάντικων τροφών και
αεριούχων, καφεϊνικών ή αλκοολούχων ποτών. Μπορεί επίσης να χρειαστεί
να  σταματήσεις  ορισμένες  δραστηριότητες,  όπως  ποδηλασία,  εάν
χειροτερεύει  τον  πόνο.  Σε  σπάνιες  περιπτώσεις,  ο  γιατρός  σας  μπορεί  να
συμβουλεύσει τη χειρουργική επέμβαση στον προστάτη ή την ουρήθρα. Αλλά,
αυτό είναι μόνο αν υπάρχει ένα πρόβλημα όπως ουλή στην ουρήθρα.



Πώς η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική θεραπεία για 
την προστατίτιδα
Ο πόνος στην προστατίτιδα μπορεί να είναι αφόρητος και να διαταράσσει την
επαγγελματική  και  προσωπική  ζωή.  Πολλοί  άνθρωποι  απευθύνονται  σε
ανακουφιστικά παυσίπονα για να διαχειριστούν τον πόνο τους και για να τον
κρατήσουν υπό έλεγχο, αλλά φαίνεται ότι αυτοί οι τύποι φαρμάκων έρχονται
με σημαντικές παρενέργειες – μια από αυτές είναι ότι μπορεί να μειώσουν
την αρτηριακή πίεση, κάτι που μπορεί να είναι επιβλαβές για οποιονδήποτε
εάν συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η  θεραπεία  της  κάνναβης  για  την  προστατίτιδα  είναι  μια  θεραπεία
διαχείρισης  πόνου  που  μπορεί  να  καταπολεμήσει  τον  πόνο  χωρίς  να
αλλοιώσει την αρτηριακή πίεση. Μαζί με την επιβεβαίωση ότι η ιατρική χρήση
της κάνναβης μειώνει τα επίπεδα πόνου σε ασθενείς που πάσχουν από πόνο,
αρκετές κλινικές μελέτες έχουν ανακαλύψει ότι το κάνουν χωρίς τις δυνητικά
αρνητικές παρενέργειες των ναρκωτικών φαρμάκων που συνταγογραφούνται
για τον πόνο.

Πρόσφατη μελέτη κατέληξε στην προσθήκη ιατρικής χρήσης της κάνναβης στα
ναρκωτικά φάρμακα που χρησιμοποιούν καθημερινά οι πάσχοντες από χρόνιο
πόνο, μειώνοντας τα επίπεδα πόνου χωρίς την αύξηση της συγκέντρωσης των
ναρκωτικών  στο  αίμα  των  ασθενών  ή  σε  περαιτέρω  επιβράδυνση  του
αναπνευστικού συστήματος.

Μαζί με την ευρύτερα γνωστή ουσία, την THC[7], η οποία είναι υπεύθυνη για
την  καταπολέμηση  του  πόνου,  η  κάνναβη  για  ιατρική  χρήση  περιέχει
κανναβιδιόλη  ή  CBD[8],  ένα  σημαντικό  συστατικό  της  κάνναβης  που  έχει
αποδειχθεί ότι έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
[7] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC))
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/ 
[8] “Cannabidiol (CBD)” (Η κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 

Μαζί με την CBD, η ιατρική χρήση της κάνναβης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη
φλεγμονή  των  ιστών  ως  αποτέλεσμα  της  παρουσίας  της  ένωσης  β-
καρυοφυλλένιο. Τα δύο μαζί δείχνουν μεγάλη προσφορά στις κλινικές μελέτες
ως  εξαιρετικά  αντιφλεγμονώδη  φάρμακα  που  δεν  έχουν  τον  κίνδυνο  να
προκαλέσουν εσωτερική βλάβη όπως έχουν τα περισσότερα από τα ΜΣΑΦ
(Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα) που χρησιμοποιούνται σήμερα.

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/
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Τα κύτταρα του προστάτη, όπως σε πολλούς ιστούς, έχουν υποδοχείς CB1 και
CB2.  Τα  κύτταρα  του  καρκίνου  του  προστάτη,  ωστόσο,  περιέχουν  μια
περίσσεια αυτών. Αυτό προκάλεσε την έναρξη έρευνας στην Ισπανία.

Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  έρευνας,  οι  επιστήμονες  μελέτησαν  τρεις
ξεχωριστούς  πληθυσμούς  κυττάρων  καρκίνου  του  προστάτη[9].  Αυτά  τα
κύτταρα αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο και στη συνέχεια προστέθηκαν μερικά
διαφορετικά κανναβινοειδή – το ένα ήταν ένας ισχυρός διεγέρτης CB2. Μέσω
αυτής της  μελέτης,  οι  επιστήμονες  διαπίστωσαν ότι  μέσω της  επαγόμενης
από κανναβινοειδή ενεργοποίησης του υποδοχέα CB2, η ανάπτυξη και των
τριών  κυτταρικών  τύπων  επιβραδύνθηκε.  Επιπλέον,  τα  κανναβινοειδή  που
στοχεύουν τον CB2 πυροδότησαν απόπτωση,  σκοτώνοντας τα κύτταρα του
καρκίνου του προστάτη.
[9] “Pot for the prostate?” (Κάνναβη για τον προστάτη;) https://www.health.harvard.edu/mens-
health/pot-for-the-prostate 

Η κανναβιδιόλη (CBD) αποτελεί βασικό συστατικό της θεραπείας με κάνναβη
στην  προστατίτιδα  με  τις  αντιφλεγμονώδεις  της  ιδιότητες.  Η  κάνναβη  για
ιατρική χρήση περιέχει επίσης την ένωση β-καρυοφυλλένιο, η οποία μειώνει
τη φλεγμονή. Αυτές οι ουσίες σε συνδυασμό είναι ένα φυσικό φάρμακο που
δείχνει υπόσχεση σε κλινικές μελέτες.

Ποια συμπτώματα της προστατίτιδας μπορεί να θεραπεύσει η ιατρική χρήση
της κάνναβης;
Η  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  για  προστατίτιδα  μπορεί  να  διαχειριστεί
αποτελεσματικά:
* Διάθεση
* Πόνο https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-pain/ 
* Ύπνο https://www.marijuanadoctors.com/conditions/sleep-disorders/ 
* Σπασμούς μυών https://www.marijuanadoctors.com/conditions/muscle-
spasms/ 

Επίσης,  σύμφωνα  με  στοιχεία,  τα  κανναβινοειδή  και  η  κάνναβη  είναι
αποτελεσματικοί αντιφλεγμονώδεις παράγοντες[10].
[10] Dean A. Tripp, J. Curtis Nickel, Laura Katz, Adrijana Krsmanovic, Mark A. Ware, Darcy Santor “A
survey of cannabis (marijuana) use and self-reported benefit in men with chronic 
prostatitis/chronic pelvic pain syndrome” (Μια έρευνα σχετικά με τη χρήση της κάνναβης και το 
αυτοαναφερόμενο όφελος σε άνδρες με χρόνιο σύνδρομο προστατίτιδας/χρόνιου πυελικού 
πόνου) Can Urol Assoc J. 2014 Nov-Dec;8(11-12):E901–E905.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277530/ 
Περίληψη

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277530/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/muscle-spasms/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/muscle-spasms/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/sleep-disorders/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-pain/
https://www.health.harvard.edu/mens-health/pot-for-the-prostate
https://www.health.harvard.edu/mens-health/pot-for-the-prostate


“Εισαγωγή:  Το  σύνδρομο  χρόνιας  προστατίτιδας/χρόνιου  πυελικού  πόνου  (chronic
prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS) είναι μια κατάσταση χρόνιου πυελικού άλγους
που είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικό στη θεραπεία. Η χρήση κάνναβης έχει αναφερθεί για μια
μεγάλη ποικιλία συνθηκών χρόνιου πόνου, αλλά καμία μελέτη δεν έχει εξετάσει την αύξηση της
χρήσης  κάνναβης,  των οφελών στα συμπτώματα ή των παρενεργειών ή της συχνότητας στην
CP/CPPS.
Μέθοδοι: Οι συμμετέχοντες προσλήφθηκαν από μια εξωτερική κλινική ουρολογίας CP/CPPS (n =
98) και  σε απευθείας σύνδεση μέσω της ιστοσελίδας του Prostatitis Foundation (n = 244).  Οι
συμμετέχοντες  συμπλήρωσαν  ερωτηματολόγια  (δημογραφικά  στοιχεία,  CP/CPPS,  κατάθλιψη,
κάνναβη).
Αποτελέσματα:  Το  κλινικό  δείγμα  περιελάμβανε  Καναδούς  ασθενείς  και  το  online  δείγμα
περιελάμβανε  πρωτίστως  Αμερικανούς  ασθενείς.  Λόγω  διαφορών,  οι  ομάδες  εξετάστηκαν
χωριστά. Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων ανέφεραν τη χρήση κάνναβης (κλινικοί  n = 49,  σε
απευθείας σύνδεση n = 89). Από τους χρήστες κάνναβης, το 36,8% των κλινικών και το 75% των
ερωτηθέντων στο διαδίκτυο ανέφεραν ότι βελτίωσε τα συμπτώματά τους. Οι περισσότεροι από
τους ερωτηθέντες (από την ομάδα των κλινικών και την online ομάδα) ανέφεραν ότι η κάνναβη
βελτίωσε  τη  διάθεσή  τους,  τον  πόνο,  τους  μυϊκούς  σπασμούς  και  τον  ύπνο.  Ωστόσο,  δεν
σημείωσαν  καμία  βελτίωση  για  αδυναμία,  κόπωση,  μούδιασμα,  μετακίνηση  και  ούρηση.
Συνολικά, η αποτελεσματικότητα της κάνναβης για CP/CPPS ήταν ‘κάπως / πολύ αποτελεσματική’
(κλινικοί 57%, online 63%). Δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ παρενεργειών ή επιλογής κατανάλωσης
και οι περισσότεροι αναφέρθηκαν με τη χρήση κάνναβης σπάνια.
Συμπεράσματα: Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις στους άνδρες που πάσχουν από CP/CPPS και
υποδεικνύουν ότι ενώ η χρήση κάνναβης είναι επικρατούσα, η ιατρική της χρήση και το όφελος
της είναι άγνωστα. Πρόκειται για μια υποτιμημένη περιοχή και το όφελος ή ο κίνδυνος για τη
χρήση της κάνναβης περιμένει περαιτέρω μελέτη”.

Ιατρική χρήση της κάνναβης και προστατίτιδα
Η προστατίτιδα μπορεί να είναι μια εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση. Μαζί με
την πρόκληση πόνου κατά τη διάρκεια της ούρησης, ένας πάσχων μπορεί να
έχει ακραίο πόνο σε όλη τη βουβωνική περιοχή και μπορεί να παρουσιάσει
πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή. Το επίπεδο του πόνου που βιώνει κάποιος
που  πάσχει  από  προστατίτιδα  μπορεί  να  εξασθενεί  και  να  επηρεάζει  την
ικανότητα να εργάζεται και να απολαμβάνει τη ζωή.

Αν  και  τα  συμβατικά  ναρκωτικά  φάρμακα  για  τον  πόνο  μπορούν  να
ανακουφίσουν τον πόνο, έρχονται με πολλές πιθανές αρνητικές παρενέργειες.
Εκτός  από  τον  κίνδυνο  εθισμού,  εξάρτησης  ή  υπερβολικής  δόσης,  τα
ναρκωτικά φάρμακα μπορούν επίσης να μειώσουν την αρτηριακή πίεση και
να βλάψουν τα εσωτερικά όργανα.

Όμως, η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως
αντιφλεγμονώδες  φάρμακο.  Τα  μη-στεροειδή  αντιφλεγμονώδη  φάρμακα
(ΜΣΑΦ), συνήθως συνταγογραφούνται για τη μείωση της φλεγμονής. Ωστόσο,
όπως και  τα ναρκωτικά φάρμακα για τον πόνο,  υπάρχει  επίσης ο κίνδυνος



σοβαρών  παρενεργειών,  όπως  ναυτία,  έμετος  και  μακροχρόνια  βλάβη  σε
διάφορα εσωτερικά όργανα.

Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης για την χρήση στα συμπτώματα 
προστατίτιδας και τις παρενέργειες από άλλες θεραπείες
Το  μεγαλύτερο  προβληματικό  σύμπτωμα  με  προστατίτιδα  είναι  ο  πόνος,
όπως:
* Πυελικός πόνος
* Πόνος κατά την εκσπερμάτωση
* Πόνος κατά την ούρηση
* Πόνος στο κάτω μέρος της πλάτης, στην κοιλιά ή στη βουβωνική χώρα
* Πόνος στους όρχεις ή το πέος
* Πόνος μεταξύ του ορθού και του οσχέου (περίνεο)

Μερικές  από τις  ποικιλίες  κάνναβης  που είναι  καλές  για  τη  θεραπεία  του
πόνου που σχετίζεται με την προστατίτιδα, είναι:
* Northern Lights (Indica, THC: 16% - 21%) 
https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica/northern-lights 
* ACDC (Sativa Dominant Hybrid, 70% Sativa / 30% Indica, THC: 1%, CBD: 20%) 
https://www.allbud.com/marijuana-strains/sativa-dominant-hybrid/acdc 
* Granddaddy Purple (Indica Dominant Hybrid, 70% Indica / 30% Sativa, THC: 
20% - 27%, CBD: 1%) https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-
dominant-hybrid/granddaddy-purple 
* Charlotte’s Web (Indica Dominant Hybrid, 60% Indica / 40% Sativa, CBD: 
20%) https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-
hybrid/charlottes-web 
* Chocolope (Sativa Dominant Hybrid, 95% Sativa / 5% Indica, THC: 18% - 21%) 
https://www.allbud.com/marijuana-strains/sativa-dominant-
hybrid/chocoloupe 

Μπορεί επίσης να εμφανίζεις συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης εάν
έχεις  βακτηριακή  προστατίτιδα.  Ορισμένες  ουσίες,  όπως  τα  φλαβονοειδή,
συμβάλλουν στην  ενίσχυση του ανοσοποιητικού σου συστήματος  και  στην
καταπολέμηση  της  γρίπης.  Τα  φλαβονοειδή  βρίσκονται  σε  κάθε  φυτό,
συμπεριλαμβανομένου και του φυτού της κάνναβης και είναι αυτά από τα
οποία  η  κάνναβη  αποκτά  τις  αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητές  της.  Όταν  είσαι
άρρωστος  με  κρυολόγημα  ή  γρίπη,  σημαίνει  απλώς  ότι  στερείσαι  τα
απαραίτητα φλαβονοειδή στο σώμα σου.
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Η κάνναβη διορθώνει αυτή την ανισορροπία. Το φυτό της κάνναβης εμποδίζει
τη διάσπαση των κυττάρων του αίματος και αυξάνει την παροχή βιταμίνης C
στο  σώμα.  Δεδομένου  ότι  το  βότανο  λειτουργεί  ως  ένα  ισχυρό
αντιφλεγμονώδες[11] και αντιοξειδωτικό, εδώ είναι μερικές ποικιλίες για να
δοκιμάσεις, χωρισμένες για κάθε αποτέλεσμα:
* Αντιφλεγμονώδεις ποικιλίες: Harlequin (Hybrid), Blue Shark (Hybrid) και 
Cannatonic (Hybrid). Αυτές οι ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD 
συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής, αλλά έχουν και αντιοξειδωτικά και 
νευροπροστατευτικά οφέλη.
* Αντιοξειδωτικές ποικιλίες: Charlotte’s Web (Sativa), Harle-Tsu (Hybrid) και 
Tora Bora (99% Indica)
[11] “Inflammation” (Φλεγμονή) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/inflammation/ 

Καλύτερες μέθοδοι κατάποσης της κάνναβης για τη θεραπεία των 
συμπτωμάτων της προστατίτιδας και των συναφών παρενεργειών
Η  κάνναβη  για  την  προστατίτιδα  παρέχει  διάφορες  φαρμακολογικές
επιδράσεις,  αλλά  αυτά  τα  αποτελέσματα  εξαρτώνται  από  τη  δόση  και  τη
μέθοδο χορήγησης. Οι συνήθεις μέθοδοι χορήγησης[12] είναι το κάπνισμα, το
dabbing,  η  άτμιση  και  η  κατανάλωση  από  το  στόμα.  Μπορεί  επίσης  να
παρασκευαστεί η κάνναβη για ιατρική χρήση σε αλοιφές, λοσιόν, βάλσαμα
και κρέμες για επιδερμική εφαρμογή.
[12] “Methods of Medicating: Vaping” (Μέθοδοι φαρμακευτικής χορήγησης: Άτμιση) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/vaping/ 

Μπορείς να καπνίσεις κάνναβη με διάφορες συσκευές. Οι συνήθεις μορφές
καπνίσματος περιλαμβάνουν τη χρήση:
* Blunts (πούρα)
* Joints (τσιγαριλίκια)
* Water bongs (ναργιλέδες) 
* Glass pipes (πίπες από γυαλί)
* Oil rings 
* Vaporizers (ατμιστές / εξαχνωτές)

Με τα βρώσιμα, τα προϊόντα ζύμης είναι τα πιο κοινά, όπως τα μπισκότα, τα
κέικ  και  τα  brownies.  Πολλά  ειδικά  καταστήματα  διάθεσης  (dispensaries)
προσφέρουν  επίσης  σνακ  φρούτων,  ζαχαρούχες  καραμέλες  και  λάδι  ή
βούτυρο που μπορείς να προσθέσεις στις δικές σου δημιουργίες.

https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/vaping/
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Κάνναβη και καρκίνος του προστάτη

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Prostate Cancer”
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/prostate-cancer/ )

Ιατρική χρήση της κάνναβης και καρκίνος του προστάτη
Ο καρκίνος είναι μια από τις πιο συζητημένες ασθένειες της εποχής μας. Η
επιστήμη έχει αφιερωθεί στην αναζήτηση μιας θεραπείας για όσο διάστημα
γνωρίζουμε  για  την  ασθένεια.  Οι  τρέχουσες  θεραπείες  συνήθως  δεν
εγγυώνται μια πλήρη θεραπεία και τείνουν να βάζουν το σώμα σας μέσα σε
πολλή πίεση.

Δεν  είναι  περίεργο  λοιπόν  που  πολλοί  ασθενείς  με  καρκίνο  αναζητούν
εναλλακτικές λύσεις έναντι της τυπικής προσφοράς ιατρικών λύσεων. Ενώ η
κάνναβη δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το θεραπευτικό σχήμα που
έχει  κάποιος  για  τον  καρκίνο  του  προστάτη,  μπορεί  να  μειώσει  τα
συμπτώματά  και  πιθανόν  να  ενισχύσει  τη  θεραπεία  του  καρκίνου.  Ας
εξετάσουμε το πώς η κάνναβη μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του
καρκίνου του προστάτη.

Marijuana Doctors - Prostate Cancer / Marijuana Doctors - Καρκίνος του
προστάτη
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Το κείμενο του βίντεο:
“Ο προστάτης είναι μέρος του αρσενικού αναπαραγωγικού συστήματος. Είναι ένας μικρός,

στρογγυλός αδένας που βρίσκεται μπροστά από το ορθό στη βάση της ουροδόχου κύστης. Η
κύρια λειτουργία του είναι να απελευθερώνει υγρό στην ουρήθρα κατά τη διάρκεια της

εκσπερμάτωσης. Κατά τη διάρκεια της εκσπερμάτωσης, το σπέρμα ταξιδεύει από τον όρχι μέσω
σωλήνων που ονομάζονται vas deferens. Οι  vas deferens διατρέχουν πίσω από την ουροδόχο

κύστη και εισέρχονται στον αδένα του προστάτη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, το σπέρμα
συνδυάζεται με σπερματικά υγρά, άλλα συστατικά της εκσπερμάτωσης, από τρεις πηγές: το
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σπερματικό κυστίδιο, τον προστάτη και τους βολβοδρεχτρικούς αδένες. Τα συνδυασμένα υγρά
που ονομάζονται σπέρμα ή εκσπερμάτωση μεταφέρονται έπειτα στο μήκος της ουρήθρας και έξω

από το σώμα μέσω του πέους. Ο καρκίνος του προστάτη αναπτύσσεται ως μικρά οζίδια ή
προσκρούσεις στην επιφάνεια του προστάτη που μπορούν να ανιχνευθούν κατά τη διάρκεια της
ορθικής εξέτασης. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο προστάτης δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί εάν ο καρκίνος
εντοπιστεί νωρίς. Εάν η αφαίρεση του προστάτη είναι απαραίτητη, ο κίνδυνος για στυτική
δυσλειτουργία αυξάνεται λόγω του μεγάλου αριθμού νεύρων που βρίσκονται κοντά στον

προστάτη. Οι άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν συστηματικές εξετάσεις
για τον καρκίνο του προστάτη στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου υγείας τους. Αυτό περιλαμβάνει

ψηφιακή εξέταση ορθού και εξέταση PSA ορού. Συζητήστε με το γιατρό σας σχετικά με τον
ατομικό κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη. Μάθετε περισσότερα παρακάτω σχετικά με το πώς η
ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη”.

Σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη
Ο καρκίνος εμφανίζεται  όταν η φυσική κυτταρική ανάπτυξη στο σώμα μας
βρεθεί  εκτός  ελέγχου.  Τα  κύτταρα  στην  πληγείσα  περιοχή  αρχίζουν  να
αναπτύσσονται  ανεξέλεγκτα  χωρίς  να  πεθαίνουν,  υπερβαίνοντας
πληθυσμιακά  τα  υγιή  κύτταρα.  Όταν  έχεις  αυτά  τα  επιπλέον  καρκινικά
κύτταρα, το σώμα μας δυσκολεύεται να λειτουργήσει κανονικά.

Δεδομένου ότι  οι  καρκίνοι  ονομάζονται  σύμφωνα με την πρώτη θέση που
εκδηλώνονται, ο καρκίνος του προστάτη είναι καρκίνος που ξεκινά στον αδένα
που βρίσκεται στους άνδρες ακριβώς κάτω από την ουροδόχο κύστη. Παράγει
μέρος του ρευστού που περιέχεται στο σπέρμα και η ουρήθρα ή ο σωλήνας
που διέρχονται τα ούρα διαπερνά το κέντρο του.

Ενώ  ο  καρκίνος  του  προστάτη  ξεκινά  στον  προστάτη,  εάν  φτάσει  σε
προχωρημένο  στάδιο,  μπορεί  να  εξαπλωθεί  σε  άλλα  μέρη  του  σώματος,
προκαλώντας συμπτώματα στις περιοχές αυτές. Για παράδειγμα, μπορεί να
μεταναστεύσει σε μυελό των οστών προκαλώντας σοβαρό και χρόνιο πόνο. Ή
μπορεί να φτάσει στο νωτιαίο μυελό, παρεμβαίνοντας στην κινητικότητα, στη
λειτουργία της ουροδόχου κύστης και στις κινήσεις του εντέρου.

Ευτυχώς,  ο  καρκίνος  του  προστάτη  έχει  ένα  απίστευτα  χαμηλό  ποσοστό
θνησιμότητας και μερικές φορές δεν ενοχλεί καν το άτομο που τον βιώνει.
Πολλές φορές, ένα άλλο πρόβλημα υγείας ή τα γηρατειά θα σκοτώσουν έναν
ασθενή πριν το κάνει ο καρκίνος του προστάτη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι πολλές περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη αναπτύσσονται αργά.

Σημάδια και συμπτώματα του καρκίνου του προστάτη
Ασθενείς  με  πρώιμο  καρκίνο  του  προστάτη  συνήθως  δεν  εμφανίζουν



συμπτώματα.  Ωστόσο,  σε  πιο  προχωρημένα  στάδια,  μπορεί  να  έχουν
συμπτώματα όπως:
* Συχνή τάση για ούρηση
* Αδύνατο ή αργό ρεύμα ούρων
* Στυτική δυσλειτουργία
* Αίμα στο σπέρμα ή στα ούρα
* Αλλαγή των λειτουργιών της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου
* Πόνος σε περιοχές όπου ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί

Εκτός από τα συμπτώματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη, οι
ασθενείς με καρκίνο του προστάτη έρχονται αντιμέτωποι με συμπτώματα που
προκαλούνται  από  οποιοδήποτε  είδος  καρκίνου[1].  Τα  συμπτώματα  του
καρκίνου έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινή μας
λειτουργία  και  την  ποιότητα  ζωής.  Τα  γενικά  συμπτώματα  του  καρκίνου
περιλαμβάνουν:
* Χρόνιος πόνος
* Ταχεία και ανεξήγητη απώλεια βάρους
* Κόπωση
[1] “Cancer” (Καρκίνος) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/cancer/ 
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Στοιχεία καρκίνου του προστάτη και στατιστικές
* Ενενήντα εννέα τοις εκατό των καρκίνων του προστάτη είναι 
αδενοκαρκινώματα[2] ή καρκίνοι που σχηματίζονται στα κύτταρα των αδένων 
του σώματος.
* Για τους άνδρες, ο καρκίνος του προστάτη είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου 
από καρκίνο.
* Παρά τον αριθμό αυτό, τα άτομα με καρκίνο του προστάτη έχουν υψηλό 
ποσοστό επιβίωσης[3]. Έχουν 99% πιθανότητες επιβίωσης μετά από πέντε 
χρόνια, 98% πιθανότητες επιβίωσης μετά από 10 χρόνια και 96% πιθανότητες 
επιβίωσης μετά από 15 χρόνια.
* Ένας στους επτά άνδρες θα λάβει μια διάγνωση καρκίνου του προστάτη 
κατά τη διάρκεια της ζωής του.
* Η ύπαρξη ενός πρώτου βαθμού συγγενή με καρκίνο του προστάτη 
υπερδιπλασιάζει τον κίνδυνο για την εμφάνιση του.
* Οι άνθρωποι με αφρικανική καταγωγή έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
πάθουν καρκίνο του προστάτη από ότι οι άνδρες από άλλες φυλές.
[2] “Adenocarcinoma” (Αδενοκαρκίνωμα) https://www.cancercenter.com/terms/adenocarcinoma/
[3] “Survival Rates for Prostate Cancer” (Ποσοστά επιβίωσης για καρκίνο του προστάτη) 
https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html 

Ανίχνευση και διάγνωση καρκίνου του προστάτη
Η πρόληψη του καρκίνου του προστάτη νωρίς είναι ζωτικής σημασίας για την
εξασφάλιση υψηλότερης επιβίωσης και την ομαλότερη ανάκαμψη. Ωστόσο,
επειδή ο καρκίνος του προστάτη αναπτύσσεται συνήθως πολύ αργά, το να
κάνει κάποιος περισσότερες εξετάσεις δεν είναι πάντα κάτι αποτελεσματικό.
Μερικές  φορές  ο  καρκίνος  δεν  θα μεγαλώσει  αρκετά  ώστε  να αποτελέσει
απειλή πριν ένας άνθρωπος πεθάνει από μια διαφορετική αιτία.

Το ότι είναι δύσκολη η ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη μπερδεύει το
ζήτημα περαιτέρω.  Για  παράδειγμα,  αν  ένας  ηλικιωμένος  άνδρας  με  κακή
υγεία  έχει  ένα  ψευδώς  θετικό  αποτέλεσμα  θα  χρειαστεί  να  κάνει  βιοψία
προστάτη.  Εάν η βιοψία τον βάλει  σε πολύ μεγάλο άγχος,  η θεραπεία θα
μπορούσε να βλάψει την υγεία του και όχι να την βελτιώσει.

Ωστόσο,  αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  θα  πρέπει  να  αποφεύγουμε  εντελώς  την
εξέταση για τον καρκίνο του προστάτη - είναι μια πιο περίπλοκη κατάσταση
από όσο νομίζουμε. Για να λάβεις μια τεκμηριωμένη απόφαση για έλεγχο,
πρέπει να μιλήσεις με τον γιατρό σου.

Οι  γιατροί  χρησιμοποιούν  δύο  μεθόδους  για  τον  κύριο  προσυμπτωματικό
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έλεγχο  καρκίνου  του  προστάτη  σε  ασθενείς  που  δεν  έχουν  διαγνωσθεί.
Μπορούν να κάνουν εξετάσεις για τα ειδικά αντιγόνα προστάτη στο αίμα του
ασθενούς. Ή μπορούν να διενεργήσουν μια ψηφιακή εξέταση ορθού, στην
οποία ο γιατρός προσπαθεί να βρει αν υπάρχουν αναγνωρίσιμες ανωμαλίες
στον προστάτη.

Εάν οι αρχικές δοκιμές υποδηλώσουν την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη, ο
γιατρός  θα διεξάγει  περαιτέρω εξετάσεις.  Ένα διαορθικό υπερηχογράφημα
επιτρέπει στον γιατρό να εξετάσει τον προστάτη σας χωρίς να χρησιμοποιήσει
επεμβατική  χειρουργική  επέμβαση.  Σε  μια  διαδικασία  βιοψίας,  ένας
ουρολόγος θα πάρει δείγματα του προστάτη για να τα εξετάσει για καρκινικά
κύτταρα.

Βασικές θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη
Το είδος της θεραπείας που λαμβάνει κάποιος για τον καρκίνο του προστάτη
εξαρτάται  από  το  βαθμό  στον  οποίο  έχει  προχωρήσει  ο  καρκίνος  και  τις
συνθήκες  υγείας  που  έχει.  Μερικές  φορές,  θα  πρέπει  απλώς  να
συμβουλεύεται τακτικά τον γιατρό του για να παρακολουθεί την πρόοδο του
καρκίνου.  Σε  πιο  προχωρημένες  περιπτώσεις,  ίσως  χρειαστεί  να  κάνει  μια
χειρουργική επέμβαση ή άλλες διαδικασίες πιο σκληρές για το σώμα.

Δύο  από  τους  πιο  γνωστούς  τρόπους  θεραπείας  του  καρκίνου  είναι  η
χημειοθεραπεία  και  η  ακτινοθεραπεία.  Ενώ  είναι  δύο  από  τις  πιο
αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές που διαθέτουμε σήμερα,  μπορούν
να βάλουν το σώμα μας κάτω από πολύ μεγάλη πίεση.

Για  τους  ασθενείς  με  καρκίνο  του  προστάτη  που  υποβάλλονται  σε
χημειοθεραπεία  ή/και  ακτινοθεραπεία,  οι  παρενέργειες  της  θεραπείας
μπορούν να μεταβάλουν τη ζωή τους.  Τα καρκινικά κύτταρα διαχωρίζονται
γρήγορα, με αποτέλεσμα την εξάπλωση της νόσου σε όλο το σώμα, εάν δεν
αντιμετωπιστεί.  Η  χημειοθεραπεία  αντιμετωπίζει  τον  ασθενή  με  φάρμακα
που σκοτώνουν γρήγορα τα κύτταρα που διαιρούνται.

Η  ιδέα  πίσω  από  τη  χημειοθεραπεία  είναι  ότι  το  κοκτέιλ  φαρμάκου  που
χορηγείται  θα  σκοτώσει  τα  καρκινικά  κύτταρα.  Δυστυχώς,  τα  ίδια  αυτά
φάρμακα δεν διαφοροποιούν τα “καλά” κύτταρα από τα “κακά” κύτταρα, με
συνέπεια τον θάνατο και άλλων ταχέως διαιρούμενων κυττάρων στο σώμα.
Μαζί  με  τη  θανάτωση των καρκινικών κυττάρων,  η  χημειοθεραπεία συχνά
σκοτώνει τα κύτταρα εντός του πεπτικού σωλήνα, του μυελού των οστών και



των τριχοθυλακίων.

Μία από τις πιο συχνές παρενέργειες της χημειοθεραπείας είναι η φλεγμονή
του  πεπτικού  συστήματος,  αφήνοντας  τον  ασθενή  ανίκανο  να  μπορεί  να
κρατήσει μέσα του το φαγητό. Η ιατρική χρήση της κάνναβης λειτουργεί για
να  εξουδετερώσει  αυτή  την  ανεπιθύμητη  παρενέργεια,  διεγείροντας  την
όρεξη  και  μειώνοντας  τη  ναυτία  και  τον  εμετό  που  συχνά  συνοδεύει  τη
χημειοθεραπεία.

Η  ακτινοθεραπεία,  η  οποία  χρησιμοποιείται  συχνά  σε  συνδυασμό  με  τη
χημειοθεραπεία, χρησιμοποιεί ισχυρές δέσμες ενέργειας που στοχεύουν στα
καρκινικά κύτταρα σε μια προσπάθεια να σκοτωθούν τα θανατηφόρα κύτταρα
ή  να  αποφευχθεί  η  διαίρεσή  τους  και  ο  πολλαπλασιασμός  τους.  Η
ακτινοθεραπεία,  όπως  και  η  χημειοθεραπεία,  μπορεί  να  έρθει  με  μερικές
εξαιρετικά  αρνητικές  παρενέργειες,  όπως  κόπωση,  ναυτία,  σεξουαλικές
μεταβολές και διάρροια. Η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει
στην εξουδετέρωση όλων αυτών των παρενεργειών.

Τα μειονεκτήματα των τυπικών θεραπειών για τον καρκίνο είναι  ένας  από
τους  λόγους  για  τους  οποίους  εξετάζουμε  τα  οφέλη  της  κατανάλωσης
κάνναβης  για  ιατρική  χρήση  για  τον  καρκίνο  του  προστάτη.  Καθώς
μαθαίνουμε  περισσότερα  για  τη  κάνναβη  και  τον  καρκίνο  του  προστάτη,
μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  αυτό  το  χρήσιμο  φάρμακο  για  να
αντικαταστήσουμε εν μέρει ή να συμπληρώσουμε αυτές τις θεραπείες.

Αλλά οι ιδιότητες καταπολέμησης του καρκίνου με την κάνναβη δεν σημαίνει
ότι  θα πρέπει  να απορρίψεις  εντελώς το τυπικό σχήμα αντιμετώπισης του
καρκίνου.  Οι  διαδικασίες  που  χρησιμοποιούμε  είναι  επί  του  παρόντος  το
καλύτερο  μας  στοίχημα,  παρά  τους  κινδύνους  και  δεν  έχει  κάθε  ασθενής
αρνητική  αντίδραση  στις  θεραπείες  του  καρκίνου.  Βεβαιώσου  ότι  έχεις
μιλήσει με το γιατρό σου προτού δοκιμάσεις ο ίδιος εναλλακτικές μεθόδους
θεραπείας.

Ιατρική χρήση της κάνναβης για συμπτώματα του καρκίνου
Σε αντίθεση με πολλά φάρμακα στη φαρμακευτική αγορά, η κάνναβη μπορεί
να ανακουφίσει ταυτόχρονα πολλαπλά συμπτώματα με μικρές παρενέργειες.
Αν και δεν μπορεί να βοηθήσει  με τα προβλήματα που σχετίζονται με την
ουρήθρα, όπως η δυσκολία στην ούρηση, χρησιμεύει όμως ως ένα εξαιρετικό
συμπλήρωμα στην θεραπεία του καρκίνου με τη μείωση των συμπτωμάτων



του καρκίνου και των παρενεργειών από τη θεραπεία. Εδώ είναι οι τρόποι με
τους  οποίους  η  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  μπορεί  να  βοηθήσει  τον
καρκινοπαθή:
* Η κάνναβη μειώνει τον πόνο που προκαλείται από την πίεση του όγκου, τη 
χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Οι 
περισσότερες από τις πολιτείες που επιτρέπουν την κάνναβη για ιατρικούς 
σκοπούς εγκρίνουν την παροχή της στον χρόνιο πόνο ως μια έγκυρη 
προϋπόθεση για την χρήση του φαρμάκου και αυτό γίνεται για καλό λόγο. Ο 
πόνος είναι μια από τις πιο διερευνημένες και τεκμηριωμένες καταστάσεις 
που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με την ιατρική χρήση της κάνναβης.
* Η κάνναβη διεγείρει την όρεξή και μειώνει τη ναυτία. Ενώ ο καρκίνος 
προκαλεί τόσο απώλεια της όρεξης όσο και απώλεια βάρους, σκληρότερες 
θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία προκαλούν ναυτία. Η κάνναβη λειτουργεί 
τόσο ως διεγερτικό της όρεξης όσο και ως αντιεμετικό, καθιστώντας 
ευκολότερη τη λήψη τροφής που είναι απαραίτητη.
* Ορισμένες ποικιλίες κάνναβης μπορούν να σου δώσουν μια ενίσχυση 
ενέργειας όταν ο καρκίνος σου προκαλεί καχεξία. Χρησιμοποιώντας μια 
ποικιλία Sativa μπορεί να σε βοηθήσει να καθαρίσεις το μυαλό σου και να 
γίνεις παραγωγικός.
* Ή, εάν χρειάζεσαι βοήθεια στον ύπνο λόγω των συμπτωμάτων του καρκίνου 
που προκαλούν αϋπνία, οι ποικιλίες Indica παρέχουν καταπραϋντική δράση 
και χαλάρωση. Χρειάζεται να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερη ανάπαυση 
όταν έχεις μια ασθένεια όπως ο καρκίνος.

Ένα δυνητικά πρωτοποριακό όφελος της ιατρικής χρήσης της κάνναβης που
ερευνούμε ακόμα, είναι η ικανότητά της να σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα και
να τα εμποδίζει να εξαπλωθούν. Ενώ δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να
δείχνουν  ότι  η  κάνναβη  μπορεί  να  αντικαταστήσει  πλήρως  τις  τρέχουσες
θεραπείες,  οι  γνώσεις  που έχουμε  μπορεί  να  μας  διδάξουν σχετικά με  τα
συστατικά μιας επιτυχημένης θεραπείας του καρκίνου. Σε συνδυασμό με τις
αναλγητικές  (παυσίπονες)  της  ικανότητες,  η  κάνναβη  θα  μπορούσε  να
λειτουργήσει  ως  φάρμακο  για  τον  καρκίνο,  ένα  φάρμακο  που  είναι  εκεί,
ακριβώς κάτω από την μύτη μας και περιμένει να το ανακαλύψουμε[4].
[4] Juan A. Ramos, Fernando J. Bianco “The role of cannabinoids in prostate cancer: Basic science 
perspective and potential clinical applications” (Ο ρόλος των κανναβινοειδών στον καρκίνο του 
προστάτη: Βασική προοπτική της επιστήμης και πιθανές κλινικές εφαρμογές) Indian J Urol. 2012 
Jan-Mar;28(1):9–14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339795/ 
Περίληψη
“Ο  καρκίνος  του  προστάτη  είναι  ένα  παγκόσμιο  πρόβλημα  δημόσιας  υγείας  και  είναι  ο  πιο
συνηθισμένος καρκίνος στους Αμερικανούς άνδρες και η δεύτερη αιτία θανάτου που σχετίζεται
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με τον  καρκίνο.  Πειραματικά στοιχεία δείχνουν ότι  ο  ιστός του προστάτη  διαθέτει  υποδοχείς
κανναβινοειδών και η διέγερση τους έχει ως αποτέλεσμα αντι-ανδρογόνα αποτελέσματα. Για να
αναθεωρήσουμε  τα  επί  του  παρόντος  συναφή  ευρήματα  σχετικά  με  τις  επιδράσεις  των
κανναβινοειδών  υποδοχέων  στον  καρκίνο  του  προστάτη,  έγινε  αναζήτηση  στο  PubMed
χρησιμοποιώντας τους όρους ‘κάνναβη’, ‘κανναβινοειδή’, ‘καρκίνος του προστάτη’ και ‘διαχείριση
του πόνου από τον καρκίνο’ (cannabis, cannabinoids, prostate cancer, cancer pain management),
δίνοντας  προτεραιότητα  στις  πιο  πρόσφατες  δημοσιεύσεις.  Τα  άρθρα  που  εντοπίστηκαν
εξετάστηκαν για τη συνάφειά τους με το πεδίο του καρκίνου του προστάτη και για το ενδιαφέρον
τόσο για ειδικούς ουρολόγους όσο και για αυτούς του πόνου. Τα κύτταρα καρκίνου του προστάτη
έχουν αυξημένη έκφραση και των δύο υποδοχέων κανναβινοειδών 1 και 2 και διέγερση αυτών
των αποτελεσμάτων σε μείωση της κυτταρικής βιωσιμότητας, αυξημένη απόπτωση και μειωμένη
έκφραση  υποδοχέα  ανδρογόνου  και  έκκριση  του  ειδικού  αντιγόνου  προστάτη.  Θα  ήταν
ενδιαφέρον να διεξαχθούν κλινικές μελέτες που χρησιμοποιούν κανναβινοειδή για ασθενείς με
μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, εκμεταλλευόμενοι όχι μόνο τις ευεργετικές τους επιδράσεις
στον καρκίνο του προστάτη αλλά και τις αναλγητικές ιδιότητές τους για οστικούς μεταστατικούς
καρκίνους”.

Κάνναβη και καρκίνος του προστάτη: Κλινικές αποδείξεις
Μερικά από τα ισχυρότερα και τα πλέον ευρέως αποδεκτά κλινικά στοιχεία
σχετικά με τη ιατρική χρήση κάνναβης είναι στον τομέα της θεραπείας των
καρκινοπαθών. Πολλές κλινικές μελέτες έχουν δείξει τα οφέλη που προσφέρει
η  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  σε  καρκινοπαθείς  που  υποβάλλονται  σε
χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία.

Η  κανναβιδιόλη  (CBD)[5]  είναι  μια  ένωση  που βρίσκεται  στην  κάνναβη.  Η
κλινική  έρευνα  έχει  δείξει  ότι  η  CBD  έχει  ιδιότητες  που  ανακουφίζουν
σπασμούς,  φλεγμονή,  άγχος  και  ναυτία.  Θα  μπορούσε  ακόμη  και  να
εμποδίσει  την  ανάπτυξη  ορισμένων  καρκινικών  κυττάρων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούν καρκίνο του προστάτη.
[5] “Cannabidiol (CBD)” (Η κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 

Ένας  ασθενής  που  κάνει  χημειοθεραπεία  πρέπει  να  διατηρήσει  μια  καλή
διατροφή για να παραμείνει ισχυρός ενώ το σώμα καταπολεμά τον καρκίνο.
Επειδή  η  χημειοθεραπεία  μπορεί  να  προκαλέσει  φλεγμονή  στο  πεπτικό
σύστημα, οτιδήποτε βοηθά στη μείωση της φλεγμονής θα βοηθήσει τελικά
τον ασθενή να κρατήσει την τροφή στο στομάχι του και να παραμείνει υγιής
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Μαζί  με  τα  αντιφλεγμονώδη  οφέλη  της  ιατρικής  χρήσης  της  κάνναβης,
κλινικές μελέτες έχουν επίσης επανειλημμένα δείξει ότι η κάνναβη διεγείρει
την όρεξη και μειώνει τη ναυτία, η οποία μπορεί να είναι κρίσιμη για τους
ασθενείς  με  καρκίνο  του  προστάτη  που  υποβάλλονται  σε  χημειοθεραπεία
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ή/και ακτινοθεραπεία.

Μερικές  μελέτες  έχουν  επίσης  διαπιστώσει  ότι  οι  ασθενείς  που
χρησιμοποιούν κάνναβη υποφέρουν από λιγότερη κόπωση που σχετίζεται με
τη  θεραπεία  με  ακτινοβολία,  επιτρέποντας  στον  ασθενή  να  ζήσει  μια  πιο
παραγωγική ζωή ενώ υποβάλλεται στη θεραπεία.

Τέλος,  τα  οφέλη  από  την  χαλάρωση  που  προσφέρει  η  κάνναβη  έχουν
αποδειχθεί  ότι  επιτρέπουν  στους  καρκινοπαθείς  να  μειώσουν  τα  επίπεδα
άγχους,  γεγονός  που,  με  τη  σειρά  του,  επιτρέπει  στον  οργανισμό  να
καταπολεμήσει καλύτερα την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Καρκίνος του προστάτη και ιατρική έρευνα για την κάνναβη
Το ανανδαμίδιο, ένα ενδοκανναβινοειδές που δημιουργείται φυσικά από το
σώμα μας, θα μπορούσε να λειτουργήσει για να σκοτώσει και να εμποδίσει τα
κύτταρα του καρκίνου του προστάτη. Οι ερευνητές διερεύνησαν την επίδραση
του ανανδαμιδίου σε απομονωμένα κύτταρα καρκίνου του προστάτη[6]. Για
να  αξιολογήσει  πόσο  επηρέασε  τα  επίπεδα  καρκινικών  κυττάρων  και  την
εξάπλωση,  χρησιμοποίησαν  μια  μεγάλη  ποικιλία  αξιολογήσεων,  όπως  οι
δοκιμές χρώσης και ανάπτυξης. Το ανανδαμίδιο μειώνει τους υποδοχείς που
επικοινωνούν  την  κυτταρική  ανάπτυξη  ενεργοποιώντας  τον  υποδοχέα  CB1.
Επίσης, θανάτωσε μεγάλο αριθμό καρκινικών κυττάρων.
[6]  Mimeault M, Pommery N, Wattez N, Bailly C, Hénichart JP “Anti-proliferative and apoptotic 
effects of anandamide in human prostatic cancer cell lines: implication of epidermal growth 
factor receptor down-regulation and ceramide production” (Αντιπολλαπλασιαστικά και 
αποπτωτικά αποτελέσματα του ανανδαμιδίου στις κυτταρικές σειρές ανθρώπινου καρκίνου του 
προστάτη: εμπλοκή της προς τα κάτω ρύθμισης του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα και της 
παραγωγής κεραμιδίου) Prostate. 2003 Jun 15;56(1):1-12.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12746841 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Το  ανανδαμίδιο  (anandamide,  ANA)  είναι  ένα  ενδογενές λιπίδιο  το  οποίο  δρα ως
συνδέτης υποδοχέα κανναβινοειδών και  με ισχυρή αντικαρκινική δραστικότητα σε διάφορους
τύπους καρκινικών κυττάρων.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Η ανασταλτική επίδραση του ANA επί των επιπέδων του υποδοχέα του επιδερμικού
αυξητικού παράγοντα (epidermal growth factor receptor, EGFR) που εκφράζεται στα διεγερμένα
με EGF καρκινικά κύτταρα του προστάτη LNCaP, DU145 και PC3 εκτιμήθηκε με δοκιμές ELISA. Οι
αντι-πολλαπλασιαστικές  και  κυτταροτοξικές  επιδράσεις  του  ΑΝΑ  αξιολογήθηκαν  επίσης  στις
ακόλουθες ανθρώπινου προστατικού καρκίνου κυτταρικές γραμμές με δοκιμασίες ανάπτυξης, με
αναλύσεις  ροής  κυτταρομετρίας,  με  δοκιμασίες  trypan μπλε χρωστική ουσία αποκλεισμού σε
συνδυασμό με τη μέθοδο κυτταρολογική χρώση Παπανικολάου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ANA προκάλεσε μια μείωση των επιπέδων EGFR σε LNCaP,  DU145 και τα
καρκινικά κύτταρα PC3 του προστάτη δρώντας μέσω των κανναβινοειδών υποδοχέων υποτύπου
CB(1)  και  αυτό  οδήγησε  σε  μια  αναστολή  της  από  EGF-διεγειρόμενης  ανάπτυξη  αυτών  των
κυττάρων. Επιπλέον, η G(1) διακοπή της μεταστατικής ανάπτυξης DU145 και PC3 συνοδεύτηκε
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από μαζικό κυτταρικό θάνατο με απόπτωση ή/και νέκρωση, ενώ τα κύτταρα LNCaP ήταν λιγότερο
ευαίσθητα στις κυτταροτοξικές επιδράσεις του ANA. Οι αποπτωτικές/νεκρωτικές αποκρίσεις που
διεγείρονται από το ΑΝΑ στις σειρές καρκινικών κυττάρων προστάτη επίσης ενισχύεται από τον
αναστολέα  όξινης  κηραμιδάσης,  Ν-ολεοϋλαιθανολαμίνης  και  μερικώς  αναστέλλεται  από  τον
ειδικό  αναστολέα  συνθετάσης  κεραμίδιο,  φουμονισίνης  Β1  υποδεικνύοντας  ότι  αυτές  οι
κυτταροτοξικές επιδράσεις του ANA μπορούσε να επαχθεί μέσω της κυψελοειδούς παραγωγής
κεραμιδίου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ισχυρά αντιπολλαπλασιαστικά και κυτταροτοξικά αποτελέσματα του ANA σε
μεταστατικά κύτταρα καρκίνου του προστάτη θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για το
σχεδιασμό  νέων  θεραπευτικών  παραγόντων  για  την  αποτελεσματική  θεραπεία  των
υποτροπιάζοντων και επεμβατικών καρκίνων του προστάτη”.

Μια επισκόπηση επισήμανε ότι τα κανναβινοειδή θα μπορούσαν να μειώσουν
ορισμένους παράγοντες[7] που προκαλούν καρκίνο του προστάτη. Πίσω στο
1974, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μείωσαν την παραγωγή σπέρματος και
τα επίπεδα τεστοστερόνης σε αρουραίους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980,
οι  ερευνητές  παρατήρησαν  μείωση  σε  ουσίες  όπως  η  φρουκτόζη  και  το
κιτρικό οξύ. Οι ενώσεις που εξετάστηκαν σε αυτή τη μελέτη ρυθμίζονται από
τα επίπεδα τεστοστερόνης και τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η κάνναβη
θα μπορούσε να μειώσει τις ορμόνες που προκαλούν και επιδεινώνουν τον
καρκίνο του προστάτη.
[7] (ό.π.) “The role of cannabinoids in prostate cancer: Basic science perspective and potential 
clinical applications” (Ο ρόλος των κανναβινοειδών στον καρκίνο του προστάτη: Βασική 
προοπτική της επιστήμης και πιθανές κλινικές εφαρμογές)

Μια άλλη μελέτη εξέτασε τα αποτελέσματα των μη-THC κανναβινοειδών[8]
τόσο σε απομονωμένα κύτταρα καρκίνου του προστάτη όσο και σε καρκινικά
κύτταρα  προστάτη  σε  ζώντα  όντα.  Οι  ερευνητές  έλαβαν  CBD  και  άλλες
ενώσεις σε κύτταρα δοκιμαστικού σωλήνα και αρουραίους με όγκους και το
κανναβινοειδές λειτούργησε εξαιρετικά καλά για να σκοτώσει τα κύτταρα ή να
μειώσει την εξάπλωσή τους. Επίσης, ένα εκχύλισμα που περιέχει κυρίως CBD
έκανε ορισμένες αντικαρκινικές ουσίες πιο αποτελεσματικές.
[8] Luciano De Petrocellis, Alessia Ligresti, Aniello Schiano Moriello, Mariagrazia Iappelli, Roberta 
Verde, Colin G Stott, Luigia Cristino, Pierangelo Orlando, Vincenzo Di Marzo “Non-THC 
cannabinoids inhibit prostate carcinoma growth in vitro and in vivo: pro-apoptotic effects and 
underlying mechanisms” (Τα μη-THC κανναβινοειδή αναστέλλουν την ανάπτυξη του 
καρκινώματος του προστάτη in vitro και in vivo: προ-αποπτωτικά αποτελέσματα και υποκείμενοι 
μηχανισμοί) Br J Pharmacol. 2013 Jan;168(1):79–102.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3570006/ 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η ενεργοποίηση του υποδοχέα κανναβινοειδών προκαλεί απόπτωση των
κυττάρων  του  καρκινώματος  του  προστάτη  (prostate  carcinoma  cell,  PCC),  αλλά  δεν  έχουν
διερευνηθεί  τα  κανναβινοειδή  εκτός  από  την  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη  (THC),  τα  οποία  δεν
έχουν ισχύ στους κανναβινοειδείς υποδοχείς. Ορισμένες από αυτές τις ενώσεις ανταγωνίζονται
διαύλους δυναμικού υποδοχέα μελαστατίνης τύπου 8  (TRPM8),  η  έκφραση των οποίων είναι
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απαραίτητη  για  την  επιβίωση  PCC  εξαρτώμενη  από  τον  υποδοχέα  ανδρογόνου  (prostate
carcinoma cell, AR).
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Ελέγξαμε τα απομονωμένα (pure) κανναβινοειδή και τα εκχυλίσματα
από τις ποικιλίες της κάνναβης που είναι εμπλουτισμένες σε συγκεκριμένα κανναβινοειδή (BDS),
σε AR-θετικά (LNCaP και 22RV1) και AR-αρνητικά κύτταρα (DU-145 και PC-3), με την αξιολόγηση
της  βιωσιμότητας  κυττάρων  (MTT  δοκιμές),  της  διακοπής  του  κύκλου  και  της  επαγωγής
απόπτωσης, με ανίχνευση FACS, δοκιμασίες κασπάσης 3/7, κατακερματισμό DΝΑ και TUNEL και το
μέγεθος όγκων ξενομοσχεύματος που προκαλούνται από κύτταρα LNCaP και DU-145.
ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η κανναβιδιόλη (CBD) ανέστειλε σημαντικά την κυτταρική βιωσιμότητα.
Άλλες  ενώσεις  κατέστησαν  αποτελεσματικές  σε  κύτταρα  που  στερούνται  ορού  για  24  ώρες.
Αρκετά BDS ήταν πιο ισχυρά από τις καθαρές ενώσεις παρουσία ορού. Το CBD-BDS (i.p.) ενίσχυσε
τα  αποτελέσματα της  βικαλουταμίδης  και  της  δοκεταξέλης  κατά  των  όγκων ξενομοσχεύματος
LNCaP και DU-145 και, δεδομένου ότι μόνου του, μείωσε το μέγεθος του ξενομοσχεύματος LNCaP.
Η  CBD  (1-10  μΜ)  εμφάνισε  επαγόμενη  απόπτωση  και  επαγόμενους  δείκτες  ενδογενών
αποπτωτικών οδών (έκφραση PUMA και CHOP και ενδοκυτταρικό Ca2+). Στα κύτταρα LNCaP, το
προ-αποπτωτικό αποτέλεσμα της CBD οφείλεται  μόνο εν μέρει  στον ανταγωνισμό TRPM8 και
συνοδεύεται από μείωση της ρύθμισης της AR, της ενεργοποίησης  p53 και της ανύψωσης των
αντιδραστικών ειδών οξυγόνου. Κύτταρα LNCaP διαφοροποιημένα σε κύτταρα που μοιάζουν με
νευροενδοκρινικά κύτταρα που δεν έχουν ανδρογόνο ήταν πιο ευαίσθητα στην απόπτωση που
προκαλείται από την CBD.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την κλινική δοκιμή της CBD
κατά του καρκίνου του προστάτη”.

Πώς να χρησιμοποιήσεις την κάνναβη για τον καρκίνο του προστάτη
Δεν έχουμε μια απλή απάντηση για την ερώτηση: “Ποια μορφή κάνναβης και
χρήσης θα λειτουργήσει καλύτερα για τον καρκίνο του προστάτη μου;”. Μόνο
εσύ και ο γιατρός σου μπορείτε να αποφασίσετε την καλύτερη διαδρομή που
πρέπει να ακολουθηθεί. Ωστόσο, μπορούμε να σου δώσουμε κάποιες βασικές
πληροφορίες σχετικά με τους πολλούς τρόπους χρήσης της κάνναβης[8] για
να σου δώσουμε τα θεμέλια που χρειάζεσαι για να έχεις μια σχετική συζήτηση
με τον ογκολόγο σου.
[8] “How to Use Medical Cannabis” (Πώς γίνεται η ιατρική της κάνναβης) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/ 

Οι  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενες  μέθοδοι  χρήσης  της  κάνναβης
περιλαμβάνουν:
* Κάπνισμα - Η εισπνοή κάνναβης σου επιτρέπει να αισθανθείς τα οφέλη της 
πολύ γρήγορα. Ωστόσο, το κάπνισμα, ο πιο δημοφιλής τρόπος εισπνοής, είναι 
επίσης ένας από τους λιγότερο υγιεινούς τρόπους κατανάλωσης της 
κάνναβης. Όταν καπνίζεις κάνναβη, εισπνέεις μαζί τοξίνες που είναι κακές για 
τους πνεύμονες.
* Άτμιση / Εξάχνωση - Ενώ η άτμιση εξακολουθεί να έχει μερικές από τις 
επικίνδυνες πτυχές του καπνίσματος, οι τοξίνες είναι πολύ λιγότερες. 
Επομένως, εάν χρειάζεστε την άμεση εισπνοή χωρίς όμως να προκαλέσεις 

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


αναπνευστική βλάβη, η άτμιση μπορεί να είναι μια καλή επιλογή.
* Επιδερμικά σκευάσματα - Ο πόνος που προκαλείται από τον καρκίνο του 
προστάτη συμβαίνει κυρίως σε ιστό πολύ βαθιά για την χρήση επιδερμικών 
θεραπειών όπως πχ. μιας λοσιόν. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες 
επιδερμικές θεραπείες ταιριάζουν στους ασθενείς με τοπικό πόνο στους μύες 
ή στις αρθρώσεις. Αλλά τα έμπλαστρα χορηγούν το φάρμακο κατευθείαν στο 
αίμα αργά και σταδιακά.
* Έλαια - Όταν ακούμε μαρτυρίες για τις θεραπευτικές δυνάμεις της 
κάνναβης, συνήθως ακούμε για το έλαιο CBD. Τόσο το έλαιο CBD όσο και το 
έλαιο τύπου RSO μπορούν να προστεθούν στα τρόφιμα που καταναλώνεις.
* Χάπια και βάμματα - Οι ασθενείς που προτιμούν κάτι σαν τα φάρμακα που 
παίρνουν σε ένα φαρμακείο μπορούν να ζητήσουν το σκεύασμα κάνναβης να 
είναι σε ένα χάπι ή σε βάμμα. Τα χάπια που περιέχουν κάνναβη χορηγούνται 
όπως και τα συνηθισμένα χάπια (κατάποση), ενώ τα βάμματα είναι για 
υπογλώσσια χορήγηση.
* Βρώσιμα - Τα βρώσιμα έχουν λιγότερο έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί 
περισσότερο. Ίσως χρειαστεί να πειραματιστείς με τα βρώσιμα περισσότερο 
από ότι θα έκανες με άλλες μεθόδους, καθώς οι επιδράσεις από τα βρώσιμα 
μπορούν να είναι ασταθής και διαφοροποιημένες. Εάν τα βρώσιμα 
καταλήξουν να δουλεύουν καλά για σένα, θα πρέπει να τρως ανθυγιεινές 
επιλογές, όπως τα brownies, μόνο περιστασιακά.

Εάν  δεν  είσαι  σίγουρος  για  τη  χρήση  μιας  διαφορετικής  μεθόδου,
συμβουλέψου έναν ειδικό όπως τον γιατρό σου ή το υπάλληλο σε κάποιο
ειδικό  κατάστημα διάθεσης (dispensary).  Όσοι  εργάζονται  στα  dispensaries
λαμβάνουν εκπαίδευση που τους δίνει την εμπειρία να προτείνουν προϊόντα
με βάση τα αποτελέσματά τους και τα ιατρικά τους οφέλη.

Καρκίνος του προστάτη: Τα αποδεικτικά στοιχεία για την
ιατρική χρήση της κάνναβης



(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Prostate Cancer: The Evidence
For Medical Cannabis” https://herb.co/marijuana/news/prostate-cancer-

cannabis/, ANNA WILCOX, Jan 14, 2017)

Μερικά  μοναδικά  χαρακτηριστικά  του  φυτού  της  κάνναβης  μπορεί  να  το
κάνουν  ιδιαίτερα  ελπιδοφόρο  στον  καρκίνο  του  προστάτη.  Ακολουθεί  μια
σύντομη περίληψη της έρευνας μέχρι στιγμής.

Ο  καρκίνος  του  προστάτη  είναι  ο  πιο  κοινός  καρκίνος  στους  Αμερικανούς
άνδρες  και  θεωρείται  παγκόσμιο  πρόβλημα  δημόσιας  υγείας.  Περίπου  το
12,9% των ανδρών διαγιγνώσκεται[1] κάθε χρόνο με καρκίνο του προστάτη.
Δυστυχώς,  όπως  πολλοί  τύποι  καρκίνου,  η  κατάσταση  μπορεί  να  είναι
δύσκολη για θεραπεία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον μεταστατικό καρκίνο του
προστάτη, ο οποίος είναι καρκίνος του προστάτη που εξαπλώνεται σε άλλα
μέρη του σώματος. Ωστόσο, μια συλλογή πρόσφατων στοιχείων δείχνει ότι η
κάνναβη μπορεί να σκοτώσει κύτταρα καρκίνου του προστάτη.
[1] “Cancer Stat Facts: Prostate Cancer” (Στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο: Καρκίνος του 
προστάτη) https://seer.cancer.gov/statfacts/html/prost.html 

Έρευνα για την κάνναβη και τον καρκίνο
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Υπάρχει πολλή φασαρία γύρω από τη χρήση της κάνναβης για να διευκολύνει
τα  συμπτώματα  της  χημειοθεραπείας[2]  και  ακόμη  και  ως  αντικαρκινική
θεραπεία[3]. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει δοκιμές μεγάλης κλίμακας σε
ανθρώπους  που  να  χρησιμοποιούν  εκχυλίσματα  κάνναβης  ως  θεραπεία
καρκίνου.
[2] “You Need To Watch This Doctor Blow The Lid On Chemotherapy” (Δες βίντεο με έναν γιατρό 
που ξεσκεπάζει την κατάσταση με την χημειοθεραπεία) 
https://herb.co/marijuana/news/chemotherapy-industry/ 
[3] “New Research Confirms Cannabis Kills Brain Cancer, NOT Your Brain” (Νέα έρευνα 
επιβεβαιώνει ότι η κάνναβη σκοτώνει τον καρκίνο του εγκεφάλου και ΟΧΙ τον εγκέφαλό σου) 
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-treat-brain-cancer/ 

Ωστόσο, μια μικρή πιλοτική μελέτη του 2006[4] χορήγησε θεραπείες THC[5]
σε εννέα ασθενείς με επαναλαμβανόμενο πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, έναν
τύπο όγκου στον εγκέφαλο. Η THC είναι η πρωταρχική ψυχοδραστική ουσία
στο φυτό κάνναβης.
[4] M Guzmán, M J Duarte, C Blázquez, J Ravina, M C Rosa, I Galve-Roperh, C Sánchez, G Velasco, L 
González-Feria “A pilot clinical study of Δ9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent 
glioblastoma multiforme” (Μια πιλοτική κλινική μελέτη της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης σε 
ασθενείς με επαναλαμβανόμενο πολύμορφο γλοιοβλάστωμα) Br J Cancer. 2006 Jul 17;95(2):197–
203.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2360617 
Περίληψη
“ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ:  Η  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  και  άλλα  κανναβινοειδή  αναστέλλουν  την
ανάπτυξη του όγκου και την αγγειογένεση σε ζωικά μοντέλα, έτσι προτείνεται η πιθανή εφαρμογή
τους ως αντικαρκινικών φαρμάκων. Ωστόσο, το αντικαρκινικό αποτέλεσμα των κανναβινοειδών
δεν έχει  ποτέ δοκιμαστεί  στους ανθρώπους.  Εδώ αναφέρουμε την πρώτη κλινική μελέτη που
αποσκοπούσε στην  εκτίμηση της  δράσης κανναβινοειδούς  κατά  του  όγκου,  συγκεκριμένα μια
πειραματική  δοκιμή  φάσης  Ι  στην  οποία  εννέα  ασθενείς  με  επαναλαμβανόμενο  πολύμορφο
γλοιοβλάστωμα  έλαβαν  THC  ενδο-ογκικά.  Οι  ασθενείς  είχαν  προηγουμένως  αποτύχει  στην
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τυποποιημένη θεραπεία  (χειρουργική  επέμβαση και  ακτινοθεραπεία)  και  είχαν  σαφή ένδειξη
εξέλιξης  του  όγκου.  Το  πρωταρχικό  τελικό  σημείο  της  μελέτης  ήταν  ο  προσδιορισμός  της
ασφάλειας  της  ενδοκρανιακής  χορήγησης  THC.  Αξιολογήσαμε  επίσης  τη  δράση  THC  για  την
διάρκεια  της  επιβίωσης  και  για  τις  διάφορες  παραμέτρους  όγκου-κυττάρου.  Ελήφθη  μια
δοσολογία κλιμάκωσης δόσης για χορήγηση THC. Η παράδοση κανναβινοειδών ήταν ασφαλής και
θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς εμφανή ψυχοδραστικά αποτελέσματα. Η μέση επιβίωση της
κοόρτης  από  την  αρχή  της  χορήγησης  κανναβινοειδών  ήταν  24  εβδομάδες  (95%  διάστημα
εμπιστοσύνης: 15-33). Η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό των όγκων
κυττάρων in vitro και μείωσε την ανοσοχρώση Ki67 κυττάρων όγκου όταν χορηγήθηκε σε δύο
ασθενείς.  Το  προφίλ  δίκαιης  ασφάλειας  της  THC,  μαζί  με  την  πιθανή  αντιπολλαπλασιαστική
δράση της σε κύτταρα όγκου που αναφέρθηκε εδώ και σε άλλες μελέτες, μπορεί να αποτελέσει
τη βάση για μελλοντικές δοκιμές που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της πιθανής αντικαρκινικής
δράσης των κανναβινοειδών”.
[5] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” (THC: Όλα όσα 
πρέπει να ξέρεις για την δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη) https://herb.co/marijuana/news/what-
is-thc/ 

Οι  ασθενείς  είχαν  ήδη  λάβει  τυπικές  θεραπείες  και  έλαβαν  δεύτερη
χειρουργική επέμβαση για την απομάκρυνση του όγκου πριν από τη χορήγηση
της  THC.  Η  THC  χορηγήθηκε  ενδοκρανιακά,  κάτι  που  είναι  ένας  ιδιαίτερα
επεμβατικός τρόπος χορήγησης του φαρμάκου.

Το μέσο προσδόκιμο ζωής μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση ήταν 24
εβδομάδες. Δύο από τους ασθενείς έζησαν έως και 1 έτος με θεραπεία με
THC. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο British Journal of Cancer.

Έχουν  ολοκληρωθεί  περισσότερες  ανθρώπινες  δοκιμές[6]  για  θεραπεία  με
κανναβινοειδή  για  ναυτία,  έμετο  και  πόνο  που  σχετίζονται  με  τη
χημειοθεραπεία.  Αυστραλοί  ερευνητές  ξεκινούν  τη  δοκιμή[7]  πραγματικών
εκχυλισμάτων κάνναβης για ασθενείς με καρκίνο με ανθεκτική στη θεραπεία
ναυτία και έμετο[8]. Ήδη υπάρχουν δύο συνθετικά κανναβινοειδή φάρμακα
διαθέσιμα στις χημειοθεραπείες.
[6] D.I. Abrams “Integrating cannabis into clinical cancer care” (Ενσωμάτωση της κάνναβης σε 
κλινική φροντίδα του καρκίνου) Curr Oncol. 2016 Mar;23(Suppl 2):S8–S14.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4791148/ 
Περίληψη
“Τα είδη κάνναβης έχουν χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο για χιλιάδες χρόνια. μόνο από τη δεκαετία
του 1940 το φυτό δεν ήταν ευρέως διαθέσιμο για ιατρική χρήση. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος
αριθμός δικαιοδοσιών καθιστά δυνατό στους ασθενείς  να αποκτήσουν το  βότανο για ιατρική
χρήση.
Για  τον  ασθενή με  καρκίνο,  η  κάνναβη έχει  πολλά πιθανά οφέλη,  ειδικά στη  διαχείριση των
συμπτωμάτων. Η κάνναβη είναι χρήσιμη στην καταπολέμηση της ανορεξίας, της ναυτίας και του
εμέτου που προκαλείται από τη χημειοθεραπεία, του πόνου, της αϋπνίας και της κατάθλιψης. Η
κάνναβη μπορεί να είναι λιγότερο ισχυρή από άλλες διαθέσιμες αντιεμετικές πρακτικές, αλλά για
ορισμένους ασθενείς είναι ο μόνος παράγοντας που λειτουργεί και είναι το μόνο αντιεμετικό που
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αυξάνει  επίσης  την  όρεξη.  Η  εισπνοή  κάνναβης  είναι  πιο  αποτελεσματική  από  το  εικονικό
φάρμακο  για  τη  βελτίωση  της  περιφερικής  νευροπάθειας  σε  διάφορες  καταστάσεις  και  θα
μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη στην προκαλούμενη από χημειοθεραπεία νευροπάθεια. Μια
μελέτη φαρμακοκινητικής αλληλεπίδρασης εξατμισμένης κάνναβης σε ασθενείς με χρόνιο πόνο
σε σταθερές δόσεις οπιοειδών παρατεταμένης απελευθέρωσης δεν κατέδειξε κλινικά σημαντική
αλλαγή στα οπιούχα του πλάσματος, ενώ υποδεικνύει τη δυνατότητα συνεργικής αναλγησίας.
Εκτός από τη διαχείριση των συμπτωμάτων, ένα αυξανόμενο σύνολο μελετών in vitro και ζωικών
μοντέλων υποστηρίζει ένα πιθανό άμεσο αντικαρκινικό αποτέλεσμα των κανναβινοειδών μέσω
διαφόρων  μηχανισμών  που  περιλαμβάνουν  απόπτωση,  μείωση  της  νεοαγγειογένεσης  και
αναστολή  της  μετάστασης.  Παρά  την  απουσία  κλινικών  δοκιμών,  κυκλοφορούν  άφθονες
ανεπίσημες αναφορές που περιγράφουν ασθενείς με αξιοσημείωτη ανταπόκριση στην κάνναβη
ως αντικαρκινικό παράγοντα, ειδικά όταν λαμβάνονται ως συμπύκνωμα υψηλής απορρόφησης
από το στόμα. Θα πρέπει να διεξαχθούν μελέτες σε ανθρώπους για την αντιμετώπιση κρίσιμων
ζητημάτων που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα αποτελέσματα”.
[7] “World-first clinical trial of cannabis for chemotherapy patients kicks off in NSW” (Η πρώτη 
παγκόσμια κλινική δοκιμή κάνναβης για ασθενείς με χημειοθεραπεία ξεκινάει στο NSW) 
https://www.smh.com.au/healthcare/worldfirst-clinical-trial-of-cannabis-for-chemotherapy-
patients-kicks-of-in-nsw-20161205-gt4b36.html 
[8] “Does Cannabis Help Chemotherapy-Induced Nausea & Vomiting?” (Η κάνναβη βοηθά στα 
από την χημειοθεραπεία-προκαλούμενα ναυτία και εμετό;) 
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-chemotherapy-induced-nausea/ 

Το  Dronabinol  (Marinol)[9]  και  το  Nabilone  (Cesamet)  συνταγογραφούνται
συχνά  σε  ασθενείς  όταν  η  ανακούφιση  από  τη  γενική  ναυτία  είναι
αναποτελεσματική.  Άλλες  φαρμακευτικές  εταιρείες  προσφέρουν  φάρμακα
που παράγονται από κάνναβη[10] για πόνο από τον καρκίνο στον Καναδά.
[9] “Marinol VS THC: What’s The Difference?” (Marinol VS THC: Ποια είναι η διαφορά;) 
https://herb.co/marijuana/news/marinol-vs-thc-whats-difference/ 
[10] “Fact sheet - Sativex (Tetranabinex and Nabidiolex)” (Ενημερωτικό δελτίο - Sativex 
(Tetranabinex και Nabidiolex))
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/notice-
compliance/conditions/fact-sheet-sativex-tetranabinex-nabidiolex.html 

Οι διαφορετικές μορφές καρκίνου μπορεί να ανταποκριθούν διαφορετικά στα
φάρμακα κάνναβης. Ενώ η μικρή έρευνα σε ανθρώπους που είναι διαθέσιμη,
είναι  θετική,  είναι  πιθανό  ότι  δεν  θα  έχουν  όλοι  οι  καρκίνοι  τα  ίδια
αποτελέσματα. Ωστόσο, όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη, τα πρόσφατα
προκλινικά στοιχεία ρίχνουν φως στο τι μπορεί να λειτουργήσει στο μέλλον.

Κάνναβη για καρκίνο του προστάτη
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Η εργαστηριακή έρευνα και η έρευνα στα ζώα, σχετικά με την κάνναβη για τον
καρκίνο του προστάτη είχε θετικά αποτελέσματα. Το 2012, ένα έγγραφο που
συζήτησε  τις  πιθανές  κλινικές  εφαρμογές  του  βοτάνου  διαπίστωσε  ότι  τα
προκλινικά  στοιχεία  είναι  πολλά  υποσχόμενα  ώστε  να  δικαιολογούν  τις
κλινικές  δοκιμές  των  φαρμάκων  για  τα  κανναβινοειδή  ως  αντικαρκινικούς
παράγοντες.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κάνναβη μπορεί να είναι
ένα  πολύτιμο  νέο  θεραπευτικό  εργαλείο,  “[...]  ειδικά  σε  άνδρες  με
μεταστατικό  καρκίνο  του  προστάτη  στα  οστά,  οι  οποίοι  όχι  μόνο
επωφελούνται  από  τις  πιθανές  αντιανδρογονικές  επιδράσεις  των
κανναβινοειδών  αλλά  και  από  την  αναλγησία  του  οστικού  πόνου,
βελτιώνοντας  την  ποιότητα  ζωής,  αλλά  μειώνουν  και  την  κατανάλωση
ναρκωτικών και αποτρέπουν έτσι την εξάρτηση από τα οπιοειδή”.

Η ανασκόπηση ανέφερε επίσης έρευνα[11] που επιβεβαιώνει ότι τα κύτταρα
καρκίνου  του  προστάτη  έχουν  έκφραση  αυξημένων  υποδοχέων
κανναβινοειδών.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών είναι  σαν κλειδαριές για τα
κανναβινοειδή  όπως η  THC.  Το  ανθρώπινο σώμα δημιουργεί  τις  δικές  του
ενώσεις  που  είναι  πολύ  παρόμοιες  με  την  THC,  που  ονομάζονται
ενδοκανναβινοειδή.
[11] Sarfaraz S, Afaq F, Adhami VM, Mukhtar H “Cannabinoid receptor as a novel target for the 
treatment of prostate cancer” (Ο υποδοχέας κανναβινοειδών ως ένας νέος στόχος για τη 
θεραπεία του καρκίνου του προστάτη) Cancer Res. 2005 Mar 1;65(5):1635-41.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15753356 
Περίληψη
“Τα  κανναβινοειδή,  τα  ενεργά  συστατικά  του  Cannabis  sativa  Linnaeus  (κάνναβη)  και  τα
παράγωγά του έχουν λάβει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των ποικίλων
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φαρμακολογικών  τους  δραστηριοτήτων,  όπως  η  αναστολή  της  κυτταρικής  ανάπτυξης,  οι
αντιφλεγμονώδεις  επιδράσεις  και  η  υποχώρηση  του  όγκου.  Εδώ  δείχνουμε  ότι  τα  επίπεδα
έκφρασης και  των δύο υποδοχέων κανναβινοειδών,  CB1 και  CB2,  είναι  σημαντικά υψηλότερα
στον  CA-ανθρώπινο  ιό  θηλώματος-10  (μετασχηματισμένα  κύτταρα  που  προέρχονται  από
αδενοκαρκίνωμα ανθρώπινου ιστού προστάτου) και άλλα ανθρώπινα κύτταρα προστάτη LNCaP,
DUI45, PC3 και CWR22Rnu1 απ’ ότι σε ανθρώπινο επιθηλιακό προστάτη και PZ-HPV-7 (κύτταρα
που μετασχηματίστηκαν από ιό από φυσιολογικό ανθρώπινο ιστό προστάτη). Η θεραπεία WIN-
55,212-2 (ανάμικτος CB1/CB2 αγωνιστής) με LNCaP κύτταρα που αποκρίνονται σε ανδρογόνα είχε
σαν αποτέλεσμα μια αναστολή κυτταρικής ανάπτυξης (1-10 micomol/L) και χρονικά εξαρτώμενη
(24-48 ώρες), παρεμπόδιση των CB1 και CB2 υποδοχέων από τους ανταγωνιστές τους SR141716
(CB1) και SR144528 (CB2) που προκάλεσαν σημαντικά αυτό το φαινόμενο. Επεκτείνοντας αυτή την
παρατήρηση, διαπιστώσαμε ότι η θεραπεία WIN-55,212-2 με LNCaP είχε ως αποτέλεσμα σε δόση
(1-10 micomol/L) και σε χρόνο (24-72 ώρες) (α) επαγωγή απόπτωσης, (β) μείωση πρωτεΐνης και
mRNA η έκφραση του υποδοχέα ανδρογόνου, (γ)  μείωση στην ενδοκυτταρική πρωτεΐνη και η
έκφραση του mRNA του ειδικού αντιγόνου του προστάτη, (δ) μείωση των εκκρινόμενων επιπέδων
αντιγόνου  ειδικού  για  το  προστάτη  και  (ε)  μείωση  στην  πρωτεϊνική  έκφραση  του  πυρηνικού
αντιγόνου  των  κυττάρων  πολλαπλασιασμού  και  της  αγγειακής  ενδοθηλιακής  ανάπτυξης
παράγοντα.  Τα  αποτελέσματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  το  WIN-55,212-2  ή  άλλοι  αγωνιστές
κανναβινοειδών υποδοχέων που δεν σχηματίζουν εθισμό θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ως νέοι
θεραπευτικοί παράγοντες για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη”.

Αυτά  τα  ενδοκανναβινοειδή  έχουν  διάφορες  λειτουργίες  στο  σώμα,
συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της διάθεσης, της μνήμης, της ανοσίας,
του  μεταβολισμού,  του  ύπνου  και  του  πόνου.  Η  αυξημένη  ποσότητα
υποδοχέων σε κύτταρα καρκίνου του προστάτη είναι ένα σημάδι ότι κάτι είναι
εκτός ισορροπίας με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ)[12].
[12] “The Endocannabinoid System For Dummies (We’ve Made It Easy For You)” (Το 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα για αρχάριους (το έχουμε κάνει εύκολο για σένα)) 
https://herb.co/marijuana/news/endocannabinoid-system-dummies/ 

Ως φυτό που δια-δρα με το ΕΚΣ, η κάνναβη αποτελεί σημαντική προοπτική για
την έρευνα για τον καρκίνο. Περαιτέρω έρευνα από το 2010[13] υποδηλώνει
ότι  οι  αντιπολλαπλασιαστικές  ιδιότητες  των  παραγώγων  ωμέγα-3  βασικών
λιπαρών  οξέων  προκαλούνται  από  την  αλληλεπίδραση  με  το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα.
[13] Iain Brown, Maria G. Cascio, Klaus W.J. Wahle, Reem Smoum, Raphael Mechoulam, Ruth A. 
Ross, Roger G. Pertwee, Steven D. Heys “Cannabinoid receptor-dependent and -independent anti-
proliferative effects of omega-3 ethanolamides in androgen receptor-positive and -negative 
prostate cancer cell lines” (Οι εξαρτώμενες από υποδοχέα κανναβινοειδούς και ανεξάρτητες, 
αντι-πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των ω-3 αιθανολαμιδίων σε θετικές και αρνητικές για τον 
υποδοχέα ανδρογόνου κυτταρικές σειρές καρκίνου του προστάτη) Carcinogenesis. 2010 
Sep;31(9):1584–1591.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2930808/ 
Περίληψη
“Τα αιθανολαμίδια ωμέγα-3 λιπαρών οξέων,  το  docosahexaenoyl  ethanolamide (DHEA) και  το
eicosapentaenoyl  ethanolamide  (EPEA)  παρουσίασαν  μεγαλύτερη  αντι-πολλαπλασιαστική  ισχύ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2930808/
https://herb.co/marijuana/news/endocannabinoid-system-dummies/


από τα μητρικά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, το εικοσιεξαενοϊκό οξύ (DHA) και το εικοσαπεντανοϊκό οξύ
(DHA)  σε  LNCaP  και  PC3  καρκινικά  κύτταρα  προστάτη.  Τα  DHEA  και  ΕΡΕΑ  ενεργοποίησαν
κανναβινοειδείς  υποδοχείς  CB1 και  CB2  in  vitro  με  σημαντική ισχύ,  υποδηλώνοντας  ότι  είναι
ενδοκανναβινοειδή. Τόσο τα κύτταρα LNCaP όσο και τα PC3 εξέφραζαν υποδοχείς CB1 και CB2 και
οι επιλεκτικοί ανταγωνιστές CB1 και CB2, τα AM281 και AM630, χορηγούμενα χωριστά ή μαζί,
μείωσαν τις αντι-πολλαπλασιαστικές δυνάμεις των ΕΡΕΑ και ΕΡΑ αλλά όχι των DHEA ή DHA σε
κύτταρα PC3 και ΕΡΑ αλλά όχι ΕΡΕΑ, DHEA ή DHA σε κύτταρα LNCaP. Ακόμη και έτσι, τα ΕΡΕΑ και
ΕΡΑ δεν μπορεί να έχουν αναστείλει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων PC3 ή LNCaP μέσω των
υποδοχέων κανναβινοειδών δεδομένου ότι η αντι-πολλαπλασιαστική ισχύς του ΕΡΕΑ ήταν πολύ
κάτω  από  την  ισχύ  που  εμφάνισε  ως  αγωνιστής  υποδοχέα  CB1  ή  CB2.  Πράγματι,  αυτοί  οι
υποδοχείς μπορούν να προκαλέσουν προστατευτική επίδραση επειδή η αντι-πολλαπλασιαστική
ισχύς  του  DHEA σε  κύτταρα LNCaP και  PC3  αυξήθηκε  με  χωριστή  ή  συνδυασμένη χορήγηση
ΑΜ281 και ΑΜ630. Το ένζυμο μεταβολισμού ανανδαμιδίου, η υδρολάσης αμιδίου λιπαρού οξέος
(FAAH), εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό σε κύτταρα LNCaP αλλά όχι PC3. Αποδείχθηκε ότι το FAAH
μεταβολίζει ΕΡΕΑ και DHEA και ότι η αντι-πολλαπλασιαστική ισχύς αυτών των αιθανολαμιδίων σε
κύτταρα LNCaP μπορεί  να ενισχυθεί  με  την  αναστολή αυτού του ενζύμου.  Τα ευρήματά μας
υποδεικνύουν ότι η έκφραση κανναβινοειδών υποδοχέων και FAAH σε μερικά καρκινικά κύτταρα
θα μπορούσε να επηρεάσει καλά την αποτελεσματικότητα των DHA και ΕΡΑ ή των παραγώγων
αιθανολαμίδης αυτών ως αντικαρκινικών παραγόντων”.

Μια ορμονική κατάσταση

Η κάνναβη μπορεί να αποδειχθεί μια ιδιαίτερη νέα θεραπεία για τον καρκίνο
του προστάτη, εν μέρει λόγω των ορμονών που ονομάζονται ανδρογόνα. Η
τεστοστερόνη είναι ανδρογόνο. Τα ανδρογόνα είναι αρσενικές ορμόνες φύλου
που προκαλούν την ανάπτυξη των κυττάρων του προστάτη.  Μια σύγχρονη
θεραπεία  για  τον  καρκίνο  του  προστάτη  ονομάζεται  θεραπεία  στέρησης
ανδρογόνου  (androgen  deprivation  therapy),  η  οποία  επιβραδύνει  την
ανάπτυξη του καρκίνου με την καταστολή των ανδρογόνων.

Ορισμένες  μελέτες[14]  δείχνουν  ότι  η  κάνναβη  έχει  αντι-ανδρογόνα



αποτελέσματα.  Ενώ  αυτό  μπορεί  να  είναι  ένα  σημείο  αμφισβήτησης  για
πολλούς body-builders, η καταστολή των ανδρογόνων θα ήταν επωφελής κατά
τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Για το λόγο αυτό, οι ενώσεις της
κάνναβης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για ασθένειες του προστάτη.
[14] (ό.π.) “The role of cannabinoids in prostate cancer: Basic science perspective and potential 
clinical applications” (Ο ρόλος των κανναβινοειδών στον καρκίνο του προστάτη: Βασική 
προοπτική της επιστήμης και πιθανές κλινικές εφαρμογές)

Για όσους είναι σκεπτικοί σχετικά με τις ψυχοτρόπες ιδιότητες της κάνναβης,
μπορεί να υπάρχουν και άλλες υποσχόμενες επιλογές. Το 2012, μια μελέτη
που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Pharmacology διαπίστωσε ότι τα μη-
THC  κανναβινοειδή  έχουν  αντικαρκινικές  επιδράσεις  στα  κύτταρα  του
καρκίνου του προστάτη.

Σε μερικές δοκιμές, η μη ψυχοδραστική κανναβιδιόλη (CBD)[15] προκάλεσε
την  αυτοκαταστροφή  των  καρκινικών  κυττάρων,  μια  διαδικασία  που  πιο
τυπικά είναι γνωστή ως απόπτωση. Η θεραπεία με κανναβινοειδή μείωσε τη
βιωσιμότητα των καρκινικών κυττάρων του προστάτη, αν και η CBD παρήγαγε
το ισχυρότερο αποτέλεσμα.
[15] “CBD: Everything You Need To Know About Cannabidiol” (CBD: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για 
την κανναβιδιόλη) https://herb.co/marijuana/news/everything-you-need-to-know-about-cbd/ 

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με
προηγούμενες  έρευνες  της  κάνναβης  στα  κύτταρα  γλοιώματος  (όγκου  του
εγκεφάλου).

Πρόσθετες πληροφορίες για την κάνναβη και τον καρκίνο

https://herb.co/marijuana/news/everything-you-need-to-know-about-cbd/


Ψάχνεις περισσότερες πληροφορίες για το πώς η κάνναβη αντιμετωπίζει τον
καρκίνο; Ρίξε μια ματιά σε αυτά τα σχετικά άρθρα:
* “These Are The Four Ways Cannabis Kills Cancer” (Αυτοί είναι οι τέσσερις 
τρόποι που η κάνναβη σκοτώνει τον καρκίνο) 
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-kills-cancer/ 
* “Cancer Institute Finally Admits That Marijuana Kills Cancer” (Το Ινστιτούτο 
Καρκίνου αναγνωρίζει επιτέλους ότι η κάνναβη σκοτώνει τον καρκίνο) 
https://herb.co/marijuana/news/cancer-institute-finally-admits-marijuana-
kills-cancer/ 
* “How Patients Treat Stomach Cancer With Cannabis” (Πώς οι ασθενείς 
αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του στομάχου με την κάνναβη) 
https://herb.co/marijuana/news/stomach-cancer-cannabis/ 
* “How To Make The Best Medical Cannabis Oil” (Πώς να φτιαξεις το 
καλύτερο έλαιο κάνναβης για ιατρική χρήση) 
https://herb.co/marijuana/news/best-medical-cannabis-oil/ 

Η έρευνα για την κάνναβη στον καρκίνο του προστάτη είναι κάτι περισσότερο
από πολλά υποσχόμενη. Ωστόσο, απαιτούνται δοκιμές μεγάλης κλίμακας πριν
κανείς μπορέσει να προσδιορίσει εάν το βότανο είναι ένας αποτελεσματικός
δολοφόνος του καρκίνου στον ανθρώπινο οργανισμό. Διαφορετικοί καρκίνοι
μπορεί  να  ανταποκρίνονται  σε  συγκεκριμένες  δόσεις  κανναβινοειδών
περισσότερο από άλλους.

Οι  αντι-ανδρογονικές  ιδιότητες  του  βοτάνου  μπορούν  να  βοηθήσουν  τη
θεραπεία  εναντίον  των  κυττάρων  του  καρκίνου  του  προστάτη  με  έναν
αποτελεσματικό  τρόπο.  Ωστόσο,  μόνο  οι  περισσότερες  δοκιμές  και  οι
ανανεωτικές αναφορές θα προσθέσουν βάρος σε αυτήν την πιθανότητα.

Μελέτες

* Czifra G, Varga A, Nyeste K, Marincsák R, Tóth BI, Kovács I, Kovács L, Bíró T 
“Increased expressions of cannabinoid receptor-1 and transient receptor 
potential vanilloid-1 in human prostate carcinoma” (Αυξημένες εκφράσεις 
κανναβινοειδούς υποδοχέα-1 και παροδικού δυναμικού υποδοχέα 
βανιλλοειδούς-1 στο ανθρώπινο καρκίνωμα προστάτη) J Cancer Res Clin 
Oncol. 2009 Apr;135(4):507-14.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18830626 
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Περίληψη
“ΣΚΟΠΟΣ:  Πρόσφατα,  έχουν  περιγραφεί  λειτουργικοί  υποδοχείς
κανναβινοειδούς-1  (CB1)  και  βανιλλοειδούς  υποδοχέα-1  (TRPV1)  σε
ανθρώπινες κυτταρικές σειρές προερχόμενες από προστάτη και σε κύτταρα
καρκίνου προστάτη όπου η ενεργοποίηση των υποδοχέων είχε ως αποτέλεσμα
την  αναστολή της  κυτταρικής  ανάπτυξης.  Ωστόσο,  λείπει  η  περιγραφή  της
έκφρασης αυτών των μορίων στον καρκίνο του προστάτη στον άνθρωπο (PCC)
και στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (BPH).
ΜΕΘΟΔΟΙ: Ως εκ τούτου, διεξήχθησαν ανοσοϊστοχημεία, κηλίδωση Western
και  ποσοτική  Q-PCR  πραγματικού  χρόνου  για  τον  προσδιορισμό  των
εκφράσεων CB1 και TRPV1 σε υγιείς και νοσούντες ιστούς προστάτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Ο  CB1  ταυτοποιήθηκε  σε  τύπους  επιθηλιακών  και  λείων
μυϊκών  κυττάρων  του  ανθρώπινου  προστάτη,  ενώ  ο  TRPV1  εντοπίστηκε
αποκλειστικά στα βλεννογονικά κύτταρα. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η έκφραση
των  CB1  και  TRPV1  (αμφότερα  στα  επίπεδα  πρωτεΐνης  και  mRNA)
ρυθμίστηκαν σημαντικά σε PCC. Ωστόσο, ενώ η αυξημένη έκφραση του TRPV1
έδειξε  μια σωστή συσχέτιση με τις  αυξανόμενες ποιότητες όγκου PCC,  ένα
τέτοιο φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε με τον CB1. Επιπλέον, μετρήσαμε επίσης
αξιοσημείωτα  αυξημένα  επίπεδα  CB1  σε  ιστούς  ΒΡΗ,  ενώ  η  έκφραση  του
TRPV1 δεν μεταβλήθηκε σε σύγκριση με τον υγιή προστάτη ελέγχου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν έντονα ότι (1) τα μόρια CB1
και TRPV1 καθώς και τα προσδέματα τους μπορεί πράγματι να έχουν έναν
πολλά  υποσχόμενο  μελλοντικό  ρόλο  στη  θεραπεία  του  PCC,  (2)  ο  TRPV1
μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως προγνωστικός παράγοντας στην PCC και (3)
ο  CB1  μπορεί  να  δρα  ως  ένα  πιθανό  μόριο  στόχος  στην  θεραπευτική
αντιμετώπιση της ΒΡΗ”.

* Melck D, De Petrocellis L, Orlando P, Bisogno T, Laezza C, Bifulco M, Di Marzo 
V “Suppression of nerve growth factor Trk receptors and prolactin receptors 
by endocannabinoids leads to inhibition of human breast and prostate cancer
cell proliferation” (Η καταστολή των υποδοχέων Trk νευρικού αυξητικού 
παράγοντα και των υποδοχέων προλακτίνης από τα ενδοκανναβινοειδή 
οδηγεί στην αναστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του καρκίνου του 
μαστού και του καρκίνου του προστάτη) Endocrinology. 2000 Jan;141(1):118-
26.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10614630 
Περίληψη
“Το  ανανδαμίδιο  και  η  2-αραχιδονυλογλυκερόλη  (2-AG),  δύο  ενδογενείς
υποκαταστάτες  των  υποτύπων  υποδοχέων  κανναβινοειδών  CB1  και  CB2,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10614630


αναστέλλουν  τον  πολλαπλασιασμό  κυττάρων  καρκίνου  του  ανθρώπινου
μαστού που ανταποκρίνονται σε PRL (human breast cancer cells, HBCCs) μέσω
της προς τα κάτω ρύθμισης της μακράς μορφής του υποδοχέα PRL (PRLr). Εδώ
αναφέρουμε  ότι  1)  το  ανανδαμίδιο  και  η  2-AG  αναστέλλουν  τον
πολλαπλασιασμό των HBCCs που προκαλείται από τον αυξητικό παράγοντα
νεύρου (nerve growth factor, NGF) μέσω της καταστολής των επιπέδων των
υποδοχέων  NGF  Trk,  2)  η  παρεμπόδιση  των  επιπέδων  PRLr  έχει  ως
αποτέλεσμα  την  αναστολή  του  πολλαπλασιασμού  άλλων  κυττάρων  που
ανταποκρίνονται στο PRL, της κυτταρικής γραμμής DU-145 του καρκίνου του
προστάτη  και  3)  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών τύπου CB1 εκφράζονται  σε
κύτταρα HBCCs και DU-145 και μεσολαβούν στην αναστολή του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού και της έκφρασης Trk/PRLr. Ο διεγειρόμενος από βήτα-NGF
πολλαπλασιασμός του HBCC αναστέλλεται ισχυρά (IC50 = 50-600 nΜ) από το
συνθετικό κανναβινοειδές HU-210, 2-AG, το ανανδαμίδιο και τα μεταβολικά
σταθερά  ανάλογα  του,  αλλά  όχι  από  το  συγγενές  ανανδαμίδιο,
παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο  ή  τον  επιλεκτικό  αγωνιστή  CB2  κανναβινοειδών
υποδοχέων, το BML-190. Η επίδραση του ανανδαμιδίου παρεμποδίστηκε από
τον ανταγωνιστή υποδοχέα CB1, SR141716A, αλλά όχι από τον ανταγωνιστή
υποδοχέα CB2,  SR144528.  Το  ανανδαμίδιο  και  το  HU-210 άσκησαν ισχυρή
αναστολή  των  επιπέδων  των  υποδοχέων  NGF  Trk  όπως  ανιχνεύθηκαν  με
ανοσοκηλίδωση  Western.  Αυτό  το  αποτέλεσμα  αντιστράφηκε  από  το
SR141716Α.  Όταν  προκλήθηκε  από  εξωγενή  PRL,  ο  πολλαπλασιασμός  των
κυττάρων DU-145 του προστάτη αναστάλθηκε ισχυρά (IC50 = 100-300  nΜ)
από τα ανανδαμίδιο, 2-AG και HU-210. Το ανανδαμίδιο επίσης ρυθμίζει προς
τα κάτω τα επίπεδα του PRLr σε κύτταρα DU-145. Το SR141716A εξασθένησε
αυτά τα δύο αποτελέσματα του ανανδαμιδίου. Τα κύτταρα HBCCs και DU-145
δείχνεται ότι περιέχουν 1) μεταγραφές για τους CB1 και, σε μικρότερο βαθμό,
για  υποδοχείς  κανναβινοειδών  CB2,  2)  ειδικές  θέσεις  πρόσδεσης  για
[3Η]SR141716A που θα μπορούσαν να μετατοπιστούν από το ανανδαμίδιο και
3)  ανοσοδραστική  πρωτεΐνη.  Αυτά  τα  ευρήματα  υποδεικνύουν  ότι  τα
ενδογενή  κανναβινοειδή  και  οι  αγωνιστές  υποδοχέα  CB1  είναι  δυνητικοί
αρνητικοί τελεστές των βιολογικών αποκρίσεων που προκαλούνται από PRL
και NGF, τουλάχιστον σε μερικά καρκινικά κύτταρα”.

* Ruiz L, Miguel A, Díaz-Laviada I “Delta9-tetrahydrocannabinol induces 
apoptosis in human prostate PC-3 cells via a receptor-independent 
mechanism” (Η δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη επάγει απόπτωση σε κύτταρα 
PC-3 ανθρώπινου προστάτη μέσω ενός ανεξάρτητου από υποδοχέα 
μηχανισμού) FEBS Lett. 1999 Sep 24;458(3):400-4.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10570948 
Περίληψη
“Ερευνήθηκε  η  επίδραση  της  δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης  (THC),  του
κύριου ψυχοδραστικού συστατικού της κάνναβης, στα ανθρώπινα καρκινικά
κύτταρα  του  προστάτη  PC-3.  Η  THC  προκάλεσε  απόπτωση  με  τρόπο
εξαρτώμενο  από τη  δόση.  Οι  μορφολογικές  και  βιοχημικές  μεταβολές  που
προκλήθηκαν από την THC σε κύτταρα PC-3 του προστάτη μοιράστηκαν τα
χαρακτηριστικά  ενός  αποπτωτικού  φαινομένου.  Πρώτον,  η  απώλεια  της
ασυμμετρίας  της  μεμβράνης  πλάσματος  που  προσδιορίζεται  με  τη
φθορίζουσα  πρόσδεση  της  αλενίνης  V.  Δεύτερον,  παρουσία  αποπτωτικών
σωμάτων και  πυρηνικού θραύσματος που παρατηρήθηκε με βαφή DNA με
4',6-diamino-2-phenylindole  (DAPI).  Τρίτον,  παρουσία  τυπικού
κατακερματισμού  DΝΑ  με  ‘σκαλοπάτια’.  Η  κεντρική  έκφραση  υποδοχέα
κανναβινοειδών  παρατηρήθηκε  σε  κύτταρα  PC-3  με  μελέτες
ανοσοφθορισμού. Ωστόσο, αρκετά αποτελέσματα έδειξαν ότι η αποπτωτική
επίδραση  ήταν  ανεξάρτητη  από  τον  υποδοχέα  κανναβινοειδών,  όπως  η
έλλειψη  επίδρασης  του ισχυρού αγωνιστή  κανναβινοειδούς  WIN 55,212-2,
της ανικανότητας του ανταγωνιστή κανναβινοειδούς AM 251 για την πρόληψη
κυτταρικού θανάτου που προκαλείται από την  THC και απουσία επίδρασης
από την προ-θεραπεία με τοξίνη του κοκκύτη”.

* Lara A. Haeusser, Lothar Kanz, Kerstin Maria Kampa-Schittenhelm “Promises 
and pitfalls of cannabinoids as agents with potential anticancer efficacy” 
(Υποσχέσεις και παγίδες των κανναβινοειδών ως παραγόντων με πιθανή 
αντικαρκινική αποτελεσματικότητα) J Neurol Neuromed (2016);1(6):47-52
https://www.semanticscholar.org/paper/Promises-and-pitfalls-of-
cannabinoids-as-agents-Haeusser-
Kanz/e25e011cb206af31222f1e6b8d038281fb9eee09 
Περίληψη
“Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα έχει μελετηθεί εκτενώς στη νευροεπιστήμη
και την κλινική χρήση των παραγώγων κανναβινοειδών, καθώς οι ουσίες με
αξιοσημείωτες σπασμολυτικές επιδράσεις στην πολλαπλή σκλήρυνση και το
αντιεμετικό  δυναμικό  στην  θεραπεία  του  καρκίνου  καθώς  και  οι  ιδιότητες
ανακούφισης του πόνου αναγνωρίζονται ευρέως.
Ωστόσο, γίνεται όλο και πιο προφανές ότι επιπλέον τα κανναβινοειδή ασκούν
πολλαπλές  λειτουργίες  σε  διάφορα  συστήματα  οργάνων,  όπως  το
ανοσοποιητικό σύστημα, το αναπαραγωγικό ή καρδιαγγειακό σύστημα μεταξύ
άλλων.  Επιπλέον,  οι  αλληλεπιδράσεις  με  τις  οδούς  σηματοδότησης  που
εμπλέκονται στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, την αγγειογένεση, τη
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μετάσταση  ή  την  αντικαρκινική  ανοσία  καταδεικνύουν  ιδιαίτερα  ότι  τα
κανναβινοειδή  μπορεί  να  έχουν  θεραπευτικό  δυναμικό  στη  θεραπεία  του
καρκίνου.  Πράγματι,  λεπτομερείς  αναφορές  έχουν  επανειλημμένα  δείξει
αντικαρκινική  αποτελεσματικότητα  σε  μοντέλα  στερεών  και  αιματολογικών
όγκων, τα οποία χαρακτηρίζονται καλύτερα σε ανθρώπινα γλοιώματα.
Ανεκδοτολογικές (μη-δημοσιευμένες) ενδείξεις ελέγχου της έκρηξης σε νεαρό
ασθενή  με  οξεία  μυελογενή  λευχαιμία  μας  οδήγησαν  στη  συστηματική
διερεύνηση  της  πιθανής  χρήσης  κανναβινοειδών  στη  θεραπεία  της  οξείας
λευχαιμίας.
Αυτά τα δεδομένα συνοψίζονται ενταύθα στο πλαίσιο βασικών δεδομένων
σχετικά με την αντικαρκινική αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών”.

* Mohammed I. Khan, Anna A. Sobocińska, Anna M. Czarnecka, Magdalena 
Król, Bruno Botta, Cezary Szczylik “The Therapeutic Aspects of the 
Endocannabinoid System (ECS) for Cancer and their Development: From 
Nature to Laboratory” (Οι θεραπευτικές πτυχές του ενδοκανναβινοειδούς 
συστήματος (ΕΚΣ) για τον καρκίνο και η ανάπτυξή τους: από τη φύση στο 
εργαστήριο) Curr Pharm Des. 2016 Mar;22(12):1756–1766.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5412000/ 
Περίληψη
“Το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  (ΕΚΣ)  είναι  μια  ομάδα  μη-
λιποδιαμορφωτικών  λιπιδίων  και  των  υποδοχέων  τους,  τα  οποία
κατανέμονται  ευρέως  σε  ιστούς  θηλαστικών.  Το  ΕΚΣ  ρυθμίζει  διάφορες
καρδιαγγειακές, νευρικές και ανοσοποιητικές λειτουργίες στο εσωτερικό των
κυττάρων.  Τα  τελευταία  χρόνια,  υπάρχει  ένα  αυξανόμενο  σύνολο
αποδεικτικών  στοιχείων  για  τη  χρήση  συνθετικών  και  φυσικών
κανναβινοειδών ως πιθανών αντικαρκινικών παραγόντων. Για παράδειγμα, οι
υποδοχείς CB1 και CB2 θεωρείται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό
του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος.  Αυτοί  οι  υποδοχείς  εκφράζονται
άφθονα στον εγκέφαλο και στον λιπώδη ιστό του ανθρώπινου σώματος. Παρά
τις  πρόσφατες  εξελίξεις  στη  μοριακή  βιολογία,  εξακολουθεί  να  υπάρχει
έλλειψη γνώσης σχετικά με την κατανομή των υποδοχέων CB1 και CB2 στον
ανθρώπινο  νεφρό  και  το  ρόλο  τους  στον  καρκίνο  των  νεφρών.  Για  να
αντιμετωπιστεί  αυτό  το  κενό,  διερευνάμε  και  επιδεικνύουμε  το  ρόλο  του
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στο νεφρικό κυτταρικό καρκίνωμα (RCC). Σε
αυτή τη σύντομη επισκόπηση, διασαφηνίζουμε τις θεραπευτικές απόψεις του
ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  για  διάφορους  καρκίνους  και  εξηγούμε
πώς  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  αυτό  το  σύστημα  για  τη  θεραπεία  του
καρκίνου των νεφρών. Συνολικά, η παρούσα επισκόπηση παρέχει νέες ιδέες
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για τους μηχανισμούς δράσης των κανναβινοειδών σε μοντέλα in vivo και in
vitro και επικεντρώνεται στις πρόσφατες ανακαλύψεις στον τομέα”.

* Bandana Chakravarti, Janani Ravi, Ramesh K. Ganju “Cannabinoids as 
therapeutic agents in cancer: current status and future implications” (Τα 
κανναβινοειδή ως θεραπευτικοί παράγοντες στον καρκίνο: τρέχουσα 
κατάσταση και μελλοντικές επιπτώσεις) Oncotarget. 2014 Aug;5(15):5852–
5872.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171598/ 
Περίληψη
“Η  φαρμακολογική  σημασία  των  κανναβινοειδών  έχει  μελετηθεί  εδώ  και
αρκετά χρόνια. Τα κανναβινοειδή περιλαμβάνουν (α) τις δραστικές ενώσεις
του  φυτού  Cannabis  sativa,  (β)  ενδογενή  καθώς  και  (γ)  συνθετικά
κανναβινοειδή.  Αν  και  τα  κανναβινοειδή  χρησιμοποιούνται  κλινικά  για
αντικαταθλιπτικά  αποτελέσματα,  πρόσφατες  μελέτες  ανοίγουν  μια  πολλά
υποσχόμενη δυνατότητα ως αντικαρκινικούς παράγοντες. Έχει αποδειχθεί ότι
διαθέτουν αντι-πολλαπλασιαστικά και  αντι-νεοαγγειογόνα αποτελέσματα in
vitro καθώς και in vivo σε διαφορετικά μοντέλα καρκίνου. Τα κανναβινοειδή
ρυθμίζουν  τις  κυτταρικές  οδούς  σηματοδότησης  που  εμπλέκονται  στην
κυτταρική  επιβίωση,  την  εισβολή,  την  αγγειογένεση,  τη  μετάσταση,  κλπ.
Υπάρχει  περισσότερη  εστίαση  στους  CB1  και  CB2,  τους  δύο  υποδοχείς
κανναβινοειδών που ενεργοποιούνται από τα περισσότερα κανναβινοειδή. Σε
αυτό  το  άρθρο  ανασκόπησης  θα  επικεντρωθούμε  σε  ένα  ευρύ  φάσμα
κανναβινοειδών,  εξαρτώμενο  από  τον  υποδοχέα  τους  και  λειτουργικούς
ρόλους ανεξάρτητους από τους υποδοχείς κατά διάφορους τύπους καρκίνου
σε σχέση με την ανάπτυξη,  τη μετάσταση, τον ενεργειακό μεταβολισμό, το
περιβάλλον  του  ανοσοποιητικού  συστήματος,  τα  βλαστοκύτταρα  και  τις
μελλοντικές  προοπτικές  στην  εξερεύνηση  νέων  πιθανών  θεραπευτικών
ευκαιριών”.
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