
Κάνναβη: μια πύλη για την ιατρική με βότανα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PROJECT CBD, “CANNABIS: GATEWAY TO
HERBAL MEDICINE”, h  ttps://www.projectcbd.org/science/other-plants-work-  

like-cannabis , BY ADRIAN DEVITT-LEE, ON MAY 15, 2019))

Δεκάδες φυτά, και όχι μόνο η κάνναβη, περιέχουν ενώσεις που
αλληλεπιδρούν με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα

Το ανθρώπινο ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ)  (endocannabinoid system,
ECS) ονομάζεται έτσι επειδή ανταποκρίνεται στις ενώσεις της κάνναβης. Αλλά
η κάνναβη δεν είναι ο μόνος ρυθμιστής του, υπάρχει μια πληθώρα μορίων
που προέρχονται  από φυτά ή ακόμη και  από μονοκύτταρους οργανισμούς
που αλληλεπιδρούν με το ΕΚΣ.
[1] “Endocannabinoid System” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα) 
https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/endocannabinoid-system 
[2] “Cannabis” (Κάνναβη) https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/cannabis 

https://www.projectcbd.org/science/other-plants-work-like-cannabis
https://www.projectcbd.org/science/other-plants-work-like-cannabis
https://www.projectcbd.org/science/other-plants-work-like-cannabis
https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/cannabis
https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/endocannabinoid-system


Ιταλοί και Σουηδοί επιστήμονες δημοσίευσαν μια ανασκόπηση το 2019) στο
Planta που περιγράφει τα “κανναβιμιμητικά” φυτά[3]. Αυτά τα φυτά δεν είναι
ψευτο-κάνναβη,  αλλά  παράγουν  ενδιαφέρουσες  χημικές  ουσίες  που
αλληλεπιδρούν  με  το  ΕΚΣ,  ένα  θεμελιώδες  σύστημα  για  όλους  τους
σπονδυλωτούς οργανισμούς.
[3] Kumar A, Premoli M, Aria F, Bonini SAMaccarinelli G, Gianoncelli A, Memo M, Mastinu A 
“Cannabimimetic plants: are they new cannabinoidergic modulators?” (Τα κανναβιμιμητικά 
φυτά: Είναι μήπως οι νέοι κανναβινοειδείς διαμορφωτές;) ) Planta. 2019) Jun;) 249)(6):1681-169)4.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30877436 
Περίληψη
“Τα φυτοχημικά και οι δευτερογενείς μεταβολίτες που είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  (τα  λεγόμενα  κανναβιμιμητικά  /  cannabimimetics) έχουν)  έχουν
περιγραφεί πρόσφατα σε ένα ευρύ φάσμα φυτών και καρπών. Αυτά τα ευρήματα μπορούν να
ανοίξουν νέες εναλλακτικές κατευθύνσεις για την εξερεύνηση της ανάπτυξης νέων θεραπευτικών
ενώσεων. Τα κανναβινοειδή ρυθμίζουν πολλές φυσιολογικές και παθολογικές λειτουργίες τόσο
στα  ζώα  όσο  και  στα  φυτά.  Η  cannabis) έχουν  s) έχουνativa  είναι  το  κύριο  φυτό  που  παράγει
φυτοκανναβινοειδή μέσα σε ρητίνες ικανές να υπερασπίσουν το φυτό από την επιθετικότητα των
παρασίτων και των φυτοφάγων. Τα ζώα παράγουν ανανδαμίδιο και 2-αραχιδονυλογλυκερόλη, τα
οποία χάρη στη δέσμευση με κύριους υποδοχείς  όπως ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 1
(CB1R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής
και  σε  διάφορες  λειτουργίες  του  εγκεφάλου.  Τα  ενδογενή  κανναβινοειδή,  τα  ένζυμα  για  τη
σύνθεση  και  την  αποικοδόμηση  των  κανναβινοειδών  και  οι  CB1R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής  και  CB2R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής  αποτελούν  το

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30877436


ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ). Άλλα φυτά μπορούν να παράγουν μόρια που μοιάζουν με
κανναβινοειδή όπως το περροττετινένιο (perrottetinene) που εξάγεται από το R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςadula perrottetii
(μια ποικιλία από τα βρύα R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςadula) ή το ανανδαμίδιο και η 2-αραχιδονυλογλυκερόλη που εξάγεται
από μερικά βρυόφυτα. Επιπλέον, αρκετοί άλλοι δευτερογενείς μεταβολίτες μπορούν επίσης να
αλληλεπιδράσουν με το ΕΚΣ των ζώων και να χαρακτηριστούν με την ονομασία κανναβιμιμητικά.
Αυτά  τα  φυτοεκχυλίσματα  που  δεν  προέρχονται  από  το  φυτό  Cannabis) έχουν  s) έχουνativa  μπορούν  να
δράσουν ως αγωνιστές ή ανταγωνιστές υποδοχέων ή αναστολείς ενζύμων του ΕΚΣ και μπορούν
να εμπλακούν στη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες, τον καρκίνο και τη νευροπροστασία. Τέλος,
δεδομένης  της  εξελικτικής  ετερογένειας  των  κανναβιμιμητικών  φυτών,  ορισμένοι  συγγραφείς
σκέφτηκαν τη συναρπαστική θεωρία της εξελικτικής σύγκλισης μεταξύ φυτών και ζώων σχετικά με
τις  βιολογικές  λειτουργίες  του  ΕΚΣ.  Η  ανασκόπηση αποσκοπεί  στην  παροχή μιας  κριτικής  και
πλήρους  εκτίμησης  των  βοτανικών,  χημικών και  θεραπευτικών  πτυχών των  κανναβιμιμητικών
φυτών για να εκτιμηθεί η εξάπλωσή τους στον κόσμο και η θεραπευτική τους δυνατότητα.
...
Συμπεράσματα
Στη  φύση,  εκπληκτικά  πολλά  μόρια  δρουν  στο  ΕΚΣ  μέσω  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών,
ενζύμων  αποικοδόμησης  ή  σύνθεσης.  Αυτά  τα  μόρια  ονομάζονται  “κανναβιμιμητικά”.  Είναι
χημικώς  διαφορετικά  και  εκχυλίζονται,  απομονώνονται  και  χαρακτηρίζονται  σε  διαφορετικά
φυτά,  αλλά  έχουν  την  κοινή  δυνατότητα  να  ενεργούν  στο  ΕΚΣ.  Μεταξύ  αυτών  των
κανναβιμιμητικών, μερικά μόρια όπως το πιπέρι, η κουρκουμίνη και η καμπεφερόλη είναι βασικά
μπαχαρικά / συστατικά κουζίνας σε πολλά μέρη του κόσμου. Άλλα δεν είναι βρώσιμα για τον
άνθρωπο,  αλλά  μπορούν  να  παράγουν  δευτερογενείς  μεταβολίτες  που  θα  μπορούσαν  να
δράσουν  σε  ένζυμα υπεύθυνα για  την  αποικοδόμηση ή  σύνθεση των  κανναβινοειδών και  να
τροποποιήσουν έτσι τον τόνο / τις δράσεις τους. Η ύπαρξη πολλών μορίων, που ενδεχομένως
διαμορφώνουν το ΕΚΣ, παραμένει μια ενδιαφέρουσα αλλά ακόμα αναπάντητη ερώτηση ανοιχτή
για εικασίες. Πράγματι, από μια εξελικτική άποψη, ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι τα φυτά και τα
ζώα παρήγαγαν και τα δυο κανναβινοειδή, αλλά μόνο τα ζώα (αλλά όχι όλα) ήταν εξοπλισμένα με
όλα τα συστατικά του ΕΚΣ, κυρίως υποδοχείς. Συγκεκριμένα, ορισμένοι συγγραφείς υποθέτουν ότι
τα ενδοκανναβινοειδή εμφανίστηκαν πριν από περισσότερα από 600 εκατομμύρια χρόνια, αλλά ο
πρώτος  υποδοχέας  τύπου CBCR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής CB1  εμφανίστηκε  στα  bilaterians) έχουν  πριν  από  500  εκατομμύρια
χρόνια.  Ορισμένα φυτά,  ειδικά τα παλαιότερα,  ήταν ικανά να παράγουν αραχιδονικό οξύ και
ανανδαμίδιο αλλά αυτή η ικανότητα χάθηκε στα ανώτερα φυτά. Τα έντομα στερούνται επίσης
υποδοχείς, αλλά παράγουν ενδοκανναβινοειδή, ίσως ως μια αμυντική ανταπόκριση όπως κάνουν
τα φυτά έναντι των αρπακτικών που εκφράζουν υποδοχείς CB. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι
συγγραφείς πρότειναν την εξελικτική σύγκλιση στις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από ορισμένα
φυτά και ζώα για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από τα αρπακτικά και τα παράσιτα μέσω
των κανναβινοειδών. Στα θηλαστικά και στους ανθρώπους, η εξέλιξη του ενδοκανναβινοειδούς
συστήματος  έχει  φτάσει,  ίσως,  στην  αιχμή  του.  Συγκεκριμένα,  οι  TR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςPV1  και  GPR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής55  είναι  οι
τελευταίοι  τύποι  δύο  υποδοχέων  που  παρατηρούνται  στα  θηλαστικά  που  ήταν  σε  θέση  να
ρυθμίσουν την κανναβινοειδή απόκριση. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η εξέλιξη και η εμφάνιση των
γεωργικών πρακτικών καθώς και η μεγάλη μετανάστευση του Homo s) έχουνapiens) έχουν σε ολόκληρο τον
πλανήτη  με  διαφορετικές  συνθήκες  επιβίωσης  συνέβαλαν  στην  πολύπλοκη  οργάνωση  και
διανομή του ΕΚΣ στους ανθρώπους. Ωστόσο, ορισμένα θέματα παραμένουν ανεξερεύνητα και



απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Ειδικότερα, για το γιατί ορισμένα προγονικά φυτά παράγουν
κανναβινοειδή που υπάρχουν στα ζώα και γιατί αυτά χάθηκαν στα ανώτερα φυτά με την πάροδο
του χρόνου.
Συμπερασματικά, στο μέλλον, θα χρειαστεί ένας λεπτομερής φαρμακοκινητικός χαρακτηρισμός
των  διαφόρων  κανναβιμιμητικών,  προκειμένου  να  κατανοηθούν  οι  μηχανισμοί  δράσης  που
υποκρύπτουν τις πιθανές θεραπευτικές επιδράσεις τους”.

Οι  συγγραφείς  ερεύνησαν  δεκάδες  φυτικά  είδη  που  παράγουν  συνολικά
περίπου  50  μόρια  (χημικές  ενώσεις)  που  σχετίζονται  με  κανναβινοειδή[4].
Αρκετά από αυτά τα βότανα έχουν χρησιμοποιηθεί ως παραδοσιακά φάρμακα
εδώ και αιώνες και τα ιατρικά τους αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με τη
σύγχρονη  αντίληψη  μας  για  τον  θεμελιώδη  ρόλο  του  ΕΚΣ  σε  πολλές
ασθένειες.  Ορισμένα  φυτά  παράγουν  ακόμη  και  τα  ανθρώπινα
ενδοκανναβινοειδή ανανδαμίδιο[5] και 2-AG, αν και δεν υπάρχει γνωστό φυτό
που να έχει υποδοχείς κανναβινοειδών.
[4] “Cannabinoid” (Κανναβινοειδές) https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/cannabinoid 
[5] “Anandamine” (Ανανδαμίδιο) https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/anandamide 

Η κερκετίνη (quercetin), που απαντάται σε κατιφέδες (marigolds) και πολλά
καρποφόρα  φυτά,  μπορεί  να  αυξήσει  την  έκφραση  των  υποδοχέων
κανναβινοειδών  CB1  στο  σώμα.  Έχει  μελετηθεί  ως  διαιτητικό  θρεπτικό
συστατικό που προστατεύει από καρδιαγγειακές και μεταβολικές διαταραχές.
Η ρεσβερατρόλη (resveratrol),  ένα αντιοξειδωτικό που βρίσκεται στα κόκκινα
σταφύλια,  τα  φιστίκια  και  άλλα  είδη  φυτών,  αλληλεπιδρά επίσης  με  τους
υποδοχείς CB1. Αλλά τα αποτελέσματά του δεν είναι καθόλου σαφή.

Μία μελέτη[6] διαπίστωσε ότι η ρεσβερατρόλη (που συχνά είναι ένας καλός
λόγος  για  την  κατανάλωση  κόκκινου  κρασιού)  αυξάνει  την  έκφραση  των
υποδοχέων CB1 και CB2 στην κυτταρική επιφάνεια. Αλλού[7] έχει προταθεί
ότι  η ρεσβερατρόλη αυξάνει  τα επίπεδα ενδοκανναβινοειδών, πράγμα που
αυξάνει την ενεργοποίηση CB1, προκαλώντας νευροπροστατευτική επίδραση.
Μια  προηγούμενη  έκθεση  του  2009)  διαπίστωσε[8]  ότι  η  ρεσβερατρόλη
αναστέλλει τον CB1 με υψηλή συγγένεια, αλλά οι συγγραφείς απέσυραν αυτό
το έγγραφο όταν οι μελέτες παρακολούθησης δεν μπόρεσαν να αναπαράγουν
το αποτέλεσμα.
[6] Gianfranca Carta, Laura Poddighe, Maria Pina Serra, Marianna Boi, Tiziana Melis, Sara Lisai, 

https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/anandamide
https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/cannabinoid


Elisabetta Murru, Laura Muredda, Maria Collu, Sebastiano Banni, Marina Quartu “Preventive 
Effects of Resveratrol on Endocannabinoid System and Synaptic Protein Modifications in Rat 
Cerebral Cortex Challenged by Bilateral Common Carotid Artery Occlusion and Reperfusion” 
(Προληπτικές επιδράσεις της ρεσβερατρόλης στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα και των 
τροποποιήσεων της συναπτικής πρωτεΐνης στον εγκεφαλικό φλοιό των αρουραίων που 
προκαλείται από την διχαλωτή απόφραξη και επαναδιάχυση της κοινής καρωτιδικής αρτηρίας) Int
J Mol Sci. 2018 Feb;) 19)(2):426.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5855648/ 
Περίληψη
“Αυτή η  μελέτη  στοχεύει  στην  αξιολόγηση των  υποτιθέμενων ρόλων μίας  μόνο  οξείας  δόσης
ρεσβερατρόλης  (R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςVT)  στην  πρόληψη  εγκεφαλικού  οξειδωτικού  στρες  που  προκαλείται  από
αμφίπλευρη απόφραξη της  κοινής  καρωτιδικής  αρτηρίας,  ακολουθούμενη από  επαναιμάτωση
(BCCAO/R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής)  και  τη  διερεύνηση  της  ικανότητας  του  R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςVT  να  διατηρεί  τη  δομική  ακεραιότητα
νευρώνων.  Οι  fontal  και  temporal-occipital  cortices) έχουν  εξετάσθηκαν  σε  δύο  ομάδες  ενηλίκων
αρουραίων Wis) έχουνtar, που εγχειρίστηκαν και υποβλήθηκαν σε BCCAO/R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής. Και στις δύο ομάδες, 6 ώρες
πριν από τη χειρουργική επέμβαση, οι μισοί αρουραίοι έλαβαν μέσω τροφικού καθετήρα R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςVT
(40mg/ανά αρουραίο σε 300 μL ηλιελαίου ως όχημα), ενώ οι άλλοι μισοί έλαβαν μόνο το όχημα.
Στον μετωπιαίο φλοιό, η προεπεξεργασία με R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςVT παρεμπόδισε την αύξηση των λιποπεροξειδίων
που  προκαλείται  από  BCCAO/R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής,  αυξημένες  συγκεντρώσεις  παλμιτοϋλαιθανολαμίδης  και
εικοσιδυαενοϊκού οξέος,  αυξημένα σχετικά  επίπεδα των  υποδοχέων κανναβινοειδών τύπου 1
(CB1) και 2 (CB2) και peroxis) έχουνome-proliferator-activated-receptor (ΡΡΑΚ)-α πρωτεϊνών. Η αυξημένη
έκφραση  των  υποδοχέων  CB1/CB2  αντικατοπτρίζει  αυτή  της  συναπτοφυσίνης  και  της
μετασυναπτικής πυκνότητας-95 πρωτεΐνης. Δεν προκλήθηκαν μεταβολές που προκλήθηκαν από
BCCAO/R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής στον temporal-occipital cortex. Συλλογικά, τα αποτελέσματα μας καταδεικνύουν ότι στον
μετωπιαίο φλοιό, η προεπεξεργασία R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςVT προλαμβάνει το επαγόμενο από BCCAO/R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής οξειδωτικό
στρες  και  ρυθμίζει  τα  συστήματα ενδοκανναβινοειδές  και  PPAR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής-α.  Η  αυξημένη έκφραση των
συναπτικών δομικών πρωτεϊνών υποδηλώνει περαιτέρω την πιθανή αποτελεσματικότητα του R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςVT
ως συμπλήρωμα διατροφής για τη διατήρηση του μεταβολισμού του νευρικού ιστού και για τον
έλεγχο της φυσιολογικής απόκρισης στην πρόκληση υποαιμάτωσης/ επαναιμάτωσης”.
[7] Hassanzadeh P, Arbabi E, Atyabi F, Dinarvand R “The endocannabinoid system and NGF are 
involved in the mechanism of action of resveratrol: a multi-target nutraceutical with therapeutic
potential in neuropsychiatric disorders” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και ο NGF εμπλέκονται 
στον μηχανισμό δράσης της ρεσβερατρόλης: μια πολλαπλών στόχων θεραπείας με θεραπευτικό 
δυναμικό σε νευροψυχιατρικές διαταραχές) Ps) έχουνychopharmacology (Berl). 2016 Mar;) 233(6):1087-
9)6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/267809)36 
Περίληψη
“ΛΟΓΙΚΗ: Η ρεσβερατρόλη είναι πολυφαινολική ένωση με αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη και
νευροπροστατευτικά αποτελέσματα. Έχει επίσης επιδείξει αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα στις
μελέτες  συμπεριφοράς.  Ωστόσο,  ο  (οι)  μηχανισμός  (-οι)  δράσης  της  αξίζει  (-ουν)  περαιτέρω
αξιολόγηση.
ΣΤΟΧΟΙ: Η αλληλεπίδραση μεταξύ του παράγοντα ανάπτυξης νεύρου (nerve growth factor, NGF)
και του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος (eCBs) και η συμβολή τους στην αντικαταθλιπτική ή

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26780936
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συναισθηματική  δραστηριότητα  μας  ώθησαν  να  αξιολογήσουμε  τις  επιπτώσεις  τους  στον
μηχανισμό δράσης της ρεσβερατρόλης.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Μετά  από  εφάπαξ  και  4  εβδομάδες  ενδοπεριτοναϊκές  (ip)  εφάπαξ  εγχύσεις
ρεσβερατρόλης (40, 80 και 100mg/kg), η αμιτριπτυλίνη (2,5, 5 και 10mg/kg) ή η κλοναζεπάμη (10,
20 και 40mg/kg) σε αρσενικούς αρουραίους Wistar, τα ποσοστά eCB και NGF ποσοτικοποιήθηκαν
στις  περιοχές  του  εγκεφάλου  που  εμπλέκονται  στη  διαμόρφωση  συναισθημάτων  μεisotope-
dilution  liquid  chromatography/mass  spectrometry  και  Bio-Rad  protein  assay,  αντίστοιχα.  Στην
περίπτωση  οποιασδήποτε  σημαντικής  μεταβολής  του  επιπέδου  eCB  ή  NGF  στον  εγκέφαλο,
διερευνήθηκε η επίδραση της προ-θεραπείας με ανταγωνιστή υποδοχέα κανναβινοειδών CB1 ή
CB2 (ΑΜ251 ή SR144528).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων με ρεσβερατρόλη ή αμιτριπτυλίνη
οδήγησε σε σημαντική και παρατεταμένη αύξηση των περιεχομένων του NGF και  του  eCB σε
δοσοεξαρτώμενο και ειδικό για τον εγκέφαλο τρόπο. Ούτε η οξεία, ούτε η θεραπεία 4 εβδομάδων
με κλοναζεπάμη επηρέασε το επίπεδο  eCB ή NGF στον εγκέφαλο. Η προκατεργασία με AM251
(3mg/kg), αλλά όχι SR144528, απέτρεψε την αύξηση των επιπέδων πρωτεΐνης NGF. Το AM251 δεν
έδειξε κανένα αποτέλεσμα από μόνο του.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Η  ρεσβερατρόλη,  όπως  το  κλασσικό  αντικαταθλιπτικό,  η  αμιτριπτυλίνη,
επηρεάζει την σηματοδότηση του εγκεφάλου NGF και του ΕCB υπό την κανονιστική κίνηση των
υποδοχέων CB1.
[8] (Αποσύρθηκε 6 Οκτωβρίου 2009)) Seely KA, Levi MS, Prather PL “The dietary polyphenols 
trans-resveratrol and curcumin selectively bind human CB1 cannabinoid receptors with 
nanomolar affinities and function as antagonists/inverse agonists” (Οι διατροφικές 
πολυφαινόλες trans-ρεσβερατρόλη και κουρκουμίνη επιλεκτικά δεσμεύουν ανθρώπινους 
υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 με νανομοριακές συγγένειες και λειτουργούν ως ανταγωνιστές/ 
αντίστροφοι αγωνιστές) J Pharmacol Exp Ther. 2009) Jul;) 330(1):31-9). 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19)359)525 
Περίληψη
“Οι  διατροφικές  πολυφαινόλες  trans) έχουν-ρεσβερατρόλη  [5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-
benzenediol,  που  βρίσκεται  στο  κόκκινο  κρασί]  και  η  κουρκουμίνη  [1,7-bis) έχουν(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl)-1E,6E-heptadiene-3,5-dione]  (που  βρίσκεται  σε  σκόνες  κάρι  /  curry),  ασκούν
αντιφλεγμονώδη  και  αντιοξειδωτικά  αποτελέσματα  μέσω  φτωχά  καθορισμένων  μηχανισμών.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα κανναβινοειδή, που προέρχονται από το φυτό της κάνναβης
(Cannabis) έχουν s) έχουνativa), παράγουν παρόμοια προστατευτικά αποτελέσματα μέσω των υποδοχέων CB1
και  CB2.  Εξετάσαμε  αν  η  trans) έχουν-ρεσβερατρόλη,  η  κουρκουμίνη  και  το  ASC-J9  [1,7-bis) έχουν(3,4-
dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-1E,4E,6E-heptatriene-3-one]  (ένα  ανάλογο  της  κουρκουμίνης)
ενεργούν  ως  συνδέτες  στους  υποδοχείς  κανναβινοειδών.  Και  οι  τρεις  δεσμεύονται  σε
ανθρώπινους (h) CB1 και σε CB1 υποδοχείς ποντικών με νανομοριακές συγγένειες, εμφανίζοντας
μόνο  μικρομοριακές  συγγένειες  για  υποδοχείς  hCB2.  Χαρακτηριστικά  των  αντίστροφων
αγωνιστών, οι πολυφαινόλες αναστέλλουν τη βασική δραστικότητα πρωτεΐνης G σε μεμβράνες
που  παρασκευάζονται  από  κύτταρα  ωοθήκης  κινέζικου  χάμστερ  (CHO)-hCB1  ή  εγκεφάλου
ποντικού που αναστρέφεται  από  έναν  ουδέτερο  ανταγωνιστή  CB1.  Επιπλέον,  ανταγωνίζονται
ανταγωνιστικά την ενεργοποίηση της πρωτεΐνης G που παράγεται από έναν αγωνιστή CB1. Σε
ανέπαφα  κύτταρα  CHO-hCB1,  οι  πολυφαινόλες  δρουν  ως  ουδέτεροι  ανταγωνιστές,  χωρίς  να
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παράγουν  αποτελέσματα  όταν  ελέγχονται  μόνες,  ενώ  ανταγωνίζονται  ανταγωνιστικά  την
προκαλούμενη  από  συναγωνιστή  CB1  αναστολή  της  δραστικότητας  αδενυλυλοκυκλάσης.
Επιβεβαιώνοντας  το  ουδέτερο  ανταγωνιστικό  τους  προφίλ  σε  κύτταρα,  οι  πολυφαινόλες
παρομοίως  εξασθενούν  διέγερση  της  δραστικότητας  αδενυλυλοκυκλάσης  που  παράγεται  από
έναν αντίστροφο αγωνιστή CB1. Σε ποντικούς, οι πολυφαινόλες αντιστρέφουν την δόση ανάλογα
με την δόση που προκαλείται από έναν αγωνιστή CB1. Κατά την επανειλημμένη χορήγηση, οι
πολυφαινόλες  επίσης  μειώνουν  το  σωματικό  βάρος  σε  ποντικούς,  παρόμοια  με  εκείνα  που
παράγονται από έναν ανταγωνιστή / αντίστροφο αγωνιστή CB1. Τέλος, η trans) έχουν-ρεσβερατρόλη και
η  κουρκουμίνη  μοιράζονται  κοινά  δομικά  μοτίβα  με  άλλους  γνωστούς  συνδέτες  υποδοχέα
κανναβινοειδών. Συλλογικά, προτείνουμε ότι η trans) έχουν-ρεσβερατρόλη και η κουρκουμίνη δρουν ως
ανταγωνιστές  /  αντίστροφοι  αγωνιστές  στους  υποδοχείς  CB1  σε  σχετικές  διαιτητικές
συγκεντρώσεις. Επομένως, αυτές οι πολυφαινόλες και τα παράγωγά τους μπορεί να αναπτυχθούν
ως νέα, μη τοξικά CB1 θεραπευτικά για την παχυσαρκία ή/και για την εξάρτηση από ουσίες”.

Εδώ είναι και άλλα παραδείγματα κανναβιμιμητικών φυτών:

Ομοιάζουσες με φυτοκανναβινοειδή ενώσεις
Ορισμένα  φυτά  παράγουν  ενώσεις  σχεδόν  πανομοιότυπες  με  τα
φυτοκανναβινοειδή, αλλά με τροποποιημένες μοριακές “ουρές”. (Η THC και η
προπυλική παραλλαγή της, η THCV είναι πανομοιότυπες εκτός από τις ουρές
τους, όμως η πρώτη ενεργοποιεί τον CB1, ενώ η τελευταία τον μπλοκάρει).



Παρόμοια με τα 100 και πλέον δευτερεύοντα κανναβινοειδή που βρίσκονται
στα τριχώματα της κάνναβης, οι δραστηριότητες των περισσότερων από αυτά
τα μόρια είναι μόνο εν μέρει κατανοητά.
* Το περροττετινένιο (perrottetinene), που προέρχεται από κάποια βρύα και 
είδη μαρσαντιόφυτων, έχει μια ελαφρώς ογκώδη ουρά από ότι αυτή της THC 
και ενεργοποιεί τους υποδοχείς CB1 και CB2.
* Μερικά από τα ανάλογα κανναβιδιόλης (CBD)[9)] παράγονται από όσπρια 
της οικογένειας Fabaceae, αλλά οι δραστηριότητες των κανναβινοειδών τους 
είναι άγνωστες. Αυτά τα μιμητικά κανναβιδιόλης (CBD-mimics) έχουν πιο 
άκαμπτες ουρές που είναι μεγάλες όπως στο περροττετινένιο.
* Η κανναβιγερόλη (CBG)[10] η ίδια, μπορεί να παραχθεί από το Helichrysum 
umbraculigerum. Αυτό είναι το μόνο γνωστό παράδειγμα ενός από τα 
“κλασσικά” φυτοκανναβινοειδή που παράγονται από άλλο φυτό.
* Χημικά όπως το κανναβιχρωμενικό οξύ (CBCA) παράγονται από 
Rhododendron και μυκητιακά είδη για να εξουδετερώσουν τον ανταγωνισμό, 
είτε αυτός είναι μυκητιασικός, βακτηριακός ή ιικός.
[9)] “Cannabidiol” (Κανναβιδιόλη) https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/cannabidiol 
[10] “Cannabigerol” (Κανναβιγερόλη) https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/cannabigerol 

Ενισχυτές ενδοκανναβινοειδούς
Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών  είναι  ένα  βασικό  συστατικό  του
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος, το οποίο χρησιμοποιεί επίσης μεταβολικά
ένζυμα και μεταφορείς (πρωτεΐνες δέσμευσης λιπαρών οξέων) για τη ρύθμιση
των επιπέδων των ενδοκανναβινοειδών.  Πολλές  ενώσεις  φυτών στοχεύουν
αυτές τις πρωτεΐνες για να επηρεάσουν έτσι το ΕΚΣ.
* Η αλόη βέρα, η σόγια και πολλά άλλα φυτά παράγουν καμφερόλη 
(kaempferol), η οποία εμποδίζει και καθυστερεί την υποβάθμιση του 
ανανδαμιδίου.
* Η σόγια, το αλφάλφα, τα φιστίκια και άλλα φυτά συνθέτουν βιοχανίνη Α 
(biochanin A), η οποία μπορεί επίσης να εμποδίσει τη διάσπαση του 
ανανδαμιδίου από το FAAH.
* Η ευφόλη (euphol), από τον “Pencil cactus) έχουν” ή το Euphorbia tirucalli, 
εμποδίζει τη διάσπαση του κανναβινοειδούς 2-AG στο σώμα από λιπάση 
μονοακυλγλυκερόλης. Τα εκχυλίσματα του χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία 
του πόνου.

https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/cannabigerol
https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/cannabidiol


* Δύο τερπένια, α- και β-αμυρίνη (α- & β-amyrin), προλαμβάνουν τη 
διάσπαση του 2-AG και έχουν επιδείξει ευεργετικά αποτελέσματα σε ένα 
μοντέλο παγκρεατίτιδας. Οι αμυρίνες βρίσκονται σε είδη ficus, ευκαλύπτου, 
λαχανικών και άλλων ειδών.

CB2 αγωνιστές
Ο CB2 είναι ο κανναβινοειδής υποδοχέας[11] που έχει επιφορτιστεί με την
πρόληψη  της  φλεγμονώδους  βλάβης.  Η  ενεργοποίηση  του  CB2  μπορεί  να
βελτιώσει  τις  κοινές  ασθένειες  χρόνιας  φλεγμονής,  την  παχυσαρκία,  την
νευροεκφυλίωση και τις αυτοάνοσες διαταραχές.
* Η σελαστρόλη (celastrol) ενεργοποιεί τον υποδοχέα CB2, προκαλώντας 
αντιφλεγμονώδη δράση που μπορεί να εξηγήσει το γιατί χρησιμοποιείται 
στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, της 
αθηροσκλήρωσης και του Λύκου.
* Τα λιπαρά οξέα που προέρχονται από την εχινάκεια (Echinacea) 
ενεργοποιούν τον CB2 και τους σχετικούς αντιφλεγμονώδεις υποδοχείς.
* Ο φλοιός μαγνόλιας (Magnolia) περιέχει δύο πολυφαινόλες, την χονοκιόλη 
(honokiol) και την μαγνολόλη (magnolol),  που ενεργοποιούν ασθενώς τον 
υποδοχέα CB2.
[11] “Receptor” (Υποδοχέας) https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/receptor 

Διπλοί συνδέτες κανναβινοειδούς υποδοχέα
Ορισμένα  κανναβινοειδή  δεν  δεσμεύονται  σε  έναν  μόνο  υποδοχέα,  αλλά
έχουν συγγένεια τόσο για τον CB1 όσο και για τον CB2. Τόσο η THC όσο και η
2-AG έχουν σημαντική δραστηριότητα σε αυτό το ζεύγος υποδοχέων. Ομοίως
και μερικές ενώσεις φυτών.
* Τα πιο χρωματιστά μούρα περιέχουν κυανιδίνη (cyanidin), η οποία 
δεσμεύεται και στους δύο υποδοχείς κανναβινοειδών, παρέχοντας ένα 
νευροπροστατευτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ορισμένοι μεταβολίτες της 
κυανιδίνης αναστέλλουν τους υποδοχείς κανναβινοειδών, υποδηλώνοντας ότι
τα μούρα είναι ομοιοστατικοί ρυθμιστές που εξισορροπούν τον 
ενδοκανναβινοειδή τόνο.
* Οι ανθοκυανίνες (anthocyanins) δίνουν στα φρούτα τα πορφυρά, μαύρα και
μπλε χρώματα τους. Πέρα από την κυανιδίνη, χημικές ουσίες όπως η 
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πεονιδίνη (peonidin) και η δελφινιδίνη (delphinidin) δεσμεύονται και στους 
δύο υποδοχείς κανναβινοειδών.
* Η αυρογλαυσίνη (auroglaucin), που προέρχεται από έναν μύκητα 
aspergillus, δεσμεύεται τόσο στους υποδοχείς κανναβινοειδών όσο και στους 
υποδοχείς οπιοειδών. Το αν ενεργοποιεί ή αναστέλλει τους υποδοχείς 
κανναβινοειδών είναι ακόμη άγνωστο.

CB1 ανταγωνιστές
Το  μπλοκάρισμα  της  δραστηριότητας  του  CB1  έχει  δείξει  υπόσχεση  για
αρκετές μεταβολικές συνθήκες. Οι φυτικοί και διαιτητικοί ανταγωνιστές CB1
μπορεί  να  έχουν  ευεργετικές  επιδράσεις  στο  έντερο  χωρίς  να  προκαλούν
ανεπιθύμητες παρενέργειες στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
* Το βράσιμο των φύλλων τραγιού εκχυλίζει κατεχίνη (catechin), μια 
φλαβανόλη που μπορεί να αναστείλει την σηματοδότηση του υποδοχέα CB1 
και μπορεί να ρυθμίσει την ινσουλίνη, τη χοληστερόλη και την αρτηριακή 
πίεση.
* Τα καρότα παράγουν καροτοξίνη (carotatoxin), η οποία έχει το επίσημο 
όνομα φαλκαρινόλη (falcarinol). Είναι ένας αντίστροφος αγωνιστής[12] του 
CB1, που σημαίνει ότι όχι μόνο θα εμποδίσει τη δραστηριότητα CB1, αλλά θα 
μειώσει τη σηματοδότηση CB1 κάτω από το κανονικό επίπεδο.
* Ορισμένα είδη γλυκόριζας δημιουργούν το ατυχώς ονομαζόμενο 18β-
γλυκυρρενικό οξύ (18β-glycyrrhetnic acid), το οποίο προσδίδει αποτελέσματα 
κατά της παχυσαρκίας μειώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ του ενδογενούς
ανανδαμιδίου και του CB1.
* Ένα μικρό αφρικανικό δέντρο, το Voacanga africana, παράγει τρεις 
εξαιρετικά πολύπλοκους ανταγωνιστές CB1, που ονομάζονται voacangines, οι 
οποίες είναι χημικώς παρόμοιες με την ιμπογκαΐνη (ibogaine)[13]. Η 
ιμπογκαΐνη είναι παράγωγο του iboga, του ψυχεδελικού φυτού της Δυτικής 
Αφρικής.
[12] “Agonist” (Αγωνιστής) https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/agonist 
[13] “Ibogaine therapy” (Θεραπεία με ιμπογκαΐνη) https://maps.org/research/ibogaine-therapy 

CB1 ανταγωνιστές / CB2 αγωνιστές
Οι συνδέτες που αυξάνουν τη δραστηριότητα του CB2 ενώ δεσμεύουν τον CB1
δείχνουν υπόσχεση για τη θεραπεία εθιστικών και μεταβολικών διαταραχών.

https://maps.org/research/ibogaine-therapy
https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/agonist


* Πολλά φυτά του γένους των θάμνων Zanthoxylum παράγουν γ-σανσχοόλη 
(γ-sanshool), η οποία ενεργοποιεί τον CB2 ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τον CB1.
Η κάνναβη παράγει THCV, η οποία έχει επίσης αυτή τη διπλή δράση, αν και η 
γ-σανχοόλη είναι ένα μακρύ, εύκαμπτο, λιπαρό μόριο, που είναι δομικώς 
περισσότερο σαν το ανανδαμίδιο (το ενδοκανναβινοειδές) από ότι την THCV 
(το φυτοκανναβινοειδές).

Δέσμευση σε μη-κανναβινοειδείς υποδοχείς
Οι  επιδράσεις  αυτών  και  άλλων  ενώσεων  από  φυτά  εκτείνονται  πολύ  πιο
πέρα από το κλασικό σύστημα ενδοκανναβινοειδών. Τα φυτοκανναβινοειδή
και  τα  ενδοκανναβινοειδή  αλληλεπιδρούν άμεσα με  τους  διαύλους ιόντων
TRP και τους υποδοχείς PPAR (στον πυρήνα του κυττάρου) που ρυθμίζουν την
έκφραση γονιδίων.  Οι  υποδοχείς  TRP και  τα PPAR ρυθμίζονται  επίσης  από
διάφορα φυτικά χημικά.
* Ένα λευκό είδος σημύδας παράγει βετουλινικό οξύ (betulinic acid), το οποίο 
δεσμεύει τους CB1, CB2 και ενεργοποιεί τους υποδοχείς PPAR.
* Η αμορφρουτίνη (amorfrutin) είναι μια κατηγορία μορίων που μοιάζουν με 
την CBG που συντίθενται από πολυάριθμα φυτά, ιδιαίτερα από τα είδη 
ηλίανθου στο γένος Helichrysum. Ορισμένες αμορφουτίνες είναι αγωνιστές 
PPARγ.

Τα είδη πιπεριού
Το γένος πιπεριού της Δυτικής Αφρικής, Piper,  μπορεί να είναι μια από τις
μεγαλύτερες οικογένειες με κανναβιμιμητικές ενώσεις, με πολλά είδη του να
παράγουν κανναβινοειδείς ρυθμιστές. Η  γουινεσίνη (guineensine), παρούσα
στο  μαύρο  πιπέρι  που  συνοδεύει  το  αλάτι  στο  τραπέζι  μας,  ενισχύει  τον
ενδοκανναβινοειδή  τόνο  παρεμποδίζοντας  και  καθυστερώντας  την
επαναπρόσληψη ενδοκανναβινοειδών.

Το μαύρο πιπέρι περιέχει επίσης  πιπερίνη (piperine), έναν ισχυρό ρυθμιστή
του  υποδοχέα  TRPV1,  ο  οποίος  εμπλέκεται  στον  πόνο  και  στον
νευροεκφυλισμό.  Το  ανανδαμίδιο  και  η  CBD  δεσμεύονται  επίσης  με  τον
TRPV1.



Ένα άλλο κανναβιμιμητικό είδος  Piper  methysticum, είναι  γνωστό ως kava.
Ιστορικά, το kava έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ημικρανιών, αϋπνίας,
εμμηνορροϊκών  προβλημάτων,  απώλειας  βάρους  και  σπασμών.  Παράγει
πολλές  ισχυρές  χημικές  ουσίες,  συμπεριλαμβανομένης  της  ιαγκονίνης
(yangonin),  η  οποία  δεσμεύεται  στον  υποδοχέα  CB1.  Το  αν  η  ιαγκονίνη
ενεργοποιεί ή αναστέλλει τον CB1 είναι επί του παρόντος ασαφές.

Σε  οποιαδήποτε  συζήτηση  για  τα  κανναβινοειδή  θα  ήταν  αμέλεια  το  να
αγνοηθεί το  β-καρυοφυλλένιο (β-caryophyllene / caryophyllene ή BCP), ένα
τερπένιο[14]  που  έχει  βρεθεί  στην  κάνναβη,  σε  πολλά  φυλλώδη  πράσινα
λαχανικά και στο μαύρο πιπέρι. Το καρυοφυλλένιο είναι ένα αντιφλεγμονώδες
χημικό  που  ενεργοποιεί  δυναμικά  τον  CB2.  Είναι  ένα  από  τα  καλύτερα
παραδείγματα για το πώς η δίαιτα επηρεάζει άμεσα τον ενδοκανναβινοειδή
τόνο. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του καρυοφυλλένιου είναι σημαντικές
για την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2 και άλλες μεταβολικές επιπλοκές:
“Η  κατανάλωση  μόλις  4mg/kg/ημέρα  μπορεί  να  το  καταστήσει  ως  ένα
αποτελεσματικό αντιφλεγμονώδες” δήλωσε ο Dr. Ethan Russo[15].
[14] “Terpene” (Τερπένιο) https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/terpene 
[15] Russo EB “Beyond Cannabis: Plants and the Endocannabinoid System” (Πέρα από την 
κάνναβη: Τα φυτά και το ενδοκανναβινοειδές σύστημα) Trends) έχουν Pharmacol Sci. 2016 Jul;) 37(7):59)4-
605.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27179)600 
(βλ. παρακάτω, δημοσιεύεται όλη η μελέτη μεταφρασμένη)

Το εξελικτικό κίνητρο
Ποια είναι η εξελικτική ώθηση για τη δημιουργία κανναβινοειδών;)  Ακόμη και
οι  μονοκύτταροι  οργανισμοί  όπως  τα  κυανοβακτήρια  (cyanobacteria),  ο
απόγονος των αρχικών φωτοσυνθετικών βακτηρίων, παράγουν χημικές ουσίες
που  δρουν  στους  υποδοχείς  κανναβινοειδών.  Αλλά  οι  υποδοχείς
κανναβινοειδών  εξελίχθηκαν  πολύ  αργότερα,  αρχικά  εμφανίστηκαν  στην
αρχαία ύδρα[16] πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια περίπου.
[16] “Ηydra (genus)” (Ύδρα, το γένος) https://en.wikipedia.org/wiki/Hydra_(genus) 

Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί τα φυτά παράγουν κανναβινοειδή χωρίς να τα
συνδέουν  και  οι  αντίστοιχοι  υποδοχείς.  Μερικά  έντομα  κάνουν  το  ίδιο.
Μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός με τον οποίο τα φυτά ρυθμίζονται με τα

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydra_(genus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27179600
https://www.projectcbd.org/cannabis-terms/terpene


φυτοκανναβινοειδή. Στον άνθρωπο, το ΕΚΣ έχει εξελιχθεί σε ένα ομοιοστατικό
σύστημα,  έναν  θεμελιώδη  προσαρμοστικό  μηχανισμό  που  επιτρέπει  στο
σώμα μας να διατηρεί την υγεία του μέσα από τα άγχη της ζωής.

Ένα ιατρικό μέσα στον χρόνο
Η CBD έχει τραβήξει πάνω της όλη την δημοσιότητα[17] αυτήν την περίοδο.
Έχει γίνει μια μόδα ευεξίας. Και ενώ είναι πολύ συνηθισμένο να κολλάμε στην
χρήση ενός και μόνου συστατικού της κάνναβης (πριν ήταν μόνο η THC… και
τίποτα άλλο), ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η βοτανοθεραπεία με όλες της τις
ενώσεις  προσφέρει  αμέτρητες  θεραπείες  που  σχετίζονται  με  τη  σύγχρονη
ασθένεια.
[17] “What is CBD?” (Τι είναι η CBD;) ) https://www.projectcbd.org/cbd-101/what-is-cbd 

Το απομονωμένο μόριο (χημική ένωση) CBD και το απομονωμένο μόριο THC
είναι  και  τα  δύο  ουσίες  που  έχουν  εγκριθεί  από  την  FDA.  Ωστόσο,  τα
φαρμακευτικά  προϊόντα  που  περιέχουν  απομονωμένες  φυτικές  χημικές
ενώσεις (από την κάνναβη) δεν είναι εγγενώς ανώτερα από τις συνθέσεις με
περιεχόμενο  πολλαπλών  συστατικών,  από  ολόκληρα  φυτά  (ή  πλήρους
εκχύλισης).  Η  φαρμακευτική  ανάπτυξη  των  κανναβινοειδών  θα  πρέπει  να
βασίζεται στην παραδοσιακή γνώση και στα λαϊκά φάρμακα, τα οποία συχνά
περιλαμβάνουν ένα μείγμα από διάφορα βότανα, συμπεριλαμβανομένης και
της  κάνναβης  που  είναι  πλούσια  σε  CBD,  κάτι  που  αποτελεί  μέρος  της
ανθρώπινης φαρμακοποιίας εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Δεν  είναι  το  κάθε  βότανο  ασφαλές,  αλλά  έχουμε  μεγάλη  γνώση  λόγω
πρότερης  εκτενούς  χρήσης.  Τουλάχιστον  με  τα  βότανα έχουμε  ένα  μακρύ,
επιτυχημένο  ιστορικό,  ενώ  η  νέα  φαρμακευτική  εξέλιξη  μας  οδήγησε  σε
αδιέξοδο  με  τις  κλιμακούμενες  παρενέργειες,  με  την  ανθεκτικότητα  στα
αντιβιοτικά  και  με  τις  φαρμακανθεκτικές  εκφυλιστικές  νόσους.  Καθώς
καλωσορίζουμε την κάνναβη πίσω στο πάνθεο των φαρμακευτικών βοτάνων,
ας  αποδώσουμε  την  πρέπουσα  τιμή  στα  “ακατέργαστα”  φυτά  που  έχουν
διατηρήσει την υγεία της ανθρωπότητας εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Σχετικά άρθρα:

https://www.projectcbd.org/cbd-101/what-is-cbd


* “The Endocannabinoid System” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα) 
https://www.projectcbd.org/science/endocannabinoid-system-0 
* “Cannabis and the Immune System: A Complex Balancing Act” (Η κάνναβη 
και το ανοσοποιητικό σύστημα: μια περίπλοκη δραστηριότητα 
εξισορρόπησης) https://www.projectcbd.org/science/cannabis-and-immune-
system 
* “I’m Just Mad About Saffron” (Είμαι απλά τρελαμένος με σαφράν / τον 
κρόκο) https://www.projectcbd.org/science/other-plants-work-like-cannabis 
* “Weed Power: Milk Thistle, Liver Disease & the Endocannabinoid System” 
(Η ισχύς των βοτάνων: Το γάλα γαϊδουράγκαθου, η ηπατική νόσος και το 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα) https://www.projectcbd.org/milk-thistle-liver-
and-endocannabinoid-system 
* “Diet & the Endocannabinoid System: Food for Thought” (Η διατροφή και το
ενδοκανναβινοειδές εύστημα: “Τροφή” για σκέψη) 
https://www.projectcbd.org/food-for-thought-diet-cannabis-and-the-
endocannabinoid-system 
* “How CBD Works” (Πώς λειτουργεί η CBD) 
https://www.projectcbd.org/science/how-cbd-works 

Και μια μελέτη (από τις πολλές):
* Di Marzo V, Piscitelli F “The Endocannabinoid System and its Modulation by 
Phytocannabinoids” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και η διαμόρφωση του 
από τα φυτοκανναβινοειδή) Neurotherapeutics) έχουν. 2015 Oct;) 12(4):69)2-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262719)52 
Περίληψη
“Το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  ορίζεται  σήμερα  ως  το  σύνολο  των
υποδοχέων  των  δύο  υποδοχέων  της  7-διαμεμβρανικής  περιοχής  και  της
πρωτεΐνης G που συνδέονται με το Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλης (αλλά όχι για
τα περισσότερα φυτικά κανναβινοειδή ή φυτοκανναβινοειδή) κανναβινοειδή
υποδοχέα τύπου 1 (CB1R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής) και κανναβινοειδή υποδοχέα τύπου 2 (CB2R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής). Τους
δύο πλέον μελετημένους ενδογενείς συνδέτες, τα ‘ενδοκανναβινοειδή’, την Ν-
αραχιδονουλεθανολαμίνη (ανανδαμίδιο) και την 2-αραχιδονυλογλυκερόλη (2-
AG)  και  τα  ένζυμα  που  είναι  υπεύθυνα  για  τον  μεταβολισμό  των
ενδοκανναβινοειδών.  Ωστόσο,  το  ανανδαμίδιο  και  η  2-AG,  καθώς  και  τα

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26271952
https://www.projectcbd.org/science/how-cbd-works
https://www.projectcbd.org/food-for-thought-diet-cannabis-and-the-endocannabinoid-system
https://www.projectcbd.org/food-for-thought-diet-cannabis-and-the-endocannabinoid-system
https://www.projectcbd.org/milk-thistle-liver-and-endocannabinoid-system
https://www.projectcbd.org/milk-thistle-liver-and-endocannabinoid-system
https://www.projectcbd.org/science/other-plants-work-like-cannabis
https://www.projectcbd.org/science/cannabis-and-immune-system
https://www.projectcbd.org/science/cannabis-and-immune-system
https://www.projectcbd.org/science/endocannabinoid-system-0


φυτοκανναβινοειδή, έχουν περισσότερους μοριακούς στόχους από ότι μόνο
στους  CB1R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής  και  CB2R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής.  Επιπλέον,  τα  ενδοκανναβινοειδή,  όπως  και  οι
περισσότεροι  μεσολαβητές  λιπιδίων,  έχουν  περισσότερα  από  ένα  σύνολο
βιοσυνθετικών  και  αποικοδομητικών  οδών  και  ενζύμων,  τα  οποία  συχνά
μοιράζονται  με  μεσολαβητές  τύπου  ‘ενδοκανναβινοειδούς’  που  μπορεί  να
αλληλεπιδράσουν  ή  όχι  με  τις  ίδιες  πρωτεΐνες  όπως  η  Δ(9)-
τετραϋδροκανναβινόλη  και  άλλα  φυτοκανναβινοειδή.  Σε  ορισμένες
περιπτώσεις,  αυτές οι  αποικοδομητικές οδοί  και  ένζυμα οδηγούν σε μόρια
που δεν είναι ανενεργά και αντ’ αυτού αλληλεπιδρούν με άλλους υποδοχείς.
Τέλος, μερικά από τα μεταβολικά ένζυμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη
χημική τροποποίηση των μορίων που έχουν ελάχιστα αποτελέσματα σε σχέση
με  τους  στόχους  των  ενδοκανναβινοειδών  και  των  κανναβινοειδών.  Εδώ,
εξετάζουμε  ολόκληρο  τον  κόσμο  των  συνδετών,  των  υποδοχέων  και  των
ενζύμων, ένα πραγματικό ‘endocannabinoidome’ που ανακαλύφθηκε μετά την
κλωνοποίηση των CB1R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής και CB2R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής και την ταυτοποίηση του ανανδαμιδίου και
της 2-AG και των αλληλεπιδράσεών του με φυτοκανναβινοειδή.
...
Συμπεράσματα:  Η  αλληλεπικάλυψη  μεταξύ  ‘endocannabinoidome’  και
‘phytocannabinoidome’
Από  τα  στοιχεία  που  αναλύονται  σε  αυτό  το  άρθρο,  είναι  σαφές  ότι  το
‘endocannabinoidome’  και  το  σύνολο  των  φυτικών  κανναβινοειδών  και  οι
μοριακοί στόχοι τους, που θα μπορούσαν να οριστούν κατ’ αναλογία με το
‘phytocannabinoidome’,  επικαλύπτονται  σε  κάποιο  βαθμό.  Οι  κοινότητες
μεταξύ αυτών των 2 ‘domes) έχουν’ είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές εάν εξετάσουμε
εναλλακτικούς  στόχους  (δηλαδή,  άλλους  από  τους  υποδοχείς  CB  και  τους
διαύλους  θερμικού  TR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςP)  που  έχουν  προταθεί  μέχρι  σήμερα  ως
διαμεσολαβητές  που  ομοιάζουν  με  ενδοκανναβινοειδή  και  με
φυτοκανναβινοειδή. Όταν αυτοί οι στόχοι είναι υποδοχείς, ανήκουν σε όλες
τις  3  κύριες  κατηγορίες  υποδοχέων,  δηλ.  GPCR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςs) έχουν,  ευαίσθητους σε συνδέτες
διαύλους  ιόντων  και  πυρηνικούς  υποδοχείς.  Συγκεκριμένα:  1)  ο  ορφανός
υποδοχέας GPCR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής,  GPR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής55, έχει  προταθεί  ότι  δρα ως στόχος και  για τα δύο
κανναβινοειδή, δηλαδή την THC και την CBD, τα οποία φαίνεται να δρουν ως
αγωνιστές  και  ανταγωνιστές  αντίστοιχα  για  αυτόν  τον  υποδοχέα  και  η
παλμιτοϋλαιθανολαμίνη,  φαίνεται  να  είναι  ένας  αγωνιστής.  Στην



πραγματικότητα, υπάρχουν αμφιλεγόμενες ενδείξεις ότι το ανανδαμίδιο και η
2-AG μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν τον GPR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής55 και το πρόσφατο εύρημα
των ετερομερών CB1-GPR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής55 μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένοι συγγραφείς
έχουν διαπιστώσει  ότι  τα 2 ενδοκανναβινοειδή ενεργοποιούν άμεσα αυτόν
τον  ορφανό  GPCR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής  και  τα  περισσότερα  άλλα  δεν  το  κάνουν.  Ένας  άλλος
ορφανός GPCR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής, ο GPR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής18, ενεργοποιείται αντ’ αυτού από τη Ν-αραχιδονουλο-
γλυκίνη  και  από  ένα  συνθετικό  αναλογικό  της  CBD  γνωστό  ως  ανώμαλη-
κανναβιδιόλη  (abnormal-cannabidiol).  2)  Τα  κανάλια  Ca2+  Ttype  έχουν
προταθεί  ότι  αναστέλλονται  με  αμίδια  ακόρεστων  λιπαρών  οξέων  μακράς
αλυσίδας,  συμπεριλαμβανομένων μερικών Ν-ακυλενοανολαμινών,  Ν-ακυλο-
σεροτονινών  και  Ν-ακυλοπαπαμινών  και  της  THC  και  της  CBD.  3)  ο
ενεργοποιημένος  από  πολλαπλασιαστή  υπεροξυσωμάτων  υποδοχέας-α
ενεργοποιείται  και  από  αμφότερα  τα  συγγενή  ανανδαμίδια  όπως  η  Ν-
παλμιτοϋλαιθανολαμίνη  και  η  Ν-ολεϋλαιθανολαμίνη,  οι  οποίες  έχουν  σε
αυτόν  τον  πυρηνικό  υποδοχέα  τον  προτιμώμενο  στόχο  τους,  καθώς  και
ορισμένα  φυτικά  και  συνθετικά  κανναβινοειδή.  Αντίθετα,  ο  ΡΡΑΡγ
ενεργοποιείται σε συγκεντρώσεις 1-10μΜ τόσο από την CBD όσο και από το
ανανδαμίδιο ή από την 2-AG.
Ωστόσο,  οι  μεσολαβητές  τύπου  ενδοκανναβινοειδών  έχουν  επιπρόσθετους
στόχους, τους οποίους δεν μοιράζονται με τα φυτοκανναβινοειδή και το ίδιο
ισχύει για τα φυτοκανναβινοειδή. Επομένως, η αλληλεπικάλυψη μεταξύ του
‘endocannabinoidome’  και  του  ‘phytocannabinoidome’  είναι  μόνο  μερική.
Περαιτέρω  αλληλεπιδράσεις  μπορούν  να  προβλεφθούν  με  βάση  την
ικανότητα  αμφότερων των  πολυακόρεστων  μεσολαβητών  που  μοιάζουν  με
ενδοκανναβινοειδή και  των φυτικών κανναβινοειδών να αναστέλλουν ή να
οξειδώνονται  από  τις  οξυγενάσες  του  κυτοχρώματος  P450,  το  οποίο,
θεωρητικά, επιτρέπει τα φυτοκανναβινοειδή, όταν χορηγούνται συστηματικά,
να ρυθμίζουν τα επίπεδα των πολυακόρεστων μεσολαβητών που μοιάζουν με
ενδοκανναβινοειδή.  Τέλος,  το  κανναβιδιολικό  οξύ,  και  πολύ  λιγότερο  το
τετραϋδροκανναβινολικό  οξύ,  αναφέρθηκε  ότι  αναστέλλουν  την
κυκλοξυγενάση-2,  αναστέλλοντας  έτσι  τον  σχηματισμό  όχι  μόνο
προσταταμιδίων  αλλά  και  προσταγλανδινών-γλυκερόλης  εστέρων.  Ωστόσο,
τέτοιες αλληλεπιδράσεις δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί in vivo. Παρομοίως, οι
περισσότερες  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  αυτών  των  ενδογενών  και  των



ξενοβιοτικών ενώσεων και των στόχων που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα
έχει  δειχθεί  ότι  συμβαίνουν  in  vitro  και  η  σχέση  τους  με  την  in  vivo
φαρμακολογία  δεν  έχει  ακόμη  διευκρινιστεί  πλήρως.  Είναι  στην
πραγματικότητα επίσης η συνειδητοποίηση ότι πρέπει ακόμη να γίνει πολύ
δουλειά  για  να  διαχωριστεί  η  φαρμακολογική  σημασία  του
‘endocannabinoidome’ και του ‘phytocannabinoidome’ και, ως εκ τούτου, να
αξιολογηθεί πλήρως η βιολογική / θεραπευτική τους συνάφεια, κάτι που έχει
πείσει  πολλούς  επιστήμονες  που  εργάζονται  σε  αυτό  το  θέμα  στο  να
επικεντρωθούν μέχρι τώρα κυρίως στο ‘ενδοκανναβινοειδές σύστημα’ όπως
αυτό ορίστηκε στις αρχές του αιώνα.
Ο ρόλος αυτού του συστήματος και η ικανότητα των πιο άφθονων φυτικών
κανναβινοειδών,  δηλαδή  της  THC  και  της  CBD,  να  το  διαμορφώσουν  στο
πλαίσιο της θεραπείας των νευρολογικών και νευροψυχιατρικών διαταραχών,
είναι το θέμα αυτού του ειδικού θέματος και των επόμενων κεφαλαίων”.

Πέρα από την κάνναβη: Τα φυτά και το Ενδοκανναβινοειδές
Σύστημα

(όλη η μελέτη)



(Αναδημοσίευση με μετάφραση της μελέτης: Russo EB(1) “Beyond Cannabis:
Plants and the Endocannabinoid System”

Trends Pharmacol Sci. 2016 Jul;) 37(7):59)4-605.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27179)600 )

(1) PHYTECS, 204028 1st Avenue SW, Vashon, WA9)8070, USA

Περίληψη
“Τα φυτά αποτελούν την κυρίαρχη πηγή φαρμάκων στο μεγαλύτερο μέρος της
ανθρώπινης  ιστορίας  και  παραμένουν  και  σήμερα  ως  τέτοια  εκτός  των
βιομηχανοποιημένων  κοινωνιών.  Ένα  από  τα  πιο  ευέλικτα  φυτά,  από  την
άποψη  της  φυτοχημείας,  είναι  η  κάνναβη,  η  έρευνα  της  οποίας  οδήγησε

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27179600


άμεσα  στην  ανακάλυψη  ενός  μοναδικού  και  ευρέως  διαδεδομένου
ομοιοστατικού φυσιολογικού ρυθμιστή μέσα μας, του ενδοκανναβινοειδούς
συστήματος. Ενώ μέχρι πρόσφατα υπήρξε η λαϊκή γνώση ότι μόνο η κάνναβη
περιείχε  δραστικούς  παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  ενδοκανναβινοειδές
σύστημα,  τις  τελευταίες  δεκαετίες  η  έρευνα  έχει  διευρυνθεί  και  έχει
ταυτοποιήσει  πολυάριθμα  επιπλέον  φυτά  των  οποίων  τα  συστατικά
τονώνουν,  ανταγωνίζονται  ή  ρυθμίζουν  διαφορετικές  πτυχές  αυτού  του
συστήματος.  Αυτά  περιλαμβάνουν  τα  κοινά  τρόφιμα,  τα  βότανα,  τα
μπαχαρικά  και  τα  πιο  εξωτικά  συστατικά,  όπως:  το  kava,  η  σοκολάτα,  το
μαύρο  πιπέρι  και  πολλά  άλλα  που  εξετάζονται  σε  αυτήν  εδώ  την
ανασκόπηση”.

Τάσεις
Το ενδοκανναβινοειδές  σύστημα (ΕΚΣ)  είναι  ένας  ομοιοστατικός  ρυθμιστής
της  δραστηριότητας  των  νευροδιαβιβαστών  και  σχεδόν  κάθε  άλλου
φυσιολογικού συστήματος στο σώμα.

Το  όνομά  του  προέρχεται  από  την  κάνναβη,  το  φυτό  που  παράγει
κανναβινοειδή  (τετραϋδροκανναβινόλη,  κανναβιδιόλη,  καρυοφυλλένιο  και
άλλα) και η έρευνα της οποίας διασαφηνίζει τις μυριάδες λειτουργίες του ΕΚΣ.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πρόσθετη έρευνα έχει ανακαλύψει ότι πολλά
άλλα φυτικά τρόφιμα και βότανα διαμορφώνουν το ΕΚΣ άμεσα και έμμεσα. Η
προώθηση  αυτής  της  γνώσης  μπορεί  να  έχει  σημαντικές  επιπτώσεις  στην
ανθρώπινη υγεία και τη διατροφή.

Γλωσσάριο
Προσαρμογόνο (Adaptogen): ένας βοτανικός παράγοντας που προάγει την ομοιόσταση, 
ανακουφίζει από την κόπωση, το άγχος και την αγωνία και βελτιώνει τις καθημερινές 
λειτουργίες χωρίς να προκαλεί εμφανή συναφή ανεπιθύμητα συμβάντα.
Αλλοστερικός διαμορφωτής (Allosteric modulator): ένας παράγοντας που δεσμεύεται σε 
μια ξεχωριστή θέση σε έναν υποδοχέα από την κύρια (ορθοστερική) θέση που μεταβάλλει
τις ιδιότητες πρόσδεσης του. Η επίδραση μπορεί να αυξήσει (θετικός αλλοστερικός 
ρυθμιστής / positive allosteric modulator, PAM) ή μειώσει (αρνητικός αλλοστερικός 
διαμορφωτής, NAM) τις ιδιότητες πρόσδεσης.



Ανανδαμίδιο (αραχιδονυλαιθανολαμίδιο / anandamide, arachidonyle-thanolamide, AEA): 
είναι ένας ενδογενής συνδέτης για τον υποδοχέα CB1, από την λέξη Ananda, μια 
σανσκριτική λέξη για την “ευδαιμονία”.
2-αραχιδονυλογλυκερόλη (2-Arachidonoylglycerol, 2-AG): ένα ενδοκαννα-βινοειδές που 
είναι ένας πλήρης αγωνιστής στους υποδοχείς CB1 και CB2.
Κανναβιμιμητικό (Cannabimimetic): μια ουσία που μιμείται τις επιπτώσεις της κάνναβης ή 
ενός κανναβινοειδούς.
Κανναβινοειδή (Cannabinoids): είναι τριών τύπων: τα φυτοκανναβινοειδή είναι φυτικά 
χημικά μέσα στην κάνναβη και σπάνια σε άλλα φυτά, τα ενδοκανναβινοειδή είναι 
ενδογενή χημικά σε chordates που δεσμεύουν τους υποδοχείς κανναβινοειδών, ενώ τα 
συνθετικά κανναβινοειδή αναπτύχθηκαν για να αλληλεπιδράσουν με αυτά τα συστήματα.
Κανναβινοειδείς υποδοχείς (Cannabinoid receptors): Συζευγμένοι με G-πρωτεϊνη 
υποδοχείς όπου το ένα ή το άλλο από τα, THC, ανανδαμίδιο και 2-AG, δεσμεύονται. Οι πιο
γνωστοί είναι ο CB1, ο ψυχοδραστικός, ο νευροδιαμορφωτικός και ο αναλγητικός 
υποδοχέας και ο CB2 ένας αντι-φλεγμονώδης ανοσορυθμιστικός υποδοχέας, αλλά και ο 
TRPV1, ο ιοντοτροπικός υποδοχέας κανναβινοειδούς για την καψαϊκίνη που ρυθμίζει τις 
αποκρίσεις θερμοκρασίας και πόνου.
Κανναβινοειδής τετράδα (Cannabinoid tetrad): ένα σύνολο τεσσάρων σημείων σε 
πειράματα σε ζώα όπου μια ουσία διεγείρει τον CB1: υποκινητικότητα, καταληψία, 
αναλγησία και υποθερμία.
Απευαισθητοποίηση (Desensitization): όταν η συνεχής παρουσία ενός αγωνιστή στον 
υποδοχέα μειώνει τα αποτελέσματά του και λειτουργικά γίνεται ανταγωνιστής.
Ενδοκανναβινοειδής τόνος (Endocannabinoid tone): η κατάσταση του ΕΚΣ ενός ατόμου 
βασισμένη σε επίπεδα ορού ή ιστού των AEA και 2-AG, της πυκνότητας των 
κανναβινοειδών υποδοχέων και της διαθεσιμότητας καταβολικής ενζυμικής 
δραστικότητας των FAAH και MAGL.
Υδρολάση αμιδίου λιπαρού οξέως (Fatty acid amide hydrolase, FAAH): προσκολλημένο σε 
μεμβράνη ένζυμο που διασπά το AEA σε αιθανολαμίνη και αραχιδονικό οξύ. Διάφορες 
ενώσεις μπορεί να αναστέλλουν το FAAH και να αυξάνουν τα επίπεδα ΑΕΑ, αυξάνοντας 
έτσι τον “ενδοκανναβινοειδή τόνο”.
Φρουκτοολιγοσακχαρίτες (Fructooligosaccharides, FOS): σύνθετα πολυμερή φυτικών 
σακχάρων, η προτιμώμενη πρώτη ύλη για τα ευεργετικά εντερικά βακτήρια.
Γενετικά τροποποιημένος οργανισμός (ΓΤΟ) (Genetically modified organism, GMO): ένα 
φυτό ή ζώο που έχει τροποποιηθεί ο γενετικός του κώδικας ή που φιλοξενεί DNA που 
μεταφέρεται από άλλο οργανισμό.
Ομοιοστασία (Homeostasis): κατάσταση φυσικής φυσιολογικής ισορροπίας στην οποία 
δεν υπάρχει ούτε υπερβολική ούτε ελλιπής δραστηριότητα.
Μονοακυλογλυκερόλη λιπάση (Monoacylglycerol  lipase, MAGL): ένζυμο που διασπά την 2-
AG. Οι αναστολείς της δραστηριότητάς του μπορούν να ενισχύσουν ή να παρατείνουν τα 
αποτελέσματα της 2-AG.



Πρεβιοτικό (Prebiotic): φυτική τροφή, συνήθως πλούσια σε ινουλίνη ή/και 
φρουκτοολιγοσακχαρίτες, που προάγει τα ευεργετικά εντερικά βακτηρίδια.
Προβιοτικό (Probiotic): ένα τρόφιμο (ξινολάχανο, γιαούρτι, κεφίρ) ή συμπλήρωμα 
διατροφής που προσφέρει ευεργετικά βακτηρίδια (Bifibacteria, Lactobacilli) στο κόλον.
Τερπενοειδές (Terpenoid): τα πιο κοινά φυτικά χημικά προϊόντα. Τα μονοτερπενοειδή 
έχουν 10 άνθρακες, τα σεσκιτερεπενειδή 15, τα διτερπενοειδή 20, τα τριτερπενοειδή, 30, 
κοκ., συχνά υπεύθυνα για την οσμή, την γεύση και για τα φαρμακευτικά αποτελέσματα.
Βανιλλοειδούς τύπου 1 του μεταβατικού υποδοχέα (TR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςPV1) (Transient  receptor  potential 
vanilloid 1 (TRPV1)): δίαυλος διαμεμβρανικού υποδοχέα που ενεργοποιείται με 
θερμότητα, οξύ, αιθανόλη και ΑΕΑ. η περιοχή όπου η καψαϊκίνη, η πικάντικη συνιστώσα 
των πιπεριών τσίλι είναι ενεργή.

Επισκόπηση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος
Η κάνναβη (Cannabis sativa) υπήρξε ένα σημαντικό εργαλείο στο οπλοστάσιο
των βοτανοθεραπευτών και  στην ιατρική φαρμακοποιία για χιλιετίες,  αλλά
μόνο  τα  τελευταία  25  χρόνια  η  επιστήμη  έχει  καταφέρει  να  κατανοήσει
καλύτερα  τα  μυριάδες  οφέλη  της.  Αυτό  άρχισε  με  την  ανακάλυψη  των
κανναβινοειδών  υποδοχέων (δες  Γλωσσάριο)  [CB1,  CB2  και  του
ιοντοτροπικού  υποδοχέα  κανναβινοειδών,  του  βανιλλοειδούς  τύπου  1
μεταβατικού υποδοχέα (TRPV1)], ακολουθούμενης από την ανακάλυψη των
ενδογενών κανναβινοειδών [ή ενδοκανναβινοειδή, ανανδαμίδιο (ΑΕΑ) και 2-
αραχιδονυλογλυκερόλη  (2-AG))]  και  τα  ρυθμιστικά  τους  μεταβολικά  και
καταβολικά  ένζυμα  [υδρολάση  αμιδίου  λιπαρού  οξέος  (FAAH)),
μονοακυλγλυκερόλη  λιπάση  (MAG)L)) και  άλλα],  η  τριάδα  που  είναι  τώρα
γνωστή συλλογικά ως το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ)[1,2]. Το ΕΚΣ εκτελεί
μείζονες  ρυθμιστικές  ομοιοστατικές λειτουργίες  στον  εγκέφαλο,  το  δέρμα,
τον πεπτικό σωλήνα, το ήπαρ, το καρδιαγγειακό σύστημα, την ουρογεννητική
λειτουργία και ακόμη και τα οστά[1,3]. Διάφοροι παράγοντες του τρόπου ζωής,
συμπεριλαμβανομένης  της  διατροφής  και  της  αερόβιας  δραστηριότητας,
επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία του ΕΚΣ ή τον ενδοκανναβινοειδή τόνο,
την  συνάρτηση  της  πυκνότητας  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών,  της
λειτουργικής  τους  κατάστασης  (προς  τα  πάνω  ή  προς  τα  κάτω)  και  της
σχετικής αφθονίας ή έλλειψης ενδοκανναβινοειδών(βλέπε [4] για μια εξαιρετική ανασκόπηση).
Μερικοί  είναι  αρκετά  τολμηροί  ώστε  να  υποδηλώσουν  ότι  η  κλινική
ενδοκανναβινοειδής  ανεπάρκεια  υποκρύπτει  πολλές  ανθρώπινες  ασθένειες
που προκαλούν πόνο και ψυχιατρικές διαταραχές[4,5]. Πρόσφατα, εξετάστηκαν



πολυάριθμοι βοτανικοί παράγοντες και φυτικά τρόφιμα πέραν της κάνναβης
για τις πιθανές τροποποιήσεις τους στο ΕΚΣ. Ίσως είναι σκόπιμο να αλλάξουμε
ελαφρώς το κοινό δόγμα για να αντικατοπτρίσουμε το: “Είσαι αυτό που τρως”,
καθώς ίσως υπάρχουν πολλά περισσότερα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε
στα  πυκνά  δάση  και  στις  περιοχές  που  μπορούν  να  βοηθήσουν  στην
καλλιέργεια της ανθρώπινης υγείας.

Φυτά που επηρεάζουν τον CB1, τον ψυχοδραστικό υποδοχέα 
κανναβινοειδών
Ο CB1, ο νευροδιαμορφωτικός υποδοχέας κανναβινοειδών, ανακαλύφθηκε το
19)88  ως  αποτέλεσμα  δεκαετιών  έρευνας  για  την  τετραϋδροκανναβινόλη
(THC), το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης[6] και έχει αποδειχθεί
ότι έχει μείζονα ομοιοστατική επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ),
όπου είναι  ο πλέον άφθονος υποδοχέας που συζευγνύεται  με πρωτεΐνη G
(GPCR)[7],  υπερβαίνοντας  σημαντικά  εκείνους  τους  νευροδιαβιβαστές  που
ρυθμίζει. Ένας παρόμοιος αναπόσπαστος ρόλος διαδραματίζεται σε διάφορα
άλλα φυσιολογικά συστήματα σε όλο το σώμα. Οι λειτουργίες του ΕΚΣ έχουν
χαρακτηριστεί ως “χαλάρωση, θρέψη, ύπνος, λήθη και προστασία”[8], αλλά ο
κατάλογος των συστημάτων που ρυθμίζει αυξάνεται κάθε χρόνο με επιπλέον
ερευνητικές ανακαλύψεις.

Έχει  υπάρξει  μια  μακροχρόνια  πεποίθηση  ότι  οι  φυσικές  ουσίες  που
επηρεάζουν  τον  CB1  περιορίζονταν  στην  THC  και  μερικά  άλλα
φυτοκανναβινοειδή  (κανναβινόλη,  D8-THC,  τετραϋδροκανναβιβαρίνη),  αλλά
αυτή  η  κατάσταση  άλλαξε  αργά,  καθώς  άλλα  φυτά  που  ρυθμίζουν  τον
υποδοχέα  αξίζουν  την  εξέταση.  Σε  αυτή  την  εποχή  των  γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), ο πειραματισμός έδωσε διαγονιδιακούς
Pichia spp. ζυμομύκητες που εκφράζουν συνθάση τετραϋδροκανναβινολικού
οξέος (THCA)[9),10], το βιοσυνθετικό ένζυμο που καταλύει τον σχηματισμό του
THCA,  ο  παράγοντας  στην  κάνναβη  που  γίνεται  THC  με  θέρμανση  και
αποκαρβοξυλίωση και αυτή η προσπάθεια μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον
στις προσπάθειες σύνθεσης νέων κανναβινοειδών.

Παρ’ όλα αυτά, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για τον εντοπισμό παρόμοιων



ψυχοδραστικών μορίων σε άλλα φυτά. Μία τέτοια προσπάθεια αφορούσε το
Salvia divinorum, ένα ψυχοδραστικό πνευματικής χρήσης φυτό του Μεξικού
που καπνίζεται ή απορροφάται ως αποσυνδετικό παραισθησιογόνο. Αυτός ο
παράγοντας  είχε  προηγουμένως  δοκιμαστεί  αρνητικά  σε  ένα NovaScreenTM

για υποδοχείς νευροδιαβιβαστών[11]. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, αν και η
σαλβινορίνη  Α,  το  πρωτεύον  ενεργό  μόριο  στο  φυτό  ήταν  αρνητικό  για
δραστηριότητα  στον  CB1,  τα  εκχυλίσματα  ολόκληρων  των  φύλλων  ήταν
θετικά[12] (Πίνακας  1).  Λίγο  μετά  την  αναφορά  αυτή,  η  σαλβινορίνη  Α
αναγνωρίστηκε  ως  ένας  συγκεκριμένος  αγωνιστής  οπιοειδών[13].  Οι
επακόλουθες έρευνες έδειξαν ότι η ουσία αυτή είχε χαμηλή χημική συσχέτιση
με  τον  CB1  και  δεν  είχε  επιπτώσεις  στην  αποικοδόμηση  των
ενδοκανναβινοειδών[14],  ενώ  για  τον  επόμενο  χρόνο  απεδείχθη  ότι  η
σαλβινορίνη  Α  αλληλεπιδρά  με  διμερή  CB1/k-οπιοειδή  υποδοχέα[15]

παράγοντας συγκλίνουσες επιδράσεις στο ίδιο μονοπάτι και υποδεικνύουν ότι
μια  πολύπλοκη  σχέση  του  Salvia  με  το  ΕΚΣ  αξίζει  να  διασαφηνιστεί
πληρέστερα.

Ένα  άλλο  κοινό  τρόφιμο,  το  καρότο,  Daucus) έχουν  carota,  περιέχει  φαλκαρινόλη
(καροτοξίνη), ένα φυσικό παρασιτοκτόνο και μυκητοκτόνο, σε συγκεντρώσεις
2mg/kg[16], η οποία ομοιοπολικά δεσμεύει τον CB1 (Ki = 59)4nΜ) (Πίνακας 1)
ενεργώντας  ως  ένας  αντίστροφος  αγωνιστής,  αποκλείοντας  το  ΑΕΑ  στα
κερατινοκύτταρα και παράγοντας εξ επαφής δερματίτιδα παρουσία ισταμίνης.
Η ιδιαίτερη σημασία αυτών των διαπιστώσεων παραμένει να καθοριστεί και
θα πρέπει να εξεταστεί εάν το καρότο δημιουργεί ιδιαίτερο κίνδυνο αλλεργίας
ή  αν,  παρά τον  υψηλό γλυκαιμικό  δείκτη,  ο  ανταγωνισμός  CB1 μπορεί  να
υποδηλώνει  τη  χρήση  του  ως  κατασταλτικό  της  όρεξης  εάν  η  καροτοξίνη
απορροφάται ακόμη και μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα.

Το  Kava  kava,  το  Piper  methys) έχουνticum,  το  “μυστικιστικό  πιπέρι”,  είναι  ένα
ευχάριστο ποτό των νησιών του Νότιου Ειρηνικού που προέρχεται  από τις
ρίζες  του  φυτού[17,18],  του  οποίου  τα  ενεργά  συστατικά  είναι  λιποδιαλυτές
καβαλακτόνες  (kavalactones).  Τα  αποξηραμένα  ριζώματα  μπορούν  να
μασήθουν  ή,  εναλλακτικά,  να  εκχυλιστούν  σε  νερό,  μερικές  φορές  με  την
προσθήκη  αιθανόλης  ή  ακετόνης.  Οι  κλινικές  μελέτες  έχουν  συνήθως



πραγματοποιηθεί  με  ένα  τυποποιημένο  εκχύλισμα,  το  WS149)0.  Οι
καβαλακτόνες  συνδέθηκαν  στενότερα  με  τη  δραστικότητα  του  υποδοχέα
GABAB  που επηρέασε  τον  άγχος  και  τον  μυϊκό  τόνο,  αλλά  ένα  σημαντικό
συστατικό,  η  ιαγκονίνη  (yangonin),  έχει  πρόσφατα  καταδείξει  σημαντική
δραστικότητα  δέσμευσης  στον  CB1  (Ki  =  729)nΜ,  με  65,4%  μετατόπιση
CP559)40 στα 10mM και 9)8,4% στα 25mM)[19)] (Πίνακας 1). Το κατά πόσον η
ιαγκονίνη είναι ένας αγωνιστής ή ανταγωνιστής του CB1, βρίσκεται κάτω από
τρέχουσα  έρευνα.  Δεν  έδειξε  σημαντική  σύνδεση  με  τον  CB2  και  άλλες
καβαλακτόνες  ήταν  αδρανείς  και  στους  δύο  υποδοχείς.  Δεδομένου  ότι  η
ιαγκονίνη  έχει  λίγες  εκτός  στόχου  δραστηριότητες  (COX-2  αναστολή,  34%
μετατόπιση μόνο σε υψηλή συγκέντρωση, 387mM[20]), αυτό το στοιχείο αξίζει
πρόσθετη μελέτη, ειδικά δεδομένου ότι η παραδοσιακή παρασκευή του kava
μπορεί  να  αποδώσει  250-1.250mg  ιαγκονίνης  ανά  μερίδα,  το  οποίο
θεωρήθηκε  φαρμακολογικώς  σχετικό  (Ales) έχουνs) έχουνia  Ligres) έχουνti,  2014,  προσωπική
επικοινωνία).  Βεβαίως,  επιπρόσθετη  μελέτη  των  εκλεκτικώς  εκτρεφόμενων
χημικοποικιλιών  του  kava  με  υψηλότερη  περιεκτικότητα  σε  ιαγκονίνη
υποδεικνύεται,  μαζί  με  τη  διερεύνηση  διαφόρων  μεθόδων  εκχύλισης  για
μεγαλύτερη απόδοση.

Μια  άλλη  οικογένεια  φυτών  που  παράγει  πιθανούς  κανναβιμιμητικούς
συνδέτες του CB1 είναι το ιαπωνικό βρύο, R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςadula perrottetii, αποδίδοντας το
δομικό ανάλογο της THC, την περροττετινίνη (perrottetinene)[21], και το βρύο
της  Νέα  Ζλανδίας,  R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςadula  marginata,  αποδίδει  το  περροττετινονικό  οξύ
(perrottetinenic acid)[22] (Πίνακας 1). Αυτά τα ευρήματα έχουν προκαλέσει μια
πλειάδα  διαφόρων  μελετών  στο  Διαδίκτυο  που  επιδεικνύουν  εξέχουσες
ψυχοδραστικές  επιδράσεις  έναντι  ανεπιθύμητων  παρενεργειών  μετά  το
κάπνισμα αυτών των παραγόντων. Ωστόσο, πρόσφατες επιπρόσθετες έρευνες
επιβεβαιώνουν την αγωνιστική δραστηριότητα στον CB1 (Jürg Gerts) έχουνch, 2016,
προσωπική επικοινωνία) που ελπίζουμε ότι θα παράσχει ένα σχετικό πλαίσιο
για  σχετική  ισχύ  και  πιθανό  θεραπευτικό  δυναμικό  αυτού  του  βοτανικού
παράγοντα.

Ένα Ν-βενζυλαμίδιο από το Lepidium meyenii (vide infra) δεσμεύεται στον CB1
(Κi = 480nM) (Πίνακας 1) χωρίς αναφορά λειτουργικών αποτελεσμάτων. Μόνο



η πρόσθετη έρευνα θα δείξει εάν αυτή η ουσία έχει φαρμακολογική σημασία.
Ένα Ν-μεθυλοβουταναμίδιο από το  Heliops) έχουνis) έχουν  helianthoides) έχουν var.  s) έχουνcabra ήταν
ακόμη  πιο  ισχυρό  (Ki  =  310nΜ)  χωρίς  παρατηρούμενες  επιδράσεις  στην
πρόσληψη ΑΕΑ ή αναστολή του FAAH[23], αλλά για άλλη μια φορά η κλινική
εφαρμοσιμότητα, αν υπάρχει, πρέπει να καθοριστεί.

Αγωνιστές/ απευαισθητοποιητές και μιμητικά κανναβιδιόλης και 
TRPV1
Η  κανναβιδιόλη  (CBD)  είναι  ένα  μη  μεθυστικό  φυτοκανναβινοειδές  που,
παρόλο  που  συνδέεται  ελάχιστα  με  τις  ορθοστερικές  θέσεις  των  CB1  και
CB2[24],  καταδεικνύει  την  ικανότητα  ανταγωνισμού  αυτών  των  υποδοχέων
ακόμη  και  σε  χαμηλές  nΜ  συγκεντρώσεις.  Αυτή  η  ικανότητα  αποδόθηκε
πρόσφατα  στην  κατάσταση  του  ως  αρνητικού  αλλοστερικού  διαμορφωτή
στον CB1[25]. Παρόλο που αναφέρθηκαν ενώσεις “τύπου κανναβινοειδούς” με
αντί-φλεγμονώδη δραστικότητα από το  λινάρι  (Linum usitatissimum)[26],  η
CBD δεν έχει εντοπιστεί οριστικώς σε άλλα φυτά. Η CBD καταδεικνύει έναν
εκπληκτικό αριθμό άλλων φαρμακολογικών στόχων ιατρικής σημασίας(ανασκόπηση

στο [27]), συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς της, που μοιράζεται με το ΑΕΑ,
ως  TRPV1  αγωνιστής[28] με  EC50  3,2-3,5mM  (Πίνακας  2)  σύμφωνα  με  την
αρχετυπική ουσία, καψαϊκίνη από πιπεριές τσίλι (Caps) έχουνicum annuum, μεταξύ
άλλων)  (Πίνακας  2).  Ο  αγωνισμός  TRPV1  είναι  ένα  χαρακτηριστικό  που
μοιράζεται με άλλα κοινά τρόφιμα, το τζίντζερ (Zingiber  offinale),  το μαύρο
πιπέρι  (Piper  nigrum)  και  το λάτεξ  του ευφόρβιου  Euphorbia res) έχουνinifera της
Νότιας Αφρικής (Πίνακας 2)[29]. Το φερρουγινένιο Β (ferruginene B), από το
αλπικό  R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςhododendron  ferrugineum,  έδειξε  επίσης  χαμηλή  δραστικότητα
TRPV1 (>20mM)[30], πιθανώς αποκλείοντας κάποια φαρμακολογική σημασία.

Οι αγωνιστές TRPV1 εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες, τις πικάντικες ή καυστικές
ουσίες  (καψαϊκίνη,  πιπερίνη)  και  εκείνες  που δεν  ερεθίζουν  (CBD).  Ενώ οι
πρώτες ουσίες προκαλούν πόνο κατά την εφαρμογή, η συνεχιζόμενη έκθεση
σε αγωνιστές TRPV1 προκαλεί μεταβολική μεταβολή στον υποδοχέα και μία
κατάσταση  ανθεκτικότητας  λόγω  της  απευαισθητοποίησης  του  υποδοχέα,
καθιστώντας τους λειτουργικούς ανταγωνιστές κατά την χρόνια εφαρμογή[31].
Αυτή  η  ταχυφυλάκωση  ή  η  ελαττωματική  ανταπόκριση  μετά  από



επαναλαμβανόμενη  έκθεση  αντιπροσωπεύει  μια  μετάβαση  από  μια
κατάσταση ανοικτού σε κλειστό υποδοχέα[32].  Στην ιδανική περίπτωση, ένας
θεραπευτικός παράγοντας αυτής της κατηγορίας δεν θα προκαλέσει οξύ πόνο,
αλλά θα απευαισθητοποιήσει τον υποδοχέα και θα δείξει έναν ευνοϊκό λόγο
απευαισθητοποίησης/ ερεθιστικότητας[33]. Η CBD φαίνεται να ανταποκρίνεται
στα δύο κριτήρια, καθώς, εκτός από την ισχύ της, απευαισθητοποιεί το TRPV1
στα 10mM[28],  ενδεχομένως  “μειώνοντας  την  αντίληψη της  θερμότητας  και
του  πόνου”[29)].  Πιθανοί  θεραπευτικοί  στόχοι  για  την  CBD  ή  παρόμοιους
παράγοντες  θα  μπορούσαν  να  περιλαμβάνουν:  νευροπαθητικό  πόνο
(καυσαλγία,  σύνθετο  σύνδρομο  περιφερειακού  πόνου,  ημικρανία),
εγκαύματα,  ευερέθιστη  κύστη,  διάμεση  κυστίτιδα,  προστατίτιδα,  χρόνιο
πυελικό  άλγος,  ινομυαλγία,  φλεγμονώδη  νόσο  του  εντέρου,  σύνδρομο
ευερέθιστου  εντέρου,  παγκρεατικός  πόνος  και  διάφορες  δερματολογικές
παθήσεις.

Κανναβιγερόλη, ένα παραμελημένο φυτοκανναβινοειδές
Η  κανναβιγερόλη  είναι  ένα  “μικρό  φυτοκανναβινοειδές”  του  οποίου  ο
πρόδρομος, το κανναβιγερολικό οξύ, είναι η μητρική χημική ένωση για την
THC, την CBD και την κανναβιχρωμένη, πριν από την αποκαρβοξυλίωση, αλλά
είναι κανονικά παρούσα στην κάνναβη μόνο σε επίπεδο ιχνοστοιχείου, καθώς
φυσιολογικά  ταχέως  διοχετεύονται  στις  επίγονες  ουσίες[27].  Εμφανίζει
συναρπαστική φαρμακολογία, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής GABA[34],
αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα σε τρωκτικά[35],  εμφανή χημειοθεραπευτικά
οφέλη[36],  αναστολή  του  πολλαπλασιασμού  των  κερατινοκυττάρων[37],
αντιβιοτικά  αποτελέσματα,  συμπεριλαμβανομένου  του  MRSA[38],  α-2
αδρενεργικό  αγωνισμό[39)],  αναστολή  επαναπρόσληψης  ΑΕΑ[40] και
ανταγωνισμό TRPM8[41]. Ενώ η έρευνα και η θεραπευτική εφαρμογή αυτής της
ουσίας παρεμποδίστηκαν από το καθεστώς απαγόρευσης σε ορισμένες χώρες,
όπως  οι  ΗΠΑ,  λόγω  της  συνηθισμένης  πηγής  της,  της  κάνναβης,  πιθανή
εναλλακτική λύση υπήρχε επί δεκαετίες στο Helichrys) έχουνum umbraculigerum, ένα
ανθοφόρο  φυτό  της  Νότιας  Αφρικής  που  παράγει  κανναβιγερόλη  και
κανναβιγερολικό οξύ στα εναέρια μέρη του[42]. Αυτό το είδος ήταν επομένως
το  πρώτο  πέραν  της  κάνναβης  που  αποδείχθηκε  ότι  φιλοξενεί
φυτοκανναβινοειδή,  αλλά,  δυστυχώς,  στην  αρχική  δημοσίευση  δεν  γίνεται



αναφορά  στις  σχετικές  συγκεντρώσεις.  Το  ζήτημα  αυτό  βρίσκεται  υπό
τρέχουσα  έρευνα.  Ολόκληρο  το  γένος  χρήζει  πρόσθετης  έρευνας,  καθώς
φιλοξενεί  πολυάριθμα  μοναδικά  φυτοχημικά[43],  μερικά  από  τα  οποία
καπνίζονται  από  αυτόχθονες  πληθυσμούς  της  Νότιας  Αφρικής[44],
υποδηλώνοντας ψυχοφαρμακολογικά αποτελέσματα.

Πίνακας 1. Αγωνιστές CB που προέρχονται από φυτά. (Όλες οι εικόνες: EBR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής,
εκτός από κονδύλους maca, ευγενική προσφορά από Wikipedia:

https) έχουν://en.wikipedia.org/wiki/Lepidium_meyenii#/media/File:Maca.gif ,
δημόσιο κτήμα).

β-καρυοφιλλένιο, ταυτόχρονα ένα σεσκιτερπένιο και κανναβινοειδές
Το  β-καρυοφυλλένιο  είναι  ένα  σεσκιτερπενοειδές  που  είναι  συχνά  το  πιο
άφθονο τερπενοειδές σε εκχυλίσματα κάνναβης[27]  (Πίνακας 3). Είναι γνωστό
από καιρό για τις εμφανείς αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του σε πειραματικά
επαγόμενη  ίνωση  συγκρίσιμη  με  την  ισχύ  της  φαινυλοβουταζόνης
(phenylbutazone)[45],  του  μη  στεροειδούς  αντιφλεγμονώδους  φαρμάκου
(NSAID)  της  ιατρικής  για  ίππους.  Το  καρυοφυλλένιο,  σε  αντίθεση  με  τα
NSAIDs, προστατεύει την γαστρική επένδυση[46]. Περίπου μια δεκαετία πριν,
παρατηρήθηκε  ότι  το  καρυοφυλλένιο  είναι  ένας  επιλεκτικός  πλήρης
αγωνιστής (100mΜ) στον CB2[47], του οποίου η διαιτητική πρόσληψη σε μόλις

https://en.wikipedia.org/wiki/Lepidium_meyenii#/media/File:Maca.gif


4mg/kg/ημέρα μπορεί να το καταστήσει αποτελεσματικό αντιφλεγμονώδες[48].
Άλλες  πιθανές  εφαρμογές  είναι  το  έκζεμα,  από  τον  κνησμό  στην
δερματίτιδα[49)], για τη ίνωση του ήπατος, της καρδιάς και άλλων οργάνων[50].
Το  δυναμικό  αυτό  είναι  πιθανότερο  δεδομένου  ότι  το  συγκεκριμένο
φυτοκανναβινοειδές  είναι  ευρέως  διαδεδομένο  στα  αιθέρια  έλαια  του
φυτικού βασιλείου (Πίνακας 3), με βάλσαμα Copaiba s) έχουνpp. (έως και 53,3%) την
πλουσιότερη πηγή, αλλά και με μαύρο πιπέρι (P. Nigrum) (έως 35%), βάλσαμο
λεμονιού (Melis) έχουνs) έχουνa officinalis) έχουν) (έως 19),1%), γαρύφαλλο (Syzygium aromaticum)
(έως και 12,4%) και λυκίσκο, ο κοντινότερος βοτανικός συγγενής της κάνναβης
(Humulus) έχουν lupulus) έχουν) (έως 9),8%)[51].

Πίνακας 2. Φυτικές πηγές αγωνιστών του βανιλλοειδούς τύπου 1 του
μεταβατικού υποδοχέα (TR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςPV1). (Όλες οι εικόνες: EBR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής.).

Πρόσθετοι παράγοντες CB2: Αλκαμίδια της Εχινάκειας και άλλα
Ορισμένα αλκυλαμίδια (alkylamides) (“αλκαμίδια / alkamides) έχουν”) του Echinacea
s) έχουνpp., που χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία του κοινού κρυολογήματος και
ως γενικά ενισχυτικά της ανοσίας, παρατηρήθηκαν να μοιάζουν με τις δομές
των ΑΕΑ και 2-AG[52]. Αυτό οδήγησε στη διερεύνηση επιπρόσθετων ενεργειών
αυτών  των  ενώσεων,  συμπεριλαμβανομένης  11-πλάσιας  επαγωγής  του
παράγοντα  νέκρωσης  όγκου  (tumor  necrosis  factor-alpha,  TNF-α),  σε



ανθρώπινα  μονοκύτταρα  και  μακροφάγα,  ενώ  ρυθμίζει  προς  τα  πάνω  την
έκφρασή  του  mRNA  σε  nΜ συγκεντρώσεις,  διαμεσολαβούμενη  μέσω  CB2,
αλλά ακόμη αναστέλλοντας την διεγειρόμενη από λιποπολυσακχαρίτη (LPS)
ΤΝΡ-α  πρωτεΐνη.  Τα  αλκυλαμίδια  της  Εχινάκειας  επίσης  κατέδειξαν
αγωνιστική δραστικότητα στον CB2 (που παρεμποδίστηκε από το SR144528)
και  την ικανότητα να ρυθμίζει  την κυκλική ΑΜΡ. Συνολικά,  αυτές οι  διπλές
ανοσορρυθμιστικές δράσεις των αλκαμίδων υπογραμμίζουν την ανάθεσή τους
ως τα “ενεργά συστατικά” της Εχινάκειας.

Η επακόλουθη έρευνα έχει διασαφηνίσει την αλληλεπίδραση του αλκαμιδίου
στον CB2[53],  την ικανότητα αναστολής της επαναπρόσληψης ΑΕΑ in vitro[54],
της  δραστηριότητας  στον  υποδοχέα  που  ενεργοποιείται  από  τον
πολλαπλασιαστή του υπεροξειδώματος (PPAR)-g, έναν πυρηνικό υποδοχέα[55],
ως μια αγχολυτική επίδραση σε μοντέλα πειραματόζωων[56] και κατά μέρος και
αντίστροφα  αγωνιστικά  αποτελέσματα  στον  CB1[57].  Η  τελευταία  αυτή
δραστηριότητα θα μπορούσε να υποδηλώνει πιθανά οφέλη για το μεταβολικό
σύνδρομο,  αλλά  επίσης  πιθανές  παθητικές  ανεπιθύμητες  ενέργειες  λόγω
άγχους, κατάθλιψης και άλλων συνεπειών[58]. Είναι πολύ πιθανό ότι αυτός ο
ιθαγενής βοτανικός παράγοντας θα δει πολύ ευρύτερη κλινική εφαρμογή στο
μέλλον,  καθώς  αυτά  τα  υπολειπόμενα  θέματα  θα  ταξινομηθούν  και  θα
αντιμετωπιστούν.

Οι  αρχικές  αναφορές  ισχυρίστηκαν  ότι  η  4-gallate επιγαλοκατεχίνη
(epigallocatechin  4-gallate) και  η  (-)-επιγαλλοκατεχίνη  ((–)-epigallocatechin)
στο  πράσινο  τσάι  (Camellia  s) έχουνinens) έχουνis) έχουν)  δεσμεύονταν  με  CB2  σε  υψηλές
συγκεντρώσεις[59)], αλλά αυτή η ανακάλυψη αμφισβητήθηκε μεταγενέστερα[60].
Το Ferruginene C, ένα μείγμα ισομερών από το R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής. ferrugineum, έδειξε ασθενή
CB2  δραστικότητα  και  IC50  13,7mM  για  κυτταροτοξικές  επιδράσεις  σε
κύτταρα ανθρώπινης προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας HL-60[30].



Πίνακας 3. β-Καρυοφυλλένιο, ένας CB2 αγωνιστής, και τα Αιθέρια Έλαια
Πηγές του. (Α) μόριο β-καρυοφυλλένιου. (Β) μη γονιμοποιημένο θηλυκό

λουλούδι, Cannabis) έχουν s) έχουνativa, (Β) βάλσαμο Copaiba από Copaifera officinalis) έχουν. (D)
πιπέρι, Piper nigrum, (Ε) βάλσαμο λεμονιού, Melis) έχουνs) έχουνa officinalis) έχουν. (F)

γαρύφαλλα, Syzygium aromaticum, (Ζ) ) λυκίσκος, Humulus) έχουν lupulus) έχουν. (Όλες οι
εικόνες: EBR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής.).

Φυτικοί αναστολείς υδρολάσης αμιδίου λιπαρού οξέος
Το Kaempferia galanga ή galanga είναι συγγενής του τζίντζερ, του οποίου τα
ριζώματα  παράγουν  ένα  φλαβονοειδές,  την  καμφερόλη  (kaempferol),  το
οποίο  επίσης  απαντάται  σε  μήλα,  βατόμουρα  και  πολλά  άλλα  φυτά.  Η
καμφερόλη αποδείχθηκε ότι είναι ένας αναστολέας του FAAH, της υδρολάσης
σερίνης που διασπά το AEA (Ki = 5mM)[61] (Πίνακας 4). Είναι πιθανό ότι μια
υψηλή διαιτητική πρόσληψη αυτής της ουσίας θα μπορούσε να αυξήσει τα
επίπεδα ΑΕΑ στον ορό.

Το  maca (L. meyenii) είναι ένας συγγενής στο ραπανάκι και το τρόφιμο των
υψηλών Άνδεων, που μερικές φορές ονομάζεται “περουβιανό gins) έχουνeng” για τη
χρήση του ως προσαρμογόνο, περιέχει N-βενζυλαμίδια μακράς αλυσίδας που
ονομάζονται  “macamides) έχουν”[62],  δυο  από  τα  οποία  έδειξαν  αναστρέψιμη
αναστολή FAAH σε rv10mM (Πίνακας 4). Θεωρήθηκε ότι η δομή αυτών των



φυσικών  ενώσεων  θα  επέτρεπε  τη  διέλευση  από  τον  αιματοεγκεφαλικό
φραγμό  και  ότι  παρά  τη  χαμηλή  τους  ισχύ,  η  κανονική  κατανάλωση  θα
μπορούσε  να  προκαλέσει  αλλοίωση  της  σηματοδότησης  αμιδίου  στο  ΚΝΣ,
αλλά αυτό πρέπει να καθοριστεί. Παρομοίως, ένα Ν-βενζυλαμίδιο του ιδίου
είδους ήταν ένας αναστολέας του FAAH (IC50 = 4mM) και ένας αναστολέας
της  πρόσληψης  ΑΕΑ  (IC50  =  670nΜ),  χαρακτηριζόμενο  ως  “μιμητικό
υπόστρωμα  ενδοκανναβινοειδούς”[23].  Ένα  σχετικό  Ν-μεθυλοβουταναμίδιο
έδειξε ασθενή αναστολή του FAAH.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, δεν υπάρχουν ενδοκανναβινοειδή
στη σοκολάτα, που παράγεται από το κακάο Theobroma cacao, αλλά περιέχει
Ν-λινολεολελαιθανολαμίδιο και Ν-ολεϋλαιθανολαμίδιο[63], τα οποία παράγουν
αναστολή FAAH[64] (Πίνακας 4).

Πίνακας 4. Φυτικές πηγές αναστολέα Υδρολάσης Αμιδίου Λιπαρού Οξέος
(FAAH). (Όλες οι εικόνες: EBR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής.).

Πρεβιοτικά και προβιοτικά
Ενώ τα βακτηρίδια θεωρούνται τώρα ότι  αξίζουν μια δική τους ταξινομική
περιοχή  και  ονομάζονται  σωστά  μικροβιοτικά  και  όχι  μικροχλωρίδα
(microflora),  αυτά που κατοικούν στο ανθρώπινο έντερο έχουν μια έμφυτη
σχέση  με  το   ΕΚΣ  και  γι’  αυτό  ο  συγγραφέας  θα  ήθελε  να  επιστήσει  την
προσοχή στο θέμα και στο πώς τα διαιτητικά φυτά μπορούν να ρυθμίσουν την
ανάπτυξή τους και τα αποτελέσματά τους.

Τα  ευεργετικά  βακτήρια  στο  έντερο  μπορούν  να  χορηγηθούν  ως
συμπληρώματα  από  το  στόμα  που  ονομάζονται  προβιοτικά.  Ένα  τέτοιο
στέλεχος, το Lactobacillus) έχουν acidophilus) έχουν NCFM προκάλεσε έκφραση CNR2 mRNA



σε  ανθρώπινα  επιθηλιακά  κύτταρα  ΗΤ-29)  (Ρ  <0,01),  μαζί  με  ανακούφιση
πόνου σε αρουραίους (Ρ <0,001) που ανάγεται από τον ανταγωνιστή CB2, το
AM-630 (P <0,001)[65].  Μια ανάλυση στον άνθρωπο των προβιοτικών για τη
θεραπεία  του  συνδρόμου  ευερέθιστου  εντέρου  έδειξε  οφέλη  για  τα
συμπτώματα σε 34 από τις 42 κλινικές δοκιμές[66].  Πρόσθετες ενδείξεις  της
σχέσης του “άξονα μικροβίων-εντέρου-εγκεφάλου” υποστηρίζονται από την
ικανότητα  της  THC  να  επηρεάζει  τη  βακτηριακή  αναλογία  του
Firmicutes) έχουν:Bacteroidetes) έχουν (P = 0,021) και την αύξηση βάρους σε τρωκτικά παρά
τη διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά[67].  Η βέλτιστη συντήρηση
του  εντερικού  μικροβιώματος  ενισχύεται  με  τη  λήψη  τροφής  ή  την
συμπλήρωση  με  πρεβιοτικά,  φυτικά  είδη  πλούσια  σε  ινουλίνη  και
φρουκτοολιγοσακχαρίτες  (FOS)),  που  αντιστέκονται  στο  γαστρικό  οξύ  και
διεγείρουν  την  υγεία  και  την  ανάπτυξη  των  ωφέλιμων  βακτηρίων  που  τα
χρησιμοποιούν  ως  υποστρώματα  ζύμωσης.  Τέτοια  λαχανικά,  κυρίως  ίνες
ακακίας (αραβικό κόμμι),  ρίζα κιχωρίου, κολλιτσίδα, sunchokes, τα πράσινα
μέρη πικραλίδας, κρεμμύδια, σκόρδο και πράσα (Πίνακας 5),  αναφέρθηκαν
ότι  βοηθούν  στην  πρόληψη  μολυσματικής  διάρροιας,  στη  μείωση  των
συμπτωμάτων της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και του καρκίνου, την
απορρόφηση ιχνοστοιχείων και  τη  μείωση της  παχυσαρκίας[68].  Μια τυπική
μελέτη του των ινών της Σενεγαλέζικης Ακακίας σε 54 υγιείς  εθελοντές σε
διάστημα  4  εβδομάδων  έδειξε  ότι  η  πρόσληψη  10g  ημερησίως  ήταν  η
βέλτιστη για την αύξηση του αριθμού των  Bifibacteria 40 φορές έναντι του
νερού (P <0,01) και 10 φορές έναντι της ινουλίνης (P <0,05)[69)]. Επιπλέον, τα
Lactobacilli αυξήθηκαν κατά 6 φορές έναντι του νερού (P <0,05) και 7 φορές
έναντι της θεραπείας με ινουλίνη (P <0,03). Το παθογόνο του παχέως εντέρου,
το Clos) έχουνtridium difficile, επίσης μειώθηκε σημαντικά (Ρ <0,01).

Είναι  όλο  και  πιο  προφανές  ότι  οι  σωστές  διαιτητικές  επιλογές  που
περιλαμβάνουν τα προβιοτικά λαχανικά και τα τρόφιμα ζύμωσης μπορεί να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μελλοντικές θεραπευτικές μεθόδους που
στοχεύουν στο ΕΚΣ.

Άλλα και διάφορα φυτά που επηρεάζουν το ΕΚΣ
Ένα άλλο φυτό που εξετάστηκε για πιθανή δράση κανναβινοειδών ήταν το



Columnea ericae (Dalbergia picta), ένα gesneriad epiphyte του Αμαζονίου που
οι  αυτόχθονες  πληθυσμοί  της  Siona-Secoya  καπνίζουν όπως τον  καπνό (το
ταμπάκο)[70] (Πίνακας 6). Το φυτό εμφάνισε κάποια δραστηριότητα υποδοχέα
σεροτονίνης 2Α, ενώ καμία δεν παρατηρήθηκε στον CB1[12].

Πίνακας 5. Διάταξη προβιοτικών φυτών. (Α) Gum Arabic, Acacia Senegal, (B)
Chicory root, Cichorium intybus) έχουν, (C) Sunchokes) έχουν (Jerus) έχουνalem artichokes) έχουν),

Helianthus) έχουν tuberos) έχουνus) έχουν, (D) Dandelion greens) έχουν, Taraxacum officinale, (E) Burdock,
Arctium lappa, (F) Leek, Allium ampelopras) έχουνum, Garlic, Allium s) έχουνativum, and

Onion, Allium cepa. (Όλες οι εικόνες: EBR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής.).

Η κουρκουμίνη, ένα συστατικό του κοινού μπαχαρικού, του κουρκουμά, από
το  Curcuma longa,  αναφέρθηκε  προηγουμένως  ότι  είναι  ένας  ανάστροφος
αγωνιστής μεγάλης ισχύος στον CB1, παρόμοιος με το συνθετικό rimonabant
(SR141716A)[71], αλλά αυτή η μελέτη στην συνέχεια αποσύρθηκε[72]. Αυτός ο
παράγοντας  επανεξετάστηκε[60] και  βρέθηκε  ότι  δεσμεύεται  μόνο  σε  πολύ
υψηλές  συγκεντρώσεις  mM (Πίνακας  6),  θέτοντας  υπό  αμφισβήτηση αν  η
διατροφική  πρόσληψη  θα  ήταν  επαρκής  για  να  παράγει  ένα  τέτοιο
αποτέλεσμα.

Ορισμένες  διαμάχες  περιβάλλουν  την  πιθανή  δραστηριότητα  στο  ΕΚΣ  των
αμυρινών,  πεντακυκλικών  τριτερπενίων  από  το  Protium  heptaphyllum.  Η



αρχική αναφορά[73] έδειξε ότι οι δόσεις των 30mg/kg μείωσαν τη φλόγωση και
την  υπεραλγησία  μετά  από  απολίνωση  ισχιακού  νεύρου  στο  ποντίκι.  Οι
επιδράσεις  αναφέρθηκαν  ότι  αναστρέφονται  τόσο  από  τους  ανταγωνιστές
CB1 όσο και από τους CB2, αν και οι σταθερές αποσυσχέτισης ήταν διακριτές,
Ki  =  19)89)nΜ  για  τον  CB2  και  Ki  =  0,133nM για  τον  CB1,  και  δεν
παρατηρήθηκαν αποτελέσματα συμπεριφοράς στην κανναβινοειδή τετράδα.
Η επακόλουθη έρευνα από άλλη πολύ έμπειρη ομάδα[74], αντίθετα, δεν έδειξε
δέσμευση  σε  κανέναν  από  τους  δύο  υποδοχείς  αλλά,  μάλλον,  ισχυρή
αναστολή της υδρόλυσης της 2-AG.

Το  λιβάνι  (Frankincense),  το  Bos) έχουνwellia  carterii,  εμφανίζει  ιδιότητες  στους
ανθρώπους που μοιάζουν με εκείνες της κάνναβης (η κανναβινοειδής τετράδα
της  αναλγησίας,  της  υποθερμίας,  της  καταληψίας,  της  υποκινητικότητας),
καθώς και αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτικά και αντισηπτικά αποτελέσματα[75].
Η μεταγενέστερη έρευνα έδειξε  ισχυρό αγωνισμό του συστατικού της,  του
incensole acetate, στον TRPV3, προκαλώντας συναισθήματα ή ζεστασιά στο
δέρμα και στο μυαλό, αγχολυτικά και αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα, καθώς
και  την  ενεργοποίηση  του  πρωτοογκογονιδίου  c-Fos[76] και  τον  πυρηνικό
παράγοντα κάπα Β (NF-kB) με νευροπροστατευτικά αποτελέσματα μετά από
εγκεφαλικό τραύμα σε ποντικούς[77] (Πίνακας 6).



Πίνακας 6. Διάφορα αποτελέσματα ή αποτυχίες φυτών που επηρεάζουν το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα. (Όλες οι εικόνες: EBR) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονής.).

Πέρα από το καρυοφυλλένιο  και  τον  αγωνισμό του CB2,  η  μαύρη πιπεριά
ρυθμίζει επίσης το ΕΚΣ μέσω του n-ισοβουτυλαμιδίου (n-isobutylamide), της
γουινεσίνης  (guineensine)[78] (Πίνακας  6),  η  οποία  αναστέλλει  την
απορρόφηση του AEA ανάλογα με την δόση (EC50 = 29)0nΜ) χωρίς σημαντική
επίδραση στα FAAH, MAGL, υποδοχείς ή πρωτεΐνη δέσμευσης λιπαρών οξέων
5. Έδειξε κανναβιμιμητικά αποτελέσματα σε ποντίκια BALB/c στα 2,5-10mg/kg
μεγαλύτερη από το εικονικό φάρμακο (P <0,001) και με σχετικές επιδράσεις
της τετράδας.

Έχω παρατηρήσει μια μεγάλη αλληλεπικάλυψη των αναφερόμενων ωφελειών
του δημοφιλούς προσαρμογόνου  R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςhodiola  ros) έχουνea,  σε σύγκριση με την CBD,
συμπεριλαμβανομένης  της  αυξημένης  εγρήγορσης,  της  μειωμένης
κατάθλιψης,  του  άγχους,  μεταξύ  άλλων,  υποδηλώνοντας  το  ως  έναν
υποτιθέμενο  ρυθμιστή  του  ΕΚΣ.  Η  μεταγενέστερη  ανάλυση[79)],  η  οποία
εκτελέστηκε  από  την  Alessia  Ligresti το  2014,  απέτυχε  να  αποδείξει  τη
σημαντική δέσμευση ή μετατόπιση CB1 ή CB2, ούτε την παρεμπόδιση FAAH



από δύο βασικά συστατικά, των rosavin και salidroside (Πίνακας 6).

Τέλος,  μια  πρόσφατη  έρευνα  ανέφερε  την  παρουσία  ενδοκανναβινοειδών
βιοσυνθετικών και καταβολικών ενζύμων και ΑΕΑ, αλλά όχι υποδοχέων 2-AG
ούτε κανναβινοειδών, στις black truffles, Tuber melanos) έχουνporum[80] (Πίνακας 6).
Η  συγκέντρωση  ΑΕΑ  αυξήθηκε  παράλληλα  με  την  ανάπτυξη  χρωματισμού
μελανίνης στις truffles, φθάνοντας συγκέντρωση 300-400nΜ που θεωρήθηκε
επαρκής  για  την  ενεργοποίηση  των  CB1  και  CB2.  Δύο  συνέπειες,  μεταξύ
πολλών από αυτές τις εργασίες, θα αποτελούσαν μια εξήγηση για το γιατί οι
truffles είναι τόσο ακριβές και αποδεικνύουν ότι οι μύκητες είναι περισσότερο
ζωικοί από ότι είναι φυτικοί. Vegans προσέξτε!

Με τις διαφορές στην άκρη, είναι σαφής η μορφή των ενδοκανναβινοειδών,
αλλά ένα υποσύνολο των Ν-ακυλαιθανολαμινών[81], ευρέως διαδεδομένο στα
φυτά και  είναι  πολλά ακόμη αυτά που πρέπει  να  μάθουμε σχετικά με  τις
πιθανές φαρμακολογικές τους επιδράσεις στην κυτταρική σηματοδότηση που
μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ανάπτυξη των φυτών
αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. Η αναζήτηση συνεχίζεται.

Τελικές παρατηρήσεις
Η ανασκόπηση αυτή έλεγξε με μεγάλη προσοχή διάφορα στοιχεία του ΕΚΣ και
το πώς μπορούν να το επηρεάσουν κοινά τρόφιμα και φαρμακευτικά φυτά.
Μαζί με άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η αερόβια άσκηση, οι
διαιτητικές  προσαρμογές  και  τα  συμπληρώματα,  μπορεί  να  αποτελέσουν
σημαντικές στρατηγικές για αυτό που εύστοχα ονομάζεται “η φροντίδα και η
τροφοδότηση του ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος”[4].  Η έρευνα για  άλλα
φυτά που ενεργούν στο ΕΚΣ θα πρέπει  να προχωρήσει  (βλ.  στο Εκκρεμείς
Ερωτήσεις), με έρευνα για ιδιαίτερα υποσχόμενους υποψήφιους μεταξύ των
βοτάνων που παράγουν τερπενοειδή και άλλων φυτών που φέρουν αδενικά
τριχώματα,  λιπίδια  ή  λατέξ.  Τα  υποψήφια γένη  και  οικογένειες  μπορεί  να
περιλαμβάνουν:  Salvia,  Piper,  R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςutaceae (εσπεριδοειδή),  R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςadula και  άλλα
βρύα,  Helichrys) έχουνum και  Zingiberaceae (η μεγαλύτερη οικογένεια των Ginger).
Πέρα από τις έρευνες για την άμεση δράση σε CB1, CB2 και TRPV1, η εστίαση
θα πρέπει να επεκταθεί και στην αλλοστερική διαμόρφωση των υποδοχέων,



την  αναστολή FAAH και  MAGL και  ακόμη και  στις  πιθανές  τροποποιητικές
επιδράσεις στα πιθανά μόρια ενδοκανναβινοειδούς μεταφορέα.

Δεδομένου ότι η κάνναβη είναι μια τέτοια δεξαμενή δυνητικά θεραπευτικών
συστατικών  από  μόνης  της[27],  θα  μπορούσε  κανείς  να  αμφισβητήσει  την
ανάγκη  επέκτασης  της  αναζήτησης  σε  άλλα  φυτά,  αλλά  αυτό  θα  ήταν
κοντόφθαλμο.  Βεβαίως,  εάν  τα  κοινά  τρόφιμα  διαμορφώνουν  το  ΕΚΣ,  οι
τρόποι και οι λόγοι αυτών των μηχανισμών αξίζουν τη διερεύνηση, ώστε να
είναι σαφής η συμβολή τους ή/και οι παγίδες τους. Ίσως μια τέτοια έρευνα
μπορεί να αποκαλύψει μόρια που υποδηλώνουν επιπρόσθετους υποτύπους
υποδοχέων κανναβινοειδών ή που προσφέρουν φαρμακολογικό πλεονέκτημα
με  λιγότερες  παρενέργειες,  όπως  θεραπεία  νευροπαθητικού  πόνου  χωρίς
συνεπακόλουθη ψυχοδραστικότητα, όπως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
από φυτά που παράγουν καρυοφυλλένιο.

Πολλά  σημαντικά  ερωτήματα  παραμένουν.  Πρώτον,  για  χρειάστηκε  τόσος
πολύς χρόνος για να ανακαλύψουμε το ΕΚΣ και τα φυτά που το επηρεάζουν
και γιατί αυτά παραμένουν σχετικά σπάνια μέχρι και σήμερα;)  Οι παράγοντες
είναι  πολλαπλοί  και  το  ιστορικό  πλαίσιο  φωτίζεται.  Ενώ  η  μορφίνη,  ένα
αλκαλοειδές,  αναγνωρίστηκε  αρχικά  το  1806,  παρά  τις  καλύτερες
προσπάθειες πολλών επιστημόνων, οι πραγματικές δομές της THC και της CBD
δεν ανακαλύφθηκαν παρά μόνο μετά από 150 χρόνια. Ανάλογα, το ενδογενές
οπιοειδές  σύστημα,  οι  ενδορφίνες  και  οι  εγκεφαλίνες  (απλά  πεπτίδια)
ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 19)70, ενώ χρειάστηκαν περίπου άλλες δύο
δεκαετίες  για  να  προσδιοριστούν  τα  συστατικά  και  η  φυσιολογία  των
ενδοκανναβινοειδών  και  άλλων  συστατικών  του  ΕΚΣ.  Εν  ολίγοις,  αυτά  τα
“κολλώδη” λιποφιλικά κανναβινοειδή ήταν πολύ πιο δύσκολο να ερευνηθούν
και μόνο τώρα, σε μια και μόνη γενιά είχαμε επιτυχία, η προσοχή έχει στραφεί
προς  τα  φυτά  και  πέρα  από  την  κάνναβη  που  μπορούν  επίσης  να
τροποποιήσουν  το  σύστημα.  Για  καλύτερα  ή  χειρότερα,  η  φαρμακολογική
έρευνα  είναι  δαπανηρή,  η  χρηματοδότηση  είναι  απροσδόκητη  και  τα
ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπαγορεύουν ότι οι εταιρείες προτιμούν
συχνά  να  σχεδιάζουν  ένα  μόριο  de  novo  με  συγκεκριμένο  στόχο  έναν
υποδοχέα αντί να διερευνήσουν τις φυσικές ενώσεις από ένα βοτανικό που



μπορεί  ελεύθερα  να  διατίθενται  στη  φύση  και  δεν  που  δεν  θα  έχουν  τη
δυνατότητα  της  εφαρμογής  προστασίας  από  ευρεσιτεχνίες.  Όταν  οι
εμπλεκόμενες  ουσίες  μπορεί  επίσης  να  περιλαμβάνουν  δυνητικά
απαγορευμένες  ουσίες  που  μοιάζουν  με  THC,  οι  οποίες  υπόκεινται  σε
κανονιστικό προγραμματισμό, τα εμπόδια στην έρευνα παραμένουν ακόμη.
Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, όμως, πόσος πρόσθετος χρόνος θα χρειαζόταν
για  να  ανακαλύψουμε  το  ΕΚΣ  εάν  δεν  ήταν  εκεί  η  κάνναβη  για  να  μας
οδηγήσει στην διαδρομή. Παρά το φαινομενικό του πανταχού παρόν και την
προφανή  σημασία  του  ως  ομοιοστατικού  ρυθμιστή  της  ανθρώπινης
φυσιολογίας,  το  θέμα  του  ΕΚΣ  λαμβάνει  μια  πολύ  σύντομη  αναφορά  στη
σύγχρονη  ιατρική  εκπαίδευση,  αν  αναφέρεται  και  καθόλου.  Αυτό  το
εκπαιδευτικό  έλλειμμα,  το  οποίο  γεννιέται  πιθανότατα  από  παρατεταμένη
προκατάληψη έναντι ενός φυτού που ονομάζεται κάνναβη, πρέπει σίγουρα να
τερματιστεί σύντομα, καθώς είναι αντίθετο και επιζήμιο για τις ενδεχόμενες
σημαντικές συνεισφορές στη δημόσια υγεία.

Με τα εμπόδια στην άκρη, η έρευνα σχετικά με τα φυτά που επηρεάζουν το
ΕΚΣ, οδηγεί σε σημαντική πρόοδο στον ενδοκανναβινοειδή τόνο, καθώς και
στην καλύτερη κατανόηση της περίπλοκης στάσης των οικολογικών ρόλων των
φυτοχημικών και των αλληλεπιδράσεών τους με τους δικούς μας βιοχημικούς
και παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.

Εκκρεμείς Ερωτήσεις
* Θα πρέπει τα φυτά που εκφράζουν δραστηριότητα αγωνιστή στον CB1 να
υφίστανται νομικό έλεγχο ως πιθανές ουσίες κατάχρησης;) 
*  Μπορούν  οι  αγωνιστές  TRPV1  από  τα  φυτά  και  από  άλλα  διαιτητικά
συστατικά  να  απευαισθητοποιήσουν  τον  υποδοχέα  και  να  διαμορφώσουν
σύνδρομα πόνου και άλλες διαταραχές;) 
*  Πρέπει  τα  άτομα  με  χρόνιο  πόνο  ή  αρθρίτιδα  να  προσπαθήσουν  να
αυξήσουν τη διαιτητική πρόσληψη βήτα-καρυοφυλλένιου σε μια προσπάθεια
να θεραπεύσουν την κατάστασή τους;) 
* Μπορεί  η Εχινάκεια να χρησιμοποιηθεί  για τη θεραπεία συνθηκών πέρα
από  το  κοινό  κρυολόγημα,  όπως  αυτοάνοσες  ασθένειες  ή  παχυσαρκία/
μεταβολικό σύνδρομο;) 



* Μπορούν τα τερπενοειδή στην κάνναβη ή από άλλες πηγές να λειτουργούν
ως  θετικοί  ή  αρνητικοί  αλλοστερικοί  διαμορφωτές  σε  κανναβινοειδή  ή  σε
άλλους υποδοχείς;)  Μπορεί η δίαιτά μας να επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα
ΑΕΑ και 2-AG, αυξάνοντας έτσι τον ενδοκανναβινοειδή τόνο;) 
* Μπορούν να αναπτυχθούν διαιτητικές οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της
λειτουργίας του ΕΚΣ;)  Ποιος είναι ο ρόλος των προβιοτικών στην προσπάθεια
αυτή;)  Των πρεβιοτικών;) 
* Μπορούν τα πρεβιοτικά και τα προβιοτικά να επιδειχθούν για τη ρύθμιση
των επιπέδων ενδοκανναβινοειδών στον ορό και στον εγκέφαλο;) 
* Μπορεί να αποδειχθεί ότι τα προσαρμογόνα (πχ.  Ρ. R) και ο κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2R) εμπλέκονται στις διαδικασίες φλεγμονήςos) έχουνea, Panax gins) έχουνeng,
Eleuthero s) έχουνenticos) έχουνus) έχουν, μεταξύ άλλων) διαμορφώνουν το ΕΚΣ με τακτική χρήση;) 
* Μπορούν οι χοίροι ή τα σκυλιά να αναγνωρίσουν το AEA στο άρωμα των
αχλαδιών και αυτό μπορεί να επηρεάσει τον ενθουσιασμό τους για το κυνήγι
αυτών, καθώς το επιζητούν επιλεκτικά;) 
*  Υπάρχουν  άλλοι  σκούρα  χρωματισμένοι  μύκητες  (πχ.,  morels) έχουν,  Morchella
s) έχουνpp.)  που επίσης εκφράζουν ανανδαμίδιο κατά τη διάρκεια της  ανάπτυξής
τους;) 
* Θα έχουν άραγε και άλλα είδη φυτών πολύτιμους διαμορφωτές του ΕΚΣ;) 
*  Μπορούν  τα  φυτοχημικά  να  επηρεάσουν  τη  λειτουργία  του  υποθετικού
μεταφορέα ανανδαμιδίου;) 
*  Μπορεί  η  γνώση των επιπτώσεων στο  ΕΚΣ  άλλων φυτών εκτός  από την
κάνναβη θα συμβάλει στην εξάλειψη των πολωμένων απόψεων σχετικά με
φάρμακα που βασίζονται στην κάνναβη;) 
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