
Μπορεί η κάνναβη να βοηθήσει τους ασθενείς με άσθμα;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Leafly, “Can Cannabis Help Asthma
Patients?” https://www.leafly.com/news/health/can-cannabis-help-asthma-

patients-27df , RACHEL CHAMBERS, October 7, 2013)

Η ιδέα της ιατρικής χρήσης της κάνναβης για τη θεραπεία των συμπτωμάτων
άσθματος[1]  σε  αφήνει  λίγο  απορημένο;  Λόγω  του  γεγονότος  ότι  η  πιο
δημοφιλής  μέθοδος  κατανάλωσης  της  κάνναβης  για  αναψυχή  είναι  το
κάπνισμα,  αυτό  μπορεί να φαίνεται σαν μια απίθανη ιατρική θεραπεία για
μια  αναπνευστική  κατάσταση.  Οποιοσδήποτε  γιατρός  θα  σας  πει  ότι  το
κάπνισμα τσιγάρων δεν είναι μια καλή ιδέα για τους πάσχοντες από άσθμα (ή
για  κανέναν,  πραγματικά),  αλλά  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  δείχνουν  ότι  η
κάνναβη[2]  μπορεί  να  έχει  ευεργετικές  επιδράσεις  σε  άτομα  με  άσθμα  ή
άλλες αναπνευστικές καταστάσεις - ακόμη και όταν καπνίζεται.
[1] “Cannabis Strains That Help With Asthma” (Οι ποικιλίες της κάνναβης που βοηθούν στο 
άσθμα) https://www.leafly.com/explore/conditions-asthma 
[2] “Marijuana Strains for Asthma” (Ποικιλίες κάνναβης για το άσθμα)
https://www.allbud.com/marijuana-strains/search?last_facet=symptoms&symptoms=Asthma 

Το άσθμα είναι μια ασθένεια των πνευμόνων που αναγκάζει τους αεραγωγούς
ενός  ατόμου  να  στενεύσουν  και  να  διογκωθούν  κατά  τη  διάρκεια  μιας
επίθεσης,  η  οποία  οδηγεί  σε  συριγμό,  δύσπνοια  και  βήχα.  Αν  δεν
αντιμετωπιστούν,  οι  επιθέσεις  μπορεί  να  είναι  θανατηφόρες.  Το  άσθμα
γίνεται συχνά εμφανές στα παιδιά και δεν υπάρχει θεραπεία για τη νόσο, αν
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και η θεραπεία μπορεί  να κρατήσει  τις  επιπλοκές στο ελάχιστο.  Για πολλά
άτομα τα συμπτώματα είναι περιορισμένα, αλλά στις ΗΠΑ πάνω από 3.000
άνθρωποι  εξακολουθούν  να  πεθαίνουν  από  αιτίες  που  σχετίζονται  με  το
άσθμα[3],  κάθε  χρόνο.  Η  αντιμετώπιση  της  νόσου  περιπλέκεται  από  την
ξαφνική  εμφάνιση  των  επιθέσεων,  μπορεί  να  προκληθεί  από  καθημερινές
δραστηριότητες όπως η άσκηση[4] και είναι γεγονός ότι συνδέονται όλο και
περισσότερο με τις αλλεργίες.
[3] “Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)” (Αμερικανικό Ίδρυμα για το Άσθμα και 
την Αλλεργία) https://www.aafa.org/about-aafa.aspx 
[4] “Three Things Everyone Should Know About Cannabis and Exercise” (Τρία πράγματα που όλοι 
πρέπει να ξέρουν για την κάνναβη και την άσκηση) https://www.leafly.com/news/health/three-
things-very-would-know-for-canabis-and-exercise 

Ακόμη  και  στην  ιατρική  κοινότητα,  υπάρχει  μακρά  συζήτηση  για  το  αν  η
κάνναβη είναι χρήσιμη για τους ασθενείς με άσθμα όταν καπνίζεται. Το άσθμα
είναι  μια  χρόνια  φλεγμονώδης  νόσος  και  η  κάνναβη  είναι  γνωστό
αντιφλεγμονώδες,  οπότε  τα  οφέλη  τελικά  μπορεί  να  υπερτερούν  του
κινδύνου  από  το  κάπνισμα;  Μελέτες  που  είναι  υπέρ  αναφέρονται  στην
ικανότητα  της  THC  να  διαστέλλει  τις  αναπνευστικές  διόδους
(βρογχοδιαστολή)[5]  και  να αναστέλλει  τον βήχα, δυο παράγοντες που την
καθιστούν ευεργετική για ορισμένους ασθενείς. Αποδεικνύεται ότι η κάνναβη
κάνει το αντίθετο από τον καπνό του τσιγάρου κατά το ότι επεκτείνει παρά
περιορίζει τις βρογχικές διόδους.
[5] Vachon L, FitzGerald MX, Solliday NH, Gould IA, Gaensler EA “Single-dose effects of marihuana 
smoke. Bronchial dynamics and respiratory-center sensitivity in normal subjects” (Επιδράσεις 
μίας δόσης καπνού κάνναβης. Βρογχική δυναμική και ευαισθησία στο κέντρο του αναπνευστικού 
συστήματος σε φυσιολογικά άτομα) N Engl J Med. 1973 May 10;288(19):985-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4696254 
Περίληψη
“Οι  κανονικοί  εθελοντές  με  προηγούμενη  εμπειρία  καπνίσματος  κάνναβης  εισέπνευσαν  τον
συνολικό  καπνό  από  κάνναβη  3,23mg  ανά  κιλό,  χρησιμοποιώντας  μια  τεχνική  bag-in-box.
Τυχαίως, εννέα έλαβαν κάνναβη που περιείχε υψηλή συγκέντρωση (2,6%) και οκτώ χαμηλή (1,0%)
συγκέντρωση δέλτα-9 τετραϋδροκανναβινόλης.
Οι φυσιολογικές μεταβλητές παρακολουθήθηκαν πριν και για 20 λεπτά μετά το κάπνισμα. Στην
ομάδα υψηλών δόσεων ο καρδιακός ρυθμός αυξήθηκε κατά 28%. Ταυτόχρονα, η αντίσταση των
αεραγωγών, μετρούμενη σε πλεισματογράφο, μειώθηκε κατά 38%. η λειτουργική υπολειπόμενη
χωρητικότητα παρέμεινε αμετάβλητη (± 50ml) σε όλη την έκταση και η ειδική αγωγιμότητα των
αεραγωγών αυξήθηκε κατά 44%. Οι βρόγχοι όγκου ροής έδειξαν 45% αύξηση του ρυθμού ροής
στο 25% της ζωτικής χωρητικότητας.  Η ομάδα χαμηλών δόσεων δεν παρουσίασε αύξηση στον
καρδιακό ρυθμό αλλά σημαντική, αν και με μικρότερες αλλαγές, δυναμική στους αεραγωγούς. Η
ευαισθησία  του  διοξειδίου  του  άνθρακα,  μετρούμενη  με  την  επανεμφάνιση,  παρέμεινε
αμετάβλητη και στις δύο ομάδες.
Ο καπνός κάνναβης, σε αντίθεση με τον καπνό του τσιγάρου, προκαλεί βρογχοδιαστολή αντί για
βρογχοσυστολή και, αντίθετα με τα οπιούχα, δεν προκαλεί κεντρική αναπνευστική καταστολή. (N
Engl J Med 288: 985-989, 1973).”
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Ωστόσο, παρόλο που φαίνεται ότι υπάρχει σχεδόν καθολική συμφωνία ότι η
THC ανοίγει τους αεραγωγούς, αυτές οι πληροφορίες έρχονται πάντοτε με την
προειδοποίηση ότι  το κάπνισμα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην
υγεία,  συμπεριλαμβανομένης της  φλεγμονής των ιστών και  του ερεθισμού
του  λαιμού.  Μακροπρόθεσμα,  αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  διαταραγμένη
λειτουργία  των  πνευμόνων  και  είναι  το  τελευταίο  πράγμα  που  θέλει  να
ανησυχεί ένας πάσχων από άσθμα. Τα αποτελέσματα όμως είναι μικτά. μια
μεγάλη 20ετής μελέτη[6] διαπίστωσε ότι οι  μέτριοι καπνιστές κάνναβης με
άσθμα βελτίωσαν την πνευμονική τους λειτουργία χωρίς να υποφέρουν από
τη βλάβη των πνευμόνων που παρατηρείται στους καπνιστές τσιγάρων.
[6] Mark J. Pletcher, Eric Vittinghoff, Ravi Kalhan, Joshua Richman, Monika Safford, Steve Sidney, 
Feng Lin, Stefan Kertesz “Association Between Marijuana Exposure and Pulmonary Function over 
20 Years, The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study” (Σύνδεση 
μεταξύ της έκθεσης στην κάνναβη και της λειτουργίας του πνεύμονα σε διάστημα 20 ετών, 
Μελέτη ανάπτυξης κινδύνου στεφανιαίας νόσου σε νέους ενηλίκους (CARDIA)) JAMA. 2012 Jan 
11;307(2):.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840897/
Περίληψη
“Συμφραζόμενα: Ο καπνός της κάνναβης είναι παρόμοιος με τον καπνό του τσιγάρου, αλλά το εάν
έχει παρόμοιες δυσμενείς επιπτώσεις στην πνευμονική λειτουργία είναι ασαφές.
Σκοπός: Να αναλύσουμε τις συσχετίσεις μεταξύ της κάνναβης (τόσο της τρέχουσας όσο και κατά
την διάρκεια της ζωής έκθεση) και της πνευμονικής λειτουργίας
Σχέδιο: Χρησιμοποιήσαμε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της λειτουργίας του πνεύμονα και του
καπνίσματος που συλλέχθηκαν για 20 χρόνια στη μελέτη Coronary Artery Risk Development in
Young  Adults  (CARDIA)  Study.  Η  μεικτή  γραμμική  μοντελοποίηση  χρησιμοποιήθηκε  για  να
ληφθούν υπόψη μεμονωμένες τροχιές πνευμονικής λειτουργίας με βάση την ηλικία και  άλλες
μεταβλητές,  συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  καπνού,  η  οποία  αναλύθηκε  παράλληλα  ως
θετικός έλεγχος.
Σύνθεση: 4 πόλεις των ΗΠΑ, 1985-2006
Συμμετέχοντες: Μαύροι και λευκοί άνδρες και γυναίκες προσλήφθηκαν στην ηλικία 18-30 ετών
και ακολουθήθηκαν για 20 χρόνια
Κύρια αποτελέσματα:  Ο καταναγκαστικός εκπνεόμενος όγκος σε  1 δευτερόλεπτο (FEV1)  και  η
αναγκαστική ζωτική χωρητικότητα (FVC)
Αποτελέσματα: Η έκθεση στην κάνναβη ήταν σχεδόν εξίσου κοινή με την έκθεση στον καπνού,
αλλά ήταν κυρίως ελαφριά (μεσαία 2-3 επεισόδια ανά μήνα). Η έκθεση στο καπνό, τόσο τώρα όσο
και κατά την διάρκεια της ζωής, συνδέθηκε γραμμικά με τα χαμηλότερα FEV1 και FVC. Αντίθετα, η
συσχέτιση μεταξύ έκθεσης κάνναβης και πνευμονικής λειτουργίας ήταν μη γραμμική (p<,001): σε
χαμηλά επίπεδα έκθεσης, ο FEV1 αυξήθηκε κατά 13ml/joint-year (διάστημα εμπιστοσύνης 95%:
6,4-20) και FVC κατά 20ml/joint-year (95% CI: 12-27). Αλλά σε υψηλότερα επίπεδα έκθεσης, οι εν
λόγω συσχετίσεις  ισοπεδώθηκαν ή και αντιστράφηκαν. Η κλίση για το FEV1 ήταν -2,2ml/joint-
year (95% CI: -4,6 - 0,3) σε >10 joint-years και -3,2ml ανά επεισόδιο καπνίσματος κάνναβης/μήνα
(95% CI: -5,8 – σε >20 επεισόδια/μήνα. Η καθαρή συσχέτιση με FEV1 μειώθηκε σε ή κάτω από την
αρχική τιμή με την πολύ μεγάλη χρήση, αλλά η FVC παρέμεινε σημαντικά αυξημένη σε ακόμη και
βαριούς χρήστες (πχ., 76ml (95% CI: 34-117) σε 20 joint-years).
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Συμπεράσματα:  Η περιστασιακή και  χαμηλή σωρευτική χρήση κάνναβης δεν  συσχετίστηκε με
δυσμενείς επιδράσεις στην πνευμονική λειτουργία.”

Ακόμα και  οι  γιατροί  έχουν εκπλαγεί  που βλέπουν τους  ασθενείς  τους  να
παίρνουν  σχεδόν  άμεση  ανακούφιση  από  τις  επιθέσεις  άσθματος  μετά  το
κάπνισμα κάνναβης. Η ανταπόκριση μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική
με  τις  πιο  συχνά  προδιαγεγραμμένες  συσκευές  εισπνοής,  αλλά  χωρίς  τις
επιπλοκές  των  κορτικοστεροειδών,  οι  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνουν
υψηλή  αρτηριακή  πίεση,  άγχος  και  κατάθλιψη  μεταξύ  άλλων  σοβαρών
παρενεργειών. Έτσι τι θα μπορούσε να κάνει ο ασθενής με άσθμα που θέλει
να να επιλέξει μια θεραπεία χωρίς στεροειδή;

Μπορεί κατά αρχήν να κόψει το κάπνισμα. Η πιο συνηθισμένη φαρμακευτική 
μέθοδος αντιμετώπισης κρίσεων άσθματος είναι η χρήση κορτικοστεροειδών 
που χορηγούνται μέσω συσκευών εισπνοής που εξατμίζουν το φάρμακο 
(εκνέφωμα). Οι ασθενείς με άσθμα μπορεί επίσης να είναι εξοικειωμένοι με 
έναν νεφελοποιητή, ο οποίος είναι ένα επιτραπέζιο μηχάνημα που κάνει το 
ίδιο πράγμα. Ακούγεται οικείο; Οι εξατμιστές/εξαχνωτές κάνναβης 
βελτιώνονται σε ποιότητα και αυξάνονται σε δημοτικότητα. Ορισμένοι είναι 
κομψοί και φορητοί για θεραπεία εν κινήσει και γενικά θεωρούνται 
ασφαλέστερη εναλλακτική λύση στο κάπνισμα. Όταν η THC διανέμεται μέσω 
ενός εξατμιστήρα/εξαχνωτήρα, εξακολουθεί να έχει τα σχεδόν άμεσα 
αποτελέσματα βρογχικής διαστολής χωρίς τον επιβλαβή καπνό. Η εξάτμιση 
της κάνναβης δεν είναι πραγματικά τόσο διαφορετική από τις τρέχουσες 
αποδεκτές θεραπείες, μόνο στο τι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό 
φάρμακο.
[7] “Vaporizers” (Εξατμιστές/εξαχνωτές) https://www.vapeworld.com/collections/vaporizers 

Με την THC και την CBD[8] να δείχνουν όλο και περισσότερο τη σημασία τους
ως αντιφλεγμονώδη,  παραμένει  να διαπιστωθεί  εάν  η  μακροχρόνια χρήση
κανναβινοειδών  μπορεί  να  βοηθήσει  στη  βελτίωση  του  άσθματος  με  την
πάροδο του χρόνου και όχι μόνο να θεραπεύσει τις επιθέσεις. Ας ελπίσουμε
ότι  η  αύξηση  της  αποδοχής  και  της  ιατρικής  χρήσης  της  κάνναβης  θα
οδηγήσουν  σε  μερικές  πιο  εμπεριστατωμένες  μελέτες  σχετικά  με  το  πώς
μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με άσθμα να αναπνεύσουν ευκολότερα.
[8] “CBD vs. THC: What’s the Difference?” (CBD vs. THC: Ποια είναι η διαφορά;) 
https://www.leafly.com/news/cannabis-101/whats-the-deal-with-these-high-cbd-strains 
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Κάνναβη και άσθμα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: healthline, “Marijuana and Asthma”
https://www.healthline.com/health/marijuana-and-asthma )

Αναφορικά
Το άσθμα είναι μια χρόνια κατάσταση των πνευμόνων που προκαλείται από
τη φλεγμονή των αεραγωγών. Ως αποτέλεσμα, οι αεραγωγοί συστέλλονται.
Αυτό οδηγεί σε δυσκολίες στην αναπνοή.

Σύμφωνα με το National  Heart,  Lung,  and Blood Institute[1],  πάνω από 25
εκατομμύρια  Αμερικανοί  έχουν  άσθμα.  Πολλοί  από  αυτούς  αναζητούν
φυσικές και  εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας.  Αυτό περιλαμβάνει  και  την
κάνναβη.
[1] “Asthma” (Άσθμα) https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/asthma 
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Η κάνναβη νομιμοποιείται σε πολλές πολιτείες. Ορισμένες πολιτείες την έχουν
νομιμοποιήσει μόνο για ιατρικούς σκοπούς. Άλλες την έχουν νομιμοποιήσει
τόσο την ιατρική όσο και την ψυχαγωγική χρήση της.

Μπορεί  να  αναρωτιέσαι  μήπως  η  κάνναβη  μπορεί  να  είναι  μια  πιθανή
θεραπεία  για  το  άσθμα[2]  ή  ίσως  νομίζεις  ότι  πιθανότατα  το  άσθμα  να
χειροτερεύσει. Στην πραγματικότητα, ενώ το κάπνισμα της κάνναβης μπορεί
να επιδεινώσει τα προβλήματα της αναπνοής, η λήψη με άλλες μορφές του
φυτού που  δεν  απαιτούν  το  κάπνισμα τους  μπορούν  να  ωφελήσουν  τους
ανθρώπους με άσθμα.
[2] “What Do You Want to Know About Asthma?” (Τι πρέπει να ξέρεις για το άσθμα;) 
https://www.healthline.com/health/asthma 

Πιθανά οφέλη της κάνναβης για το άσθμα
Ένα  αυξανόμενο  κομμάτι  έρευνας  επικεντρώνεται  στις  επιδράσεις  της
κάνναβης  στο  άσθμα  και  αν  τα  φυτά  κάνναβης  μπορούν  να  προσφέρουν
κάποια  ανακούφιση για  την  πάθηση.  Το  επίκεντρο  τους  δεν  είναι  τόσο το
κάπνισμα των τσιγάρων κάνναβης, αλλά η λήψη κανναβινοειδών.

Τα κανναβινοειδή είναι φυσικές ουσίες στα φυτά κάνναβης. Μερικές φορές
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου και των νευρολογικών
παθήσεων, όπως η αρθρίτιδα και η πολλαπλή σκλήρυνση. Αυτό οφείλεται στις
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.

Δεδομένου ότι το άσθμα προκαλείται από χρόνια φλεγμονή των πνευμόνων,
οι ερευνητές προσπαθούν να ανακαλύψουν εάν τα κανναβινοειδή μπορούν
να  έχουν  παρόμοιες  επιδράσεις  για  αυτή  την  πάθηση.  Η  έρευνα  είναι
ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για άτομα που έχουν αλλεργικό άσθμα[3].
[3] “Allergic Asthma” (Αλλεργικό άσθμα) https://www.healthline.com/health/asthma/allergic-
asthma 

Τα  κανναβινοειδή  μπορούν  να  διατίθενται  με  τη  μορφή  συμπληρωμάτων.
Αυτές οι ουσίες μπορούν επίσης να προέρχονται από την εισπνοή κάνναβης
σε μη παραδοσιακές μορφές. Μια μελέτη του 2013 στο περιοδικό Substance
Abuse[4]  διαπίστωσε  ότι  οι  άνθρωποι  που  εισπνέουν  κάνναβη
χρησιμοποιώντας εξατμιστήρες (vaporizers) κέρδισαν περισσότερα οφέλη από
το φυτό με λιγότερο ερεθισμό των πνευμόνων από ότι θα είχαν με τον καπνό.
[4] Malouff JM, Rooke SE, Copeland J “Experiences of marijuana-vaporizer users” (Εμπειρίες 
χρηστών κάνναβης με εξατμιστήρες) Subst Abus. 2014;35(2):127-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24821347 
Περίληψη

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24821347
https://www.healthline.com/health/asthma/allergic-asthma
https://www.healthline.com/health/asthma/allergic-asthma
https://www.healthline.com/health/asthma


“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η χρήση ενός εξατμιστή κάνναβης μπορεί να έχει πλεονεκτήματα για τη μείωση της
βλάβης  από  ότι  στο  κάπνισμα  της  κάνναβη,  καθώς  ο  χρήστης  δεν  εισπνέει  καπνό.  Έχουν
δημοσιευθεί λίγες έρευνες σχετικά με τη χρήση ατμοποιητών.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Στην  πρώτη  μελέτη  των  ατόμων  που  χρησιμοποιούν  εξατμιστή  με  δική  τους
πρωτοβουλία, 96 ενήλικες ανώνυμα απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες τους με
έναν εξατμιστήρα και τη χρήση κάνναβης με καπνό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι χρήστες αναγνώρισαν 4 πλεονεκτήματα στη χρήση ενός εξατμιστή σε σχέση
με το κάπνισμα κάνναβης: οφέλη για την υγεία, καλύτερη γεύση, χωρίς μυρωδιά καπνού και με
μεγαλύτερο  αποτέλεσμα  από  την  ίδια  ποσότητα  κάνναβης.  Οι  χρήστες  αναγνώρισαν  δύο
μειονεκτήματα: ταλαιπωρία σχετικά με την προετοιμασία και με τον καθαρισμό και ο χρόνος που
απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής για κάθε χρήση. Μόνο 2 άτομα συνδύασαν καπνό στο
μίγμα των εξατμιστών, ενώ 15 συνδύασαν καπνό με κάνναβη όταν καπνίζουν τη κάνναβη. Σχεδόν
όλοι οι συμμετέχοντες σκόπευαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν έναν εξατμιστή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Οι  εξατμιστές  φαίνεται  να  έχουν  έφεση στους  χρήστες  κάνναβης,  οι  οποίοι
αντιλαμβάνονται ότι έχουν από αυτούς μειώσεις βλαβών και άλλα οφέλη. Οι εξατμιστές αξίζουν
την πειραματική έρευνα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης τους στην υγεία.”

Παρ’  όλα  αυτά,  υπάρχουν  ορισμένα  όρια  σε  αυτά  τα  πιθανά οφέλη.  Μια
μελέτη[5]  που  δημοσιεύθηκε  στο  Current  Opinion  in Pulmonary  Medicine
υποστηρίζει  ότι  οι  βραχυπρόθεσμες  φαρμακευτικές  χρήσεις  της  κάνναβης
μπορεί να μην βλάψουν τους πνεύμονες. Αυτό συγκρίνεται με το ψυχαγωγικό
ή το βαρύ κάπνισμα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσο είναι ασφαλές ή για πόσο
καιρό.
[5] Joshi M, Joshi A, Bartter T “Marijuana and lung diseases” (Κάνναβη και πνευμονικές παθήσεις)
Curr Opin Pulm Med. 2014 Mar;20(2):173-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384575 
Περίληψη
“ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ: Η Cannabis sativa (κάνναβη) χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και
η χρήση της αυξάνεται. Σε μεγάλο μέρος του κόσμου, η κάνναβη είναι παράνομη. Ενώ η εισπνοή
καπνού που προκαλείται  από την  ανάφλεξη ξηρών συστατικών του  φυτού είναι  ο  πιο  κοινός
τρόπος  χρήσης  της  κάνναβης,  υπάρχει  ανησυχία  για  πιθανές  δυσμενείς  επιπτώσεις  στους
πνεύμονες.  Σκοπός  αυτής  της  ανασκόπησης  είναι  να  επισημάνουμε  πρόσφατες  μελέτες  που
διερευνούν την επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα με την εισπνοή καπνού κάνναβης.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:  Το  κάπνισμα  της  κάνναβης  σχετίζεται  με  συμπτώματα  χρόνιας
βρογχίτιδας και μεγάλη φλεγμονή των αεραγωγών. Η περιστασιακή χρήση κάνναβης με χαμηλή
σωρευτική χρήση δεν αποτελεί  παράγοντα κινδύνου για  την  ανάπτυξη χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας. Η βαριά χρήση της κάνναβης από μόνη της μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη
της ροής αέρα. Τα ανοσοϊστοπαθολογικά και επιδημιολογικά στοιχεία στους χρήστες κάνναβης
υποδηλώνουν τη βιολογική ευλογοφάνεια του καπνίσματος κάνναβης ως έναν κίνδυνο για την
ανάπτυξη  καρκίνου  του  πνεύμονα.  Προς  το  παρόν,  ήταν  δύσκολο  να  συνδεθεί  οριστικά  το
κάπνισμα της κάνναβης και ο καρκίνος.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το από χόμπι ή το κανονικό κάπνισμα κάνναβης δεν
είναι ακίνδυνο. Μια προσοχή κατά της τακτικής χρήσης βαριάς κάνναβης είναι συνετή. Η ιατρική
χρήση  της  κάνναβης  είναι  πιθανό  να  μην  είναι  επιβλαβής  για  τους  πνεύμονες  σε  χαμηλές
αθροιστικές δόσεις, αλλά πρέπει να καθοριστεί το όριο της δόσης. Η ψυχαγωγική χρήση δεν είναι
η ίδια με τη φαρμακευτική χρήση και θα πρέπει να αποθαρρύνεται.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384575


Δυνητικοί κίνδυνοι κάνναβης για άσθμα
Παρά τα πιθανά οφέλη, η κάνναβη δημιουργεί επίσης τεράστιους κινδύνους
εάν έχεις άσθμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν την καπνίσεις. Το κάπνισμα κάθε
ουσίας  μπορεί  να  αυξήσει  τη  φλεγμονή  στους  πνεύμονες.  Αυτό  κάνει  το
άσθμα χειρότερο.

Το κάπνισμα της κάνναβης μπορεί ακόμη και να αυξήσει τον κίνδυνο[6] για
μια επίθεση άσθματος. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί κάποιος να χρειαστεί
να νοσηλευτεί για μια επίθεση άσθματος[7]. Αυτό βοηθά στην πρόληψη των
απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών.
[6] Chatkin JM, Zani-Silva L, Ferreira I, Zamel N “Cannabis-Associated Asthma and Allergies” 
(Άσθμα και Αλλεργίες που σχετίζονται με την κάνναβη) Clin Rev Allergy Immunol. 2017 Sep 18.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28921405 
Περίληψη
“Η εισπνοή καπνού κάνναβης είναι η συνηθέστερη χρήση της και οι πνευμονικές επιπλοκές της
χρήσης της μπορεί να είναι η πιο κοινή μορφή πνευμονικής νόσου που προκαλείται από ουσίες
παγκοσμίως. Ωστόσο, ο ρόλος της κατανάλωσης κάνναβης σε ασθενείς με άσθμα και αλλεργικές
κλινικές καταστάσεις εξακολουθεί να παραμένει αμφισβητούμενος. Για να αναθεωρήσουμε τα
στοιχεία του άσθματος και των αλλεργικών ασθενειών που σχετίζονται με τη χρήση της κάνναβης,
πραγματοποιήσαμε  αναζήτηση  σε  αγγλικά,  ισπανικά  και  πορτογαλικά  στοιχεία  ιατρικής
χρησιμοποιώντας ως όρους αναζήτησης τα άσθμα, αλλεργία και κάνναβη. Οι καταχωρήσεις που
έγιναν μεταξύ Ιανουαρίου 1970 και Μαρτίου 2017 ανακτήθηκαν. Αρκετές εργασίες έχουν δείξει
τη σχέση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και της αύξησης του συμπτώματος άσθματος και άλλων
αλλεργικών παθήσεων, καθώς και της αυξημένης συχνότητας των ιατρικών επισκέψεων. Αυτή η
αναλυτική επισκόπηση υπογραμμίζει τη σημασία να ληφθεί υπόψη η κάνναβη ως παράγοντας
κατακρήμνισης για το οξύ άσθμα και τις αλλεργικές επιθέσεις στην κλινική πράξη. Παρόλο που το
κάπνισμα της κάνναβης μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά συμπτώματα, υπάρχει ανάγκη για
περισσότερες μελέτες για την αποσαφήνιση πολλών πτυχών σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα,
ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια χρήση της ουσίας. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να
αποφεύγουν τη χρήση κάνναβης και να προσανατολίζονται στους ατομικούς κινδύνους για την
υγεία, στους πιθανούς κινδύνους έκθεσης του παθητικού καπνίσματος, στην ανήλικη χρήση, στην
ασφαλή αποθήκευση και στην υπερβολική κατανάλωση κάνναβης.”
[7] “What Does It Feel Like to Live with Asthma?” (Τι σημαίνει να ζει με το άσθμα;) 
https://www.healthline.com/health/what-does-an-asthma-attack-feel-like 

Όταν  καπνίζεις  κάνναβη,  μεγάλες  αερώδεις  φυσαλίδες  (υποϋπεζωκοτικές
εμφυσηματικές φυσσαλίδες ή/και αερώδεις κύστεις) που ονομάζονται bullae
μπορεί να αρχίσουν να αναπτύσσονται στους πνεύμονές σου. Αυτές μπορεί
τελικά να διαταράξουν την αναπνοή σου. Σύμφωνα με την American Thoracic
Society[8],  κινδυνεύεις να αναπτύξεις  bullae  από το κάπνισμα κάνναβης αν
είσαι κάτω των 45 ετών.
[8] “Smoking Marijuana and the Lungs” (Το κάπνισμα κάνναβης και οι πνεύμονες) 
http://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/marijuana.pdf 

http://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/marijuana.pdf
https://www.healthline.com/health/what-does-an-asthma-attack-feel-like
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28921405


Με  την  πάροδο  του  χρόνου,  τα  bullae μπορούν  να  αναπτυχθούν  και  να
προκαλέσουν  δύσπνοια.  Αυτό  που  είναι  ακόμη  πιο  επικίνδυνο  είναι  η
ανάπτυξη πνευμοθώρακα. Αυτή είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση
που συμβαίνει όταν υπάρξει ρήξη των bullae στους πνεύμονες.
[9] “Bullae” (Φυσαλίδες) https://www.healthline.com/health/bullae 
[10] “Pneumothorax (Collapsed Lung)” (Πνευμοθώρακας (Πτώση πνεύμονα))
https://www.healthline.com/health/collapsed-lung 

Βραχυπρόθεσμα, το κάπνισμα της κάνναβης μπορεί να προκαλέσει:
* συχνό βήχα
* λοιμώξεις των πνευμόνων
* φλέγμα
* δυσκολία στην αναπνοή
* συριγμό

Μορφές κάνναβης
Το κάπνισμα είναι ίσως ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους χρήσης της
κάνναβης. Όμως δεν είναι και η μόνη μορφή κατανάλωσης της κάνναβης.

Εκτός  από  τα  παραδοσιακά  τσιγαριλίκια  (joints),  ορισμένοι  προτιμούν  το
κάπνισμα  κάνναβης  με  άλλα  εργαλεία  όπως  το  bong.  Θεωρητικά,  αυτά
μπορούν  να  βοηθήσουν  στη  μείωση  της  ποσότητας  καπνού  που  εισπνέει
κάποιος.  Ωστόσο,  δεν έχουν γίνει  αρκετές  μελέτες  για να διαπιστωθεί  εάν
τέτοιες συσκευές κάνουν το κάπνισμα της κάνναβης ασφαλέστερο.

Η εξαέρωση/εξάχνωση της κάνναβης με τη θέρμανση του φυτού προκαλεί την
εισπνοή λιγότερου καπνού. Η CBD και η THC[11], δύο ενώσεις της κάνναβης,
μπορούν να ληφθούν από το στόμα σε τρόφιμα ή κάψουλες. Αλοιφές με CBD
μπορούν να εφαρμοστούν στο δέρμα. Ολόκληρο το φυτό της κάνναβης είναι
συχνά διαθέσιμο σε προϊόντα διατροφής.
[11] “CBD vs. THC: What’s the Difference?” (CBD vs. THC: Ποια είναι η διαφορά;) 
https://www.healthline.com/health/cbd-vs-thc 

Οι  μη  καπνιστές  μορφές  κάνναβης  είναι  επίσης  λιγότερο  πιθανό  να
ενοχλήσουν  τους  πνεύμονές  σου.  Αυτά  περιλαμβάνουν  εκχυλίσματα  που
μπορούν  να  αναμειχθούν  με  τρόφιμα  και  έλαια  CBD  που  διατίθενται  ως
συμπληρώματα.

Άλλες θεραπείες για το άσθμα

https://www.healthline.com/health/cbd-vs-thc
https://www.healthline.com/health/collapsed-lung
https://www.healthline.com/health/bullae


Πολλές συμβατικές επιλογές θεραπείας είναι διαθέσιμες για άτομα με άσθμα.
Εκτός  από  τα  φάρμακα  ταχείας  αρωγής,  όπως  οι  συσκευές  εισπνοής,  ο
γιατρός  σου  μπορεί  να  συστήσει  φάρμακα  που  παρέχουν  περισσότερο
μακροπρόθεσμο έλεγχο. Αυτά βοηθούν στη διακοπή των συμπτωμάτων του
άσθματος  προτού  καταστούν  προβληματικά  μειώνοντας  τη  φλεγμονή.
Παραδείγματα περιλαμβάνουν:
* νεφελοποιητές
* εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
* δισκία λευκοτριενίων

Αν ψάχνεις για πιο “φυσικές” μορφές θεραπείας άσθματος, μίλα στον γιατρό
σου σχετικά με τις παρακάτω επιλογές:
* ασκήσεις αναπνοής
* διαλογισμός
* μασάζ
* βελονισμός

Συμπέρασμα
Όταν πρόκειται για την χρήση κάνναβης για το άσθμα, υπάρχει μια διαρκής
συζήτηση σχετικά με τα οφέλη έναντι των κινδύνων. Οι αρνητικές επιπτώσεις
του καπνού του τσιγάρου,  ειδικά για  τα  άτομα με  πνευμονικές  ασθένειες,
όπως το άσθμα, έχουν καθιερωθεί. Καθώς η κάνναβη θα νομιμοποιείται σε
πολλούς τομείς, μόνο τότε θα μπορεί να γίνει περισσότερη έρευνα.

Ωστόσο,  το  τελικό  συμπέρασμα  είναι  ότι  το  κάπνισμα  κάνναβη  μπορεί
πράγματι  να  είναι  επιβλαβές  εάν  έχεις  άσθμα.  Συνολικά,  το  κάπνισμα της
κάνναβη δεν είναι ασφαλές για άτομα με πνευμονική νόσο.

Συζήτα  με  γιατρό  σου  σχετικά  με  όλες  τις  επιλογές  για  τη  θεραπεία  του
άσθματος και ρώτα αν άλλες μορφές κάνναβης θα μπορούσαν να ωφελήσουν
τη περίπτωσή σου.

Κάνναβη και άσθμα: Πόσο καλά είναι τα κανναβινοειδή για
τους βρογχικούς σπασμούς;



(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: The Growth Op, “Cannabis and asthma:
How good are cannabinoids for bronchial spasms?”

https://www.thegrowthop.com/cannabis-health/cannabis-medical/cannabis-
and-asthma-how-good-are-cannabinoids-for-bronchial-spasms , By Helena

Miles, November 29, 2018)

Ποια  είναι  η  επιστήμη  πίσω  από  την  χρήση  της  κάνναβης  για  την
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του άσθματος;

Σε  αντίθεση  με  την  κοινή  γνώμη,  η  κάνναβη  μπορεί  να  βοηθήσει  τους
ασθματικούς με πολλούς τρόπους. Αν και ίσως να προκαλεί έκπληξη, μερικές
έρευνες δείχνουν ότι οι ενώσεις που βρίσκονται στην κάνναβη μπορούν να
συμβάλουν στην ανακούφιση ορισμένων οξέων και απειλητικών για τη ζωή
συμπτωμάτων του άσθματος.

Όταν κάποιος  σκέφτεται  για την κάνναβη, η πρώτη εικόνα που κατά πάσα
πιθανότητα έρχεται  στο μυαλό είναι  κάποιος  να καπνίζει  ένα τσιαγαριλίκι.
Φυσικά,  το  κάπνισμα  συνδέεται  συχνότερα  με  διάφορες  ανεπιθύμητες
ενέργειες στους πνεύμονές μας, αλλά τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο απλά
όταν πρόκειται για την κάνναβη.

Η κάνναβη και το άσθμα έχουν μια σχέση διάρκειας τριών χιλιάδων 
ετών

https://www.thegrowthop.com/cannabis-health/cannabis-medical/cannabis-and-asthma-how-good-are-cannabinoids-for-bronchial-spasms
https://www.thegrowthop.com/cannabis-health/cannabis-medical/cannabis-and-asthma-how-good-are-cannabinoids-for-bronchial-spasms


Περίπου το 1200 π.Χ., οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν το βότανο για να
θεραπεύσουν πολλές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του άσθματος.

Ο Γάλλος συγγραφέας Marcel Proust χρησιμοποίησε τακτικά την κάνναβη για
να διαχειριστεί τα συμπτώματα του άσθματος, αναφερόταν σε αυτό ως τα
“τσιγάρα κατά του άσθματος”[1].
[1] Mark Jackeson “‘Divine Stramonium’: The Rise and Fall of Smoking for Asthma” (‘Divine 
Stramonium’: Η άνοδος και η πτώση του καπνίσματος για το άσθμα) Med Hist. 2010 
Apr;54(2):171–194.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2844275/ 
Περίληψη
“Το βράδυ του Σαββάτου 31  Αυγούστου 1901,  ο  διάσημος  Γάλλος  μυθιστοριογράφος Marcel
Proust  έγραψε  στη  μητέρα  του  με  χαρακτηριστική  οικειότητα,  μίλησε  για  τον  αγώνα του να
καταστείλει  μια  σοβαρή  επίθεση  άσθματος  την  προηγούμενη  μέρα.  Έχοντας  υποφέρει  από
περιοδικές επιθέσεις άσθματος από την ηλικία των εννέα,  ο Proust ήταν εξοικειωμένος με το
εύρος των σύγχρονων θεραπειών για την πάθηση: με τα χρόνια, του είχε συνταγογραφηθεί όπιο,
καφεΐνη, ιώδιο και μορφίνη (που κάποτε του είχε κάνει ένεση ο ίδιος του ο πατέρας, ο Dr. Adrien
Proust), η μύτη του είχε καυτηριαστεί πολλές φορές, είχε υιοθετήσει μια δίαιτα γάλακτος και κατά
καιρούς  προσπαθούσε  να  ανακουφίσει  τόσο  το  άσθμα  όσο  και  τον  αλλεργικό  πυρετό,
επισκεπτόμενος τα ιαματικά θέρετρα, όπως το Evian-les-Bains στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.
Ωστόσο, όπως προτείνει η σημείωσή του στη μητέρα του, το προτιμώμενο φάρμακο του Proust
αφορούσε την εισπνοή καπνού από τα τσιγάρα ή τις σκόνες κατά του άσθματος:
Ma chère petite Maman,
‘Η μιζέρια των μιζεριών ή μυστήριο των μυστηρίων;’ Αυτός είναι ο τίτλος ενός κεφαλαίου σε ένα
από τα μυθιστορήματα του Δούμα, το οποίο θα ήταν ακριβώς αυτό που θα ταίριαζε σε εμένα
αυτή τη στιγμή. Χθες, αφού έγραψα σε εσάς, είχα μια επίθεση άσθματος και ασταμάτητο τρέξιμο
στη μύτη, που με υποχρέωσε να βρω και να ανάψω όλα τα τσιγάρα κατά του άσθματος σε όλους
τους καπνοπώλες, κλπ. Και το χειρότερο, δεν μπόρεσα να πάω για ύπνο μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά
από ατελείωτες απολυμάνσεις με καπνό και ήταν τρεις ή τέσσερις ώρες μετά από μια πραγματική
επίθεση το καλοκαίρι, ένα ανήκουστο πράγμα για μένα.
Ο Προυστ δεν ήταν ο μόνος που προσπάθησε να ανακουφίσει το άσθμα του με φαρμακευτικά
τσιγάρα ή εύφλεκτες σκόνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού
αιώνα, η εισπνοή καπνών από την καύση παρασκευάσματα σαρβονίου,  λοβέλιας,  καπνού και
ποτάσας,  είχε  γίνει  όλο  και  πιο  δημοφιλής  στους  ασθματικούς  και  τους  γιατρούς  που  τους
κουράρουν, σε όλο τον κόσμο. Φυσικά, μια αυξανόμενη κλινική εξάρτηση από φάρμακα κατά του
άσθματος  αυτού  του  είδους  δεν  συνέβη  λόγω  κάποιου  κοινωνικού  ή  πολιτισμικού  κενού.  Η
προτίμηση  εισπνοής  καπνού  από  σαρβόνιο  και  άλλες  ουσίες  συνέπεσε  ακριβώς  τόσο  με  τη
σταδιακή  αύξηση  του  καπνού  και  του  οπίου  στο  κάπνισμα  για  ψυχαγωγικούς  και  ιατρικούς
σκοπούς όσο και με την αυξανόμενη δημοτικότητα του καπνού για κάπνισμα αρχικά σε πίπες και
πούρα και μετά την εισαγωγή τεχνικών μαζικής παραγωγής στη δεκαετία του 1880, με τη μορφή
των τσιγάρων. Όπως υποστήριξε ο Matthew Hilton, παρόλο που ο καπνός εισήχθη στη Βρετανία
από αμερικάνικους πολιτισμούς τον δέκατο έκτο αιώνα, ήταν από τα τέλη του δέκατου ένατου
αιώνα  έως  τα  μέσα  του  του  εικοστού  αιώνα,  που  το  κάπνισμα  καταλάμβανε  έναν  όλο  και
σημαντικότερο  χώρο  ‘στην  καρδιά  της  βρετανικής  λαϊκής  κουλτούρας’:  ‘Μέχρι  τα  μέσα  του
εικοστού αιώνα,  τα τέσσερα πέμπτα των  ενήλικων ανδρών και  τα δύο πέμπτα των  ενήλικων
γυναικών κάπνιζαν,  αριθμός  που υπολογίζεται  σε  κατανάλωση 7  λιβρών καπνού ανά ενήλικα
(ηλικίας άνω των δεκαπέντε, καπνιστές και μη καπνιστές) ετησίως’.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2844275/


Πιο πρόσφατα, και όχι πολύ καιρό πριν, πριν γίνει παράνομη η κάνναβη, αυτή
χρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο για το βήχα. Στην πραγματικότητα, στις αρχές
της  δεκαετίας  του  1920,  οι  ιατροί  είχαν  την  άδεια  να  την
συνταγογραφήσουν[2]  και  τα  βάμματα  κάνναβης  ήταν  μια  από  τις
προτιμώμενες προσθήκες στα φάρμακα για το βήχα, καθώς δεν έκαναν τους
ασθενείς να παρουσιάζουν κατάθλιψη και δυσκοιλιότητα (όπως συχνά έκανε
η μορφίνη).
[2] “Hemp for Health (The Medicinal and Nutritional Uses of Cannabis Sativa) By Chris Conrad” 
(Κάνναβη για την υγεία (οι φαρμακευτικές και διατροφικές χρήσεις της Cannabis Sativa) από τον 
Chris Conrad) https://www.simonandschuster.com/books/Hemp-for-Health/Chris-Conrad/
9780892815395 

Αργότερα  άρχισε  η  απαγόρευση  και  η  καπνοβιομηχανία  επεκτάθηκε  σε
αδιανόητα ύψη. Όταν ανακαλύφθηκε η σύνδεση του καρκίνου του πνεύμονα
με το κάπνισμα, ωστόσο, το κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου και αυτού της
κάνναβης)  άρχισε  να  χαρακτηρίζεται  ως  πολύ  επικίνδυνο  για  όλους,
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με άσθμα.

Πρόσφατα, νέα επιστημονικά ευρήματα έριξαν περισσότερο φως στο θέμα.
Για  το  ποια  είναι  η  επιστήμη  πίσω  από  τη  χρήση  κάνναβης  για  την
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του άσθματος, των εμπειριών των ασθενών
με  το  φυτό  και  των  συνιστώμενων  μεθόδων  για  την  επίτευξη  κάποιας
ανακούφισης για όσους υποφέρουν.

Εισαγωγή στο άσθμα
Το άσθμα είναι μια χρόνια, μακροχρόνια φλεγμονώδης νόσος των πνευμόνων
που  επηρεάζει  τους  αεραγωγούς.  Η  γενετική  συνήθως  διαδραματίζει
σημαντικό  ρόλο  στην  ανάπτυξη  της  κατάστασης,  αλλά  πολλά  πράγματα
μπορούν  να  ερεθίσουν  τους  αεραγωγούς  και,  με  τη  σειρά  τους,  να
προκαλέσουν επίθεση άσθματος, όπως τα εξής:
* μόλυνση του αέρα
* διάφορα αλλεργιογόνα (όπως γύρη ή σκόνη)
* άσκηση
* το κάπνισμα (ειδικά τα τσιγάρα)
* λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (γρίπη ή κρύωμα)
* ορισμένα φάρμακα (όπως η ασπιρίνη)
* ισχυρά συναισθήματα (όπως το άγχος και ακόμη και το γέλιο)
* αλλαγές θερμοκρασίας ή υγρασίας (ακόμη και ο κρύος αέρας)

https://www.simonandschuster.com/books/Hemp-for-Health/Chris-Conrad/9780892815395
https://www.simonandschuster.com/books/Hemp-for-Health/Chris-Conrad/9780892815395


Όλα  αυτά  τα  διεγερτικά  προκαλούν  εμπόδια  και  σπασμούς  στους
ερεθισμένους και ευαίσθητους αεραγωγούς. Και τότε μπορεί να αρχίσουν να
εμφανίζονται τα συμπτώματα:
* βήχας (ειδικά το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας)
* δυσκολία στην αναπνοή
* σφίξιμο στο στήθος και πόνος
* συριγμός

Ανάλογα  με  το  άτομο,  οι  επιθέσεις  άσθματος  μπορούν  να  εμφανιστούν
μερικές  φορές  την  ημέρα ή  μερικές  φορές  την  εβδομάδα.  Αν  και  η  νόσος
επηρεάζει  τους  ανθρώπους  οποιασδήποτε  ηλικίας,  συνήθως,  τα  πρώτα
συμπτώματα  αρχίζουν  να  εμφανίζονται  στην  πρώιμη  παιδική  ηλικία.  Είναι
ενδιαφέρον ότι  τα αγόρια είναι  πιο πιθανό να αναπτύξουν άσθμα από τα
κορίτσια,  αλλά  οι  ενήλικες  γυναίκες  είναι  πιο  επιρρεπείς  στο  να
παρουσιάσουν άσθμα από τους ενήλικες άνδρες[3]. Επίσης, οι νέοι ενήλικες
ηλικίας  18  έως  24  ετών  είναι  πιθανότερο  να  διαγνωστούν[4]  από  ότι  οι
ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.
[3] Melgert BN, Ray A, Hylkema MN, Timens W, Postma DS “Are there reasons why adult asthma 
is more common in females?” (Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους το άσθμα των ενηλίκων είναι 
συχνότερο στις γυναίκες;) Curr Allergy Asthma Rep. 2007 May;7(2):143-50.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17437685 
Περίληψη
“Πολλές επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να
αναπτύξουν  άσθμα  με  εκδήλωση  στην  ενήλικη  ζωή  και  επίσης  υποφέρουν  από  σοβαρότερη
ασθένεια από τους άνδρες. Αυτές οι διαφορές φύλου φαίνεται να είναι προϊόν των βιολογικών
διαφορών  φύλου,  καθώς  και  των  κοινωνικοπολιτισμικών  και  περιβαλλοντικών  διαφορών.  Οι
βιολογικές  διαφορές  φύλου  περιλαμβάνουν  γενετικούς,  πνευμονικούς  και  ανοσολογικούς
παράγοντες. Υπάρχουν αξιόλογες ενδείξεις ότι οι ορμόνες φύλου είναι σημαντικοί καθοριστικοί
παράγοντες τουλάχιστον αυτών των βιολογικών διαφορών φύλου. Το παρόν έγγραφο διερευνά
την τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις  επιδράσεις των ορμονών φύλου στην ανοσολογική
λειτουργία, στα πνευμονικά κύτταρα και τη ρύθμιση των τοπικών διεργασιών στον πνεύμονα για
να  ρίξει  φως στους  υποκείμενους  μηχανισμούς  των  διαφορών φύλου στο  άσθμα.  Απαιτείται
περισσότερη έρευνα για  την  κατανόηση αυτών των μηχανισμών προκειμένου να βελτιωθεί  η
θεραπεία των γυναικών με άσθμα.”
[4] “11 facts about asthma” (11 δεδομένα σχετικά με το άσθμα) 
https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-asthma 

Λόγω  της  μόλυνσης  του  αέρα  και  της  συνεχώς  αυξανόμενης  ποικιλίας
αλλεργιογόνων, δεν είναι περίεργο ότι ο αριθμός των πασχόντων από άσθμα
αυξάνεται  από  τη  δεκαετία  του  '60,  σημειώνοντας  αύξηση  κατά  15%  την
τελευταία δεκαετία.

https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-asthma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17437685


Αν και δεν υπάρχει μόνιμη θεραπεία για το άσθμα, υπάρχουν μερικοί τύποι
θεραπειών που βοηθούν να διατηρηθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.

Συνήθως,  οι  ασθματικοί  έχουν  μια  συσκευή  εισπνοής,  η  οποία  δίνει  μια
προληπτικών  και  ανακουφιστικών  επιδράσεων  αντιμετώπιση,  επειδή  μια
επίθεση  μπορεί  να  συμβεί  ανά  πάσα  στιγμή.  Οι  προληπτικές  ουσίες
χρησιμοποιούνται  τακτικά  για  να  αποτρέψουν  την  ευαισθησία  των
αεραγωγών.  Τα ανακουφιστικά  φάρμακα χρησιμοποιούνται  για  τον  έλεγχο
των οξέων συμπτωμάτων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης.

Συνήθως,  εάν  οι  πάσχοντες  αποφεύγουν  τις  συνθήκες  που  προκαλούν  τα
συμπτώματά τους και παίρνουν τα φάρμακά τους όπως τους τα έχουν ορίσει,
το  να  τεθεί  η  διατήρηση  του  άσθματος  υπό  έλεγχο  δεν  θα  αποτελεί
πρόβλημα.  Τούτου  λεχθέντος,  το  άσθμα  μπορεί  να  είναι  επίμονο,  πολύ
απογοητευτικό και εξαντλητικό. Τα συμβατικά φάρμακα μπορεί να μην είναι
γενικά ελκυστικά,  καθώς περιέχουν στεροειδή και  ανοσορυθμιστές  που θα
μπορούσαν να έχουν παρενέργειες.

Αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που πολλοί ασθενείς αναζητούν διαφορετικές
λύσεις.  Πώς  λοιπόν  η  κάνναβη  συγκρίνεται  με  τα  κύρια  φαρμακευτικά
προϊόντα ως θεραπεία για το άσθμα;

Έρευνα για τη χρήση κάνναβης σε ασθενείς με άσθμα
Η ανακάλυψη της σχέσης ανάμεσα στην κάνναβη και το άσθμα ξεκίνησε με
μεγάλη επιτυχία το 1975 με μια μικρή και  πολύ απλή μελέτη.  Μια ομάδα
ερευνητών  με  επικεφαλής  τον  Dr.  Donald Tashkin  προκάλεσε  τεχνητά
βρογχικούς  σπασμούς  σε  οκτώ  κλινικά  σταθερούς  ασθενείς  με  άσθμα,
εστιάζοντας στη συμπεριφορά των αεραγωγών τους.

Σε  διαφορετικές  συνεδρίες,  οι  σπασμοί  προκλήθηκαν  είτε  με  εισπνοή
μεθαχολίνης, είτε με άσκηση σε ηλεκτρικό ακίνητο ποδήλατο και διάδρομο. Οι
ασθενείς  έλαβαν στη συνέχεια είτε  ένα εικονικό φάρμακο είτε πραγματική
κάνναβη με 2% THC.

Η μελέτη, “Effects of smoked marijuana in experimentally induced asthma”[5],
διαπίστωσε ότι  τα άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο ανακτήθηκαν από
τους βρογχικούς σπασμούς σε διάστημα 30 έως 60 λεπτών, κατά μέσο όρο. Τα
άτομα  που  έλαβαν  κάνναβη  με  2%  THC  ανακουφίστηκαν  από  σπασμούς
σχεδόν αμέσως. Αυτή ήταν μια επαναστατική ανακάλυψη εκείνη την εποχή



που  έδωσε  το  στίγμα  της  σχετικά  με  την  κάνναβη  και  το  κάπνισμα  με  το
άσθμα.
[5] Tashkin DP, Shapiro BJ, Lee YE, Harper CE “Effects of smoked marijuana in experimentally 
induced asthma” (Επιδράσεις της καπνιζόμενης κάνναβης στο πειραματικά επαγόμενο άσθμα) 
Am Rev Respir Dis. 1975 Sep;112(3):377-86.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1099949 
Περίληψη
“Μετά από πειραματική επαγωγή οξέος βρογχόσπασμου σε 8 άτομα με κλινικά σταθερό βρογχικό
άσθμα,  τα  αποτελέσματα  των  500mg  καπνιζόμενης  κάνναβης  (2,0%  δέλτα-
τετραϋδροκανναβινόλης)  σε  συγκεκριμένη  αγωγιμότητα  των  αεραγωγών  και  στον  όγκο  του
θωρακικού αερίου συγκρίθηκαν με εκείνα των 500mg καπνιζόμενης εικονικής κάνναβης (0,0%
δέλτα-τετραϋδροκανναβινόλης),  0,25ml  αερολυμένου  φυσιολογικού  ορού  και  0,25ml  αεροζόλ
ισοπροτερενόλης (1,250mug). Ο βρογχόσπασμος προκλήθηκε σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις, με
εισπνοή μεθαχολίνης και, σε τέσσερις άλλες περιπτώσεις, με άσκηση σε εργομετρικό ποδήλατο ή
διάδρομο.  Η  μεθαχολίνη  και  η  άσκηση  προκάλεσαν  μέσες  μειώσεις  της  συγκεκριμένης
αγωγιμότητας των αεραγωγών κατά 40 έως 55% και 30 έως 39%, αντίστοιχα, και μέσες αυξήσεις
στον  όγκο  του  θωρακικού  αερίου  μεταξύ  35  και  43% και  25  έως  35%  αντίστοιχα.  Μετά  τον
επαγόμενο  από  μεθαχολίνη  βρογχόσπασμο,  η  εισπνοή  κάνναβης  με  εικονικό  φάρμακο  και  η
εισπνοή  φυσιολογικού  ορού  έδωσαν  ελάχιστες  μεταβολές  στην  ειδική  αγωγιμότητα  των
αεραγωγών και  στον  όγκο  του  θωρακικού αερίου,  ενώ η  2% κάνναβη  και  η  ισοπροτερενόλη
προκάλεσαν την άμεση διόρθωση του βρογχόσπασμου και τον σχετικό υπερδιόγκωση. Μετά τον
βρογχόσπασμο που προκλήθηκε από την άσκηση, η εικονική κάνναβη και το αλατούχο διάλυμα
ακολουθήθηκαν από προοδευτική ανάκαμψη κατά τη διάρκεια 30 έως 60 λεπτών, ενώ η 2,0%
κάνναβη  και  η  ισοπροτερενόλη  προκάλεσε  άμεση  αναστροφή  του  άσθματος  και  της
υπερδιόγκωσης που προκλήθηκε από την άσκηση.”

Τον  Μάρτιο  του  1985  ξεκίνησε  μια  μελέτη  20  ετών[6]  και  κατέληξε  στο
συμπέρασμα ότι οι μέτριοι καπνιστές κάνναβης, οι οποίοι διαγνώστηκαν με
άσθμα, βελτίωσαν τη λειτουργία των πνευμόνων τους χωρίς να υποφέρουν
από τη βλάβη των πνευμόνων σε σύγκριση με τους καπνιστές των τσιγάρων.
[6] (ό.π.) “Association Between Marijuana Exposure and Pulmonary Function over 20 Years, The 
Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study” (Σύνδεση μεταξύ της 
έκθεσης στην κάνναβη και της λειτουργίας του πνεύμονα σε διάστημα 20 ετών, Μελέτη 
ανάπτυξης κινδύνου στεφανιαίας νόσου σε νέους ενηλίκους (CARDIA))

Με πιο πρόσφατες ανεπίσημες αναφορές ότι η χρήση κάνναβης με κάπνισμα
σταματά τις επιθέσεις άσθματος, ήρθε η ώρα να αποδειχθεί ότι η κάνναβη
είναι βρογχοδιασταλτικό.

Σε μια μελέτη του 2014, ερευνητές απομονώθηκαν δείγματα βρόγχων από 88
συμμετέχοντες, τόσο από υγιή άτομα όσο και ασθενείς με άσθμα. Σε αυτά τα
δείγματα  προκλήθηκαν  βρογχικοί  σπασμοί  με  ηλεκτρική  διέγερση  και  στη
συνέχεια χορηγήθηκε THC καθώς και μερικά άλλα συνθετικά κανναβινοειδή.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1099949


Η  έρευνα[7]  διαπίστωσε  ότι  τα  κανναβινοειδή  (η  THC  για  την  ακρίβεια)
ενεργοποιούν τους υποδοχείς CB1, οι οποίοι σταμάτησαν τους σπασμούς και
διόγκωσαν  τα  όργανα.  Σε  γενικές  γραμμές,  η  πιο  ψυχοτρόπος  ουσία  στην
κάνναβη  επέκτεινε  τους  αεραγωγούς,  καθιστώντας  ευκολότερη  την  είσοδο
του αέρα στους πνεύμονες.
[7] Grassin-Delyle S, Naline E, Buenestado A, Faisy C, Alvarez JC, Salvator H, Abrial C, Advenier C, 
Zemoura L, Devillier P “Cannabinoids inhibit cholinergic contraction in human airways through 
prejunctional CB1 receptors” (Τα κανναβινοειδή αναστέλλουν τη χολινεργική συστολή των 
ανθρώπινων αεραγωγών μέσω των προληπτικών υποδοχέων CB1) Br J Pharmacol. 2014 
Jun;171(11):2767-77.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24467410 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Το κάπνισμα κάνναβης είναι ευρέως διαδεδομένο σε πολλές χώρες και η
χρήση με κάπνισμα συνθετικών κανναβινοειδών αυξάνεται. Το κάπνισμα ενός τσιγάρου κάνναβης
οδηγεί σε βρογχοδιαστολή τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ασθματικούς. Οι επιδράσεις της Δ(9)-
τετραϋδροκανναβινόλης  και  των  συνθετικών  κανναβινοειδών  στην  αντιδραστικότητα  των
βρόγχων  του  ανθρώπου  δεν  έχουν  διερευνηθεί  προηγουμένως.  Εδώ,  επιδιώξαμε  να
αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των φυσικών και συνθετικών κανναβινοειδών στη χολινεργική
βρογχική συστολή.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  Οι  ανθρώπινοι  βρόγχοι  που  απομονώθηκαν  από  88  ασθενείς
εναιωρήθηκαν  σε  λουτρό  οργάνων  και  συστέλλονται  με  διέγερση  ηλεκτρικού  πεδίου  (EFS)
παρουσία  του  φυτοτακανναβινοειδούς  Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη,  της  ενδογενούς  2-
αραχιδονυλογλυκερόλης,  των  συνθετικών  διπλών  αγωνιστών  υποδοχέων  CB1  και  CB2,
WIN55,212-2  και  CP55,940,  τον  συνθετικό,  επιλεκτικό  του  υποδοχέα  CB2,  JWH-133  ή  τον
επιλεκτικό  αγωνιστή  Ο-1602  του  GPR55.  Οι  υποδοχείς  που  εμπλέκονται  στην  απόκριση
χαρακτηρίστηκαν  χρησιμοποιώντας  επιλεκτικούς  ανταγωνιστές  υποδοχέων  CB1  και  CB2
(SR141716 και SR144528 αντίστοιχα).
ΒΑΣΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Η  Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη,  το  WIN55,212-2  και  το  CP55,940
προκάλεσαν  εξαρτώμενη  από  τη  συγκέντρωση  αναστολή  των  χολινεργικών  συσπάσεων,  με
μέγιστες αναστολές 39, 76 και 77% αντιστοίχως. Το JWH-133 είχε μόνο αποτέλεσμα σε υψηλές
συγκεντρώσεις. Η 2-αραχιδονυλογλυκερόλη και το Ο-1602 στερούνταν οποιασδήποτε επίδρασης.
Μόνο  οι  υποδοχείς  CB1  εμπλέκονται  στην  απόκριση  επειδή  τα  αποτελέσματα  των
κανναβινοειδών ανταγωνίσθηκαν από το SR141716, αλλά όχι από το SR144528. Τα κανναβινοειδή
δεν αλλοίωσαν τον βασικό τόνο ή τις συστολές που προκαλούνται από εξωγενή Ach.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Η ενεργοποίηση των προληπτικών υποδοχέων CB1 προκαλεί την
αναστολή της επαγόμενης από EFS χολινεργικής συστολής στους βρόγχους του ανθρώπου. Αυτός
ο μηχανισμός μπορεί να εξηγήσει την οξεία βρογχοδιαστολή που προκαλείται από το κάπνισμα
της κάνναβης.”

Μετά από χρόνια έρευνας, έγινε ξεκάθαρο: η THC κέρδισε τον αγώνα από την
CBD. Η CBD είναι γνωστή ως ένας μεγάλος αντιφλεγμονώδης παράγοντας και
έχει  συγκεντρώσει  όλο  και  περισσότερο  την  προσοχή  των  χρηστών,  των
ιατρών και των επιστημόνων τα τελευταία πέντε χρόνια.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24467410


Αυτό σημαίνει ότι η THC έχει υποτιμηθεί τα τελευταία χρόνια, ίσως λόγω των
ψυχοδραστικών  επιδράσεών  της,  οι  οποίες  πιθανόν  αφορούσαν  πολλούς
ιατρούς και ασθενείς.

Μια μελέτη από το 2015, ωστόσο, υπενθυμίζει την ιατρική αξία της THC. Αν
και ήταν μια μελέτη σε ζώα, κατέληξε σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα και
παρείχε μια ισχυρή βάση για περαιτέρω έρευνα.

Ερευνητές ανέλυσαν έξι διαφορετικά κανναβινοειδή: THC, CBD[8], CBG, CBC,
CBD-Α, και THC-V, με σκοπό να ανακαλύψουν αν αυτά τα κανναβινοειδή θα
σταματήσουν  τη  συστολή  των  αεραγωγών  που  προκαλείται  από
φλεγμονώδεις πρωτεΐνες.
[8] “What Is CBD and What Are Its Medical Benefits?” (Τι είναι η CBD και ποια είναι τα ιατρικά 
της οφέλη;) https://greencamp.com/cannabidiol/ 

Ήταν  εκπληκτικό  το  γεγονός  ότι  μόνο  οι  THC  και  THC-V  ανέστειλαν  τις
συστολές.  Τα  άλλα  κανναβινοειδή,  συμπεριλαμβανομένης  της  CBD,  δεν  το
έκαναν. Στην πραγματικότητα, η THC είχε πολύ ισχυρότερο αποτέλεσμα από
ότι η THC-V[9], η οποία στην πραγματικότητα εμπόδισε τους υποδοχείς CB1
προκαλώντας μερικά αρνητικά αποτελέσματα.
[9] Makwana R, Venkatasamy R, Spina D, Page C “The effect of phytocannabinoids on airway 
hyper-responsiveness, airway inflammation, and cough” (Η επίδραση των φυτοκανναβινοειδών 
στην υπερέκκριση των αεραγωγών, στη φλεγμονή των αεραγωγών και στον βήχα) J Pharmacol 
Exp Ther. 2015 Apr;353(1):169-80.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25655949 
Περίληψη
“Η κάνναβη έχει αποδειχθεί ότι έχει βρογχοδιασταλτική, αντιφλεγμονώδη και αντιβηχική δράση
στους αεραγωγούς, αλλά οι πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά κανναβινοειδή, τους υποδοχείς
τους  και  τους  μηχανισμούς  αυτών  των  αποτελεσμάτων  είναι  περιορισμένες.  Συγκρίναμε  τα
αποτελέσματα των Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη, κανναβιδιόλη, κανναβιγερόλη, κανναβιχρωμένη,
κανναβιδιολικό  οξύ,  και  τετραϋδροκανναβιβαρίνη  για  συσπάσεις  του  ινδικού  χοιριδίου-
απομονωμένης  τραχείας  και  βρογχοσυστολή  που  προκαλείται  από  νευρική  διέγερση  ή
μεθαχολίνη σε αναισθητοποιημένα ινδικά χοιρίδια μετά από έκθεση σε αλατούχο διάλυμα ή την
προφλεγμονώδη κυτοκίνη, τον παράγοντα νέκρωσης όγκου α (TNF-α). Το CP55940 (2-[(1R,2R,5R)-
5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)  cyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol),  ένας  συνθετικός
αγωνιστής κανναβινοειδών, ερευνήθηκε επίσης in vitro. Τα κανναβινοειδή αξιολογήθηκαν επίσης
σε διήθηση λευκοκυττάρων που προκαλείται από TNF-α και λιποπολυσακχαρίτη στους πνεύμονες
και αποκρίσεις βήχα που προκαλούνται από κιτρικό οξύ σε ινδικά χοιρίδια. Το TNF-α, αλλά όχι το
αλατούχο,  έδωσε  αυξημένη τραχειακή συσταλτικότητα  και  βρογχοσυστολή που επάγεται  από
διέγερση νεύρων, αλλά όχι η μεθαχολίνη. Η Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη και το CP55940 μείωσαν
τις συσπάσεις που προκάλεσαν οι νεύρο-προκαλούμενες από το  TNF-α in vitro στο μέγεθος της
τραχείας  που  επωάστηκε  με  αλατούχο  ορό.  Αυτή  η  επίδραση  ανταγωνίστηκε  από  τους
ανταγωνιστές  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  CB(1)  και  CB(2),  AM251  [N-(piperidin-1-yl)-5-(4-
iodophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-caroxamide]  και  JTE907  [N-(1,3-
benzodioxol-5-ylmethyl)-1,2-dihydro-7-methoxy-2-oxo-8-(pentyloxy)-3-quinolinecarboxamide],
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αντιστοίχως. Η τετραϋδροκανναβιβαρίνη ανέστειλε εν μέρει τις αυξημένες από TNF-α συσπάσεις
των νεύρων, ενώ τα άλλα κανναβινοειδή δεν είχαν αποτέλεσμα. Η επίδραση της κανναβιδιόλης
και  της  Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλης  μαζί  δεν  διαφέρει  από  εκείνη  της  τελευταίας  μόνη της.
Μόνο η Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη αναστέλλει την επαγόμενη από το TNF-α επαγόμενη στον
πνεύμονα βρογχοσυστολή, την πρόσληψη ουδετερόφιλων στους αεραγωγούς και τις επαγόμενες
από  κιτρικό  οξύ  αντιδράσεις  βήχα.  Οι  ενισχυμένες  με  TNF-α  συσπάσεις  του  λείου  μυός  των
αεραγωγών  σε  απόκριση  της  διέγερσης  των  νεύρων  με  ενίσχυση  της  απελευθέρωσης
μεταγγαλλονικού ακετυλοχολίνης. Η Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη και το CP55940 ανέστειλαν την
TNF-α-ενισχυμένη  απελευθέρωση  ακετυλοχολίνης,  και  ως  εκ  τούτου  την  συστολή  και  την
βρογχοσυστολή,  μέσω της ενεργοποίησης των προσυναπτικών CB(1) και  CB(2) υποδοχέων. Τα
άλλα  κανναβινοειδή  δεν  επηρέασαν  την  χολινεργική  μετάδοση  και  μόνο  η  Δ(9)-THC  έδειξε
επιδράσεις  στην  υπερευαισθησία  των  αεραγωγών,  την  αντιφλεγμονώδη  δράση  και  την
αντιβηχική δράση στους αεραγωγούς.”

Εναλλακτικές λύσεις για το κάπνισμα κάνναβης
Όπως μπορούμε να δούμε, αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι τα κανναβινοειδή
από την κάνναβη δεν είναι τόσο κακά για τους πάσχοντες από άσθμα, όπως
πιστεύαμε αρχικά. Ωστόσο, μέχρις ότου υπάρξουν περισσότερα αποδεικτικά
στοιχεία και επιστημονική συναίνεση σχετικά με το θέμα, τα προαναφερθέντα
συμπεράσματα δεν πρέπει να θεωρηθούν ως απόδειξη.

Υπάρχουν ακόμη μερικά ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το αν οι  καπνιστές
κάνναβης  δεν  πάσχουν  από  καρκίνο  του  πνεύμονα  όσο  οι  καπνιστές
καπνού[10].  Δυστυχώς,  υπάρχουν  σημαντικές  ενδείξεις  ότι  το  κάπνισμα
πρέπει  να  αποφευχθεί  και  μια  συγκεκριμένη  μελέτη  από  το  1998[11]
διαπίστωσε ότι οι νεαροί υγιείς ενήλικες που καπνίζουν τακτικά την κάνναβη
είναι  πιο  πιθανό  να  έχουν  φλεγμονή  των  πνευμόνων,  ακριβώς  όπως  οι
καπνιστές καπνού.



[10] Zhang LR, Morgenstern H, Greenland S, Chang SC, Lazarus P, Teare MD, Woll PJ, Orlow I, Cox B, 
(Cannabis and Respiratory Disease Research Group of New Zealand) Brhane Y, Liu G, Hung RJ 
“Cannabis smoking and lung cancer risk: Pooled analysis in the International Lung Cancer 
Consortium” (Το κάπνισμα κάνναβης και ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα: Συγκεντρωτική 
ανάλυση στο International Lung Cancer Consortium) Int J Cancer. 2015 Feb 15;136(4):894-903.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24947688 
Περίληψη
“Για  να  διερευνηθεί  η  σχέση  μεταξύ  του  καπνίσματος  της  κάνναβης  και  του  καρκίνου  του
πνεύμονα, συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 2.159 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα και 2.985
μάρτυρες από 6 μελέτες περιπτώσεων ελέγχου στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και
τη  Νέα Ζηλανδία  στο  πλαίσιο  της  International  Lung  Cancer  Consortium.  Οι  συσχετισμοί  που
σχετίζονται  με  τη  μελέτη  μεταξύ  του  καπνίσματος  κάνναβης  και  του  καρκίνου του  πνεύμονα
εκτιμήθηκαν  χρησιμοποιώντας  την  άνευ  όρων  διοικητική  παλινδρόμηση  για  τους
κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες, την κατάσταση του καπνίσματος ταμπάκου και  τα  pack-
years. Οι εκτιμήσεις αναλογίας πιθανοτήτων συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιώντας μοντέλα τυχαίων
αποτελεσμάτων. Αναλύσεις υποομάδων έγιναν για το φύλο, την ιστολογία και το κάπνισμα. Τα
σχήματα  των  σχέσεων  δόσης-απόκρισης  εξετάστηκαν  χρησιμοποιώντας  περιορισμένη  κυβική
παλινδρόμηση  spline. Το συνολικό συγκεντρωμένο OR για συνηθισμένους έναντι μη συνήθεις ή
ποτέ χρήστες ήταν 0,96 (95% CI: 0,66-1,38). Σε σύγκριση με τους μη συνήθεις ή ποτέ χρήστες, η
περίληψη OR ήταν 0,88 (95% CI: 0,63-1,24) για τα άτομα που καπνίζουν 1 ή περισσότερα κοινά
ισοδύναμα τσιγάρων κάνναβης ανά ημέρα και 0,94 (95% CI: 0,67-1,32) τουλάχιστον 10 joint-years.
Για περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος, τα ORs ήταν 1,73 (95% CI: 0,75-4,00) και 1,74 (95% CI: 0,85-
3,55), αντίστοιχα. Ωστόσο, δεν βρέθηκε συσχέτιση για το πλακώδες καρκίνωμα που βασίζεται σε
μικρούς αριθμούς. Αδύναμοι συνδυασμοί μεταξύ του καπνίσματος κάνναβης και του καρκίνου
του πνεύμονα παρατηρήθηκαν σε καπνιστές που δεν κάπνισαν ποτέ ταμπάκο. Το μοντέλο Spline
έδειξε μια αδύναμη θετική μονοτονική συσχέτιση μεταξύ της σωρευτικής χρήσης κάνναβης και
του  καρκίνου  του  πνεύμονα,  αλλά  η  ακρίβεια  ήταν  χαμηλή  σε  υψηλά  επίπεδα  έκθεσης.  Τα
αποτελέσματα από τις  συγκεντρωτικές  αναλύσεις  μας παρέχουν λίγες  ενδείξεις  για  αυξημένο
κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα στους συνήθεις ή μακροχρόνιους καπνιστές κάνναβης, αν και δεν
μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα δυνητικής δυσμενούς επίδρασης για βαριά κατανάλωση.”
[11] Roth MD, Arora A, Barsky SH, Kleerup EC, Simmons M, Tashkin DP “Airway inflammation in 
young marijuana and tobacco smokers” (Φλεγμονή των αεραγωγών σε νεαρούς καπνιστές 
κάνναβης και καπνιστές ταμπάκου) Am J Respir Crit Care Med. 1998 Mar;157(3 Pt 1):928-37.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9517614 
Περίληψη
“Σαράντα υγιή νεαρά άτομα, ηλικίας 20 έως 49 ετών, υποβλήθηκαν σε βιντεοβρογχοσκόπηση,
βιοψία βλεννογόνου και βρογχική πλύση για να αξιολογηθεί η φλεγμονή των αεραγωγών που
προκαλείται από το συνηθισμένο κάπνισμα κάνναβης ή/και καπνού (ταμπάκο). Οι βιντεοκασέτες
ταξινομήθηκαν τυφλά για κεντρικό ερύθημα των αεραγωγών, οίδημα και εκκρίσεις αεραγωγών
χρησιμοποιώντας  ένα  τροποποιημένο  δείκτη  οπτικής  βρογχίτιδας.  Τα  ποσοστά  του  δείκτη
βρογχίτιδας ήταν σημαντικά υψηλότερα στους καπνιστές κάνναβης (MS), τους καπνιστές καπνού
(TS)  και  στους  συνδυασμένους  καπνιστές  κάνναβης  /  καπνού  (MTS),  σε  σχέση  με  τους  μη
καπνιστές (NS). Ως παθολογική συσχέτιση αξιολογήθηκαν βιοψίες βλεννογόνου για την παρουσία
αγγειακής  υπερπλασίας,  υποβλεννογόνου  οιδήματος,  διήθησης  φλεγμονωδών  κυττάρων  και
υπερπλασίας κυττάρου κάψας. Οι βιοψίες ήταν θετικές για δύο από αυτά τα κριτήρια στο 97%
όλων των καπνιστών και για τρία κριτήρια στο 72%. Αντίθετα, καμία από τις βιοψίες από τους NS
δεν  εμφάνισε  περισσότερα  από  ένα  θετικά  ευρήματα.  Τέλος,  ως  μέτρο  της  φλεγμονής  των
απομακρυσμένων  αεραγωγών,  προσδιορίστηκαν  οι  μετρήσεις  ουδετερόφιλων  και  οι
συγκεντρώσεις ιντερλευκίνης-8 (IL-8) σε υγρό βρογχικής πλύσης. Το ποσοστό των ουδετεροφίλων
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συσχετίστηκε με τα επίπεδα IL-8 και υπερέβη το 20% σε 0 από τους 10 NS, 1 από 9 στους MS, 2
από 9 στους TS και 5 από 10 στους MTS. Συμπεραίνουμε ότι το κανονικό κάπνισμα κάνναβης από
νέους  ενήλικες  σχετίζεται  με  σημαντική  φλεγμονή  των  αεραγωγών  που  είναι  παρόμοια  σε
συχνότητα,  τύπο  και  μέγεθος  με  εκείνη  που  παρατηρείται  στους  πνεύμονες  των  καπνιστών
καπνού.”

Έτσι,  αν  κάποιος  θέλει  απλώς  να  φτάσει  σε  υψηλά  επίπεδα  ή  να
αντιμετωπίσει άλλες καταστάσεις όπως το άγχος ή την ADD (ΔΕΠ), υπάρχουν
άλλοι τρόποι να απολαύσουν και να πάρουν το καλύτερο από την κάνναβη.

Τα βρώσιμα μπορεί να αποδειχθούν ένας ασφαλής και υγιής τρόπος για τους
ασθματικούς να απολαμβάνουν την κάνναβη. Απλά ας ψάξουν στο Google και
θα βρουν ότι  υπάρχουν τόνοι  συνταγών που διατίθενται  για brownies[12],
μπισκότα, καραμέλες κάνναβης και πολλά άλλα.
[12] “How to Make Weed Brownies in 2 Ways (Classic Recipes)” (Πώς να φτιάξεις brownies 
κάνναβης σε 2 τρόπους (Κλασσικές Συνταγές)) https://greencamp.com/how-to-make-weed-
brownies/ 

Ωστόσο, να είσαι προσεκτικός με τα βρώσιμα δεδομένου ότι είναι πραγματικά
αρκετά εύκολο να καταναλώσεις περισσότερα από όσα μπορεί να χρειάζεται.
Τα βρώσιμα μεταβολίζονται στο πεπτικό σύστημα και χρειάζονται έως και 45
λεπτά για να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα. Αν το συγκρίνουμε αυτό
με το κάπνισμα, το οποίο παράγει αποτελέσματα σχεδόν αμέσως, ίσως να μας
κάνει να νομίσουμε ότι δεν μας έχει πιάσει.  Η ευφορικότητα όμως από τα
βρώσιμα είναι και μεγαλύτερη και ισχυρότερη.

Αλλά μην ανησυχείς, επειδή, ανεξάρτητα από το πόση ευφορικότητα θα λάβει
ένα άτομο (έστω και κατά λάθος), δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα μπορέσει
να έχει μια υπερβολική δόση[13] και να πεθάνει από την κάνναβη.
[13] “Marijuana Overdose: Is It Even Possible to Die from Cannabis?” (Η υπερβολική δόση 
κάνναβης: Είναι ποτέ δυνατό να πεθάνει κάποιος από την κάνναβη;) 
https://greencamp.com/marijuana-overdose/ 

Πώς μπορούν τα βρώσιμα να βοηθήσουν τους πάσχοντες από άσθμα;
Δεδομένου ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για τα κανναβινοειδή από τα βρώσιμα
για να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, αυτός ο τρόπος κατανάλωσης
της  κάνναβης  πιθανότατα  δεν  θα  προλάβει  να  σταματήσει  μια  επίθεση
άσθματος. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείς βρώσιμα σε τακτική βάση, αυτά μπορεί
να είναι σε θέση να σε βοηθήσουν στην πρόληψη μιας επίθεσης άσθματος,
όπως συνέβαινε με τα υποκείμενα στις προαναφερθείσες μελέτες.

https://greencamp.com/marijuana-overdose/
https://greencamp.com/how-to-make-weed-brownies/
https://greencamp.com/how-to-make-weed-brownies/


Τι σκέφτονται άλλοι πάσχοντες από άσθμα για το κάπνισμα της 
κάνναβης;
Είδαμε τι έχει να πει η επιστήμη σχετικά με το θέμα, αλλά τι γίνεται με τους
πραγματικούς ασθενείς με άσθμα; Πώς αισθάνονται σχετικά με το κάπνισμα
στην κατάσταση τους;

Το  Reddit  προσφέρει  κάποια  θέματα  όπως  αυτό.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η
εμπειρία των ασθενών με άσθμα φαίνεται να είναι διαιρεμένη. Εάν ένα άτομο
πάσχει  από  άσθμα  και  εξακολουθεί  να  χρησιμοποιεί  κάνναβη,  μπορεί  να
μοιραστεί την εμπειρία του στα σχόλια εδώ:

 “Can marijuana affect the breathing of an asthmatic?” (Μπορεί η κάνναβη
να επηρεάσει την αναπνοή ενός ασθματικού;)

https://www.reddit.com/r/Drugs/comments/5g1smf/can_marijuana_affect_th
e_breathing_of_an_asthmatic/ 

Η έρευνα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο δεν είναι ιατρική άποψη και
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Εάν ενδιαφέρεσαι να εξερευνήσεις
την  κάνναβη  ως  μια  θεραπεία  για  μια  συγκεκριμένη  ασθένεια,  νόσο  ή
πάθηση, καλύτερα να συμβουλευτείς το γιατρό σου.

Μελέτες

https://www.reddit.com/r/Drugs/comments/5g1smf/can_marijuana_affect_the_breathing_of_an_asthmatic/
https://www.reddit.com/r/Drugs/comments/5g1smf/can_marijuana_affect_the_breathing_of_an_asthmatic/


Από το PROJECT CBD, “Asthma” (Άσθμα)
https://www.projectcbd.org/condition/13/Asthma 

* Pini A, Mannaioni G, Pellegrini-Giampietro D, Passani MB, Mastroianni R, 
Bani D, Masini E “The role of cannabinoids in inflammatory modulation of 
allergic respiratory disorders, inflammatory pain and ischemic stroke” (Ο 
ρόλος των κανναβινοειδών στη φλεγμονώδη διαμόρφωση των αλλεργικών 
αναπνευστικών διαταραχών, του φλεγμονώδους πόνου και του ισχαιμικού 
επεισοδίου) Curr Drug Targets. 2012 Jun;13(7):984-93.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22420307 
Περίληψη
“Αυτή η ανασκόπηση έχει σκοπό να προσφέρει ενημερωμένες πληροφορίες
σχετικά με τη συμμετοχή των κανναβινοειδών στη διαδικασία της φλεγμονής,
εστιάζοντας  στις  ανοσολογικές  /  αλλεργικές  αντιδράσεις,  τον  φλεγμονώδη
πόνο και τη νευροφλεγμονή και συζητώντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του
μεταβολισμού  των  ενδοκανναβινοειδών,  των  προστανοειδών  και  του
μονοξειδίου του αζώτου. Δύο τύποι υποδοχέων κανναβινοειδών, οι CB1 και
CB2, οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια υποδοχέων συζευγμένων με πρωτεΐνη
G,  έχουν  ταυτοποιηθεί  και  στοχεύονται  από  πολυάριθμους  εξωγενείς  και
ενδογενείς συνδέτες. Η ενεργοποίηση υποδοχέων CB2 σε μαστοκύτταρα έχει
άμεσες  αντιφλεγμονώδεις  επιδράσεις,  προκαλώντας  μειωμένη
απελευθέρωση  προ-φλεγμονωδών  μεσολαβητών  από  αυτά  τα  κύτταρα.  Η
ενεργοποίηση των υποδοχέων CB1 σε βρογχικές απολήξεις των νεύρων έχει
βρογχοδιασταλτικά αποτελέσματα επηρεάζοντας τον λείο μυ του αεραγωγού

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22420307
https://www.projectcbd.org/condition/13/Asthma


και μπορεί να είναι ευεργετική στην υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών
και στο άσθμα. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η φαρμακολογική παρεμβολή
στον  μεταβολισμό  των  ενδοκανναβινοειδών  οδηγεί  σε  αντι-νοσηρή
δραστηριότητα,  με  τη  μεσολάβηση των υποδοχέων  CB1 και  CB2,  σε  ζωικά
μοντέλα  φλεγμονώδους  πόνου.  Η  παρουσία  του  ενδοκανναβινοειδούς
μηχανισμού στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μαζί με υψηλά επίπεδα έκφρασης
CB1, υποδηλώνει ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι ένας σημαντικός
ρυθμιστής  της  νευροφλεγμονής  και  ενός  πιθανού  στόχου  φαρμάκου.  Σε
επιλεγμένες συνθήκες, η ενεργοποίηση των υποδοχέων CB1 στα αιμοφόρα
αγγεία  μπορεί  να  έχει  ευεργετικές  αντι-ισχαιμικές  επιδράσεις.  Εντούτοις,
καθώς  τα  ενδοκανναβινοειδή  μπορούν  επίσης  να  συνδέονται  με  τους
βανιλλοειδείς  υποδοχείς,  μπορούν  επίσης  να  προκαλούν  νευροτοξικές
επιδράσεις.”

* Zoerner AA, Stichtenoth DO, Engeli S, Batkai S, Winkler C, Schaumann F, 
Janke J, Holz O, Krug N, Tsikas D, Jordan J, Hohlfeld JM “Allergen challenge 
increases anandamide in bronchoalveolar fluid of patients with allergic 
asthma” (Η πρόκληση αλλεργιογόνων αυξάνει το ανανδαμίδιο στο 
βρογχοκυψελιδικό υγρό ασθενών με αλλεργικό άσθμα) Clin Pharmacol Ther. 
2011 Sep;90(3):388-91.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716266 
Περίληψη
“Προκλινικές μελέτες υποδηλώνουν ότι το ενδοκανναβινοειδές ανανδαμίδιο
περιορίζει  την  αλλεργική  απόφραξη  και  φλεγμονή  των  αεραγωγών.  Ως  εκ
τούτου,  εφαρμόσαμε  αλατούχο  ή  αλλεργιογόνα  μέσω  βρογχοσκόπησης  σε
διαφορετικά  τμήματα  πνευμόνων  ασθενών  με  αλλεργικό  άσθμα.
Εικοσιτέσσερις  ώρες  αργότερα,  οι  συγκεντρώσεις  ανανδαμιδίου  σε  υγρά
βρογχοκυψελιδικής  πλύσης  είχαν  αυξηθεί  περισσότερο  από  τετραπλάσιες
φορές. Οι συγκεντρώσεις του ανανδαμιδίου συσχετίστηκαν με τη σοβαρότητα
της φλεγμονής των αεραγωγών. Αυτές οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η
έκθεση  σε  αλλεργιογόνα  ενεργοποιεί  ειδικά  το  πνευμονικό
ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ) σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα.”

* Giannini L, Nistri S, Mastroianni R, Cinci L, Vannacci A, Mariottini C, Passani 
MB, Mannaioni PF, Bani D, Masini E “Activation of cannabinoid receptors 
prevents antigen-induced asthma-like reaction in guinea pigs” (Η 
ενεργοποίηση των υποδοχέων κανναβινοειδών προλαμβάνει την επαγόμενη 
από αντιγόνο αντίδραση τύπου άσθματος σε ινδικά χοιρίδια) J Cell Mol Med. 
2008 Dec;12(6A):2381-94.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716266


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18266975 
Περίληψη
“Σε αυτή τη μελέτη αξιολογήσαμε τις επιδράσεις του αγωνιστή CP55,940 (CP)
του  κανναβινοειδούς  υποδοχέα  CB1/CB2  σε  επαγόμενη  από  αντιγόνο
αντίδραση  τύπου  άσθματος  σε  ευαισθητοποιημένα  ινδικά  χοιρίδια  και
εξετάσαμε την ικανότητα του ειδικού ανταγωνιστή υποδοχέα CB2, SR144528
(SR) και CB1 υποδοχέα, AM251 (AM) να παρεμβαίνει στις επιδράσεις του CP.
Τα ινδικά χοιρίδια ευαισθητοποιημένα σε οβαλβουμίνη τοποθετημένα σε ένα
αναπνευστικό θάλαμο προκλήθηκαν με το αντιγόνο που δίδεται από αεροζόλ.
Το CP (0,4mg/kg b.wt.) δόθηκε i.p. 3 ώρες πριν την πρόκληση οβαλβουμίνης.
Εξήντα λεπτά πριν από τη χορήγηση CP, μερικά ζώα υποβλήθηκαν σε αγωγή
ενδοπεριτοναϊκά με ΑΜ ή SR ή και τα δύο (0,1mg/kg b.wt.). Οι αναπνευστικές
παράμετροι καταγράφηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν. Στη συνέχεια ελήφθησαν
δείγματα  ιστού  των  πνευμόνων  για  ιστοπαθολογικές  και  μορφομετρικές
αναλύσεις  και  για  ανοσοϊστοχημεία  ηωσινοφιλικής  μείζονος  βασικής
πρωτεΐνης.  Επιπλέον,  η  δραστικότητα  μυελοϋπεροξειδάσης,  η  8-hydroxy-2-
deoxyguanosine,  τα επίπεδα μονοφωσφορικής κυκλικής αδενοσίνης (cAMP)
και μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP) και η έκφραση πρωτεΐνης CB1 και
CB2 υποδοχέα με  κηλίδωση Western  αξιολογήθηκαν σε  εκχυλίσματα ιστού
πνεύμονα.  Στo υγρό βρογχοκυψελιδικής πλύσης, μετρήθηκαν τα επίπεδα της
προσταγλανδίνης D2 και του παράγοντα νέκρωσης όγκου άλφα TNF-άλφα. Η
πρόκληση  της  οβαλβουμίνης  προκάλεσε  σημαντικές  ανωμαλίες  στις
προσδιορισθείσες  αναπνευστικές,  μορφολογικές  και  βιοχημικές
παραμέτρους. Η θεραπεία με CP μειώνει σημαντικά αυτές τις ανωμαλίες. Η
προεπεξεργασία  με  SR,  AM  ή  και  τα  δύο  επανέφερε  τις  προστατευτικές
επιδράσεις του CP, υποδεικνύοντας ότι τόσο οι υποδοχείς CB1 όσο και οι CB2
εμπλέκονται στην προστασία των πνευμόνων. Οι σημειούμενες θεραπείες δεν
μετέβαλαν την έκφραση των πρωτεϊνών του υποδοχέα κανναβινοειδών, όπως
φαίνεται  από  την  κηλίδωση  Western.  Αυτά  τα  ευρήματα  δείχνουν  ότι  η
στόχευση  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  θα  μπορούσε  να  είναι  μια  νέα
προληπτική θεραπευτική στρατηγική σε ασθματικούς ασθενείς.”

* Yoshihara S, Morimoto H, Ohori M, Yamada Y, Abe T, Arisaka O “Endogenous 
cannabinoid receptor agonists inhibit neurogenic inflammations in guinea 
pig airways” (Οι ενδογενείς αγωνιστές υποδοχέα κανναβινοειδών 
αναστέλλουν νευρογενείς φλεγμονές σε αεραγωγούς ινδικού χοιριδίου) Int 
Arch Allergy Immunol. 2005 Sep;138(1):80-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16103691 
Περίληψη

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16103691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18266975


“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Αν και η νευρογενής φλεγμονή μέσω της ενεργοποίησης των ινών
C στον αεραγωγό πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση
του άσθματος, ο ρυθμιστικός μηχανισμός τους παραμένει αβέβαιος.
ΣΚΟΠΟΣ:  Ερευνήθηκαν  τα  φαρμακολογικά  προφίλ  ενδογενών  αγωνιστών
υποδοχέα  κανναβινοειδών  στην  ενεργοποίηση  των  ινών  C σε  ιστούς
αεραγωγών  και  διευκρινίστηκαν  οι  μηχανισμοί  με  τους  τρόπους  με  τους
οποίους  τα  κανναβινοειδή  ρυθμίζουν  τις  φλεγμονώδεις  αντιδράσεις  των
αεραγωγών.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Εξετάστηκαν οι επιδράσεις των ενδογενών αγωνιστών υποδοχέα
κανναβινοειδών  στην  επαγόμενη  από  διέγερση  του  ηλεκτρικού  πεδίου
συστολή  βρογχικών  λείων  μυών,  την  επαγόμενη  από  καψαϊκίνη
βρογχοσυστολή  και  την  απελευθέρωση  ουσίας  Ρ  που  προκαλείται  από
καψαϊκίνη σε ιστούς αεραγωγού ινδικού χοιριδίου. Εξετάστηκαν οι επιδράσεις
των  ανταγωνιστών  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  και  των  αναστολέων
διαύλων  Κ+  στα  αποτελέσματα  των  αγωνιστών  των  υποδοχέων
κανναβινοειδών σε αυτές τις αναπνευστικές αντιδράσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και οι δύο ενδογενείς αγωνιστές υποδοχέα κανναβινοειδών,
ανανδαμιδίου  και  παλμιτοϋλαιθανολαμίδης,  ανέστειλαν  τη  συστολή  των
βρογχικών  λείων  μυών  ινδικού  χοιριδίου  που  προκλήθηκε  από  ηλεκτρικό
πεδίο,  αλλά όχι  την συστολή που προκαλείται  από τη νευροκινίνη Α.  Ένας
κανναβινοειδής ανταγωνιστής του CB2, το SR 144528, μείωσε την ανασταλτική
επίδραση ενδογενών αγωνιστών, αλλά όχι ο κανναβινοειδούς ανταγωνιστής
CB1, το SR 141716Α. Οι ανασταλτικές επιδράσεις των αγωνιστών μειώθηκαν
επίσης  με  την  προκαταρκτική  αγωγή  των  αναστολέων  του  καναλιού  Κ+
(καναλιού maxi-K+), της iberiotoxin και της charybdotoxin ενεργοποιούμενης
με  Ca2+,  αλλά  όχι  από  άλλους  αναστολείς  καναλιών  Κ+,  δέντροτοξίνη  ή
γλιβενκλαμίδη.  Το  ανανδαμίδιο  και  το  παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο
παρεμπόδισαν  την  επαγόμενη  από  την  καψαϊκίνη  απελευθέρωση  της
ανοσοαντιδραστικότητας τύπου Ρ της ουσίας από ιστούς αεραγωγού ινδικού
χοιριδίου.  Επιπροσθέτως,  η  ενδοφλέβια  ένεση  παλμιτοϋλαιθανολαμίδης
αναστέλλει  εξαρτώμενη  από  τη  δόση  επαγόμενη  από  καψαϊκίνη
βρογχοσυστολή ινδικού χοιριδίου, αλλά όχι την επαγόμενη από νευροκινίνη Α
αντίδραση.  Ωστόσο,  το  ανανδαμίδιο  δεν  μείωσε  την  επαγόμενη  από  την
καψαϊκίνη βρογχοσυστολή ινδικού χοιριδίου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Αυτά  τα  ευρήματα  υποδεικνύουν  ότι  οι  ενδογενείς
αγωνιστές  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  αναστέλλουν  την  ενεργοποίηση  των
ινών  C μέσω  υποδοχέων  κανναβινοειδών  CB2  και  διαύλων  maxi-Κ+  σε
αεραγωγούς ινδικού χοιριδίου.”



* Hartley JP, Nogrady SG, Seaton A “Bronchodilator effect of delta1-
tetrahydrocannabinol” (Βρογχοδιασταλτική επίδραση της δέλτα-
τετραϋδροκανναβινόλης) Br J Clin Pharmacol. 1978 Jun;5(6):523-5.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/656294 
Περίληψη
“1.  Η  δέλτα1-τρανς-τετραϋδροκανναβινόλη,  (δέλτα1-THC)  παράγει
βρογχοδιαστολή  σε  ασθματικούς  ασθενείς.  2.  Χορηγούμενο  σε
δοσομετρημένους  όγκους  62  μικρολίτρων  που  περιέχουν  50-200
μικρογραμμάρια  με  εισπνοή  από  συσκευή  αερολύματος  σε  ασθενείς  που
κρίνονται σταθεροί, αύξησε τον μέγιστο ρυθμό εκπνευστικής ροής (PEFR) και
τον αναγκασμένο εκπνεόμενο όγκο σε 1 δευτερόλεπτο (FEV1). 3. Ο ρυθμός
εμφάνισης,  το  μέγεθος  και  η  διάρκεια  της βρογχοδιασταλτικής  επίδρασης
ήταν συναφής με τη δόση.”

* Francieli Vuolo, Fabricia Petronilho, Beatriz Sonai, Cristiane Ritter, Jaime E. C. 
Hallak, Antonio Waldo Zuardi, José A. Crippa, Felipe Dal-Pizzol “Evaluation of 
Serum Cytokines Levels and the Role of Cannabidiol Treatment in Animal 
Model of Asthma” (Αξιολόγηση των επιπέδων των κυτοκινών ορού και ο 
ρόλος της θεραπείας με κανναβιδιόλη στο ζωικό μοντέλο του άσθματος) 
Mediators Inflamm. 2015;2015:538670.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4458548/ 
Περίληψη
“Το  άσθμα  αντιπροσωπεύει  ένα  πρόβλημα  δημόσιας  υγείας  και  κατά
παράδοση  χαρακτηρίζεται  ως  ατοπική  ασθένεια,  όπου  το  αλλεργιογόνο
μπορεί  να  προκαλέσει  κλινική  φλεγμονή  των  αεραγωγών,  βρογχική
υπεραντιδραστικότητα και αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών. Μελέτες
έχουν  καταδείξει  την  παρουσία  Τ-βοηθητικών  2  λεμφοκυττάρων  στον
πνεύμονα ασθενών με άσθμα. Αυτά τα κύτταρα εμπλέκονται στην παραγωγή
κυτοκινών που ρυθμίζει τη σύνθεση ανοσοσφαιρίνης. Αναγνωρίζοντας ότι η
αλληλεπίδραση των κυττάρων Τ με αντιγόνα / αλλεργιογόνα είναι το κλειδί
για την ανάπτυξη φλεγμονωδών ασθενειών, ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι
να  αξιολογήσει  το  αντιφλεγμονώδες  δυναμικό  της  κανναβιδιόλης  (CBD)  σε
αυτή  τη  ρύθμιση.  Το  άσθμα  προκλήθηκε  σε  ποντικούς  Wistar  ηλικίας  8
εβδομάδων από οβαλβουμίνη (OVA). Στις τελευταίες 2 ημέρες της πρόκλησης
με  OVA τα ζώα έλαβαν CBD (5mg/kg, ενδοπεριτοναϊκά) και σκοτώθηκαν 24
ώρες μετά. Τα επίπεδα IL-4, IL-5, IL-13, IL-6, IL-10 και TNF-α προσδιορίστηκαν
στον ορό. Η θεραπεία με CBD ήταν σε θέση να μειώσει τα επίπεδα ορού όλων
των αναλυόμενων κυτοκινών εκτός από τα επίπεδα της IL-10. Η CBD φαίνεται
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να  είναι  ένα  πιθανό  νέο  φάρμακο  για  τη  ρύθμιση  της  φλεγμονώδους
αντίδρασης στο άσθμα.”

Από το SATIVAisticated, “Cannabis Research for Asthma” (Έρευνα για το
άσθμα για κάνναβη) 

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

* M.E. Ferrini, S. Hong, A. Stierle, D. Stierle, N. Stella, K. Roberts, Z. Jaffar “CB2 
receptors regulate natural killer cells that limit allergic airway inflammation 
in a murine model of asthma” (Οι υποδοχείς CB2 ρυθμίζουν φυσικά κύτταρα 
φονιάδες που περιορίζουν την αλλεργική φλεγμονή των αεραγωγών σε 
μοντέλο άσθματος ποντικού) Allergy. 2017 Jun;72(6):937–947.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5418123/ 
Περίληψη
“Ιστορικό:  Το  αλλεργικό  άσθμα  είναι  μια  χρόνια  φλεγμονώδης  νόσος  των
αεραγωγών που περιλαμβάνει  τις  συμπληρωματικές  δράσεις  των έμφυτων
και  προσαρμοστικών  ανοσολογικών  αποκρίσεων.  Τα  ενδογενώς
δημιουργούμενα  κανναβινοειδή,  που  δρουν  μέσω  των  υποδοχέων  CB2,
παίζουν  σημαντικούς  ρόλους  τόσο  στις  ομοιοστατικές  όσο  και  στις
φλεγμονώδεις διεργασίες. Ωστόσο, η συμβολή των εικοσανοειδών που δρουν
με CB2 στα έμφυτα γεγονότα που προηγούνται  της ευαισθητοποίησης στο
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αλλεργιογόνο  της  κοινής  οικιακής  σκόνης  (house  dust  mite,  HDM),
παραμένουν προς διευκρίνιση. Ερευνήσαμε το ρόλο της ενεργοποίησης CB2
κατά τη διάρκεια πνευμονικής φλεγμονής που προκαλείται από αλλεργιογόνα
και της λειτουργίας τελεστή ΝΚ κυττάρων.
Μέθοδοι:  Οι  αποκρίσεις  του  βλεννογόνου  του  πνεύμονα  σε  ποντίκια  με
έλλειψη CB2 (CB2-/-)  εξετάστηκαν και  συγκρίθηκαν με θηλυκά ζώα άγριου
τύπου μετά από ενδορρινική έκθεση σε αλλεργιογόνο HDM.
Αποτελέσματα:  Τα  ποντίκια  που  δεν  έχουν  υποδοχείς  CB2  εμφάνισαν
αυξημένο αριθμό κυττάρων πνευμονικών φυσικών φονέων (NK), αν και ήταν
ανθεκτικά  στην  επαγωγή  αλλεργικής  φλεγμονής,  όπως  η  μειωμένη
ηωσινοφιλία των αεραγωγών, η παραγωγή κυτοκίνης τύπου 2 και η έκκριση
βλέννας μετά την εισπνοή αλλεργιογόνου. Αυτό το φαινόμενο επιβεβαιώθηκε
όταν οι ποντικοί WT υποβλήθηκαν σε αγωγή με έναν CB2-ειδικό ανταγωνιστή
που  προκάλεσε  έντονη  αναστολή  της  επαγόμενης  από  HDM  φλεγμονής
αεραγωγού και υπερπλασίας κυττάρου κάψας. Απροσδόκητα, η υπεροχή των
ΝΚ  κυττάρων  στους  πνεύμονες  των  CB2-/-  ποντικών  συσχετίστηκε  με
μειωμένους  αριθμούς  των  εγγενών  λεμφοειδών  κυττάρων  της  ομάδας  2
(ILC2s). Η εξάντληση των κυττάρων ΝΚ αποκατέστησε την ανταπόκριση των
αλλεργιογόνων στους πνεύμονες και συσχετίστηκε με αυξημένους αριθμούς
ILC2.
Συμπεράσματα: Συγκεντρωτικά, αυτά τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η
ενεργοποίηση CB2 είναι κρίσιμη για τη ρύθμιση της πνευμονικής λειτουργίας
των ΝΚ κυττάρων και υποδεικνύει ότι  τα κύτταρα ΝΚ χρησιμεύουν για τον
περιορισμό  της  ενεργοποίησης  της  ILC2  και  της  επακόλουθης  αλλεργικής
φλεγμονής των αεραγωγών.  Η αναστολή CB2 μπορεί  να παρουσιάσει  έναν
σημαντικό στόχο για τη ρύθμιση της ανταπόκρισης των κυττάρων NK κατά τη
διάρκεια της πνευμονικής φλεγμονής.”

* Bozkurt TE, Kaya Y, Durlu-Kandilci NT, Onder S, Sahin-Erdemli I “The effect of 
cannabinoids on dinitrofluorobenzene-induced experimental asthma in mice” 
(Η επίδραση των κανναβινοειδών σε επαγόμενο από δινιτρο-φθοροβενζόλιο 
πειραματικό άσθμα σε ποντικούς) Respir Physiol Neurobiol. 2016 Sep;231:7-
13.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27216000 
Περίληψη
“Τα  κανναβινοειδή  έχουν  αντιφλεγμονώδη  δράση  και  μπορούν  να
προκαλέσουν  βρογχοδιαστολή  στους  αεραγωγούς.  Έχουμε  διερευνήσει  τις
επιδράσεις των κανναβινοειδών στην υπεραντιδραστικότητα της τραχείας και
στη  φλεγμονή  των  αεραγωγών  σε  πειραματικό  μη-ατοπικό  άσθμα  που
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προκαλείται  από  δινιτροφθοροβενζόλιο  (dinitrofluorobenzene,  DNFB)  σε
ποντίκια. Η επαγόμενη από 5-υδροξυτρυπταμίνη (5-hydroxytryptamine, 5-ΗΤ)
απόκριση  συστολής  ενισχύθηκε  ενώ  οι  συστολές  προκαλούμενες  από
διέγερση καρβαχόλης και ηλεκτρικού πεδίου και αποκρίσεις χαλάρωσης που
προκλήθηκαν από ισοπρεναλίνη παρέμειναν αμετάβλητες στην ομάδα DNFB.
Οι αυξημένες επαγόμενες από 5-ΗΤ συστολές αναστέλλονταν με επώαση είτε
με ατροπίνη είτε με τετραδοτοξίνη. Η εφαρμογή DNFB είχε ως αποτέλεσμα
αυξημένο  αριθμό  μακροφάγων  στο  ρευστό  βρογχοκυψελιδικής  έκπλυσης
(bronchoalveolar lavage fluid, BALF). Η in vivo αγωγή με ACEA (αγωνιστής CB1)
εμπόδισε την αύξηση των συστολών 5-ΗΤ, ενώ το JWH133 (CB2 αγωνιστής)
δεν είχε καμία επίδραση. Ωστόσο, ούτε το ACEA ούτε το JWH133 εμπόδισαν
την αύξηση του αριθμού των μακροφάγων στο BALF. Η in vitro επώαση ACEA
ανέστειλε επίσης την αύξηση της συστολής 5-ΗΤ στην ομάδα DNFB. Αυτά τα
αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  ο  αγωνιστής  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  CB1
μπορεί  να  παρεμποδίσει  την  υπεραδραστικότητα  της  τραχείας  σε  5-ΗΤ  σε
επαγόμενο με DNFB μη-ατοπικό άσθμα σε ποντικούς.”

* Shang VC, Kendall DA, Roberts RE “Δ9-Tetrahydrocannabinol reverses TNFα-
induced increase in airway epithelial cell permeability through CB2 
receptors” (Η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη αντιστρέφει την επαγόμενη από 
TNFα αύξηση της διαπερατότητας των επιθηλιακών κυττάρων των αεραγωγών
μέσω υποδοχέων CB2) Biochem Pharmacol. 2016 Nov 15;120:63-71.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27641813 
Περίληψη
“Παρά  τη  φαρμακολογική  θεραπεία,  η  βρογχική  υπεραντιδραστικότητα
συνεχίζει  να  επιδεινώνεται  καθώς  η  αναδιαμόρφωση  του  αεραγωγού
επιμένει στην φλεγμονή των αεραγωγών. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει
ότι  το  φυτοκανναβινοειδές  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC)  αναστρέφει  τη
βρογχοσυστολή με αντιφλεγμονώδη δράση. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν
να διερευνηθούν οι επιδράσεις της THC στη διαπερατότητα των βρογχικών
επιθηλιακών  κυττάρων  μετά  από  έκθεση  στην  προ-φλεγμονώδη  κυτοκίνη,
TNFα.  Τα  Calu-3  βρογχικά  επιθηλιακά  κύτταρα  καλλιεργήθηκαν  σε
διασύνδεση  αέρα-υγρού.  Οι  μεταβολές  στην  επιθηλιακή  διαπερατότητα
μετρήθηκαν  με  χρήση  ηλεκτρολυτικής  αντίστασης  (Transepithelial  Electrical
Resistance,  TEER),  κατόπιν  επιβεβαιώθηκαν  με  δοκιμασία  παρακεθρικής
διαπερατότητας  και  έκφραση  στενών  πρωτεϊνών  σύνδεσης  με  στύπωμα
Western.  Η  θεραπεία  με  THC  παρεμπόδισε  την  επαγόμενη  από  TNFα
ελάττωση στο TEER και την αύξηση της παρακυτταρικής διαπερατότητας. Η
κανναβινοειδής  ανοσοαντιδραστικότητα  τύπου  CB1  και  CB2  υποδοχέα
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βρέθηκε σε κύτταρα Calu-3.  Μεταγενέστερα πειράματα αποκάλυψαν ότι  ο
φαρμακολογικός αποκλεισμός του CB2, αλλά όχι του υποδοχέα CB1, ανέστειλε
την  επίδραση  της  THC.  Η  επιλεκτική  διέγερση  των  υποδοχέων  CB2
παρουσίασε παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα της THC. Τα TNFa μείωσε την
έκφραση των πρωτεϊνών στενής  ένωσης πρόσδεσης και  της  ZO-1,  η  οποία
παρεμποδίστηκε με προ-επώαση με THC. Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι
η  THC προλαμβάνει  την  επαγόμενη  από κυτοκίνη  αύξηση της  επιθηλιακής
διαπερατότητας των αεραγωγών μέσω της ενεργοποίησης του υποδοχέα CB2.
Αυτό υπογραμμίζει ότι η THC ή άλλοι συνδέτες υποδοχέων κανναβινοειδών
θα  μπορούσαν  να  είναι  ευεργετικοί  στην  πρόληψη  των  επαγόμενων  από
φλεγμονή  αλλαγών  στην  διαπερατότητα  των  επιθηλιακών  κυττάρων  των
αεραγωγών, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ασθενειών των αεραγωγών.”

* Lu D, Vemuri VK, Duclos RI Jr, Makriyannis A “The cannabinergic system as a 
target for anti-inflammatory therapies” (Το κανναβινεργικό σύστημα ως 
στόχος για αντιφλεγμονώδεις θεραπείες) Curr Top Med Chem. 
2006;6(13):1401-26.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16918457 
Περίληψη
“Η  συνήθης  χρήση  κάνναβης  έχει  αποδειχθεί  ότι  επηρεάζει  το  ανθρώπινο
ανοσοποιητικό σύστημα και οι πρόσφατες εξελίξεις στην ενδοκανναβινοειδή
έρευνα  παρέχουν  μια  βάση  για  την  κατανόηση  αυτών  των
ανοσοτροποποιητικών  αποτελεσμάτων.  Τα  πειράματα  που  βασίζονται  σε
κύτταρα  ή  οι  in  vivo  δοκιμές  σε  ζώα,  υποδηλώνουν  ότι  η  ρύθμιση  του
κυκλώματος ενδοκανναβινοειδών μπορεί να επηρεάσει σχεδόν όλες τις κύριες
λειτουργίες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτές οι μελέτες
βοηθήθηκαν  από  την  ανάπτυξη  πολλών  νέων  μορίων  που  ασκούν  τα
βιολογικά αποτελέσματά τους μέσω του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος.
Αρκετές  από  αυτές  τις  ενώσεις  εξετάστηκαν  για  τις  επιδράσεις  τους  στην
ανοσολογική  λειτουργία  και  τα  αποτελέσματα  υποδηλώνουν  θεραπευτικές
ευκαιρίες  για  μια  ποικιλία  φλεγμονωδών  ασθενειών  όπως  η  πολλαπλή
σκλήρυνση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η
αθηροσκλήρωση, το αλλεργικό άσθμα και ο αυτοάνοσος διαβήτης μέσω της
διαμόρφωσης του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος.”

* Gong H Jr, Tashkin DP, Calvarese B “Comparison of bronchial effects of 
nabilone and terbutaline in healthy and asthmatic subjects” (Σύγκριση των 
βρογχικών επιδράσεων του nabilone και της τερβουταλίνης σε υγιή και 
ασθματικά άτομα) J Clin Pharmacol. 1983 Apr;23(4):127-33.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6306060 
Περίληψη
“Η  οξεία  βρογχοκινητική  επίδραση  του  nabinole,  μιας  συνθετικής
κανναβινοειδούς ένωσης, συγκρίθηκε με αυτή της θειικής τερβουταλίνης και
του  εικονικού  φαρμάκου  σε  έξι  υγιή  και  έξι  ασθματικά  υποκείμενα.  Η
βρογχοδιαστολή  μετά  το  nabilone  ήταν  ενδιάμεση  μεταξύ  αυτής  της
τερβουταλίνης  και  του  εικονικού  φαρμάκου  στα  υγιή  άτομα,  αλλά  ήταν
ισοδύναμη  με  το  εικονικό  φάρμακο  στους  ασθματικούς.  Καταλήγουμε  στο
συμπέρασμα ότι από του στόματος nabinole (2mg) δεν προκύπτει σημαντική
οξεία βρογχοδιαστολή σε ασθενείς με άσθμα.”

* Tashkin DP, Reiss S, Shapiro BJ, Calvarese B, Olsen JL, Lodge JW “Bronchial 
effects of aerosolized delta 9-tetrahydrocannabinol in healthy and asthmatic 
subjects” (Βρογχικά αποτελέσματα αερόλυσης της δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλης σε υγιή και ασθματικά άτομα) Am Rev Respir Dis. 
1977 Jan;115(1):57-65.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/319717 
Περίληψη
“Οι επιδράσεις στη δυναμική των αεραγωγών, στον καρδιακό ρυθμό και στο
κεντρικό  νευρικό  σύστημα  των  διαφόρων  δόσεων  δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλης που χορηγήθηκαν με έναν τυχαίο διπλά τυφλό τρόπο
χρησιμοποιώντας  έναν  εκνεφωτή  μετρημένης  δόσης  με  προωθητικό  Freon
αξιολογήθηκαν σε 11 υγιείς άνδρες και 5 ασθματικά άτομα. Οι επιδράσεις της
αεροδιαλυτωμένης δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης συγκρίθηκαν με αεροζόλ
εικονικό φάρμακο και  ισοπροτερενόλη και  με 20mg από του στόματος  και
καπνιζόμενης δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης. Στα κανονικά άτομα, μετά από
5  έως  20mg  αεροδιαλυτώμενης  δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης,  η  ειδική
αγωγιμότητα των αεραγωγών αυξήθηκε αμέσως, έφτασε σε μέγιστο (33 έως
41% αύξηση) μετά από 1 έως 2 ώρες και παρέμεινε σημαντικά μεγαλύτερη
από τις τιμές του εικονικού φαρμάκου για 2 έως 3 ώρες. Το βρογχοδιασταλτικό
αποτέλεσμα  της  αεροδιαλυτωμένης  δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης  ήταν
μικρότερο  από  εκείνο  της  ισοπροτερενόλης  μετά  από  5  λεπτά,  αλλά
σημαντικά  μεγαλύτερο  από  αυτό  της  ισοπροτερενόλης  μετά  από  1  έως  3
ώρες.  Το  μέγεθος  της  βρογχοδιαστολής  μετά  από  όλες  τις  δόσεις
αεροδιαλυτωμένης  δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης  ήταν  συγκρίσιμο,  αλλά
5mg  δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης  προκάλεσαν  σημαντικά  μικρότερη
αύξηση στον καρδιακό ρυθμό και στο επίπεδο τοξίκωσης (μέθης) από τη δόση
των  20mg.  Η  καπνιζόμενη  δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη  παρήγαγε
μεγαλύτερες  καρδιακές  και  μεθυστικές  επιδράσεις  από  ότι  είτε  από  το
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αεροζόλ  είτε  από  του  στόματος  δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη.  Οι
ανεπιθύμητες  ενέργειες  της  αεροδιαλυτωμένης  δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλης  περιελάμβαναν  ελαφρά  δυσφορία  στο  βήχα  ή/και
στο θώρακα σε 3 από τα 11 φυσιολογικά άτομα. Η αεροδιαλυτώμενη δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλη  προκάλεσε  σημαντική  βρογχοδιαστολή  σε  3  από  5
ασθματικά άτομα, αλλά προκάλεσε μέτρια έως σοβαρή βρογχοσυστολή που
σχετίζεται με βήχα και δυσφορία στο στήθος στα άλλα 2. Αυτά τα ευρήματα
υποδεικνύουν ότι η αεροδιαλυτώμενη δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη, αν και
ικανή  να  προκαλέσει  σημαντική  βρογχοδιαστολή  με  ελάχιστη  συστηματική
πλευρά έχει τοπικό ερεθιστικό αποτέλεσμα στους αεραγωγούς, γεγονός που
μπορεί να την καταστήσει ακατάλληλο για θεραπευτική χρήση.”

* S J Williams, J P Hartley, J D Graham “Bronchodilator effect of delta1-
tetrahydrocannabinol administered by aerosol of asthmatic patients” 
(Βρογχοδιασταλτική δράση της δέλτα1-τετραϋδροκανναβινόλης που 
χορηγείται με αεροζόλ σε ασθενείς με άσθμα) Thorax. 1976 Dec;31(6):720–
723.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC470501/ 
Περίληψη
“Δέκα  εθελοντές  ασθματικοί  ασθενείς  σε  σταθερή  κατάσταση  έλαβαν  μία
μόνο εισπνοή αεροζόλ (63mul) που χορηγήθηκε σε τυχαία σειρά, σε κάθε μία
από  τις  τρεις  διαδοχικές  ημέρες,  στο  εργαστήριο  μιας  αναπνευστικής
μονάδας.  Πριν,  και  για  μία ώρα μετά τη θεραπεία  ο  παλμός,  η πίεση του
αίματος (σε ξαπλωτή και όρθια στάση), ο αναγκαστικός εκπνεόμενος όγκος σε
1  δευτερόλεπτο  (FEV1),  η  αναγκαστική  ζωτική  ικανότητα (FVC),  ο  μέγιστος
ρυθμός  ροής  (PFR)  και  οι  κλίμακες  αυτοαξιολόγησης  της  διάθεσης  (SRMS)
καταγράφηκαν. Οι θεραπείες ήταν μόνο εικονικό φάρμακο-αιθανόλη, δέλτα1-
τετραϋδροκανναβινόλη (THC) 200mug σε αιθανόλη ή σαλβουταμόλη 100mug
(συσκευή εισπνοής Ventolin), χορηγούμενη διπλά τυφλά. Η σαλβουταμόλη και
η  THC  βελτίωσαν  σημαντικά  την  λειτουργία  του  αερισμού.  Η  μέγιστη
βρογχοδιαστολή επιτυγχάνεται ταχύτερα με τη σαλβουταμόλη, αλλά σε 1 ώρα
και  τα  δύο φάρμακα ήταν  εξίσου  αποτελεσματικά.  Δεν  ανιχνεύθηκε καμία
καρδιαγγειακή  διαταραχή  ή  διαταραχή  της  διάθεσης  και  τα  συνολικά
κανναβινοειδή  πλάσματος  στα  15  λεπτά  ήταν  μη  ανιχνεύσιμα  με
ραδιοανοσοπροσδιορισμό. Ο τρόπος δράσης της THC διαφέρει από εκείνον
των  συμπαθομιμητικών  φαρμάκων  και  αυτή  ή  ένα  παράγωγο  μπορεί  να
καταστεί κατάλληλο επικουρικό στην αγωγή επιλεγμένων ασθματικών.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC470501/


* Tashkin DP, Shapiro BJ, Frank IM “Acute effects of smoked marijuana and 
oral delta9-tetrahydrocannabinol on specific airway conductance in 
asthmatic subjects” (Οξεία επίδραση της καπνιζόμενης κάνναβης και της από 
του στόματος δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης σε συγκεκριμένη αγωγιμότητα 
των αεραγωγών σε ασθματικά άτομα) Am Rev Respir Dis. 1974 Apr;109(4):420-
8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4816823 
Περίληψη
“Οι οξείες επιδράσεις καπνίσματος 2% φυσικής κάνναβης (7mg ανά kg) και
15mg  από  του  στόματος  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης  (THC)  σε
πλεισματολογικά  προσδιορισμένη  αντίσταση  αεραγωγών  (Raw)  και  ειδική
αγωγιμότητα των αεραγωγών (SGaw) συγκρίθηκαν με εκείνες του εικονικού
φαρμάκου σε 10 άτομα με σταθερό βρογχικό άσθμα χρησιμοποιώντας μια
διπλά-τυφλή τεχνική διασταύρωσης. Μετά το κάπνισμα κάνναβης, το SGaw
αυξήθηκε αμέσως και παρέμεινε σημαντικά αυξημένο (33 έως 48% πάνω από
τις αρχικές τιμές ελέγχου) για τουλάχιστον 2 ώρες, ενώ το SGaw δεν άλλαξε
μετά από το εικονικό φάρμακο.  Το μέγιστο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσμα
1,250μg ισοπροτερενόλης ήταν πιο έντονο από αυτό της κάνναβης, αλλά η
επίδραση  της  κάνναβης  διήρκεσε  περισσότερο.  Μετά  την  κατάποση  15mg
THC,  το  SGaw αυξήθηκε  σημαντικά  σε  1  και  2  ώρες  και  η  Raw μειώθηκε
σημαντικά σε 1 έως 4 ώρες, ενώ δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές μετά από το
εικονικό φάρμακο. Αυτά τα ευρήματα έδειξαν ότι στα ασθματικά άτομα τόσο
η  καπνιζόμενη  κάνναβη  όσο  και  η  στοματική  THC  προκάλεσαν  σημαντική
βρογχοδιαστολή με διάρκεια τουλάχιστον 2 ωρών.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4816823


Άρθρα σχετικά με την εισπνοή κανναβινοειδών με συσκευές
εισπνοής

*  “HIGH  HOPES  Could  taking  cannabis  through  an  inhaler  help  treat
asthma?”  (Υψηλές  προσδοκίες, Θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε  κάνναβη
μέσω  μιας  συσκευής  εισπνοής  για  να  θεραπεύσουμε  το  άσθμα;)
https://www.thesun.co.uk/news/6254837/cannabis-inhaler-treat-asthma/ 
* “Cannabis Science says it will market cannabinoid MDI as rescue inhaler for
asthma”  (Η  Cannabis  Science  λέει  ότι  θα  διαθέσει  στην  αγορά  το
κανναβινοειδές MDI ως συσκευή εισπνοής για χρήση έκτακτης ανάγκης για το
άσθμα)  https://www.oindpnews.com/2016/08/cannabis-science-says-it-will-
market-cannabinoid-mdi-as-rescue-inhaler-for-asthma/ 
*  “Marijuana  Inhalers  101”  (Συσκευές  εισπνοής  κάνναβης  101)
https://www.cannabisfn.com/marijuana-inhalers-101/ 
* “A Guide to Cannabis Inhalers for Healthier Consuming in Colorado” (Ένας
οδηγός  για  συσκευές  εισπνοής  κάνναβης  για  υγιέστερη  κατανάλωση  στο
Κολοράντο)  https://www.leafly.com/news/strains-products/cannabis-inhaler-
guide-for-healthy-consuming 
* “This inhaler will increase the acceptance of cannabis as medicine” (Αυτή η
συσκευή  εισπνοής  θα  αυξήσει  την  αποδοχή  της  κάνναβης  ως  φαρμάκου)

https://www.leafly.com/news/strains-products/cannabis-inhaler-guide-for-healthy-consuming
https://www.leafly.com/news/strains-products/cannabis-inhaler-guide-for-healthy-consuming
https://www.cannabisfn.com/marijuana-inhalers-101/
https://www.oindpnews.com/2016/08/cannabis-science-says-it-will-market-cannabinoid-mdi-as-rescue-inhaler-for-asthma/
https://www.oindpnews.com/2016/08/cannabis-science-says-it-will-market-cannabinoid-mdi-as-rescue-inhaler-for-asthma/
https://www.thesun.co.uk/news/6254837/cannabis-inhaler-treat-asthma/


https://bedrocan.com/this-inhaler-will-increase-the-acceptance-of-cannabis-
as-medicine/ 
*  “Israel  develops  revolutionary  medical  marijuana  inhaler”  (Το  Ισραήλ
αναπτύσσει  επαναστατική  ιατρική  συσκευή  εισπνοής  κάνναβης)
https://takomawellness.com/israel-develops-revolutionary-medical-marijuana-
inhaler/ 
*  “Quest  AeroInhaler  Cannabis  Inhaler  –  Leafly  Reviews”  (Η  συσκευή
εισπνοής  κάνναβης  της  Quest  AeroInhaler-  Κριτικές  του  Leafly)
https://youtu.be/0jvLvt2AadM

https://youtu.be/0jvLvt2AadM
https://takomawellness.com/israel-develops-revolutionary-medical-marijuana-inhaler/
https://takomawellness.com/israel-develops-revolutionary-medical-marijuana-inhaler/
https://bedrocan.com/this-inhaler-will-increase-the-acceptance-of-cannabis-as-medicine/
https://bedrocan.com/this-inhaler-will-increase-the-acceptance-of-cannabis-as-medicine/

