
Κάνναβη και ψωριασική αρθρίτιδα

Το θαύμα του ελαίου CBD της κάνναβης
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PsA, “The Miracle of Cannabis CBD Oil”

https://psoriatic-arthritis.com/stories/the-miracle-of-cannabis-cbd-oil/, By
KQ500, April 5, 2018)

Έχουν  περάσει  11  μήνες  από  τότε  που  σταμάτησα  να  χρησιμοποιώ
υδροκωδόνη  (hydrocodone)  και  ιβουπροφαίνη  (ibuprofen)  για  την
ανακούφιση μου από τον πόνο της ψωριασικής μου αρθρίτιδας(ΨΑ). Όχι μόνο
έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ συνταγογραφούμενα φάρμακα για τον πόνο
από τότε που ξεκίνησα το έλαιο CBD, αλλά είμαι και ενθουσιασμένη που λέω
ότι μπορώ τώρα να κάνω τα εξής:
* Να κουνάω τα δάκτυλα μου
* Να βουρτσίσω τα μαλλιά μου χωρίς να κλάψω
* Να καθίσω σταυροπόδι στο πάτωμα
* Να φοράω κλειστά στα δάχτυλα παπούτσια 
* Να φοράω κάλτσες
* Να βγάζω έξω τα σκουπίδια
* Να κάνω ψώνια χωρίς το ηλεκτρικό μου σκούτερ
* Να σηκώνομαι από το κρεβάτι χωρίς να ουρλιάζω
* Να κοιμάμαι, να χαμογελώ και να γελάω
* Να περπατώ χωρίς μπαστούνι!

Τα τελευταία 20 χρόνια,  πρόσθεσα πολλά περισσότερα πράγματα που δεν
μπορούσα να κάνω στον κατάλογο.  Αλλά από τότε που άρχισα να παίρνω
έλαιο CBD[1], μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα!
[1] “Could Marijuana Help Relieve Your Symptoms?” (Θα μπορούσε η κάνναβη να βοηθήσει στην 
ανακούφιση των συμπτωμάτων;) https://psoriatic-arthritis.com/clinical/marijuana-help-relieve-
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symptoms/ 

Είμαι 56 χρονών και αγωνίζομαι με την ΨΑ (PSa)από τότε που ήμουν πολύ
νέα[2]. Η ψωρίαση[3] ξεκίνησε όταν ήμουν περίπου 7 χρονών στους αγκώνες
μου. Μου συνταγογράφησαν μια παχύρρευστη καστανή σαν πίσσα κρέμα για
να βάζω στις δερματικές αλλοιώσεις. Νομίζω ότι δεν έκανε τίποτα. Από τότε,
έχω αγωνιστεί ενάντια σε πολλές εξάρσεις, τέσσερις από τις οποίες κάλυψαν
ολόκληρο το σώμα μου. Η αρθρίτιδα άρχισε να εμφανίζεται στη σπονδυλική
μου στήλη το 2000 και μου διαγνώστηκε ως αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Το
2004 έδειξα σημάδια ότι είχα αρθρίτιδα στους αστραγάλους και στα πόδια
μου[4]. Ωστόσο, διαγνώστηκα εσφαλμένα ότι είχα κύστεις γαγγλίων. Μόλις το
2009 έγινε η σωστή διάγνωση της ΨΑ.
[2] “How Are Children and Teens Affected by PsA?” (Πώς τα παιδιά και οι έφηβοι επηρεάζονται 
από την ΨΑ;) https://psoriatic-arthritis.com/psa-basics/children-teens-affected/ 
[3] “PlaquePsoriasis.com” https://plaquepsoriasis.com/
[4] “How Are Joints of Fingers & Toes Affected?” (Πώς επηρεάζονται οι αρθρώσεις των δακτύλων, 
χεριών και ποδιών;) https://psoriatic-arthritis.com/psa-symptoms/joints-fingers-toes/ 

Μέχρι  τότε  η  ακινησία[5]  και  ο  πόνος  μου  είχαν  αυξηθεί.  Ήμουν
απογοητευμένη  και  καταθλιπτική.  Είχα  ζήσει  ολόκληρη  τη  ζωή  μου  ως
χορεύτρια και αθλήτρια και ακολουθούσα μια υγιή αντιφλεγμονώδη δίαιτα[6]
και παρόλα αυτά νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να νιώσω τόσο ανίκανη.
[5] “What kind of mobility aids and assistive devices are available?” (Τι είδους βοηθήματα 
κινητικότητας και βοηθητικές συσκευές είναι διαθέσιμες;) https://psoriatic-arthritis.com/q-and-
a/kind-mobility-aids-assistive-devices-available/ 
[6] “Finding a Diet That Works For You” (Βρες μια δίαιτα που λειτουργεί για σένα) 
https://psoriatic-arthritis.com/living/finding-a-diet-that-works-for-you/ 

Από  το  2004,  τα  πόδια  μου  συνεχώς  διογκώνονταν[7],  πράγμα  που  με
ανάγκασε  να  εγκαταλείψω  τα  κλειστά  στα  δάχτυλα  παπούτσια[8]  και  να
φορέσω σαγιονάρες. Ζούσαμε τότε στο Όρεγκον, οπότε αυτό δεν ήταν εύκολο
πράγμα. Όταν χιόνιζε, φορούσα ένα παλιό ζευγάρι μεγάλες ανδρικές μπότες.
Σταμάτησα να κάνω τζόκινγκ και ξεκίνησα ποδηλασία για να διατηρήσω τη
φόρμα μου. Επίσης άρχισα κολύμπι, γιόγκα και πιλάτες και έκοψα τον χορό.
Αλλά, θα έπρεπε να πάρω 2 δόσεις ιβουπροφαίνη ή 1/2 δόση υδροκωδόνη
για  να  κάνω  οποιαδήποτε  άσκηση[9].  Συνέχισα  να  σκέφτομαι  πως,  αν
συνεχίζω να κινούμαι, αν ασκούμαι και αν τρώω σωστά, αυτό θα με πήγαινε
αρκετά μακριά. Αλλά φυσικά, ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο.
[7] “Relief for swollen toes and recommended shoes?” (Ανακούφιση για τα πρησμένα δάκτυλα 
και τα συνιστώμενα παπούτσια;) https://psoriatic-arthritis.com/q-and-a/swollen-toes/ 
[8] “Saving Your Sole: Finding Comfortable Shoes” (Σώζοντας τα πέλματα: Εύρεση άνετων 
παπουτσιών) https://psoriatic-arthritis.com/living/saving-your-sole-comfortable-shoes/ 
[9] “What kinds of exercise should be done to help with symptoms?” (Τι είδους άσκηση πρέπει να
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γίνει για να βοηθήσει με τα συμπτώματα;) https://psoriatic-arthritis.com/q-and-a/exercise-to-
help-with-symptoms/ 

Οι γιατροί ήθελαν να με βάλουν σε ένα βαρύ φαρμακευτικό σχήμα για την
ψωρίαση, αμέσως μετά την γέννηση του μικρότερου γιου μου, το 1996. Είπαν
ότι  θα έπρεπε να λάβω δύο μορφές ελέγχου γεννήσεων και  να κάνω τεστ
ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας και ότι θα μείωναν το ανοσοποιητικό μου
σύστημα. Παρόλο που είχα δέσει τις σάλπιγγες μου, μου είπαν ότι θα έπρεπε
ακόμα  να  λάβω  και  μια  άλλη  μορφή  αντισύλληψης.  Ένιωσα  ότι  οι
παρενέργειες ήταν πολύ επικίνδυνες εκείνη την εποχή, έτσι αρνήθηκα.

Η τελευταία έξαρση[10]  που κάλυψε με  ψωρίαση ολόκληρο το σώμα μου
ήταν  τον  Οκτώβριο  του  2014  και  προκλήθηκε  από  μια  λοίμωξη  με
στρεπτόκοκκο. Αυτή η φλεγμονή ψωρίασης ήταν μακράν η πιο καταστροφική
και εξουθενωτική. Αυτή τη φορά η ψωρίαση ήταν στο λαιμό και στο πρόσωπό
μου, οπότε έβγαινα έξω φορούσα ένα φουλάρι γύρω από το κεφάλι και το
πρόσωπό μου (κάτι σαν μπουρκά) και σκούρα γυαλιά για να κρύψω τις έντονα
κόκκινες κηλίδες. Όταν έκανα ντους η δύναμη του νερού ήταν τόσο οδυνηρή
που μπορούσα μόνο να κάνω μπάνιο. Ένιωθα σαν να φορούσα ένα πουλόβερ
από μαλλί  με θερμοκρασίες  33 βαθμών και  ότι  ένας στρατός από κόκκινα
μυρμήγκια με δάγκωνε τυχαία και συνεχώς. Ακολούθησα πολλαπλές τοξικές
συνταγογραφούμενες  φαρμακευτικές  αγωγές.  Έβαζα  τοπικά  στεροειδή  για
την ψωρίαση, καθώς και έπαιρνα δύο τύπους αντι-καταθλιπτικών, χάπια κατά
του άγχους, υπνωτικά χάπια, ιβουπροφαίνη, φαρμακευτική αγωγή για υψηλή
αρτηριακή πίεση και υδροκωδόνη. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ περισσότερο
από  μερικές  ώρες  κάθε  φορά.  Αυτή  η  έξαρση  χρειάστηκε  δύο  ολόκληρα
χρόνια για να εξασθενίσει!
[10] “What Are Common Triggers For Psoriasis?” (Ποιες είναι οι κοινές αιτίες της ψωρίασης;) 
https://plaquepsoriasis.com/what-is-psoriasis/triggers-causes-  flares/   

Όμως, ενώ τα μπαλώματα (οι αλλοιώσεις) της ψωρίασης εξασθενούσαν, οι
αρθρώσεις  και  οι  τένοντες συνέχιζαν να χειροτερεύουν.  Το φθινόπωρο του
2016, το δέρμα μου ήταν καθαρό, αλλά ο πόνος και η ακινησία, πήραν μια
ριζική στροφή προς το χειρότερο. Μια μέρα σηκώθηκα και δεν μπορούσα να
βάλω βάρος στο αριστερό πόδι μου. Ο πόνος ήταν βαθύς στη φτέρνα μου και
στον  αστράγαλο και  πήγαινε  κατευθείαν  μέσα από το  σώμα μου μέχρι  το
κεφάλι  μου.  Σε  εκείνο  το  σημείο,  έπρεπε  να  αρχίσω να  χρησιμοποιώ ένα
μπαστούνι κάθε μέρα. Τότε, ο πόνος πήγε και στα δύο πόδια και ήταν τότε
που ο γιος μου μου πήρε έναν περιπατητή!
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Είχα επίσης αρχίσει να χρησιμοποιώ ένα ηλεκτρικό σκούτερ για να πηγαίνω
στο  παντοπωλείο[11].  Άρχισα  να  παίρνω  περισσότερη  υδροκωδόνη  και
περισσότερη ιβουπροφαίνη. Μέχρι τότε έπαιρνα υδροκωδόνη μόνο μια ή δύο
φορές την εβδομάδα. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, έπαιρνα υδροκωδόνη 3
έως  4  φορές  την  ημέρα.  Αλλά  δεν  λειτούργησε.  Έπαιρνα  επίσης
σουλφασαλαζίνη (sulfasalazine), το οποίο μου προκάλεσε τόσο πολύ πόνο στο
στομάχι που νόμιζα ότι θα έπρεπε να τηλεφωνήσω ασθενοφόρο μέσα στην
νύχτα. Δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι,  δεν ήθελα να φάω. Όλα με
πείραζαν.  Δεν  μπορούσα  να  σκεφτώ.  Δεν  μπορούσα  να  κοιμηθώ.  Δεν
μπορούσα να περπατήσω. Ήθελα να πεθάνω.
[11] “Why I Made Grocery Shopping a Family Affair” (Γιατί έκανα τα ψώνια στο παντοπωλείο μια 
οικογενειακή υπόθεση) https://psoriatic-arthritis.com/living/grocery-shopping-family-affair/ 

Αυτό  ήταν  το  σημείο  καμπής  για  να  φτάσω  να  δοκιμάσω  το  έλαιο  CBD.
Παραδέχομαι, είχα απροθυμία να πάρω οποιαδήποτε μορφή κάνναβης[12],
καθώς φοβόμουν τις παρενέργειες. Δεν έχω καπνίσει κάνναβη από τότε που
ήμουν 18 ετών και ήμουν αγχωμένη για το αν θα “φτιαχτώ”, για το αν θα γίνω
παρανοϊκή και δεν θα μπορώ να λειτουργήσω. Αλλά σε αυτό το σημείο, ήδη
δεν  μπορούσα να  λειτουργήσω.  Υπήρχαν  κάποιες  εβδομάδες  που  πίστευα
ειλικρινά πως πέθαινα και έτσι ήμουν έτοιμη να δοκιμάσω κάνναβη.
[12] “The Perks of Treating PsA Naturally” (Τα θετικά της θεραπείας της PsA με φυσικά μέσα) 
https://psoriatic-arthritis.com/living/the-perks-of-treating-naturally/ 

Έτσι, ένας φίλος μου έδωσε μια ποικιλία CBD κάνναβης για να καπνίσω. Δεν
μου άρεσε πραγματικά να καπνίσω κάνναβη, αλλά το έκανα ούτως ή άλλως
και ευτυχώς πήρα μια μικρή ανακούφιση. Αλλά δεν ήταν αρκετή και δεν μου
άρεσε και το κάπνισμα. Ο φίλος μου με συμβούλεψε να κοιτάξω άλλες μορφές
κάνναβης και να πάρω μια κάρτα ιατρικής χρήσης κάνναβης. Τον Μάιο του
2017, πήρα την κάρτα μου και πήγα στο τοπικό ειδικό κατάστημα διάθεσης.

Εκεί  υπάρχουν πολλά  διαφορετικά προϊόντα CBD για  να διαλέξει  κάποιος.
Ξεκίνησα με ένα βάμμα, ένα υγρό άτμισης, κάψουλες και μερικές σοκολάτες.
Όλα  τα  προϊόντα  περιείχαν  υψηλή  περιεκτικότητα  σε  CBD  με  μια  μικρή
ποσότητα THC.  Μπορούμε να πάρουμε έλαιο CBD τόσο από την κλωστική
κάνναβη  όσο  και  από  την  κάνναβη.  Ζω  στην  Καλιφόρνια,  έτσι  μπορώ  να
αγοράσω νόμιμα κάνναβη που περιέχει τόσο CBD όσο και THC. Δεδομένου ότι
δεν έχω πάρει ένα έλαιο μόνο με CBD από κλωστική κάνναβη, δεν μπορώ να
σχολιάσω για την αποτελεσματικότητά του.

Τελικά, κατέληξα με τα καλύτερα αποτελέσματα από ένα είδος “Rick Simpson”
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ελαίου  CBD.  Είναι  ένα  συμπυκνωμένο  παχύ  κολλώδες  λάδι  [πάστα]  που
έρχεται σε μια σύριγγα. Παίρνω μια δόση μεγέθους κόκκου ρυζιού, 3 φορές
την  ημέρα.  Αυτό  το  έλαιο/πάστα  CBD  είναι  ένα  πλήρες  εκχύλισμα ελαίου
κάνναβης  και  είναι  ένα  έλαιο  με  υψηλή  περιεκτικότητα  σε  CBD  με  μια
αναλογία THC/CBD 1:25. Είναι παρασκευασμένο από καλιφορνέζικη βιολογικά
καλλιεργούμενη κάνναβη.  Η σύριγγα των 3  γραμμαρίων περιέχει  2030 mg
CBD  και  87  mg  THC.  Είναι  σημαντικό  να  επισημάνουμε  ότι  η  THC  έχει
φαρμακευτικά  οφέλη  που  βοηθούν  στον  πόνο  και  τη  φλεγμονή.  Έχω
δοκιμάσει  3 διαφορετικές μάρκες και  είμαι πιο ευχαριστημένη με μια από
αυτές, αλλά δεν θα αναφέρω τα εμπορικά τους σήματα εδώ. Το κόστος των 3
γραμμάριων είναι μεταξύ $95 και $105 και μου διαρκεί περίπου 2,5 μήνες.

Όταν χορηγούμε την CBD/THC με κατάποση/από το στόμα, τα αποτελέσματα
διαρκούν πολύ περισσότερο από ότι όταν την καπνίζουμε. Όταν καπνίζουμε
κάνναβη, έχουμε μια άμεση επίδραση, ωστόσο, αυτή θα κρατήσει μόνο για
μια  ή   δύο ώρες.  Με  την  κατάποση,  θα έχουμε  ώρες  ανακούφισης,  αλλά
μπορεί να χρειαστούν από 2 έως 3 ώρες για να νιώσουμε τα αποτελέσματα.
Μερικές φορές, αισθάνομαι τόσο καλά που μπορεί να ξεχάσω να πάρω μια
δόση και να αρχίσω να αισθάνομαι τον πόνο. Τότε είναι που καπνίζω λίγο,
γιατί  θα ανακουφιστώ αμέσως, μέχρι  να να με πιάσει  το έλαιο CBD. Όταν
κάποιος αρχίζει να παίρνει και  THC, μπορεί να έχει μια ελαφριά αντίδραση,
αλλά παίρνοντας μικρές ποσότητες  θα αρχίσει  να το συνηθίζει  και  δεν θα
αισθάνεται την “ευφορικότητα”. Επίσης, η CBD βοηθά στην εξουδετέρωση της
“ευφορικής” επίδρασης της THC.

Για να με βοηθήσει να κοιμηθώ[13] τη νύχτα, παίρνω μια μικρή δόση μόνο με
100% THC. Το λαμβάνω αυτό με τη μορφή μιας πολύ νόστιμης σοκολάτας και
η δόση είναι  πολύ μικρή.  Η δοσολογία που παίρνω δεν αρκεί  για να μου
προκαλέσει “ευφορικότητα”, απλά με βοηθά να κοιμηθώ. Φτιάχνω επίσης το
δικό μου έλαιο καρύδας με έγχυση κάνναβης σε βρώσιμη κρέμα, την οποία
μπορώ  να  καταναλώσω  απλώνοντας  της  αλείφοντας  σε  ένα  κράκερ  ή  σε
ψωμί. Την χρησιμοποιώ όταν ξεμένω από σοκολάτα κάνναβης. Χρησιμοποιώ
επίσης το έλαιο κάνναβης-καρύδας και για επάλειψη στις αρθρώσεις μου και
στις  δερματικές  αλλοιώσεις  από την  ψωρίαση.  Παρόλο που το  επιδερμικό
σκεύασμα  περιέχει  THC,  δεν  δίνει  καθόλου  “ευφορικότητα”  με  το  να  το
εφαρμόσει κάποιος στο δέρμα του.
[14] “Tips For Combatting Sleep Struggles” (Συμβουλές για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του 
ύπνου) https://psoriatic-arthritis.com/living/tips-combat-sleep-struggles/ 

Έχω πάρα πολλές θετικές αλλαγές στην αναπηρία μου από τότε που ξεκίνησα
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CBD. Το πιο εκπληκτικό αποτέλεσμα είναι ότι το πρήξιμο στους αστραγάλους
μου έχει φύγει! Τα πόδια μου ήταν τόσο πρησμένα και με φλεγμονή για τόσο
πολύ  καιρό  που  δεν  μπορώ  να  πιστέψω  ότι  έχει  φύγει!  Για  χρόνια,  δεν
μπορούσα να δω τα οστά του αστραγάλου μου. Το δέρμα ήταν πρησμένο και
επώδυνο, και αν το άγγιζα, το άγγιγμα μου άφηνε αποτύπωμα. Δεν μπορούσα
να  φορέσω  κάλτσες,  γιατί  θα  μου  άφηναν  ένα  τεράστιο  βαθούλωμα  στο
δέρμα μου και  θα  μου  προκαλούσε  περισσότερη  διόγκωση  και  πόνο.  Δεν
μπορούσα να φορέσω παπούτσια κλειστά στα δάκτυλα, γιατί τα πόδια μου
δεν  μπορούσαν  να  χωρέσουν  στο  παπούτσι.  Για  μένα,  αυτή  είναι  η  πιο
σημαντική αλλαγή στην υγεία μου που είχα από τη λήψη της κάνναβης. Όχι
μόνο  μου  ανακούφισε  τον  πόνο,  αλλά  έδιωξε  και  την  φλεγμονή[15],  που
προκαλούσε τον πόνο!
[15] “Veiny Truth of Vascular Inflammation” (Η αλήθεια της αγγειακής φλεγμονής) 
https://psoriatic-arthritis.com/living/vascular-inflammation/ 

Παρόλο που είχα μια τεράστια βελτίωση στην υγεία μου, εξακολουθώ να έχω
περιορισμούς. Συνεχίζω να αγωνίζομαι απέναντι σε κάποια ακινησία, καθώς η
ασθένεια  προκάλεσε  μια  παραμόρφωση  στο  αριστερό  μου  πόδι,  κι  έτσι
εξακολουθώ να έχω αναπηρία. Έχω παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου,  πράγμα  που  μου  εξοικονομεί  ενέργεια  για  περπάτημα.
Κουράζομαι αν στέκομαι για πάρα πολύ ώρα και έχω πόνο στην πλάτη μου αν
περπατήσω πάρα πολύ.  Αποφεύγω ώρες  αιχμής  στο  παντοπωλείο  και  δεν
απασχολούμαι  με  πολλά  πράγματα  ταυτόχρονα.  Δεν  μπορώ  να  οδηγήσω
ποδήλατο ή να κόψω το γκαζόν και  χρειάζομαι  τουλάχιστον 8 έως 9 ώρες
ύπνου κάθε  βράδυ.  Αντιμετωπίζω μια  μέρα  κάθε  φορά και  προσπαθώ  να
επικεντρωθώ σε αυτό που μπορώ να κάνω, αντί για αυτά που δεν μπορώ να
κάνω.

Έχω ξεκινήσει να προχωράω με όλα τα ημιτελή έργα και δουλειές που είχα
αφήσει. Ήμουν σε θέση να απομακρύνω τελικά τον σωρό από καθαρά ρούχα
που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία δύο χρόνια και να συνεχίσω τα πρότζεκτ
μου με το ράψιμο και με την φωτογραφία. Επίσης, είμαι σε θέση να βάλω
σκούπα στο σαλόνι, να μαγειρεύω δείπνο και να πλένω τα πιάτα όλα την ίδια
μέρα!

Έχω την ελπίδα ότι η υγεία μου θα συνεχίσει να βελτιώνεται και ελπίζω το ότι
μοιράζομαι  την  ιστορία  μου  θα  βοηθήσει  και  άλλους  που  απεγνωσμένα
χρειάζονται ανακούφιση από τον πόνο, την ακινησία και να επιστρέψουν στη
ζωή τους. Είμαι ενθουσιασμένη με τις θεραπευτικές δυνάμεις της κάνναβης
και ευγνώμων για όλους εκείνους τους πρωτοπόρους που πειραματίζονται με
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τη φαρμακευτική κάνναβη. Ευτυχώς, μένω στην Καλιφόρνια, όπου η ιατρική
χρήση της κάνναβης είναι  νόμιμη και  ελπίζω κάποια μέρα να είναι  νόμιμη
παντού. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους, τους οικογενειακούς και
τους  ιατρικούς  συμβούλους  κάνναβης  που  με  ενθάρρυναν  να  δοκιμάσω
κάνναβη. Σας ευχαριστώ, Luke, Anthony, Rick, David, Lincoln, Ricky και Anna.

Η ποιότητα ζωής μου βελτιώθηκε δραστικά και αρνούμαι να σπαταλήσω όλη
αυτή τη νέα μου ενέργεια σε ατελείωτες δουλειές. Είμαι έτοιμη να διαλέξω
και να φορέσω μια όμορφη μπλούζα που κρέμεται καθαρή στο ντουλάπι και
να  πάω  να  ακούσω  την  αγαπημένη  μου  τοπική  τζαζ  μπάντα.  Η  ζωή  είναι
σύντομη. Τα άπλυτα είναι για πάντα.

Θα μπορούσε η κάνναβη να βοηθήσει στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PsA, “Could Marijuana Help Relieve Your
Symptoms?” https://psoriatic-arthritis.com/clinical/marijuana-help-relieve-

symptoms/, By Editorial Team, February 7, 2017)

Η χρήση και η νομιμοποίηση της κάνναβης έχει συζητηθεί εδώ και καιρό στις
ΗΠΑ. Πολλές συζητήσεις σήμερα επικεντρώνονται γύρω από την ψυχαγωγική
χρήση  του  φυτού,  ενώ η  νομοθεσία  που βρίσκει  τον  δρόμο της  προς  την
έγκριση έχει τυπικά επικεντρωθεί στην ιατρική χρήση της κάνναβης. Πολλοί
από εμάς είναι εξοικειωμένοι με τις επιδράσεις της ψυχαγωγικής χρήσης της
κάνναβης και  μπορεί  να γνωρίζουμε ότι ακόμη και  ιατρικά η κάνναβη έχει
αποδειχθεί ότι ανακουφίζει από τον πόνο[1] και βελτιώνει την όραση και τη
διάθεση[2]. Αλλά γνωρίζεις ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης θα μπορούσε να
έχει  επιπλέον  ιδιότητες  που  μπορεί  να  ανακουφίσουν  κάποια  από  τα  πιο
απογοητευτικά  συμπτώματα  της  ΨΑ[3]  (Ψωριασική  Αρθρίτιδα  /  Psoriatic
Arthritis, PsA);
[1] “My Psoriatic Arthritis Journey” (Το ταξίδι μου με την Ψωριασική Αρθρίτιδα) https://psoriatic-
arthritis.com/living/my-psoriatic-arthritis-journey/ 
[2] “Mood Changes” (Αλλαγές στην διάθεση) https://psoriatic-arthritis.com/psa-symptoms/mood-
changes/ 
[3] “What Are Common Symptoms of PsA?” (Ποια είναι τα συνηθισμένα συμπτώματα της ΨΑ;) 
https://psoriatic-arthritis.com/psa-symptoms/ 

Πως δουλεύει
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Η  επίδραση  της  κάνναβης  στην  ΨΑ  επικεντρώνεται  σε  δύο  συγκεκριμένα
κανναβινοειδή  στο  φυτό:  στην  τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  και  στην
κανναβιδιόλη (CBD). Μελέτες έχουν διερευνήσει τις οδούς που οι δύο αυτές
ενώσεις δρουν στο σώμα και έχουν δείξει ότι μπορούν να είναι κρίσιμες για
τον έλεγχο του πόνου που σχετίζεται με καταστάσεις που σχετίζονται με τη
φλεγμονή, καθώς και στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής.

Η  THC έχει  αποδειχθεί  ότι  συμβάλλει  στη  μείωση  της  φλεγμονής  και  των
αρνητικών  επιδράσεων της  αθηροσκλήρωσης  (μια  καρδιαγγειακή  πάθηση),
ενώ  η  CBD  έχει  αποδειχθεί  ότι  έχει  ισχυρότερο  ρόλο  στη  μείωση  της
φλεγμονής των αρθρώσεων και στην αναστολή της εξέλιξης καταστάσεων που
έχουν  οίδημα  και  φλεγμονή  σε  όλο  το  σώμα.  Και  οι  δύο  αυτές  ενώσεις
συμμετέχουν σε ένα σωματικό μονοπάτι που μειώνει την απελευθέρωση και
την παραγωγή κυτοκινών (κύτταρα που προκαλούν φλεγμονή) και μειώνει τη
λειτουργικότητα του STAT1, που είναι ένας παράγοντας μεταγραφής ο οποίος
είναι κρίσιμος στην αντίδραση φλεγμονής.

Επιπλέον,  και  οι  δύο  ενώσεις  δεσμεύονται  στους  υποδοχείς  CB1  και  CB2
(υποδοχείς κανναβινοειδών) που βρίσκονται σε όλο το δέρμα και στο σώμα,
για να ρυθμίζουν και να μειώνουν τον πόνο που συνοδεύει τη φλεγμονή. Η
CBD μπορεί να πάει αυτή τη διαδικασία ένα βήμα παραπέρα και ακόμη και να
μειώσει τον πόνο που προκαλείται από το ισχιακό νεύρο ή τον νευροπαθητικό
πόνο.  Η  CBD  έχει  επίσης  επιπλέον  αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητες  στην
καταστολή της δραστικότητας της υρδολάσης αμιδίου λιπαρού οξέος, καθώς
και  στην  προαγωγή  της  δραστικότητας  του  STAT3,  ενός  άλλου  παράγοντα
μεταγραφής(1,2,3,4).

Προσιτότητα
Παρά το γεγονός ότι η κάνναβη είναι ένα καυτό αμφισβητούμενο θέμα, επί
του  παρόντος,  28  πολιτείες  και  η  Washington  DC  έχουν  νομοθεσία  που
επιτρέπει την ιατρική χρήση της κάνναβης ως τα τέλη του 2016. Ο κατάλογος
αυτός επικαιροποιείται, καθώς συγκεκριμένες λεπτομέρειες της νομιμότητας
προστίθενται σε τακτική βάση και μπορείς να τα δεις αυτά εδώ[4]. Αυτό που
συνέβαλε στο τόσες πολλές πολιτείες  να επιτρέψουν τη ιατρική χρήση της
κάνναβης  είναι  το  γεγονός  ότι  δεν  προκαλούν  όλα  τα  ιατρικά  προϊόντα
κάνναβης τα τυπικά ψυχοδραστικά αποτελέσματα που έχουμε συνδέσει με το
φυτό. Για παράδειγμα, η CBD μπορεί να χρησιμοποιηθεί  τοπικά και,  ως εκ
τούτου,  να  αποφευχθεί  συνολικά  να  περάσει  στο  αίμα  και  τον  εγκέφαλο.
Εξαιτίας αυτού, η CBD είναι στην πραγματικότητα νόμιμη σε πολλά μέρη και



μπορεί  να  είναι  παρούσα  και  σε  ορισμένα  από  τα  προϊόντα  που
χρησιμοποιείς ήδη ή σε ένα καταστήματα στο οποίο ψωνίζεις.
[4] “Marijuana Policy Project” (Πρότζεκτ πολιτικής για την κάνναβη) https://www.mpp.org/states/

Επιπλέον, τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς εκπαιδεύονται σχετικά με την
τρέχουσα  έρευνα,  τη  νομιμότητα  και  τα  οφέλη  της  συνταγογραφούμενης
κάνναβης[5]. Η Ομοσπονδία Πολιτειακών Ιατρικών Συμβουλίων (Federation of
State  Medical  Boards,  FSMB)  εξέδωσε  πρόσφατα  συστάσεις  σχετικά  με  τη
συνταγογράφηση  κάνναβης  για  πρώτη  φορά.  Αυτές  οι  συστάσεις
περιλάμβαναν  κατευθυντήριες  γραμμές  για  το  πότε  ή  για  πόσο  καιρό  θα
συνταγογραφείται η κάνναβη, καθώς και για τον τρόπο παρακολούθησης της
αποτελεσματικότητας της κάνναβης ως θεραπευτική επιλογή(5).
[5] “Respecting Treatment Choices” (Σεβασμός στις επιλογές θεραπείας) https://psoriatic-
arthritis.com/living/respecting-treatment-choices/ 

Βιβλιογραφικές αναφορές
1. “Inflammation—Medical Marijuana Research Overview” (Φλεγμονή - 
Επισκόπηση της Έρευνας στην Ιατρική Χρήση της Κάνναβη) Medical Marijuana
Inc. 2015 Sept 18. https://www.medicalmarijuanainc.com/inflammation-2-
medical-marijuana-research/ 
2. Kozela E, Pietr M, Juknat A, Rimmerman N, Levy R, Vogel Z “Cannabinoids 
Delta(9)-tetrahydrocannabinol and cannabidiol differentially inhibit the 
lipopolysaccharide-activated NF-kappaB and interferon-beta/STAT 
proinflammatory pathways in BV-2 microglial cells” (Τα κανναβινοειδή 
Δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλη και κανναβιδιόλη αναστέλλουν διαφορικά 
τις ενεργοποιημένες με λιποπολυσακχαρίτες προφλεγμονώδεις οδούς NF-
kappaΒ και ιντερφερόνης-βήτα/STAT σε κύτταρα μικρογλοίας BV-2) J Biol 
Chem. 2010 Jan 15;285(3):1616-26.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910459
Περίληψη
“Τα κανναβινοειδή έχουν αποδειχθεί ότι ασκούν αντιφλεγμονώδεις 
δραστηριότητες σε διάφορα in vivo και in vitro πειραματικά μοντέλα καθώς 
και βελτιώνουν τις διάφορες φλεγμονώδεις εκφυλιστικές ασθένειες. Ωστόσο, 
οι μηχανισμοί αυτών των επιπτώσεων δεν είναι πλήρως κατανοητοί. 
Χρησιμοποιώντας την κυτταρική γραμμή μικρογλοίας ποντικού BV-2 και 
λιποπολυσακχαρίτη (lipopolysaccharide, LPS) για να προκαλέσει μια 
φλεγμονώδη απόκριση, μελετήσαμε τις οδούς σηματοδότησης που 
εμπλέκονται στα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα των κανναβινοειδών καθώς 
και την επίδρασή τους στην έκφραση αρκετών γονιδίων που είναι γνωστό ότι 
εμπλέκονται σε φλεγμονή. Διαπιστώσαμε ότι τα δύο κύρια κανναβινοειδή που
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υπάρχουν στη κάνναβη, η Δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και η 
κανναβιδιόλη (CBD), μειώνουν την παραγωγή και την απελευθέρωση 
προφλεγμονωδών κυτοκινών, συμπεριλαμβανομένων της ιντερλευκίνης-1β, 
της ιντερλευκίνης-6 και της ιντερφερόνης (IFN)beta, από ενεργοποιημένα με 
LPS μικρογλοιακά κύτταρα. Η κανναβινοειδής αντιφλεγμονώδης δράση δεν 
φαίνεται να εμπλέκει τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 και CB2 ή τους 
ευαίσθητους σε abn-CBD υποδοχείς. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι η THC και η 
CBD δρουν μέσω διαφορετικών, αν και μερικώς επικαλυπτόμενων, 
μηχανισμών. Η CBD, αλλά όχι η THC, μειώνει τη δραστηριότητα της οδού NF-
kappaB, μια πρωτεύουσα οδός που ρυθμίζει την έκφραση των 
προφλεγμονωδών γονιδίων. Επιπλέον, η CBD, αλλά όχι η THC, ρυθμίζει εκ 
νέου την ενεργοποίηση του παράγοντα μεταγραφής STAT3, ένα στοιχείο του 
ομοιοστατικού μηχανισμού που προκαλεί αντιφλεγμονώδη φαινόμενα. Μετά 
τη θεραπεία CBD, αλλά λιγότερο με την THC, παρατηρήσαμε μειωμένο 
επίπεδο mRNA για το γονίδιο Socs3, κύριο αρνητικό ρυθμιστή των STAT και 
ιδιαίτερα του STAT3. Ωστόσο, τόσο η CBD όσο και η THC μείωσαν την 
ενεργοποίηση του επαγόμενου από LPS παράγοντα μεταγραφής του STAT1, 
ενός βασικού παράγοντα στις προφλεγμονώδεις διεργασίες που εξαρτώνται 
από την IFNbeta. Συνοπτικά, οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι η CBD και η 
THC διαφέρουν ως προς τις επιδράσεις τους στις αντιφλεγμονώδεις οδούς, 
συμπεριλαμβανομένων των οδών που εξαρτώνται από NF-kappaB και 
IFNbeta”.
3. Fimiani C, Liberty T, Aquirre AJ, Amin I, Ali N, Stefano GB “Opiate, 
cannabinoid, and eicosanoid signaling converges on common intracellular 
pathways nitric oxide coupling” (Η οπιοειδής, η κανναβινοειδής και η 
εικοσανοειδής σηματοδότηση συγκλίνουν σε κοινές ενδοκυτταρικές οδούς 
σύνδεσης νιτρικού οξειδίου) Prostaglandins Other Lipid Mediat. 1999 
Jan;57(1):23-34.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10367294 
Περίληψη
“Τα επιστημονικά πεδία που προκύπτουν αρχικά φαίνεται ότι δεν σχετίζονται
με  άλλα  πρότζεκτ,  ακόμη  και  αν  βρίσκονται  σε  παρόμοιο  τομέα
ενδιαφέροντος.  Αυτό  ισχύει  ιδιαίτερα  στην  περίπτωση  των  διαδικασιών
σηματοδότησης οπιούχων, κανναβινοειδών και  εικοσανοειδών.  Σε αυτή την
περιορισμένη  κερδοσκοπική  ανασκόπηση,  προσπαθούμε  να  εξετάσουμε
πτυχές  των  ενδοκυττάριων  σηματοδοτικών  συστημάτων  τους  για  τα  κοινά
τους  χαρακτηριστικά.  Βρίσκουμε  κινητοποίηση  ενδοκυτταρικού  ασβεστίου,
εμπλοκή πυρηνικού παράγοντα kappaΒ, δραστηριότητα αδενυλικής κυκλάσης
και, τελικά, συστατική απελευθέρωση νιτρικού οξειδίου για σύγκλιση σημείων
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για αυτές τις διαδικασίες σηματοδότησης, που εμφανίζονται με ξεχωριστά και
διακριτά συστήματα τελεστών με μεσολάβηση υποδοχέα. Η φωσφοκινάση C,
ενεργοποιημένη  με  μιτογόνο  πρωτεϊνική  κινάση  και  η  κυτοσολική
φωσφολιπάση Α2 αντιπροσωπεύουν επίσης σημεία κοινής κρούσης. Από την
άποψη αυτή, η ασπιρίνη φαίνεται επίσης να εμπλέκεται σε μια πτυχή αυτής
της  σύγκλισης  σηματοδότησης.  Συμπεραίνουμε  ότι  πολλές  από  τις
φυσιολογικές παρατηρήσεις σχετικά με τις δράσεις αυτών των σηματοδοτικών
μορίων, για παράδειγμα, ανοσοκαταστολή, νευροδιαβίβαση, αγγειοδιαστολή,
κυτταρική  προσκόλληση  και  κυτταροτοξικότητα,  μπορούν  τώρα  να  γίνουν
κατανοητά εξετάζοντας τους συγκλίνοντες βιοχημικούς καταρράκτες τους”.
4. Sumner H. Burstein, Robert B. Zurier “Cannabinoids, Endocannabinoids, 
and Related Analogs in Inflammation” (Τα κανναβινοειδή, τα 
ενδοκανναβινοειδή και συναφή ανάλογα στη φλεγμονή) AAPS J. 2009 Mar; 
11(1): 109.
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Περίληψη
“Αυτή η επισκόπηση καλύπτει τις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 5
χρόνια  σχετικά  με  τις  αντιφλεγμονώδεις  δραστηριότητες  όλων  των
κατηγοριών  κανναβινοειδών,  συμπεριλαμβανομένων  των
φυτοκανναβινοειδών όπως η τετραϋδροκανναβινόλη και η κανναβιδιόλη, τα
συνθετικά  ανάλογα  όπως  το  ajulemic  acid  και  το  nabilone,  τα  ενδογενή
κανναβινοειδή  ανανδαμίδιο  και  οι  σχετικές  ενώσεις,  τα  ελμιρικά  οξέα και,
τέλος,  τα  μη  κανναβινοειδή  συστατικά  της  κάνναβης  που  παρουσιάζουν
αντιφλεγμονώδη δράση. Προορίζεται να είναι μια ενημέρωση σχετικά με το
θέμα  της  συμμετοχής  των  κανναβινοειδών  στη  διαδικασία  της  φλεγμονής.
Ένας  πιθανός  μηχανισμός  για  αυτές  τις  δράσεις  προτείνεται  με  αυξημένη
παραγωγή εικοσανοειδών που προάγουν την επίλυση της φλεγμονής.  Αυτό
διαφοροποιεί αυτά τα κανναβινοειδή από αναστολείς της κυκλοοξυγονάσης-2
που  καταστέλλουν  τη  σύνθεση  των  εικοσανοειδών  που  προάγουν  την
επαγωγή της φλεγμονώδους διαδικασίας”.
5.  Chaudhry HJ, Hengerer AS, Snyder GB “Medical Board Expectations for 
Physicians Recommending Marijuana” (Προσδοκίες του ιατρικού συμβουλίου 
για τους γιατρούς που συνιστούν την κάνναβη) JAMA. 2016 Aug 9;316(6):577-
8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27308872

Είναι η κάνναβη αποτελεσματική θεραπεία για την ψωρίαση;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27308872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2664885/


(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: healthline, “Is Cannabis an Effective
Treatment for Psoriasis?” https://www.healthline.com/health/cannabis-

psoriasis, Written by Susan York Morris, on January 25, 2018)

Επισκόπηση
Η  κάνναβη  χρησιμοποιείται  τώρα  για  τη  θεραπεία  του  πόνου  και  των
παθήσεων όπως η νόσος του Crohn[1], το γλαύκωμα[2] και η ναυτία από τη
χημειοθεραπεία[3]. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η κάνναβη μπορεί επίσης
να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία πολλών ιατρικών καταστάσεων, από
τη  πολλαπλή  σκλήρυνση[4]  και  τη  νόσο  του  Parkinson[5]  μέχρι  τη
σχιζοφρένεια[6] και τη μετατραυματική διαταραχή στρες (PTSD)[7].  Μπορεί
όμως η κάνναβη να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ψωρίασης;
[1] “Understanding Crohn’s Disease” (Κατανοώντας την νόσο του Crohn) 
https://www.healthline.com/health/crohns-disease-overview 
[2] “Glaucoma” (Γλαύκωμα) https://www.healthline.com/health/glaucoma 
[3] “Chemotherapy” (Χημειοθεραπεία) https://www.healthline.com/health/chemotherapy 
[4] “Understanding Multiple Sclerosis (MS)” (Κατανοώντας την πολλαπλή σκλήρυνση (ΣΚΠ)) 
https://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis 
[5] “Parkinson's Disease” (Η νόσος του Parkinson) https://www.healthline.com/health/parkinsons 
[6] “What Do You Want to Know About Schizophrenia?” (Τι θέλεις να ξέρεις για τη σχιζοφρένεια;)
https://www.healthline.com/health/schizophrenia 
[7] “Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)” (Μετατραυματική διαταραχή στρες (PTSD)) 
https://www.healthline.com/health/post-traumatic-stress-disorder 

Τι είναι η ψωρίαση;
Η ψωρίαση[8] είναι μια χρόνια αυτοάνοση διαταραχή[9] που προκαλεί την
ταχεία  συσσώρευση  δερματικών  κυττάρων.  Τα  νέα  κύτταρα  του  δέρματος

https://www.healthline.com/health/post-traumatic-stress-disorder
https://www.healthline.com/health/schizophrenia
https://www.healthline.com/health/parkinsons
https://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis
https://www.healthline.com/health/chemotherapy
https://www.healthline.com/health/glaucoma
https://www.healthline.com/health/crohns-disease-overview
https://www.healthline.com/health/cannabis-psoriasis
https://www.healthline.com/health/cannabis-psoriasis


παράγονται τόσο γρήγορα ώστε αυτά φτάνουν στην επιφάνεια του δέρματος
πριν ωριμάσουν. Αυτή η ανώριμη συσσώρευση στην επιφάνεια του δέρματος
προκαλεί  φαγούρα  και  σχηματίζει  ανυψωμένες  αλλοιώσεις  σε  πλάκες
(στρώσεις). Ορισμένα μέρη του σώματος μπορεί επίσης να φλεγμονώσουν και
μπορεί να υπάρχει ερυθρότητα, πρήξιμο και δυσφορία.
[8] “Everything You Need to Know About Psoriasis” (Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την ψωρίαση) 
https://www.healthline.com/health/psoriasis 
[9] “Autoimmune Diseases: Types, Symptoms, Causes and More” (Αυτοάνοσες ασθένειες: τύποι, 
συμπτώματα, αιτίες και άλλα) https://www.healthline.com/health/autoimmune-disorders 

Περίπου  το  15%  των  ανθρώπων  που  έχουν  ψωρίαση  θα  αναπτύξουν  και
ψωριασική  αρθρίτιδα.  Αυτή  η  κατάσταση προκαλεί  οδυνηρή διόγκωση και
ακαμψία  των  αρθρώσεων.  Εάν  αφεθεί  χωρίς  θεραπεία,  μπορεί  επίσης  να
οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη των αρθρώσεων.
[10] “About Psoriatic Arthritis” (Σχετικά με την Ψωριασική Αρθρίτιδα) 
https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis 
[11] “Psoriatic Arthritis: Prognosis, Life Expectancy, and Quality of Life” (Ψωριασική αρθρίτιδα: 
Πρόγνωση, προσδοκία ζωής και ποιότητα ζωής) https://www.healthline.com/health/psoriatic-
arthritis-prognosis-life-expectancy 

Πώς η ψωρίαση επηρεάζει την ψυχική υγεία
Ο  πόνος,  η  κόπωση  και  η  αϋπνία  συμβαίνουν  συχνά  με  την  ψωρίαση.  Η
ψωρίαση μπορεί επίσης να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική υγεία.

Το  National  Psoriasis  Foundation[12]  σημειώνει  ότι  τα  άτομα  με  ψωρίαση
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους και τάσης για αυτοκτονία.
Μια  μελέτη  του 2010[13]  που δημοσιεύθηκε στο  Archives  of  Dermatology
διαπίστωσε ότι  οι  άνθρωποι  που ζουν με ψωρίαση έχουν 39% υψηλότερο
κίνδυνο να διαγνωστούν με κατάθλιψη από όσους δεν πάσχουν από τη νόσο.
Έχουν επίσης 31% υψηλότερο κίνδυνο διάγνωσης για άγχος.
[12] “The link between psoriatic disease and mental illness” (Η σχέση μεταξύ ψωριασικής νόσου 
και ψυχικής ασθένειας) https://www.psoriasis.org/advance/link-between-psoriatic-disease-and-
mental-illness 
[13] Shanu Kohli Kurd, Andrea B Troxel, Paul Crits-Christoph, Joel M Gelfand “The risk of 
depression, anxiety and suicidality in patients with psoriasis: A population-based cohort study” 
(Ο κίνδυνος κατάθλιψης, άγχους και της τάσης για αυτοκτονία σε ασθενείς με ψωρίαση: Μελέτη 
κοόρτης πληθυσμού) Arch Dermatol. 2010 Aug; 146(8): 891–895.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928071/ 
Περίληψη
“Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να προσδιοριστεί η επίπτωση της κατάθλιψης, του
άγχους  και  της  τάσης  για  αυτοκτονία  σε  ασθενείς  με  ψωρίαση  σε  σύγκριση  με  τον  γενικό
πληθυσμό.
Σχέδιο:  Μια  πληθυσμιακή  μελέτη  κοόρτης  που  χρησιμοποιεί  δεδομένα  που  συλλέχθηκαν  ως
μέρος του ηλεκτρονικού ιατρικού ιστορικού του ασθενούς από το 1987 έως το 2002.
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Σύνθεση: General Practice Research Database
Ασθενείς:  Μέχρι  και  5  έλεγχοι  χωρίς  ψωρίαση  επιλέχθηκαν  από  τις  ίδιες  πρακτικές  και  τις
ημερομηνίες εισαγωγής κοόρτης ως ασθενείς με ψωρίαση.
Κύρια  αποτελέσματα:  Η  κλινική  διάγνωση  της  κατάθλιψης,  του  άγχους  και  της  τάσης  για
αυτοκτονία  συγκρίθηκε  μεταξύ  146.042  ασθενών  ήπιας  ψωρίασης,  3.956  ασθενών  σοβαρής
ψωρίασης και 766.950 ασθενών ελέγχου.
Αποτελέσματα:  Οι  αναπροσαρμοσμένες  αναλογίες  κινδύνου  για  τη  λήψη  μιας  διάγνωσης
κατάθλιψης,  άγχους  και  τάσης  αυτοκτονίας  σε  ασθενείς  με  ψωρίαση  συγκριτικά  με  τους
μάρτυρες ήταν 1,39 (95% CI 1,37, 1,41),  1,31 (95% CI 1,29, 1,34) και 1,44 (95% CI 1,32, 1,57),
αντίστοιχα. Ο προσαρμοσμένος σχετικός κίνδυνος κατάθλιψης ήταν υψηλότερος σε σοβαρή (HR
1,72, 95% CI 1,57, 1,88), σε σύγκριση με ήπια ψωρίαση (HR 1,38, 95% CI 1,35, 1,40). Οι νεότεροι
ασθενείς με ψωρίαση είχαν αυξημένους σχετικούς κινδύνους στα αποτελέσματα σε σύγκριση με
τους ηλικιωμένους ασθενείς με ψωρίαση.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους και τάσης
για αυτοκτονία. Εκτιμούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από 10.400 διαγνώσεις κατάθλιψης,
7.100 διαγνώσεις άγχους και 350 διαγνώσεις τάσης για αυτοκτονία, οφείλονται στην ψωρίαση
ετησίως.  Είναι  σημαντικό  οι  κλινικοί  γιατροί  να αξιολογήσουν τους ασθενείς  με  ψωρίαση για
αυτές τις καταστάσεις προκειμένου να βελτιώσουν τα αποτελέσματα. Η μελλοντική έρευνα θα
πρέπει να καθορίσει τους μηχανισμούς με τους οποίους η ψωρίαση συνδέεται με τα ψυχιατρικά
αποτελέσματα, καθώς και με τις προσεγγίσεις πρόληψης”.

Είναι η κάνναβη μια λύση;
Η  ψωρίαση  δεν  θεραπεύεται  και  μπορεί  να  είναι  δύσκολο  να  ελεγχθεί.
Παρόλο που υπάρχει μια ποικιλία φαρμάκων και ελαφρών θεραπειών για τη
θεραπεία της νόσου, σε μερικούς έχουν σοβαρές παρενέργειες και σε άλλους
χάνεται η αποτελεσματικότητα όταν το σώμα τους δημιουργεί μια αντίσταση
σε αυτά.

Δεδομένης της σωματικής και συναισθηματικής επιβάρυνσης της ψωρίασης,
απαιτούνται  νέες  θεραπευτικές  επιλογές.  Η  κάνναβη  είναι  μία  από  τις
δυνατότητες  θεραπείας  που  διερευνάται.  Η  έρευνα  για  την
αποτελεσματικότητα της κάνναβης αντιμετωπίζει διάφορες πτυχές της νόσου.

Επιβραδύνει την ανάπτυξη των κυττάρων
Μερικές  μελέτες  δείχνουν  ότι  η  κάνναβη  μπορεί  να  είναι  χρήσιμη  στην
επιβράδυνση της  ταχείας  ανάπτυξης  των κερατινοκυττάρων.  Αυτά είναι  τα
ανώριμα κύτταρα του δέρματος που βρίσκονται σε άτομα με ψωρίαση. Μία
μελέτη[14]  δείχνει  ότι  τα  κανναβινοειδή  και  οι  υποδοχείς  τους  μπορεί  να
βοηθήσουν  στον  έλεγχο  και  τον  περιορισμό  της  παραγωγής  ανώριμων
κυττάρων του δέρματος. Οι ερευνητές προσθέτουν ότι η κάνναβη μπορεί να
είναι  χρήσιμη για  τη  θεραπεία  αρκετών καταστάσεων που περιλαμβάνουν
κερατινοκύτταρα,  συμπεριλαμβανομένης της  ψωρίασης και  της  επούλωσης
πληγών.



[14] Yuval Ramot, Koji Sugawara, Nóra Zákány, Balázs I. Tóth, Tamás Bíró, Ralf Paus “A novel control
of human keratin expression: cannabinoid receptor 1-mediated signaling down-regulates the 
expression of keratins K6 and K16 in human keratinocytes in vitro and in situ” (Ένας νέος έλεγχος 
της ανθρώπινης έκφρασης κερατίνης: σηματοδότηση με μεσολάβηση υποδοχέα κανναβινοειδούς 
1 καθορίζει προς τα κάτω την έκφραση κερατινών Κ6 και Κ16 σε ανθρώπινα κερατινοκύτταρα in 
vitro και in situ) Peerj. 2013;1:e40.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3628749/ 
Περίληψη
“Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών  (CB)  εκφράζονται  σε  ολόκληρο  το  επιθήλιο  του  ανθρώπινου
δέρματος. Η ενεργοποίηση CB1 αναστέλλει την ανάπτυξη των τριχών του ανθρώπου και μειώνει
τον πολλαπλασιασμό των επιδερμικών κερατινοκυττάρων. Δεδομένου ότι η ψωρίαση είναι μια
χρόνια  υπερπολλαπλασιαστική,  φλεγμονώδης  δερματική  ασθένεια,  είναι  πιθανό  ότι  η
θεραπευτική διαφοροποίηση της σηματοδότησης του CB, η οποία μπορεί να εμποδίσει τόσο τον
πολλαπλασιασμό  όσο  και  τη  φλεγμονή,  θα  μπορούσε  να  κερδίσει  μια  θέση  στη  μελλοντική
διαχείριση της ψωρίασης. Δεδομένου ότι η ψωρίαση χαρακτηρίζεται από αυξημένη ρύθμιση των
κερατινών K6 και K16, ερευνήσαμε κατά πόσον η διέγερση CB1 ρυθμίζει την έκφρασή τους στην
ανθρώπινη επιδερμίδα. Η αγωγή του ανθρώπινου δέρματος καλλιεργούμενου οργάνου με τον
CB1-ειδικό  αγωνιστή,  αραχιδονυλο-χλωρο-αιθανολαμίδιο  (arachidonoyl-chloro-ethanolamide,
ACEA), μείωσε την ένταση κηλίδωσης Κ6 και Κ16 επί τόπου. Στο επίπεδο των γονιδίων και της
πρωτεΐνης,  το  ACEA  επίσης  μείωσε  την  έκφραση  Κ6  των  καλλιεργημένων  κερατινοκυττάρων
HaCaT, τα οποία εμφανίζουν κάποιες ομοιότητες με τα ψωριασιακά κερατινοκύτταρα. Αυτά τα
αποτελέσματα  εν  μέρει  ανταγωνίστηκαν  από  τον  CB1-ειδικό  ανταγωνιστή,  AM251.  Ενώ  η
σηματοδότηση  με  μεσολάβηση  CB1  επίσης  αναστέλλει  σημαντικά  τον  πολλαπλασιασμό  των
ανθρώπινων  επιδερμικών  κερατινοκυττάρων  επί  τόπου,  όπως  φαίνεται  από  τον  διπλό
ανοσοφθορισμό  Κ6/Κi-67, το ανασταλτικό αποτέλεσμα του ACEA στην έκφραση Κ6 in situ ήταν
ανεξάρτητο από το  αντι-πολλαπλασιαστικό  αποτέλεσμα.  Δεδομένης της πρόσφατης  εκτίμησης
του  ρόλου  της  K6  ως  λειτουργικά  σημαντικής  πρωτεΐνης  που  ρυθμίζει  την  επούλωση  των
επιθηλιακών  πληγών  σε  ποντίκια,  είναι  πιθανό  ότι  η  νέα  ρύθμιση  της  κερατίνης  6/16  με  τη
μεσολάβηση  CB1  που  αποκαλύπτεται  εδώ  είναι  επίσης  σχετική  με  την  επούλωση  πληγών.
Συνολικά,  τα  αποτελέσματα  μας  υποδηλώνουν  ότι  τα  κανναβινοειδή  και  οι  υποδοχείς  τους
αποτελούν ένα νέο, κλινικά σχετικό στοιχείο ελέγχου της ανθρώπινης έκφρασης Κ6 και Κ16”.

Ελέγχοντας τον πόνο
Πολλοί  άνθρωποι  χρησιμοποιούν  κάνναβη  για  τον  έλεγχο  του  πόνου.  Η
κάνναβη μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από τα οπιοειδή για τον έλεγχο
του οξύ και νευροπαθητικού πόνου. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τη
μείωση  του  χρόνιου  πόνου,  σύμφωνα  με  ένα  άρθρο  στην  Current
Rheumatology[15].  Ένα  άρθρο  που δημοσιεύθηκε  στην  ΕAmerican  Medical
Association[16]  προτείνει  επίσης  ότι  η  κάνναβη  μπορεί  να  είναι
αποτελεσματική στη θεραπεία του πόνου.
[15] J Manzanares, MD Julian, A Carrascosa “Role of the Cannabinoid System in Pain Control and 
Therapeutic Implications for the Management of Acute and Chronic Pain Episodes” (Ο ρόλος του 
συστήματος κανναβινοειδών στον έλεγχο του πόνου και οι θεραπευτικές επιπτώσεις για τη 
διαχείριση επεισοδίων στον οξύ και χρόνιο πόνο) Curr Neuropharmacol. 2006 Jul;4(3):239–257.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430692/ 
Περίληψη
“Τα  εκχυλίσματα  κάνναβης  και  τα  συνθετικά  κανναβινοειδή  εξακολουθούν  να  θεωρούνται

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430692/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3628749/


ευρέως  παράνομες  ουσίες.  Προκλινικές  και  κλινικές  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  μπορεί  να
καταλήξουν  ως  χρήσιμες  ουσίες  στη  θεραπεία  διαφόρων  ασθενειών,  συμπεριλαμβανομένων
εκείνων  που  σχετίζονται  με  τον  οξύ  ή  χρόνιο  πόνο.  Η  ανακάλυψη  των  υποδοχέων
κανναβινοειδών,  των  ενδογενών  τους  προσδεμάτων  και  των  μηχανισμών για  τη  σύνθεση,  τη
μεταφορά και την υποβάθμιση αυτών των αναδρομικών αγγελιοφόρων, μας έχει εξοπλίσει με
νευροχημικά  εργαλεία  για  το  σχεδιασμό  νέων  φαρμάκων.  Οι  ενεργοποιημένοι  με  αγωνιστές
κανναβινοειδείς  υποδοχείς,  ρυθμίζουν  τα  όρια  της  αλγαισθησίας,  αναστέλλουν  την
απελευθέρωση των προ-φλεγμονωδών μορίων και εμφανίζουν συνεργατικές επιδράσεις με άλλα
συστήματα  που  επηρεάζουν  την  αναλγησία,  ιδιαίτερα  το  ενδογενές  οπιοειδές  σύστημα.  Οι
αγωνιστές υποδοχέα κανναβινοειδών έχουν δείξει θεραπευτική αξία έναντι  φλεγμονωδών και
νευροπαθητικών  πόνων,  συνθηκών  που  συχνά  είναι  ανθεκτικές  στη  θεραπεία.  Αν  και  οι
ψυχοδραστικές επιδράσεις αυτών των ουσιών έχουν περιορισμένη κλινική πρόοδο για τη μελέτη
των  δράσεων  των  κανναβινοειδών  σε  μηχανισμούς  πόνου,  η  προκλινική  έρευνα  προχωρά
γρήγορα. Για παράδειγμα, η CB1 μεσολαβούμενη καταστολή των αποκρίσεων ενεργοποίησης των
ιστιοκυττάρων,  η  έμμεση  διέγερση  των  υποδοχέων  οπιοειδών  με  μεσολάβηση  CB2  και  η
ανακάλυψη  αναστολέων  είτε  των  μεταφορέων  είτε  των  ενζύμων  που  αποικοδομούν
ενδοκανναβινοειδή  είναι  πρόσφατα  ευρήματα  που  υποδηλώνουν  νέες  θεραπευτικές
προσεγγίσεις για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε αυτήν
την  επισκόπηση,  θα  εξετάσουμε  τις  ελπιδοφόρες  ενδείξεις  των  αγωνιστών  του  υποδοχέα
κανναβινοειδών για την ανακούφιση των επεισοδίων οξείας και χρόνιας ασθένειας. Πρόσφατα, τα
εκχυλίσματα του Cannabis  sativa,  που περιέχουν  γνωστές  δόσεις  τετραϋδροκανναβινόλης  και
κανναβιδιόλης,  έχουν  λάβει  έγκριση  στον  Καναδά  για  την  ανακούφιση  του  νευροπαθητικού
πόνου  στη  πολλαπλή  σκλήρυνση.  Απαιτούνται  περαιτέρω  διπλά  τυφλές  κλινικές  δοκιμές
ελεγχόμενες  με  εικονικό  φάρμακο  για  την  αξιολόγηση  της  πιθανής  θεραπευτικής
αποτελεσματικότητας διαφόρων φαρμάκων με βάση τα κανναβινοειδή αγωνιστικά για τον έλεγχο
διαφορετικών τύπων πόνου”.
[16] “Medical Marijuana” (Ιατρική χρήση της κάνναβης) 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2338256 

Ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος
Αν  και  χρειάζεται  περισσότερη  έρευνα,  μερικές  μελέτες  δείχνουν  ότι  η
κάνναβη μειώνει  τη σοβαρότητα της φλεγμονής που σχετίζεται  με κάποιες
παθήσεις,  συμπεριλαμβανομένων  των  αυτοάνοσων  διαταραχών  όπως  η
ψωρίαση.  Ένα  άρθρο  που  δημοσιεύτηκε  στο  περιοδικό  Pharmacology[17]
δείχνει ότι η κάνναβη μπορεί να ρυθμίσει το ανοσοποιητικό σύστημα.
[17] Rudolf Schicho, Martin Storr “Cannabis finds its way into treatment of Crohn’s disease” (Η 
κάνναβη βρίσκει το δρόμο της στη θεραπεία της νόσου του Crohn) Pharmacology. 2014;93(0):1–3.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4076530/ 
Περίληψη
“Στην αρχαία ιατρική, η κάνναβη έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη θεραπεία διαταραχών και
φλεγμονής του εντέρου. Μια πρόσφατη κλινική μελέτη δείχνει τώρα ότι το φαρμακευτικό φυτό
Cannabis sativa ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε
περιπτώσεις φλεγμονωδών παθήσεων των εντέρων. Σε μια προοπτική ελεγχόμενη με εικονικό
φάρμακο μελέτη, έχει αποδειχθεί αυτό που έχει προβλεφθεί σε μεγάλο βαθμό από ανεπίσημες
αναφορές,  δηλαδή ότι η κάνναβη παράγει σημαντικά κλινικά οφέλη σε ασθενείς με νόσο του
Crohn. Οι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί δεν είναι  ακόμη σαφείς αλλά πιθανότατα περιλαμβάνουν
περιφερικές  δράσεις  στους  υποδοχείς  κανναβινοειδών  1  και  2  και  μπορεί  επίσης  να

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4076530/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2338256


περιλαμβάνουν κεντρικές δράσεις”.

Οι  περισσότερες  έρευνες  επικεντρώθηκαν  σε  μορφές  κάνναβης  που
λαμβάνονται  από  το  στόμα.  Η  κάνναβη  είναι  επίσης  διαθέσιμη  ως  έλαιο.
Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό το έλαιο τοπικά για τη θεραπεία της
ψωρίασης,  υποστηρίζοντας  ότι  ελέγχει  την  ταχύτητα  της  παραγωγής
κυττάρων του δέρματος και μειώνει τη φλεγμονή. Απαιτούνται περισσότερες
έρευνες για να υποστηριχθούν οι ισχυρισμοί αυτοί.

Θεραπεία του στρες
Η  ψωρίαση  και  το  στρες  συμβαδίζουν  και  η  THC  έχει  αποδειχθεί[18]  ότι
ανακουφίζει  από  το  άγχος.  Ωστόσο,  οι  ερευνητές  σημειώνουν  ότι,  ενώ  οι
χαμηλές δόσεις THC μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα ανακούφισης του
στρες,  υψηλότερες  δόσεις  ενδέχεται  να  έχουν  αρνητική  επίδραση  στη
διάθεση.
[18] Childs E, Lutz JA, de Wit H, “Dose-related effects of delta-9-THC on emotional responses to 
acute psychosocial stress” (Δοσοεξαρτώμενες επιδράσεις της δέλτα-9-THC στις συναισθηματικές 
αντιδράσεις σε οξύ ψυχοκοινωνικό στρες) Drug Alcohol Depend. 2017 Aug 1;177:136-144.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28599212 
Περίληψη
“ΣΤΟΧΟΙ:  Οι  καπνιστές  κάνναβης  αναφέρουν  συχνά  ότι  χρησιμοποιούν  το  φάρμακο  για  να
χαλαρώσουν ή να ανακουφίσουν το συναισθηματικό στρες. Ωστόσο, λίγες κλινικές μελέτες έχουν
δείξει  ενδείξεις  των  επιδράσεων  ανακούφισης  του  στρες  των  αγωνιστών  κάνναβης  ή  των
κανναβινοειδών. Σε αυτή τη μελέτη, επιδιώξαμε να αξιολογήσουμε την επίδραση της δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλης (THC), κύρια δραστική ουσία της κάνναβης, μετά από συναισθηματικές
αντιδράσεις σε οξύ ψυχοκοινωνικό στρες μεταξύ υγιών νεαρών ενηλίκων.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Υγιείς  εθελοντές  (N =  42)  συμμετείχαν σε  δύο πειραματικές συνεδρίες,  το  ένα με
ψυχοκοινωνικό στρες (Trier Social Stress Test, TSST) και το άλλο με μη στρες, αφού έλαβαν 0 (N =
13), 7,5mg (N = 14) ή 12,5 mg (Ν = 15) από του στόματος THC. Οι κάψουλες χορηγήθηκαν σε
τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές καταστάσεις, 2,5 ώρες πριν αρχίσουν οι εργασίες. Μετρήσαμε την
υποκειμενική διάθεση και τις επιδράσεις του φαρμάκου, τα ζωτικά σημεία και την κορτιζόλη στο
σάλιο πριν και σε επαναλαμβανόμενες περιόδους μετά την χορήγηση της κάψουλας και τα τεστ.
Τα υποκείμενα αξιολόγησαν επίσης τεστ πριν και μετά την ολοκλήρωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, τα 7,5 mg THC μείωσαν σημαντικά την
υποκειμενική  αναστάτωση  που  υπέστη  το  άτομο  μετά  από  το  TSST  και  εξασθένησαν  τις
εκτιμήσεις μετά την εκτέλεση του TSST ως απειλητικές και προκλητικές. Αντίθετα, τα 12,5 mg THC
αύξησαν αρνητικά τη συνολική διάθεση, δηλ. τόσο πριν όσο και καθ' όλη τη διάρκεια των τεστ και
τις βαθμολογήσεις πριν από το τεστ TSST ως απειλητικές και προκλητικές. Επίσης, εξασθένησε την
απόδοση του TSST και την αντιδραστικότητα εξασθένησης της αρτηριακής πίεσης στον παράγοντα
άγχους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Τα  ευρήματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  μια  χαμηλή  δόση  THC  παράγει
υποκειμενικά  αποτελέσματα  ανακούφισης  του  στρες  σύμφωνα  με  εκείνα  που  αναφέρονται
συνήθως στους  χρήστες  κάνναβης,  αλλά  και  ότι  υψηλότερες  δόσεις  μπορεί  να  αυξήσουν  μη
αρνητικά τη διάθεση”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28599212


Τα κανναβινοειδή κρατούν το κλειδί
Τα κανναβινοειδή είναι ενεργά χημικά που βρίσκονται σε φυτά κάνναβης. Το
σώμα μας φτιάχνει τα δικά του κανναβινοειδή. Αυτοί οι χημικοί αγγελιοφόροι
καλούνται “ενδοκανναβινοειδή”. 
Παίζουν ρόλο σε ορισμένες λειτουργίες στο σώμα σας, όπως:
* φλεγμονή
* ανοσία
* όρεξη
* οφθαλμική πίεση
* διάθεση
* αναπαραγωγή

Πρέπει να δεις την χρήση της κάνναβης για την ψωρίαση;
Η κάνναβη έχει δώσει μια υπόσχεση για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της
ψωρίασης. Είναι καθιερωμένο ότι η κάνναβη μπορεί να είναι χρήσιμη για τον
έλεγχο  του  πόνου.  Ωστόσο,  απαιτείται  περισσότερη  έρευνα  για  να
διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Ο τρόπος με τον οποίο
χρησιμοποιείται η κάνναβη χρειάζεται επίσης περισσότερους ελέγχους. 
Η κάνναβη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μορφές, όπως:
* σε χάπια
* με εισπνοή
* με την χρήση εξαχνωτή (vaporiser)
* σε βάμματα

Η κάνναβη δεν έχει μελετηθεί καλύτερα επειδή έχει καταταχθεί ως μια ουσία
του Πίνακα Ι βάσει του ομοσπονδιακού νόμου περί ελεγχόμενων ουσιών των
ΗΠΑ.  Οι  ουσίες  του  Πίνακα  Ι  θεωρούνται  ότι  έχουν  υψηλό  δυναμικό
κατάχρησης/εθισμού, δεν έχουν καμία αποδεκτή ιατρική χρήση και μπορεί να
μην είναι ασφαλείς για χρήση υπό ιατρική παρακολούθηση.

Αυτοί  οι  περιορισμοί  έχουν θέσει  σημαντικό εμπόδιο στην  έρευνα για την
κάνναβη. Ωστόσο, οι πολιτειακοί νόμοι που επιτρέπουν την ιατρική χρήση της
κάνναβης έχουν ενθαρρύνει περισσότερες έρευνες και προσπάθειες για την
απελευθέρωση του φαρμάκου.

Πού είναι ιατρική κάνναβη νόμιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες;
Η κάνναβη δεν μπορεί να συνταγογραφηθεί σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό
νόμο, αλλά οι γιατροί μπορούν να την συστήσουν ή να παραπέμψουν στη
χρήση  της  αντί  συνταγής.  Αυτό  είναι  νόμιμο  σε  29  πολιτείες  των  ΗΠΑ.  Η



επιτρεπόμενη μορφή κάνναβης όμως ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή.

Μιλήστε με το γιατρό σας
(Εδώ γίνεται αναφορά που προτρέπει τους ασθενείς να συμβουλευτούν τον
γιατρό  τους  σχετικά  με  την  χρήση  της  κάνναβης  για  την  ασθένεια  τους...
Καθώς στην Ελλάδα ΔΕΝ έχουμε ακόμα γιατρούς που να γνωρίζουν σχετικά,
παραλείπω την μετάφραση αυτής της παραγράφου). 

Αναφορές:
* “About psoriatic arthritis. (n.d.)” (Σχετικά με την ψωριασική αρθρίτιδα. 
(n.d.)) https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis 
* (ό.π.) “Dose-related effects of delta-9-THC on emotional responses to acute 
psychosocial stress” (Δοσοεξαρτώμενες επιδράσεις της δέλτα-9-THC στις 
συναισθηματικές αντιδράσεις σε οξύ ψυχοκοινωνικό στρες)
* Klein TW “Cannabinoid-based drugs as anti-inflammatory therapeutics” (Τα
φάρμακα με βάση τα κανναβινοειδή ως αντιφλεγμονώδη θεραπευτικά) Nat 
Rev Immunol. 2005 May;5(5):400-11.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15864274 
Περίληψη
“Τον δέκατο ένατο αιώνα, η κάνναβη συνταγογραφήθηκε από τους γιατρούς

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15864274
https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis


για  ασθένειες  που  κυμαίνονταν  από  τις  διατροφικές  διαταραχές  μέχρι  τη
λύσσα.  Ωστόσο,  καθώς  ανακαλύφθηκαν  νεότερα,  πιο  αποτελεσματικά
φάρμακα  και  αναγνωρίστηκε  η  πιθανότητα  κατάχρησης  της  κάνναβης,  η
χρήση της  ως  θεραπευτικής  ουσίας  περιορίστηκε  και  μόνο πρόσφατα έχει
επανεκτιμηθεί  το  θεραπευτικό  της  δυναμικό.  Πρόσφατες  μελέτες  σε  ζωικά
μοντέλα και σε ανθρώπους έχουν δώσει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα
για τη θεραπεία διαφόρων διαταραχών -όπως η παχυσαρκία, ο καρκίνος και η
σπαστικότητα  και  ο  τρόμος  λόγω  νευροπαθολογίας-  με  φάρμακα  που
βασίζονται σε κανναβινοειδή που προέρχονται από κάνναβη. Επιπλέον, όπως
συζητάμε εδώ, μια πληθώρα πληροφοριών υποδεικνύει επίσης ότι αυτά τα
φάρμακα  έχουν  ανοσορυθμιστικές  και  αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητες.
Επομένως,  με  βάση αυτόν  τον  τρόπο δράσης,  η  θεραπευτική  χρησιμότητα
αυτών  των  φαρμάκων σε  χρόνιες  φλεγμονώδεις  ασθένειες  επανεξετάζεται
τώρα”.
* “The link between psoriatic disease and mental illness” (Η σχέση μεταξύ 
ψωριασικής νόσου και ψυχικής ασθένειας) 
https://www.psoriasis.org/advance/link-between-psoriatic-disease-and-
mental-illness 
* (ό.π.) “Role of the Cannabinoid System in Pain Control and Therapeutic 
Implications for the Management of Acute and Chronic Pain Episodes” (Ο 
ρόλος του συστήματος κανναβινοειδών στον έλεγχο του πόνου και οι 
θεραπευτικές επιπτώσεις για τη διαχείριση επεισοδίων στο οξύ και χρόνιο 
πόνο) 
* “What is psoriasis?” (Τι είναι η ψωρίαση;) https://www.cdc.gov/psoriasis/ 
* (ό.π.) “A novel control of human keratin expression: cannabinoid receptor 
1-mediated signaling down-regulates the expression of keratins K6 and K16 
in human keratinocytes in vitro and in situ” (Ένας νέος έλεγχος της 
ανθρώπινης έκφρασης κερατίνης: σηματοδότηση με μεσολάβηση υποδοχέα 
κανναβινοειδούς 1 καθορίζει προς τα κάτω την έκφραση κερατινών Κ6 και Κ16
σε ανθρώπινα κερατινοκύτταρα in vitro και in situ)
* (ό.π.) “Cannabis finds its way into treatment of Crohn’s disease” (Η κάνναβη
βρίσκει το δρόμο της στη θεραπεία της νόσου του Crohn)

Σχετικά Άρθρα
* “The Effects of Marijuana on Your Body, What happens when you smoke or 
ingest marijuana? Learn the effects it has on your body with this interactive 
graphic” (Οι επιδράσεις της κάνναβη στο σώμα μας, Τι συμβαίνει όταν 
καπνίζουμε ή καταναλώνουμε κάνναβη; Μάθε τα αποτελέσματα που έχει στο 
σώμα σου με αυτό το διαδραστικό γραφικό) 

https://www.cdc.gov/psoriasis/
https://www.psoriasis.org/advance/link-between-psoriatic-disease-and-mental-illness
https://www.psoriasis.org/advance/link-between-psoriatic-disease-and-mental-illness


https://www.healthline.com/health/addiction/marijuana/effects-on-body 
* “6 Benefits of CBD Oil” (6 Οφέλη από το έλαιο CBD) 
https://www.healthline.com/health/cbd-oil-benefits 
* “Everything You Need to Know About Psoriasis, Psoriasis is a chronic skin 
condition that can cause red, scaly patches of skin to appear. Learn more 
about what it is, why it appears, and how it's…” (Όλα όσα πρέπει να ξέρεις 
για την ψωρίαση, Η ψωρίαση είναι μια χρόνια πάθηση του δέρματος που 
μπορεί να προκαλέσει κόκκινες πλάκες στην επιδερμίδα. Μάθε περισσότερα 
για το τι είναι, γιατί εμφανίζεται και πώς να...) 
https://www.healthline.com/health/psoriasis 
* “5 Natural Treatments for Inverse Psoriasis, If you have inverse psoriasis, 
you may want to try natural treatments to complement prescribed 
medications, or to reduce the chance of a flare-up…” (5 φυσικές θεραπείες 
για την ψωρίαση, Αν έχεις ψωρίαση, ίσως να θέλεις να δοκιμάσεις φυσικές 
θεραπείες για να συμπληρώσεις τα συνταγογραφούμενα φάρμακα ή να 
μειώσεις την πιθανότητα μιας φλεγμονής...) 
https://www.healthline.com/health/psoriasis/inverse-psoriasis-natural-
treatment 
* “Can You Use Oils to Treat Psoriasis? Are you considering essential oils as 
an alternative treatment for psoriasis? Learn which oils may help treat the 
condition, plus how to use them” (Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λάδια για την 
θεραπεία της ψωρίασης; Θεωρείς ότι τα αιθέρια έλαια μια εναλλακτική 
θεραπεία για την ψωρίαση; Μάθε ποια έλαια μπορούν να βοηθήσουν στη 
θεραπεία της κατάστασης, καθώς και πώς να τα χρησιμοποιήσεις) 
https://www.healthline.com/health/essential-oils-for-psoriasis 
* “Beginner’s Guide to Marijuana Strains, Not all cannabis is created equal. 
Different strains of cannabis produce different effects, and thus can be used 
for different reasons. If marijuana…” (Οδηγός για αρχάριους για τις ποικιλίες 
της κάνναβης, Δεν είναι όλες οι ποικιλίες της κάνναβης το ίδιο. Διαφορετικές 
ποικιλίες κάνναβης παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς λόγους. Αν η κάνναβη...) 
https://www.healthline.com/health/beginners-guide-to-marijuana-strains 
* “Hand Psoriasis, Learn about psoriasis on your hands and fingers. Having 
psoriasis on your hands can be difficult, because your hands are constantly 
on display and in…” (Ψωρίαση στα χέρια, Μάθε για την ψωρίαση στα χέρια 
και τα δάχτυλά. Η ψωρίαση στα χέρια μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή τα 
χέρια μας είναι συνεχώς εκτεθειμένα και σε...) 
https://www.healthline.com/health/hand-psoriasis 
* “Psoriasis: Facts, Statistics, and You, Psoriasis is an immune-mediated 

https://www.healthline.com/health/hand-psoriasis
https://www.healthline.com/health/beginners-guide-to-marijuana-strains
https://www.healthline.com/health/essential-oils-for-psoriasis
https://www.healthline.com/health/psoriasis/inverse-psoriasis-natural-treatment
https://www.healthline.com/health/psoriasis/inverse-psoriasis-natural-treatment
https://www.healthline.com/health/psoriasis
https://www.healthline.com/health/cbd-oil-benefits
https://www.healthline.com/health/addiction/marijuana/effects-on-body


condition that causes the body to make new skin cells in days rather than 
weeks. Psoriasis causes itchiness and…” (Ψωρίαση: Γεγονότα, στατιστικές, και
εσύ, Η ψωρίαση είναι μια κατάσταση που προκαλείται από τον ανοσοποιητικό
παράγοντα και προκαλεί στο σώμα να παράγει νέα κύτταρα του δέρματος 
μέσα διάστημα ημερών και όχι εβδομάδων. Η ψωρίαση προκαλεί φαγούρα 
και...) https://www.healthline.com/health/psoriasis/facts-statistics-infographic 
* “How Long Does Marijuana (Weed) Stay in Your System? Weed is 
detectable in bodily fluids for up to 30 days after last use. For daily users, 
cannabis may be detectable for several months after last use…” (Πόσο μένει 
η κάνναβη στο σύστημά σου (στον οργανισμό σου); Η κάνναβη είναι 
ανιχνεύσιμη στα σωματικά υγρά για έως και 30 ημέρες μετά την τελευταία 
χρήση. Για τους καθημερινούς χρήστες, η κάνναβη μπορεί να ανιχνευτεί 
ακόμα και για μερικούς μήνες μετά την τελευταία χρήση...) 
https://www.healthline.com/health/how-long-does-weed-stay-in-your-system 
* “Psoriasis Resource Guide, Psoriasis is an autoimmune condition that 
causes red, raised, scaly patches on the skin. Typically, these patches appear 
on joints like elbows and…” (Οδηγός για την Ψωρίαση, Η ψωρίαση είναι μια 
αυτοάνοση κατάσταση που προκαλεί κόκκινες, ανυψωμένες, λεπτές 
πλάκες/κηλίδες στο δέρμα. Συνήθως, αυτά τα μπαλώματα εμφανίζονται στις 
αρθρώσεις όπως οι αγκώνες και...) 
https://www.healthline.com/health/psoriasis/resource-guide 

Ιατρική χρήση της Κάνναβης και η Ψωριασική Αρθρίτιδα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: MARIJUANA DOCTORS, “Medical
Marijuana and Psoriatic Arthritis”

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/psoriatic-arthritis/ )

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/psoriatic-arthritis/
https://www.healthline.com/health/psoriasis/resource-guide
https://www.healthline.com/health/how-long-does-weed-stay-in-your-system
https://www.healthline.com/health/psoriasis/facts-statistics-infographic


Εάν  εσύ  ή  κάποιο  αγαπημένο  σου  πρόσωπο  έχει  λάβει  μια  διάγνωση
ψωριασικής  αρθρίτιδας,  πιθανόν  να  θέλεις  να  μάθεις  όσα  περισσότερα
μπορείς  για  τη  θεραπεία  της.  Μπορείς  έτσι  να  είσαι  καλύτερα
προετοιμασμένος για να διαχειριστείς τα συμπτώματα και να διάγεις μια πιο
άνετη  ζωή όταν  έχεις  μια  καλή κατανόηση της  κατάστασης.  Ως  μια  συχνά
επώδυνη κατάσταση, η ψωριασική αρθρίτιδα πρέπει  να διαγνωστεί  και  να
αντιμετωπιστεί νωρίς για να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη στις αρθρώσεις.

Ο  γιατρός  σου  μπορεί  να  σου  συστήσει  διάφορες  συμβατικές  θεραπείες,
όπως  μη  στεροειδή  αντιφλεγμονώδη  φάρμακα  και  ενέσεις
κορτικοστεροειδών, για να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων
της ψωριασικής αρθρίτιδας.  Ωστόσο,  μπορεί  να ανησυχείς  για τον κίνδυνο
ανεπιθύμητων  ενεργειών  ορισμένων  παραδοσιακών  θεραπειών  και  να
αισθάνεσαι ανυπόμονα καθώς θα περνάς μέσα από αυτές τις διαδρομές.

Είναι  μέσα  στα  δικαιώματά  σου  να  εξερευνήσεις  και  άλλες  επιλογές
θεραπείας της ψωριασικής αρθρίτιδας και να κάνεις ότι είναι το καλύτερο για
την υγεία και την ευημερία σου. Αν αισθάνεσαι ανήσυχα για την τρέχουσα
θεραπευτική αγωγή σου, γιατί  να μην εξετάσεις  και  την ιατρική χρήση της
κάνναβης;  Θα χαρείς  όταν μάθεις  ότι  υπόσχεται  να ανακουφίσει  ορισμένα
από  τα  συμπτώματα  της  ψωριασικής  αρθρίτιδας,  όπως  τον  πόνο,  την
φλεγμονή, την αϋπνία και πολλά άλλα.

Παρακάτω, θα εξετάσουμε την εναλλακτική θεραπεία με την ιατρική χρήση
της κάνναβης για την ψωριασική αρθρίτιδα. Θα μάθεις επίσης περισσότερα
σχετικά με τα συμπτώματα, το ιστορικό και τους διαφορετικούς τύπους άλλων
θεραπειών για την πάθηση.

Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα;
Προκαλούμενη  από  ένα  υπερδραστήριο  ανοσοποιητικό  σύστημα,  η
ψωριασική  αρθρίτιδα έχει  ως  αποτέλεσμα την  φλεγμονή των  αρθρώσεων.
Έχει  την  τάση  να  επηρεάζει  κυρίως  τους  ανθρώπους  με  ψωρίαση,  μια
αυτοάνοση ασθένεια που έχει ως αποτέλεσμα μια κατάσταση του δέρματος
παρόμοια με το εξάνθημα.



Οι τύποι της ψωριασικής αρθρίτιδας περιλαμβάνουν:
*  Ασυμμετρική  ψωριασική  αρθρίτιδα (Asymmetric  psoriatic  arthritis)  -  Η
ασυμμετρική ψωριασική αρθρίτιδα συνήθως επηρεάζει μόνο μερικές από τις
αρθρώσεις.  Αυτές  μπορεί  να  μικρές  ή  μεγάλες  και  μπορεί  να  είναι
οπουδήποτε στο σώμα. Τα δάχτυλά των χεριών και τα δάχτυλα των ποδιών
μπορεί να διογκωθούν και να έχουν εμφάνιση σαν λουκάνικα.
*  Συμμετρική  ψωριασική  αρθρίτιδα (Symmetric  psoriatic  arthritis)  -  Η
συμμετρική ψωριασική αρθρίτιδα επηρεάζει ελαφρά ή σοβαρά τις αρθρώσεις
σε ζεύγη σε κάθε πλευρά του σώματος. Για παράδειγμα, και τα δύο γόνατα θα
μπορούσαν  να  επηρεαστούν  όταν  κάποιος  έχει  αυτήν  την  κατάσταση.  Η
συμμετρική  ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί  να  βλάψει  τις  αρθρώσεις  με  την
πάροδο  του  χρόνου  και  μπορεί  να  προκαλέσει  αναπηρία  στο  50%  των
ασθενών[1]. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναζητηθεί θεραπεία. Τα συμπτώματα
αυτού  του  τύπου  ψωριασικής  αρθρίτιδας  αντικατοπτρίζουν  αυτά  της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
*  Σπονδυλίτιδα (Spondylitis)  -  Η κατάσταση αυτή επηρεάζει  τη σπονδυλική
στήλη. Προκαλεί δυσκαμψία και φλεγμονή μεταξύ των οστών της λεκάνης, της
κάτω  ράχης,  της  σπονδυλικής  στήλης  και  του  λαιμού.  Η  ασθένεια  μπορεί
επίσης να επιτεθεί στους συνδέσμους.
*  Διπολική  διαφαλαγγειακή  κυρίαρχη  ψωριασική  αρθρίτιδα (Distal
interphalangeal  predominant  (DIP)  psoriatic  arthritis)  -  Συχνά  γίνεται
εσφαλμένη  συσχέτιση  με  την  οστεοαρθρίτιδα,  η  DIP  επηρεάζει  κυρίως  τις
μικρές αρθρώσεις στα άκρα των δακτύλων και των ποδιών. Μπορεί επίσης να
επηρεάσει τα νύχια.
* Αρθρίτιδα mutilans (Arthritis mutilans) - Ένα από τα πιο καταστροφικά και
σοβαρά είδη ψωριασικής αρθρίτιδας, η αρθρίτιδα mutilans βλάπτει τις μικρές
αρθρώσεις στα δάκτυλα των χεριών και τα δάχτυλα των ποδιών σας σε τέτοιο
βαθμό  που  παραμορφώνονται.  Ευτυχώς,  αυτή  η  κατάσταση  εμφανίζεται
σπάνια.



[1] “Psoriatic Arthritis: The Basics” (Ψωριασική αρθρίτιδα: Τα βασικά) 
https://www.webmd.com/arthritis/psoriatic-arthritis/psoriatic-arthritis-the-basics#1 

Ιστορία της Ψωριασικής Αρθρίτιδας
Τώρα  που  γνωρίζεις  περισσότερα  για  τους  τύπους,  ας  στρέψουμε  την
προσοχή μας στην ιστορία της ψωρίασης[2], όπως την αναφέρει το National
Psoriasis Foundation.
* 1809: Ο Αγγλος γιατρός Robert Willan περιέγραψε με ακρίβεια την ψωρίαση
και αναγνώρισε την κατάσταση ως ξεχωριστή κλινική οντότητα.
*  1960:  Η  έρευνα  της  ψωρίασης  ως  αυτοάνοσης  πάθησης  ξεκίνησε  στη
δεκαετία  του  '60,  όταν  η  ιατρική  κοινότητα  αναγνώρισε  την  ψωριασική
αρθρίτιδα ως ξεχωριστή κατάσταση.
*  1970: Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εμφανίστηκαν θεραπείες με
βάση  τις  ατομικές  ανάγκες  κάθε  ασθενούς.  Αυτές  περιλαμβάνουν  τοπικές
θεραπείες,  φωτοθεραπεία,  θεραπεία  με  λέιζερ  και  φάρμακα  για  την
καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος.
*  1990: Το Human Genome Project (Πρόγραμμα Ανθρώπινου Γονιδιώματος)
ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και πυροδότησε την αναζήτηση για
την ταυτοποίηση των γονιδίων που καθορίζουν την ψωρίαση.
* 1998: Βιολογικά φάρμακα που δημιουργήθηκαν από ουσίες που βρίσκονται
μέσα σε ζωντανά κύτταρα ήταν στην αιχμή της έρευνας και της θεραπείας.
Δρουν  στο  ανοσοποιητικό  σύστημα  με  τη  στόχευση  των  κυττάρων  που
προκαλούν την ασθένεια.
[2] “The History of Psoriasis” (Η ιστορία της ψωρίασης) 
https://www.psoriasis.org/advance/history-psoriasis 

Συμπτώματα της Ψωριασικής Αρθρίτιδας
Η ψωριασική αρθρίτιδα επηρεάζει το μυοσκελετικό σύστημα και το δέρμα.
Χαμηλά  στην  πλάτη,  οι  καρποί,  οι  αστράγαλοι,  τα  γόνατα  και  οι
απομακρυσμένες  αρθρώσεις  είναι  τα  πιο  συχνά  επηρεασμένα  μέρη  του
σώματος που εμπλέκονται, εάν έχεις αυτή την κατάσταση.

Τα συμπτώματα στο μυοσκελετικό σύστημα περιλαμβάνουν:
* Πρωινή ακαμψία και εξάντληση
* Φλεγμονή της σπονδυλικής στήλης που προκαλεί δυσκαμψία και πόνο στο 
κάτω μέρος της πλάτης και του λαιμού
* Ευαισθησία όπου οι σύνδεσμοι ή οι μύες συνδέονται με τα οστά, ιδιαίτερα 
το κάτω μέρος του ποδιού και της φτέρνας
* Οίδημα των αρθρώσεων και άλγος που μπορεί να είναι σποραδικό και 
μερικές φορές συνοδεύεται από καύσο και ερυθρότητα

https://www.psoriasis.org/advance/history-psoriasis
https://www.webmd.com/arthritis/psoriatic-arthritis/psoriatic-arthritis-the-basics#1


* Μειωμένο εύρος κίνησης των αρθρώσεων
* Εμφάνιση παρόμοια με λουκάνικα και οδυνηρό πρήξιμο των δακτύλων των 
χεριών ή/και των ποδιών

Τα συμπτώματα στο δέρμα περιλαμβάνουν:
* Στίγματα στα νύχια
* Διαχωρισμός των νυχιών από την βάση τους
* Ερυθρότητα και πάχυνση του δέρματος με ασημί-λευκά, μπαλώματα 
απολέπισης

Άλλα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε είναι:
* Επιπεφυκίτιδα, κοινώς γνωστή ως pinkeye (ροζ μάτι)
* Μόλυνση ή φλεγμονή της μεμβράνης που καλύπτει το βλέφαρο και μια 
περιοχή του βολβού 
* Γενική κόπωση

Επιδράσεις της ψωριασικής αρθρίτιδας
Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να είναι μια εξαντλητικά οδυνηρή κατάσταση.
Μπορεί να αισθάνεσαι ντροπή λόγω οποιωνδήποτε αισθητών αλλαγών στις
αρθρώσεις.

Μην ανησυχείς αν όλο αυτό ακούγεται σαν να περιγράφουμε εσένα. Η ιατρική
χρήση  της  κάνναβης  μπορεί  να  είναι  η  σωτηρία  που  ψάχνεις  για  να  σε
βοηθήσει να διάγεις μια φυσιολογική ζωή και χωρίς πόνο!

Στατιστικές Ψωριασικής Αρθρίτιδας
Ρίξε μια ματιά σε αυτό το γεγονός[3]  που παρουσιάστηκε από το Arthritis
Foundation για να μάθεις για τον επιπολασμό της ψωριασικής αρθρίτιδας στις
ΗΠΑ.
[3] “How Common is Psoriatic Arthritis in People with Psoriasis?” (Πόσο συχνή είναι η ψωριασική
αρθρίτιδα σε άτομα με ψωρίαση;) http://blog.arthritis.org/psoriatic-arthritis/psoriatic-arthritis-
psoriasis/ 

http://blog.arthritis.org/psoriatic-arthritis/psoriatic-arthritis-psoriasis/
http://blog.arthritis.org/psoriatic-arthritis/psoriatic-arthritis-psoriasis/


* Στις ΗΠΑ, 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι -περίπου το 2,2% του πληθυσμού του
έθνους- επηρεάζονται από την ψωριασική αρθρίτιδα.

Διάβασε τις  στατιστικές[4]  αυτές  από το National  Institute  of  Arthritis  and
Musculoskeletal  and  Skin  Diseases  για  να  μάθεις  ποιος  επηρεάζεται
περισσότερο.
* Η ψωριασική αρθρίτιδα εμφανίζεται συνήθως μεταξύ των ηλικιών 30 και 50 
ετών.
* Το 10 με 20 τοις εκατό των ανθρώπων με ψωρίαση συνεχίζουν και 
αναπτύσσουν ψωριασική αρθρίτιδα.
[4] “Psoriatic Arthritis” (Ψωριασική αρθρίτιδα) https://www.niams.nih.gov/health-
topics/psoriatic-arthritis 

Τρέχουσες διαθέσιμες θεραπείες για την ψωριασική αρθρίτιδα και οι 
παρενέργειες τους
Το θεραπευτικό σχέδιο του καθενός για την ψωριασική αρθρίτιδα εξαρτάται
από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του.

Ήπια Ψωριασική Αρθρίτιδα
Ο γιατρός μπορεί να σου συνταγογραφήσει μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα (ΜΣΑΦ / nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) εάν η νόσος
επηρεάζει  μόνο  μερικές  αρθρώσεις  και  είναι  ήπιας  μορφής.  Τα  ΜΣΑΦ
αντιμετωπίζουν φλεγμονή και πόνο. Ωστόσο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες των
ΜΣΑΦ μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Προβλήματα στην καρδιά, τα νεφρά και στο ήπαρ
* Στομαχικά προβλήματα

https://www.niams.nih.gov/health-topics/psoriatic-arthritis
https://www.niams.nih.gov/health-topics/psoriatic-arthritis


* Υψηλή πίεση του αίματος
* Δερματικά εξανθήματα
* Κατακράτηση υγρών

Η  πιθανότητα  εμφάνισης  παρενεργειών  αυξάνεται  όσο  περισσότερο
χρησιμοποιείς  τα  ΜΣΑΦ.  Θα  πρέπει  να  παίρνεις  αυτά  τα  φάρμακα  στη
χαμηλότερη δυνατή δόση για το συντομότερο δυνατό χρόνο.

Σοβαρή Ψωριασική Αρθρίτιδα
Οι ενέσεις με κορτικοστεροειδή μπορούν να βοηθήσουν στις φλεγμονώδεις
αρθρώσεις, παρόλο που μπορούν να προκαλέσουν οστεοπόρωση και αύξηση
βάρους.

Ο  γιατρός  σου  μπορεί  να  συνταγογραφήσει  ισχυρότερα  αντιρευματικά
φάρμακα τροποποίησης της  νόσου (disease-modifying  antirheumatic drugs,
DMARDs)  ή/και  παράγοντα  νέκρωσης  κατά  του  όγκου  (antitumor  necrosis
factor,  TNF)  όταν  η  πάθηση  επηρεάζει  πολλαπλές  αρθρώσεις  και  είναι
επίμονη. Τα DMARDs μπορεί  να προκαλέσουν εξανθήματα και  αναφυλαξία
στο στομάχι και μπορεί να είναι τοξικά για τον μυελό των οστών ή το συκώτι.
Ο  TNF  μπορεί  να  προκαλέσει  μια  σειρά  ανεπιθύμητων  ενεργειών,  από
πονοκεφάλους και βήχα έως πόνο στο στομάχι και αδυναμία.

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία
για την ψωριασική αρθρίτιδα
Στις ΗΠΑ, οι νομοθέτες έχουν συζητήσει επί μακρόν τη νομιμοποίηση και τη
χρήση κάνναβης για την ψωριασική αρθρίτιδα και για άλλες καταστάσεις. Ενώ
πολλοί  άνθρωποι  είναι  εξοικειωμένοι  με  τις  επιδράσεις  της  ψυχαγωγικής
χρήσης, το ήξερες ότι ξέρατε ότι η κάνναβη έχει και σημαντικά ιατρικά οφέλη;

Η κάνναβη περιέχει  δύο συγκεκριμένα κανναβινοειδή[5],  την  κανναβιδιόλη
(CBD)[5]  και  τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)[6]  σε  μεγάλες  περιεκτικότητες.
Αυτές  οι  δύο ενώσεις  μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του πόνου και
μπορούν  να  βοηθήσουν  ιδιαίτερα  στη  μείωση  της  χρόνιας  φλεγμονής.  Τα
κανναβινοειδή  έχουν  αποδειχθεί  ότι  έχουν  ενεργό  ρόλο  στη  μείωση  της
φλεγμονής των αρθρώσεων, ενώ αναστέλλουν την πρόοδο των συνθηκών που
προκαλούν οίδημα και φλεγμονή σε όλο το σώμα.
[5] “Cannabinoids” (Κανναβινοειδή) https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/
[6] “Cannabidiol (CBD)” (Κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[7] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 

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


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

Και οι δύο αυτές ενώσεις συμμετέχουν σε μια φυσική οδό που μειώνει την
παραγωγή  και  απελευθέρωση  κυτοκινών,  τα  κύτταρα  που  προκαλούν
φλεγμονή. Αυτά επίσης αναστέλλουν τη λειτουργία του STAT1 που είναι ένας
κρίσιμος παράγοντας στην φλεγμονώδη απόκριση.

Η THC και η CBD συνδέονται επίσης με τους υποδοχείς κανναβινοειδών σε
όλο το σώμα. Έτσι κάνουν δουλειά στο να ρυθμίζουν τον φλεγμονώδη πόνο.

Ποια συμπτώματα της ψωριασικής αρθρίτιδας μπορεί να θεραπεύσει η
κάνναβη;
Η  κάνναβη  θα  μπορούσε  να  ανακουφίσει  σημαντικά  τα  συμπτώματα  της
ψωριασικής αρθρίτιδας. 
Τα  άτομα  κάνουν  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  για  τη  θεραπεία  των
ακόλουθων συμπτωμάτων της ψωριασικής αρθρίτιδας:
* Εξανθήματα ψωρίασης
* Φλεγμονώδης πόνος
* Νευρολογικός πόνος
* Αϋπνία

Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης που χρησιμοποιούνται για την 
ψωριασική αρθρίτιδα
Μόλις  λάβεις  την  ιατρική  κάρτα  χρήσης  της  κάνναβης  για  την  ψωριασική
αρθρίτιδα, μπορείς να επισκεφτείς ένα ειδικό κατάστημα διάθεσης και να δεις
για  ποικιλίες  και  προϊόντα  που  αντιμετωπίζουν  καλύτερα  τα  συμπτώματά
σου. Εάν έχεις αμφιβολίες, μπορείς να μιλήσεις με έναν γιατρό που γνωρίζει
για την ιατρική χρήση της κάνναβης ή τον  budtender  στο ειδικό κατάστημα
διάθεσης για να σου παρουσιάσουν τις επιλογές σου.

Εν τω μεταξύ, έχουμε δημιουργήσει έναν γρήγορο οδηγό που θα σε βοηθήσει
να  ξεκινήσεις.  Πρώτον,  ας  ρίξουμε  μια  ματιά  στις  διάφορες  κατηγορίες
ποικιλιών[8] και τις καλύτερες φαρμακευτικές τους χρήσεις:
[8] “Top Medical Marijuana Strains” (Κορυφαίες ποικιλίες κάνναβης για ιατρική χρήση) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/top-medical-marijuana-strains/ 

Ποικιλίες κάνναβης Indica
Οι ποικιλίες Indica έχουν μια καταπραϋντική δράση σε ολόκληρο το σώμα και
μπορούν ως εκ τούτου να είναι ευεργετικές για τη θεραπεία καταστάσεων
όπως:

https://www.marijuanadoctors.com/blog/top-medical-marijuana-strains/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/


* Χρόνιος πόνος
* Αϋπνία
* Τρόμος
* Μυικοί σπασμοί
* Άγχος
* Ρευματικό και αρθριτικό πρήξιμο και δυσκαμψία

Ποικιλίες κάνναβης Sativa
Οι  ποικιλίες  Sativa  δίνουν  την  ενέργεια  που  χρειάζεται  κάποιος  όταν  δεν
αισθάνεται  καλά.  Τα  συμπτώματα  που  αντιμετωπίζονται  καλύτερα  με  τις
ποικιλίες Sativa περιλαμβάνουν:
* Κατάθλιψη
* Χρόνιος πόνος
* Ενθάρρυνση της όρεξης
* Πονοκέφαλοι
* Ναυτία

Ποικιλίες κάνναβης Indica/Sativa
Οι  υβριδικές  ποικιλίες  έχουν  τις  ιδιότητες  τόσο  των  Indicas  όσο  και  των
Sativas[9]. Η προσθήκη μιας ποικιλίας Sativa σε μια ποικιλία Indica παρέχει
διανοητική σαφήνεια με λιγότερο ηρεμιστικό αποτέλεσμα. Συνδυάζοντας τις
Indica  και  Sativa  θα  μειωθεί  η  πιθανότητα  του  μια  καθαρή  Sativa  να  σου
δώσει άγχος.
[9] “Indica vs. Sativa” (Indica εναντίον Sativa) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabis-indica-vs-sativa/ 
 
Λοιπόν, ας δούμε κάποιες από της ποικιλίες που μπορούν να βοηθήσουν στα
συμπτώματα της ψωριασικής αρθρίτιδας:

Εξανθήματα της ψωρίασης
Τα εξανθήματα της  ψωρίασης  μπορεί  να  είναι  εξαιρετικά επώδυνα και  να
προκαλούν φαγούρα. Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει τοπικές κρέμες
και  λοσιόν.  Ωστόσο,  μπορεί  να  θέλεις  να  χρησιμοποιήσεις  μια  πιο φυσική
θεραπεία:
* Λοσιόν CBD - Οι χρήστες λένε ότι οι λοσιόν CBD μειώνουν τον πόνο τους 
μέσα σε λίγα μόνο λεπτά και βοηθούν στην εκκαθάριση του δέρματος 
ταχύτερα από τις άλλες συνταγογραφούμενες κρέμες.

Φλεγμονώδης πόνος
Ο  χρόνιος  πόνος  μπορεί  να  εμποδίσει  σημαντικά  την  ποιότητα  ζωής.  Οι

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabis-indica-vs-sativa/


παρακάτω  ποικιλίες  κάνναβης  για  την  ψωριασική  αρθρίτιδα  μπορούν  να
βοηθήσουν  αν  αισθάνεσαι  άβολα  στη  λήψη  συνταγογραφούμενων
αναλγητικών:
*  Cannatonic -  Ως  υβριδική  ποικιλία  με  υψηλή  περιεκτικότητα  σε  CBD,  η
Cannatonic  μπορεί  να  είναι  μια  σοφή  επιλογή  ποικιλίας  εάν  πάσχεις  από
χρόνιο πόνο. Η ποικιλία δίνει ένα πολύ απαλό και ομαλό αποτέλεσμα που δεν
είναι  ψυχοδραστικό  λόγω  των  επιπέδων  της  CBD.  Μπορείς  να
χρησιμοποιήσεις με σιγουριά την Cannatonic κατά τη διάρκεια της ημέρας,
ακόμα και πριν πας για εργασία το πρωί.
https://www.allbud.com/marijuana-strains/hybrid/cannatonic
*  Harlequin – Η Harlequin είναι μια ποικιλία υβρίδιο με κυρίαρχη την Sativa
που είναι πλούσια σε THC. Όπως και με την Cannatonic, η Harlequin μειώνει
τις  παρανοϊκές,  ψυχοδραστικές  και  αγχοτικές  παρενέργειες  της  THC.
Επομένως, η Harlequin είναι ασφαλής για καθημερινή χρήση. Καθώς περιέχει
νευροπροστατευτικές  ενώσεις,  η  Harlequin  μπορεί  να  είναι  χρήσιμη  για
εκείνους που έχουν ψωριασική αρθρίτιδα.
https://www.allbud.com/marijuana-strains/sativa-dominant-hybrid/harlequin

Νευρολογικός πόνος
Ο πόνος στα νεύρα είναι ένα άλλο εξουθενωτικό σύμπτωμα της ψωριασικής
αρθρίτιδας.  Στις  ποικιλίες  για  την  καταπολέμηση  αυτού  του  συμπτώματος
περιλαμβάνονται:
* Super Bud – Η υβριδική ποικιλία Super Bud έχει ως κυρίαρχη την Indica και
έχει υψηλά επίπεδα σε THC. Θα πρέπει να καταναλώσεις αυτή την ποικιλία τη
νύχτα πριν τον ύπνο, καθώς μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις έναν καλό και
χωρίς πόνο ύπνο.
https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-hybrid/super-bud 
*  Jack Herer – Αυτή η δεσπόζουσα από Sativa ποικιλία υβρίδιο, σε κάνει να
αισθάνεσαι γεμάτος και με ενέργεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την Jack
Herer  κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας.  Καταναλώνοντας  λίγο  από  αυτή  την
ποικιλία  σου  δίνει  μια  παρόμοια  επίδραση  σαν  να  ήπιες  με  ένα  φλιτζάνι

https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-hybrid/super-bud
https://www.allbud.com/marijuana-strains/sativa-dominant-hybrid/harlequin
https://www.allbud.com/marijuana-strains/hybrid/cannatonic


δυνατό καφέ.
https://www.allbud.com/marijuana-strains/sativa/jack-herer

Αϋπνία
Λόγω  του  πόνου  που  σχετίζεται  με  την  ψωριασική  αρθρίτιδα,  μπορεί  να
κάποιος να φτάσει στο σημείο να έχει την ποιότητα του ύπνου που χρειάζεται.
Οι  δύο  ποικιλίες  παρακάτω  θα  μπορούσαν  να  είναι  χρήσιμες  στην
καταπολέμηση της αϋπνίας:
* Granddaddy Purple – Ως ένα μέλος της οικογένειας των ποικιλιών Indica, η
Granddaddy  Purple  λαμβάνεται  καλύτερα  πριν  από  τον  ύπνο  για  να
θεραπεύσει την αϋπνία και τον έντονο πόνο που σχετίζεται με την ψωριασική
αρθρίτιδα.
https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-
hybrid/granddaddy-purple 
*  Critical  Mass –  Άλλη  μια  ποικιλία  Indica,  η  Critical  Mass  σε  κάνει  να
αισθανθείς νυσταγμένος, χαλαρός και ανυψωμένος.
https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-hybrid/critical-
mass 

Καλύτερες μέθοδοι θεραπείας της κάνναβης για τα συμπτώματα της 
ψωριασικής αρθρίτιδας
Τώρα γνωρίζεις  για  μερικές  από  τις  καλύτερες  ποικιλίες  κάνναβης  για  την
χρήση  τους  στην  ανακούφιση  των  συμπτώματων,  ας  δούμε  και  τις  πιο
χρήσιμες μεθόδους χορήγησης της κάνναβης.

Πρώτα από όλα
Ιδιαίτερα  εάν  είσαι  αρχάριος  με  την  χρήση  της  κάνναβης,  θα  πρέπει  να
ξεκινήσεις με μια χαμηλή δόση και σιγά-σιγά να προχωρήσεις από εκεί μέχρι
να βρεις το ποια είναι η βέλτιστη δοσολογία για σένα. Καθώς δεν θα νοιώσεις

https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-hybrid/critical-mass
https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-hybrid/critical-mass
https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-hybrid/granddaddy-purple
https://www.allbud.com/marijuana-strains/indica-dominant-hybrid/granddaddy-purple
https://www.allbud.com/marijuana-strains/sativa/jack-herer


πάντα  αμέσως  τα  αποτελέσματα  της  κάνναβης,  θα  πρέπει  να  είσαι
προσεκτικός και να χορηγείς την κάνναβη με αργό ρυθμό και σε μικρές δόσεις
στον  οργανισμό  σου.  Οι  δοσολογίες  διαφέρουν  σημαντικά  ανάμεσα  σε
διαφορετικούς  ανθρώπους  και  δεν  υπάρχει  προκαθορισμένη  δόση  που
μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων. Μια δόση που λειτουργεί καλά για
κάποιον μπορεί  για κάποιον άλλον να είναι  ή πολύ ψηλά (ισχυρή) ή πολύ
χαμηλά (αδύναμη).

Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα είναι:
* Η ποικιλία
* Ο τρόπος κατανάλωσης
* Η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε
* Το περιβάλλον
* Η εμπειρία στην χρήση κάνναβης
* Η διάθεση
* Η διατροφή

Υπάρχουν πολλοί  τρόποι  με τους  οποίους μπορεί  κάποιος  να καταναλώσει
κάνναβη. Μπορείς να διαλέξεις κάποιους από αυτούς και να δοκιμάσεις και
να δεις πώς θα πάνε τα πράγματα. Οι τρόποι[9] αυτοί είναι:
*  Κάπνισμα – Το κάπνισμα κάνναβης παρέχει μια ανέξοδη μέθοδο άμεσης
ανακούφισης.  Τα μειονεκτήματα είναι  η πιθανή πνευμονική βλάβη από το
κάπνισμα  και  η  παρατεταμένη  μυρωδιά  της  κάνναβης  στα  ρούχα  και  τα
μαλλιά.
*  Σπρέι –  Τα  σπρέι  κάνναβης  έρχονται  σε  μια  ποικιλία  από  ήπιες  και
ευχάριστες γεύσεις.
*  Εξάχνωση –  Η  εξάχνωση  (vaping[10])  παρέχει  γρήγορη  ανακούφιση  και
μπορεί  να  αντικαταστήσει  το κάπνισμα ως μια  μέθοδος εισπνοής που δεν
είναι τόσο σκληρή για τους πνεύμονες σας και έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με
το κάπνισμα χωρίς πολλά από τα μειονεκτήματα.
* Βάμματα – Μπορείς να βάλεις αυτά τα εκχυλίσματα με βάση το αλκοόλ στα
τρόφιμα και τα ποτά σου.
*  Επιδερμικά - Οι επιδερμικής χρήσης αλοιφές και λοσιόν φέρνουν γρήγορη
ανακούφιση για τα συμπτώματα ψωρίασης.
* Χυμοί – Μπορείς να συνδυάσεις ωμά, φρέσκα φύλλα κάνναβης με κάποιον
υγιεινό χυμό.
*  Υπόθετα - Μπορείς να αγοράσεις κιτ για την παρασκευή υποθέτων[11] σε
καταστήματα υγιεινής διατροφής ή στο διαδίκτυο.
*  Βρώσιμα –  Μπορείς  να  φτιάξεις  τα  δικά  σου  ή  να  αγοράσεις  έτοιμα,



βρώσιμα  (κέικ,  κουλουράκια,  μπισκότα,  κά).  Μπορείς  να  καταναλώσεις
κάνναβη σε μια μορφή βρώσιμου πολύ διακριτικά, αλλά πρέπει θα πρέπει να
είναι προσεκτικός στην προσθήκη της σωστής δόσης κάνναβης στις συνταγές
σου.
[9] “How to Use Medical Cannabis” (Πώς να κάνεις ιατρική χρήση της κάνναβης) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/ 
[10] “Methods of Medicating: Vaping” (Μέθοδοι φαρμακευτικής χορήγησης: Εξάχνωση) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/vaping/ 
[11] “Methods of Medicating: Suppositories” (Μέθοδοι φαρμακευτικής χορήγησης: Υπόθετα) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/suppositories/ 

Οι γιατροί και οι ασθενείς, όλο και περισσότερο αποκτούν μόρφωση σχετικά
με  τα  τρέχοντα  οφέλη,  την  έρευνα  και  τη  νομιμότητα  της
συνταγογραφούμενης κάνναβης. Μέχρι σήμερα, η πολιτεία του Connecticut
έχει  εγκρίνει  την  σοβαρή  ψωρίαση  και  την  ψωριασική  αρθρίτιδα  ως
προϋποθέσεις για την ιατρική χρήση της κάνναβης από τους ασθενείς. Άλλες
πολιτείες  έχουν  εγκρίνει  την  αρθρίτιδα,  τα  φλεγμονώδη  αυτοάνοσα  με  τη
μεσολάβηση αρθρίτιδας και την ρευματοειδή αρθρίτιδα ως ιατρικές συνθήκες
που αιτιολογούν την χρήση της κάνναβης από τους ασθενείς. Αναμένουμε να
δούμε περισσότερες πολιτείες να εγκρίνουν ως προϋπόθεση τους διάφορους
τύπους  αρθρίτιδας  για  την  χορήγηση  άδειας  για  την  ιατρική  χρήση  της
κάνναβης στους ασθενείς στο μέλλον.

Έχει αποτέλεσμα η ιατρική χρήση της κάνναβης στην
Ψωριασική Αρθρίτιδα;

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


(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: healthcentral “Does Medical Marijuana
Work for Psoriatic Arthritis?” https://www.healthcentral.com/article/does-

medical-marijuana-work-for-psoriatic-arthritis, Casey Nilsson Patient Expert,
Oct 24, 2017)

Πριν  ξεκινήσει  να  χρησιμοποιεί  κάνναβη για  ιατρικούς  σκοπούς,  η  Cynthia
Covert, συγγραφέας με έδρα την Καλιφόρνια και η γυναίκα πίσω από το blog
Disabled Diva[1], ήταν αυτό που ή ίδια περιέγραφε ως ένα “χρόνιο πτώμα”.
[1] “The Disabled Diva” (Η ανάπηρη ντίβα) http://www.thedisableddiva.com/ 

Γεμάτη από ψωριασική αρθρίτιδα και ινομυαλγία, η Covert καθηλώθηκε σε
ένα αναπηρικό καρότσι.

“Μέχρι εκείνη τη στιγμή, έκανα θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα”, λέει.
“Οι γιατροί ήταν πάντα στην ευχάριστη θέση να μου δώσουν όλα τα χάπια
που  ήθελα”.  Χρησιμοποίησα  οπιοειδή  και  μυοχαλαρωτικά  για  τον  πόνο,
βάλιουμ για να με βοηθήσει να κοιμηθώ και, για ως ένα ξόρκι, βιολογικούς
παράγοντες για να θεραπεύσω την ψωριασική μου αρθρίτιδα. Οι βιολογικοί
παράγοντες χειροτερεύουν τον νευροπαθητικό πόνο που συνδέεται  με την
ινομυαλγία.

“Κατά τη διάρκεια των δώδεκα ετών, δεν έγινα πότε καλύτερα. Ένιωθα ότι
είχα πλέον μόνο μια επιλογή: να τελειώσω τη ζωή μου ή να δοκιμάσω κάτι έξω
από τα όρια”, μας λέει.

http://www.thedisableddiva.com/
https://www.healthcentral.com/article/does-medical-marijuana-work-for-psoriatic-arthritis
https://www.healthcentral.com/article/does-medical-marijuana-work-for-psoriatic-arthritis


Μια νέα προσέγγιση
Το 2013, ένας φίλος με καρκίνο πρότεινε στην Covert να δοκιμάσει κάνναβη
για να ανακουφίσει από τα συμπτώματα της αρθρίτιδας και της ινομυαλγίας.
Η Covert έκανε αίτηση και καταχωρήθηκε για να λάβει κάρτα ιατρικής χρήσης
της κάνναβης στην Καλιφόρνια, μία από τις 29 πολιτείες όπου έχουν θεσπιστεί
νόμοι  που επιτρέπουν την ιατρική χρήση της κάνναβης.  Άρχισε να παίρνει
κάνναβη, σε βρώσιμη μορφή, πριν από το ύπνο.

“Ήμουν τρομαγμένη την πρώτη φορά που μπήκα σε ένα ειδικό κατάστημα
διάθεσης”,  λέει  η  Covert.  “Ήταν  τόσο  παράξενο,  ειδικά  για  μια  μεσήλικη
γυναίκα σαν και εμένα”.

Μέσα σε τρεις εβδομάδες, η Covert επανέκτησε την λειτουργία / έλεγχο στον
αριστερό αντίχειρα και στο δάχτυλο του δείκτη, δύο σημεία που είχαν σοβαρή
φλεγμονή  με  αρθρίτιδα.  Μέσα  σε  πέντε  χρόνια,  η  Covert  σταμάτησε  να
χρησιμοποιεί  το  αναπηρικό  καρότσι  συνεχώς  και  μείωσε  την  χρήση  του
περίπου στο 20% του χρόνου.

Επιπλέον, τα πιο επίμονα σημεία της ψωρίασης κατά μήκος της σπονδυλικής
στήλης  της  Covert  είχαν  ξεθωριάσει  και  εξαφανίστηκαν  τελείως.  Όταν  μια
κηλίδα ψωρίασης εμφανίστηκε στο τριχωτό της  κεφαλής κατά τη διάρκεια
μιας  περιόδου  μεγάλης  πίεσης,  η  Covert  έλαβε  μια  κρέμα  κανναβιδιόλης
(CBD), που πήρε από ένα τοπικό ειδικό κατάστημα διάθεσης κάνναβης (η CBD
είναι  ένας  τύπος  κανναβινοειδούς,  μια  χημική  ένωση  που  βρίσκεται  στην
κάνναβη και που παράγεται φυσικά και στο ανθρώπινο σώμα).

“Χρειάστηκαν  τρεις  εβδομάδες  για  να  φύγει  η  αλλοίωση,  κάτι  που  είναι
μεγαλύτερο χρονικά από ότι χρειαζόταν με τα φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά
αντίθετα από πριν, δεν έχει επιστρέψει ξανά”, λέει.

Η Covert  λέει  ότι  η  εξαφάνιση της  ψωρίασης  από το  δέρμα της  ήταν μια
ευπρόσδεκτη παρενέργεια, καθώς δεν το αντιλήφθηκε αμέσως. Για εκείνη, η
ψωρίαση  στο  δέρμα  ήταν  απλά  μια  ενόχληση  σε  σύγκριση  με  τα  θέματα
κινητικότητας που αντιμετώπιζε και που σχετίζονται με την αρθρίτιδα.

Ενώ η ψωρίαση δεν είναι μια ειδική κατάσταση σε πολιτείες με νομοθετημένα
προγράμματα  ιατρικής  χρήσης  της  κάνναβης,  οι  ασθενείς  με  αρθρίτιδα
-συμπεριλαμβανομένων  και  εκείνων  με  ψωριασική  αρθρίτιδα-  έχουν  την



έγκριση από τον νόμο ως μια προϋπόθεση για την παροχή κάνναβης.  Μια
αναφορά  του  2012[2]  από  την  Καλιφόρνια,  διαπίστωσε  ότι  το  92%  των
ασθενών  που κάνουν  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης,  συμπεριλαμβανομένων
αυτών που την χρησιμοποιούν για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου και της
αρθρίτιδας, πιστοποιούν ότι ανακουφίζει τα συμπτώματά τους.
[2] Ryan-Ibarra S, Induni M, Ewing D “Prevalence of medical marijuana use in California, 2012” (Η 
εξάπλωση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης στην Καλιφόρνια το 2012) Drug Alcohol Rev. 2015 
Mar;34(2):141-6. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25255903 
Περίληψη
“ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η υπηρεσία US Drug Enforcement Agency κατατάσσει τη κάνναβη ως μια
παράνομη ουσία, ωστόσο σε 22 πολιτείες η κάνναβη είναι νόμιμη για ιατρική χρήση. Το 1996, η
Καλιφόρνια  νομιμοποίησε  τη  χρήση  κάνναβης  για  ιατρικούς  σκοπούς,  αλλά  δεν  υπήρχαν
διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό που να περιγράφουν τους χρήστες κάνναβης για
ιατρικούς  σκοπούς  για  την/στην  πολιτεία.  Στόχος  μας  ήταν  να  εξετάσουμε  τις  δημογραφικές
διαφορές  μεταξύ  των  χρηστών  και  των  μη  χρηστών  κάνναβης  για  ιατρικούς  σκοπούς  στην
Καλιφόρνια, χρησιμοποιώντας δεδομένα βάσει πληθυσμού.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από το California Behavioral Risk Factor
Surveillance System 2012, μια ετήσια έρευνα τηλεφωνικής κλήσης σε τυχαίους αριθμούς, η οποία
συλλέγει  δεδομένα  για  την  υγεία  από  αντιπροσωπευτικό  δείγμα  ενηλίκων  (n  =  7.525).
Προσδιορίστηκαν τα ποσοστά εξάπλωσης με βάση την ηλικία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 5% των ενηλίκων στην Καλιφόρνια ανέφερε ότι χρησιμοποιούσαν κάνναβη
για ιατρικούς σκοπούς και οι περισσότεροι χρήστες πίστευαν ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης
βοήθησε  στην  ανακούφιση  των  συμπτωμάτων  ή  στη  θεραπεία  κάποιας  σοβαρής  ιατρικής
πάθησης. Η διάδοση ήταν παρόμοια σε σύγκριση με το φύλο, την εκπαίδευση και την περιοχή. Η
διάδοση  της  ιατρικής  χρήσης  της  κάνναβης  ήταν  υψηλότερη  μεταξύ  λευκών  ενηλίκων  και
νεότερων ενηλίκων ηλικίας 18-24 ετών, αν και η χρήση της αναφέρθηκε από κάθε φυλετική /
εθνοτική και ηλικιακή ομάδα που εξετάστηκε στη μελέτη μας και κυμάνθηκε από 2% έως 9%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας, υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ιατρική χρήση
της κάνναβης γίνεται εξίσου από πολλές ομάδες ανθρώπων και δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά
από κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Καθώς περισσότερες πολιτείες εγκρίνουν τη χρήση κάνναβης
για  ιατρικούς  σκοπούς,  είναι  σημαντικό  να  παρακολουθηθεί  η  χρήση  της  κάνναβης  ως
συμπεριφορά σχετική με την υγεία και τον παράγοντα κινδύνου”.

Ελπίζοντας για έγκριση
Ο FDA  (Food and Drug Administration, o  ΕΟΦ των ΗΠΑ),  ωστόσο, δεν έχει
εγκρίνει  τη  κάνναβη  ως  ασφαλή  και  αποτελεσματική  θεραπεία  για
οποιαδήποτε πάθηση. Η κάνναβη κατατάσσεται ως μια ουσία του Πίνακα Ι,
μια κατηγοριοποίηση από την Drug Enforcement Agency για τις ναρκωτικές
ουσίες με υψηλό δυναμικό για κατάχρηση και εθισμό και χωρίς καμιά ιατρική
αξία.

Αλλά το 2016, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα απέσυρε ένα σημαντικό εμπόδιο
στην έρευνα για την κάνναβη. Από τότε, τα ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα
έχουν ξεκινήσει κλινικές δοκιμές που ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25255903


ουσίας, με ερευνητές στην Καλιφόρνια, στην Φιλαδέλφεια, στην Αριζόνα, το
Κολοράντο, την Νέα Υόρκη, το Μέριλαντ, την Γιούτα και άλλες πολιτείες που
μελετούν τη βιωσιμότητά της για ασθενείς με χρόνιο πόνο. Η έρευνα πλέον
για την κάνναβη είναι σε εξέλιξη.

“Το ειδικό κατάστημα διάθεσης είναι για μένα ένα απαραίτητο μέρος πλήρους
εξυπηρέτησης μου”, λέει η Covert. “Είναι εκεί που θα βρω και θα προμηθευτώ
το φάρμακο μου για την αρθρίτιδα μου, το φάρμακο μου για την ψωρίαση
μου, το φάρμακο μου για το άγχος μου, το φάρμακο μου για την χαλάρωση
των μυών μου και το φάρμακο μου για την αϋπνία μου”.

Το μόνο μειονέκτημα της ιατρικής χρήσης της κάνναβης, λέει η Covert, είναι ο
διχασμός που δημιουργείται μεταξύ αυτής και των ιατρών της, που ενώ λένε
ότι δεν είναι αντίθετοι με την ιατρική χρήση της κάνναβης, αλλά και που δεν
θέλουν να συνεχίσουν να παρακολουθούν την πρόοδό της.

“Θέλω  πραγματικά  να  παρακολουθούν  την  κατάστασή  μου”,  λέει.  "Με
καταρρακώνει το γεγονός ότι για δώδεκα χρόνια τεκμηρίωναν όλα όσα δεν
δούλευαν αλλά δεν κατέγραψαν το τι δούλεψε”.

CBD για την ψωρίαση: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δουλεύει!



(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: MarijuanaBreak, “CBD for Psoriasis: It
REALLY works!” https://www.marijuanabreak.com/cbd-for-psoriasis,

MarijuanaBreak Staff, Updated on September 29, 2018)

Σύμφωνα με την έρευνα των γιατρών, οι J.D. Wilkinson και E.M. Williamson σε
άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Dermatological Science, τα
κανναβινοειδή όπως η CBD, μπορούν να αναστείλουν τον πολλαπλασιασμό
των  κερατινοκυττάρων,  ο  οποίος  είναι  ένας  κεντρικός  παράγοντας  που
συμβάλλει στις χρόνιες παθήσεις του δέρματος όπως η ψωρίαση.

Οι κλινικές έρευνες μέχρι τώρα ήταν περιορισμένες (και δεν υπάρχουν ακόμα
υιοθετημένα πρωτόκολλα για τη θεραπεία της ψωρίασης με την CBD), αλλά
ορισμένα  άτομα  ήδη  χρησιμοποιούν  ενισχυμένα  με  κάνναβη  επιδερμικά
σκευάσματα σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις συμπτωματικές φλεγμονές,
πολλοί από τους οποίους έχουν βιώσει θετικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε σε βάθος τι είναι η ψωρίαση, πώς λειτουργεί
και  πώς  οι  λειτουργίες  της  CBD  (και  άλλων  ενώσεων  που  υπάρχουν  στην
κάνναβη)  μπορούν να  λειτουργήσουν για  να εμποδίσουν τον  υπερκινητικό
πολλαπλασιασμό του δέρματος που οδηγεί σε ψωριασικές φλεγμονές.

CBD, ψωρίαση και τι πρέπει να ξέρεις
Από κλινική άποψη, η ψωρίαση παραμένει μια από τις πιο ανεξέλεγκτες μη
μεταδοτικές  αυτοάνοσες  ασθένειες  στην  αντιμετώπιση  και  στην  διάγνωσή
της. Αυτό οφείλεται εν μέρει στον αριθμό διαφορετικών τρόπων που μπορεί
να εκδηλωθεί σε ένα άτομο και επίσης στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο
γνωστό αυτοαντιγόνο που να την προκαλεί.

Ωστόσο,  η  έρευνα  έχει  επισημάνει  πολλούς  διαφορετικούς  βασικούς
παράγοντες όσον αφορά την εμφάνιση, την εκδήλωση και τις  επακόλουθες
ιατρικές επιπλοκές της νόσου:
* Είναι μια αυτοάνοση απόκριση Τ-κυττάρων στο επιδερμικό στρώμα όπου τα 
υγιή κύτταρα του δέρματος δέχονται επίθεση και αναπληρώνονται με 
ταχύτερο ρυθμό από το κανονικό
* Προκαλεί φλεγμονή στα επιδερμικά αιμοφόρα αγγεία, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα πόνο, οίδημα και εντοπισμένο ερεθισμό του δέρματος
* Έχει ένα ισχυρό γενετικό συστατικό
* Προκαλείται από συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα

https://www.marijuanabreak.com/cbd-for-psoriasis


Παρόλο  που  υπάρχουν  πολλές  συμβατικές  μέθοδοι  θεραπείας  που
κυμαίνονται  σε  εύρος  από  επιδερμικές  κρέμες  τοπικής  χρήσης  έως
συνταγογραφούμενα  φάρμακα,  οι  ασθενείς  είναι  ιστορικά  επιφυλακτικοί
απέναντι σε αυτές τις επιλογές λόγω της αναποτελεσματικότητας τους, του
απαγορευτικού κόστους τους ή/και των δυνητικά επικίνδυνων παρενεργειών
τους.

Έτσι, το έλαιο CBD για την ψωρίαση έχει αναδυθεί ως μια δυνητικά βιώσιμη
επιλογή θεραπείας με βάση τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του, τον ρόλο του
ως αυτοάνοσου ρυθμιστή και την επίδρασή του στην ομοιοστασία ολόκληρου
του σώματος. Επιπλέον, ενώ η συγκεκριμένη έρευνα σχετικά με την CBD για
την  ψωρίαση  είναι  περιορισμένη,  τα  αποτελέσματα  αρκετών  μελετών  που
έγιναν  ήταν  περισσότερο  από  πολλά  υποσχόμενα,  με  μια  από  αυτές
ειδικότερα  να  επιδεικνύει  έναν  σαφή  καθοριστικό  ρόλο  του
ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  στη  ρύθμιση  της  δερματικής  κυτταρικής
ανάπτυξης και τη διαφοροποίηση.

Έτσι,  ενώ το έλαιο CBD για την ψωρίαση πιθανότατα δεν θα είναι  από τα
πρώτα στον κατάλογο των θεραπευτικών επιλογών του γιατρού σου, είναι (και
εδώ  και  αρκετό  καιρό)  αποδεικνύεται  ότι,  είναι  περισσότερο  από  αντάξιο
σοβαρού προβληματισμού για την επιλογή του για τα άτομα που υποφέρουν.

Ψωρίαση: Τι είναι, τι την προκαλεί και ποιος κινδυνεύει;
Όπως  αναφέρθηκε  στην  εισαγωγή,  η  ψωρίαση  είναι  μια  μη  μεταδοτική
ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος όπου τα Τ-κύτταρα επιτίθενται σε
υγιή  κύτταρα  του  δέρματος  με  έναν  ανώμαλο  ρυθμό.  Αντί  της  κανονικής
περιόδου των 28-30 ημερών, παράγονται νέα κύτταρα κάθε 2-4 ημέρες, με
αποτέλεσμα  την  συσσώρευση  νεκρού  δερματικού  ιστού  εξαιτίας  της
ανικανότητας της επιδερμίδας να αποβάλλει τα παλιά κύτταρα του δέρματος
ταχύτερα  από  τον  ρυθμό  με  τον  οποίο  παράγονται  τα  νέα.  Και  αν  και  η
γενετική  έχει  αποδειχθεί  ότι  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  εμφάνιση  της
ψωρίασης,  το  ακριβές  αυτοαντιγόνο  που  προκαλεί  την  επίθεση  των  Τ-
κυττάρων στον υγιή ιστό παραμένει άγνωστο.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης,
τα φυσιολογικά μονοπάτια της ψωρίασης μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά
από  άλλες  ιατρικές  καταστάσεις,  συμπεριλαμβανομένης  της  ψωριασικής
αρθρίτιδας (η οποία επηρεάζει πάνω από το 40% των ασθενών και μπορεί να
οδηγήσει  σε  μόνιμη  παραμόρφωση  των  αρθρώσεων)  και  σε  σοβαρό



εντοπισμένο πόνο λόγω φλεγμονής των επιδερμικών αιμοφόρων αγγείων. Για
να μην αναφέρουμε και την κλινική κατάθλιψη που έχει αποδειχθεί ότι είναι
περισσότερο από 50% πιο διαδεδομένη σε όσους πάσχουν από ψωρίαση.

Όσον αφορά αυτούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, έχουμε ήδη αναφέρει ότι η
γενετική έχει αποδειχθεί ότι παίζει έναν βασικό παράγοντα στην εμφάνιση της
νόσου. Μία μελέτη, ειδικότερα, κατόρθωσε να απομονώσει τη συμπτωματική
ψωρίαση σε επτά ειδικές θέσεις γονιδίου,  αν και  η ακριβής συσχέτιση της
γονιδιακής  δραστηριότητας  με  την  εμφάνιση  της  νόσου  παραμένει
πολύπλοκη λόγω της ετερογένειας μεταξύ των ατόμων που μελετήθηκαν.

Τέλος,  ορισμένοι  περιβαλλοντικοί  παράγοντες  έχουν  επίσης  δείξει  ότι
αυξάνουν  την  εμφάνιση  και  τη  σοβαρότητα  της  ψωρίασης,
συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, του καπνίσματος, του κρύου και του
στρες.

Συμβατικές μέθοδοι θεραπείας της ψωρίασης (που δεν σχετίζονται με 
την CBD)



Σε  γενικές  γραμμές,  οι  συμβατικές  μέθοδοι  θεραπείας  της  ψωρίασης
περιορίζονται σε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:
* Επιδερμικές κρέμες και αλοιφές
* Φωτοθεραπεία (έκθεση στο φως)
* Συνταγογραφούμενα φάρμακα

Οι επιδερμικές κρέμες είναι γενικά μια από τις συστάσεις πρώτης επιλογής
θεραπεία σε περιπτώσεις ήπιας ψωρίασης. Αυτές περιλαμβάνουν προϊόντα
όπως τα κορτικοστεροειδή, τα ρετινοειδή και τους αντιγραφείς της βιταμίνης
D.  Ενώ  είναι  μέτρια  αποτελεσματικά,  είναι  συνήθως  σχεδιασμένα  για  να
ανακουφίζουν  τις  σποραδικές  φλεγμονές  και  τα  εντοπισμένα  συμπτώματα
φαγούρας, καύσου και γενικού ερεθισμού του δέρματος.

Η φωτοθεραπεία υπήρξε επίσης μια αποδεδειγμένη μέθοδος θεραπείας, με
έκθεση σε φυσικό ή τεχνητό φως UV που έχει αποδειχθεί ότι “επιβραδύνει
τον ρυθμό αναπλήρωσης των κυττάρων” και μειώνει την δημιουργία λεπιών
(δηλ. την συσσώρευση νεκρού ιστού).

Τέλος,  τα  συνταγογραφούμενα  φάρμακα  είναι  η  μόνη  μορφή  συμβατικής
θεραπείας  που  έχει  σχεδιαστεί  ειδικά  για  να  στοχεύει  τις  υποκείμενες
φυσιολογικές οδούς της ψωρίασης, αν και η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη ή
μεγάλου εύρους με αυτά τα φάρμακα. 
Ορισμένα  από  τα  πιο  συνηθισμένα  συνταγογραφούμενα  φάρμακα
περιλαμβάνουν σκευάσματα που περιέχουν:
* Methotrexate / Μεθοτρεξάτη (ένα κοινό φάρμακο χημειοθεραπείας)
* Cyclosporin / Κυκλοσπορίνη
* Adalimumab (Humira) 

Όχι  μόνο  αυτά  τα  φάρμακα  είναι  εξαιρετικά  δαπανηρά,  έχουν  επίσης
τεκμηριωθεί  ότι  ενέχουν  αυξημένους  κινδύνους  για  λοιμώξεις
(συμπεριλαμβανομένου  του  καρκίνου),  καθώς  και  αυξημένες  περιπτώσεις
προβλημάτων στα νεφρά και υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ομοίως, οι βιολογικοί παράγοντες, όπως το Humira (και άλλα φάρμακα που
μεταβάλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα), είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς
λειτουργούν  μειώνοντας  την  ανοσολογική  δραστηριότητα,  εκθέτοντας  έτσι
τον ασθενή σε δυνητικά απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις.

CBD για την Ψωρίαση: Γενικές Ιατρικές Επιπτώσεις και Στοιχεία 



Αναφοράς από Ασθενείς
Δεδομένης  της  κατάστασης  της  ψωρίασης  ως  αυτοάνοσης  ασθένειας  και
ασθένειας που προκαλεί φλεγμονή, θα είχε νόημα να πούμε ότι η CBD θα
λειτουργούσε  ως  μια  επιλογή  θεραπείας  “πρώτης  γραμμής”  λαμβάνοντας
υπόψη  τους  καλά  τεκμηριωμένους  ρόλους  της  ως  ένα  αντιφλεγμονώδες
φάρμακο και ως ρυθμιστής του ανοσοποιητικού.

Μία μελέτη[1], συγκεκριμένα, έδειξε το ρόλο των κανναβινοειδών (CBD) στην
καταστολή  τόσο  των  φλεγμονωδών  κυτοκινών  όσο  και  των  αγγειογόνων
αυξητικών παραγόντων (δύο από τα βασικά συστατικά που εμπλέκονται στη
συμπτωματική έναρξη της ψωρίασης) εντός των επιθηλιακών στρωμάτων.
[1] Norooznezhad AH, Norooznezhad F “Cannabinoids: Possible agents for treatment of psoriasis 
via suppression of angiogenesis and inflammation” (Κανναβινοειδή: Πιθανές ουσίες για τη 
θεραπεία της ψωρίασης μέσω της καταστολής της αγγειογένεσης και της φλεγμονής) Med 
Hypotheses. 2017 Feb;99:15-18. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28110689 
Περίληψη
“Η ψωρίαση είναι μια χρόνια δερματική ασθένεια που επηρεάζει και άλλες περιοχές όπως οι αρθρώσεις.
Αυτή η ασθένεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φλεγμονή και την αγγειογένεση, καθώς και από άλλες
οδούς. Σε κάθε στάδιο της μοριακής οδού της ψωρίασης εμπλέκονται διάφορες φλεγμονώδεις κυτοκίνες
και παράγοντες αγγειογόνου ανάπτυξης όπως ο επαγώγιμος με υποξία παράγοντας 1 α (hypoxia inducible
factor-1 α, HIF-1 α), ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (vascular endothelial growth factor,
VEGF), οι μεταλλοπρωτεάσες μήτρας (matrix metalo proteinases, ΜΜΡ), οι βασικοί ινοβλάστες αυξητικού
παράγοντα  (basic  fibroblast  growth  factor,  bFGF),  Αγγειοτιτίνης-2  (Angiopoitin-2),  ιντερλευκίνης-8
(interleukin-8, IL-8), IL-17 και IL-2. Εκτός από τους αναφερθέντες αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες, το
μόριο  κυτταρικής  προσκόλλησης  1  (cellular  adhesion  molecule  1,  ICAM-1)  και  το μόριο  προσκόλλησης
αγγειακών  κυττάρων-1  (vascular  cell  adhesion  molecule-1,  VCAM-1)  που  παίζουν  ρόλο  τόσο  στην
αγγειογένεση  όσο  και  στη  φλεγμονή  εμπλέκονται  επίσης  στην  παθογένεση.  Τα  κανναβινοειδή  είναι
δραστικές  ενώσεις  του  Cannabis  Sativa  που  επάγουν  τα  αποτελέσματά  τους  μέσω  των  υποδοχέων
κανναβινοειδών (CBs). Το JWH-133 είναι ένα συνθετικό κανναβινοειδές με ισχυρές αντι-αγγειογόνες και
αντιφλεγμονώδεις  δραστηριότητες.  Αυτός ο παράγοντας είναι  ικανός να αναστέλλει  τα HIF-1 α,  VEGF,
ΜΜΡs, bFGF, IL-8, IL-17 και άλλες αναφερθείσες κυτοκίνες και μόρια προσκόλλησης τόσο in vivo όσο και in
vitro.  Συνολικά,  οι  συγγραφείς  προτείνουν  τη  χρήση αυτού του κανναβινοειδούς για τη  θεραπεία  της
ψωρίασης  λόγω  του  δυναμικού  του  στην  καταστολή  των  δύο  κύριων  σταδίων  της  ψωριασικής
παθογένειας. Φυσικά απαιτούνται συμπληρωματικές μελέτες σε ζώα και δοκιμές σε ανθρώπους”.

Ο  National  Organization  for  the  Reform  of  Marijuana  Laws  (NORML)[2]
περιέγραψε επίσης το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ), το οποίο είναι ένα
100% έμφυτο δίκτυο κανναβινοειδών και κανναβινοειδών υποδοχέων μέσα
στο ανθρώπινο σώμα, ίσως ως “το σημαντικότερο φυσιολογικό σύστημα για
την διατήρηση της ανθρώπινης υγείας”, λόγω του ρόλου του ως ρυθμιστή της
ομοιόστασης.  (Η  ομοιόσταση  είναι  η  ικανότητα  του  σώματος  να
ανταποκρίνεται σε επιβλαβή ερεθίσματα).
[2] http://norml.org/ 

http://norml.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28110689


Είναι  ενδιαφέρον  ότι  οι  δημοσιεύσεις  έχουν  επίσης  δείξει  την  ύπαρξη
λειτουργικού ΕΚΣ εντός των επιφανειών του δέρματος που ευθύνονται για την
εμφάνιση  ψωρίασης,  προσδιορίζουν  την  ικανότητα  των  υποδοχέων
κανναβινοειδών μέσα σε αυτά τα στρώματα στο να “ελέγχουν την σωστή και
καλά  εξισορροπημένη  ικανότητα  πολλαπλασιασμού,  διαφοροποίησης  και
ανοσίας ή/και αντοχής των κυττάρων του δέρματος”.

Αρκετά συγκλονιστικά πράγματα μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον.

“Τα συμβατικά φάρμακα για την ψωρίαση όπως το Humira διαθέτουν έναν
μακρύ κατάλογο σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών - μπορεί η CBD να είναι η
ασφαλής, φυσική θεραπεία που ψάχνουν εκατομμύρια πάσχοντες;”

Και  φυσικά,  όλα  αυτά  είναι  συμπληρωματικά  του  γεγονότος  ότι  πολλοί
πάσχοντες από ψωρίαση (όσο και αν είναι περιπτωσιολογικές αναφορές οι
περιπτώσεις τους) βρίσκουν ήδη αξιόπιστη, αποτελεσματική ανακούφιση με
τη μορφή του ελαίου CBD και την έχουν εδώ και χρόνια.

CBD για την Ψωρίαση: Τι έχουν δείξει οι μελέτες
Έχουμε ήδη δει εν συντομία δύο από τις βασικές ενδείξεις που μας δείχνουν
ότι η CBD αποτελεί μια πιθανή θεραπευτική επιλογή για την ψωρίαση, με μια
επίδειξη της παρουσίας ενός λειτουργικού ενδοκανναβινοειδούς συστήματος
μέσα  στα  στρώματα  των  κυττάρων  του  δέρματος  και  μια  άλλη  που
προσδιορίσει  τον  ρόλο  των  κανναβινοειδών  ως  αντιφλεγμονωδών
παραγόντων εντός της συγκεκριμένης οδού ψωρίασης.

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη έδειξε τα ανασταλτικά αποτελέσματα της CBD[3]
στον  πολλαπλασιασμό  της  “διαφοροποίησης  των  επιδερμικών
κερατινοκυττάρων”  -  με  άλλα  λόγια,  της  αναστολής  της  ανεξέλεγκτης
αναπαραγωγής των κυττάρων του δέρματος.
[3] Wilkinson JD, Williamson EM “Cannabinoids inhibit human keratinocyte proliferation through 
a non-CB1/CB2 mechanism and have a potential therapeutic value in the treatment of psoriasis” 
(Τα κανναβινοειδή αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων κερατινοκυττάρων μέσω 
ενός μη-CB1/CB2 μηχανισμού και έχουν μια πιθανή θεραπευτική αξία στη θεραπεία της 
ψωρίασης) J Dermatol Sci. 2007 Feb;45(2):87-92.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157480 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Τα κανναβινοειδή από την κάνναβη (Cannabis sativa) είναι αντιφλεγμονώδη και έχουν
ανασταλτικές  επιδράσεις  στον  πολλαπλασιασμό  ορισμένων  ογκογονικών  κυτταρικών  σειρών,
μερικές  από  τις  οποίες  διαμεσολαβούνται  μέσω  υποδοχέων  κανναβινοειδών.  Οι  υποδοχείς
κανναβινοειδών  (CB)  υπάρχουν  στο  ανθρώπινο  δέρμα  και  το  ανανδαμίδιο,  ένας  ενδογενής
συνδέτης υποδοχέα CB,  αναστέλλει  τη  διαφοροποίηση των επιδερμικών κερατινοκυττάρων.  Η

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157480


ψωρίαση είναι μια φλεγμονώδης ασθένεια που επίσης χαρακτηρίζεται εν μέρει από τον υπερ-
πολλαπλασιασμό των επιδερμικών κερατινοκυττάρων.
ΣΚΟΠΟΣ: Ερευνήσαμε τα φυτικά κανναβινοειδή δέλτα-9 τετραϋδροκανναβινόλη,  κανναβιδιόλη,
κανναβινόλη και  κανναβιγερόλη για την ικανότητά τους να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό
μιας  υπερ-πολλαπλασιαστικής  κυτταρικής  γραμμής  ανθρώπινου  κερατινοκυττάρου  και  για
οποιαδήποτε εμπλοκή των υποδοχέων κανναβινοειδών.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Μια  δοκιμασία  πολλαπλασιασμού  κερατινοκυττάρων  χρησιμοποιήθηκε  για  να
εκτιμηθεί  η  επίδραση  της  θεραπείας  με  κανναβινοειδή.  Η  ακεραιότητα  των  κυττάρων  και  η
μεταβολική ικανότητα επιβεβαιώθηκαν χρησιμοποιώντας δοκιμασίες γαλακτικής-αφυδρογονάσης
και  τρι-φωσφορικής  αδενοσίνης.  Για  να  προσδιοριστεί  η  εμπλοκή  των  υποδοχέων,
χρησιμοποιήθηκαν  ειδικοί  αγωνιστές  και  ανταγωνιστές  σε  συνδυασμό  με  μερικά
φυτοκανναβινοειδή. Η ανάλυση στυπώματος Western και RT-PCR επιβεβαίωσε την παρουσία CB1
και CB2 υποδοχέων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κανναβινοειδή εξετάστηκαν ότι όλα τους αναστέλλουν πολλαπλασιασμούς
των  κερατινοκυττάρων  κατά  τρόπο  εξαρτώμενο  από  τη  συγκέντρωση.  Οι  επιλεκτικοί
συναγωνιστές υποδοχέα CB2,  JWH015 και  BML190,  προκάλεσαν μόνο μερική αναστολή,  ο μη
επιλεκτικός  αγωνιστής  CB,  HU210,  παρήγαγε  εξαρτώμενη  από  τη  συγκέντρωση  απόκριση,  η
δραστικότητα αυτών των αγωνιστών δεν παρεμποδίστηκε ούτε από τους ανταγωνιστές CB1/CB2.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  ενώ  οι  υποδοχείς  CB  μπορεί  να  έχουν  έναν
περιστασιακό ρόλο στον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων, δεν συνεισφέρουν σημαντικά
στη  διαδικασία αυτή.  Τα  αποτελέσματά μας  δείχνουν  ότι  τα  κανναβινοειδή  αναστέλλουν τον
πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων και επομένως υποστηρίζουν έναν πιθανό ρόλο για τα
κανναβινοειδή στη θεραπεία της ψωρίασης”.

Όπως και η προαναφερθείσα μελέτη, αυτή η δημοσίευση έχει επαληθεύσει
την παρουσία κανναβινοειδών υποδοχέων εντός των ανθρώπινων επιφανειών
του δέρματος και έχει επίσης επαληθεύσει την παρουσία του ανανδαμιδίου
στο δέρμα, το οποίο είναι ένας συνδέτης υποδοχέα κανναβινοειδούς που έχει
αποδειχθεί ότι αναστέλλει την διαφοροποίηση των επιδερμικών κυττάρων.

Μελέτες  όπως  αυτή  (και  άλλες  που  αναφέρθηκαν  προηγουμένως)
παρουσίασαν  αποτελεσματικά  τη  δυνατότητα  της  CBD  να  επηρεάσει,  να
χειριστεί και τελικά να διορθώσει τόσο τις υποκείμενες συνθήκες ψωρίασης
όσο και την επίθεση των συμπτωμάτων και των ιατρικών παρενεργειών που
προκλήθηκαν από τις χαρακτηριστικές διαδρομές της.

Τέλος,  θα  πρέπει  να  σημειώσουμε  και  πάλι  ότι  επικρατούσα  επικίνδυνη
κλινική κατάθλιψη μεταξύ των ασθενών της ψωρίασης. σε σύγκριση με τον
μέσο  πληθυσμό,  είναι  πάνω  από  50%  πιο  πιθανό  να  παρουσιάσουν
χαρακτηριστικά της ψυχικής ασθένειας. Υπό το φως αυτής της συντριπτικής
στατιστικής,  είναι  σημαντικό  να  αναφέρουμε  τα  καλά  τεκμηριωμένα
θεραπευτικά  οφέλη  της  κάνναβης  -και  συγκεκριμένα  της  CBD-  σε
συναισθηματικές και ψυχολογικές καταστάσεις όπως η κατάθλιψη.
[4] “5 CBD Oil Benefits You Must-Know Before You Try It” (5 οφέλη του ελαίου CBD που πρέπει να



γνωρίζεις πριν το δοκιμάσεις) https://www.marijuanabreak.com/cannabis-cbd-oil-benefits 

“Η έρευνα έδειξε ότι η CBD έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις υποκείμενες
οδούς νόσησης της ψωρίασης - καθώς και την επίθεση από τα συμπτώματα
που προκαλούν τα χαρακτηριστικά μονοπάτια της”

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να αναφέρουμε ότι σε αντίθεση με την THC, η
CBD δεν θα σου δώσει ευφορικότητα. Η THC είναι το ψυχοδραστικό συστατικό
της κάνναβης, που σημαίνει ότι είναι το συστατικό που είναι υπεύθυνο για τη
επίδραση στις ψυχικές και κινητικές διαδικασίες στους ανθρώπους. Η CBD,
από την άλλη πλευρά, δεν έχει τέτοιες ψυχοδραστικές επιδράσεις. Εμφανίζει
όλα τα ιατρικά οφέλη της κάνναβης, χωρίς τις επιδράσεις που επηρεάζουν και
τον εγκέφαλο.

Τελικό συμπέρασμα: Έλαιο CBD για την ψωρίαση
Υπό το πρίσμα της έρευνας που συζητήθηκε, είναι σαφές ότι η υπόθεση ότι η
CBD αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή ιατρικής θεραπείας για την ψωρίαση έχει
περισσότερα  και  διακριτά  πλεονεκτήματα.  Σύμφωνα  με  τις  υποκείμενες
φαρμακευτικές  της  βάσεις,  αυτή  η  κανναβινοειδής  ένωση  δρα  με  την
καταστολή τόσο των παραγόντων που προκαλούν φλεγμονή όσο και των οδών
πολλαπλασιασμού  των  κυττάρων  του  δέρματος  που  είναι  σχετικές  με  την
ασθένεια.  Επιπλέον,  ενεργεί  ως  ένας  περισσότερο  ικανός  θεραπευτικός
παράγοντας στη θεραπεία των συμπτωμάτων εκδήλωσης, ειδικά όσον αφορά
τους ρόλους της στην αντιμετώπιση του πόνου και της κατάθλιψης.

Αν εξετάζεις την χρήση του ελαίου CBD για την ψωρίαση ως μια θεραπεία και
για τη δική σου κατάσταση, είναι σίγουρα μια επιλογή που αξίζει να εξεταστεί
προσεκτικά. Όπως συμβαίνει πάντοτε, είναι σημαντικό να κάνεις την δική σου
έρευνα  και,  ει  δυνατόν,  να  μιλήσεις  με  έναν  γιατρό  σχετικά  με  ορισμένα
ειδικά βάμματα και μεθόδους εφαρμογής που μπορούν να προσαρμοστούν
στη δική σου μοναδική κατάσταση.

Μελέτες

* Nahida Tabassum, Mariya Hamdani “Plants used to treat skin diseases” 
(Φυτά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων) 
Pharmacogn Rev. 2014 Jan-Jun;8(15):52–60.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931201/ 
Περίληψη
“Οι ασθένειες του δέρματος είναι πολυάριθμες και ένα συχνά εμφανιζόμενο
πρόβλημα υγείας  που επηρεάζει  όλες  τις  ηλικίες  από τα  νεογνά έως  τους
ηλικιωμένους  και  προκαλεί  βλάβη  με  έναν  μεγάλο  αριθμό  τρόπων.  Η
διατήρηση του υγιούς δέρματος είναι σημαντική για ένα υγιές σώμα. Πολλοί
άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν δερματικές παθήσεις που επηρεάζουν το
δέρμα,  συμπεριλαμβανομένου  του  καρκίνου,  του  έρπητα  και  της
κυτταρίτιδας. Ορισμένα άγρια φυτά και τα μέρη τους χρησιμοποιούνται συχνά
για τη θεραπεία αυτών των ασθενειών. Η χρήση των φυτών είναι τόσο παλιά
όσο και η ίδια η ανθρωπότητα. Η φυσική θεραπεία είναι φθηνή και υπάρχουν
ισχυρισμοί  ότι  είναι  ασφαλής.  Είναι  επίσης  κατάλληλη πρώτη ύλη  για  την
παραγωγή  νέων  συνθετικών  παραγόντων.  Εδώ  είναι  μια  ανασκόπηση
ορισμένων φυτών για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων που συνοψίζει τις
πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις  που έχουν σημειωθεί  σε αυτόν τον τομέα τα
τελευταία 17 χρόνια”.

* Prakash Nagarkatti, Rupal Pandey, Sadiye Amcaoglu Rieder, Venkatesh L 
Hegde, Mitzi Nagarkatti “Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs” (Τα 
κανναβινοειδή ως νέα αντιφλεγμονώδη φάρμακα) Future Med Chem. 2009 
Oct;1(7):1333–1349.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/ 
Περίληψη
“Τα  κανναβινοειδή  είναι  μια  ομάδα  ενώσεων  που  μεσολαβούν  τα
αποτελέσματά τους μέσω των υποδοχέων κανναβινοειδών. Η ανακάλυψη της
Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης  (THC)  ως  κύριας  ψυχοδραστικής  ένωσης  στη
κάνναβη, καθώς και η ταυτοποίηση των υποδοχέων κανναβινοειδών και των
ενδογενών τους συνδετών, οδήγησε σε σημαντική ανάπτυξη της έρευνας που
στοχεύει  στην  κατανόηση  των  φυσιολογικών  λειτουργιών  των
κανναβινοειδών.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών  περιλαμβάνουν  τον  CB1,  ο
οποίος εκφράζεται  κυρίως στον εγκέφαλο και  τον CB2,  ο οποίος βρίσκεται
κυρίως στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Το γεγονός ότι και οι
δύο υποδοχείς CB1 και CB2 έχουν βρεθεί σε ανοσοκύτταρα υποδηλώνει ότι τα
κανναβινοειδή  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στη  ρύθμιση  του  ανοσοποιητικού
συστήματος. Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι η χορήγηση THC σε ποντίκια
προκάλεσε αξιοσημείωτη απόπτωση σε Τ κύτταρα και δενδριτικά κύτταρα, με
αποτέλεσμα την ανοσοκαταστολή. Επιπλέον, αρκετές μελέτες έδειξαν ότι τα
κανναβινοειδή  μειώνουν  την  παραγωγή  κυτοκίνης  και  χημειοκίνης  και,  σε
ορισμένα μοντέλα, ρυθμίζουν προς τα πάνω τα ρυθμιστικά κύτταρα Τ (Tregs)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931201/


ως  έναν  μηχανισμό  καταστολής  φλεγμονωδών  αποκρίσεων.  Το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  εμπλέκεται  επίσης  στην  ανοσορύθμιση.  Για
παράδειγμα,  η  χορήγηση  ενδοκανναβινοειδών  ή  η  χρήση  αναστολέων
ενζύμων που διασπούν τα ενδοκανναβινοειδή, οδήγησε σε ανοσοκαταστολή
και ανάκτηση από ανοσομεσολαβούμενη βλάβη οργάνων όπως το ήπαρ.  Η
χειραγώγηση  των  ενδοκανναβινοειδών  ή/και  η  χρήση  εξωγενών
κανναβινοειδών  in  vivo μπορεί  να αποτελέσει  ισχυρή θεραπευτική μέθοδο
έναντι φλεγμονωδών διαταραχών. Αυτή η επισκόπηση θα επικεντρωθεί στην
πιθανή χρήση των κανναβινοειδών ως μια νέα κατηγορία αντιφλεγμονωδών
παραγόντων κατά ορισμένων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων που
προκαλούνται  κυρίως  από  ενεργοποιημένα  Τ  κύτταρα  ή  άλλα  κυτταρικά
ανοσολογικά συστατικά”.

* Derakhshan N, Kazemi M “Cannabis for Refractory Psoriasis-High Hopes for 
a Novel Treatment and a Literature Review” (Η κάνναβη για την ανθεκτική 
ψωρίαση - Υψηλές ελπίδες για μια νέα θεραπεία και μια ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας) Curr Clin Pharmacol. 2016;11(2):146-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27164964 
Περίληψη
“Η  ψωρίαση  είναι  μια  συνηθισμένη  διαταραχή  του  δέρματος  που
χαρακτηρίζεται από υπερ-πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων. Αν και η
ακριβής  παθοφυσιολογία  της  ψωρίασης  δεν  είναι  πλήρως  κατανοητή,  το
ανοσοποιητικό  σύστημα  και  η  αλληλεπίδρασή  του με  το  νευρικό  σύστημα
έχουν θεωρηθεί και διερευνηθεί ως ο βασικός μηχανισμός. Η αλληλεπίδραση
μεταξύ  αυτών  των  δύο  συστημάτων  μέσω  της  χολινεργικής
αντιφλεγμονώδους  οδού  και  επίσης  και  του  ενδοκανναβινοειδούς
συστήματος, μπορεί να προτείνει τα κανναβινοειδή ως μια πιθανή προσθήκη
στο αντιψωριασικό οπλοστάσιο”.

* Mounessa JS, Siegel JA, Dunnick CA, Dellavalle RP “The role of cannabinoids 
in dermatology” (Ο ρόλος των κανναβινοειδών στην δερματολογία) J Am Acad
Dermatol. 2017 Jul;77(1):188-190.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416341 
Σχετικά
“Είκοσι  οκτώ  πολιτείες  επιτρέπουν  επί  του  παρόντος  τα  προγράμματα
συνολικής  δημόσιας  ιατρικής  χρήσης  της  κάνναβης  και  ο  αριθμός  αυτός
συνεχίζει να αυξάνεται. Περίπου 1 στους 10 ενήλικες χρήστες κάνναβης στις
ΗΠΑ  την  χρησιμοποιούν  για  ιατρικούς  σκοπούς.  Πολλές  μελέτες  έχουν
διερευνήσει  τις  χρήσεις  της  για  το  χρόνιο  πόνο,  την  σπαστικότητα,  την
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ανορεξία  και  την  ναυτία.  Τα  τελευταία  χρόνια,  οι  ερευνητές  έχουν  επίσης
διερευνήσει τη χρήση της για τη θεραπεία δερματολογικών παθήσεων όπως
τον κνησμό, την φλεγμονώδη δερματική νόσο και τον καρκίνο του δέρματος”.

* Shan-Shan Li, Lin-Lin Wang, Min Liu, Shu-Kun Jiang, Miao Zhang, Zhi-Ling 
Tian, Meng Wang, Jiao-Yong Li, Rui Zhao, Da-Wei Guan “Cannabinoid CB2 
receptors are involved in the regulation of fibrogenesis during skin wound 
repair in mice” (Οι κανναβινοειδείς υποδοχείς CB2 εμπλέκονται στη ρύθμιση 
της ινογένεσης κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης πληγής του δέρματος σε 
ποντίκια) Mol Med Rep. 2016 Apr;13(4):3441–3450.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4805070/ 
Περίληψη
“Μελέτες έχουν δείξει ότι οι κανναβινοειδείς υποδοχείς CB2 εμπλέκονται στην
επιδιόρθωση πληγών,  ωστόσο,  οι  φυσιολογικοί  ρόλοι  τους  στην  ινογένεση
παραμένουν  να  διασαφηνιστούν.  Στην  παρούσα  μελέτη  διερευνήθηκε  η
ικανότητα των κανναβινοειδών υποδοχέων CB2 στην ρύθμιση της ινογένεσης
του δέρματος κατά την επούλωση τραυμάτων του δέρματος. Για να εκτιμηθεί
η λειτουργία των κανναβινοειδών υποδοχέων CB2, ποντικοί BALB/c εκτομής
δέρματος  υποβλήθηκαν  σε  αγωγή  είτε  με  τον  εκλεκτικό  αγωνιστή
κανναβινοειδούς υποδοχέα CB2, GP1a,  είτε  με τον ανταγωνιστή AM630.  Η
ίνωση του δέρματος αξιολογήθηκε με ιστολογική ανάλυση και οι προινοτικές
κυτοκίνες  προσδιορίστηκαν  με  ανοσοϊστοχημεία,  χρώση  ανοσοφθορισμού,
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής και ποσοτική
ανοσοαποτύπωση  σε  αυτά  τα  ζώα.  Το  GP1a  μείωσε  την  εναπόθεση
κολλαγόνου, μείωσε τα επίπεδα του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού
(TGF)-β1,  TGF-β υποδοχέα  I  (TβRI)  και  φωσφορυλιωμένων μικρών μητέρων
κατά του decapentaplegic homolog 3 (P-Smad3), αλλά αύξησε την έκφραση
του  αναστολέα  Smad7.  Αντιθέτως,  το  AM630  αύξησε  την  απόθεση
κολλαγόνου και τα επίπεδα έκφρασης των TGF-β1, ΤβRΙ και Ρ-Smad3. Αυτά τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υποδοχείς κανναβινοειδών CB2 ρυθμίζουν την
ινογένεση  και  την  οδό  διέλευσης  σηματοδότησης  TGF-β/Smad  κατά  τη
διάρκεια της επιδιόρθωσης του δέρματος στον ποντικό”.

* Burstein S “Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on 
inflammation” (Η κανναβιδιόλη (CBD) και τα ανάλογα της: ανασκόπηση των 
αποτελεσμάτων τους στη φλεγμονή) Bioorg Med Chem. 2015 Apr 
1;23(7):1377-85.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25703248 
Περίληψη
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“Πρώτη απομόνωση από την κάνναβη το 1940 από τον Roger Adams, η δομή
της  CBD  δεν  διασαφηνίστηκε  πλήρως  μέχρι  το  1963.  Οι  μεταγενέστερες
μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η THC ήταν η ‘ενεργός’  ένωση της
κάνναβης  και  η  έρευνα  εστιάστηκε  πρωτίστως  σε  αυτήν  με  τον  εικονικό
αποκλεισμό  της  CBD.  Αυτό  ήταν  αναμφισβήτητα  λόγω της  πεποίθησης  ότι
δραστηριότητα σήμαινε η ψυχοδραστικότητα που έδειξε η THC και όχι η CBD.
Εκ  των  υστέρων,  αυτό  πρέπει  να  θεωρηθεί  ατυχές  δεδομένου  ότι  πολλές
δράσεις της CBD με πιθανό θεραπευτικό όφελος υποβαθμίστηκαν για πολλά
χρόνια.  Σε  αυτήν  την  ανασκόπηση,  η  προσοχή  θα  επικεντρωθεί  στις
επιπτώσεις της CBD στην ευρεία περιοχή της φλεγμονής όπου τέτοια οφέλη
φαίνεται  πιθανό  να  αναπτυχθούν.  Τα  θέματα  που  καλύπτει  η  παρούσα
ανασκόπηση είναι: η φαρμακευτική χημεία της CBD, η δέσμευση της CBD σε
υποδοχέα  που  εμπλέκεται  στον  έλεγχο  της  φλεγμονής,  τα  συμβάντα
σηματοδότησης που δημιουργούνται από την CBD, τα συμβάντα της προς τα
κάτω  ρύθμισης  που  επηρεάζονται  από  την  CBD  (έκφραση  γονιδίου  και
μεταγραφή), τις λειτουργικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν για την CBD και
τη συνδυασμένη θεραπεία THC με CBD”.

* Tamás Bíró, Balázs I. Tóth, György Haskó, Ralf Paus, Pál Pacher “The 
endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives
and therapeutic opportunities” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα του 
δέρματος στην υγεία και τις ασθένειες: νέες προοπτικές και θεραπευτικές 
ευκαιρίες) Trends Pharmacol Sci. 2009 Aug;30(8):411–420.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2757311/ 
Περίληψη
“Το  πρόσφατα  ανακαλυφθέν  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  (ΕΚΣ,  το  οποίο
περιλαμβάνει τους ενδογενείς λιπιδικούς μεσολαβητές τα ενδοκανναβινοειδή
που υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους ιστούς, τους υποδοχείς κανναβινοειδών
συζευγμένων  με  πρωτεΐνη  G,  τις  βιοσυνθετικές  οδούς  και  τα  ένζυμα
μεταβολισμού)  έχει  εμπλακεί  σε  πολλαπλές  ρυθμιστικές  λειτουργίες  τόσο
στην  υγεία  όσο  και  στην  ασθένεια.  Πρόσφατες  μελέτες  έχουν  δείξει
ενδιαφέρον για την ύπαρξη λειτουργικού ΕΚΣ στο δέρμα και το εμπλέκουν σε
διάφορες  βιολογικές  διεργασίες  (πχ.  πολλαπλασιασμό,  ανάπτυξη,
διαφοροποίηση, απόπτωση και κυτοκίνη, μεσολάβηση ή παραγωγή ορμονών
διαφόρων κυτταρικών τύπων του δέρματος και των προσαρτημάτων, θυλάκιο
τριχών  και  σμηγματογόνου  αδένα).  Φαίνεται  ότι  η  κύρια  φυσιολογική
λειτουργία του δερματικού ΕΚΣ είναι να ελέγχει συστατικά τον σωστό και καλά
ισορροπημένο πολλαπλασιασμό, την διαφοροποίηση και επιβίωση, καθώς και
την ανοσολογική ικανότητα ή/και  την αντοχή των δερματικών κυττάρων.  Η
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διάσπαση  αυτής  της  ευαίσθητης  ισορροπίας  μπορεί  να  διευκολύνει  την
ανάπτυξη  πολλαπλών  παθολογικών  καταστάσεων  και  ασθενειών  του
δέρματος  (πχ.  ακμή,  σμηγματόρροια,  αλλεργική  δερματίτιδα,  φαγούρα  και
πόνο,  ψωρίαση,  διαταραχές  της  τριχοφυΐας,  συστηματική  σκλήρυνση  και
καρκίνος)”.

* Croxford JL, Yamamura T “Cannabinoids and the immune system: potential 
for the treatment of inflammatory diseases?” (Κανναβινοειδή και το 
ανοσοποιητικό σύστημα: δυνατότητα για τη θεραπεία φλεγμονωδών 
ασθενειών;) J Neuroimmunol. 2005 Sep;166(1-2):3-18.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16023222 
Περίληψη
“Από  την  ανακάλυψη  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  και  των  ενδογενών
τους  προσδεμάτων,  έχουν  σημειωθεί  σημαντικές  πρόοδοι  στη  μελέτη  της
φυσιολογικής λειτουργίας του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος. Η παρουσία
κανναβινοειδών υποδοχέων στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και
τα ανεκδοτικά και ιστορικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η χρήση κάνναβης
έχει ισχυρά ανοσοδιαμορφωτικά αποτελέσματα έχει οδηγήσει σε έρευνα που
αποσκοπεί  στην  κατανόηση  της  λειτουργίας  και  του  ρόλου  αυτών  των
υποδοχέων στο πλαίσιο της ανοσολογικής κυτταρικής λειτουργίας. Μελέτες
σε χρόνιους καπνιστές κάνναβης έδωσαν μεγάλο μέρος των στοιχείων για τις
ανοσοτροποποιητικές  επιδράσεις  της  κάνναβης  στους  ανθρώπους  και  οι
μελέτες  σε  ζώα  και  in  vitro  για  ανοσοκύτταρα  όπως  τα  Τ  κύτταρα  και  τα
μακροφάγα έδωσαν επίσης σημαντικά στοιχεία. Τα κανναβινοειδή μπορούν
να διαμορφώνουν τόσο τη  λειτουργία όσο και  την έκκριση κυτοκινών από
κύτταρα  του  ανοσοποιητικού  συστήματος.  Επομένως,  τα  κανναβινοειδή
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη θεραπεία της φλεγμονώδους νόσου. Αυτό
το άρθρο θα αναδείξει την πρόσφατη έρευνα σχετικά με τα κανναβινοειδή και
τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το ανοσοποιητικό σύστημα καθώς
και  την  πιθανή  χρήση  τους  ως  θεραπευτικών  παραγόντων  για  μια  σειρά
φλεγμονωδών διαταραχών”.

* Fowler CJ “Pharmacological properties and therapeutic possibilities for 
drugs acting upon endocannabinoid receptors” (Φαρμακολογικές ιδιότητες 
και θεραπευτικές δυνατότητες για φάρμακα που δρουν στους υποδοχείς 
ενδοκανναβινοειδών) Curr Drug Targets CNS Neurol Disord. 2005 Dec;4(6):685-
96.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16375686 
Περίληψη
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“Τα δεδομένα κλινικών δοκιμών αρχίζουν να εμφανίζονται  σε σχέση με τη
θεραπευτική  αποτελεσματικότητα  των  εκχυλισμάτων  κάνναβης  για  τη
θεραπεία του χρόνιου πόνου. Παρόλο που υπάρχουν κάποια στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα, ένα σημαντικό θέμα αφορά το στενό περιθώριο μεταξύ
των  δόσεων  που  παράγουν  θεραπευτικά  αποτελέσματα  και  εκείνων  που
παράγουν  την  “ευφορικότητα”  που  σχετίζονται  με  την  κατάχρηση  της
κάνναβης. Επιπλέον, η μακροχρόνια χρήση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο
ψυχιατρικής  ασθένειας.  Αυτές  οι  αρνητικές  πτυχές  περιορίζουν  τις  δόσεις
εκχυλισμάτων κάνναβης και ψυχοδραστικών κανναβινοειδών που μπορούν να
χορηγηθούν  σε  ασθενείς  και  αυξάνουν  τον  κίνδυνο  οι  κατάλληλα
διεξαγόμενες  κλινικές  δοκιμές  με  πολύ  χαμηλές  δόσεις  να  έχουν  αρνητικό
αντίκτυπο στην επακόλουθη ανάπτυξη φαρμάκων στον τομέα αυτό. Ωστόσο,
πρόσφατες έρευνες έχουν ανοίξει έναν αριθμό στόχων όπου οι ενώσεις που
δρουν  απευθείας  στους  υποδοχείς  κανναβινοειδών  (CB)  μπορεί  να  έχουν
θεραπευτικό δυναμικό.  Σε  αυτήν την επισκόπηση,  συζητούνται  δύο τέτοιες
περιοχές, δηλαδή α) η πιθανή χρήση περιφερειακών ενεργών CB αγωνιστών
και επιλεκτικών αγωνιστών CB2 υποδοχέα για τη θεραπεία του πόνου και β) η
πιθανή  χρησιμότητα  των  αγωνιστών  υποδοχέα  CB2  για  την  πρόληψη  των
επαγόμενων  από  στρες  επιδείνωση  των  δερματικών  διαταραχών  όπως  η
ψωρίαση. Μία δεύτερη περιοχή ανάπτυξης φαρμάκου προς το παρόν είναι
αυτή  των  ανταγωνιστών  υποδοχέων  CB1  /  αντίστροφοι  αγωνιστές,  που
οδηγούνται  από  το  rimonabant,  για  τη  θεραπεία  της  παχυσαρκίας  και  ως
βοήθημα για την παύση του καπνίσματος. Μια σημαντική πτυχή αυτών των
ενώσεων είναι  η  αποτελεσματικότητα  και  η  επιλεκτικότητα τους,  και  αυτό
συζητείται λεπτομερώς στην παρούσα ανασκόπηση”.

* Klein TW, Newton C, Larsen K, Lu L, Perkins I, Nong L, Friedman H “The 
cannabinoid system and immune modulation” (Το κανναβινοειδές σύστημα 
και η ανοσολογική διαμόρφωση) J Leukoc Biol. 2003 Oct;74(4):486-96.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12960289 
Περίληψη
“Μελέτες  σχετικά  με  τις  επιδράσεις  του  καπνίσματος  κάνναβης  έχουν
εξελιχθεί  στην  ανακάλυψη  και  περιγραφή  του  ενδοκανναβινοειδούς
συστήματος.  Μέχρι  σήμερα,  αυτό  το  σύστημα  αποτελείται  από  δύο
υποδοχείς, CB1 και CB2, και ενδογενείς συνδέτες που συμπεριλαμβάνουν το
ανανδαμίδιο, την 2-αραχιδονυλο γλυκερόλη και άλλους. Οι CB1 υποδοχείς και
τα  προσδέματα  τους  βρίσκονται  στον  εγκέφαλο  καθώς  επίσης  και  σε
ανοσοποιητικούς και άλλους περιφερειακούς ιστούς. Αντίθετα, οι υποδοχείς
CB2  και  οι  συνδέτες  τους  βρίσκονται  κυρίως  στην  περιφέρεια,  ειδικά  σε
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ανοσοκύτταρα. Οι υποδοχείς κανναβινοειδών είναι συζευγμένοι με πρωτεΐνες
G υποδοχείς και έχουν συνδεθεί με μονοπάτια σηματοδότησης και γονιδιακές
δραστηριότητες  κοινές  με  αυτή  την  οικογένεια  υποδοχέων.  Επιπλέον,  τα
κανναβινοειδή έχουν αποδειχθεί ότι διαμορφώνουν μια ποικιλία λειτουργιών
ανοσοκυττάρων σε ανθρώπους και ζώα και πιο πρόσφατα έχουν αποδειχθεί
ότι ρυθμίζουν την ανάπτυξη βοηθητικών κυττάρων Τ, τη χημειοταξία και την
ανάπτυξη όγκων. Πολλές από αυτές τις επιδράσεις φαρμάκου εμφανίζονται
μέσω  μηχανισμών  σηματοδότησης  υποδοχέα  κανναβινοειδών  και  της
διαμόρφωσης κυτοκινών και άλλων γονιδιακών προϊόντων. Φαίνεται ότι  το
ανοσοκανναβινοειδές  σύστημα  εμπλέκεται  στη  ρύθμιση  του  άξονα  του
ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
μελλοντικές θεραπείες για χρόνιες ασθένειες και ανοσολογική ανεπάρκεια”.

* Tanasescu R, Constantinescu CS “Cannabinoids and the immune system: an 
overview” (Κανναβινοειδή και το ανοσοποιητικό σύστημα: μια επισκόπηση) 
Immunobiology. 2010 Aug;215(8):588-97.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20153077 
Περίληψη
“Τα  κανναβινοειδή  μπορούν  να  επηρεάσουν  το  ανοσοποιητικό  δίκτυο.
Δεδομένα  σχετικά  με  την  επίδραση  των  εξωγενών  κανναβινοειδών
προσδεμάτων  στην  ανοσολογική  λειτουργία  δεν  χρησιμεύουν  μόνο  για  να
κατανοηθεί  πώς  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  ρυθμίζει  ανοσολογικά
φαινόμενα  που  σχετίζονται  με  λοίμωξη  ή  φλεγμονή,  αλλά  και  για  τον
εντοπισμό  θεραπευτικών  στόχων  για  ανοσολογικές  ασθένειες.  Τα
κανναβινοειδή  μπορούν  να  τροποποιήσουν  τις  ανοσολογικές  αντιδράσεις
στην  περιφέρεια  αλλά  και  στον  εγκέφαλο,  να  επηρεάσουν  την  ισορροπία
υποομάδων Τ κυττάρου και την έκφραση κυτοκίνης και να διαδραματίσουν
ένα ρόλο στην ισορροπία μεταξύ νευροφλεγμονής και νευροεκφυλισμού. Τα
ανοσοκύτταρα  μπορούν  να  συνθέσουν  ενδοκανναβινοειδή  και  επίσης  να
επηρεαστούν  από  ανάλογα  κανναβινοειδών.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών
δείχνουν διαφορετική έκφραση σε ανοσοκύτταρα ανάλογα με την κατάσταση
ενεργοποίησης και τα ερεθίσματα. Η πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ των
κανναβινοειδών  προσδεμάτων  διαφόρων  κατηγοριών  και  των  υποδοχέων
κανναβινοειδών έφερε την ανάγκη να βελτιωθεί το απλό εννοιολογικό πλαίσιο
ανταγωνιστών  αγωνιστή  και  να  προταθούν  πιθανές  επιπτώσεις  στην
κατανόηση  των  αλληλεπιδράσεων  σε  παθολογικές  καταστάσεις.  Η
ανοσολογική  επίδραση  των  κανναβινοειδών  προσδεμάτων  δεν
διασαφηνίζεται  πλήρως.  Ωστόσο,  οι  πτυχές  των  ανοσορρυθμιστικών  τους
αποτελεσμάτων  παρέχουν  τη  βάση  για  μια  στοχευμένη  θεραπευτική

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20153077


προσέγγιση  που  εξαρτάται  από  το  περιβάλλον,  οδηγώντας  έτσι  στη
δυνατότητα χρήσης κανναβινοειδών στη θεραπεία φλεγμονωδών ασθενειών”.

Σχετικά Άρθρα:
* “What are the different types of psoriasis?” (Ποιοι είναι οι διαφορετικοί
τύποι ψωρίασης;)
Μάθε για τους διαφορετικούς τύπους ψωρίασης στις ήπιες και στις μέτριες
μορφές τους. Περιλαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και
τις επιλογές θεραπείας για διαφορετικούς τύπους.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320624.php?sr 
*  “How  is  severe  psoriasis  treated?”  (Πώς  αντιμετωπίζεται  η  σοβαρή
ψωρίαση;)
Η ψωρίαση χαρακτηρίζεται ως σοβαρή όταν επηρεάζει πάνω από το 10% του
σώματος. Οι διαθέσιμες θεραπείες περιλαμβάνουν ειδικά φάρμακα γνωστά
ως βιολογικά και  έκθεση σε UV φως.  Ορισμένες  αλλαγές στον τρόπο ζωής
μπορούν επίσης να ανακουφίσουν τα συμπτώματα, όπως οι λοσιόν αλόης και
τα συμπληρώματα κουρκουμά. Η ελαχιστοποίηση του στρες και η αποφυγή
των ηλιακών εγκαυμάτων μπορεί να βοηθήσει.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319691.php?sr 
* “How to prevent psoriasis from spreading” (Πώς να αποτρέψεις τη διάδοση
της ψωρίασης)
Μια  ματιά  στο  πώς  μπορεί  να  εξαπλωθεί  η  ψωρίαση.  Περιλαμβάνονται
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τι ενεργοποιεί την εκδήλωση εστιών,
την εξάλειψη των τρόπων διάδοσης και  τους παράγοντες κινδύνου για την
πάθηση.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320580.php?sr 
* “Psoriasis and stress: What's the link?” (Ψωρίαση και άγχος: Ποια είναι η
σύνθεση;)
Το άγχος όχι μόνο μπορεί να ενεργοποιήσει την ψωρίαση, αλλά η ζωή με την
ψωρίαση μπορεί  να  επηρεάσει  τη  συνολική  ψυχική  υγεία  ενός  ατόμου.  Η
ύπαρξη  ψυχολογικού  στρες  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  φυσική  φλεγμονή  στο
σώμα,  καθιστώντας  τα  συμπτώματα  ψωρίασης  χειρότερα.  Οι  γυναίκες  με
κατάθλιψη είναι επίσης σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ψωρίαση.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320624.php?sr 
* “Why does psoriasis itch and how can I stop it?” (Γιατί η ψωρίαση προκαλεί
φαγούρα και πώς μπορώ να την σταματήσω;)
Η ψωρίαση είναι  μια κατάσταση του δέρματος  που μπορεί  να προκαλέσει
κνησμό.  Δεν  θα  έχουν  όλοι  με  ψωρίαση  κνησμό,  αλλά  είναι  ένα  κοινό
πρόβλημα. Το ξύσιμο μπορεί να το χειροτερέψει. Ανακάλυψε εδώ τους λόγους

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320624.php?sr
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320580.php?sr
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για τους οποίους η ψωρίαση προκαλεί κνησμό, τους πιο αποτελεσματικούς
τρόπους για να το σταματήσεις και  μερικούς τρόπους για τη θεραπεία της
ψωρίασης.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319691.php?sr 
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