
Μηχανισμοί δράσης της κάνναβης

3 μηχανισμοί της δράσης της συνδυαστικής επίδρασης από την 
κάνναβη

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PROF of POT, “3 Mechanisms of the Cannabis 



Entourage Effect” http://profofpot.com/mechanisms-cannabis-entourage-effect/, June 
19, 2017, [Featured image credit: Max Pixel])

Ο συνδυασμός των τερπενιών και  των κανναβινοειδών μπορεί  να έχει  διαφορετικά 
αποτελέσματα από το  αν  γίνει η λήψη του καθενός από αυτά ξεχωριστά. Εδώ είναι 
τρεις διαφορετικοί τρόποι που συμβαίνει αυτό.

Την περασμένη εβδομάδα έκανα μια ομιλία, εισαγωγή στην συνδυαστική επίδραση 
(entourage  effect)[1].  Αυτή  η  επίδραση  περιγράφει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 
διαφορετικά  μόρια  στην  κάνναβη  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  για  να  δώσουν  ένα 
αποτέλεσμα το οποίο είναι “μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους επιδράσεών  
τους”. Με πολλή παραπληροφόρηση τριγύρω σχετικά με αυτό το θέμα, υποσχέθηκα να 
δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πτυχές του, που να έχουν πραγματική 
επιστημονική υποστήριξη.
[1] “The Cannabis Entourage Effect – Fake News?” (Η συνδυαστική επίδραση της κάνναβης - Ψεύτικες 
ειδήσεις;) http://profofpot.com/entourage-effect-fake-news/ 

Παρόλο  που  σύντομα  θα  μπω  σε  συγκεκριμένα  παραδείγματα  της  συνδυαστικής 
επίδρασης,  θα  ήθελα  να  ξεκινήσω  παρέχοντας  λίγη  εκπαίδευση  σχετικά  με  τους 
μηχανισμούς  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  μπορεί  πραγματικά  να  λειτουργήσει  η 
συνδυαστική επίδραση. Επειδή η συνδυαστική επίδραση περιγράφει πραγματικά μια 
πληθώρα διαφορετικών παρατηρήσεων, υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη.

Κάθε μηχανισμός εμπίπτει σε μία από τις τρεις πιθανές ομάδες, που περιγράφονται 
παρακάτω. Σημείωσε ότι χρησιμοποιώ την THC ως παράδειγμα για να εξηγήσω τους 
μηχανισμούς,  αλλά  δεν  είναι  απαραίτητο  κάθε  παράδειγμα  της  συνδυαστικής 
επίδρασης να πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει την THC.
* Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις: Όταν ένα άλλο μόριο στην κάνναβη επηρεάζει 
τα επίπεδα της THC (είτε στο αίμα είτε στον εγκέφαλο)
* Άμεσες φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις: Όταν ένα άλλο μόριο στην κάνναβη 
διαμορφώνει τις επιδράσεις της THC με δέσμευση στον ίδιο υποδοχέα.
* Έμμεσες φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις: Όταν ένα άλλο μόριο στην κάνναβη 
διαμορφώνει τις επιδράσεις της THC με σύνδεση σε έναν διαφορετικό υποδοχέα.

Παρακάτω, μπορείς να διαβάσεις σχετικά με κάθε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς 
με περισσότερες λεπτομέρειες.
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1. Φαρμακοκινητικοί μηχανισμοί της Συνδυαστικής Επίδρασης
Η φαρμακοκινητική περιγράφει την απορρόφηση, τη διανομή, το μεταβολισμό και την 
αποκομιδή ενός φαρμάκου μέσα στο σώμα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου ένα 



φάρμακο  μπορεί  να  παρεμβαίνει  σε  μία  από  αυτές  τις  διεργασίες  για  ένα  άλλο 
φάρμακο. Αυτός είναι ο πιο κοινός τύπος αλληλεπίδρασης φαρμάκου-με-φάρμακο.

Η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  CBD  και  THC  είναι  ένα  παράδειγμα  φαρμακοκινητικού 
μηχανισμού. In vitro, η CBD μπορεί να αναστείλει το ανθρώπινο ένζυμο CYP2C9[2], το 
οποίο είναι ένα από τα κύρια ένζυμα που μεταβολίζουν την THC. Η προεπεξεργασία με 
CBD ενίσχυσε τα επίπεδα της  THC στο αίμα και στον εγκέφαλο σε αρουραίους[3] και 
ποντικούς[4].  Είναι  ενδιαφέρον  ότι  η  αύξηση  των  επιπέδων  THC  στον  εγκέφαλο 
φαίνεται να εξαρτάται εν μέρει από την παροχή CBD πριν από την THC[5] και όχι την 
ίδια στιγμή.
[2] Yamaori S, Koeda K, Kushihara M, Hada Y, Yamamoto I, Watanabe K “Comparison in the in vitro inhibitory  
effects of major phytocannabinoids and polycyclic aromatic hydrocarbons contained in marijuana smoke on  
cytochrome P450 2C9 activity” (Σύγκριση των in vitro ανασταλτικών επιδράσεων των κυριότερων 
φυτοκανναβινοειδών και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που περιέχονται στον καπνό 
κάνναβης στη δραστηριότητα του κυτοχρώματος P450 2C9) Drug Metab Pharmacokinet. 2012;27(3):294-300.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22166891 
Περίληψη
“Διερευνώνται τα ανασταλτικά αποτελέσματα της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-THC), της κανναβιδιόλης  
(CBD) και  της  κανναβινόλης  (CBN),  των τριών βασικών συστατικών της  κάνναβης και  των πολυκυκλικών  
αρωματικών υδρογονανθράκων (polycyclic aromatic hydrocarbons,  PAHs) που περιέχονται στον καπνό της  
κάνναβης  στην  καταλυτική  δραστηριότητα  του  ανθρώπινου  κυτοχρώματος  P450  (CYP)  2C9.  Αυτά  τα  
φυτοκανναβινοειδή αναστέλλουν την συγκέντρωση εξαρτώμενων από την συγκέντρωση των δραστικοτήτων  
της  S-warfarin  7-hydroxylase  και  της  diclofenac  4'-hydroxylase  των  μικροσωμάτων  ανθρώπινου  ήπατος  
(human liver microsomes, HLM) και του ανασυνδυασμένου CYP2C9 (rCYP2C9). Αντίθετα, κανένας από τους  
δώδεκα  PAHs που  συμπεριλάμβαναν  βενζ[α]ανθρακένιο και  βενζο[α]πυρένιο  δεν  άσκησε  σημαντική  
αναστολή (IC50 > 10 μΜ). Τα ανασταλτικά δυναμικά της Δ9-THC (Ki = 0,937-1,50 μΜ) και της CBN (Ki = 0,882-
1,29 μΜ) ήταν σχεδόν ισοδύναμα ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες πηγές ενζύμου, ενώ η ανασταλτική  
ισχύς της CBD (Ki > = 0,954-9,88 μΜ) ποικίλλει ανάλογα με τις πηγές ενζύμων και τα υποστρώματα που  
χρησιμοποιούνται. Η Δ9-THC αναστέλλει τόσο τις δραστικότητες της 7-υδροξυλάσης της S-βαρφαρίνης και  
της 4'-υδροξυλάσης των HLMs και rCYP2C9 με μικτό τρόπο. Οι CBD και CBN ανέστειλαν ανταγωνιστικά τις  
δραστικότητες των HLMs και rCYP2C9, με τη μόνη αξιοσημείωτη διαφορά ότι οι CBD και CBN εμφάνισαν  
ανάμικτες  αναστολές  έναντι  4'-υδροξυλίωσης  δικλοφενάκης  και  7-υδροξυλιώσεως  5-βαρφαρίνης  
αντιστοίχως με rCYP2C9. Καμία από τις Δ9-THC, CBD και CBN δεν άσκησε εξαρτώμενη από το μεταβολισμό  
αναστολή. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι τα τρία μείζονα φυτοκανναβινοειδή αλλά όχι τα  PAHs που 
περιέχονται στον καπνό κάνναβης ανέστειλαν δραστικά τη δράση του CYP2C9 και ότι αυτά τα κανναβινοειδή  
μπορούν να χαρακτηριστούν ως άμεσοι αναστολείς του CYP2C9”.
[3] Klein C, Karanges E, Spiro A, Wong A, Spencer J, Huynh T, Gunasekaran N, Karl T, Long LE, Huang XF, Liu K, 
Arnold JC, McGregor IS “Cannabidiol potentiates Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) behavioural effects and  
alters THC pharmacokinetics during acute and chronic treatment in adolescent rats” (Η κανναβιδιόλη 
ενισχύει τις συμπεριφορικές επιδράσεις της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και μεταβάλλει τη 
φαρμακοκινητική της THC κατά τη διάρκεια οξείας και χρόνιας θεραπείας σε έφηβους αρουραίους) 
Psychopharmacology (Berl). 2011 Nov;218(2):443-57. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21667074 
Περίληψη
“ΛΟΓΙΚΗ: Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και της κανναβιδιόλης (CBD) 
κατά τη διάρκεια της χρόνιας αγωγής και σε ισοδύναμες δόσεις, δεν είναι καλά χαρακτηρισμένες σε ζωικά  
μοντέλα.
ΣΤΟΧΟΙ: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει κατά πόσο οι επιπτώσεις συμπεριφοράς της THC και τα 
επίπεδα THC αίματος και εγκεφάλου επηρεάζονται από την προεπεξεργασία με ισοδύναμες δόσεις CBD.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι έφηβοι αρουραίοι υποβλήθηκαν σε αγωγή με αύξουσες ημερήσιες δόσεις ΤΗC σε διάστημα 21 
ημερών (1 μετά 3 και 10 mg/kg). Σε ορισμένους αρουραίους χορηγήθηκαν ισοδύναμες δόσεις CBD 20 λεπτά 
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πριν από κάθε ένεση THC για να καταστεί δυνατή η εξέταση πιθανών ανταγωνιστικών επιδράσεων της CBD. 
Κατά τη διάρκεια της δοσολόγησης, οι αρουραίοι αξιολογήθηκαν για την επίδραση της THC και της CBD/THC 
στην συμπεριφορά που μοιάζει με άγχος, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την προετοιμασία της θέσης. Στο 
τέλος της δοσολόγησης αξιολογήθηκαν τα επίπεδα αίματος και εγκεφάλου της THC και η δέσμευση του CB(1) 
και του 5-ΗΤ(1Α) υποδοχέα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η CBD ενίσχυσε την αναστολή της αύξησης σωματικού βάρους που προκλήθηκε από τη 
χρόνια THC και ελαφρώς αύξησε τις αγχογόνες επιδράσεις, τις κινητικές κατασταλτικές επιδράσεις και την  
μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση που παρατηρήθηκε με την THC. Μία τάση προς την προτίμηση του 
τόπου παρατηρήθηκε σε εφήβους αρουραίους που έλαβαν CBD/THC αλλά όχι εκείνοι που έλαβαν μόνο THC. 
Με  τόσο  οξεία  όσο  και  χρόνια  χορήγηση,  η  προεπεξεργασία  CBD  ενίσχυσε  τα  επίπεδα  αίματος  και  
εγκεφάλου THC και μείωσε τα επίπεδα μεταβολιτών THC (THC-COOH και 11-OH-THC). Η συν-χορήγηση CBD 
δεν αλλοίωσε τις προκαλούμενες από THC μειώσεις στη δέσμευση υποδοχέα CB(1) και δεν παρατηρήθηκαν 
επιδράσεις φαρμάκου στη δέσμευση του υποδοχέα 5-ΗΤ(1Α).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η CBD μπορεί να ενισχύσει τις ψυχοδραστικές και φυσιολογικές επιδράσεις της THC σε 
αρουραίους,  πιθανότατα  καθυστερώντας  το  μεταβολισμό  και  την  εξάλειψη  της  THC  μέσω  δράσης  στα 
ένζυμα του CYP450 που μεταβολίζουν και τα δύο φάρμακα.
[4] Bornheim LM, Kim KY, Li J, Perotti BY, Benet LZ “Effect of cannabidiol pretreatment on the kinetics of  
tetrahydrocannabinol metabolites in mouse brain” (Επίδραση της προεπεξεργασίας της κανναβιδιόλης στην 
κινητική των μεταβολιτών της τετραϋδροκανναβινόλης στον εγκέφαλο ποντικού) Drug Metab Dispos. 1995 
Aug;23(8):825-31.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7493549 
Περίληψη
“Η τετραϋδροκανναβινόλη (THC), ένα κύριο συστατικό της κάνναβης, και πολλοί από τους μεταβολίτες της  
είναι  ψυχοδραστικοί  στους  ανθρώπους.  Η  κανναβιδιόλη  (CBD),  ένα  μη  ψυχοδραστικό  κανναβινοειδές,  
αναστέλλει  τον  μεταβολισμό  της  ηπατικής  μικροσωμικής  THC  και  επίσης  ρυθμίζει  τις  υποκειμενικές  
ψυχολογικές αποκρίσεις στην THC στους ανθρώπους. Η θεραπεία των ποντικών με CBD μείωσε σημαντικά  
τον ηπατικό μικροσωματικό in vitro σχηματισμό των κύριων μεταβολιτών της THC, 6 άλφα-OH-THC και 7-OH-
THC και αυξημένο σχηματισμό του δευτερεύοντος μεταβολίτη 6 βήτα-OH-THC. Τα επίπεδα στο αίμα της THC  
ήταν  μέτρια  αυξημένα  μετά  από  προεπεξεργασία  CBD  και  χορήγηση  THC,  σε  σύγκριση  με  τους  μη 
υποβληθέντες σε αγωγή μάρτυρες και η περιοχή κάτω από την καμπύλη (area under the curve, AUC) της THC  
αυξήθηκε  κατά  50% ως συνάρτηση της  μειωμένης  κάθαρσης.  Η  προεπεξεργασία CBD μέτρια  αύξησε  το  
Cmax, AUC ή t1/2 των κυριότερων μεταβολιτών THC στο αίμα, ενώ οι κινητικές παράμετροι για 6 βήτα-OH-
THC αυξήθηκαν δραματικά. Οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις του εγκεφάλου και οι κινητικές παράμετροι  
των κύριων μεταβολιτών της THC δεν αντικατοπτρίζουν τις σχετικά μικρές μεταβολές που διαπιστώθηκαν  
στα επίπεδα του αίματος μετά από προκατεργασία CBD, αλλά παρουσίασαν μεγάλες αυξήσεις της AUC (7  
έως 15 φορές) και t1/2 (2-πλάσιο και 4-πλάσιο), καθώς και σε tmax. Οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις του  
εγκεφάλου και οι κινητικές παράμετροι για το 6 βήτα-OH-THC αντανακλούσαν τις αξιοσημείωτες αλλαγές  
που παρατηρήθηκαν στα επίπεδα του αίματος μετά από προκατεργασία CBD. Έτσι, η προεπεξεργασία CBD  
είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες αυξήσεις της AUC και t1/2 όλων των μεταβολιτών της THC στον εγκέφαλο, με  
μέτρια αύξηση της AUC της THC. Αυτές οι μεταβολές στη φαρμακοκινητική του εγκεφάλου του μεταβολίτη  
της THC μπορούν να συμβάλλουν στη ρύθμιση των ψυχολογικών αποκρίσεων στην THC που παρατηρούνται  
μετά από θεραπεία CBD”.
[5] “How THC Gets Into Your Brain – And How To Increase It” (Πώς η THC μπαίνει στον εγκέφαλό σου - και 
πώς να αυξήσεις κάτι τέτοιο) http://profofpot.com/thc-blood-brain-barrier/ 

Μήπως η CBD μεταβάλλει στην πραγματικότητα τη φαρμακοκινητική της THC στους 
ανθρώπους;  Αυτό  είναι  λιγότερο  ξεκάθαρο.  Αρκετές  μελέτες  σε  ανθρώπους  δεν 
έδειξαν  καμία αλλαγή στη  φαρμακοκινητική  του  αίματος  για  την  THC με  την  CBD. 
Ωστόσο, από τις μελέτες σε ζώα γνωρίζουμε ότι η επίδραση εξαρτάται από τη δόση 
CBD,  την  αναλογία  κανναβινοειδών  και  το  χρονοδιάγραμμα  μέσα  στο  οποίο 
λαμβάνεται.
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Υπάρχουν επίσης φήμες ότι τα τερπένια όπως το μυρσένιο μπορούν να αυξήσουν τα 
επίπεδα  της  THC  στον  εγκέφαλο[6].  Παρά  τις  καλύτερες  προσπάθειές  μου,  δεν 
μπόρεσα να βρω δεδομένα για να υποστηρίξω αυτήν την διατύπωση.
[6] “Can The Myrcene in Mango Really Make You Extra High?” (Μπορεί το μυρσένιο στο μάνγκο να σου 
δώσει πραγματικά εξαιρετικά υψηλή ευφορικότητα;) http://profofpot.com/cannabis-myrcene-mango/ 

Παρόλο που είναι καλό να γνωρίζουμε ότι αυτός ο μηχανισμός υπάρχει, είναι ίσως ο 
λιγότερο  σημαντικός  από  τους  τρεις  μηχανισμούς  των  αποτελεσμάτων.  Μπορεί  να 
εξηγήσει μόνο έναν μικρό αριθμό παρατηρήσεων που σχετίζονται με την συνδυαστική 
επίδραση. Πιστεύω ότι οι επόμενοι δύο μηχανισμοί έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία.

2. Άμεσοι Φαρμακοδυναμικοί Μηχανισμοί του Συνδυαστικής Επίδρασης
Εδώ ορίζω ως  έναν  άμεσο  φαρμακοδυναμικό  μηχανισμό όταν,  δύο μόρια από την 
κάνναβη αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με τον ίδιο υποδοχέα. Ο υποδοχέας CB1 είναι ο 
πιο  καλά  μελετημένος,  αλλά  μπορεί  να  υπάρξουν  άμεσες  φαρμακοδυναμικές 
επιδράσεις  σε  πολλούς  υποδοχείς  (πίνακας  με  τους  στόχους  των  κανναβινοειδών 
επισυνάπτεται  σε  εικόνα  παρακάτω).  Το  κανναβινοειδές  ή  το  τερπένιο  ενεργεί 
ανάλογα με τον τύπο του συνδέτη[7] και μπορεί να δούμε διαφορετικά αποτελέσματα. 
Μπορούμε να ταξινομήσουμε αυτά τα αποτελέσματα ως ανταγωνιστικά, προσθετικά ή 
συνεργατικά.
[7] “Turned On By Cannabinoids – CB1 Receptor Pharmacology” (Ενεργοποίηση από τα κανναβινοειδή - 
Φαρμακολογία υποδοχέα CB1) http://profofpot.com/cb1-receptor-pharmacology/ 

* Ανταγωνιστική αλληλεπίδραση
Μια ανταγωνιστική αλληλεπίδραση είναι όταν ένα μόριο στην κάνναβη αναστέλλει τις 
επιδράσεις  ενός  άλλου  μορίου.  Αυτό  μπορεί  να  συμβεί  όταν  ένα  μόριο  είναι 
αγωνιστής,  αλλά  το  άλλο  είναι  ανταγωνιστής  ή  αρνητικός  αλλοστερικός 
διαμορφωτής/ρυθμιστής.

Για  παράδειγμα,  η  CBD μπορεί  να  δράσει  in  vitro  ως  ανταγωνιστής  και  αρνητικός 
αλλοστερικός ρυθμιστής για να μειώσει την ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1 από την 
THC. Εκτός από τον υποδοχέα CB1, υπάρχουν αρκετοί υποδοχείς όπου η ενεργοποίηση 
της THC μπορεί να μειωθεί με  την  CBD: ο υποδοχέας CB2, ο υποδοχέας GPR18 και ο 
υποδοχέας GPR55.

* Επιπρόσθετη αλληλεπίδραση
Μπορείς να δεις μερικά παραδείγματα όπου η THC και η CBD κάνουν το ίδιο πράγμα 
σε  έναν  στόχο  (και  οι  δύο  αγωνιστές  και  οι  δύο  ανταγωνιστές,  κλπ.).  Ως  επί  το 
πλείστον,  η  ισχύς  των  THC  και  CBD  είναι  παρόμοια  στους  στόχους  αυτούς.  Αυτό 
σημαίνει ότι 10 mg THC θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα με 5 mg THC + 5 mg CBD, πράγμα 
που θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα με 10 mg CBD.

http://profofpot.com/cb1-receptor-pharmacology/
http://profofpot.com/cannabis-myrcene-mango/


Παρόλο που είναι  καλή η  κατανόηση αυτής  της  έννοιας  (και  την συμπεριλαμβάνω 
χάριν  πληρότητας),  είναι  ένα κακό παράδειγμα της  συνδυαστικής  επίδρασης.  Αυτό 
συμβαίνει επειδή ο συνδυασμός THC / CBD δεν θα κάνει τίποτα παραπάνω από ότι θα 
κάνει και ένα μόριο από τα δύο μόρια, από μόνο του, στην ίδια ποσότητα.



* Συνεργατική αλληλεπίδραση
Η συνεργασία γίνεται όταν ένας συνδυασμός μορίων έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από 
το  σύνολο  των  αποτελεσμάτων  των  μερών.  Υπάρχουν  μόνο  λίγα  δημοσιευμένα 
δεδομένα σχετικά με τις συνεργατικές αλληλεπιδράσεις στον υποδοχέα CB1. Ωστόσο, 
αυτός  έχει  εξερευνηθεί  πρόσφατα  από  μια  εταιρεία  σχετικά  με  την  κάνναβη  που 
ονομάζεται ebbu[8].
[8] https://www.ebbu.com/ 

Σε ένα δελτίο τύπου το 2016[9], από την ebbu ανέφεραν ότι, βρήκαν 8 διαφορετικά 
τερπένια που αυξάνουν την ισχύ της  THC στον CB1 και  3 άλλα κανναβινοειδή που 
αυξάνουν την επίδραση της THC στον CB1. Πιθανώς, αυτά τα μόρια δρουν ως θετικοί 
αλλοστερικοί  διαμορφωτές  της  THC.  Αν  ναι,  είναι  πιθανό  ο  συνδυασμός  χαμηλής 
δόσης THC με αρκετό τερπένιο να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μια υψηλή δόση της THC. 
Θα πρέπει  να  περιμένουμε  και  να  δούμε  αν  η  ebbu απελευθερώσει  περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με αυτό.
[9] “Ebbu Announces Groundbreaking Scientific Research of "Entourage Effect"” (Η Ebbu ανακοινώνει 
πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα για την "Συνδυαστική Επίδραση") 
https://www.businesswire.com/news/home/20160623005867/en/Ebbu-Announces-Groundbreaking-
Scientific-Research-Entourage-Effect 

Υπάρχουν  ακόμη  λιγότερα  δεδομένα  σχετικά  με  το  αν  τα  τερπένια  και  τα 
κανναβινοειδή μπορούν να έχουν συνεργατικές δράσεις σε άλλους στόχους εκτός από 
τον  CB1.  Το  ίδιο  δελτίο  (όπως  είπα  παραπάνω)  απελευθέρωσης  πληροφοριών  της 
ebbu, έδειξε ότι ένα τερπένιο συνεργάζεται με την THC στον TRPV1, ο οποίος είναι ένας 
υποδοχέας σημαντικός για τον πόνο και την επιληψία.

3. Έμμεσοι Φαρμακοδυναμικοί Μηχανισμοί της Συνδυαστικής Επίδρασης
Με  το  “έμμεσος μηχανισμός”  εννοώ  ότι  δύο  διαφορετικά  μόρια  κάνναβης 
αλληλεπιδρούν μέσω δύο διαφορετικών υποδοχέων. Για μένα, εδώ βρίσκονται τα πιο 
συναρπαστικά παραδείγματα της συνδυαστικής επίδρασης. Δεν πρόκειται απλώς για 
τον αποκλεισμό ή την ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1, αλλά για την σωστή ρύθμιση 
των επιπτώσεων της ενεργοποίησής του.

Η ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1 μπορεί να επηρεάσει σχεδόν κάθε άλλο σύστημα 
νευροδιαβιβαστών. Η προσέγγιση της ebbu είναι μόνο πάνω στο πώς λειτουργούν τα 
τερπένια  /  άλλα  κανναβινοειδή  και  μπορούν  να  αυξήσουν  την  ενεργοποίηση  του 
υποδοχέα CB1 και έχει έναν τεράστιο περιορισμό. Εάν αυξήσεις την ενεργοποίηση του 
υποδοχέα CB1, αυξάνεις μαζί και όλες τις επιδράσεις, καλές και κακές.

[Παράπλευρη  σημείωση:  Υποθέτω  ότι  δεν  έχουν  ανακαλύψει  παραδείγματα 
αλλοστερικής  προκατάληψης  -  όπου  ο  αλλοστερικός  διαμορφωτής  αλλάζει  στην 
πραγματικότητα το μονοπάτι σηματοδότησης που ενεργοποιείται από τον δέκτη CB1]

https://www.businesswire.com/news/home/20160623005867/en/Ebbu-Announces-Groundbreaking-Scientific-Research-Entourage-Effect
https://www.businesswire.com/news/home/20160623005867/en/Ebbu-Announces-Groundbreaking-Scientific-Research-Entourage-Effect
https://www.ebbu.com/


Από  την  άλλη  πλευρά,  ένας  έμμεσος  φαρμακοδυναμικός  μηχανισμός  επιτρέπει  τη 
διαμόρφωση  συγκεκριμένων  επιδράσεων  της  THC  σε  ένα  συγκεκριμένο  σύστημα 
νευροδιαβιβαστών. Διάφοροι από αυτούς τους μηχανισμούς έχουν ήδη προταθεί:
* Η CBD & το CBD-A (κανναβιδιολικό οξύ) μειώνουν το άγχος που παράγεται από την 
THC μέσω του συστήματος σεροτονίνης
* Η CBD μειώνει τις επιδράσεις που μοιάζουν με ψύχωση της THC μέσω της ντοπαμίνης
* Το Μυρσένιο ενισχύει τα ηρεμιστικά αποτελέσματα της THC μέσω του συστήματος 
GABA
* Το Πινένιο βελτιώνει τα ελλείμματα μνήμης που προκαλούνται από την THC μέσω 
του συστήματος ακετυλοχολίνης

Δεν πρόκειται να παραθέσω λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τώρα, διότι κάθε ένα από 
αυτά (και υπάρχουν και άλλα) θα χρειαστούν το δικό τους άρθρο που θα διερευνά τα 
επιστημονικά στοιχεία. 

Η Συνδυαστική Επίδραση της κάνναβης - Ψεύτικες ειδήσεις;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PROF of POT, “The Cannabis Entourage Effect – 
Fake News?” http://profofpot.com/entourage-effect-fake-news/, June 9, 2017, 

[Featured image credit: Flickr/ FAN THE FIRE Magazine])

Εξηγεί  η  συνδυαστική  επίδραση  τις  επιπτώσεις  της  κάνναβης;  Ή  αυτή  βασίζεται 
περισσότερο στην επιθυμητή σκέψη παρά στην επιστήμη;

http://profofpot.com/entourage-effect-fake-news/


Υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με την συνδυαστική επίδραση αυτές τις 
μέρες.  Μέσα  στον  κόσμο  της  κάνναβης,  όλοι  μιλάνε  για  αυτήν,  ότι  είναι  το  πιο 
σημαντικό πράγμα. Αυτή η επίδραση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά 
μόρια στην κάνναβη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να δώσουν ένα αποτέλεσμα το 
οποίο  είναι  “μεγαλύτερο  από  το  άθροισμα  των  αποτελεσμάτων  των  επιμέρους  
τμημάτων του”.

Τώρα που η συνδυαστική επίδραση έχει  κυριαρχήσει – την ανάφερε εκτενώς και η 
Scientific American[1].
[1] “Some of the Parts: Is Marijuana’s “Entourage Effect” Scientifically Valid?” (Το σύνολο των μερών: Είναι 
η “Συνδυαστική Επίδραση” της κάνναβης επιστημονικά έγκυρη;) 
https://www.scientificamerican.com/article/some-of-the-parts-is-marijuana-rsquo-s-ldquo-entourage-effect-
rdquo-scientifically-valid/ 

Αυτό το άρθρο περιγράφει την συνδυαστική επίδραση ως μια μεγάλη διαμάχη. Είναι 
αλήθεια  ή  είναι  απλώς  μια  απάτη  από  τις  νεότευκτες  εταιρείες  κάνναβης  για  την 
εμπορία των προϊόντων τους; “Οι παίκτες της βιομηχανίας ορκίζονται  ότι  οι  πολλές  
χημικές  ουσίες  της  κάνναβης  δουλεύουν  ως  ένα  κονσέρτο,  αλλά  οι  περισσότεροι  
επιστήμονες ακούν το σόλο της THC”. Υποθέτω ότι η διαμάχη πουλάει!

Από  τους  5  ερωτηθέντες  επιστήμονες,  οι  3  πίστευαν  απολύτως  στην  συνδυαστική 
επίδραση  (ενώ  παραδέχτηκαν  ότι  δεν  έχει  μελετηθεί)  και  οι  2  πίστευαν  ότι  θα 
μπορούσε  να  υπάρξει  η  συνδυαστική  επίδραση,  αλλά  δεν  πίστευαν  ότι  υπήρχαν 
αρκετά στοιχεία για να το πει κανείς. Χμμ, αυτό δεν ακούγεται τόσο δραματικό.

Το  άρθρο  έχει  μεγάλο  ποσοστό  σε  συνεντεύξεις  και  μικρότερο  σε  πραγματική 
επιστήμη. Αλλά όταν πηγαίνεις στην επιστήμη, κάτι γίνεται λάθος:
“Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία σοβαρή απόδειξη ότι η συνδυαστική επίδραση είναι  
πραγματική. Οι διπλές τυφλές κλινικές δοκιμές, το χρυσό πρότυπο για τις ερευνητικές  
μελέτες στην ιατρική, δεν έχουν διεξαχθεί ποτέ για να διερευνηθούν οι επιδράσεις των  

https://www.scientificamerican.com/article/some-of-the-parts-is-marijuana-rsquo-s-ldquo-entourage-effect-rdquo-scientifically-valid/
https://www.scientificamerican.com/article/some-of-the-parts-is-marijuana-rsquo-s-ldquo-entourage-effect-rdquo-scientifically-valid/


τερπενίων της κάνναβης ή των κανναβινοειδών της, εκτός από την THC”.

Αυτή  η  δήλωση  είναι  εσφαλμένη.  Έχουν  υπάρξει  διπλές-τυφλές,  ελεγχόμενες  με 
εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές και των δύο, και του CBD μόνου του και του τρόπου 
με τον οποίο η CBD και η THC συνεργάζονται. Δεν λέω ότι καταλαβαίνουμε τα πάντα 
σχετικά με  αυτό,  αλλά ο αριθμός  αυτών των μελετών σίγουρα δεν  είναι  μηδέν.  Ο 
συντάκτης του εν λόγω άρθρου προφανώς δεν μπορούσε να κάνει μια ολοκληρωμένη 
επιστημονική βιβλιογραφική έρευνα.

Όπως ανέφερε ένας από τους ερωτηθέντες ερευνητές της φαρμακευτικής κάνναβης: 
“Το διαδίκτυο είναι καταπληκτικό αλλά έχει και πολλές ψεύτικες ειδήσεις”.

xΕπομένως,  τι  είναι  πραγματικό  και  τι  είναι  ψεύτικο  όταν  πρόκειται  για  την 
συνδυαστική  επίδραση;  Πόση  επιστήμη  υπάρχει  για  να  υποστηρίξει  τις  διάφορες 
αξιώσεις; Έχω διαβάσει αρκετή παραπληροφόρηση σχετικά με αυτό το θέμα, τόσο από 
άτομα  που  την  προωθούν  όσο  και  από  ανθρώπους  που  την  καταγγέλλουν.  Θα 
αφιερώσω τώρα το χρόνο να γράψω μια σειρά άρθρων για να θέσω το θέμα στο σωστό 
του πλαίσιο.

Τι είναι η Συνδυαστική Επίδραση;
Η συνδυαστική επίδραση (που μερικές φορές αποκαλείται και συνολική επίδραση ή 
επίδραση  του  σύνολου  /  ensemble  effect) περιγράφει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  τα 
πολλαπλά χημικά συστατικά της κάνναβης έχουν διαφορετική (προφανώς καλύτερη) 
δράση μαζί από ότι έχουν όταν δίνονται μόνα τους ως ξεχωριστά συστατικά.

Αυτός είναι ένας εξαιρετικά ευρύς ορισμός, οπότε θα το χωρίσω σε δύο συγκεκριμένες 
ομάδες:
* Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα / ευφορικότητα: περιπτώσεις στις οποίες ο 
συνδυασμός περισσότερων από ένα συστατικών της κάνναβης βελτιώνει το επιθυμητό 
θεραπευτικό αποτέλεσμα ή τον τύπο της ευφορικότητας
* Βελτιωμένη ανεκτικότητα: Περιπτώσεις στις οποίες ο συνδυασμός περισσότερων από 
ένα συστατικών της κάνναβης μειώνει τη συχνότητα ή τη σοβαρότητα μιας 
ανεπιθύμητης παρενέργειας

Αυτά τα δύο είδη συνδυασμών συνδέονται επίσης και μεταξύ τους - βελτιώνοντας την 
ανεκτικότητα,  μπορούν  να  ληφθούν  υψηλότερες  δόσεις,  οι  οποίες  στη  συνέχεια 
μπορούν  να  βελτιώσουν  την  αποτελεσματικότητα  (ή  απλά  να  επιτρέψουν  μια 
μεγαλύτερη ευφορικότητα, αν αυτό είναι που θέλει κάποιος).

Γιατί υπάρχει τόσο πολλή σύγχυση γύρω από την συνδυαστική επίδραση;
Ολόκληρη  η  συζήτηση  γύρω  από  την  συνδυαστική  επίδραση  παρεμποδίζεται  από 
υπερβολικά ευρείες  γενικεύσεις.  Όλοι  μιλούν για το αν η όλη ιδέα είναι  αληθής ή 



ψευδής.  Πρέπει  να  εξετάσουμε  κάθε  επιμέρους  παράδειγμα  της  συνδυαστικής 
επίδρασης και να εξετάσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία.

Μερικά  παραδείγματα  έχουν  πολλά  στοιχεία.  Κάποιος  μπορεί  να  δείξει  αυτά  τα 
παραδείγματα  και  να  πει  “βλέπεις;  η  συνδυαστική  επίδραση  είναι  πραγματική”. 
Κάποιος  άλλος  θα  παραθέσει  ένα  διαφορετικό  παράδειγμα  που  θα  περιέχει  μια 
μεγάλη αξίωση, αλλά με λίγα στοιχεία και θα πει “βλέπεις; η συνδυαστική επίδραση  
είναι ψευδές”.

Η κάνναβη έχει προταθεί για τη θεραπεία καταστάσεων σε έναν ευρύ κατάλογο, από 
τον  πόνο  μέχρι  τις  επιληπτικές  κρίσεις,  από  διαταραχές  της  διάθεσης   μέχρι  τις 
νευροεκφυλιστικές ασθένειες έως και τον καρκίνο. Η κάνναβη δεν ενεργεί κατ’ ανάγκη 
σε όλες τις ασθένειες με τον ίδιο τρόπο. Μετά από όλα, η THC και η CBD μπορούν 
ενδεχομένως  να  δράσουν  σε  πάνω  από δώδεκα  διαφορετικούς  στόχους  εντός  του 
κυττάρου[2].
[2] “THC & CBD – Promiscuous Partners With Many Receptors” (THC & CBD – Πολλά υποσχόμενοι 
συνεργάτες σε πολλούς υποδοχείς) http://profofpot.com/thc-cbd-cell-targets-receptors/ 

Σε διάφορες ασθένειες, είναι πιθανό να:
* Μην υπάρχει αισθητή συνδυαστική επίδραση
* Υπάρχει μια συνδυαστική επίδραση και να βοηθά
* Υπάρχει μια συνδυαστική επίδραση και είναι επιζήμια

Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες. Είναι η έλλειψη 
έρευνας που είναι ο κύριος λόγος πίσω από τη σύγχυση. Αυτό είναι κάτι που σχεδόν 
όλοι συμφωνούν.

Είναι η συνδυαστική επίδραση ένα αποκλειστικό φαινόμενο μόνο στην  
κάνναβη;

http://profofpot.com/thc-cbd-cell-targets-receptors/


Η συνδυαστική επίδραση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την 
κοινότητα της κάνναβης. Αλλά η αντίληψη ότι ένα μόνο μόριο δεν είναι αρκετό για τη 
θεραπεία μιας ασθένειας δεν είναι ούτε νέα, ούτε αμφιλεγόμενη.

Συνδυασμοί φαρμάκων χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε θεραπευτικό χώρο. Κοκτέιλ 
φαρμάκων χορηγούνται συνήθως για τη θεραπεία του HIV και της ηπατίτιδας C. Τα 
περισσότερα θεραπευτικά σχήματα αντιμετώπισης  του  καρκίνου αποτελούνται  από 
συνδυασμούς φαρμάκων (και στη συνέχεια συνήθως με περισσότερα φάρμακα μετά 
από αυτούς τους  συνδυασμούς για να ελεγχθούν οι  παρενέργειες).  Οι  αυτοάνοσες 
ασθένειες, οι διαταραχές της διάθεσης και πολλές άλλες ποικίλες ασθένειες έχουν όλες 
επιλογές θεραπείας με συνδυασμούς φαρμάκων.

Ακριβώς όπως και με την συνδυαστική επίδραση της κάνναβης, οι συνδυασμοί ουσιών 
χρησιμοποιούνται  για  τους  ίδιους  δύο  λόγους:  ο  συνδυασμός  έχει  καλύτερη 
αποτελεσματικότητα  από  μια  μόνο  ουσία  ή  μια  ουσία  βελτιώνει  τις  παρενέργειες 
κάποιες άλλης (πολύ γνωστή πρακτική είναι η παροχή φαρμάκου που προστατεύει το 
στομάχι από τις επιδράσεις που έχουν σε αυτό κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα).

Χρειάζεται ολόκληρο το φυτό για να έχουμε την συνδυαστική επίδραση;
Ορισμένοι[3] ισχυρίζονται ότι το μέλλον της ιατρικής που βασίζεται στην κάνναβη θα 
είναι πάντα από/με το σύνολο του φυτού:
“Το κάπνισμα της κάνναβης προσφέρει οφέλη που δεν μπορούν να παραχθούν από τα  
σκευάσματα κάνναβης σε φαρμακευτικά χάπια ή σε υγρή μορφή”.
[3] “DEA Chief: ‘Marijuana Is Not Medicine… It’s a Joke’” (Ο επικεφαλής της DEA: ‘Η κάνναβη δεν είναι 
ιατρική ... Είναι ένα αστείο’)
https://hightimes.com/news/dea-chief-marijuana-is-not-medicine-its-a-joke/ 

Δεν  υπάρχει  καμιά  φόρμουλα  στην  κάνναβη  που  δεν  μπορεί  τελικά  να 
αναδημιουργηθεί  με  ανάμειξη μεμονωμένων μορίων.  Τα πάντα έχουν μια αίσθηση 
λίγο σαν να πρόκειται για μαγεία, όταν δεν τα καταλαβαίνουμε. Ο μόνος λόγος για τον 
οποίο δεν καταλαβαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την συνδυαστική 
επίδραση είναι η έλλειψη έρευνας. Ωστόσο αυτό, αν και αργά, αλλάζει.

Για  παράδειγμα,  η  ebbu[4]  είναι  μια  εταιρεία  που  απομονώνει  μεμονωμένα 
κανναβινοειδή και τερπένια, τα δοκιμάζει σε διάφορους συνδυασμούς σε διαδικασίες 
κυτταρικής  φαρμακολογίας  και  στη  συνέχεια  δοκιμάζει  τα  σκευάσματα  με 
διαφορετικές αναλογίες σε ανθρώπους.
[4] https://www.ebbu.com/ 

Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέλλον στα σκευάσματα από ολόκληρο το φυτό 
της  κάνναβης;  Υποψιάζομαι  πως  όχι,  καθώς  θα  υπάρχουν  πάντα  άνθρωποι  που 
προτιμούν αυτή τη μέθοδο. Ακριβώς όπως ένα άτομο με κατάθλιψη μπορεί να επιλέξει 
να  πάει  στο  γιατρό  του για  να  πάρει  συνταγή για  ένα αντικαταθλιπτικό,  άλλοι  θα 

https://www.ebbu.com/
https://hightimes.com/news/dea-chief-marijuana-is-not-medicine-its-a-joke/


προτιμούν  να  δοκιμάσουν  ένα  φυτικό  εκχύλισμα όπως  πχ.  από το  St.  John's  Wort 
(βαλσαμόχορτο) ή να καταναλώσουν ωμά βότανα.

Πόσα από τα μόρια στην κάνναβη έχουν μια συνδυαστική επίδραση;
Υπάρχουν  μερικοί[5]  που  φαίνεται  να  πιστεύουν  ότι  χρειάζονται  όλα  τα  μόρια  (οι 
ενώσεις) στο φυτό της κάνναβης για να παραχθεί αυτό το αποτέλεσμα:
“Αυτό  το  φαινόμενο,  που  ονομάζεται  ‘συνδυαστική  επίδραση’,  προκύπτει  όταν  
εκατοντάδες φυσικά συστατικά μέσα σε ένα φυτό αλληλεπιδρούν μαζί”
[5] “What is the CBD Entourage Effect?” (Τι είναι η συνδυαστική επίδραση από την CBD;) 
https://cbdoilreview.org/cbd-cannabidiol/cbd-entourage-effect/ 

Ναι,  υπάρχουν  εκατοντάδες  χημικές  ουσίες  στην  κάνναβη.  Υπάρχουν  επίσης 
εκατοντάδες χημικές ουσίες και στα καρότα. Μόνο μερικά από αυτά θα αποδειχθούν 
πραγματικά σημαντικά. Παρόλο που υπάρχουν δεκάδες κανναβινοειδή και πάνω από 
100 τερπένια που έχουν βρεθεί στην κάνναβη, η πλειονότητα αυτών των μορίων είναι 
σε τόσο χαμηλές ποσότητες που δεν έχουν σημασία.

Έτσι,  πόσα  διαφορετικά  κανναβινοειδή  και  τερπένια  μπορούν  δυνητικά  να 
συνεργάζονται  μαζί;  Η  αλήθεια  είναι  ότι  δεν  γνωρίζουμε  ακόμα.  Πολλοί  είναι  οι 
ύποπτοι, αλλά λίγα αποδεικνύονται. 

Είναι η συνδυαστική επίδραση πραγματική;
Εάν αποδείξουμε ένα μόνο παράδειγμα της συνδυαστικής επίδρασης, τότε αυτό θα 

https://cbdoilreview.org/cbd-cannabidiol/cbd-entourage-effect/


σημαίνει ότι είναι πραγματικό, τότε ναι, η συνδυαστική επίδραση είναι πραγματική. Σε 
μία  περίπτωση,  υπάρχουν  πολλαπλές,  καλά  ελεγχόμενες  κλινικές  μελέτες  από 
ανεξάρτητα εργαστήρια που συμφωνούν ότι  οι  επιδράσεις της THC τροποποιούνται 
από ένα άλλο συστατικό της κάνναβης με έναν πολύ ευεργετικό τρόπο.

Στην πραγματικότητα, η απάντηση είναι περίπλοκη. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μιλούν για 
την συνδυαστική επίδραση σαν να είναι κάτι άσπρο-μαύρο, σαν να είναι ή απολύτως 
αληθές ή εντελώς ψευδές.

Όλα  τα  παραδείγματα  της  συνδυαστικής  επίδρασης  έχουν  διάφορους  βαθμούς 
απόδειξης. Ίσως την δούμε σε μια μελέτη σε ζώα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν ισχύει 
και για τους ανθρώπους. Ίσως υπάρχουν πολλά ανεκδοτολογικά στοιχεία, αλλά δεν 
υπάρχουν μελέτες για να το υποστηρίξουν. Ίσως ο φίλος του ξαδέλφου του θείου μου 
το διαβάσει στο διαδίκτυο και μετά να ορκίζεται ότι είναι αλήθεια.

Ίσως αύριο θα ξυπνήσουμε και δούμε ένα νέο tweet από τον Trump: “Ο  Prof of Pot  
δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το πινένιο αποτρέπει την επαγόμενη από την  
THC απώλεια μνήμης; ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ! Το OG Kush μου είναι φανταστικό!!”

Η άποψή μου είναι ότι κάθε μεμονωμένο παράδειγμα πρέπει να αξιολογηθεί για να 
δούμε πόσα στοιχεία υπάρχουν στην πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να 
κάνω σε μια σειρά άρθρων.

Πώς το THC πηγαίνει στον εγκέφαλό σου - και πώς να το αυξήσεις

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: PROF of POT, “How THC Gets Into Your Brain – 
And How To Increase It” http://profofpot.com/thc-blood-brain-barrier/, May 21, 2017)

http://profofpot.com/thc-blood-brain-barrier/


Πόση THC περνάει στον εγκέφαλο; Πόσο γρήγορα φτάνει στον εγκέφαλο; Μπορεί ο 
αιματοεγκεφαλικός φραγμός να σταματήσει την THC; Πώς μπορεί κάποιος να αυξήσει 
τα επίπεδα THC στον εγκέφαλο;

Η THC χρειάζεται να μπει στον εγκέφαλό μας για να κάνει αυτά που κάνει. Ακόμη και 
περιφερικές επιδράσεις όπως ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός μπορεί να προκληθούν 
από την THC που δρα εντός του ΚΝΣ. Πόσα πραγματικά ξέρουμε λοιπόν για την THC 
(και τα άλλα κανναβινοειδή) που μπαίνει στον εγκέφαλο; Αποδεικνύεται ότι ξέρουμε 
αρκετά.

Πόση από την THC περνάει στον εγκέφαλό μας;
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιο ποσοστό στο αίμα από την THC 
καταφέρνει  να  βρεθεί  στον  εγκέφαλό  μας.  Οι  άνθρωποι  φυσικά  δεν  είναι 
διατεθειμένοι να δεχτούν να γίνει μια βιοψία στο εγκέφαλό τους μετά το κάπνισμα 
κάνναβης.  Ωστόσο,  έχουμε  κάποιες  άλλες  πληροφορίες  για  να  κάνουμε  μια  καλή 
εκτίμηση.

Το  πρώτο  στοιχείο  αποδεικνύεται  από  τα  ζώα.  Ο  λόγος  εγκεφάλου-προς-αίμα  των 
επιπέδων της THC ήταν γενικά συνεπής σε ποντικούς (αναλογία = 1,6),  αρουραίους 
(αναλογία = 2) και χοίρους (λόγος = 2,6).

Ποια δεδομένα έχουμε λοιπόν για τον άνθρωπο; Τα κανναβινοειδή έχουν μετρηθεί σε 
ιστούς πτωμάτων[1]. Η μέση αναλογία εγκεφάλου-προς-αίμα ήταν 3. Έτσι, με βάση όλα 
τα διαθέσιμα δεδομένα, φαίνεται ότι τα επίπεδα THC είναι αρκετές φορές υψηλότερα 
στον εγκέφαλό μας από ότι στο αίμα μας.
[1] Gronewold A, Skopp G “A preliminary investigation on the distribution of cannabinoids in man” (Μια 
προκαταρκτική έρευνα σχετικά με την κατανομή των κανναβινοειδών στον άνθρωπο) Forensic Sci Int. 2011 
Jul 15;210(1-3):e7-e11. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21570784 
Περίληψη
“Μια  διαδικασία  LC/MS/MS  (liquid  chromatography  (LC)  tandem  mass  spectrometry  (MS)) για  τον  
προσδιορισμό της THC μαζί με τους κύριους μεταβολίτες της 11-OH-THC, THC-COOH και το γλυκουρονίδιο  
(glucuronide) της καθώς και τα κανναβινοειδή CBD και CBN εφαρμόστηκε σε 5 μεταθανάτιες περιπτώσεις για  
να  μελετηθεί  η  κατανομή  τους  σε  μερικές  λιγότερο  συχνά  μελετημένες  τοποθεσίες.  Οι  αναλύσεις  
προσδιορίστηκαν σε υγρά και ομογενοποιήματα ιστών μετά από καθίζηση πρωτεΐνης και εκχύλιση υγρού-
υγρού. Το υγρό της ουροδόχου κύστης έδειξε μέγιστες συγκεντρώσεις όλων των αναλυτών εκτός από την  
THC, η οποία ήταν ανιχνεύσιμη σε υψηλές συγκεντρώσεις στον μυϊκό ιστό μαζί με την CBD. Η THC ήταν  
επίσης παρούσα σε δείγματα πνευμόνων,  ενώ η συγκέντρωσή της στα δείγματα ήπατος ήταν χαμηλή ή  
ανύπαρκτη.  Τα  δείγματα  του  ήπατος  και  των  νεφρών  περιείχαν  αξιόλογες  ποσότητες  THC-COOglu.  Τα  
ευρήματα από  τη  χολή υποστηρίζουν  εκτεταμένη εντεροηπατική  ανακυκλοφορία  του  γλυκουρονιδίου.  Ο  
μυϊκός ιστός φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον δείγμα για την ανίχνευση πολλαπλής χρήσης κάνναβης και ο  
εγκέφαλος μπορεί  να  χρησιμεύσει  ως εναλλακτικό  δείγμα αίματος.  Ωστόσο,  τα  παρόντα  συμπεράσματα  
πρέπει να τεκμηριωθούν με περαιτέρω έρευνες”.

Γιατί τα επίπεδα THC είναι ακόμη υψηλότερα στον εγκέφαλο από ότι στο αίμα; Ο λόγος 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21570784


για αυτό είναι πιθανό επειδή ο εγκέφαλός μας είναι ένας πολύ λιπώδης ιστός. Η THC 
είναι ιδιαίτερα λιπόφιλη και έχει την προτίμηση να καθιζάνει σε λίπος περισσότερο 
από ότι σε άλλους ιστούς.

Τι  γίνεται  με  τον  ψυχοενεργό  μεταβολίτη  11-OH-THC;  Αυτός  ο  μεταβολίτης 
σχηματίζεται σε μεγάλες ποσότητες μετά τη λήψη βρώσιμων[2]. Φήμες λένε ότι ο 11-
OH-THC μπορεί να εισέλθει πιο εύκολα στον εγκέφαλο. Μια μελέτη[3] σε αρουραίους 
το υποστηρίζει αυτό... ο λόγος εγκεφάλου-προς-αίμα ήταν διπλάσιος για τον 11-OH-
THC από ότι για την THC.
[2] “11-Hydroxy-THC – Increased Potency That Explains the Effect of Edibles?” (11-Hydroxy-THC - Αυξημένη 
ισχύς που εξηγεί την επίδραση των βρώσιμων;) http://profofpot.com/11-hydroxy-tetrahydrocannabinol-
potency-edibles/ 
[3] Jenny L. Wiley, James J. Burston “Sex Differences in Δ9-Tetrahydrocannabinol Metabolism and In Vivo  
Pharmacology Following Acute and Repeated Dosing in Adolescent Rats” (Διαφορές φύλου στον 
μεταβολισμό της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης και στην φαρμακολογία in vivo μετά από οξεία και 
επανειλημμένη χορήγηση σε εφήβους αρουραίους) Neurosci Lett. 2014 Jul 25;576:51–55.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4106361/ 
Περίληψη
“Οι μηχανισμοί που μπορούν να υποστούν διαφορές ηλικίας και φύλου στις φαρμακολογικές επιδράσεις των  
κανναβινοειδών είναι σχετικά ανεξερεύνητοι. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν οι  
διαφορές  φύλου  στον  μεταβολισμό  της  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης  (THC),  παρόμοιες  με  εκείνες  που  
παρατηρήθηκαν προηγουμένως σε ενήλικους αρουραίους, εμφανίζονται επίσης σε έφηβους αρουραίους και  
μπορούν  να  συνεισφέρουν  σε  διαφορές  ηλικίας  και  φύλου  στην  in  vivo  φαρμακολογία.  Αρσενικοί  και  
θηλυκοί έφηβοι αρουραίοι εκτέθηκαν σε THC έντονα ή επανειλημμένα επί 10 ημέρες. Στη συνέχεια, μερικοί  
από τους αρουραίους θυσιάστηκαν και μετρήθηκαν τα επίπεδα αίματος και εγκεφάλου της THC και ενός από 
τους μεταβολίτες  της,  τον  11-υδροξυ-Δ9-THC (11-OH-THC).  Άλλοι  αρουραίοι  αξιολογήθηκαν σε μία σειρά  
δοκιμών  in  vivo  που  είναι  ευαίσθητες  στα  κανναβινοειδή.  Οι  συγκεντρώσεις  του 11-ΟΗ-ΤΗΟ  στους  
εγκεφάλους  θηλυκών  αρουραίων,  ενηλίκων  και  εφήβων,  υπερέβαιναν  εκείνες  που  παρατηρήθηκαν  σε  
αρσενικά  επιλεκτικά,  ιδιαίτερα  μετά  από  επαναλαμβανόμενη  χορήγηση  ΤΗC.  Αντίθετα,  τα  επίπεδα  
εγκεφάλου της THC δεν διέφεραν μεταξύ των φύλων. Η in vivo, οξεία THC παρήγαγε υποθερμία σχετιζόμενη  
με τη δόση, καταληψία και καταστολή της μετακίνησης σε έφηβους αρουραίους και των δύο φύλων, με  
ανοχή να αναπτύσσεται μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση. Με ελάχιστη εξαίρεση, οι διαφορές φύλου  
στις επιδράσεις της THC στις in vivo αναλύσεις δεν ήταν εμφανείς. Μαζί με τα προηγούμενα ευρήματα, τα  
παρόντα  αποτελέσματα  υποδεικνύουν  ότι  οι  διαφορές  φύλου  στη  φαρμακοκινητική  δεν  μπορούν  να  
εξηγήσουν  πλήρως  τα  πρότυπα  διαφορών  φύλου  (και  έλλειψη  διαφορών  φύλου)  στις  επιπτώσεις  των  
κανναβινοειδών σε όλες τις  συμπεριφορές.  Ορμονικοί  ή/και  φαρμακοδυναμικοί  παράγοντες είναι  επίσης  
πιθανό να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο”.

Φτάνουν και άλλα κανναβινοειδή στο μυαλό μας;
Επειδή  όλα  τα  κανναβινοειδή  έχουν  μια  γενικά  παρόμοια  δομή,  μπορούμε  να 
περιμένουμε ότι και πολλά από τα άλλα κανναβινοειδή μπορούν επίσης να εισέλθουν 
στον  εγκέφαλο.  Στην  παραπάνω  μελέτη,  ήταν  επίσης  σε  θέση  να  ανιχνεύσουν 
κανναβινόλη (CBN)  και  κανναβιδιόλη  (CBD)  στον  ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό.  Ήταν 
ακόμη σε θέση να ανιχνεύσουν τον καρβοξυ-μεταβολίτη της THC (τον THC-COOH) και 
έδειξαν  ότι  και  άλλες  μορφές  οξέων  κανναβινοειδών,  όπως  το 
τετραϋδροκανναβινολικό οξύ (THCA) και το κανναβιδιολικό οξύ (CBDA), μπορούν να 
εισέλθουν στον εγκέφαλο.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4106361/
http://profofpot.com/11-hydroxy-tetrahydrocannabinol-potency-edibles/
http://profofpot.com/11-hydroxy-tetrahydrocannabinol-potency-edibles/


Περαιτέρω πληροφορίες προέρχονται  από ποντίκια,  όπου μια μελέτη[4]  εξέτασε τη 
διείσδυση  στον  εγκέφαλο  της  τετραϋδροκανναβιβαρίνης  (THCV),  της  CBD,  της 
κανναβιδιβαρίνης  (CBDV)  και  της  κανναβιγερόλης  (CBG).  Μπορούμε  να  δούμε  ότι 
υπάρχει ένα ευρύ φάσμα αναλογιών εγκεφάλου-προς-αίμα για καθένα από αυτά τα 
κανναβινοειδή.
[4] Deiana S, Watanabe A, Yamasaki Y, Amada N, Arthur M, Fleming S, Woodcock H, Dorward P, Pigliacampo 
B, Close S, Platt B, Riedel G “Plasma and brain pharmacokinetic profile of cannabidiol (CBD), cannabidivarine  
(CBDV), Δ⁹-tetrahydrocannabivarin (THCV) and cannabigerol (CBG) in rats and mice following oral and  
intraperitoneal administration and CBD action on obsessive-compulsive behaviour” (Φαρμακοκινητικό 
προφίλ στο πλάσμα και στον εγκέφαλο της κανναβιδιόλης (CBD), της κανναβιδιβαρίνης (CBDV), της Δ9-
τετραϋδροκανναβιβαρίνης (THCV) και της κανναβιγερόλης (CBG) σε αρουραίους και ποντικούς μετά από 
στοματική και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση και δράση CBD σε ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά) 
Psychopharmacology (Berl). 2012 Feb;219(3):859-73. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21796370 
Περίληψη
“ΛΟΓΙΚΗ: Τα φυτοκανναβινοειδή είναι χρήσιμα θεραπευτικά για πολλαπλές εφαρμογές που περιλαμβάνουν  
θεραπείες  της  δυσκοιλιότητας,  της  ελονοσίας,  των  ρευματισμών,  της  ανακούφισης  της  ενδοφθάλμιας  
πίεσης, της έμεσης, του άγχους και ορισμένων νευρολογικών και νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Σύμφωνα  
με  αυτές  τις  φαρμακευτικές  ιδιότητες,  τα  εξαγόμενα  κανναβινοειδή  έχουν  πρόσφατα  κερδίσει  μεγάλο  
ενδιαφέρον για την έρευνα και ορισμένα βρίσκονται σήμερα σε προχωρημένα στάδια κλινικών δοκιμών.  
Άλλα συστατικά του Cannabis sativa,  του  φυτού της  κάνναβης, παραμένουν σχετικά ανεξερεύνητα in vivo.  
Αυτά περιλαμβάνουν  την  κανναβιδιόλη  (CBD),  την  κανναβιδιβαρίνη  (CBDV),  την  Δ(9)-
τετραϋδροκανναβιβαρίνη (Δ (9)-THCV) και την κανναβιγερόλη (CBG).
ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΙ:  Εδώ  προσδιορίσαμε  τα  φαρμακοκινητικά  προφίλ  των  παραπάνω  
φυτοκανναβινοειδών μετά  από  οξεία  ενδοπεριτοναϊκή  και  από  του  στόματος  χορήγηση σε  ποντίκια  και  
αρουραίους. Η φαρμακοδυναμική-φαρμακοκινητική σχέση της CBD (120 mg/kg, ip και από του στόματος)  
αξιολογήθηκε περαιτέρω με τη χρήση την δοκιμασίας marble burying test για ποντίκια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Όλα  τα  φυτοκανναβινοειδή  διέσχισαν  εύκολα  το  φράγμα  αίματος-εγκεφάλου  και  το  
solutol, παρά την παραγωγή μέτριων συμπεριφορικών ανωμαλιών, οδήγησε σε μεγαλύτερη διείσδυση στον  
εγκέφαλο  από  ότι  το  cremophor  μετά  από  χορήγηση  από  το  στόμα,  αλλά  όχι  και  ενδοπεριτοναϊκά.  Σε  
ποντίκια, η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση με βάση το cremophor έφθασε πάντα σε υψηλότερες συγκεντρώσεις  
στο πλάσμα και στον εγκέφαλο, ανεξάρτητα από την δεδομένη ουσία. Στα ποντίκια, η από του στόματος  
χορήγηση προσέφερε υψηλότερες συγκεντρώσεις εγκεφάλου για την CBD (120 mg/kg) και την CBDV (60  
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mg/kg), αλλά όχι για την Δ(9)-THCV (30 mg/kg) και την CBG (120 mg/kg), για τις οποίες η ενδοπεριτοναϊκή  
οδός ήταν πιο αποτελεσματική. Η CBD αναστέλλει την ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά κατά τρόπο που  
εξαρτάται από το χρόνο και ταιριάζει με το φαρμακοκινητικό της προφίλ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Αυτά  τα  δεδομένα  παρέχουν  σημαντικές  πληροφορίες  σχετικά  με  την  έκθεση  στον  
εγκέφαλο και το πλάσμα των νέων φυτοκανναβινοειδών και καθοδήγηση για την πιο αποτελεσματική οδό  
χορήγησης και χρονικά σημεία για τον προσδιορισμό των επιδράσεων των φαρμάκων υπό συνθήκες in vivo”.

Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η THCV και η CBDV ήταν πολύ καλύτερες στην είσοδο στον 
εγκέφαλο από ότι η CBD και η CBG. Ωστόσο, άλλες μελέτες σε τρωκτικά έχουν μετρήσει 
την αναλογία εγκεφάλου-προς-αίμα της CBD να είναι περίπου στο 2.

Πόσο γρήγορα φτάνει η THC στον εγκέφαλό μας;
Αυτό εξαρτάται από το πώς καταναλώνει κάποιος την THC. Με το κάπνισμα, μπορείς 
να  αισθανθείς  αποτελέσματα  μέσα σε  λίγα  λεπτά.  Αλλά  αυτό  συμβαίνει  λόγω του 
χρόνου που χρειάζεται η THC να απορροφηθεί από τους πνεύμονές σου; Ή μήπως είναι 
ο χρόνος που χρειάζεται η THC για να φτάσει στον εγκέφαλό μας;

Μια  μελέτη  του  1980  απάντησε  σε  αυτή  την  ερώτηση  με  τη  χρήση  ενδοφλέβιας 
χορήγησης, με την απευθείας έγχυση της THC στην κυκλοφορία του αίματος.
“Η ενδοφλέβια έγχυση 5 mg THC σε 2 λεπτά προκάλεσε στιγμιαία και έντονη αύξηση  
σε όλα τα άτομα”.

Αυτό αποδεικνύει ότι η THC μπορεί να εισέλθει στον εγκέφαλο πολύ γρήγορα. Παρ’ 
όλα αυτά, οι ψυχοδραστικές επιδράσεις συνέχισαν να αυξάνονται μέχρι την κορύφωση 
για  15  λεπτά,  ακόμη  και  ενώ  οι  συγκεντρώσεις  πλάσματος  της  THC  μειώνονταν 
ταυτόχρονα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει καθυστέρηση στην πρόσληψη THC σε σχέση με 
τα επίπεδα στο αίμα.



Το  ίδιο  αποτέλεσμα  παρατηρήθηκε  και  με  το  κάπνισμα  κάνναβης.  Οι  μέγιστες 
συγκεντρώσεις στο αίμα επιτυγχάνονται μέσα σε λίγα λεπτά μετά το κάπνισμα, και 
ωστόσο υπάρχει  μια  περαιτέρω καθυστέρηση μέχρι  την  αιχμή των ψυχοδραστικών 
επιδράσεων. Αυτή η επίδραση δεν παρατηρείται στα βρώσιμα, κάτι που έχει νόημα, 
καθώς η αργή απορρόφηση THC από την γαστρεντερική οδό δίνει αρκετό χρόνο για να 
εξισορροπηθούν τα επίπεδα του αίματος και του εγκεφάλου.

Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση; Διάβασε την επόμενη ενότητα για να μάθεις...

Εμποδίζει το φράγμα αίματος-εγκεφάλου την THC να φτάσει στον εγκέφαλο;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η είσοδος της THC στον εγκέφαλο είναι 
αργή.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι, η THC στο αίμα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτεΐνες 
του πλάσματος, όπως η αλβουμίνη. Αυτό αφήνει μόνο 3% από την THC σε αδέσμευτη 
κατάσταση που να είναι ελεύθερη για να διαχυθεί στον εγκέφαλο.

Ο  δεύτερος  παράγοντας  είναι  ο  αιματοεγκεφαλικός  φραγμός,  ένα  σύστημα  που 
διαχωρίζει το αίμα από τον εγκεφαλικό ιστό. Στα τριχοειδή αγγεία των περισσότερων 
ιστών,  υπάρχουν  κενά  μεταξύ  των  ενδοθηλιακών  κυττάρων  που  επιτρέπουν  στα 
φάρμακα να περνούν εύκολα. Τα εξειδικευμένα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών 
αγγείων του μυελού δεσμεύονται στενά μεταξύ τους και εμποδίζουν πολλές ουσίες να 
φτάσουν στον εγκέφαλο.



Το φράγμα αίματος-εγκεφάλου θα εμποδίσει οποιοδήποτε μόριο που δεν είναι αρκετά 
λιπόφιλο  στο  να  διασχίσει  την  κυτταρική  μεμβράνη,  εκτός  αν  υπάρχει  ειδικός 
μεταφορέας για να φέρει την ουσία στον εγκέφαλο. Ωστόσο, η THC είναι ένα ιδιαίτερα 
λιπόφιλο  μόριο  που  μπορεί  να  διαχέεται  στις  κυτταρικές  μεμβράνες.  Έτσι,  ο 
αιματοεγκεφαλικός φραγμός μπορεί να επιβραδύνει την είσοδο στον εγκέφαλο (αφού 
θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να περάσει η THC), αλλά δεν την σταματάει.

Υπάρχει  άλλο  ένα  τμήμα  του  αιματοεγκεφαλικού  φραγμού  που  πρέπει  ακόμη  να 
συζητηθεί και αυτό μπορεί να είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας....

Μεταφορείς φαρμάκων - Οι πύλες της πρόσβασης για την THC στον εγκέφαλό  
μας
Οι μεταφορείς φαρμάκων είναι πρωτεΐνες που αντλούν μόρια από τη μία πλευρά μιας 
μεμβράνης  στην  άλλη.  Στο  φράγμα  αίματος-εγκεφάλου,  τα  ενδοθηλιακά  κύτταρα 
μπορούν να αντλούν φάρμακα πίσω στο αίμα. Οι μεταφορείς φαρμάκων μπορούν να 
αναγνωρίσουν ένα ευρύ φάσμα μορίων και να μειώσουν τη διείσδυση στον εγκέφαλο 
στα φάρμακα που αναγνωρίζουν.

Η THC είναι ένα υπόστρωμα για δύο κοινούς μεταφορείς φαρμάκων, που ονομάζονται 
P-gp και BCRP. Οι επιστήμονες έχουν δημιουργήσει δύο ράτσες ποντικών, στην κάθε 
μια από τις οποίες τα ποντίκια δεν έχουν έναν από αυτούς τους μεταφορείς. Αυτοί οι 
ποντικοί  χρησιμοποιήθηκαν  για  να  αξιολογήσουν  εάν  γίνεται  περιορισμός  στην 
διείσδυση στον εγκέφαλο της THC.



Η μελέτη[5]  έδειξε  ότι  και  οι  δυο ράτσες  ποντικών με  την  έλλειψη ενός  από τους 
μεταφορείς  είχαν  ανώτερα επίπεδα THC στον  εγκέφαλο.  Αυτό  δείχνει  ότι  αυτοί  οι 
μεταφορείς είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον περιορισμό της ποσότητας THC 
που εισέρχεται στον εγκέφαλό μας (ή που παραμένει εκεί). Η διαφορά στα επίπεδα της 
THC  στον  εγκέφαλο  ήταν  ιδιαίτερα  μεγάλη  2-3  ώρες  μετά  τη  δοσολογία, 
υποδεικνύοντας  ότι  οι  μεταφορείς  μπορεί  να  ελέγξουν  πόσο  χρόνο  θα  παραμείνει 
κάποιος σε ευφορικότητα.
[5] Adena S. Spiro, Alexander Wong, Aurélie A. Boucher, Jonathon C. Arnold “Enhanced Brain Disposition and  
Effects of Δ9-Tetrahydrocannabinol in P-Glycoprotein and Breast Cancer Resistance Protein Knockout Mice” 
(Ενισχυμένη διάθεση εγκεφάλου και επιδράσεις της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης σε Ρ-γλυκοπρωτεΐνη και 
knockout σε πρωτεΐνη αντίστασης στον καρκίνο ποντικιών) PLoS One. 2012;7(4):e35937.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335007/ 
Περίληψη
“Οι μεταφορείς ABC P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp, Abcb1) και η πρωτεΐνη αντοχής στον καρκίνο του μαστού (Bcrp,  
Abcg2) ρυθμίζουν τη διάθεση πολλών φαρμάκων στο ΚΝΣ. Το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης,  
η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), έχει συγγένεια με τα P-gp και Bcrp, ωστόσο είναι άγνωστο αν αυτοί οι  
μεταφορείς ρυθμίζουν τη συσσώρευση στον εγκέφαλο της THC και τις λειτουργικές της επιδράσεις στο ΚΝΣ.  
Εδώ  στοχεύουμε  να  δείξουμε  ότι  τα  ποντίκια  που  στερούνται  Abcb1  και  Abcg2  διατηρούν  υψηλότερα  
επίπεδα THC στον εγκέφαλο και είναι πιο ευαίσθητα στην υποθερμία που προκαλείται από κανναβινοειδή  
στα ποντίκια άγριου τύπου (WT). Τα Abcb1a/b (-/-), Abcg2 (-/-) και άγριου τύπου (WT) ποντίκια, εγχύθηκαν  
με THC προ της συλλογής εγκεφάλου και αίματος και προσδιορίστηκαν για συγκεντρώσεις της THC. Μια άλλη  
ομάδα ποντικών εξετάστηκε για υποθερμία επαγόμενη από THC με μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος από 
το ορθό. Οι συγκεντρώσεις THC του εγκεφάλου ήταν υψηλότερες τόσο στους ποντικούς Abcb1a/b (-/-) όσο  
και  στους  Abcg2  (-/-)  από  ότι  στους  ποντικούς  WT.  Τα  ποντίκια  knockout  μεταφοράς  ABC  εμφάνισαν  
καθυστερημένη  απομάκρυνση  της  THC  από  τον  εγκέφαλο  με  το  αποτέλεσμα  να  είναι  πιο  εμφανές  σε  
ποντίκια Abcg2 (-/-). Τα ποντίκια knockout του μεταφορέα ABC ήταν πιο ευαίσθητα στην υποθερμία που  
προκαλείται από THC σε σύγκριση με τα ποντίκια WT. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα P-gp και Bcrp  
παρατείνουν τη διάθεση στον εγκέφαλο  και τις υποθερμικές επιδράσεις της THC και προσφέρουν ένα νέο  
μηχανισμό τόσο για τη γενετική ευπάθεια όσο και για τις ψυχοδραστικές επιδράσεις της κάνναβης και των  
αλληλεπιδράσεων φαρμάκων μεταξύ των θεραπειών του ΚΝΣ και της κάνναβης”.

Οι μεταφορείς  φαρμάκων έχουν πράγματι  κάποια επίδραση στους ανθρώπους;  Με 
βάση τα γενετικά στοιχεία, η απάντηση φαίνεται να είναι ναι. Υπάρχουν διαφορετικές 
γενετικές  παραλλαγές  του  μεταφορέα  Ρ-gp  σε  ανθρώπους  που  έχουν  επίδραση 
χαμηλής  ή  υψηλής  δραστικότητας.  Όποια  από  αυτήν  έχει  κάποιος,  επηρεάζει  τον 
κίνδυνο για εξάρτηση από ουσίες[6].
[6] “Drug Transporters and Genetic Risk of Dependence” (Μεταφορείς ναρκωτικών και γενετικός κίνδυνος 
εξάρτησης) http://profofpot.com/drug-transporters-genetics-cannabis-dependence/ 

Πώς η THC απομακρύνεται από τον εγκέφαλό μας;
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η THC μπορεί να βγει από τον εγκέφαλό 
μας. Ο πρώτος είναι το αντίθετο από το πώς εισήλθε: καθώς τα επίπεδα της THC στο 
αίμα μας πέφτουν, θα σχηματιστεί μια κλίση συγκέντρωσης που προκαλεί στα μόρια 
της THC να μετακινηθούν από τον εγκέφαλό μας διαμέσου του αιματοεγκεφαλικού 
φραγμού, πίσω στο αίμα μας. Αυτό υποστηρίζεται από τους μεταφορείς φαρμάκων 
που αντλούν την THC προς αυτή την κατεύθυνση.

http://profofpot.com/drug-transporters-genetics-cannabis-dependence/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335007/


Η άλλη πιθανή οδός εξόδου είναι μέσω του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (cerebrospinal 
fluid,  CSF).  Το  CFS είναι  ένα καθαρό υγρό που κυκλοφορεί  σε όλες  τις  κοιλίες  του 
εγκεφάλου και της σπονδυλικής μας στήλης. Η THC θα μπορούσε να διαχέεται στο CFS, 
το οποίο τελικά αποστραγγίζεται στην κυκλοφορία του αίματος μας.

Υπάρχουν τρόποι να αυξηθούν τα επίπεδα της THC στον εγκέφαλό μας;
Υπάρχουν μερικοί  μύθοι  σχετικά με το θέμα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού που 
έχουν κυκλοφορήσει για λίγο κατά καιρούς. Ένας από αυτούς τους μύθους είναι ότι η 
κατανάλωση  ενός  μάνγκο  πριν  από  το  κάπνισμα  κάνναβης  θα  δώσει  μεγαλύτερη 
επίδραση ευφορικότητας, επειδή το μυρσένιο στο μάνγκο αυξάνει τη διαπερατότητα 
του  αιματοεγκεφαλικού  φραγμού[7].  Έψαξα  εκτενώς  αυτό  το  θέμα  και  δεν  βρήκα 
απολύτως  καμία  ένδειξη  ότι  υπάρχει  κάποια  επίδραση  στον  αιματοεγκεφαλικό 
φραγμό.
[7] “Can The Myrcene in Mango Really Make You Extra High?” (Μπορεί το μυρσένιο στο μάνγκο να σου 
δώσει πραγματικά εξαιρετικά υψηλή ευφορικότητα;) http://profofpot.com/cannabis-myrcene-mango/ 

Ωστόσο, είναι δυνατό να αυξηθούν τα επίπεδα της THC στον εγκέφαλό μας... Ναι, απλά 
καπνίζεις περισσότερη κάνναβη! :-)

Εκτός  αυτού,  η  καλύτερη  (και  πιθανώς  η  μόνη)  στρατηγική  για  την  αύξηση  της 
διείσδυσης  του  εγκεφάλου  για  την  THC,  είναι  η  παρεμπόδιση  των  μεταφορέων 
φαρμάκων που αντλούν την THC έξω τον εγκέφαλό μας. Και μπορείς να το κάνεις χωρίς 
καν  να  το  συνειδητοποιήσεις  -  επειδή  η  CBD  μπορεί  να  εμποδίσει  αυτούς  τους 
μεταφορείς.

Ωστόσο, ο χρονισμός έχει σημασία - ίσως είναι καλύτερο να λαμβάνει κάποιος CBD 
πριν από την THC αντί να κάνει χορήγηση την ίδια στιγμή. Μία μελέτη[8] έδειξε ότι η 

http://profofpot.com/cannabis-myrcene-mango/


CBD  κάνει  καλύτερη  εργασία  σχετικά  με  την  αύξηση  των  επιπέδων  της  THC  στον 
εγκέφαλο, όταν λαμβάνεται νωρίτερα. Όταν χορηγήθηκε ταυτόχρονα, η CBD αύξησε τα 
επίπεδα της THC στον εγκέφαλο κατά 52%, αλλά η ίδια ποσότητα CBD που χορηγήθηκε 
60 λεπτά πριν, αύξησε την παρουσία της THC στον εγκέφαλο κατά επιβλητικό ποσοστό, 
κατά 160%.
[8] Reid MJ, Bornheim LM “Cannabinoid-induced alterations in brain disposition of  
drugs of abuse” (Οι προκαλούμενες από κανναβινοειδές αλλοιώσεις στην εγκεφαλική 
διάθεση των ουσιών κατάχρησης) Biochem Pharmacol. 2001 Jun 1;61(11):1357-67.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11331071 
Περίληψη
“Η κάνναβη περιέχει ένα σύνθετο μίγμα ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της  
τετραϋδροκανναβινόλης (THC), του κύριου ψυχοδραστικού συστατικού και της  
κανναβιδιόλης (CBD), ενός μη ψυχοδραστικού συστατικού. Έχουμε δείξει στο παρελθόν  
ότι η προεπεξεργασία με CBD στα ποντίκια αυξάνει τα επίπεδα στον εγκέφαλο της THC 
και έχει πλέον περαιτέρω χαρακτηριστεί αυτό το αποτέλεσμα και έχει καθοριστεί το  
κατά πόσον επηρεάζονται επίσης η φαρμακοκινητική στον εγκέφαλο και άλλων 
φαρμάκων. Η προεπεξεργασία με CBD των ποντικών (30-60 λεπτά πριν) αύξησε τα  
επίπεδα της THC σχεδόν 3 φορές, ενώ η συγχορήγηση της CBD δεν το έκανε. Επειδή η  
κάνναβη καταναλώνεται συχνά με άλλες ουσίες, καθορίστηκε επίσης η επίδραση των  
κανναβινοειδών στα επίπεδα στον εγκέφαλο και για άλλες ουσίες. Η προεπεξεργασία  
με CBD των ποντικών αύξησε τα επίπεδα στον εγκέφαλο (2 έως 4 φορές) της  
επακολούθως χορηγούμενης κοκαΐνης καθώς και της φαινκυκλιδίνης (PCP). Αν και η  
προεπεξεργασία CBD αύξησε συγκριτικά τα επίπεδα στο αίμα και τα επίπεδα στον 
εγκέφαλο της κοκαΐνης, τα επίπεδα του PCP στο αίμα ήταν μόνο μέτρια αυξημένα (έως  
και 50%). Οι δοκιμές συμπεριφοράς έδειξαν ότι οι ανεβασμένες από τη CBD αυξήσεις  
στα επίπεδα της THC, της κοκαΐνης και της PCP στο εγκέφαλο συσχετίζονται με  
αυξημένες φαρμακολογικές αποκρίσεις. Η προεπεξεργασία με THC αντί για CBD θα 
μπορούσε επίσης να αυξήσει τα επίπεδα στον εγκέφαλο της κοκαΐνης, της PCP και της  
CBD, αν και με χαμηλότερη ισχύ από αυτήν της CBD. Από την άλλη πλευρά, η  
προεπεξεργασία των ποντικών με CBD δεν είχε καμία επίδραση στα επίπεδα του  
εγκεφάλου για άλλα φάρμακα όπως η μορφίνη, η μεθαδόνη ή η μεθυλενοδιοξυφαινυλ-
μεθαμφεταμίνη. Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι τα κανναβινοειδή μπορούν να  
αυξήσουν τις συγκεντρώσεις στον εγκέφαλο και τις φαρμακολογικές δράσεις αρκετών  
άλλων ουσιών κατάχρησης, παρέχοντας έτσι μια βιοχημική βάση για τη συνήθη  
πρακτική της χρήσης κάνναβης ταυτόχρονα με τέτοιες ουσίες”.

Υπάρχουν επίσης συμπληρώματα βοτάνων που αναστέλλουν αυτούς τους μεταφορείς 
και μπορεί να αυξήσουν την πρόσβαση της THC στον εγκέφαλό μας.

Μελέτες

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11331071


* Ziva D. Cooper, Margaret Haney “Actions of delta-9-tetrahydrocannabinol in  
cannabis: Relation to use, abuse, dependence” (Δράσεις της δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλης στην κάνναβη: Σχέση με τη χρήση, την κατάχρηση, την 
εξάρτηση) Int Rev Psychiatry. 2009 Apr;21(2):104–112.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731700/ 
Περίληψη
“Οι διαταραχές της χρήσης κάνναβης έχουν πρόσφατα αναγνωριστεί ως ένα σχετικό  
κλινικό ζήτημα: ένα υποσύνολο καπνιστών κάνναβης επιδιώκει θεραπεία με την χρήση 
κάνναβης,  ενώ  λίγοι  επιτυγχάνουν  τη  διατήρηση  της  μακροχρόνιας  αποχής.  Τα  
αποτελέσματα  ανταμοιβής και τα θετικά ενισχυτικά αποτελέσματα του πρωτογενούς  
ψυχοδραστικού  συστατικού  της  καπνιζόμενης  κάνναβης,  της  δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλης (THC),  διαμεσολαβούνται  από τον κανναβινοειδή υποδοχέα  
CB1.  Ο  υποδοχέας  CB1  έχει  επίσης  αποδειχθεί  ότι  μεσολαβεί  στην  εξάρτηση  από  
κανναβινοειδή και την έκφραση της απόσυρσης κατά την παύση της χορήγησης ουσίας,  
ένα φαινόμενο που επαληθεύεται σε όλα τα είδη. Αυτό το έγγραφο θα ανασκοπήσει τα  
ευρήματα  που  εμπλέκουν  τον  CB1  υποδοχέα  στις  συμπεριφορικές  επιδράσεις  των  
εξωγενών  κανναβινοειδών  με  έμφαση  στην  κανναβινοειδή  εξάρτηση  και  ενίσχυση,  
παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση  του χρόνιου  καπνίσματος της κάνναβης  
παρά τις αρνητικές συνέπειες. Επίσης, συζητείται η οπιοειδής τροποποίηση αυτών των  
επιδράσεων”.

* Thersilla Oberbarnscheidt, Norman S Miller “Pharmacology of Marijuana” 
(Φαρμακολογία της κάνναβης) J Addict Res Ther S11:012
https://www.omicsonline.org/open-access/pharmacology-of-marijuana-2155-6105-S11-
012.php?aid=84733 
Περίληψη
“Η  ακόλουθη  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  σχετικά  με  τη  φαρμακολογία  της  
κάνναβης έχει  ως  στόχο να αποδείξει  τις  ψυχικές  και  φυσικές  της  φαρμακολογικές  
επιδράσεις.  Ως  ‘κάνναβη’  αναφέρεται  ειδικά  τα  αποξηραμένα  φύλλα  και  τις  
ανθισμένες  κορυφές  ή  της  ‘φυτικής κάνναβη’,  τη  φυσική  μορφή  κάνναβης  που  
προέρχεται από το φυτό Cannabis sativa”.

* Kumar RN, Chambers WA, Pertwee RG “Pharmacological actions and therapeutic  
uses of cannabis and cannabinoids” (Φαρμακολογικές δράσεις και θεραπευτικές 
χρήσεις κάνναβης και κανναβινοειδών) Anaesthesia. 2001 Nov;56(11):1059-68.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11703238 
Περίληψη
“Αυτή  η  ανασκόπηση  υπογραμμίζει  τη  φαρμακολογία,  τη  φαρμακοκινητική,  τις  
φαρμακολογικές δράσεις, τις θεραπευτικές χρήσεις και τις δυσμενείς επιδράσεις των  
κανναβινοειδών.  Η  επίδραση  των  κανναβινοειδών  στην  αναισθησία  αναφέρεται  εν  
συντομία. Σημαντικές πρόοδοι έχουν σημειωθεί στην έρευνα για τα κανναβινοειδή τα  
τελευταία  χρόνια  και  έχουν  οδηγήσει  στην  ανακάλυψη  νέων  προσδεμάτων.  
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Αναφέρονται  οι  πιθανές  κλινικές  εφαρμογές  αυτών  των  προσδεμάτων  και  η  
κατεύθυνση της μελλοντικής έρευνας”.

* Grotenhermen F “Pharmacology of cannabinoids” (Φαρμακολογία των 
κανναβινοειδών) Neuro Endocrinol Lett. 2004 Feb-Apr;25(1-2):14-23.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15159677 
Περίληψη
“Η dronabinol (συνθετικό ομόλογο της δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης, THC), η κύρια  
πηγή  των  φαρμακολογικών  αποτελεσμάτων  που  προκαλούνται  από  τη  χρήση  της  
κάνναβης,  είναι  ένας  αγωνιστής  τόσο  στον  υποτύπο  CB1  όσο  και  στον  CB2  των  
υποδοχέων  κανναβινοειδών.  Διατίθεται  με  συνταγή  σε  πολλές  χώρες.  Η  μη  
ψυχοτρόπος κανναβιδιόλη (CBD), μερικά ανάλογα φυσικών κανναβινοειδών και των  
μεταβολιτών τους, ανταγωνιστές στους υποδοχείς κανναβινοειδών και διαμορφωτές  
του ενδογενούς συστήματος κανναβινοειδών είναι επίσης ελπιδοφόροι υποψήφιοι για  
κλινικές  έρευνες  και  θεραπευτικές  χρήσεις.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών  
κατανέμονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και σε πολλούς περιφερικούς ιστούς που  
περιλαμβάνουν  σπλήνα,  λευκοκύτταρα.  αναπαραγωγικών,  ουρολογικών  και  
γαστρεντερικών  οδών.  ενδοκρινείς  αδένες,  αρτηρίες  και  καρδιά.  Πέντε  ενδογενή  
κανναβινοειδή έχουν ανιχνευθεί μέχρι τώρα, εκ των οποίων το ανανδαμίδιο και η 2-
αραχιδονυλογλυκερόλη χαρακτηρίζονται καλύτερα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι εκτός από  
τους  δύο  υποτύπους  υποδοχέα  κανναβινοειδών  που  έχουν  κλωνοποιηθεί  μέχρι  
στιγμής,  επιπρόσθετοι  υποτύποι  υποδοχέων  κανναβινοειδών  και  βανιλλοειδών  
υποδοχέων εμπλέκονται στις σύνθετες φυσιολογικές λειτουργίες του κανναβινοειδούς  
συστήματος  που  περιλαμβάνουν  κινητικό  συντονισμό,  πομπή  μνήμης,  έλεγχο  της  
όρεξης, ρύθμιση του πόνου και νευροπροστασία. Οι στρατηγικές για τη ρύθμιση της  
δραστηριότητάς τους περιλαμβάνουν την αναστολή της επαναπρόσληψης σε κύτταρα  
και την αναστολή της αποικοδόμησής τους για την αύξηση της συγκέντρωσης και της  
διάρκειας δράσης. Οι ιδιότητες των κανναβινοειδών που μπορεί να είναι θεραπευτικής  
χρήσης  περιλαμβάνουν  αναλγησία,  μυϊκή  χαλάρωση,  ανοσοκαταστολή,  
αντιφλεγμονώδη, αντι-αλλεργικά αποτελέσματα, καταστολή, βελτίωση της διάθεσης,  
διέγερση  της  όρεξης,  καταπολέμηση  εμετού,  μείωση  της  ενδοφθάλμιας  πίεσης,  
βρογχοδιαστολή, νευροπροστασία και αντινεοπλασματικές επιδράσεις”.

* Ashton CH “Pharmacology and effects of cannabis: a brief review” (Φαρμακολογία 
και αποτελέσματα της κάνναβης: μια σύντομη ανασκόπηση) Br J Psychiatry. 2001 
Feb;178:101-6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157422 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Η  αυξανόμενη  επικράτηση  της  χρήσης  της  κάνναβης  για  αναψυχή  στον  
νεαρό πληθυσμό προκάλεσε τη συζήτηση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της οξείας  
και μακροχρόνιας χρήσης.
ΣΤΟΧΟΙ: Να επισημανθεί η πρόσφατη γνώση των μηχανισμών δράσης, των επιπτώσεων  
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στις  ψυχοκινητικές  και  γνωστικές  επιδόσεις  και  των  κινδύνων  για  την  υγεία  που  
συνδέονται με την κατανάλωση της κάνναβης.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Μια σύντομη ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με την  
επικράτηση  της  χρήσης  αναψυχής  της  κάνναβης,  την  ισχύ  των  σύγχρονων  
παρασκευασμάτων κάνναβης και τις φαρμακολογικές δράσεις της κάνναβης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Τα  κανναβινοειδή  που  προέρχονται  από  φυτική  κάνναβη  
αλληλεπιδρούν  με  ενδογενή  κανναβινοειδή  συστήματα  στο  σώμα.  Οι  ενέργειες  σε  
συγκεκριμένους υποδοχείς εγκεφάλου προκαλούν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με  
τη δόση της ψυχοκινητικής απόδοσης με επιπτώσεις στην οδήγηση με αυτοκίνητο και  
τρένο, πλοήγηση αεροπλάνων και ακαδημαϊκές επιδόσεις. Άλλα συστατικά του καπνού  
της  κάνναβης  φέρουν  κινδύνους  για  την  αναπνευστική  και  καρδιαγγειακή  υγεία  
παρόμοιους με εκείνους του καπνού (ταμπάκο).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κάνναβη δεν είναι, όπως γίνεται ευρέως αντιληπτή,  μια ακίνδυνη 
ουσία, αλλά δημιουργεί πιθανούς κινδύνους για το άτομο και την κοινωνία”.

* Zuardi AW, Shirakawa I, Finkelfarb E, Karniol IG “Action of cannabidiol on the anxiety  
and other effects produced by delta 9-THC in normal subjects” (Δράση της 
κανναβιδιόλης στο άγχος και άλλες επιδράσεις που προκαλούνται από την δέλτα9-THC 
σε φυσιολογικά άτομα) Psychopharmacology (Berl). 1982;76(3):245-50.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6285406 
Περίληψη
“Το αντικείμενο του πειράματος ήταν να εξακριβωθεί αν η κανναβιδιόλη (CBD) μειώνει  
το άγχος που προκάλεσε η δέλτα 9-THC σε φυσιολογικούς εθελοντές και εάν αυτό το  
φαινόμενο  συμβαίνει  με  ένα  γενικό  μπλοκ  της  δράσης  της  δέλτα  9-THC  ή  με  ένα  
συγκεκριμένο αγχολυτικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες μετρήσεις και  
κλίμακες και οι οκτώ εθελοντές έλαβαν τις ακόλουθες επεξεργασίες σε διπλή τυφλή  
διαδικασία: 0,5 mg/kg δέλτα9-THC, 1 mg/kg CBD, ένα μίγμα που περιέχει 0,5 mg/kg  
δέλτα9-ΤΗC  και  1  mg/kg  CBD  και  εικονικό  φάρμακο  και  διαζεπάμη  (10  mg)  ως  
μάρτυρες.  Κάθε  εθελοντής  έλαβε  τις  θεραπείες  σε  διαφορετική  ακολουθία.  
Επαληθεύτηκε ότι το CBD αποκλείει το άγχος που προκάλεσε η δέλτα9-THC, ωστόσο  
αυτό το αποτέλεσμα επεκτάθηκε επίσης στα αποτελέσματα που μοιάζουν με αυτά της  
κάνναβης και σε άλλες υποκειμενικές αλλοιώσεις που προκλήθηκαν από την  δέλτα9-
THC. Αυτός ο ανταγωνισμός δεν φαίνεται να προκαλείται από ένα γενικό μπλοκ των  
αποτελεσμάτων της δέλτα9-THC, καθώς δεν ανιχνεύθηκε καμία αλλαγή στις μετρήσεις  
παλμών. Πολλές περαιτέρω επιδράσεις παρατηρήθηκαν τυπικές της CBD και αντίθετης  
φύσης  με  εκείνες  της  δέλτα9-THC.  Αυτά  τα  αποτελέσματα  υποδηλώνουν  ότι  τα  
αποτελέσματα της CBD, σε αντίθεση με εκείνα της δέλτα9-THC, μπορεί να εμπλέκονται  
στον ανταγωνισμό των επιδράσεων μεταξύ των δύο κανναβινοειδών”.

* Ligresti A, De Petrocellis L, Di Marzo V “From Phytocannabinoids to Cannabinoid  
Receptors and Endocannabinoids: Pleiotropic Physiological and Pathological Roles  
Through Complex Pharmacology” (Από φυτοκανναβινοειδή σε υποδοχείς 
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κανναβινοειδών και ενδοκανναβινοειδή: Πλειοτροπικοί φυσιολογικοί και παθολογικοί 
ρόλοι μέσω σύνθετης φαρμακολογίας) Physiol Rev. 2016 Oct;96(4):1593-659.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27630175 
Περίληψη
“Εκτός από τη χρήση και την κατάχρηση για τουλάχιστον τέσσερις  χιλιετίες,  μεταξύ  
άλλων για ψυχαγωγικούς και  ιατρικούς σκοπούς,  το φυτό  της  κάνναβης και  τα πιο  
περίεργα χημικά συστατικά του, τα φυτικά κανναβινοειδή (φυτοκανναβινοειδή) έχουν  
το πλεονέκτημα ότι οδήγησαν την ανθρωπότητα να ανακαλύψει ένα από τα τα πιο  
ενδιαφέρουσα  και  πλειοτροπικά  συστήματα  ενδογενούς  σηματοδότησης,  το  
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα (ΕΚΣ).  Αυτό το άρθρο ανασκόπησης έχει  ως στόχο να  
περιγράψει και να συζητήσει με κριτικό τρόπο, με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, τις  
πολυδιάστατες  πτυχές  1)  της  φαρμακολογίας  και  του  δυνητικού  αντίκτυπου  στη  
φυσιολογία των θηλαστικών όλων των μεγάλων φυτοκανναβινοειδών και όχι μόνο της  
πιο  διακεκριμένης  Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλης  και  2)  τους  προσαρμοστικούς  προ-
ομοιοστατικούς φυσιολογικούς ή μη προσαρμόσιμους παθολογικούς ρόλους του  ΕΚΣ 
σε  κύτταρα,  ιστούς  και  όργανα  θηλαστικών.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  τηρήσαμε  τη  
χρονολογική  σειρά  των  ορόσημων  της  χιλιετούς  διαδρομής  από  την  κάνναβη  για  
ιατρικούς / ψυχαγωγικούς σκοπούς στο ΕΚΣ  και πέρα από αυτήν, καθώς είναι πλέον  
σαφές ότι μερικά από τα πρώτα βήματα σε αυτή τη μακρά πορεία, τα οποία είχαν  
αρχικά παραμεληθεί, είναι να γίνει και πάλι σημαντική. Η αναδυόμενη εικόνα είναι  
μάλλον  περίπλοκη,  αλλά  εξακολουθεί  να  υποστηρίζει  την  πεποίθηση  ότι  πιο  
σημαντικές ανακαλύψεις σχετικά με την ανθρώπινη φυσιολογία και τις νέες θεραπείες  
θα μπορούσαν να προκύψουν στο μέλλον από νέες γνώσεις στον τομέα αυτό”.

* Fisar Z “Phytocannabinoids and endocannabinoids” (Φυτοκανναβινοειδή και 
ενδοκανναβινοειδή) Curr Drug Abuse Rev. 2009 Jan;2(1):51-75.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19630737 
Περίληψη
“Η πρόοδος στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της δράσης της κάνναβης έγινε  
μετά  την  ανακάλυψη  κανναβινοειδών  υποδοχέων  στον  εγκέφαλο  και  την  εύρεση  
ενδογενών  μεταβολιτών  με  συγγένεια  με  αυτούς.  Η  ενεργοποίηση  των  υποδοχέων  
κανναβινοειδών στα συναπτικά τερματικά καταλήγει σε ρύθμιση των διαύλων ιόντων,  
απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και συναπτική πλαστικότητα. Η νευροδιαμόρφωση 
των  συνάψεων  από  τα  κανναβινοειδή  αποδεικνύεται  ότι  έχει  ένα  ευρύ  φάσμα  
λειτουργικών  επιδράσεων,  καθιστώντας  τους  δυνητικούς  στόχους  για  ιατρικά  
παρασκευάσματα  σε  μια  ποικιλία  ασθενειών,  συμπεριλαμβανομένων  μερικών  
ψυχικών  διαταραχών  και  νευροεκφυλιστικών  ασθενειών.  Η  κάνναβη  περιέχει  μια  
μεγάλη  ποσότητα  ουσιών  με  συγγένεια  για  τους  υποδοχείς  κανναβινοειδών.  Τα  
ενδοκανναβινοειδή είναι μια οικογένεια νευροδιαβιβαστών λιπιδίων που εμπλέκουν  
τους ίδιους υποδοχείς μεμβράνης που στοχεύονται με την τετραϋδροκανναβινόλη και  
που  μεσολαβούν  στο  ανάδρομο  σήμα  από  τους  μετασυναπτικούς  νευρώνες  στους  
προσυναπτικούς. Η  ανακάλυψη  ενδογενών  κανναβινοειδών  και  οι  μελέτες  των  
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φυσιολογικών λειτουργιών του κανναβινοειδούς συστήματος στον εγκέφαλο και στο  
σώμα παράγουν μια σειρά σημαντικών ευρημάτων σχετικά με το ρόλο των λιπιδίων  
μεμβράνης και των λιπαρών οξέων στη μεταγωγή των νευρικών σημάτων. Στο πλαίσιο  
αυτών των μελετών χρησιμοποιούνται φυτικά, ενδογενή και συνθετικά κανναβινοειδή.  
Ο ρόλος  των λιπιδικών μεμβρανών στο κανναβινοειδές  σύστημα προκύπτει  από το  
γεγονός  ότι  η  πηγή  και  η  προμήθεια  ενδογενών  κανναβινοειδών  προέρχονται  από  
αραχιδονικό οξύ, ένα σημαντικό συστατικό μεμβράνης. Η μελέτη των σχέσεων δομής-
δραστικότητας μορίων που επηρεάζουν το κανναβινοειδές σύστημα στον εγκέφαλο και  
στο  σώμα  είναι  κρίσιμη  για  την  αναζήτηση  ιατρικών  παρασκευασμάτων  με  τα  
θεραπευτικά αποτελέσματα των φυτοκανναβινοειδών χωρίς τις αρνητικές επιδράσεις  
στη γνωστική λειτουργία που αποδίδεται στην κάνναβη”.

* Turner SE, Williams CM, Iversen L, Whalley BJ “Molecular Pharmacology of 
Phytocannabinoids” (Μοριακή φαρμακολογία φυτοκανναβινοειδών) Prog Chem Org  
Nat Prod. 2017;103:61-101.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28120231 
Περίληψη
“Η  Cannabis  sativa  έχει  χρησιμοποιηθεί  για  ψυχαγωγικές,  θεραπευτικές  και  άλλες  
χρήσεις  για  χιλιάδες  χρόνια.  Το  φυτό  περιέχει  περισσότερα  από  120  C21  
τερφενοφαινολικά συστατικά που ονομάζονται φυτοκανναβινοειδή. Η κατηγορία Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλης  των  φυτοκανναβινοειδών  περιλαμβάνει  τη  μεγαλύτερη  
αναλογία  της  περιεκτικότητας  σε  φυτοκανναβινοειδή.  Η  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη 
ανακαλύφθηκε  για  πρώτη  φορά  το  1971.  Αυτό  οδήγησε  στην  ανακάλυψη  του  
ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  σε  θηλαστικά,  συμπεριλαμβανομένων  των  
υποδοχέων  κανναβινοειδών  CB1  και  CB2.  Η  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη  ασκεί  τα  
γνωστά  ψυχοτρόπα  αποτελέσματά  της  μέσω  του  υποδοχέα  CB1,  αλλά  αυτό  το  
αποτέλεσμα της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης  έχει  περιορίσει  τη χρήση  της  κάνναβης  
από ιατρική άποψη, παρά τα θεραπευτικά οφέλη αυτού του φυτοκανναβινοειδούς.  
Αυτό  οδήγησε  την  έρευνα  σε  άλλους  στόχους  εκτός  του  ενδοκανναβινοειδούς  
συστήματος  και  οδήγησε  επίσης  την  έρευνα  στα  άλλα  μη  ψυχοτρόπα  
φυτοκανναβινοειδή που υπάρχουν στην κάνναβη. Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει μια  
επισκόπηση της μοριακής φαρμακολογίας των επτά πιο  εκτενώς ερευμενημένων μη-
ψυχοτρόπων  φυτοκανναβινοειδών,  δηλαδή  της  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης,  της  Δ9-
τετραϋδροκανναβιβαρίνης,  της  κανναβινόλης,  της  κανναβιδιόλης,  της  
κανναβιδιβαρίνης, της κανναβιγερόλης και της κανναβιχρωμένης. Οι στόχοι αυτών των  
φυτοκανναβινοειδών ορίζονται τόσο εντός του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος όσο  
και  εκτός  αυτού.  Η  φαρμακολογική  επίδραση  κάθε  μεμονωμένου  
φυτοκανναβινοειδούς  είναι  σημαντική  στο  συνολικό  θεραπευτικό  και  ψυχαγωγικό  
αποτέλεσμα της κάνναβης και οι μικρές δομικές διαφορές μπορούν να προκαλέσουν  
ποικίλες  και  ανταγωνιστικές  φυσιολογικές  επιδράσεις.  Η  αναλογία  κάθε  
φυτοκανναβινοειδούς  μπορεί  να  επηρεαστεί  από  διάφορους  παράγοντες  όπως  οι  
συνθήκες  καλλιέργειας  και  οι  μέθοδοι  εκχύλισης.  Επομένως,  είναι  σημαντικό  να  
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διερευνηθεί περαιτέρω η φαρμακολογία αυτών των επτά φυτοκανναβινοειδών και να  
χαρακτηριστεί  ο  μεγάλος  αριθμός  άλλων  φυτοκανναβινοειδών,  προκειμένου  να  
κατανοηθεί καλύτερα η συμβολή τους στις θεραπευτικές και ψυχαγωγικές επιδράσεις  
που θεωρούνται ότι πηγάζουν από ολόκληρο το φυτό της κάνναβης και τα εκχυλίσματα  
του”.

* Di Marzo V, Bifulco M, De Petrocellis L “The endocannabinoid system and its  
therapeutic exploitation” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και η θεραπευτική του 
εκμετάλλευση) Nat Rev Drug Discov. 2004 Sep;3(9):771-84.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15340387 
Περίληψη
“Ο όρος ‘ενδοκανναβινοειδές’ - που πρωτοεμφανίστηκε αρχικά στα μέσα της δεκαετίας  
του  1990  μετά  την  ανακάλυψη  μεμβρανικών  υποδοχέων  για  την  ψυχοδραστική  
επίδραση  της  ένωσης  στην  κάνναβη,  της  Δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης και  τους  
ενδογενείς  προσδέτες  -  δείχνει  τώρα  ένα  ολόκληρο  σύστημα  σηματοδότησης  που  
περιλαμβάνει  κανναβινοειδείς  υποδοχείς,  ενδογενείς  συνδέτες και  ένζυμα  στη 
βιοσύνθεση  του  συνδέτη  και  την  αδρανοποίηση.  Το  σύστημα  αυτό  φαίνεται  να  
εμπλέκεται σε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό παθολογικών καταστάσεων. Με τα  
νέα προϊόντα που έχουν ήδη στοχεύσει στη φαρμακευτική αγορά λίγο περισσότερο  
από  μια  δεκαετία  από  την  ανακάλυψη  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών,  το  
ενδοκανναβινοειδές σύστημα φαίνεται  να έχει  ακόμα μεγαλύτερη υπόσχεση για τη  
μελλοντική  ανάπτυξη  θεραπευτικών  φαρμάκων.  Εξετάζουμε  τις  συνθήκες  υπό  τις  
οποίες  μπορεί  να  επιτευχθεί  το  δυναμικό  στόχευσης  του  ενδοκανναβινοειδούς  
συστήματος στα επόμενα χρόνια”.

* Bisogno T, Ligresti A, Di Marzo V “The endocannabinoid signalling system:  
biochemical aspects” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα σηματοδότησης: βιοχημικές 
πτυχές) Pharmacol Biochem Behav. 2005 Jun;81(2):224-38.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15935454 
Περίληψη
“Η γνώση του ενδογενούς συστήματος κανναβινοειδών έχει επεκταθεί σημαντικά τα  
τελευταία  χρόνια.  Μετά  την  ανακάλυψη  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών,  των  
ενδογενών αγωνιστών τους και των πρωτεϊνών για τη σύνθεση και αδρανοποίηση τους,  
έχει  σημειωθεί  σημαντική  πρόοδος  στην  κατανόηση  του  ρόλου  του  
ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  σε  ζωτικές  λειτουργίες.  Στη  συνέχεια,  έχει  
δημοσιευθεί  ένας  αυξανόμενος  αριθμός  άρθρων  σχετικά  με  τη  βιοχημεία  και  τη  
φαρμακολογία  των  ενδοκανναβινοειδών.  Αυτό  το  άρθρο  ανασκοπεί  το  
ενδοκανναβινοειδές σύστημα σηματοδότησης με έμφαση στις βιοχημικές πτυχές του.  
Συγκεκριμένα,  εξετάζουμε  τους  μηχανισμούς  βιοσύνθεσης  και  αδρανοποίησης  των  
ενδοκανναβινοειδών, καθώς και τους διάφορους μοριακούς στόχους για ορισμένα από  
τα ενδοκανναβινοειδή που περιγράφονται μέχρι τώρα”.
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* Pertwee RG “Cannabinoid receptor ligands: clinical and neuropharmacological  
considerations, relevant to future drug discovery and development” (Συνδέτες 
υποδοχέα κανναβινοειδών: κλινικές και νευροφαρμακολογικές θεωρήσεις, σχετικές με 
τη μελλοντική ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων) Expert Opin Investig Drugs. 2000 
Jul;9(7):1553-71.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11060760 
Περίληψη
“Αυτή  η  ανασκόπηση  υπογραμμίζει  ορισμένες  σημαντικές  προόδους  που  έχουν  
σημειωθεί  στην  έρευνα  για  τα  κανναβινοειδή  τα  τελευταία  τέσσερα  χρόνια.  
Επικεντρώνεται σε νέους συνδέτες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είτε ως πειραματικά  
εργαλεία είτε ως ενώσεις οδηγοί  για θεραπευτικούς παράγοντες και πιθανές κλινικές  
εφαρμογές για μερικούς από αυτούς τους συνδέτες. Οι μοριακοί στόχοι για αυτές τις  
ενώσεις  είναι  διάφορα  συστατικά  του  συστήματος  των  ενδογενών  κανναβινοειδών  
(ενδοκανναβινοειδή) και των υποδοχέων που μαζί συνιστούν το ‘ενδοκανναβινοειδές  
σύστημα’.  Αυτοί είναι  οι  CB(1) υποδοχείς κανναβινοειδών που υπάρχουν κυρίως σε  
κεντρικούς  και  περιφερειακούς  νευρώνες,  οι  CB(2)  υποδοχείς  κανναβινοειδών  που  
εκφράζονται  κυρίως  από  ανοσοκύτταρα,  τους  βιοχημικούς  μηχανισμούς  που  είναι  
υπεύθυνοι για την πρόσληψη στο ιστό ή τον μεταβολισμό των ενδοκανναβινοειδών και  
των  βανιλλοειδών  υποδοχέων.  Μπορούν  επίσης  να  υπάρχουν  και  άλλοι  τύποι  
υποδοχέων  κανναβινοειδών.  Πρόσφατα  ανεπτυγμένοι  συνδέτες  περιλαμβάνουν  
ισχυρούς και επιλεκτικούς αγωνιστές για τους CB(1) και CB(2) υποδοχείς, έναν ισχυρό  
CB(2)-επιλεκτικό ανταγωνιστή / αντίστροφο αγωνιστή και αναστολείς της πρόσληψης ή  
μεταβολισμού ενδοκανναβινοειδών. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να στοχεύει στο  
να χαρακτηρίσει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα πιο ολοκληρωμένα και να αποκτήσει  
πιο συγκεκριμένα κλινικά δεδομένα σχετικά με τις πιθανές ευεργετικές επιδράσεις των  
κανναβινοειδών καθώς και τις δυσμενείς επιπτώσεις τους. Υπάρχει επίσης ανάγκη για  
βελτιωμένες  συνταγοποιήσεις  κανναβινοειδών  /  τρόπους  χορήγησης  στην  κλινική  
εφαρμογή και οι πρόοδοι σε αυτήν την περιοχή θα πρέπει να διευκολυνθούν από την  
πρόσφατη ανάπτυξη ενός ισχυρού αδιάλυτου στο νερό αγωνιστή CB(1) / CB(2). Ένας  
αυξανόμενος  αριθμός  στρατηγικών  για  τον  διαχωρισμό  των  αναμενόμενων  
θεραπευτικών  αποτελεσμάτων  των  αγωνιστών  υποδοχέα  κανναβινοειδών  από  τις  
ανεπιθύμητες συνέπειες της ενεργοποίησης του υποδοχέα CB(1) αναδύονται τώρα και  
αυτές συζητούνται στο τέλος αυτής της ανασκόπησης”.

* McCarberg BH, Barkin RL “The future of cannabinoids as analgesic agents: a  
pharmacologic, pharmacokinetic, and pharmacodynamic overview” (Το μέλλον των 
κανναβινοειδών ως αναλγητικών παραγόντων: μια φαρμακολογική, φαρμακοκινητική 
και φαρμακοδυναμική επισκόπηση) Am J Ther. 2007 Sep-Oct;14(5):475-83.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17890938 
Περίληψη
“Για χιλιάδες χρόνια, οι γιατροί και οι ασθενείς χρησιμοποίησαν την κάνναβη ως έναν 
θεραπευτικό  παράγοντα.  Παρά  την  εκτεταμένη  αυτή  ιστορική  χρήση,  στον  δυτικό  
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κόσμο, η κάνναβη ξέπεσε για  τους ιατρικούς επαγγελματίες επειδή η τεχνολογία που  
υπήρχε στη δεκαετία του 1800 και στις αρχές του 1900 δεν επέτρεψε την ανάπτυξη  
αξιόπιστων και τυποποιημένων παρασκευασμάτων. Ωστόσο, από την ανακάλυψη και  
την  κλωνοποίηση των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  (CB1  και  CB2)  στη  δεκαετία  του  
1990,  το  επιστημονικό  ενδιαφέρον  σε  αυτόν  τον  τομέα έχει  εξελιχθεί  και  έχουν  
εξερευνηθεί  ενεργά  οι  πολυπλοκότητες  αυτού  του  συναρπαστικού  συστήματος  
υποδοχέα και των ενδογενών συνδετών του. Πρόσφατες μελέτες αποκαλύπτουν ότι τα  
κανναβινοειδή  έχουν  πλούσια  φαρμακολογία  και  μπορούν  να  αλληλεπιδράσουν  με  
πολλά  άλλα  συστήματα  υποδοχέων  (καθώς  και  με  άλλα  κανναβινοειδή) για  να  
παράγουν  πιθανές  συνέργειες.  Τα  κανναβινοειδή-ενδοκανναβινοειδή,  τα  
φυτοκανναβινοειδή και  τα συνθετικά κανναβινοειδή,  επηρεάζουν πολλές σωματικές  
λειτουργίες  και  έχουν  δείξει  αποτελεσματικότητα  ποικίλου  βαθμού  σε  αρκετές  
σοβαρές ιατρικές καταστάσεις. Παρόλα αυτά, παρά τα πολλά υποσχόμενα προκλινικά  
και  πρώιμα  κλινικά  δεδομένα,  ιδιαίτερα  στους  τομείς  της  φλεγμονής  και  της  
αλλοίωσης,  οι  αναπτυξιακές  προκλήσεις  αφθονούν.  Η  τετραϋδροκανναβινόλη (THC)  
και άλλοι αγωνιστές υποδοχέα CB1 μπορεί να έχουν ανεπιθύμητη πρόσκρουση στο ΚΝΣ  
και, σε πολλές περιπτώσεις, η βελτιστοποίηση της δόσης μπορεί να μην είναι εφικτή  
πριν από την εμφάνιση υπερβολικών παρενεργειών. Επιπλέον, τα πολύπλοκα βοτανικά  
παραγόμενα κανναβινοειδή προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτητικά κριτήρια  
της  διαδικασίας  έγκρισης  της  Food  and  Drug  Association των  ΗΠΑ.  Η  πρόσφατη  
καθοδήγηση  από  τους  οργανισμούς  δείχνει  ότι  αυτά  τα  εμπόδια  δεν  είναι  
ανυπέρβλητα, αν και το φυτικό υλικό κάνναβης (‘κάνναβη για ιατρική χρήση’) μπορεί  
να παρουσιάσει  σημαντικές  αβεβαιότητες  όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και  την  
τυποποίηση των δόσεων. Επομένως, τα ζητήματα του σκευάσματος, της σύνθεσης και  
του συστήματος χορήγησης θα επηρεάσουν την έκταση στην οποία ένα συγκεκριμένο  
κανναβινοειδές προϊόν μπορεί να έχει ένα επιθυμητό προφίλ κινδύνου-οφέλους και  
ένα αποδεκτό δυναμικό ευθύνης για πιθανή κατάχρηση. Οι αγωνιστές ή/και τα μόρια 
του  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  που  επηρεάζουν  τη  διαμόρφωση  της  
ενδοκανναβινοειδούς  σύνθεσης,  του  μεταβολισμού  και  της  μεταφοράς  μπορεί  στο  
μέλλον να προσφέρουν εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη θεραπεία μίας σειράς μη 
αντιμετωπίσιμων  διαταραχών.  Χρειάζεται  περαιτέρω έρευνα για  να  διερευνηθεί  το  
θεραπευτικό δυναμικό αυτού του τομέα”.

* [No authors listed] “Cannabis-based medicines--GW pharmaceuticals: high CBD, high  
THC, medicinal cannabis--GW pharmaceuticals, THC:CBD” (Φάρμακα βασισμένα σε 
κάνναβη - GW pharmaceuticals: υψηλής περιεκτικότητας CBD, υψηλής περιεκτικότητας 
THC, φαρμακευτική κάνναβη - GW pharmaceuticals, THC: CBD) Drugs R D. 
2003;4(5):306-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12952500 
Περίληψη
“Η GW Pharmaceuticals αναλαμβάνει σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο  
Βασίλειο για την ανάπτυξη και την εμπορία διακριτών φαρμάκων με βάση τη χρήση  
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κάνναβης [THC:CBD,  Υψηλής περιεκτικότητας  THC,  Υψηλής περιεκτικότητας  CBD]  σε  
μια σειρά ιατρικών συνθηκών. Η κάνναβη για αυτό το πρόγραμμα καλλιεργείται σε  
μυστική τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναμένεται ότι το προϊόν θα διατεθεί στο  
εμπόριο  στις  ΗΠΑ  στα τέλη  του  2003.  Τα  προϊόντα  με  βάση  την  κάνναβη  της  GW  
περιλαμβάνουν  επιλεγμένα  φυτοκανναβινοειδή  από  φυτά  κάνναβης,  όπως  η  
Δ9τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και κανναβιδιόλη (CBD). Η εταιρεία ερευνά τη χρήση  
τους σε τρία συστήματα χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων των υπογλώσσιων σπρέι,  
τα  υπογλώσσια  δισκία  και  εισπνεόμενων  (αλλά  όχι  καπνιζόμενων)  μορφών 
δοσολογίας.  Η  τεχνολογία  προστατεύεται  από  αιτήσεις  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας.  
Τέσσερις  διαφορετικές  φαρμακοτεχνικές  μορφές  διερευνούνται  επί  του  παρόντος,  
μεταξύ των οποίων η υψηλής περιεκτικότητας σε  THC,  η  THC:CBD (σε κοντινή μεταξύ  
τους  αναλογία),  η  THC:CBD (σε  ευρεία αναλογία)  και  η  υψηλής περιεκτικότητας  σε  
CBD.  Η  GW  αναπτύσσει  επίσης  μια  εξειδικευμένη  τεχνολογία  ασφάλειας  που  θα  
ενσωματωθεί  σε  όλα τα  συστήματα παράδοσης  φαρμάκων της.  Αυτή  η  τεχνολογία  
επιτρέπει  την  καταγραφή και  την  απομακρυσμένη παρακολούθηση της  χρήσης  του  
ασθενούς για την αποτροπή ενδεχόμενης κατάχρησης των φαρμάκων που βασίζονται  
στην κάνναβη. Η GW σχεδιάζει να συνάψει συμφωνίες με άλλες εταιρείες μετά την  
ανάπτυξη φάσης ΙΙΙ, για να εξασφαλίσει τους καλύτερους όρους εμπορευματοποίησης  
για τα φάρμακα που βασίζονται στην κάνναβη. Τον Ιούνιο του 2003, η GW ανακοίνωσε  
ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα εμπορίας για το φάρμακο στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν  
λάβει άδεια στη Bayer AG. Το φάρμακο θα διατεθεί στο εμπόριο με το εμπορικό σήμα  
Sativex. Η συμφωνία αυτή παρέχει επίσης στην Bayer τη δυνατότητα να επεκτείνει την  
άδειά  της  για  να  συμπεριλάβει  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  ορισμένες  παγκόσμιες  
αγορές.  Η  GW  έλαβε  πιστοποιητικό  εξαίρεσης  κλινικής  δοκιμής  από  τον  Medicines  
Control Agency για  τη διεξαγωγή κλινικών μελετών με φάρμακα που βασίζονται στην  
κάνναβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εξαίρεση περιλαμβάνει έρευνες για την ανακούφιση  
του πόνου νευρολογικής προέλευσης και  προβλήματα της νευρολογικής λειτουργίας  
στις  ακόλουθες  ενδείξεις:  πολλαπλή  σκλήρυνση (MS),  βλάβη του νωτιαίου μυελού,  
βλάβη  περιφερικού  νεύρου,  βλάβη  του  κεντρικού  νευρικού  συστήματος,  
νευροεπεμβατικός καρκίνος, δυστονία, εγκεφαλικό αγγειακό ατύχημα και spina bifida,  
καθώς  και  για  την  ανακούφιση  του  πόνου  και  της  φλεγμονής  στην  ρευματοειδή  
αρθρίτιδα και επίσης την ανακούφιση του πόνου στον τραυματισμό του βραχιονικού  
πλέγματος. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένη  
να τροποποιήσει το νόμο Misuse of Drugs Act 1971 (περί κατάχρησης ναρκωτικών) για  
να επιτρέψει την εισαγωγή φαρμάκου που βασίζεται στην κάνναβη. Η GW ανέφερε  
στην ετήσια έκθεσή της για το 2002 ότι  διεξήγαγε επί  του παρόντος πέντε δοκιμές  
φάσης ΙΙΙ  των παραγώγων της  κάνναβης,  συμπεριλαμβανομένης  μιας  διπλά τυφλής  
ελεγχόμενης  με  εικονικό  φάρμακο  δοκιμής  με  υπογλώσσιο  ψεκασμό  που  περιέχει  
υψηλό THC σε περισσότερους από 100 ασθενείς με πόνο από καρκίνο στο Ηνωμένο  
Βασίλειο.  Συμπεριλαμβάνεται επίσης μια δοκιμή φάσης ΙΙΙ  του  THC:CBD (σε κοντινή  
μεταξύ τους αναλογία) που διεξάγεται σε ασθενείς με σοβαρό πόνο λόγω βλάβης του  
βραχιονικού πλέγματος, όπως και δύο άλλες δοκιμές φάσης III της σπαστικότητας και  



της δυσλειτουργίας της ουροδόχου κύστης με THC:CBD σε ασθενείς με σκλήρυνση. Μια  
άλλη δοκιμή φάσης ΙΙΙ του THC:CBD (σε κοντινή μεταξύ τους αναλογία) σε ασθενείς με  
βλάβη  του  νωτιαίου  μυελού  διεξάγεται  επίσης.  Τα  αποτελέσματα  των  δοκιμών  
αναμένονται κατά τη διάρκεια του 2003. Τρεις πρόσθετες δοκιμές βρίσκονται επίσης  
στα  αρχικά  στάδια  του  σχεδιασμού.  Αυτές  οι  μελέτες  περιλαμβάνουν  μια  δοκιμή  
φάσης Ι THC: CBD (ευρείας αναλογίας) σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,  
μία δοκιμή φάσης Ι  με υψηλής περιεκτικότητας  σε  CBD σε ασθενείς  με ψυχωτικές  
διαταραχές όπως σχιζοφρένεια και μια προκλινική δοκιμή  με  υψηλής περιεκτικότητα  
σε  CBD σε διάφορες διαταραχές του ΚΝΣ  (συμπεριλαμβανομένης της επιληψίας, του  
εγκεφαλικού  και  του  τραυματισμού της  κεφαλής).  Η  GW  Pharmaceuticals  υπέβαλε  
αίτηση  για  έγκριση  φαρμάκων  με  βάση  τη  κάνναβη  στις  ρυθμιστικές  αρχές  του  
Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάρτιο του 2003. Αρχικά, η GW ελπίζει ότι θα κυκλοφορήσει  
στην  αγορά  για  χρορήγηση  φαρμάκων  με  βάση  τη  κάνναβη  έως  το  2004,  αλλά  
σχεδιάζει να  τα  κυκλοφορήσει στην Αγγλία προς το τέλος του 2003.  Δοκιμές για τα  
παράγωγα  κάνναβης  της  GW  έχουν  επίσης  ολοκληρωθεί,  συμπεριλαμβανομένων  
τεσσάρων  τυχαιοποιημένων,  διπλών-τυφλών,  ελεγχόμενων  με  εικονικό  φάρμακο  
κλινικών  δοκιμών  φάσης  ΙΙΙ  που  διεξήχθησαν  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο.  Οι  δοκιμές  
ξεκίνησαν από τον GW τον Απρίλιο του 2002, για να διερευνηθεί η χρήση υπογλώσσιου 
ψεκασμού που περιέχει THC:CBD (σε κοντινή μεταξύ τους  αναλογία) στις ακόλουθες  
παθήσεις: πόνος στον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, πόνος και ύπνος στη βλάβη  
της σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού, νευροπαθητικός πόνος σε MS και γενικό  
νευροπαθητικό πόνο (παρουσιάζεται ως αλλοδυνία). Τα αποτελέσματα από αυτές τις  
μελέτες  δείχνουν  ότι  η  THC:CBD  (σε  κοντινή  μεταξύ  τους  αναλογία)  προκάλεσε  
στατιστικά σημαντικές μειώσεις στον νευροπαθητικό πόνο σε ασθενείς με σκλήρυνση  
κατά πλάκας και άλλες καταστάσεις. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν επίσης βελτιώσεις στα  
άλλα συμπτώματα της ΣΚΠ. Οι μελέτες φάσης ΙΙ της THC:CBD (σε κοντινή μεταξύ τους  
αναλογία) έχουν επίσης ολοκληρωθεί σε ασθενείς με ΣΚΠ, βλάβη του νωτιαίου μυελού,  
νευροπαθητικό  άλγος  και  μικρό  αριθμό  ασθενών  με  περιφερική  νευροπάθεια  
δευτεροπαθής σε σακχαρώδη διαβήτη ή AIDS. Μια δοκιμή φάσης ΙΙ της THC:CBD (σε 
ευρεία μεταξύ τους αναλογία) έχει επίσης ολοκληρωθεί σε ένα μικρό αριθμό ασθενών  
με ρευματοειδή αρθρίτιδα, όπως έχει δοκιμαστεί και το υψηλής περιεκτικότητα σε CBD 
σε ασθενείς με νευρογενή συμπτώματα. Μια μελέτη φάσης ΙΙ έχει επίσης αξιολογηθεί  
με υψηλής περιεκτικότητας σε  THC σε μικρό αριθμό ασθενών για τη θεραπεία του  
περιεγχειρητικού  πόνου.  Οι  δοκιμές  φάσης  ΙΙ  παρείχαν  θετικά  αποτελέσματα  και  
επιβεβαίωσαν ένα εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας για τα φάρμακα που βασίζονται στην  
κάνναβη.  Η  GW  Pharmaceuticals  έλαβε  έγκριση  από  την  IND  για  να  ξεκινήσει  τις  
κλινικές  δοκιμές  φάσης  ΙΙ  στον  Καναδά  σε  ασθενείς  με  χρόνιο  πόνο,  πολλαπλή 
σκλήρυνση και τραυματισμό του νωτιαίου μυελού το 2002. Μετά από συναντήσεις με  
FDA,  Drug  Enforcement  Agency  (DEA),  Office  for  National  Drug  Control  Policy  και  
National  Institute  for  Drug  Abuse,  η  GW  έλαβε  άδεια  εισαγωγής  από  την  DEA  και  
εισήγαγε τα πρώτα εκχυλίσματα κάνναβης στις ΗΠΑ. Η προκλινική έρευνα με αυτά τα  
εκχυλίσματα στις ΗΠΑ συνεχίζεται”.
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