
      ;Εί ναι η κάνναβη αποτελεσματι κή κατά της λευχαι μί ας

(    :  HERB, “Is Cannabis Effective Against Αναδημοσί ευση με μετάφραση από
Leukemia?” http://herb.co/2017/06/13/cannabis-effective-leukemia/, Delilah 
Butter https://herb.co/author/annawilcox/, 13 June, 2017, 
Health https://herb.co/category/health-2/ )

          .     ,   Η κάνναβη έ χει μι α μακρά ι στορί α ω ςθ εραπεί α γιατον καρκί νο Σ εμι α αρχαι ολογ ική έ ρευνα βρέθ ηκε
     2.500   .     ,    κάνναβη στο σώ μα μι ας γ υναί κας ετώ νστην Σιβηρί α Μ ετάαπό περαι τέ ρω έ ρευνα οι ερευνητέ ς

[1]               εί παν ότι αυτή η γ υναί κα μπορεί να εί χε χρησι μοποι ήσει την κάνναβη γιανα δι ευκολύ νει τα
    .  ,       .  ,  συμπτώ ματα του καρκί νου του μαστού Σ ήμερα πολλοί καρκι νοπαθ εί ς τεί νουν προς το βότανο Αλλά

       ,      ,       ενώ ο καρκί νος του μαστού εί ναι έ ναπράγ μα τι γ ίνεται με την λευχαι μί α μπορεί άραγ ε η κάνναβη να
     ;        .εί ναι αποτελεσματι κή και κατά της λευχαι μί ας Ακολουθ ού νοι ενδείξ ει ς που δεί χνουν τα στοι χεί α

[1] “2,500 year old Siberian princess 'died from breast cancer', reveals MRI scan” (   Π ριγ κί πι σσα της
,   2.500 ,      ,     )Σιβηρί ας ηλι κί ας ετώ ν πέθ ανε από καρκί νο του μαστού αποκαλύ πτει η μαγ νητι κή τομογ ραφί α

http://siberiantimes.com/…/2500-year-old-siberian-princess…/

   ;Τι εί ναι η λευχαι μί α
  (leukemia)   [2]         .   Η λευχαι μί α εί ναι έ νας καρκί νος του μυελού τω νοστώ ν και τω νκυττάρω ν του αί ματος Η

    ,         ασθέ νει α επηρεάζ ει τα λευκά αι μοσφαί ρι α προκαλώ ντας τον πολλαπλασι ασμό και την εξ άντληση τω ν
 .             ερυθ ρώ ναι μοσφαι ρίω ν Τ αερυθ ρά αι μοσφαί ρι α εί ναι ζω τικής σημασί ας γιατην παροχή οξ υγ όνου από

    .          τους πνεύ μονες στο υπόλοι πο σώ μα Τ αλευκά αι μοσφαί ρι α κατασκευάζ ονται στον μυελό τω νοστώ ν και
    .αποτελού ν μέ ρος του ανοσοποι ητι κού συστήματος

[2] “Does Cannabis Cure Cancer?” (     ; )Θ εραπεύ ει η κάνναβη τον καρκί νο
http://herb.co/2017/02/10/cannabis-cure-cancer/

             Η λευχαι μί α επηρεάζ ει τα κύ τταρα τα οποί α τελι κά δι αφοροποι ού νται σε δι αφορετι κού ς τύ πους λευκώ ν
.αι μοσφαι ρίω ν

            .  Υ πάρχουν δύ οκύ ρι ες κατηγ ορί ες λευκώ ναι μοσφαι ρίω νκαι οι δύ ομπορού ν να αναπτύξ ουν καρκί νο
 ,    ,          Έ νας τύ πος που ονομάζ εται λεμφοκύ τταρα εί ναι υπεύθ υνα γιατην παραγωγ ήαντι σω μάτω νκαι γιατην

           .    υπεράσπι ση του σώ ματος από τη μόλυνση και τι ς ανω μαλί ες όπω ς οι όγ κοι Τ αμυελοει δή
           ,   βλαστοκύ τταρα παρέ χουν τα δομι κά στοι χεί α γιαπολλά δι αφορετι κά εί δη κυττάρω ν του αί ματος μερι κά

              από τα οποί α ανταποκρί νονται στα σήματα κι νδύ νου του σώ ματος και στη συνέ χει α κατακλύζ ουν τα
 .επι βλαβή παθ ογ όνα

        .      ,    Αρκετά σημαντι κά προβλήματα μπορεί να προκύψ ουν με τη λευχαι μί α Έ νααπό αυτά εί ναι ότι με τα
             υψ ηλά επί πεδα λευκώ ναι μοσφαι ρίω νσημαί νει ότι στο σώ μα δεν υπάρχουν ζωτικά ερυθ ρά αι μοσφαί ρι α

  .      ,       ,  που μεταφέ ρουν οξ υγ όνο Αυτό μπορεί να προκαλέ σει αναι μί α η οποί α συμβάλλει στη χρόνι α κόπω ση
      .         ζ άλη και γ ενι κά σε έ νασυναί σθ ημα εξ ασθέ νι σης Η εύ κολη απόκτηση μώ λω πα και η αι μορραγ ί α

       .συμβάλλουν επί σης στη βλάβη σε ασθ ενεί ς με λευχαι μί α

       ,         Σ εαντίθ εση με τα υγ ι ή κύ τταρα του αί ματος τα καρκι νι κά λευκά αι μοσφαί ρι α δεν υπερασπίζ ονται το
   .             σώ μα από τη μόλυνση Αυτό σημαί νει ότι οι ασθ ενεί ς με λευχαι μί α εί ναι ι δι αί τερα εκτεθ ει μέ νοι στον

      .        κί νδυνο ανάπτυξ ης απει λητι κώ νγιατη ζω ήασθ ενειώ ν Η καταπολέ μηση του κοι νού κρυολογ ήματος ή
          ,    μι ας μυκητι ασι κής λοί μωξ ης μπορεί να επι βαρύ νει υπερβολι κά έ ναν ασθ ενή με λευχαι μί α η οποί α

           .μπορεί να μετατρέψ ει τι ς απλέ ς ασθέ νει ες σε απει λητι κέ ς γιατη ζω ήκαταστάσει ς

     ,       .   Ενώ συχνά θ εω ρείται ω ςπαι δι κή νόσος η λευχαι μί α συνήθω ςεπηρεάζ ει τους ενήλι κες Σ υχνά
       ,      .     χαρακτηρίζ εται σε μί α από τι ς δύ ο κύ ρι ες κατηγ ορί ες την οξ εί α και την χρόνι α Η οξ εί α λευχαι μί α

    .       ,      εξ ελί σσεται γ ρήγ ορα σε πολύ σοβαρή Η χρόνι α λευχαι μί α αρχίζ ει πι ο αργ ά αλλά μπορεί να εξ ελι χθ εί
       .σε τρομακτι κή ασθέ νει α με την πάροδο του χρόνου

   ;Πώ ςθ εραπεύ εται η λευχαι μί α
            .     Οι τυπι κέ ς θ εραπεί ες γιατον καρκί νο δεν εί ναι καθ όλου ευγ ενι κέ ς γιατο σώ μα Η λευχαι μί α συχνά

   ,         αντι μετω πίζ εται με μεταγγ ί σει ς αί ματος χημει οθ εραπεί α και ακτι νοβολί α και με μεταμόσχευση μυελού
 .   [3]  American Cancer Society (   ) ,  2  τω νοστώ ν Ό πω ςαναφέ ρει η Αμερι κανι κή Εται ρεί α Κ αρκί νου από τους

3        .      ασθ ενεί ς με οξ εί αμυελογ ενή λευχαι μί α ει σέ ρχονται σε ύ φεση Μ ετην παρακολούθ ηση της
    ,          .χημει οθ εραπεί ας μετά τον αρχι κό κύ κλο οι μι σοί ασθ ενεί ς έ χουν μι α μακρόχρονη ύ φεση του καρκί νου

[3] “Treatment Response Rates for Acute Myeloid Leukemia - For most types of acute myeloid 
leukemia” (        -    Σ υντελεστέ ς απόκρι σης θ εραπεί ας γιαοξ εί αμυελογ ενή λευχαι μί α Γιατους περι σσότερους

http://herb.co/2017/06/13/cannabis-effective-leukemia/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2017%2F02%2F10%2Fcannabis-cure-cancer%2F&h=ATORQ760qPoBs_UUvI-HHwTvQmUpMDRreWmkp3R9rG0FWW6yLBFXpjaIdJXcVdpsUatIVfRgS0Tmffza86lCGq8Bk5MgdNZoesmR88dajUwrrCrP4CPkhdf0g1pM2TnwcCtaxqG_IvJVtY2h5lrBBlbPjMh9XT792xLCPRIAwZy6X_n9vk92lk9tfQo85_5YEE79PQLUJN_vshLFcePiCf-x5Sa04PuB906kWMiTEwP7d_0MLX3JJCUJmF8rFAdol-MK480wW4n_r6unM1XeAkiaYKie5KtxUx4slw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsiberiantimes.com%2Fhome%2Fborn-in-siberia%2F2500-year-old-siberian-princess-died-from-breast-cancer-reveals-mri-scan%2F&h=ATOwy3PGIhDtYf60tlCp6jHxE-R72Xcc_vEtMOzezdxySLX_a67U7QMCFK3tkckbsYieetWI7uL8kgCc25V0oSmNVNuyuy7q2WlMFJttmQobMD2Z79hcVHg6T7dv7BGBrR097x7pYzBUa9BAPnyM94pFDAfEfYJPVZDwSjwMsz6hYZfCBwayiwvVpcArsVXUKVW0PZvyfmJmGociASReF9HUrzrvp1CGzHeDmefzkkJxy4r5GAwfQkXUWp1IWmWxdvFH77LA6Qh6m8yRpeGwK4y6d5Z6UZaTLi8imw
https://herb.co/category/health-2/
https://herb.co/author/annawilcox/


   )τύ πους οξ εί ας μυελογ ενού ς λευχαι μί ας
https://www.cancer.org/…/acute…/treating/response-rates.html

,           .   Δ υστυχώ ς η χημει οθ εραπεί α μπορεί επί σης να έ χει και μερι κέ ς μακροπρόθ εσμες παρενέ ργ ειες Τ α
       Hodgkin      παι δι ά που λαμβάνουν θ εραπεί α γιατο λέ μφω μα ή που έ λαβαν υψ ηλέ ς δόσει ς

   [4]        .   χημει οθ εραπεί ας εί ναι πι ο πιθ ανό να αναπτύξ ουν καρδι ακά προβλήματα αργ ότερα στη ζω ήτους Η
   :χημει οθ εραπεί α συνδέ εται επί σης με

*  Π νευμονι κά προβλήματα http://www.cancer.ca/…/side-…/lung-damage-and-chemotherapy/
… 
*   Υψ ηλή αρτηρι ακή πί εση http://www.mayoclinic.org/…/chemotherapy-side-…/faq-20058319 
*  Ο ρμονι κά προβλήματα https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/…/pdf/brjcancer00224-0132.pdf 
* Υ πογ ονι μότητα https://www.cancer.org/…/how-cancer-treatments-affect-ferti… 
* Ο στεοπόρω ση https://www.nccn.org/…/life_with…/treatment/bone_health.aspx 
*  Απώ λει α ακοής http://www.nature.com/ng/journal/v41/n12/full/ng.478.html 
* Ν ευροπάθ ει α https://www.cancer.org/…/physica…/peripheral-neuropathy.html 
[4] “Cancer treatments may harm the heart” (         )Οι θ εραπεί ες του καρκί νου μπορεί να βλάψ ουν την καρδι ά
http://www.health.harvard.edu/…/cancer-treatments-may-harm-…

      ,          Ενώ πολλοί ασθ ενεί ς επι βιώ νουν από την λευχαι μί α η δι άγ νω ση καρκί νου σε έ ναάτομο αποτελεί μι α
     .        ασθέ νει απου συχνά έ χει μακρόχρονη δι άρκει α Οι θ εραπεί ες χημει οθ εραπεί ας επηρεάζ ουν τόσο τα
      ,     .    καρκι νι κά κύ τταρα όσο και τα υγ ι ήκύ τταρα προκαλώ ντας βλάβες στο σώ μα Οι χει ρουργ ικέ ς

    ,         επεμβάσει ς δεν εί ναι μόνο επεμβατι κέ ς αλλά μπορού ν να οδηγ ήσουν σε οδυνηρή πολυνευροπάθ ει α
   '       .και άλλα προβλήματα καθ όλη τη δι άρκει α ζω ής ενός ασθ ενού ς

          .  ,   Αυτέ ς οι ανεπιθύ μητες ενέ ργ ειες μπορεί να μην εξ αφανίζ ονται με το χρόνο Αντίθ ετα συχνά
     .  ,       αντι μετω πίζ ονται με πρόσθ ετα φάρμακα και θ εραπεί ες Σ υνολι κά οι παραδοσι ακέ ς θ εραπεί ες γιατον

     ,  '        καρκί νο μπορού ν να καταστρέψ ουν τον οργ ανι σμό γι αυτό υπάρχει μι α τόσο επι τακτι κή ανάγ κη να
       .       αναπτυχθ ού ναποτελεσματι κέ ς θ εραπεί ες που θ αμειώ σουν τι ς βλάβες Αυτός εί ναι ακρι βώ ς ο λόγ ος για

           .τον οποί ο υπάρχει τόσο μεγ άλο ενδι αφέ ρον γιατην ι ατρι κή χρήση της κάνναβης

      ;Η κάνναβη εί ναι αποτελεσματι κή κατά της λευχαι μί ας
 [5]      2017      ,   Μιαμελέ τη που δημοσι εύθ ηκε τον Μ άι ο του δι απί στω σε ότι δύ ο ενώ σει ς της κάνναβης η

 (CBD)    (THC)      κανναβι δι όλη και η τετραϋ δροκανναβι νόλη σκοτώ νουν με επι τυχί α τα κύ τταρα
[6]   .  ,          λευχαι μί ας από μόνες τους Ω στόσο η μελέ τη δι απί στω σε επί σης ότι τα κανναβι νοει δή λει τουργ ού ν

      (  ) .      καλύ τερα όταν χρησι μοποι ού νται μετά από χημει οθ εραπεί α όχι πρι ν Η έ ρευνα δημοσι εύθ ηκε στο
International Journal of Oncology (   ) .Διεθ νέ ςΠ ερι οδι κό Ογ κολογ ί ας
[5] “Anticancer effects of phytocannabinoids used with chemotherapy in leukaemia cells can be 
improved by altering the sequence of their administration” (     Οι αντι καρκι νι κέ ς επι δράσει ς τω ν

           φυτοκανναβι νοει δώ νπου χρησι μοποι ού νται με τη χημει οθ εραπεί α στα κύ τταρα λευχαι μί ας μπορού ν να
      )βελτιωθ ού νμεταβάλλοντας την αλληλουχί α της χορήγ ησής τους

https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/1/369 
Π ερί ληψ η
“            Τ αφυτοκανναβι νοει δή έ χουν αντι καρκι νι κή δραστηρι ότητα όταν χρησι μοποι ού νται μόνα τους και έ χει

       in vitro       δει χθ εί επί σης ότι συνδυάζ ονται ευνοϊ κά μεταξύ τους σε κύ τταρα λευχαι μί ας γιατη δημι ουργ ί α
 .          βελτιω μέ νης δραστι κότητας Έ χουμε δι ερευνήσει την επί δραση του συνδυασμού κανναβι νοει δώ νκαι

        .   ,   αξ ι ολογ ήσαμε την αντι καρκι νι κή τους δραστηρι ότητα σε μοντέ λα κυτταρι κής γ ραμμής Από αυτού ς οι
 ,            ,  πι ο αποτελεσματι κοί στη συνέ χει α χρησι μοποι ήθ ηκαν μαζ ί με τα κοι νά φάρμακα κατά της λευχαι μί ας

            κυταραβί νη και βι νκρι στί νη και τα αποτελέ σματα αυτής της συνδυαστι κής θ εραπεί ας στον κυτταρι κό
  in vitro.          θ άνατο μελετήθ ηκε Τ ααποτελέ σματα δεί χνουν ότι έ νας αριθ μός από κανναβι νοει δή θ α

             μπορού σαν να συνδυαστού ν γιανα παράγ ουν έ νααποτέ λεσμα ανώ τερο από εκεί νο που επι τυγ χάνεται
    .   ,    HL60,   IC50  48 εάν τα συστατι κά χρησι μοποι ηθ ού ν ξ εχω ρι στά Γιαπαράδειγ μα σε κύ τταρα οι τι μέ ς σε

    (CBD)    (THC)    ώ ρες γιατην κανναβι δι όλη και την τετραϋ δροκανναβι νόλη όταν χρησι μοποι ήθ ηκαν μόνα
  8  13 ,  .  ,    ,   4 .    τους ήταν και μΜ αντί στοι χα Ω στόσο όταν χρησι μοποι ήθ ηκαν μαζ ί ήταν μΜ Η ανάλυση

          ,   μεσαί ου αποτελέ σματος επι βεβαίω σε το όφελος από τη χρήση κανναβι νοει δώ νσε ζ εύγ η με
   <1   .      υπολογ ι σμέ νους δεί κτες συνδυασμού σε πολλέ ς περι πτώ σει ς Τ απι ο αποτελεσματι κά ζ εύγ η
        κανναβι νοει δώ νακολούθω ςσυνεργ άστηκαν περαι τέ ρω όταν συνδυάστηκαν με τους

           χημει οθ εραπευτι κού ςπαράγ οντες και ήταν επί σης ικανά να ευαι σθ ητοποι ήσουν τα κύ τταρα λευχαι μί ας
   .         .  στι ς κυτταροτοξ ι κέ ς τους δράσει ς Η αλληλουχί α χορήγ ησης αυτώ ν τω νφαρμάκω ν ήταν σημαντι κή

          χρησι μοποιώ ντας κανναβι νοει δή μετά τη χημει οθ εραπεί α εί χε ω ςαποτέ λεσμα μεγ αλύ τερη επαγωγ ή
,           .   απόπτω σης ενώ αυτό ήταν το αντίθ ετο όταν αναστρέ φεται το χρονοδι άγ ραμμα χορήγ ησης Τ α

        ,    αποτελέ σματά μας υποδει κνύ ουν ότι όταν ορι σμέ να κανναβι νοει δή συνδυάζ ονται μαζ ί το προκύ πτον

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.spandidos-publications.com%2Fijo%2F51%2F1%2F369&h=ATMW8IVTX9IobUGCVPeuSUTuk5RJrTmukbuzBcjReEIhFpIvl0ZPjvmBEQw2Eybl1SYSDSc9fLh81xUt4P_zHGGPBpfZvbuv94b7vbPej5Cls4Vuggc8TZDEMkqTR6-O1_oF5gf8hbuLstQJduK03ZTHyH4qS7RO5eBuUHVD7-g7pE0YUDR2aHw3pKno64OOEbA_oH5htesBM0LKp0TIiMNLkDPW8RTXeJdpXO76_uRZAZpu6dQAWEZ_tqLsQW-gt5w75E4p_k0YoBl7QuO1xDP5WPMODLqi4a_b0Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.health.harvard.edu%2Fheart-health%2Fcancer-treatments-may-harm-the-heart&h=ATN7MxV17H4y9X1QOUiBdamrhXDKb1wcX2l-_QM0yj6KYWT3n3o0HHt1Suw-0oROQJPPxQaHZj6ad0KMfHvun_iWcMZ_8a7F3xWBd9g_3TxbnXw0xXE7D0Hepa5taOMCifKFQBIX4Yuelh0zi_2HsoO7goGKvxqz3VFbXB88NA92nhFoA6KOuFFneDJ0y5jO55bqyFF4ywxYSE-NC3HznrrYf76PFB4kdTkUaAl0e4Sg2HVz-zYKJztsHGt1yVyKAY_SvEshssByiEtKx4b7dAhT71hEXVQ3HHVgmA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cancer.org%2Ftreatment%2Ftreatments-and-side-effects%2Fphysical-side-effects%2Fperipheral-neuropathy.html&h=ATO-YVTxsqa3U7pVH0KnmbYvXauCJubRbzN6nlQzX8JKkKdtgSoTAcFdA0neG4YlKeHtJ2GS0j-K6fxyut9k4V2FFcay_SA1W30ZvD1q3LS0iyoXyAw_uJ07eEg9o2YdeogUpm3Xb4QnKGkJ9GO7rUKTNWvLg9mK9Z-vQqr3unrKIo-FXyY8Lrb-6-vznTfJUQPUa5sae2_D238E1zwDCkvMTgc4-xTOFjuUR6bdXoyDBI8asxwqLcDsSJfxIhPpmuNVfyftTTCq__fZZhpAx5JPhsn6OzCfUm-5ZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fng%2Fjournal%2Fv41%2Fn12%2Ffull%2Fng.478.html&h=ATOtw3Th5sV7MNNzOqmI9Q9wB3pzcdHDjckgIw3Yn7OeHQNCVfTgP21LPvjvsZqhVp7wHdg7xUJT2SjkxULMZBVZkFGUiZZwObrnRw3ccO5RnCpDL9nY57sS-qfQ4nKmV-OUWovQakOcFsahXI4HM8CynsUAtkJtlKgp33fUjB0AxrSk9ZO7bHWXpMSkdFoqhFB6bmGFqRQ2rCcX_DzdpcqFdduDeh-Fy9ndsLTP8o0un_UODitQTCo9pGc7IhtY26ykAyS_X4jfVkQVqLUVQOLJd1UmgWIz7zvzeg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nccn.org%2Fpatients%2Fresources%2Flife_with_cancer%2Ftreatment%2Fbone_health.aspx&h=ATP2siDkC1QAYXuVSlHR5tA-CXQl83rcetunLqBsaRRW6ZLixUJ4GWopwKezL78eWLjBRw2_G1mgdSxtu0UgijfGe49ha-ti0rULla9WV6ugeLIneoLlfrNEegiHt83vXZfeFNmV6iWiXtabw_lKCYl22Cn0GjoboTfLFp-kKhikMaqoKN4km8CL7U-_sH0zAkPx8ytcXclN_EGGzI56P78YspbZ-i-ByhjAfyn8O2Rdv72diGNjHbI7h8-uzXYoXMPIdQLGjvY61MqmGq6aH9kh5JeJJAqzJL928A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cancer.org%2Ftreatment%2Ftreatments-and-side-effects%2Fphysical-side-effects%2Ffertility-and-sexual-side-effects%2Ffertility-and-women-with-cancer%2Fhow-cancer-treatments-affect-fertility.html&h=ATNnwiWVlHzUDipEG6XHF4H6TssMz3B1fvHh2qHHMqHT3_Hb9FADUUOTR9cQNYrl2r8E-QauptR_a76krE0QbAxdwQYlerSLXLZ9Oh8irKicLuaRwL8CYIZbKlL4iR9LD5snRRSnOeX-q6BVIEXjRGKOD9yMqVa3L4WxTkXcPXvsBUKKBg6KgKs-ZndTmt1NGbenuZ1RjM_y4NJdjuuIBu88bjIyBhLyWvsWsxVBOYxnLFLQk81LKbMOrCc5S3tl6xrM6DhwUVyVOLTsbcssjoUKEqat3MeQ6Aq0xw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1971355%2Fpdf%2Fbrjcancer00224-0132.pdf&h=ATORWuC1Hqg3lqOxU_uB1NWRNmrTRmo3FsGK-X_znOzCotuPE-PBRGr2t04KPGYa10Bx6GpMd6L7G-D81AaEve1YqrPbI4ePpO9idTQ69FwhUKfIKaZhyKGWikClGbuZaros7Vsx3ubaY92v3YJbdfCJNNSmED5lzOZfS1aSGF9x8Wlfd7i5BhazylBcihpEpyN4evseAJkSwv1zKIbPyIdAZLJFMKaT2jFC9rmJQ8-eDrBI0dbfw3SghpKPNlObiATUQrkaakXSJNHIlXBYG3-uzewzcK6IsVHtxw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mayoclinic.org%2Fdiseases-conditions%2Fcancer%2Fexpert-answers%2Fchemotherapy-side-effects%2Ffaq-20058319&h=ATMNDdHvWmoxIa7ViygXRU5DeQvxXqv87EWLCQMWarGcJ_lYQ064ZXIR0Uqmb-RDScr2v0-R8j3KGZjoObjLNaZmRHA2H_9Lv3uZXlcE4fOGIjEN6DxfbhqWQfA3JP4tEO7kkVtUKzoGnGUEPGZWKzS7HoRFVbmkQPLVim_-Sxz78lRbhI-dJ_sCWALxLQH_KowV0pncu2E4Nmsd-jBcodfyjF2Koq311T7_Sz-HVODmolgbyx5snMWjB4hFjEYkPMzx6IQ49R_AV2GgzG1_BdRC4u27MSgbc72BuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cancer.ca%2Fen%2Fcancer-information%2Fdiagnosis-and-treatment%2Fchemotherapy-and-other-drug-therapies%2Fchemotherapy%2Fside-effects-of-chemotherapy%2Flung-damage-and-chemotherapy%2F%3Fregion%3Don&h=ATM9BXzYqLsqy_J2apXItxM9aV4OimX4v_zDJeELCpcs1ArFBtchKCy8k5Aaq2N5m-gvJSzmLe8I1nrebVRHXZExTj5RQ0qezQ8F_X9rO2D2qI7Bh0oVSuJ_18yBIRhzxszgfVXPe6VIQ8-IHtWrDzzMewRopyGD2rNoXsUDaqqJZdAekagUpVTmH8EsUNARHhgBbqOsXvmoO_dtPEG18jEqrx6iQSp90487nZlfKoBZwGImCeMWElSOUHRdi5oXDBmU4biZhgcLMJntnGFAxuzxVVi0EeSPQJpGNg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cancer.ca%2Fen%2Fcancer-information%2Fdiagnosis-and-treatment%2Fchemotherapy-and-other-drug-therapies%2Fchemotherapy%2Fside-effects-of-chemotherapy%2Flung-damage-and-chemotherapy%2F%3Fregion%3Don&h=ATM9BXzYqLsqy_J2apXItxM9aV4OimX4v_zDJeELCpcs1ArFBtchKCy8k5Aaq2N5m-gvJSzmLe8I1nrebVRHXZExTj5RQ0qezQ8F_X9rO2D2qI7Bh0oVSuJ_18yBIRhzxszgfVXPe6VIQ8-IHtWrDzzMewRopyGD2rNoXsUDaqqJZdAekagUpVTmH8EsUNARHhgBbqOsXvmoO_dtPEG18jEqrx6iQSp90487nZlfKoBZwGImCeMWElSOUHRdi5oXDBmU4biZhgcLMJntnGFAxuzxVVi0EeSPQJpGNg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cancer.org%2Fcancer%2Facute-myeloid-leukemia%2Ftreating%2Fresponse-rates.html&h=ATPkFGD0fX6kAZk4USvo8DV2PXriCy2qFFgO3SA3flWFUiULhFkEhgkI8fq-D6DCMvHeLYiv2i7HOezAeBcy5LdL6zXUvd2Uac5cJ3us8Rq6jukoGSoGi-K73Fe9SWpCfcow35QuScMdFrffc0XLp0xJeEF9AWYNqIZA-cMawo0_DKKT3K0uqDveVdtAjIaUlxZJHvf3AIUIcVOF182lnYC78bYpxDJgNDVOdzblE8Lc3DmvufK0MD6Ac_xdtR6_DGHWKZebKF-R27sni85Eb8Ypo765vWeg0lSsYA


             προϊ όν μπορεί να συνδυαστεί συνεργ ατι κά με κοι νά φάρμακα κατά της λευχαι μί ας επι τρέ ποντας τη
      ,      δραστι κή μείω ση της δόσης τω νκυτταροτοξ ικώ νπαραγ όντω ν αλλά ακόμη να παραμέ νουν

.   ,           αποτελεσματι κά Π αρόλα αυτά η αλληλουχί α χορήγ ησης φαρμάκου εί ναι κρί σι μη γιατην επι τυχί α
             αυτώ ν τω ν τρι πλώ νσυνδυασμώ ν και θ απρέ πει να λαμβάνεται υπόψ η κατά τον προγ ραμματι σμό
 ”.τέ τοιω νθ εραπειώ ν

[6] “New Research Just Confirmed That Cannabis Kills Leukemia Cells” (    Νέ ες έ ρευνες επι βεβαίω σαν
     )ότι η κάνναβη σκοτώ νει κύ τταρα λευχαι μί ας

http://herb.co/2017/06/08/cannabis-kills-leukemia-cells/

            Η μελέ τη αυτή αποτελεί μέ ρος ενός ταχέω ςαναπτυσσόμενου όγ κου εργ αστηρι ακώ νστοι χείω νπου
       .     ,   υποδηλώ νουν ότι η κάνναβη σκοτώ νει αποτελεσματι κά τον καρκί νο Γιασχεδόν δύ οδεκαετί ες οι

             ερευνητέ ς μελετού ν τι ς ι δι ότητες καταπολέ μησης του καρκί νου με το φυτό της κάνναβης στο
.εργ αστήρι ο

 ,           .  Μέ χρι στιγ μής οι επι στήμονες έ χουν πει ραματι στεί μόνο με κυτταροκαλλιέ ργ ειες και ζωικάμοντέ λα
 ,              Π αρόλα αυτά οι πρώ τες ενδείξ ει ς μέ χρι τώ ρα δεί χνουν ότι οι ενώ σει ς κάνναβης εί ναι αποτελεσματι κέ ς

   .  ,         έ ναντι πολλώ ν τύ πω νλευχαι μί ας Δ υστυχώ ς οι παγ κόσμι οι περι ορι σμοί στην καλλιέ ργ ει α της κάνναβης
         .θέ τουν σοβαρά όρι α στην επι στημονι κή έ ρευνα σε όλο τον κόσμο

     ,          Τ αερευνητι κά εμπόδι α αποτελού ν μείζ ον πρόβλημα καθώ ςη πρώ ι μη έ ρευνα σχετι κά με το φυτό
               κάνναβης δι απί στω σε ότι οι ενώ σει ς του βοτάνου όχι μόνο μειώ νουν με επι τυχί α τους όγ κους στα

       ,       τρω κτι κά και καταστρέ φουν τα καρκι νι κά κύ τταρα στο εργ αστήρι ο αλλά θ εω ρού νται επί σης και μη
.        .τοξ ικά Κ άτι που δεν ι σχύ ει γιατη χημει οθ εραπεί α

,              Τώ ρα τα πρώ ι μα εργ αστηρι ακά ευρήματα πρέ πει να δοκι μαστού ν σε τυφλέ ς και ελεγ χόμενες κλι νι κέ ς
  .δοκι μέ ς σε ανθ ρώ πους

   ,             ,   Εί ναι ενδι αφέ ρον το ότι ενώ η χημει οθ εραπεί α στοχεύ ει τόσο σε καρκι νι κά όσο και σε υγ ι ή κύ τταρα η
[7]             έ ρευνα στον καρκί νο του εγ κεφάλου υποδηλώ νει ότι η κάνναβη απευθύ νεται μόνο στα άρρω στα

      .κύ τταρα και αφήνει ανέ παφα τα υγ ι ή κύ τταρα
[7] “Cannabinoid action induces autophagy-mediated cell death through stimulation of ER stress in 
human glioma cells” (            Η δράση τω νκανναβι νοει δώ νπροκαλεί κυτταρι κό θ άνατο με τη μεσολάβηση της

     ER    ”αυτοφαγ ί ας μέ σω διέγ ερσης του στρες σε ανθ ρώ πι να κύ τταρα γ λοιώ ματος
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/…/PMC2673842/pdf/JCI37948.pdf 
Π ερί ληψ η
“            ,      Η αυτοφαγ ί αμπορεί να προάγ ει την κυτταρι κή επι βίω ση ή τον κυτταρι κό θ άνατο αλλά η μορι ακή βάση

         .      9-γιααυτόν τον δι πλό της ρόλο στον καρκί νο παραμέ νει ασαφής Εδώ αποδει κνύ ουμε ότι η Δ
 (THC),      ,     τετραϋ δροκανναβι νόλη το κύ ρι ο δραστι κό συστατι κό της κάνναβης προκαλεί θ άνατο κυτταρι κού

    .        THC   γ λοιώ ματος μέ σω διέγ ερσης της αυτοφαγ ί ας Τ αδεδομέ να μας υποδει κνύ ουν ότι η προκάλεσε τη
           συσσώ ρευση κεραμι δί ου και τη φω σφορυλίω ση του παράγ οντα εκκί νησης της ευκαρυω τι κής διέγ ερσης

2  (eIF2 )           ER    α α και με αυτόν τον τρόπο ενεργ οποί ησε μί α απόκρι ση στρες που προήγ αγ ε αυτοφαγ ί α
  3-  (   TRB3)     Akt / μέ σω αναστολής εξ αρτώ μενου εξ αρτώ μενου από ομόλογ οαναστολής του στόχου

    1 (mTORC1). ,       θ ηλαστι κού του συμπλόκου ραπαμυκί νης Επί σης δείξ αμε ότι η αυτοφαγ ί αβρί σκεται
           ανοδι κά της απόπτω σης στον προκαλού μενο από κανναβι νοει δή καρκι νι κό κυτταρι κό θ άνατο σε

               άνθ ρω πο και ποντι κό και ότι η ενεργ οποί ηση αυτής της οδού ήταν απαραί τητη γιατην αντι καρκι νι κή
   in vivo.           δράση τω νκανναβι νοει δώ ν Αυτά τα ευρήματα περιγ ράφουν έ ναν μηχανι σμό με τον οποί ο η

THC              μπορεί να προάγ ει τον αυτοφαγ ικό θ άνατο τω νκαρκι νι κώ νκυττάρω ν ανθ ρώ που και ποντι κού και
            να αποδείξ ει ότι η χορήγ ηση κανναβι νοει δώ νμπορεί να εί ναι μι α αποτελεσματι κή θ εραπευτι κή

     ”.στρατηγ ική γιατη στόχευση ανθ ρώ πι νω νκαρκί νω ν

               Η έ ρευνα μέ χρι τώ ρα δεί χνει ότι η κάνναβη σκοτώ νει τα καρκι νι κά κύ τταρα με τέ σσερι ς δι αφορετι κού ς
[8].  ,              τρόπους Μέ χρι στιγ μής μόνο δύ οαπό αυτού ς τους μηχανι σμού ς έ χουν μελετηθ εί σε σχέ ση με τη
.λευχαι μί α

[8] “These Are The 4 Ways Cannabis Kills Cancer” (    4       Αυτοί εί ναι οι τρόποι που η κάνναβη σκοτώ νει τον
)καρκί νο

http://herb.co/2016/08/25/cannabis-kills-cancer/

1. Αντι πολλαπλασι αστι κός
 ,       .   2016,  [9]  Μ όλι ς ξ εκι νήσουν τα καρκι νι κά κύ τταρα συνεχίζ ουν να αναπτύ σσονται Τ ο έ ναπεί ραμα που

  BioMed Central Cancer       ,   δημοσι εύ τηκε στο δι απί στω σε ότι το ψ υχοδραστι κό συστατι κό της κάνναβης η
THC,         .με επι τυχί α σταμάτησε τον πολλαπλασι ασμό τω νκυτταρι κώ νκαλλι εργ ειώ νλευχαι μί ας

http://herb.co/2016/08/25/cannabis-kills-cancer/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2673842/pdf/JCI37948.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2017%2F06%2F08%2Fcannabis-kills-leukemia-cells%2F&h=ATNBk3nUVDRZiWdHqLKxcsKzBCaSh4xw3bMeZZgmSwgMdzRE2AZa0TiOxywxvwjRFy6uC0ppf4HAqEf5O4FgTlUKY3Z8fZoKhNBdJ3n-YCGpXbyRO0O-V1Wjb3EpnLKfQmB9RjnCnOoGhrCT1DW6aiceL-Ye0r4I0aFL46MNkUQFxaE-yGj_T8gr9_LmPVKJdSr8rhD-_cCJ7Lnktmx61XvDqG8P6LZjQXpnOfaM2P6v7xCOLTxQaD6n1p_PkuvVHrUJYEecuWB2PpbteBPsFj4LzSVjck4CbZG5fg


[9] “Dronabinol has preferential antileukemic activity in acute lymphoblastic and myeloid leukemia with 
lymphoid differentiation patterns” (         Η δροναμπι νόλη έ χει προτι μησι ακή αντι λευχαι μι κή δράση στην οξ εί α

       )λεμφοβλαστι κή και μυελοει δή λευχαι μί α με μοντέ λα λεμφοει δού ς δι αφορι σμού
https://goo.gl/Bfe74e 
Π ερί ληψ η
“ :        ,    Dronabinol (  Ι στορι κό Έ χει αποδει χθ εί προηγ ουμέ νω ςσε αρκετά μοντέ λα καρκί νου ότι η συνθ ετι κή
THC)      –      μπορεί να έ χει αντι καρκι νι κή δραστηρι ότητα ω στόσο υπάρχουν αμφι λεγ όμενα δεδομέ να για

 .       THC         οξ εί α λευχαι μί α Έ χουμε ανέ κδοτες ενδείξ ει ς ότι η μπορεί να συνέ βαλε στον έ λεγ χο της νόσου σε
     .έ ναν ασθ ενή με οξ εί ααδι αφοροποί ητη λευχαι μί α

:       ,       Μέθ οδοι Γιανα δοκι μαστεί αυτή η υπόθ εση αξ ι ολογ ήσαμε την αντι λευχαι μι κή αποτελεσματι κότητα της
THC        ex vivo   .  σε αρκετέ ς κυτταρι κέ ς σει ρέ ς λευχαι μί ας και καλλι εργ ήθ ηκαν βλαστοί φυσι κής λευχαι μί ας

      CB1 / 2      Η ανάλυση έ κφρασης γιατους υποδοχεί ς εκτελέ στηκε με ανοσοαποτύ πω ση και κυτταρομετρί α
.     CB-      CRISPR   ροής Οι ανταγω νι στέ ς του υποδοχέ ακαθώ ςκαι η προσέγγ ιση δι πλής ψ ευδοεναλλαγ ής

          .χρησι μοποι ήθ ηκαν γιανα εκτι μηθ εί η εξ ει δί κευση του υποδοχέ ατω νπροαποπτω τικώ ναποτελεσμάτω ν
:        Αποτελέ σματα Σ ημαντι κά αντι πολλαπλασι αστι κά καθώ ςκαι προαποπτω τι κά αποτελέ σματα

     –        επι δεί χθ ηκαν σε έ ναυποσύ νολο περι πτώ σεω ν με προτί μηση λευχαι μι κώ νκυττάρω ν από την λεμφι κή
          .     σει ρά ή από κύ τταρα οξ εί ας μυελογ ενού ς λευχαι μί ας που εκφράζ ουν λεμφι κού ς δεί κτες Η επαγωγ ήτης

    CB1     CB2,     απόπτω σης δι αμεσολαβήθ ηκε μέ σω του καθώ ςεπί σης και του και η έ κφραση τω ν
 CB          .   υποδοχέω ν ήταν προαπαι τού μενο γιατην ανταπόκρι ση της θ εραπεί ας στα μοντέ λα μας Εί ναι

         in vivo.σημαντι κό ότι αποδει κνύ ουμε ότι οι αντι λευχαι μι κέ ς συγ κεντρώ σει ς εί ναι εφι κτέ ς
:              Σ υμπέ ρασμα Η μελέ τη μας παρέ χει αυστηρά δεδομέ να γιατην υποστήριξ ητης κλι νι κής αξ ι ολόγ ησης

 THC             της ω ςεπι λογ ής χαμηλής τοξ ικότητας σε έ νακαλά καθ ορι σμέ νο υποσύ νολο ασθ ενώ νμε οξ εί α
” .λευχαι μί α

     dronabinol,         Η μελέ τη χρησι μοποί ησε την ουσί α το οποί ο εί ναι έ νασυνθ ετι κό φάρμακο σχεδι ασμέ νο να
       THC.         μοι άζ ει και να μι μεί ται τι ς επι δράσει ς της Οι ερευνητέ ς δι απί στω σαν ότι το φάρμακο ήταν πι ο

            αποτελεσματι κό σε κύ τταρα οξ εί ας λεμφοβλαστι κής και μυελογ ενού ς λευχαι μί ας και οι συγγ ραφεί ς της
    :μελέ της κατέ ληξ αν τελι κά στο εξ ής

“              THC  Η μελέ τη μας παρέ χει αυστηρά δεδομέ να γιατην υποστήριξ ητης κλι νι κής αξ ι ολόγ ησης της ω ς
           ” .επι λογ ής χαμηλής τοξ ικότητας σε έ νακαλά καθ ορι σμέ νο υποσύ νολο ασθ ενώ νμε οξ εί α λευχαι μί α

      THC[10]        Η μελέ τη δι απί στω σε επί σης ότι η ήταν αποτελεσματι κή κατά τω νκυττάρω ν λευχαι μί ας σε
 ,          ευρεί α κλί μακα μειώ νοντας τον πολλαπλασι ασμό και προκαλώ ντας την αυτοκαταστροφή τω ν

 .            in vivo, καρκι νι κώ νκυττάρω ν Οι ερευνητέ ς δι απί στω σαν επί σης ότι αυτά τα αποτελέ σματα εί ναι εφι κτά
     .         δηλαδή μέ σα σε έ ναν ζω ντανό οργ ανι σμό Π ρόκει ται γ ιαπολλά υποσχόμενη έ ρευνα γιαμελλοντι κέ ς
       .δοκι μέ ς φαρμάκω ν γιαλευχαι μί α με βάση την κάνναβη

[10] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” (THC:    Ό λαόσα πρέ πει
    9- )να ξέ ρει ς γιατην δέ λτα τετραϋ δροκανναβι νόλη

http://herb.co/2016/07/24/what-is-thc/

2.  Αυτοκτονί α κυττάρω ν
,      ,     .      Κ ανονι κά τα κύ τταρα που εί ναι παλι ά νοσού ντα ή μολυσμέ να πεθ αί νουν Υ πάρχουν μερι κοί τρόποι με

          .   τους οποί ους τα κύ τταρα αυτοκαταστρέ φονται με φυσι ολογ ικό τρόπο υπό κατάλληλες συνθ ήκες Έ νας
   ,            .  τρόπος εί ναι η απόπτω ση η οποί α μπορεί να ορι στεί χαλαρά ω ςμι α αυτοκτονί α τω νκυττάρω ν

,             Δ υστυχώ ς τα καρκι νι κά κύ τταρα σταματού ν να ανταποκρί νονται σε αυτά τα αυτόματα σήματα
.  '  ,       .θ ανάτω σης Αντ αυτού συνεχίζ ουν να μεγ αλώ νουν και να πολλαπλασι άζ ονται

      .            Η κάνναβη μπορεί να το σταματήσει αυτό Η έ ρευνα γιατον καρκί νο έ δειξ ε ότι οι ενώ σει ς κάνναβης
      ,      μπορού ν να προκαλέ σουν απόπτω ση στα κύ τταρα όγ κου γ εγ ονός που αποτελεί χαρακτηρι στι κό
    .   2006,  [11]    γ νώ ρι σμα ενός αποτελεσματι κού καρκί νου φαρμάκου Τ ο μι α μελέ τη που δημοσι εύθ ηκε στο

Molecular Cancer Research      THC      δι απί στω σε ότι η θ εραπεί α με προκάλεσε με επι τυχί α την απόπτω ση
    .σε καλλι εργ ημέ να λευχαι μι κά Τ κύ τταρα

[11] “ 9-Tetrahydrocannabinol-Induced Apoptosis in Jurkat Leukemia T Cells Is Regulated by Δ
Translocation of Bad to Mitochondria” (    9-     Η επαγ όμενη από Δ τετραϋ δροκανναβι νόλη απόπτω ση σε Τ

  Jurkat     Bad  )κυττάρω ν λευχαι μί ας ρυθ μίζ εται από μετατόπι ση του σε Μιτοχόνδρι α
https://goo.gl/hPTiWn 
Π ερί ληψ η
“    ,    9-  (THC), Τ αφυτι κά προερχόμενα κανναβι νοει δή συμπερι λαμβανομέ νης της Δ τετραϋ δροκανναβι νόλης

    ,        .   προκαλού ν απόπτω ση στα λευχαι μι κά κύ τταρα αν και ο ακρι βής μηχανι σμός παραμέ νει ασαφής Στην
 ,      THC       ;    τρέ χουσα μελέ τη ερευνήσαμε την επί δραση της στα προς τα πάνω και στα προ τα κάτω
            (ERK) συμβάντα τα οποί α ρυθ μίζ ουν την πρόσθ ετη κυτταρι κή δι α της σήμανσης ρυθ μιζ όμενη κι νάση

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FhPTiWn&h=ATOKIxFoLdHOJj0nMrpTzTSBiROGrEuM1fVm18Lm2J7mjAPhlbBSqB5bNOhVMdgLv18sIOPHd1V0Mdb6tVnY3kfmvQfWrhEZ7nO1MwncUYEn4MpgknruL7rrzmNQJrBnyqfjYN8uop_n4jWLYUXAwCPCzD_3isOVzvKoBv12ZAkDObi8tgMJBBkmF3jkCvV6dF3aImWpa2Vsll4NTshhv9ZZIHakhXe-C4-N8A0XroFIKBV-RhVckVX8ZF89AXLoLImPAgimTsBCtBciH6wQs95j1I-lRv1NjeSEB7Tjl9ga
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2016%2F07%2F24%2Fwhat-is-thc%2F&h=ATPb_L4BlXRdTdX0HBCJko9NHdaMqK9PWzw2Hfy5Q_Y-6v8h-QFsCB1FKF2cozw9QQNz4cFYtuHoDwtjFkvUAk7LrADHhURcpqc4106GZYSG1JG109lf2j8RC0FvAG1DbsD-qv2bo6L56IhW7f1c5bw87Iu4EEgHYtpKIS99o6hWWP5SPdT1LYCQtS0woEMhn_bqoEiPf9mA_43IXxzstvbDD5IgD_82O3G4Xiald1wJYr9mcklidoP8RFId0xL8r4F83MACdDUVK8KLOgc5f4voluKl5QVIzD-Ofg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FBfe74e&h=ATPnd4KbaejAwue2nKBDzkJDWlQ3-EXBf153VQL1j60_0fHMsPOkU2UlV7OCdl79_7FxchZWzcN3wyIVorg-HAYbXrT4JCviVFjITLjlBJvnRZRNseDz7cHRUbxez-ZFlbJ2aWVh-ys-yGOUwfr98Z0VrnwWPlb19hdqwcCigRij8E67XMwBMM9OuN6MQKH_nooEkFzrj4zgQ6qT-JYgRVHAHd5p_McTGkNJYTeXOKkQnC6PirgbZzNl66ffhRpADMtqDuM8eTVC347FVytPL03l9CbMUqbjPrbg5w


             ενότητα τω νενεργ οποι ημέ νω νμε μι τογ όνο οδώ νπρω τεϊ νι κής κι νάσης κυρίω ςσε ανθ ρώ πι να κύ τταρα Τ
 Jurkat.          THC   Raf-λευχαι μί ας Τ αδεδομέ να έ δειξ αν ότι η προς τα κάτω ρυθ μιζ όμενη καθ οδηγ ού μενη από

1 /       / ERK  ( ) / ERK / RSK ενεργ οποι ημέ νη από μι τογ όνο κι νάση πρω τεϊ νι κής κι νάσης κι νάσης Μ ΕΚ
    Bad  .   THC      Akt. οδηγ εί σε μετατόπι ση του στα μι τοχόνδρι α Η μείω σε επί σης τη φω σφορυλίω ση του
,      Bad     3-Ω στόσο δεν παρατηρήθ ηκε σημαντι κή συσχέ τι ση μετατόπι σης με οδού ς σηματοδότησης
           κι νάσης φω σφατι δυλι νοσι τόλης και πρω τεϊ νι κής κι νάσης Α όταν τα εξ ετασθέ ντα κύ τταρα εξ ετάστηκαν σε

      Bad   Western    Bad  σχέ ση με την κατάσταση φω σφορυλίω σης του με κηλί δω ση και εντοπι σμό του σε
   .  ,     THC     μι τοχόνδρι α με ομοεστι ακή ανάλυση Επι πλέ ον η θ εραπεί α με μείω σε την κακή φω σφορυλίω ση

 Ser112        - Bad   Ser136   σε αλλά απέ τυχε να μεταβάλει το επί πεδο του φω σφο στην τοποθ εσί α που έ χει
       3-  / Akt.   Jurkat αναφερθ εί ότι σχετίζ εται με την οδό σήματος φω σφατι δυλι νοσι τόλης κι νάσης Τ ακύ τταρα

             που εκφράζ ουν έ νασυστατι κό ενεργ όμόρφω μα Μ ΕΚ βρέθ ηκαν να εί ναι ανθ εκτι κά στην απόπτω ση που
  THC      - Bad  Ser112  προκαλεί ται από και απέ τυχαν να παρουσι άσουν μειω μέ νο φω σφο στην καθώ ς

 Bad   .  ,    Bad   RNA  επί σης μετατόπι ση στα μι τοχόνδρι α Τέ λος η χρήση μι κρού παρεμβαλλόμενου μείω σε
   Bad   Jurkat        την έ κφραση του σε κύ τταρα οδηγώ ντας σε αυξ ημέ νη αντοχή στην απόπτω ση που

  THC. ,       Bad     προκαλεί ται από Μ αζ ί αυτά τα δεδομέ να υποδηλώ νουν ότι η μετάθ εση με τη μεσολάβηση
Raf-1 / MEK / ERK / RSK        THC   δι αδραμάτι σε έ ναν κρί σι μο ρόλο στην επαγ όμενη από απόπτω ση σε

 Jurkat”.κύ τταρα

 [12]    Blood       THC Π ρόσθ ετη έ ρευνα που δημοσι εύ τηκε στο έ δειξ ε ότι οι αντι καρκι νι κέ ς επι δράσει ς της
      6    .     ,    έ ναντι τω νκυττάρω ν λευχαι μί ας αρχίζ ουν μόλι ς ώ ρες μετά τη θ εραπεί α Σ εαυτή τη μελέ τη όλες οι

      THC.κυτταρι κέ ς σει ρέ ς λευχαι μί ας ανταποκρίθ ηκαν στη θ εραπεί α
[12] “Cannabis-induced cytotoxicity in leukemic cell lines: the role of the cannabinoid receptors and the 
MAPK pathway” (         :  Κ υτταροτοξ ικότητα προκαλού μενη από την κάνναβη σε λευχαι μι κέ ς κυτταρι κέ ς σει ρέ ς

        MAPK)ο ρόλος τω νυποδοχέω νκανναβι νοει δώ ν και της οδού
http://www.bloodjournal.org/…/bloodjou…/105/12/1214.full.pdf 
Π ερί ληψ η
“  9-  (THC)      .   THC  Η Δ Τετραϋ δροκανναβι νόλη εί ναι ο ενεργ ός μεταβολί της της κάνναβης Η προκαλεί

  in vitro       .  ,   κυτταρι κό θ άνατο μέ σω της ενεργ οποί ησης σύ νθ ετω νοδώ ν μεταγωγ ής σήματος Ω στόσο ο
      1  2 (CB1-R  CB2-R)      ρόλος που παίζ ουν οι κανναβι νοει δεί ς υποδοχεί ς και και σε αυτή τη δι αδι κασί α εί ναι

 .  ,      CB-Rs      λιγ ότερο ξ εκάθ αρος Επομέ νω ς ερευνήσαμε τον ρόλο τω ν στη μεσολάβηση της απόπτω σης σε
3         λευχαι μι κέ ς κυτταρι κέ ς σει ρέ ς και πραγ ματοποι ήσαμε μι κροσυστοι χί ες και αναλύ σει ς

        .    ανοσοστυπώ ματος γιατην περαι τέ ρω εδραίω ση του μηχανι σμού κυτταρι κού θ ανάτου Αναπτύξ αμε μι α
             νέ ατεχνι κή κυτταρομετρί ας ροής γιατη μέ τρηση της έ κφρασης λει τουργ ικώ νυποδοχέω νκαι τω ν

      CB1-R  CB2-R   χρησι μοποι ού μενω νσυνδυασμώ ν επι λεκτι κώ νανταγω νι στώ νκαι αγω νι στώ ν και γιατον
        .      THC   προσδι ορι σμό τω νεπι μέ ρους ρόλω ν τους σε αυτή τη δι αδι κασί α Έ χουμε δείξ ει ότι η εί ναι έ νας

  ,      1 x IC50 (   ι σχυρός επαγωγέ ας απόπτω σης ακόμη και σε συγ κεντρώ σει ς ανασταλτι κή συγ κέ ντρω ση
50%)   6      .       και ήδη ώ ρες μετά την έ κθ εση στο φάρμακο Αυτέ ς οι επι δράσει ς παρατηρήθ ηκαν σε

   (CEM, HEL-92  HL60)      λευχαι μι κέ ς κυτταρι κέ ς σει ρέ ς και καθώ ςκαι σε μονοπύ ρηνα κύ τταρα περι φερι κού
.  ,   THC           αί ματος Επι πλέ ον η δεν φαί νεται να δρα συνεργ ατι κά με κυτταροτοξ ικού ςπαράγ οντες όπω ς η

.             THC-   σι σπλατί νη Έ νααπό τα πι ο ενδι αφέ ροντα ευρήματα ήταν ότι ο από την επαγ όμενος κυτταρι κός
           θ άνατος προηγ ήθ ηκε σημαντι κώ νμεταβολώ νστην έ κφραση γ ονι δίω νπου εμπλέ κονται στι ς οδού ς

       ( ).    μεταγωγ ής σήματος πρω τεϊ νι κής κι νάσης ενεργ οποι ημέ νης από μι τογ όνο Μ ΑΡΚ Τ όσο η απόπτω ση
          p53   CB-Rs”.όσο και οι αλλαγέ ςγ ονι δι ακής έ κφρασης τροποποι ήθ ηκαν ανεξ άρτητα από το και τους

3. -   -Αντι μετάσταση και αντι αγγ ει ογέ νεση
        .       Η λευχαι μί α εί ναι λίγ οδι αφορετι κή από τους άλλους καρκί νους Ενώ οι περι σσότεροι καρκί νοι αρχίζ ουν
  [13]       ,      να αναπτύ σσουν όγ κους οι οποί οι στη συνέ χει α μπορού ν να σπάσουν να ταξ ι δέψ ουν και να

    ,            μολύ νουν άλλα μέ ρη του σώ ματος η λευχαι μί α προκαλεί τη ροή τω νκυττάρω ν του αί ματος που
    .     ,        ασθ ενού ν σε όλο το σώ μα Σ εάλλες μορφέ ς καρκί νου οι ενώ σει ς κάνναβης έ χει βρεθ εί ότι αναστέ λλουν

         .τον καρκί νο και τον σχηματι σμό όγ κω νμέ σω δύ ο επι πλέ ον μηχανι σμώ ν
[13] “5 Surprising Things You Didn’t Know About Cannabis And Cancer” (5    εκπληκτι κά πράγ ματα που

       )δεν γ νώ ριζ ες γιατην κάνναβη και τον καρκί νο
http://herb.co/2017/01/25/cannabis-cancer/

[14]        - ,       Έ ρευνα έ χει δείξ ει ότι οι ενώ σει ς κάνναβης εί ναι αντι μεταστατι κέ ς που σημαί νει ότι εμποδίζ ουν τα
          .   ,    κύ τταρα όγ κου να μολύ νουν άλλες περι οχέ ς μετά την ανάπτυξ η ενός όγ κου Στοεργ αστήρι ο οι ενώ σει ς

 [15]         .    κάνναβης εμπόδι σαν επί σης τα κύ τταρα όγ κου να δημι ουργ ήσουν νέ ααι μοφόρα αγγ εί α Χω ρίς τα
 ,    .αι μοφόρα αγγ εί α οι όγ κοι λι μοκτονού ν

[14] “The use of cannabinoids as anticancer agents” (      Η χρήση κανναβι νοει δώ νω ςαντι καρκι νι κοί
)παράγ οντες

http://herb.co/2017/01/25/cannabis-cancer/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bloodjournal.org%2Fcontent%2Fbloodjournal%2F105%2F12%2F1214.full.pdf&h=ATOF1IXPA2YWeJn3iW3zPfpBf9qsRVjljfCUs-AjDkxfxPYn5-c_POOBQfNzLolgSWdOXrBu9j53xN0opr6lzl88O6Ewc48FCxqEgCK4LOf0HgQ_JE8ddkiTSKujkTBmKJK2TEiX3gXc0hh6hi9A-qAPYH8t_4hBA-aHZCwEfkJlEFEDrA1kp7K8k9tglvyk0_kZFzPAMWevoqXk9O4b8yrpJUWGsnzSmiBR8N0p_TAoXAbpep9YP1mIoRF4toL-8o-fTFY_LUQq0IdGsb2vnu0Px_SwS2uUv-uVIw


http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0278584615001190 
Π ερί ληψ η
“            Είναι καθ ιερω μέ νο ότι τα κανναβι νοει δή έ χουν παρηγ ορητι κέ ς επι δράσει ς σε ορι σμέ να συμπτώ ματα

    .  ,         που συνδέ ονται με τον καρκί νο Επι πρόσθ ετα τα αποδει κτι κά στοι χεί α που λήφθ ηκαν τα τελευταί α
              δεκαπέ ντε χρόνι α υποστηρίζ ουν ότι αυτέ ς οι ενώ σει ς μπορού ν να μειώ σουν την ανάπτυξ η του όγ κου σε

  .            ζωϊ κάμοντέ λα καρκί νου Τ ακανναβι νοει δή έ χουν αποδει χθ εί ότι ενεργ οποι ού ν μι α οδό σχετιζ όμενη με
   ER           το στρες του που οδηγ εί στη διέγ ερση του μεσολαβού μενου από την αυτοφαγ ί ακυτταρι κού

.  ,            θ ανάτου Επι πλέ ον τα κανναβι νοει δή αναστέ λλουν την αγγ ει ογέ νεση του όγ κου και μειώ νουν τη
   .        μετανάστευση τω νκαρκι νι κώ νκυττάρω ν Οι μηχανι σμοί αντοχής στην κανναβι νοει δή αντι καρκι νι κή

            δράση καθώ ςκαι οι πιθ ανέ ς στρατηγ ικέ ςανάπτυξ ης συνδυαστι κώ νθ εραπειώ νπου βασίζ ονται σε
          .     κανναβι νοει δή γιατην καταπολέ μηση του καρκί νου έ χουν επί σης αρχί σει να δι ερευνώ νται Σ εαυτή την

      (        επι σκόπηση θ ασυνοψ ί σουμε αυτέ ς τι ς παρατηρήσει ς οι οποί ες έ χουν ήδη συμβάλει στον καθ ορι σμό
               τω νβάσεω ν γιατην ανάπτυξ η τω νπρώ τω νκλι νι κώ νμελετώ νγιατη δι ερεύ νηση του δυνητι κού κλι νι κού

       )       οφέ λους από τη χρήση κανναβι νοει δώ νσε αντι καρκι νι κέ ς θ εραπεί ες και θ ασυζ ητηθ ού νοι πιθ ανέ ς
     ” .μελλοντι κέ ς κατευθύ νσει ς έ ρευνας στον τομέ ααυτό

[15] “Cannabinoids, Endocannabinoids and Cancer” ( ,    )Κ ανναβι νοει δή Ενδοκανναβι νοει δή και Κ αρκί νος
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC3366…/pdf/nihms-373922.pdf 
Σ υμπεράσματα
“             Τ ακανναβι νοει δή ασκού ν μι α σει ρά από ενδι αφέ ροντα αποτελέ σματα που εξ αρτώ νται από την

      .         κυτταρι κή σει ρά ή τον τύ πο του όγ κου Τ ασυνθ ετι κά κανναβι νοει δή και το ενδοκανναβι νοει δέ ς σύ στημα
          ,  εμπλέ κονται στην αναστολή του πολλαπλασι ασμού τω νκαρκι νι κώ νκυττάρω ν και της αγγ ει ογέ νεσης

             .  στη μείω ση της ανάπτυξ ης του όγ κου και τω νμεταστάσεω ν και στην επαγωγ ήτης απόπτω σης
           Ο ρι σμέ νες μελέ τες υποδει κνύ ουν ότι η μη φυσι ολογ ική ρύθ μι ση του ενδοκανναβι νοει δού ς συστήματος

             μπορεί να προάγ ει τον καρκί νο ενι σχύ οντας τι ς φυσι ολογ ικέ ςσυνθ ήκες που επι τρέ πουν στα καρκι νι κά
     .     ,     κύ τταρα να πολλαπλασι άζ ονται και να μεταναστεύ ουν Γιατο λόγ οαυτό το ενδοκανναβι νοει δέ ς εί ναι

         .    έ νας ελκυστι κός στόχος γιαφαρμακολογ ική παρέ μβαση στη θ εραπεί α του καρκί νου Η δι αμόρφω ση του
            ενδοκανναβι νοει δού ς συστήματος γιατη θ εραπεί α του καρκί νου μπορεί να προσφέ ρει μι α στοχευμέ νη

  ,             θ εραπεί α του καρκί νου η οποί α έ χει αποδει χθ εί σε αρκετέ ς μελέ τες που κατέ δειξ αν επι λεκτι κή δράση
           .τω νκανναβι νοει δώ νσε καρκι νι κά κύ τταρα χω ρί ς να έ χουν αποτελέ σματα στα φυσι ολογ ικά κύ τταρα

          Τ οενδοκανναβι νοει δέ ς σύ στημα εμπλέ κεται σε έ ναπολύ πλοκο σύ νολο μονοπατιώ νσηματοδότησης
     CB1, CB2, TRPV1  GPR55    που περι λαμβάνουν δραστι κότητα στους υποδοχεί ς και και μέ σω δράσεω ν

  .          ανεξ άρτητω ναπό υποδοχέ α Η πολυπλοκότητα τω νοδώ ν σηματοδότησης που εμπλέ κονται στην
            ενδοκανναβι νοει δή δράση τόσο σε φυσι ολογ ικού ς όσο και σε κακοήθ ει ς ι στού ς προσφέ ρει έ να

   ,       .   σημαντι κό εμπόδι ο στην έ ρευνα όμω ς έ χουν δι ασαφηνι στεί αρκετέ ς σημαντι κέ ς οδού ς Αυτέ ς
            ,  περι λαμβάνουν τη δι αμόρφω ση τω νοδώ νπου εί ναι κρί σι μες γιατον πολλαπλασι ασμό τω νκυττάρω ν

     .         τον κυτταρι κό κύ κλο και την απόπτω ση Η ποι κι λομορφί α τω νυποδοχέω νκαι τω νοδώ ν
         σηματοδότησης που δι αμορφώ νει το ενδοκανναβι νοει δέ ς σύ στημα προσφέ ρει μι α ενδι αφέ ρουσα

          ,     ευκαι ρί α γιατην ανάπτυξ η ει δι κώ νμορίω νπου δι αταράσσουν το σύ στημα εκλεκτι κά όπω ς έ χει ήδη
       CB1, CB2, TRPV1  GPR55 .  επι τευχθ εί στην ανάπτυξ ηαγω νι στώ νκαι ανταγω νι στώ ν τω ν και υποδοχεί ς

,       COX-2,       Επι πλέ ον πρόσφατες εργ ασί ες αποκάλυψ αν ότι το το οποί ο εμπλέ κεται στην πρόοδο αρκετώ ν
 ,         Hermanson  Marnett. τύ πω νκαρκί νου ρυθ μίζ ει τον τόνο ενδοκανναβι νοει δώ νσε θέ σει ς φλεγ μονής και

      COX-2        Η οξ υγ όνω ση τω νενδοκανναβι νοει δώ ναπό τα ή άλλα έ νζ υμα μπορεί επί σης να δι αδραματί σει
       .κρί σι μο ρόλο στην επί δραση τω νενδοκανναβι νοει δώ νστον καρκί νο

       in vitro,       Αν και υπάρχει έ να ι σχυρό σύ νολο δεδομέ νω ν σε συστήματα κυτταρι κώ νμοντέ λω νκαι σε
  ,           συστήματα μοντέ λω νποντι κώ ν υπάρχει έ λλειψ ηκλι νι κώ νδεδομέ νω νσχετι κά με τι ς επι δράσει ς τω ν

      .       ,  κανναβι νοει δώ νστη θ εραπεί α του καρκί νου στους ανθ ρώ πους Αυτό το γ εγ ονός εί ναι αρκετά περί εργ ο
            δεδομέ νης της μεγ άλης βι βλι οθ ήκης ενώ σεω νπου έ χουν αναπτυχθ εί και χρησι μοποι ού νται γ ιατη

         .     μελέ τη τω νεπι δράσεω ν τω νκανναβι νοει δώ νστον καρκί νο σε συστήματα μοντέ λω ν Π αρά την έ λλειψ η
   ,          προκλι νι κώ νκαι κλι νι κώ νδεδομέ νω ν υπάρχει ι σχυρή συμφω νί α ότι η φαρμακολογ ική στόχευση του

             ενδοκανναβι νοει δού ς συστήματος αναδύ εται ω ςμί α από τι ς πι ο πολλά υποσχόμενες νέ ες μεθ όδους για
     .  ,        τη μείω ση της προόδου του καρκί νου Σ υγ κεκρι μέ να η συνδυασμέ νη θ εραπεί α που χρησι μοποι εί τόσο

          παραδοσι ακά χημει οθ εραπευτι κά όσο και μόρι α που στοχεύ ουν το ενδοκανναβι νοει δέ ς σύ στημα μπορεί
         ” .να εί ναι μι α εξ αι ρετι κή θ εραπεί α επόμενης γ ενι άς γιατον καρκί νο

            ,    Ενώ αυτά τα χαρακτηρι στι κά δεν εί ναι απαραί τητα σχετι κά με όλες τι ς μορφέ ς λευχαι μί ας μπορεί να
               αποδει χθ ού νχρήσι μα όταν και αν τα καρκι νι κά κύ τταρα μετακι νού νται έξω από το αί μα και σχηματίζ ουν

.  ,             .όγ κους Ω στόσο απαι τεί ται περαι τέ ρω έ ρευνα σχετι κά με τους όγ κους που σχετίζ ονται με τη λευχαι μί α

       Κ άνναβη γιατη δι αχεί ρι ση τω νσυμπτω μάτω ν της λευχαι μί ας
         ,   ,    Εί τε εί ναι η κάνναβη αποτελεσματι κή κατά της λευχαι μί ας στους ανθ ρώ πους εί τε όχι υπάρχουν μερι κοί

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3366283%2Fpdf%2Fnihms-373922.pdf&h=ATN_7xZw3u0QMyrmQDhwiGzxfgw-nx-ZzQDuUsv0Mr1nPPo7pe-66jk4XQOnnQbcQKEUK9gpq1KayOw-TaNEDLHQlTt_ZkmhF1aTCimYs3xMALN17YjUTeDnkfMn_BVL-bfTF3FvCuxDEL-VFLp_ZvXkrfYMl5apNMAqQCg1Q0d5rPoQT8Uqlj5yFFfwGyh3wgLvIwXoT8Zg4uSYilmOM0zC9TZRIXD6Mo1Yemswp8N3_cFwTtP-MTO8ThnS7KJIVf58V6d6zhLydFqEPv6iixnt9CRInsO13jPqcw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0278584615001190&h=ATMQETwz7Nvc5eMFr64pRyOhoYpHzql9R_1tbtAz3Pr5xbmXfkXaYgjbotSzaqdCTgpVcNsOcXnkfp_eICWXeC1PeJ_asa30BdwpFnTw7jj1tJiMAqH4U06D7xQKn0t8nVeyiFEXuYPzm70FjFdgXExDrCiy7zeTEAB-yC_eLYu8pYLRlyjvmvyLjIfzlonvgxmkHsRgwRlfeH-XPRfcvO7gjmTTObCP5wMWDAKYw6aXJakHXTl408GVhnU0h5rbyGw0tj2t7o9Pd7B7LyQvNLZ2MveQY0W5cNyIYw


               τρόποι με τους οποί ους το βότανο μπορεί να βοηθ ήσει στη μείω ση του πόνου και άλλω ν εξ ουθ ενω τικώ ν
  .       :παρενεργ ειώ ντης χημει οθ εραπεί ας Μ ερι κά από αυτά τα συμπτώ ματα περι λαμβάνουν

*   Ν αυτί α και έ μετος http://herb.co/…/01/03/cannabis-chemotherapy-induced-nausea/ 
*  Χ ρόνι ος πόνος http://herb.co/2016/11/15/pain-management-cannabis-surgery/ 
* Ν ευροπάθ ει α http://herb.co/2017/02/23/cannabis-pain-patch/ 
*   Κ ακή ψ υχι κή υγ εί α http://herb.co/2016/09/29/cannabis-mental-health/ 
*  Κ ακή όρεξ η http://herb.co/2016/07/08/weed-food/

               Π ερι σσότερες πληροφορί ες σχετι κά με την κάνναβη και τη λευχαι μί α μπορεί ς να βρει ς σε αυτά τα
 :σχετι κά άρθ ρα

* “Children & Marijuana: Conditions Treated With Cannabis”
(   :      )Π αι δι ά και Κ άνναβη Σ υνθ ήκες που θ εραπεύ ονται με κάνναβη
http://herb.co/2016/05/10/children-treated-cannabis/ 
* “Overwhelming Majority Support For Pediatric Cancer”
(          )Σ υντρι πτι κή υποστήριξ ητης πλει οψ ηφί ας γιατην κάνναβη στον παι δι ατρι κό καρκί νο
http://herb.co/…/overwhelming-support-cannabis-pediatric-c…/ 
* “Children & Marijuana: Success Stories With Medical Cannabis”
(   :         )Π αι δι ά και Κ άνναβη Ι στορί ες επι τυχί ας με την ι ατρι κή χρήση της κάνναβης  
http://herb.co/2016/05/30/children-cannabis-success-stories/ 
* “Is Cannabis Oil The Solution To Treating Cancer in Children?” 
(             ; )Είναι το έ λαι ο κάνναβης η λύ ση γιατη θ εραπεί α του καρκί νου στα παι δι ά
http://herb.co/…/is-cannabis-oil-the-solution-to-treating-…/

  :Ά λλες Σ χετι κέ ς μελέ τες
* “Cannabis Extract Treatment for Terminal Acute Lymphoblastic Leukemia with a Philadelphia 
Chromosome Mutation”
(              Η θ εραπεί α με εκχύ λι σμα κάνναβης γιατην τερματι κή οξ εί α λεμφοβλαστι κή λευχαι μί α με μετάλλαξ η

 Philadelphia)χρω μοσω μάτω ν
https://www.karger.com/Article/Pdf/356446 
Π ερί ληψ η
“     (acute lymphoblastic leukemia, ALL)     Η οξ εί α λεμφοβλαστι κή λευχαι μί α εί ναι καρκί νος τω νλευκώ ν

       ,    αι μοσφαι ρίω νκαι συνήθω ςαντι μετω πίζ εται καλά με συνδυασμό χημει οθ εραπεί ας με κατάσταση
   5   94%    30-40%  .      ύ φεσης μετά από χρόνι α κατά σε παι δι ά και σε ενήλι κες Γιανα δι απι στωθ εί πόσο

   ,           επιθ ετι κή εί ναι η ασθέ νει α απαι τού νται περαι τέ ρω έ λεγ χοι χρω μοσω μάτω νγιανα καθ ορι στεί εάν ο
     ,      καρκί νος εί ναι μυελοβλαστι κός και περι λαμβάνει ουδετερόφι λα ηω σι νόφι λα ή βασεόφι λα ή

      .         λεμφοβλαστι κά που εμπλέ κουν Β ή Τ λεμφοκύ τταρα Αυτή η μελέ τη περι πτώ σεω ναφορά έ ναν ασθ ενή
 14        ALL (     ηλι κί ας ετώ νπου δι αγ νώ στηκε με πολύ επιθ ετι κή μορφή θ ετι κή γιατη μετάλλαξ η

 Philadelphia).      ,   χρω μοσω μάτω ν Μιατυποποι ημέ νη μεταμόσχευση μυελού τω νοστώ ν επιθ ετι κή
   ,         χημει οθ εραπεί α και ακτι νοθ εραπεί α χρησι μοποι ήθ ηκαν με τη θ εραπεί α να θ εω ρείται αποτυχί α μετά

 34 .               από μήνες Χω ρίς άλλες λύ σει ς που να παρέ χονται από τι ς συμβατι κέ ςπροσεγγ ί σει ς εκτός από την
,           .   ανακού φι ση η οι κογέ νει α χορήγ ησε εκχύ λι σμα κανναβι νοει δώ ναπό του στόματος στον ασθ ενή Τ ο

         ALL   εκχύ λι σμα κανναβι νοει δού ς ρητί νης χρησι μοποι εί ται ω ςαποτελεσματι κή θ εραπεί α γιατην με θ ετι κή
  Philadelphia      .    μετάλλαξ ηχρω μοσω μάτω ν και ενδείξ ει ς δοσοεξ αρτώ μενου ελέγ χου της νόσου Η κλι νι κή

        ” .παρατήρηση στην παρού σα μελέ τη αποκάλυψ ε μι α ταχεί α δοσοεξ αρτώ μενη συσχέ τι ση

* “Enhancing the Activity of Cannabidiol and Other Cannabinoids In Vitro Through Modifications to Drug
Combinations and Treatment Schedules” 
(         in vitro  Ενί σχυση της δραστηρι ότητας της κανναβι δι όλης και άλλω ν κανναβι νοει δώ ν μέ σω

      )τροποποι ήσεω νσε συνδυασμού ς φαρμάκω ν και θ εραπευτι κώ νπρογ ραμμάτω ν
http://ar.iiarjournals.org/content/33/10/4373.full.pdf+html 
Π ερί ληψ η
“            Τ ακανναβι νοει δή εί ναι τα βι οδραστι κά συστατι κά του φυτού κάνναβης εμφανίζ ουν ποι κί λες

 .      ,    θ εραπευτι κέ ς ι δι ότητες Εξ ερευνήσαμε τη δραστι κότητα έξι κανναβι νοει δώ ν που χρησι μοποι ού νται
      .        μόνα και σε συνδυασμό σε λευχαι μι κά κύ τταρα Τ ακανναβι νοει δή ήταν κυτταροστατι κά και προκάλεσαν

        .      -ταυτόχρονη σύ λληψ ησε όλες τι ς φάσει ς του κυτταρι κού κύ κλου Η εκ νέ ου καλλιέ ργ ει απρο
            επεξ εργ ασμέ νω νκυττάρω νσε μέ σο χω ρί ς φάρμακο εί χε ω ςαποτέ λεσμα δραματι κέ ς μειώ σει ς στην

 .  ,       .  κυτταρι κή βιω σι μότητα Επι πλέ ον ο συνδυασμός κανναβι νοει δώ νδεν ήταν ανταγω νι στι κός
         Π ροτεί νουμε ότι οι δραστηρι ότητες κάποιω νκανναβι νοει δώ ν επηρεάζ ονται από χρονοδι αγ ράμματα

,  ,            θ εραπεί ας επομέ νω ς εί ναι σημαντι κό να επι λεγ εί προσεκτι κά η καταλληλότερη στρατηγ ική γιανα
   ” .μεγ ι στοποι ηθ εί η αποτελεσματι κότητά τους

http://ar.iiarjournals.org/content/33/10/4373.full.pdf+html
https://www.karger.com/Article/Pdf/356446
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2016%2F04%2F04%2Fis-cannabis-oil-the-solution-to-treating-cancer-in-children%2F&h=ATPCwxj7urc8b-N9DPOu8NcUHBENO9S-baPuYxBviJX8NlRiow5oOk2yynIp0jOJc9mwjnSE-NNZDknmjNg9WjI9r7L-YHc54PqIfakb_uTa7bNJO03Bn6sc58-1D-meJJV-zb0bgsd2m154uIsh_cH_3Y8A8mSIUmgs8_3pCErvjsBqPGkfDmvBXE-r_c_WdVFKFsh15rxlGxHfr-ZxEpyKzNiTF9Ii2H4uSA4QLTtzgslw43vlfX4_dDPvakWW4DvvKjQtPXLen3jg6mgcHh7BAtTL6RVMetYfUg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2016%2F05%2F30%2Fchildren-cannabis-success-stories%2F&h=ATMI6uRYuzDgfOCoQZ_E5GGIDpom_iW3atHEeJNMTD88VmTj3UzZ-AKf0Lg1-ndpB1c9X50K2NXP211ectfOyXri5jkiQXRHN_ES-SS1V2nxNWgjR32-GmtGzftVQOmA6A3FGxI_phatJxcm3kV4p9ahmbf3R8OCKqKqameAbJYvPrFfOPo0VeBJWkBNfzpPCH3l8WDS-rYZb2cgopg_xd7mV7aow5NPIsVHQJNkGosRaZEZVGQ2Qe_4KUWdFMThR4IzecB4MhYYjEPTvOvNAde8HFRvhx4gbpsNNw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2016%2F06%2F13%2Foverwhelming-support-cannabis-pediatric-cancer%2F&h=ATP1H3PgS9IdgWrDn1MngRBfurzGmEqIb8GApO9_cdh9afyvUhbUG7XgS0s_jj0ZT00NR68agDx-CSjIqzqWxBDIVNvQqortO0Ryi-PB2Xmhpj8P3vGysKirNVubBFYBnR3UeEjPzRGPWKqqGkWL4CJknPtumvcA5qPSREqN6mYrkZBEZNYAyQefVHo-m6x8wNi2rbxsaeZzs0bQyYdf-l7OHgrgXByNE-0Z0ug8qQcvxDvYYJi4EVhQiVSCRyrBF03apDzFQagFOyikRkz92YHp474wl-ecW70ldQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2016%2F05%2F10%2Fchildren-treated-cannabis%2F&h=ATPgQSYLrT03LGPKT0bEpapWwItUwyfbG9KIQ2oadgaGPETB77tw3Lc3cubX-eoMYswGIryrnZapnmLHoPpmruuZsvc2CSNUQg0PHjEk-PMMZK08Ltfi30OZU3IPZi7HCEphdVYBCanqaYNv-n6mI_CGWmxKxokxP-sbBTZ893cNR1GE37scXwAVQH_CaYHvBSOIViJiCOqX0PIgcDLLqaAUgKQKLC-z-gqxvphQxyDfXUNW4XMfuuSTOmxm_fU8tFj9YrNisn8etkpbJYlKRjtpb-7KszNrSJXzPQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2016%2F07%2F08%2Fweed-food%2F&h=ATOcHXs-1gCY3r6sfte2lnNGodvRJUXZdYk5M83qIt_llF9A2idPKA2BhOoqba0qXNhDJkJac7FaZb4uNWmnsQF_xVwLEEDxbt8oG6XpFFi22lraLfsJQqToCceLtCNhMD-runvtBh0ZxP5fSU21KBFbQy76JOHfuHrir1uIJcfMclOfVWjFjwwpWDp95V1wC-n1qUwIbKcZiKKDNdpc2ybKi_BQ31Tkmg65fF39weA5RyQaG-6qO1u_qeqBApFa1f2P6oJIxelCYuc0Wm_jsvUMalj9_aOhzP1cqA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2016%2F09%2F29%2Fcannabis-mental-health%2F&h=ATN6WxrffF5hCLpIy2Cnu6QAxx3HWTuLdmWTDVZCrUfCdWPRqKRWdKuDf0S0lxRIPuxMF7hVDvpXs6r4xSL_pt2X-21KUEVukuBIuDYL4RGT-TT6g0bMKpZ61yJkY3TyAGoNUnwD_lLTcwb-BtfoEbgSnTwdfBSIWmqLxj8jHsNzmEWuU48eQ8Xk4IccuRq4VRiJ-Z_MY_vyVLM6WaHg-I5Km8gEpQHprzoNiyZbFIuAJIx9L4CTVxNCycw-MJWSx1ye8CNe_MunkA3JmwDbVQNYV9553O-FJxbScA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2017%2F02%2F23%2Fcannabis-pain-patch%2F&h=ATPBzWCTDtsxBh4QyLDgOTCkf8SSvBudMflEaXIDqyZTtvfGQCBAEQy9dOuuqPNdtyDZZh9Xl0qoqZ0rhUsP-iaXWXvp1N-Q3ceVWh9S682QxEdRtkCJGYyPYElIh-khjDJLyie4Ir7eoCg6MNWXqRsns2xlYN6UO66azphRDfyVNnhoDgwBY6GsWZsW_lq1U4j50gfTVQN-eb8MjPdFZYyeLBOQANpiv8EmUcNlINkgk0Sl9Qs4GChsV3NBhbKd0PTlR2HgE8vK54kgJq4AqLnbmCofzHr_OtSYMg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2016%2F11%2F15%2Fpain-management-cannabis-surgery%2F&h=ATMYFDlIOL926_k8rf-ZLIA3_Jsd8yX5nEMFQgw1-R2pOalYKQZxWfg82sApv3GKDiS2VpQA_JoYxYTRUc3sYovJifv80C2SDw6tked4JN4mIhB-x2KVUYffFvTwB0LkrwiiX-Bbv2dGO744oc9PqX9rBOqtwLZWO_zEbwRdhO-g3mFsBG3GoZJJDScsUJYmUM_HtnnuTgPE4nF-o2Ss0QdC3XZEgVgai240gLV5jyCCVqnkcu3L2i2qf94bS80afbhzy5sRyrYnVypmHfMznvIUQXahdnrhoCBxSQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fherb.co%2F2017%2F01%2F03%2Fcannabis-chemotherapy-induced-nausea%2F&h=ATPdFFy9lZawZ9p5Bg5RGLuwOYQ4fmICavYJhHITMRTfDmwO_cwPfSCNG952AeTDaZK6-s1NvJnqX6NLNqDQ0OtUUQPefEW1woQRRV4JZaR4Rr7JsASOQFgZtcPS8OqJtZ_xwPyL-oFkuwRyIrvdlIPnBScQ8SfGBeqiZdx9lxl9Bq3fVoA6ouVrC2DCGA1aAR4UN1koX9-9tFPc7nruzZnKEO1JK36bRMDK2bXnO1YcwdfdOsuA1NpDMoP7ix2uIXD22R3KLvZ5OwlpOu91XRAf9q97pj3fBSoEWw

