Εί ναι η κάνναβη αποτελεσματι κή κατ ά της λευχαι μί ας;
( Αναδημοσί ευση με μετάφραση από: HERB, “Is Cannabis Effective Against
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 γι ατον καρκί νο. Σ εμι α αρχαι ολογ ι κή έ ρευνα, βρέ θ ηκε
κάνναβη στ ο σώ μα μι ας γ υναί κας 2.500 ετώ ν στ ην Σι βηρί α. Μ ετά από πε ραι τέ ρω έ ρευνα, οι ερευνητέ ς
εί παν[ 1] ότι αυτή η γ υναί κα μπορεί να εί χε χρησι μοποι ήσει την κάνναβη γι ανα δι ευκολύ νει τα
συμπτώ ματα του καρκί νου του μαστ ού . Σ ήμερα, πολλοί καρκι νοπαθ εί ς τεί νουν προς το βότ ανο. Αλλά,
ενώ ο καρκί νος του μαστού εί ναι έ να πράγ μα, τι γίνεται με την λευχαι μί α, μπορεί άραγ ε η κάνναβη να
εί ναι αποτελεσματι κή και κατά της λευχαι μί ας; Ακολουθ ού ν οι ενδείξ ει ς που δεί χνουν τα στ οι χεί α.
[1] “2,500 year old Siberian princess 'died from breast cancer', reveals MRI scan” ( Π ριγ κί πι σσα της
Σι βηρί ας, ηλι κί ας 2.500 ετώ ν, πέ θ ανε από καρκί νο του μαστ ού , αποκαλύ πτει η μαγ νητι κή τομογ ραφί α)
http://siberiantimes.com/…/2500-year-old-siberian-princess…/
Τι εί ναι η λευχαι μί α;
Η λευχαι μί α (leukemia) εί ναι έ νας καρκί νος[ 2] του μυελού τω ν οστώ ν και τω ν κυττάρω ν του αί ματος. Η
ασθ έ νει α ε πηρεάζ ει τα λευκά αι μοσφαί ρι α, προκαλώ ντας τον πολλαπλασι ασμό και την εξ άντληση τω ν
ερυθ ρώ ν αι μοσφαι ρίω ν. Τ αερυθ ρά αι μοσφαί ρι α εί ναι ζω τι κής σημασί ας γι ατην παροχή οξ υγ όνου από
τους πνεύ μονες στ ο υπόλοι πο σώ μα. Τ αλευκά αι μοσφαί ρι α κατασκευάζ ονται στ ον μυελό τω ν οστώ ν και
αποτελού ν μέ ρος του ανοσοποι ητι κού συστ ήματος.
[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 ε πηρεάζ 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 ο κύ ρι ες κατηγ ορί ες λευκώ ν αι μοσφαι ρίω ν και οι δύ ο μπορού ν να αναπτύξ ουν καρκί νο.
Έ νας τύ πος, που ονομάζ εται λεμφοκύ τταρα, εί ναι υπεύ θ υνα γι ατην παραγ ωγ ήαντι σω μάτω ν και γι ατην
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 στ οι χεί α γι απολλά δι αφορετι κά εί δη κυττάρω ν του αί ματος, μερι κά
από τα οποί α αντ αποκρί νονται στ α σήματ α κι νδύ νου του σώ ματος και στ η συνέ χει α κατακλύζ ουν τα
ε πι βλαβή παθ ογ όνα.
Αρκετά σημαντι κά προβλήματ α μπορεί να προκύ ψ ουν με τη λευχαι μί α. Έ να από αυτ ά εί ναι ότι, με τα
υψ ηλά ε πί πεδα λευκώ ν αι μοσφαι ρίω ν σημαί νει ότι στ ο σώ μα δεν υπάρχουν ζω τι κά ερυθ ρά αι μοσφαί ρι α
που μεταφέ ρουν οξ υγ όνο. Αυτ ό μπορεί να προκαλέ σει αναι μί α, η οποί α συμβάλλει στ η χρόνι α κόπω ση,
ζ άλη και γ ενι κά σε έ να συναί σθ ημα εξ ασθ έ νι σης. Η εύ κολη απόκτηση μώ λω πα και η αι μορραγ ί α
συμβάλλουν ε πί σης στ η 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. Αυτ ό σημαί νει ότι οι ασθ ενεί ς με λευχαι μί α εί ναι ι δι αί τερα εκτεθ ει μέ νοι στ ον
κί νδυνο ανάπτ υξ ης απει λητι κώ ν γι ατη ζω ήασθ ενειώ ν. Η καταπολέ μηση του κοι νού κρυολογ ήματος ή
μι ας μυκητι ασι κής λοί μω ξ ης μπορεί να ε πι βαρύ νει υπερβολι κά έ ναν ασθ ενή με λευχαι μί α, η οποί α
μπορεί να μετατρέ ψ ει τι ς απλέ ς ασθ έ νει ες σε απει λητι κέ ς γι ατη ζω ήκαταστ άσει ς.
Ενώ συχνά θ εω ρεί ται ω ςπαι δι κή νόσος, η λευχαι μί α συνήθ ω ς ε πηρεάζ 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 ασθ έ νει α με την πάροδο του χρόνου.
Πώ ςθ εραπεύ εται η λευχαι μί α;
Οι τυπι κέ ς θ εραπεί ες γι ατον καρκί νο δεν εί ναι καθ όλου ευγ ενι κέ ς γι ατο σώ μα. Η λευχαι μί α συχνά
αντι μετω πίζ εται με μεταγ γ ί σει ς αί ματος, χημει οθ εραπεί α και ακτι νοβολί α και με μεταμόσχευση μυελού
τω ν οστώ ν. Ό πω ς αναφέ ρει[3] η American Cancer Society ( Αμερι κανι κή Ετ αι ρεί α Κ αρκί νου) , 2 από τους
3 ασθ ενεί ς με οξ εί α μυελογ ενή λευχαι μί α ει σέ ρχονται σε ύ φεση. Μ ετην παρακολού θ 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 γι αοξ εί α μυελογ ενή λευχαι μί α - Γιατους πε ρι σσότερους

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 ε πί σης να έ χει και μερι κέ ς μακροπρόθ εσμες παρενέ ργ ει ες. Τ α
παι δι ά που λαμβάνουν θ εραπεί α γι ατο λέ μφω μα Hodgkin ή που έ λαβαν υψ ηλέ ς δόσει ς
χημει οθ εραπεί ας εί ναι πι ο πιθ ανό[ 4] να αναπτύ ξ ουν καρδι ακά προβλήματ α αργ ότερα στ η ζω ήτους. Η
χημει οθ εραπεί α συνδέ εται ε πί σης με:
* Π νευμονι κά προβλήματ α 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 προβλήματ α 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 ε πι βιώ νουν από την λευχαι μί α, η δι άγ νω ση καρκί νου σε έ να άτομο αποτελεί μι α
ασθ έ νει α που συχνά έ χει μακρόχρονη δι άρκει α. Οι θ εραπεί ες χημει οθ εραπεί ας ε πηρεάζ ουν τόσο τα
καρκι νι κά κύ τταρα όσο και τα υγ ι ή κύ τταρα, προκαλώ ντας βλάβες στ ο σώ μα. Οι χει ρουργ ι κέ ς
ε πεμβάσει ς δεν εί ναι μόνο ε πεμβατι κέ ς, αλλά μπορού ν να οδηγ ήσουν σε οδυνηρή πολυνευροπάθ ει α
και άλλα προβλήματ α καθ ' όλη τη δι άρκει α ζω ής ενός ασθ ενού ς.
Αυτέ ς οι ανε πιθύ μητες ενέ ργ ει ες 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 γι ατον
καρκί νο μπορού ν να καταστ ρέ ψ ουν τον οργ ανι σμό, γι' αυτό υπάρχει μι α τόσο ε πι τακτι κή ανάγ κη να
αναπτ υχθ ού ν αποτελεσματι κέ ς θ εραπεί ες που θ αμειώ σουν τι ς βλάβες. Αυτ ός εί ναι ακρι βώ ς ο λόγ ος γι α
τον οποί ο υπάρχει τόσο μεγ άλο ενδι αφέ ρον γι ατην ι ατρι κή χρήση της κάνναβης.
Η κάνναβη εί ναι αποτελεσματι κή κατά της λευχαι μί ας;
Μι αμελέ τη[5] που δημοσι εύθ ηκε τον Μ άι ο του 2017 δι απί στω σε ότι δύ ο ενώ σει ς της κάνναβης, η
κανναβι δι όλη (CBD) και η τετραϋ δροκανναβι νόλη (THC) σκοτώ νουν με ε πι τυχί α τα κύ τταρα
λευχαι μί ας[6] από μόνες τους. Ω στόσο, η μελέ τη δι απί στω σε ε πί σης ότι τα κανναβι νοει δή λει τουργ ού ν
καλύ τερα ότ αν χρησι μοποι ού νται μετά από χημει οθ εραπεί α ( όχι πρι ν) . Η έ ρευνα δημοσι εύθ ηκε στ ο
International Journal of Oncology (Διεθ νέ ς Π 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 ε πι δράσει ς τω ν
φυτοκανναβι νοει δώ ν που χρησι μοποι ού νται με τη χημει οθ εραπεί α στ α κύ τταρα λευχαι μί ας μπορού ν να
βελτιωθ ού ν μεταβάλλοντας την αλληλουχί α της χορήγ ησής τους)
https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/1/369
Π ερί ληψ η
“Τ αφυτ οκανναβι νοει δή έ χουν αντι καρκι νι κή δραστ ηρι ότητα ότ αν χρησι μοποι ού νται μόνα τους και έ χει
δει χθ εί ε πί σης ότι συνδυάζ ονται ευνοϊ κά μεταξ ύ τους in vitro σε κύ τταρα λευχαι μί ας γι ατη δημι ουργ ί α
βελτιω μέ νης δραστι κότητας. Έ χουμε δι ερευνήσει την ε πί δραση του συνδυασμού κανναβι νοει δώ ν και
αξ ι ολογ ήσαμε την αντι καρκι νι κή τους δραστ ηρι ότητα σε μοντέ λα κυτταρι κής γ ραμμής. Από αυτού ς, οι
πι ο αποτελεσματι κοί, στ η 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 σματ α αυτής της συνδυαστι κής θ εραπεί ας στ ον κυτταρι κό
θ άνατο μελετήθ ηκε in vitro. Τ ααποτελέ σματα δεί χνουν ότι έ νας αριθ μός από κανναβι νοει δή θ α
μπορού σαν να συνδυαστού ν γι ανα παράγ ουν έ να αποτέ λεσμα ανώ τερο από εκεί νο που ε πι τυγ χάνεται
εάν τα συστ ατι κά χρησι μοποι ηθ ού ν ξ εχω ρι στά. Γι απαράδειγ μα, σε κύ τταρα HL60, οι τι μέ ς IC50 σε 48
ώ ρες γι ατην κανναβι δι όλη (CBD) και την τετραϋ δροκανναβι νόλη (THC) όταν χρησι μοποι ήθ ηκαν μόνα
τους ήτ αν 8 και 13 μΜ , αντί στοι χα. Ω στόσο, όταν χρησι μοποι ήθ ηκαν μαζ ί, ήταν 4 μΜ . Η ανάλυση
με σαί ου αποτελέ σματος ε πι βεβαίω σε το όφελος από τη χρήση κανναβι νοει δώ ν σε ζ εύγ η, με
υπολογ ι σμέ νους δεί κτες συνδυασμού <1 σε πολλέ ς πε ρι πτώ σει ς. Τ απι ο αποτελεσματι κά ζ εύγ η
κανναβι νοει δώ ν ακολού θω ςσυνεργ άστηκαν πε ραι τέ ρω όταν συνδυάστηκαν με τους
χημει οθ εραπευτι κού ς παράγ οντες και ήτ αν ε πί σης ι κανά 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 ν φαρμάκω ν ήτ αν σημαντι κή.
χρησι μοποιώ ντας κανναβι νοει δή μετά τη χημει οθ εραπεί α εί χε ω ςαποτέ λεσμα μεγ αλύ τερη επαγ ωγ ή
απόπτω σης, ενώ αυτό ήτ αν το αντίθ ετο όταν αναστ ρέ 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

προϊ όν μπορεί να συνδυαστεί συνεργ ατι κά με κοι νά φάρμακα κατ ά της λευχαι μί ας ε πι τρέ ποντας τη
δραστι κή μείω ση της δόσης τω ν κυτταροτοξ ι κώ ν παραγ όντω ν, αλλά ακόμη να παραμέ νουν
αποτελεσματι κά. Π αρόλα αυτ ά, η αλληλουχί α χορήγ ησης φαρμάκου εί ναι κρί σι μη γι ατην ε πι τυχί α
αυτώ ν τω ν τρι πλώ ν συνδυασμώ ν και θ απρέ πει να λαμβάνεται υπόψ η κατά τον προγ ραμματι σμό
τέ τοιω ν θ εραπειώ ν”.
[6] “New Research Just Confirmed That Cannabis Kills Leukemia Cells” (Νέ ες έ ρευνες ε πι 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 ταχέ ω ς αναπτ υσσόμενου όγ κου εργ αστηρι ακώ ν στ οι χείω ν που
υποδηλώ νουν ότι η κάνναβη σκοτώ νει αποτελεσματι κά τον καρκί νο. Γιασχεδόν δύ ο δεκαετί ες, οι
ερευνητέ ς μελετού ν τι ς ι δι ότητες καταπολέ μησης του καρκί νου με το φυτ ό της κάνναβης στ ο
εργ αστήρι ο.
Μέ χρι στιγ μής, οι ε πι στήμονες έ χουν πει ραματι στεί μόνο με κυτταροκαλλιέ ργ ει ες και ζωικά μοντέ 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 ν λευχαι μί ας. Δ υστυχώ ς, οι παγ κόσμι οι πε ρι ορι σμοί στ ην καλλιέ ργ ει α της κάνναβης
θέ τουν σοβαρά όρι α στ ην ε πι στημονι κή έ ρευνα σε όλο τον κόσμο.
Τ αερευνητι κά εμπόδι α αποτελού ν μείζ ον πρόβλημα, καθ ώ ς η πρώ ι μη έ ρευνα σχετι κά με το φυτ ό
κάνναβης δι απί στω σε ότι οι ενώ σει ς του βοτάνου όχι μόνο μειώ νουν με ε πι τυχί α τους όγ κους στ α
τρω κτι κά και καταστ ρέ φουν τα καρκι νι κά κύ τταρα στ ο εργ αστήρι ο, αλλά θ εω ρού νται ε πί σης και μη
τοξ ι κά. Κ άτι που δεν ι σχύ ει γι ατη χημει οθ εραπεί α.
Τώ ρα, τα πρώ ι μα εργ αστηρι ακά ευρήματ α 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
έ ρευνα[ 7] στον καρκί νο του εγ κεφάλου υποδηλώ νει ότι η κάνναβη απευθ ύ νεται μόνο στ α 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 ν κανναβι νοει δώ ν προκαλεί κυτταρι κό θ άνατο με τη με σολάβηση της
αυτοφαγ ί ας μέ σω διέγ ερσης του στ ρες ER 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 α μπορεί να προάγ ει την κυτταρι κή ε πι βίω ση ή τον κυτταρι κό θ άνατο, αλλά η μορι ακή βάση
γι ααυτόν τον δι πλό της ρόλο στ ον καρκί νο παραμέ νει ασαφής. Εδώ αποδει κνύ ουμε ότι η Δ9τετραϋ δροκανναβι νόλη (THC), το κύ ρι ο δραστι κό συστ ατι κό της κάνναβης, προκαλεί θ άνατο κυτταρι κού
γ λοιώ ματος μέ σω διέγ ερσης της αυτοφαγ ί ας. Τ αδεδομέ να μας υποδει κνύ ουν ότι η THC προκάλεσε τη
συσσώ ρευση κεραμι δί ου και τη φω σφορυλίω ση του παράγ οντα εκκί νησης της ευκαρυω τι κής διέγ ερσης
2 α(eIF2 α) και με αυτόν τον τρόπο ενεργ οποί ησε μί α απόκρι ση στ ρες ER που προήγ αγ ε αυτοφαγ ί α
μέ σω αναστολής 3-εξ αρτώ μενου ( εξ αρτώ μενου από TRB3) ομόλογ ο αναστολής του στόχου Akt /
θ ηλαστι κού του συμπλόκου ραπαμυκί νης 1 (mTORC1). Επί σης, δείξ αμε ότι η αυτοφαγ ί α βρί σκεται
ανοδι κά της απόπτω σης στ ον 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 ήτ αν απαραί τητη γι ατην αντι καρκι νι κή
δράση τω ν κανναβι νοει δώ ν in vivo. Αυτ ά τα ευρήματ α πε ριγ ράφουν έ ναν μηχανι σμό με τον οποί ο η
THC μπορεί να προάγ ει τον αυτοφαγ ι κό θ άνατο τω ν καρκι νι κώ ν κυττάρω ν ανθ ρώ που και ποντι κού και
να αποδείξ ει ότι η χορήγ ηση κανναβι νοει δώ ν μπορεί να εί ναι μι α αποτελεσματι κή θ εραπευτι κή
στ ρατηγ ι κή γι ατη στόχευση ανθ ρώ πι νω ν καρκί 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
τρόπους[ 8]. Μέ χρι στιγ μής, μόνο δύ ο από 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” ( Αυτοί εί ναι οι 4 τρόποι που η κάνναβη σκοτώ νει τον
καρκί νο)
http://herb.co/2016/08/25/cannabis-kills-cancer/
1. Αντι πολλαπλασι αστι κός
Μ όλι ς ξ εκι νήσουν, τα καρκι νι κά κύ τταρα συνεχίζ ουν να αναπτύ σσονται. Τ ο2016, έ να πεί ραμα[ 9] που
δημοσι εύ τηκε στ ο BioMed Central Cancer δι απί στω σε ότι το ψ υχοδραστι κό συστ ατι κό της κάνναβης, η
THC, με ε πι τυχί α στ αμάτ ησε τον πολλαπλασι ασμό τω ν κυτταρι κώ ν καλλι εργ ειώ ν λευχαι μί ας.

[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 στ ην 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
“Ι στορι κό: Έ χει αποδει χθ εί προηγ ουμέ νω ς σε αρκετά μοντέ λα καρκί νου, ότι η Dronabinol ( συνθ ετι κή
THC) μπορεί να έ χει αντι καρκι νι κή δραστ ηρι ότητα – ω στόσο υπάρχουν αμφι λεγ όμενα δεδομέ να γι α
οξ εί α λευχαι μί α. Έ χουμε ανέ κδοτες ενδείξ ει ς ότι η THC μπορεί να συνέ βαλε στ ον έ λεγ χο της νόσου σε
έ ναν ασθ ενή με οξ εί α αδι 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 σε αρκετέ ς κυτταρι κέ ς σει ρέ ς λευχαι μί ας και καλλι εργ ήθ ηκαν ex vivo βλαστοί φυσι κής λευχαι μί ας.
Η ανάλυση έ κφρασης γι ατους υποδοχεί ς CB1 / 2 εκτελέ στηκε με ανοσοαποτύ πω ση και κυτταρομετρί α
ροής. Οι ανταγ ω νι στέ ς του CB-υποδοχέ α καθ ώ ς και η προσέ γγ ι ση CRISPR δι πλής ψ ευδοεναλλαγ ής
χρησι μοποι ήθ ηκαν γι ανα εκτι μηθ εί η εξ ει δί κευση του υποδοχέ α τω ν προαποπτω τι κώ ν αποτελεσμάτω ν.
Αποτελέ σματ α: Σ ημαντι κά αντι πολλαπλασι αστι κά καθ ώ ς και προαποπτω τι κά αποτελέ σματα
ε πι δεί χθ ηκαν σε έ να υποσύ νολο πε ρι πτώ σεω ν – με προτί μηση λευχαι μι κώ ν κυττάρω 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 ε παγ ωγ ήτης
απόπτω σης δι αμεσολαβήθ ηκε μέ σω του CB1 καθ ώ ς ε πί σης και του CB2, και η έ κφραση τω ν
υποδοχέ ω ν CB ήτ αν προαπαι τού μενο γι ατην ανταπόκρι ση της θ εραπεί ας στ α μοντέ λα μας. Εί ναι
σημαντι κό ότι αποδει κνύ ουμε ότι οι αντι λευχαι μι κέ ς συγ κεντρώ σει ς εί ναι εφι κτέ ς in vivo.
Σ υμπέ ρασμα: Η μελέ τη μας παρέ χει αυστηρά δεδομέ να γι ατην υποστ ήριξ η της κλι νι κής αξ ι ολόγ ησης
της THC ω ςε πι λογ ής χαμηλής τοξ ι κότητας σε έ να καλά καθ ορι σμέ νο υποσύ νολο ασθ ενώ ν με οξ εί α
λευχαι μί α”.
Η μελέ τη χρησι μοποί ησε την ουσί α dronabinol, το οποί ο εί ναι έ να συνθ ετι κό φάρμακο σχεδι ασμέ νο να
μοι άζ ει και να μι μεί ται τι ς ε πι δράσει ς της THC. 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 συγ γ ραφεί ς της
μελέ της κατέ ληξ αν τελι κά στ ο εξ ής:
“Η μελέ τη μας παρέ χει αυστηρά δεδομέ να γι ατην υποστήριξ η της κλι νι κής αξ ι ολόγ ησης της THC ω ς
ε πι λογ ής χαμηλής τοξ ι κότητας σε έ να καλά καθ ορι σμέ νο υποσύ νολο ασθ ενώ ν με οξ εί α λευχαι μί α”.
Η μελέ τη δι απί στω σε ε πί σης ότι η THC[10] ήταν αποτελεσματι κή κατά τω ν κυττάρω ν λευχαι μί ας σε
ευρεί α κλί μακα, μειώ νοντας τον πολλαπλασι ασμό και προκαλώ ντας την αυτοκατ αστ ροφή τω ν
καρκι νι κώ ν κυττάρω ν. Οι ερευνητέ ς δι απί στω σαν ε πί σης ότι αυτ ά τα αποτελέ σματ α εί ναι εφι κτά in vivo,
δηλαδή μέ σα σε έ ναν ζω ντανό οργ ανι σμό. Π ρόκει ται γι απολλά υποσχόμενη έ ρευνα γι αμελλοντι κέ ς
δοκι μέ ς φαρμάκω ν γι αλευχαι μί α με βάση την κάνναβη.
[10] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” (THC: Ό λα όσα πρέ πει
να ξέ ρει ς γι ατην δέ λτα9 - τετραϋ δροκανναβι νόλη)
http://herb.co/2016/07/24/what-is-thc/
2. Αυτ οκτονί 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 αυτοκαταστ ρέ φονται με φυσι ολογ ι κό 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 ν κυττάρω ν.
Δ υστυχώ ς, τα καρκι νι κά κύ τταρα στ αματού ν να αντ αποκρί νονται σε αυτ ά τα αυτόματ α σήματ α
θ ανάτω σης. Αντ' αυτού , συνεχίζ ουν να μεγ αλώ νουν και να πολλαπλασι άζ ονται.
Η κάνναβη μπορεί να το στ αματ ήσει αυτό. Η έ ρευνα γι ατον καρκί νο έ δειξ ε ότι οι ενώ σει ς κάνναβης
μπορού ν να προκαλέ σουν απόπτω ση στ α κύ τταρα όγ κου, γ εγ ονός που αποτελεί χαρακτηρι στι κό
γ νώ ρι σμα ενός αποτελεσματι κού καρκί νου φαρμάκου. Τ ο2006, μι α μελέ τη[11] που δημοσι εύθ ηκε στ ο
Molecular Cancer Research δι απί στω σε ότι η θ εραπεί α με THC προκάλεσε με ε πι τυχί α την απόπτω ση
σε καλλι εργ ημέ να λευχαι μι κά Τ κύ τταρα.
[11] “Δ9-Tetrahydrocannabinol-Induced Apoptosis in Jurkat Leukemia T Cells Is Regulated by
Translocation of Bad to Mitochondria” (Η επαγ όμενη από Δ9-τετραϋ δροκανναβι νόλη απόπτω ση σε Τ
κυττάρω ν λευχαι μί ας Jurkat ρυθ μίζ εται από μετατόπι ση του Bad σε Μιτοχόνδρι α)
https://goo.gl/hPTiWn
Π ερί ληψ η
“Τ αφυτι κά προερχόμενα κανναβι νοει δή, συμπε ρι λαμβανομέ νης της Δ9-τετραϋ δροκανναβι νόλης (THC),
προκαλού ν απόπτω ση στ α λευχαι μι κά κύ τταρα, αν και ο ακρι βής μηχανι σμός παραμέ νει ασαφής. Σ την
τρέ χουσα μελέ τη, ερευνήσαμε την ε πί δραση της THC στ α προς τα πάνω και στ α προ; τα κάτω
συμβάντ α τα οποί α ρυθ μίζ ουν την πρόσθ ετη κυτταρι κή δι α της σήμανσης ρυθ μιζ όμενη κι νάση (ERK)

ενότητα τω ν ενεργ οποι ημέ νω ν με μι τογ όνο οδώ ν πρω τεϊ νι κής κι νάσης κυρίω ς σε ανθ ρώ πι να κύ τταρα Τ
λευχαι μί ας Jurkat. Τ αδεδομέ να έ δειξ αν ότι η προς τα κάτω ρυθ μιζ όμενη THC καθ οδηγ ού μενη από Raf1 / ενεργ οποι ημέ νη από μι τογ όνο κι νάση πρω τεϊ νι κής κι νάσης / ERK κι νάσης (Μ ΕΚ ) / ERK / RSK
οδηγ εί σε μετατόπι ση του Bad στ α μι τοχόνδρι α. Η THC μείω σε ε πί σης τη φω σφορυλίω ση του Akt.
Ω στόσο, δεν παρατ ηρήθ ηκε σημαντι κή συσχέ τι ση Bad μετατόπι σης με οδού ς σηματοδότησης 3κι νάσης φω σφατι δυλι νοσι τόλης και πρω τεϊ νι κής κι νάσης Α όταν τα εξ ετασθ έ ντα κύ τταρα εξ ετάστηκαν σε
σχέ ση με την κατ άστ αση φω σφορυλίω σης του Bad με κηλί δω ση Western και εντοπι σμό του Bad σε
μι τοχόνδρι α με ομοε στι ακή ανάλυση. Επι πλέ ον, η θ εραπεί α με THC μείω σε την κακή φω σφορυλίω ση
σε Ser112 αλλά απέ τυχε να μεταβάλει το ε πί πεδο του φω σφο- Bad στ ην τοποθ εσί α Ser136 που έ χει
αναφερθ εί ότι σχετίζ εται με την οδό σήματος φω σφατι δυλι νοσι τόλης3 - κι νάσης / Akt. Τ ακύ τταρα Jurkat
που εκφράζ ουν έ να συστ ατι κό ενεργ ό μόρφω μα Μ ΕΚ βρέ θ ηκαν να εί ναι ανθ εκτι κά στ ην απόπτω ση που
προκαλεί ται από THC και απέ τυχαν να παρουσι άσουν μειω μέ νο φω σφο- Bad στ ην Ser112 καθ ώ ς
ε πί σης Bad μετατόπι ση στ α μι τοχόνδρι α. Τέ λος, η χρήση Bad μι κρού παρεμβαλλόμενου RNA μείω σε
την έ κφραση του Bad σε κύ τταρα Jurkat οδηγ ώ ντας σε αυξ ημέ νη αντοχή στ ην απόπτω ση που
προκαλεί ται από THC. Μ αζ ί, αυτά τα δεδομέ να υποδηλώ νουν ότι η Bad μετάθ εση με τη με σολάβηση
Raf-1 / MEK / ERK / RSK δι αδραμάτι σε έ ναν κρί σι μο ρόλο στ ην επαγ όμενη από THC απόπτω ση σε
κύ τταρα Jurkat”.
Π ρόσθ ετη έ ρευνα[ 12] που δημοσι εύ τηκε στ ο Blood έ δειξ ε ότι οι αντι καρκι νι κέ ς ε πι δράσει ς της THC
έ ναντι τω ν κυττάρω ν λευχαι μί ας αρχίζ ουν μόλι ς 6 ώ ρες μετά τη θ εραπεί α. Σ εαυτή τη μελέ τη, όλες οι
κυτταρι κέ ς σει ρέ ς λευχαι μί ας ανταποκρίθ ηκαν στ η θ εραπεί α THC.
[12] “Cannabis-induced cytotoxicity in leukemic cell lines: the role of the cannabinoid receptors and the
MAPK pathway” (Κ υτταροτοξ ι κότητα προκαλού μενη από την κάνναβη σε λευχαι μι κέ ς κυτταρι κέ ς σει ρέ ς:
ο ρόλος τω ν υποδοχέ ω ν κανναβι νοει δώ ν και της οδού MAPK)
http://www.bloodjournal.org/…/bloodjou…/105/12/1214.full.pdf
Π ερί ληψ η
“Η Δ9-Τ ετραϋ δροκανναβι νόλη (THC) εί ναι ο ενεργ ός μεταβολί της της κάνναβης. Η THC προκαλεί
κυτταρι κό θ άνατο in vitro μέ σω της ενεργ οποί ησης σύ νθ ετω ν οδώ ν μεταγ ωγ ής σήματος. Ω στόσο, ο
ρόλος που παίζ ουν οι κανναβι νοει δεί ς υποδοχεί ς 1 και 2 (CB1-R και CB2-R) σε αυτή τη δι αδι κασί α εί ναι
λιγ ότερο ξ εκάθ αρος. Επομέ νω ς, ερευνήσαμε τον ρόλο τω ν CB-Rs στ η με σολάβηση της απόπτω σης σε
3 λευχαι μι κέ ς κυτταρι κέ ς σει ρέ ς και πραγ ματοποι ήσαμε μι κροσυστ οι χί ες και αναλύ σει ς
ανοσοστυπώ ματος γι ατην πε ραι τέ ρω εδραίω ση του μηχανι σμού κυτταρι κού θ ανάτου. Αναπτύξ αμε μι α
νέ α τεχνι κή κυτταρομετρί ας ροής γι ατη μέ τρηση της έ κφρασης λει τουργ ι κώ ν υποδοχέ ω ν και τω ν
χρησι μοποι ού μενω ν συνδυασμώ ν ε πι λεκτι κώ ν ανταγ ω νι στώ ν και αγ ω νι στώ ν CB1-R και CB2-R γι ατον
προσδι ορι σμό τω ν ε πι μέ ρους ρόλω ν τους σε αυτή τη δι αδι κασί α. Έ χουμε δείξ ει ότι η THC εί ναι έ νας
ι σχυρός επαγ ωγέ ας απόπτω σης, ακόμη και σε συγ κεντρώ σει ς 1 x IC50 ( αναστ αλτι κή συγ κέ ντρω ση
50%) και ήδη 6 ώ ρες μετά την έ κθ εση στ ο φάρμακο. Αυτέ ς οι ε πι δράσει ς παρατ ηρήθ ηκαν σε
λευχαι μι κέ ς κυτταρι κέ ς σει ρέ ς (CEM, HEL-92 και HL60) καθ ώ ς και σε μονοπύ ρηνα κύ τταρα πε ρι φερι κού
αί ματος. Επι πλέ ον, η THC δεν φαί νεται να δρα συνεργ ατι κά με κυτταροτοξ ι κού ς παράγ οντες όπω ς η
σι σπλατί νη. Έ να από τα πι ο ενδι αφέ ροντα ευρήματ α ήτ αν ότι ο από την THC-επαγ όμενος κυτταρι κός
θ άνατος προηγ ήθ ηκε σημαντι κώ ν μεταβολώ ν στ ην έ κφραση γ ονι δίω ν που εμπλέ κονται στι ς οδού ς
μεταγ ωγ ής σήματος πρω τεϊ νι κής κι νάσης ενεργ οποι ημέ νης από μι τογ όνο (Μ ΑΡΚ ). Τ όσο η απόπτω ση
όσο και οι αλλαγ έ ς γ ονι δι ακής έ κφρασης τροποποι ήθ ηκαν ανεξ άρτητα από το p53 και τους CB-Rs”.
3. Αντι- μετάστ αση και αντι- αγ γ ει ογέ νεση
Η λευχαι μί α εί ναι λίγ ο δι αφορετι κή από τους άλλους καρκί νους. Ενώ οι πε ρι σσότεροι καρκί νοι αρχίζ ουν
να αναπτύ σσουν όγ κους[ 13] οι οποί οι στ η 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 ν κυττάρω 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 ν μέ σω δύ ο ε πι 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 γι ατην κάνναβη και τον καρκί νο)
http://herb.co/2017/01/25/cannabis-cancer/
Έ ρευνα[ 14] έ χει δείξ ει ότι οι ενώ σει ς κάνναβης εί ναι αντι- μεταστ ατι κέ ς, που σημαί νει ότι εμποδίζ ουν τα
κύ τταρα όγ κου να μολύ νουν άλλες πε ρι οχέ ς μετά την ανάπτ υξ η ενός όγ κου. Σ το εργ αστήρι ο, οι ενώ σει ς
κάνναβης εμπόδι σαν[ 15] ε πί σης τα κύ τταρα όγ κου να δημι ουργ ήσουν νέ α αι μοφόρα αγ γ εί α. Χω ρί ς τα
αι μοφόρα αγ γ εί α, οι όγ κοι λι μοκτονού ν.
[14] “The use of cannabinoids as anticancer agents” (Η χρήση κανναβι νοει δώ ν ω ςαντι καρκι νι κοί
παράγ οντες)

http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0278584615001190
Π ερί ληψ η
“ Είναι καθ ι ερω μέ νο ότι τα κανναβι νοει δή έ χουν παρηγ ορητι κέ ς ε πι δράσει ς σε ορι σμέ να συμπτώ ματα
που συνδέ ονται με τον καρκί νο. Επι πρόσθ ετα, τα αποδει κτι κά στ οι χεί α που λήφθ ηκαν τα τελευταί α
δεκαπέ ντε χρόνι α υποστ ηρίζ ουν ότι αυτέ ς οι ενώ σει ς μπορού ν να μειώ σουν την ανάπτ υξ η του όγ κου σε
ζωϊ κά μοντέ λα καρκί νου. Τ ακανναβι νοει δή έ χουν αποδει χθ εί ότι ενεργ οποι ού ν μι α οδό σχετιζ όμενη με
το στ ρες του ER που οδηγ εί στ η διέγ ερση του με σολαβού μενου από την αυτοφαγ ί α κυτταρι κού
θ ανάτου. Επι πλέ ον, τα κανναβι νοει δή αναστέ λλουν την αγ γ ει ογέ νεση του όγ κου και μειώ νουν τη
μετανάστευση τω ν καρκι νι κώ ν κυττάρω ν. Οι μηχανι σμοί αντοχής στ ην κανναβι νοει δή αντι καρκι νι κή
δράση καθ ώ ς και οι πιθ ανέ ς στ ρατηγ ι κέ ς ανάπτ υξ ης συνδυαστι κώ ν θ εραπειώ ν που βασίζ ονται σε
κανναβι νοει δή γι ατην καταπολέ μηση του καρκί νου έ χουν ε πί σης αρχί σει να δι ερευνώ νται. Σ εαυτή την
ε πι σκόπηση θ ασυνοψ ί σουμε αυτέ ς τι ς παρατ ηρήσει ς ( οι οποί ες έ χουν ήδη συμβάλει στον καθ ορι σμό
τω ν βάσεω ν γι ατην ανάπτ υξ η τω ν πρώ τω ν κλι νι κώ ν μελετώ ν γι ατη δι ερεύ νηση του δυνητι κού κλι νι κού
οφέ λους από τη χρήση κανναβι νοει δώ ν σε αντι καρκι νι κέ ς θ εραπεί ες) και θ ασυζ ητηθ ού ν οι πιθ ανέ ς
μελλοντι κέ ς κατευθ ύ νσει ς έ ρευνας στ ον τομέ α αυτό” .
[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 υμπεράσματ α
“Τ ακανναβι νοει δή ασκού ν μι α σει ρά από ενδι αφέ ροντα αποτελέ σματ α 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 στ ην αναστολή του πολλαπλασι ασμού τω ν καρκι νι κώ ν κυττάρω ν και της αγ γ ει ογέ νεσης,
στ η μείω ση της ανάπτ υξ ης του όγ κου και τω ν μεταστ άσεω ν και στ ην επαγ ωγ ήτης απόπτω σης.
Ο ρι σμέ νες μελέ τες υποδει κνύ ουν ότι η μη φυσι ολογ ι κή ρύ θ μι ση του ενδοκανναβι νοει δού ς συστ ήματος
μπορεί να προάγ ει τον καρκί νο ενι σχύ οντας τι ς φυσι ολογ ι κέ ς συνθ ήκες που ε πι τρέ πουν στ α καρκι νι κά
κύ τταρα να πολλαπλασι άζ ονται και να μεταναστεύ ουν. Γιατο λόγ ο αυτό, το ενδοκανναβι νοει δέ ς εί ναι
έ νας ελκυστι κός στόχος γι αφαρμακολογ ι κή παρέ μβαση στ η θ εραπεί α του καρκί νου. Η δι αμόρφω ση του
ενδοκανναβι νοει δού ς συστ ήματος γι ατη 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 ε πι λεκτι κή δράση
τω ν κανναβι νοει δώ ν σε καρκι νι κά κύ τταρα χω ρί ς να έ χουν αποτελέ σματ α στ α φυσι ολογ ι κά κύ τταρα.
Τ οενδοκανναβι νοει δέ ς σύ στημα εμπλέ κεται σε έ να πολύ πλοκο σύ νολο μονοπατιώ ν σηματοδότησης
που πε ρι λαμβάνουν δραστι κότητα στ ους υποδοχεί ς CB1, CB2, TRPV1 και GPR55 και μέ σω δράσεω ν
ανεξ άρτητω ν από υποδοχέ α. Η πολυπλοκότητα τω ν οδώ ν σηματοδότησης που εμπλέ κονται στ ην
ενδοκανναβι νοει δή δράση τόσο σε φυσι ολογ ι κού ς όσο και σε κακοήθ ει ς ι στού ς προσφέ ρει έ να
σημαντι κό εμπόδι ο στ ην έ ρευνα, όμω ς έ χουν δι ασαφηνι στεί αρκετέ ς σημαντι κέ ς οδού ς. Αυτέ ς
πε ρι λαμβάνουν τη δι αμόρφω ση τω ν οδώ ν που εί ναι κρί σι μες γι ατον πολλαπλασι ασμό τω ν κυττάρω ν,
τον κυτταρι κό κύ κλο και την απόπτω ση. Η ποι κι λομορφί α τω ν υποδοχέ ω ν και τω ν οδώ ν
σηματοδότησης που δι αμορφώ νει το ενδοκανναβι νοει δέ ς σύ στημα προσφέ ρει μι α ενδι αφέ ρουσα
ευκαι ρί α γι ατην ανάπτ υξ η ει δι κώ ν μορίω ν που δι αταράσσουν το σύ στημα εκλεκτι κά, όπω ς έ χει ήδη
ε πι τευχθ εί στ ην ανάπτ υξ η αγ ω νι στώ ν και ανταγ ω νι στώ ν τω ν CB1, CB2, TRPV1 και GPR55 υποδοχεί ς.
Επι πλέ ον, πρόσφατες εργ ασί ες αποκάλυψ αν ότι το COX-2, το οποί ο εμπλέ κεται στ ην πρόοδο αρκετώ ν
τύ πω ν καρκί νου, ρυθ μίζ ει τον τόνο ενδοκανναβι νοει δώ ν σε θέ σει ς φλεγ μονής Hermanson και Marnett.
Η οξ υγ όνω ση τω ν ενδοκανναβι νοει δώ ν από τα COX-2 ή άλλα έ νζ υμα μπορεί ε πί σης να δι αδραματί σει
κρί σι μο ρόλο στ ην ε πί δραση τω ν ενδοκανναβι νοει δώ ν στ ον καρκί νο.
Αν και υπάρχει έ να ι σχυρό σύ νολο δεδομέ νω ν in vitro, σε συστ ήματ α κυτταρι κώ ν μοντέ λω ν και σε
συστ ήματ α μοντέ λω ν ποντι κώ ν, υπάρχει έ λλειψ η κλι νι κώ ν δεδομέ νω ν σχετι κά με τι ς ε πι δράσει ς τω ν
κανναβι νοει δώ ν στ η θ εραπεί α του καρκί νου στ ους ανθ ρώ πους. Αυτ ό το γ εγ ονός εί ναι αρκετά πε ρί εργ ο,
δεδομέ νης της μεγ άλης βι βλι οθ ήκης ενώ σεω ν που έ χουν αναπτ υχθ εί και χρησι μοποι ού νται γι ατη
μελέ τη τω ν ε πι δράσεω ν τω ν κανναβι νοει δώ ν στ ον καρκί νο σε συστ ήματ α μοντέ λω ν. Π αρά την έ λλειψ η
προκλι νι κώ ν και κλι νι κώ ν δεδομέ νω ν, υπάρχει ι σχυρή συμφω νί α ότι η φαρμακολογ ι κή στόχευση του
ενδοκανναβι νοει δού ς συστ ήματος αναδύ εται ω ςμί α από τι ς πι ο πολλά υποσχόμενες νέ ες μεθ όδους γι α
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 ε πόμενης γ ενι άς γι ατον καρκί νο” .
Ενώ αυτ ά 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 ν χρήσι 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 πε ραι τέ ρω έ ρευνα σχετι κά με τους όγ κους που σχετίζ ονται με τη λευχαι μί α.
Κ άνναβη γι ατη δι αχεί ρι ση τω ν συμπτω μάτω ν της λευχαι μί ας
Εί τε εί ναι η κάνναβη αποτελεσματι κή κατά της λευχαι μί ας στ ους ανθ ρώ πους, εί τε όχι, υπάρχουν μερι κοί

τρόποι με τους οποί ους το βότ ανο μπορεί να βοηθ ήσει στ η μείω ση του πόνου και άλλω ν εξ ουθ ενω τι κώ ν
παρενεργ ειώ ν της χημει οθ εραπεί ας. Μ ερι κά από αυτ ά τα συμπτώ ματα πε ρι 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 αυτ ά 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 υποστ ήριξ η της πλει οψ ηφί ας γι ατην κάνναβη στ ον 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 ε πι 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 γι ατη θ εραπεί α του καρκί νου στ α 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 γι ατην τερματι κή οξ εί α λεμφοβλαστι κή λευχαι μί α με μετάλλαξ η
χρω μοσω μάτω ν Philadelphia)
https://www.karger.com/Article/Pdf/356446
Π ερί ληψ η
“Η οξ εί α λεμφοβλαστι κή λευχαι μί α (acute lymphoblastic leukemia, ALL) εί ναι καρκί νος τω ν λευκώ ν
αι μοσφαι ρίω ν και συνήθ ω ς αντι μετω πίζ εται καλά με συνδυασμό χημει οθ εραπεί ας, με κατάστ αση
ύ φεσης μετά από 5 χρόνι α κατά 94% σε παι δι ά και 30-40% σε ενήλι κες. Γιανα δι απι στωθ εί πόσο
ε πιθ ετι κή εί ναι η ασθ έ νει α, απαι τού νται πε ραι τέ ρω έ λεγ χοι χρω μοσω μάτω ν γι ανα καθ ορι στεί εάν ο
καρκί νος εί ναι μυελοβλαστι κός και πε ρι λαμβάνει ουδετερόφι λα, ηω σι νόφι λα ή βασεόφι λα ή
λεμφοβλαστι κά που εμπλέ κουν Β ή Τ λεμφοκύ τταρα. Αυτ ή η μελέ τη πε ρι πτώ σεω ν αφορά έ ναν ασθ ενή
ηλι κί ας 14 ετώ ν που δι αγ νώ στηκε με πολύ ε πιθ ετι κή μορφή ALL (θ ετι κή γι ατη μετάλλαξ η
χρω μοσω μάτω ν Philadelphia). Μι ατυποποι ημέ νη μεταμόσχευση μυελού τω ν οστώ ν, ε πιθ ετι κή
χημει οθ εραπεί α και ακτι νοθ εραπεί α χρησι μοποι ήθ ηκαν, με τη θ εραπεί α να θ εω ρεί ται αποτυχί α μετά
από 34 μήνες. Χω ρί ς άλλες λύ σει ς που να παρέ χονται από τι ς συμβατι κέ ς προσεγ γ ί σει ς εκτός από την
ανακού φι ση, η οι κογ έ νει α χορήγ ησε εκχύ λι σμα κανναβι νοει δώ ν από του στ όματος στ ον ασθ ενή. Τ ο
εκχύ λι σμα κανναβι νοει δού ς ρητί νης χρησι μοποι εί ται ω ςαποτελεσματι κή θ εραπεί α γι ατην ALL με θ ετι κή
μετάλλαξ η χρω μοσω μάτω ν Philadelphia και ενδείξ ει ς δοσοεξ αρτώ μενου ελέγ χου της νόσου. Η κλι νι κή
παρατήρηση στ ην 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”
( Ενί σχυση της δραστ ηρι ότητας της κανναβι δι όλης και άλλω ν κανναβι νοει δώ ν in vitro μέ σω
τροποποι ήσεω ν σε συνδυασμού ς φαρμάκω ν και θ εραπευτι κώ ν προγ 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 συστ ατι 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 ήτ αν κυτταροστ ατι κά και προκάλεσαν
ταυτόχρονη σύ λληψ η σε όλες τι ς φάσει ς του κυτταρι κού κύ κλου. Η εκ νέ ου καλλιέ ργ ει α προε πεξ εργ ασμέ νω ν κυττάρω ν σε μέ σο χω ρί ς φάρμακο εί χε ω ςαποτέ λεσμα δραματι κέ ς μειώ σει ς στ ην
κυτταρι κή βιω σι μότητα. Επι πλέ ον, ο συνδυασμός κανναβι νοει δώ ν δεν ήταν ανταγ ω νι στι κός.
Π ροτεί νουμε ότι οι δραστ ηρι ότητες κάποιω ν κανναβι νοει δώ ν ε πηρεάζ ονται από χρονοδι αγ ράμματ α
θ εραπεί ας, επομέ νω ς, εί ναι σημαντι κό να ε πι λεγ εί προσεκτι κά η καταλληλότερη στ ρατηγ ι κή γι ανα
μεγ ι στοποι ηθ εί η αποτελεσματι κότητά τους” .

