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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για την παροχή της καλύτερης ολιστικής φροντίδας
ευεξίας στα μέλη της, η Elemental Wellness είναι στην ευχάριστη θέση να παρέχει αυτό το
εκπαιδευτικό υλικό στα μέλη, το προσωπικό και τους γιατρούς της κοινότητας. Ο σκοπός
αυτής εδώ της πληροφόρησης είναι για την εκπαίδευσή μας σχετικά με τις τελευταίες
επιστημονικές έννοιες και την κατανόηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης, ώστε να
μπορούμε να επωφεληθούμε καλύτερα από τις διάφορες φαρμακευτικές της ιδιότητες.
Με την κατανόηση αυτού του “φαρμακευτικού θησαυρού” ελπίζουμε ότι θα κάνει την
αξιοποίησή του πιο αποδοτική και αποτελεσματική (και λιγότερο αποθαρρυντική για
όσους είναι νέοι στην γνώση τους για αυτό το αρχαίο φυτικό φάρμακο).
Αυτό που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την ιατρική χρήση της κάνναβης
είναι η πρόοδος της εργαστηριακής ανάλυσης (διαθέσιμη τώρα στις συλλογές) σε
συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη έρευνα που διεξάγεται σε όλο τον κόσμο. Μεγάλο μέρος
αυτής της έρευνας στοχεύει στην οριοθέτηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων των
διαφόρων χημικών ενώσεων στην κάνναβη, ιδίως των κανναβινοειδών και των
τερπενοειδών. Δύο πρόσφατα άρθρα που απεικονίζουν αυτή την εξέλιξη είναι εκείνα των
Izzo, et al. (2009) και Russo (2011). Ένα εξαιρετικό βίντεο από την Lindsey Ward σχετικά με
την ιατρική χρήση της κάνναβης και τις επιδράσεις της στην ανθρώπινη υγεία μπορεί να
βρεθεί στο διαδίκτυο(*).
(*) “Medical Cannabis and Its Impact on Human Health a Cannabis Documentary” (Η ιατρική
κάνναβη και η επίδρασή της στην ανθρώπινη υγεία ένα ντοκιμαντέρ για την κάνναβη)
Ένα άλλο κλειδί για την καλύτερη κατανόηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης είναι η
συνειδητοποίηση ότι οι χημικές ενώσεις που υπάρχουν στο φυτό αλλάζουν με τον τρόπο
επεξεργασίας και χορήγησης τους. Τα πιθανά θεραπευτικά οφέλη διαφέρουν εάν η
κάνναβη υποστεί επεξεργασία / χορηγηθεί σε ωμή μορφή (μη θερμαινόμενη), σε
θερμαινόμενη ή σε ώριμη (αποξηραμένη) μορφή.
Επίσης η γνώση ότι οι διάφορες ενώσεις της κάνναβης μπορούν να διαμορφώνονται
μεταξύ τους με συνεργατικούς ή ανταγωνιστικούς τρόπους είναι σημαντική. Για
παράδειγμα, το κανναβινοειδές CBD θα μειώσει σε κάποιο βαθμό τις ψυχοτρόπες
επιδράσεις του κανναβινοειδούς THC, ενώ το τερπενοειδές α-πινένιο θα συνενώσει τις
βρογχοδιασταλτικές επιδράσεις του σε συνεργασία με αυτές της THC. Αυτή η
πολυπλοκότητα αλληλεπίδρασης σημαίνει ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης θα πρέπει
να μελετηθεί υπό το φως ενός βοτανο-θεραπευτικού φαρμάκου, όπου η εκχύλιση ενός
μόνο λεγόμενου “δραστικού συστατικού” δεν θα έχει ως αποτέλεσμα το πλήρες
φάσμα των θεραπευτικών αποτελεσμάτων ή μπορεί ακόμα και να προκαλέσει
ανεπιθύμητες παρενέργειες, οι οποίες όμως συνήθως δεν εμφανίζονται όταν
χορηγείται το εκχύλισμα από ολόκληρο το φυτό στην φυσική του σύνθεση.
Τέλος, γνωρίζοντας ότι κάθε ποικιλία κάνναβης έχει δυνητικά πολύ διαφορετικές
αναλογίες κανναβινοειδών και τερπενοειδών (που συχνά εκφράζονται ως χρώμα,
μυρωδιά και γεύση, αυτήν την “ταυτότητα” της ποικιλίας κάποιοι την αποκαλούν
chemvar, χημικοποικιλία) που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να μιλά αναφέροντας την
ιδιαίτερη ποικιλία όταν συζητά για την κάνναβη ως φάρμακο. Αυτό είναι ένα δύσκολο
βήμα, αλλά είναι όμως και ένα εφικτό βήμα που γίνεται δυνατό χάρις την σύγχρονη
εργαστηριακή ανάλυση και επιστημονική έρευνα. Η Elemental Wellness εργάζεται
προς αυτήν την κατεύθυνση και ελπίζει ότι αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθήσει
τους φροντιστές και τους επιστήμονες να επιλέξουν ποια ποικιλία, με ποια μορφή και
με ποιο τρόπο θα είναι το πιο επωφελές για αυτούς.
Καθώς η νέα έρευνα για την ιατρική κάνναβη γίνεται ολοένα και πιο
διαθέσιμη, το εκπαιδευτικό αυτό υλικό θα αναθεωρηθεί ώστε να
αντικατοπτρίζει τις τελευταίες γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι η
κατανόηση και η χρήση της ιατρικής κάνναβης θα συνεχίσει να αυξάνεται με
αποτελεσματικότητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να
μεγιστοποιηθεί η ευεξία των μελών μας.
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Cannabis / Κάνναβη
Προφορά στα αγγλικά: κά-να-μπις

Αυτό το φάρμακο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ:

Αν και η κάνναβη χρησιμοποιείται για μια μεγάλη
ποικιλία παθήσεων, η αυστηρή κλινική έρευνα
εξακολουθεί να είναι σχετικά περιορισμένη λόγω
κανονισμών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σε
ολόκληρο τον πλανήτη, ωστόσο, διεξάγονται
ελεγχόμενες δοκιμές και δημιουργούνται όλο και
περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τις
θεραπευτικές επιδράσεις της κάνναβης.

Μερικές από τις πιο αποδεκτές ιατρικές χρήσεις της
κάνναβης είναι για τις ακόλουθες ασθένειες:
Νόσος του Alzheimer: μειώνει την αναταραχή και τη
νυχτερινή ανησυχία, διεγείρει την αύξηση του βάρους.
Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση: καθυστερεί την
πρόοδο της νόσου. Μειώνει τον πόνο, την απώλεια
όρεξης, την κατάθλιψη και το σάλιο.
Χρόνιος Πόνος: μειώνει τον νευρικό (νευροπαθητικό)
πόνο, επιτρέπει τη αντιμετώπιση με οπιοειδή σε
χαμηλότερες δόσεις.
Σακχαρώδης Διαβήτης: καθυστερεί την πρόοδο της
νόσου, προστατεύει από οφθαλμικές παθήσεις, μειώνει
τον νευροπαθητικό (νευρικό) πόνο, μειώνει τα
συμπτώματα καρδιο-μυϊκής νόσου (καρδιομυοπάθεια).
Δυστονία: μείωση της έντασης των μυών και των
ακούσιων, επώδυνων μυϊκών συσπάσεων.
Ινομυαλγία: μειώνει τον πόνο και τη δυσκαμψία των
μυών, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.
Διαταραχές του Γαστρεντερικού: μείωση της κράμπας,
του κοιλιακού πόνου, της παλινδρόμησης οξέος, της
εντερικής έκκρισης, της δραστηριότητας της νόσου.
Γλαύκωμα: μειώνει την ενδοφθάλμια (εντός του ματιού)
πίεση.
Γλοιώματα / Καρκίνος: αναστέλλει την ανάπτυξη του
όγκου, μειώνει τη ναυτία και τον έμετο από τη
χημειοθεραπεία του καρκίνου.
HIV / AIDS: μειώνει τον νευροπαθητικό πόνο, το άγχος,
τη ναυτία, προωθεί την όρεξη και μειώνει την απώλεια
βάρους.
Ακράτεια: βελτιώνει τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης,
μειώνει την φλεγμονή της ουροδόχου κύστης / την
υπερκινητικότητα.
Πολλαπλή Σκλήρυνση: μειώνει τον πόνο, την
σπαστικότητα, της κατάθλιψη, την κόπωση, την
ακράτεια.
Νόσος του Parkinson: ανακουφίζει από τις δυσκινησίες
που προκαλούνται από την L-dopa (L D), μειώνει τα
συμπτώματα του τρόμου, της δυσκαμψίας και της
ψύχωσης.
Κνησμός: μειώνει τον κνησμό σε περιπτώσεις όπως οι
νεφρικές και ηπατικές παθήσεις.
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα: μειώνει τον πόνο και το
πρήξιμο των αρθρώσεων, καταστέλλει την καταστροφή
των αρθρώσεων και σταματά την επιδείνωση της
ασθένειας.
Αϋπνία: προκαλεί ύπνο ή/και βελτιώνει την ποιότητα
του ύπνου.
Σύνδρομο Tourette: βελτιώνει τα τικ και την
ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά.

Ποιες είναι οι δραστικές ενώσεις της
κάνναβης:

Η Κανναβιχρωμένη (Cannabichromene, CBC), η
Κανναβιδιόλη (Cannabidiol, CBD), το Κανναβιδιολικό Οξύ
(Cannabidiolic Acid, CBDA), η Κανναβιβαρίνη
(Cannabidivarin, CBDV), η Κανναβιγερόλη (Cannabigerol,
CBG), η Κανναβινόλη (Cannabinol, CBN),
Τετραϋδροκανναβινόλη (Tetrahydrocannabinol, THC), το
Τετραϋδροκανναβινολικό Οξύ (Tetrahydrocannabinolic,
THCA), η Τετραϋδροκανναβιβαρίνη
(Tetraydrocannabivarin, THCV), τα Τερπενοειδή.

Τι άλλες ενώσεις μπορεί να υπάρχουν:

Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από 60 άλλα
κανναβινοειδή και περισσότερα από 200 τερπενοειδή
στην κάνναβη.

Πώς χορηγείται αυτό το φάρμακο:

Η κάνναβη έρχεται σε διάφορες μορφές: αποξηραμένο
φυτικό υλικό (“μπουμπούκια”, φύλλα τύπου τσαγιού),
συμπύκνωμα (χασίς, “κερί”, βάμμα, έλαιο, κάψουλες),
τοπική αλοιφή, βρώσιμη.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτό το φάρμακο
εάν:
• Είσαι αλλεργικός σε οποιοδήποτε κανναβινοειδές ή
τερπενοειδές.
•Έχεις ιστορικό σοβαρής ψυχικής διαταραχής, όπως
σχιζοφρένεια ή σοβαρή κατάθλιψη.
• Είσαι έγκυος ή σχεδιάζεις να μείνεις έγκυος. Εκτός
από τον κίνδυνο του καπνίσματος, η χρήση της
κάνναβης όταν είσαι έγκυος μπορεί να αποτελέσει
παράγοντα κινδύνου για το σύνδρομο αιφνίδιου
θανάτου του βρέφους. Η έκθεση της μήτρας στην
κάνναβη μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα
συμπεριφοράς στο παιδί.
• Θηλάζεις.
•Σημαντικό: ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες
προϋποθέσεις όπου το προϊόν δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται αλλά είναι ακόμα άγνωστες λόγω
περιορισμένων επιστημονικών πληροφοριών.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτό το φάρμακο:

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΟΥ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΑΝ:
• Έχεις καρδιακές παθήσεις.
• Έχεις άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή
άλλη νόσο των αεραγωγών.
• Έχεις ιστορικό αλκοολισμού ή εξάρτησης από το
αλκοόλ.
• Έχεις ιστορικό κατάχρησης ή εξάρτησης από τα
ναρκωτικά.
• Έχεις ιστορικό σοβαρής ψυχικής διαταραχής.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτό το φάρμακο:
Χρησιμοποίησε αυτό το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σου. Η δοσολογία και η συχνότητα χορήγησης
ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης (κάπνισμα,
εξάτμιση, κατάποση, επιδερμικά), την περιεκτικότητα των
θεραπευτικών συστατικών και των άλλων φαρμάκων που
λαμβάνονται. Ζήτα από το γιατρό να σου εξηγήσει ποια
δόση, με τι τρόπο και με ποια συχνότητα είναι καλύτερα
για σένα. Να θυμάσαι ότι τα συμπυκνώματα έχουν
υψηλότερη περιεκτικότητα ανά βάρος φαρμάκου από
άλλες μορφές. Βεβαιώσου ότι έχεις δώσει στο φάρμακο
αρκετό χρόνο για να δράσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό με την βρώσιμη μορφή κάνναβης, όπου η
θεραπευτική δράση μπορεί να χρειαστεί 1-2 ώρες για να
ξεκινήσει. Η κατάποση πάρα πολύ φαρμάκου, πάρα πολύ
γρήγορα, μπορεί εύκολα να συμβεί προκαλώντας
ανεπιθύμητες παρενέργειες. Χρησιμοποίησε αυτό το
φάρμακο μόνο για το χρονικό διάστημα που συνιστά ο
γιατρός σου. Δεν συνιστάται η χρήση αυτού του φαρμάκου
σε συνδυασμό με καπνό.

Σημαντικές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για
αυτό το φάρμακο:
• Αν δεν έχεις καταναλώσει κάνναβη ποτέ πριν, θα
ήταν συνετό να έχεις κάποιον μαζί σου την πρώτη
φορά που θα το χρησιμοποιήσεις. Είναι σημαντικό να
ξεκινήσεις χρησιμοποιώντας μικρές ποσότητες.
Σταμάτα εάν αρχίσεις να αισθάνεσαι μπερδεμένος ή
αναστατωμένος.
• Αφού σταματήσεις τη χρήση κάνναβης, αυτή θα
παραμένει στο σύστημά σου για αρκετές εβδομάδες
έως μήνες. Επομένως, κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, οι έλεγχοι με τεστ κάνναβης μπορεί να
βγουν θετικοί.
• Η κάνναβη μπορεί να αλληλεπιδρά με διάφορα
φάρμακα. Ενημέρωσε τον γιατρό σου σχετικά με τα
συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα φυτικά
προϊόντα που παίρνεις, ιδιαίτερα:
◦ Οποιοδήποτε φάρμακο επιβραδύνει το κεντρικό
νευρικό σύστημα, προκαλώντας υπνηλία. Αυτό
μπορεί να περιλαμβάνει υπνωτικά χάπια,
ηρεμιστικά, μερικά φάρμακα για τον πόνο, μερικά
αντι-ισταμινικά ή φάρμακα για το κρύωμα ή
φάρμακα για κρίσεις.
◦ Αντι-ιικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη
θεραπεία του HIV / AIDS.
• Η ΚΑΝΝΑΒΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΒΑΡΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και
24 ώρες μετά την κατανάλωση της.

Πιθανές ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ αυτού του
φαρμάκου:
• Από την αρχική χρήση:
◦ Όταν αρχίσεις να καταναλώνεις κάνναβη,
μπορεί να αντιμετωπίσεις αντιδράσεις στην
διάθεση όπως ευφορία, χαλάρωση, χρονική
παραμόρφωση, αντίληψη για αυξημένες
αισθητικές εμπειρίες, απώλεια
παρεμποδίσεων, άγχος, παράνοια, διέγερση,
αμνησία, παραληρητικές ιδέες ή
ψευδαισθήσεις.
◦ Γρήγορος καρδιακός παλμός, μπορεί να είναι
σοβαρό πρόβλημα εάν υποφέρεις από
καρδιακές παθήσεις.
◦ Ερυθρότητα στο πρόσωπο ή κόκκινα μάτια,
ξηροστομία, κεφαλαλγία.

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

◦ Αμέσως μετά την κατανάλωση κάνναβης
μπορεί να ζαλισθείς ή να αισθανθείς
εξασθενημένος όταν σηκώνεσαι από μια
καθιστή θέση ή αν είσαι ξαπλωμένος.
Προσπάθησε να σηκωθείς πιο αργά. Εάν
είσαι ξαπλωμένος, ανακάθισε στην άκρη του
κρεβατιού και άφησε τα πόδια σου να
πατήσουν για 1 έως 2 λεπτά και στη
συνέχεια σήκω αργά.
• Από τη μακροχρόνια χρήση:
◦ Συριγμός ή χρόνιος βήχας, εάν καπνίζεις το
φάρμακο.
◦ Μπορεί να επηρεάσει την προσοχή και τη
συγκέντρωση της βραχυπρόθεσμης μνήμης.
Αυτά τα αποτελέσματα συνήθως
εξαφανίζονται μετά τη διακοπή της χρήσης
κάνναβης.

Εάν υπάρχουν υποψίες
ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ:
Είναι πιθανό να εμφανιστούν οι παραπάνω
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Συνήθως αυτές θα επιλυθούν μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα όταν σταματήσει η φαρμακευτική
αγωγή. Συχνά ο φρέσκος αέρα, η ενυδάτωση και το
φαγητό θα βοηθήσουν. Επικοινώνησε αμέσως με το
γιατρό σου εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Η σωστή ΦΥΛΑΞΗ αυτού του φαρμάκου:
Να φυλάσσεται σε καλά κλεισμένο δοχείο σε δροσερό
και ασφαλές μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από
θερμότητα, υγρασία και φως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
• Εάν έχεις οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό
το φάρμακο, παρακαλούμε να μιλήσεις με τον
γιατρό σου, τον σύμβουλο συλλογικής φροντίδας ή
άλλον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.
• Αυτό το φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο από τον ασθενή για τον οποίο συστήνεται.
Μην το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους.
• Εάν τα συμπτώματά σου δεν βελτιωθούν ή εάν
επιδεινωθούν, συμβουλέψου τον γιατρό σου.
• Δες με το σύμβουλό σου για το πώς να πετάξεις
το αχρησιμοποίητο φάρμακο.
• Αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο μια περίληψη.
Δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με
αυτό το φάρμακο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
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CBGA

(Σι-μπι-τζι-εϊ) Κανναβιγερολικό Οξύ

CBGVA

(Σι-μπι-τζι-βι-εϊ) Κανναβιγεριβαρινικό Οξύ

CBG

(Σι-μπι-τζι) Κανναβιγερόλη

CBGV

(Σι-μπι-τζι-βι) Κανναβιγεριβαρίνη

THCA

(Τι-εϊτσ-σι-εϊ) Τετραϋδροκανναβινολικό Οξύ

THCVA

(Τι-εϊτσ-σι-βι-εϊ) Τετραϋδροκανναβιβαρινικό Οξύ

THC (Δ9)

(Τι-εϊτσ-σι) Δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη

THCV

(Τι-εϊτσ-σι-βι) Τετραϋδροκανναβιβαρίνη

CBNA

(Σι-μπι-εν-εϊ) Κανναβινολικό Οξύ

THC (Δ8)

(Τι-εϊτσ-σι) Δ8-τετραϋδροκανναβινόλη

CBN

(Σι-μπι-εν) Κανναβινόλη

CBDA

(Σι-μπι-ντι-εϊ) Κανναβιδιολικό Οξύ

CBDVA

(Σι-μπι-ντι-βι-εϊ) Κανναβιδιβαρικό Οξύ

CBD

(Σι-μπι-ντι) Κανναβιδιόλη

CBDV

(Σι-μπι-ντι-βι) Κανναβιδιβαρίνη

CBCA

(Σι-μπι-σι-εϊ) Κανναβιχρωμικό Οξύ

CBCVA

(Σι-μπι-σι-βι-εϊ) Κανναβιχρωμιβαρικό Οξύ

CBC

(Σι-μπι-σι) Κανναβιχρωμένη

CBCV

(Σι-μπι-σι-βι) Κανναβιχρωμιβαρίνη

CBLA

(Σι-μπι-ελ-εϊ) Κανναβικυκλολικό Οξύ

CBL

(Σι-μπι-ελ) Κανναβικυκλόλη

ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ

ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ
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ΤΕΡΠΕΝΟΕΙΔΗ

ΤΕΡΠΕΝΟΕΙΔΗ

Οσμές και Θεραπευτικές Επιδράσεις

α-ΠΙΝΕΝΙΟ

Πευκοβελόνες

β-ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΕΝΙΟ

Μαύρο Πιπέρι

Αντιβακτηριακό
Αντιμυκητιασικό
Αντιφλεγμονώδες
Βρογχοδιασταλτικό
Αντιβακτηριακό
Αντικαρκινικό
Αντιμυκητιασικό
Αντιφλεγμονώδες
Αντισηπτικό

Γαρύφαλλο

ΒΟΡΝΕΟΛΗ

Κάμφορα

Αναλγητικό
Κατά της αϋπνίας
Αντισηπτικό
Βρογχοδιασταλτικό
Αντιμυκητιασικό
Αντι-ισχαιμικό

ΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΕΝΙΟΥ

Ευκάλυπτος

ΚΙΝΕΟΛΗ

Δέντρο τσαγιού

ΚΙΤΡΟΝΕΛΛΟΛΗ

Τριαντάφυλλο

ΧΟΥΜΟΥΛΕΝΙΟ

Λυκίσκος

Αντιβακτηριακό
Αντικαταθλιπτικό
Αντιφλεγμονώδης
Αντι-ισχαιμικό
Βρογχοδιασταλτικό
Αντικαρκινικό
Αντιφλεγμονώδες
Κατά της αϋπνίας
Αντι-σπασμωδικό
Ανορεκτικό
Αντικαρκινικό
Αντιβακτηριακό
Αντιφλεγμονώδες
4

TERPENOIDS
ΛΙΜΟΝΕΝΙΟ

Εσπεριδοειδή

ΛΙΝΑΛΟΟΛΗ

Λεβάντα

ΜΥΡΣΕΝΙΟ

Λεμονόχορτο

Κατά του άγχους
Αντιβακτηριακό
Αντικαρκινικό
Αντικαταθλιπτικό
Αντιμυκητιασικό
Βρογχοδιασταλτικό
Κατά του άγχους
Αντιβακτηριακό
Αντι-σπασμωδικό
Αντικαταθλιπτικό
Κατά της αϋπνίας
Αναλγητικό
Αντικαρκινικό
Αντιφλεγμονώδες
Κατά της αϋπνίας
Αντι-σπασμωδικό

Μάνγκο

ΝΕΡΟΛΙΔΟΛΗ

Αντιμυκητιασικό
Κατά της αϋπνίας
Ξύλο

Φλούδα εσπεριδοειδών

ΦΥΤΟΛΗ

Κατά της αϋπνίας

Πράσινο τσάι

ΤΕΡΠΙΝΟΛΕΝΙΟ

Πασχαλιά

Αντιβακτηριακό
Αντιμυκητιασικό
Κατά της αϋπνίας
Αντισηπτικό

Μήλο
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Τα παρακάτω διαγράμματα αντικατοπτρίζουν τα περισσότερα από αυτά που
είναι γνωστά σήμερα σχετικά με τις δυνητικά θεραπευτικές χημικές ενώσεις
της κάνναβης, τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται και τον τρόπο που
σχετίζονται μεταξύ τους. Μόνο 21 κανναβινοειδή και 13 τερπενοειδή
αναφέρονται. Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να μάθουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1, 2 και 3

Τα διαγράμματα πρέπει να διαβάζονται οριζόντια και κάθετα:

Οριζόντια: Ποια κανναβινοειδή μπορούν να βρεθούν σε ποια φυσική κατάσταση
κάνναβης (φρέσκια, θερμαινόμενη, ωρίμανσης). Η φρέσκια αναφέρεται στο
ακατέργαστο νωπό φυτό. Το ωρίμανσης αναφέρεται στις επιδράσεις του φωτός
UV, της οξείδωσης και ισομερισμού. Με άλλα λόγια: παλαίωση, αποξήρανση.
Κάθετα: Πώς σχετίζονται τα κανναβινοειδή μεταξύ τους; Από που προέρχονται;

Γενικά, η ποσότητα του διβαρινικού κανναβινοειδούς (εκείνων με το “V” στο
ακρωνύμιο τους) είναι πάντα μικρότερη από το ολιβετολικό κανναβινοειδές.
Στα διαγράμματα, αυτό αντικατοπτρίζεται στο μικρότερο μέγεθος
γραμματοσειράς του ακρωνυμίου.
Τα διαγράμματα δεν υπονοούν ότι όλα τα αναφερόμενα κανναβινοειδή είναι
πάντοτε ανιχνεύσιμα στις διάφορες διαθέσιμες ποικιλίες. Η καλλιέργεια
επικεντρώθηκε κυρίως στην αύξηση της ποσότητας της THC. Πρόσφατα η
CBD έχει βρεθεί στην προσοχή και καλλιεργούνται σήμερα και οι ποικιλίες με
CBD. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμες και άλλες ποικιλίες με
σημαντικές ποσότητες των άλλων κανναβινοειδών.
Δεδομένου ότι τα τερπενοειδή είναι πιο πτητικά από τα κανναβινοειδή, η
παρουσία τους συνδέεται στενότερα με τη φρεσκάδα και τη θερμοκρασία.
Όσο πιο φρέσκια και πιο δροσερή η κάνναβη (το πάνω μέρος του
διαγράμματος), τόσο περισσότερο διατηρούνται τα τερπενοειδή που είναι
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Ως εκ τούτου, καθώς κάποιος
πηγαίνει προς τα κάτω στο διάγραμμα, τα τερπενοειδή που αναφέρονται στις
διάφορες φυσικές καταστάσεις κάνναβης μπορεί να είναι ή να μην είναι
διαθέσιμα σε ποσότητες θεραπευτικής σημασίας.
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ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Τα Κανναβινοειδή και οι Σχέσεις τους

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Τα Κανναβινοειδή και οι Θεραπευτικές τους Επιδράσεις
CBGA

Αναλγητικό
Αντιφλεγμονώδες

CBGVA

Αντιφλεγμονώδες

THCA

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ

Αντικαρκινικό
Αντιφλεγμονώδες
Αντι-σπασμωδικό

THCVA

Αντιφλεγμονώδες

THC

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

Αναλγητικό
Αντιβακτηριακό
Αντικαρκινικό
Αντιφλεγμονώδες
Αντι-σπασμωδικό
Διεγερτικό της όρεξης
Βρογχοδιασταλτικό
Νευροπροστατευτικό

THCV

Κατά της σπαστικότητας
Κατά της όρεξης
Διεγερτικό των οστών

CBDA

CBCA

CBDVA

CBCVA

CBD

CBC

Αντικαρκινικό
Αντιφλεγμονώδες
Αντιφλεγμονώδες

Αναλγητικό
Κατά του άγχους
Αντιβακτηριακό
Αντικαρκινικό
Κατά της σπαστικότητας
Αντικαταθλιπτικό
Αντιεμετικό
Αντιφλεγμονώδες
Κατά της αϋπνίας
Αντι-ισχαιμικό
Αντι-ψυχωσικό
Αντι-σπασμωδικό
Διεγερτικό των οστών
Ανοσορυθμιστικό
Νευροπροστατευτικό

Αντιμυκητιασικό
Αντιφλεγμονώδες
Αντιφλεγμονώδες

Αναλγητικό
Αντιβακτηριακό
Αντικαρκινικό
Αντικαταθλιπτικό
Αντιμυκητιασικό
Αντιφλεγμονώδες
Κατά της αϋπνίας
Διεγερτικό των οστών

CBCV

CBG

Αναλγητικό
Αντιβακτηριακό
Αντικαρκινικό
Αντικαταθλιπτικό
Αντιμυκητιασικό
Διεγερτικό των οστών

CBGV

;

CBDV

Κατά της σπαστικότητας
Διεγερτικό των οστών

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

CBNA

Αντιφλεγμονώδες

CBN

Αναλγητικό
Αντιβακτηριακό
Κατά της σπαστικότητας
Αντιφλεγμονώδες
Κατά της αϋπνίας

Δ-8 THC

Κατά του άγχους
Αντιεμετικό

CBL

;

CBLA

Αντιφλεγμονώδες

;

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Τα κανναβινοειδή, οι Θεραπευτικές Επιδράσεις και τα Συνεργατικά Τερπενοειδή
CBGA
Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

CBGVA
Αντιφλεγμονώδες

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ

THCA
Αντικαρκινικό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Αντι-σπασμωδικό

κιτρονελλόλη, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

THCVA

THC

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

CBDVA

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, λιναλοόλη, τερπινολένιο

Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο
κιτρονελλόλη, μυρσένιο

CBD

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Κατά του άγχους

CBCVA

Αντιφλεγμονώδες

CBC

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

CBG

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, λιναλοόλη, τερπινολένιο

Αντικαρκινικό

Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντικαταθλιπτικό

κινεόλη, λιμονένιο, λιναλοόλη

Αντιμυκητιασικό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, οξείδιο
καρυοφυλλένιου, λιμονένιο, νερολιδόλη,
τερπινολένιο

Κατά της σπαστικότητας λιναλοόλη

Αντι-ισχαιμικό

Κατά της όρεξης

Αντι-ψυχωσικό

κινεόλη, λιμονένιο, λιναλοόλη
Αντιφλεγμονώδες
α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Κατά της αϋπνίας

βορνεόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, μυρσένιο,
νερολιδόλη, φυτόλη, τερπινολένιο

βορνεόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη,
μυρσένιο, νερολιδόλη, φυτόλη, τερπινολένιο

Διεγερτικό των οστών

οξείδιο καρυοφυλλένιου

Αντι-σπασμωδικό

Διεγερτικό των οστών

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, λιναλοόλη, τερπινολένιο

Κατά της αϋπνίας

χουμουλένιο

Αντιφλεγμονώδες

Αντιβακτηριακό

Αντιφλεγμονώδες

THCV

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, οξείδιο
καρυοφυλλένιου, λιμονένιο, νερολιδόλη,
τερπινολένιο

λιναλοόλη, λιμονένιο

Αντιεμετικό

Νευροπροστατευτικό

Αντιμυκητιασικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντικαταθλιπτικό

Βρογχοδιασταλτικό α-πινένιο, βορνεόλη, κινεόλη

CBCA

Αναλγητικό

Κατά της σπαστικότητας λιναλοόλη

Διεγερτικό της όρεξης

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

Αντικαρκινικό

Αντιφλεγμονώδες

Αναλγητικό

Αντι-σπασμωδικό

CBDA

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

κιτρονελλόλη, μυρσένιο
Διεγερτικό των οστών

CBCV

Ανοσορυθμιστικό

Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, λιναλοόλη,
τερπινολένιο

Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντικαταθλιπτικό

κινεόλη, λιμονένιο, λιναλοόλη

Αντιμυκητιασικό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, οξείδιο
καρυοφυλλένιου, λιμονένιο,
νερολιδόλη, τερπινολένιο

Διεγερτικό των οστών

CBGV

;

;

Νευροπροστατευτικό

CBDV

Κατά της σπαστικότητας λιναλοόλη
Διεγερτικό των οστών

CBNA

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Αντιφλεγμονώδες α-πινένιο, βκαρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, μυρσένιο

CBN
Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο

Κατά της σπαστικότητας λιναλοόλη
Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Κατά της αϋπνίας

βορνεόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη,
μυρσένιο, νερολιδόλη, φυτόλη,
τερπινολένιο

Δ-8 THC
Κατά του άγχους
Αντιεμετικό

λιναλοόλη, λιμονένιο

CBL

;

CBLA
Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

CBGA
Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

CBGVA
Αντιφλεγμονώδες

CBGVA

CBGA

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο
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CBG
CBGV

CBG
Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο,
κινεόλη, χουμουλένιο, λιμονένιο,
λιναλοόλη, τερπινολένιο

Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντικαταθλιπτικό

κινεόλη, λιμονένιο, λιναλοόλη

Αντιμυκητιασικό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, οξείδιο
καρυοφυλλένιου, λιμονένιο, νερολιδόλη,
τερπινολένιο

Διεγερτικό των οστών

CBGV

;
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THCA
THCVA

THCA
Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη, χουμουλένιο,
λιμονένιο, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Αντι-σπασμωδικό

κιτρονελλόλη, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

THCVA
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THC
THCV

THC
Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, λιναλοόλη, τερπινολένιο

Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Αντι-σπασμωδικό

κιτρονελλόλη, μυρσένιο

Διεγερτικό της όρεξης
Βρογχοδιασταλτικό

α-πινένιο, βορνεόλη, κινεόλη

Νευροπροστατευτικό

THCV

Κατά της σπαστικότητας λιναλοόλη
Κατά της όρεξης

χουμουλένιο

Διεγερτικό των οστών
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CBNA

CBNA
Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο
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Δ-8 THCA

Δ-8 THC
Κατά του άγχους

λιναλοόλη, λιμονένιο

Αντιεμετικό

15

CBN

CBN
Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο

Κατά της σπαστικότητας λιναλοόλη
Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Κατά της αϋπνίας

βορνεόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη,
μυρσένιο, νερολιδόλη, φυτόλη, τερπινολένιο
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CBDA
CBDVA

CBDA
Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

CBDVA
Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο
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CBD
CBDV

CBD
Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Κατά του άγχους

λιναλοόλη, λιμονένιο

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, λιναλοόλη, τερπινολένιο

Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη, χουμουλένιο,
λιμονένιο, μυρσένιο

Κατά της σπαστικότητας λιναλοόλη
Αντικαταθλιπτικό

κινεόλη, λιμονένιο, λιναλοόλη

Αντιεμετικό
Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Κατά της αϋπνίας

βορνεόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, μυρσένιο,
νερολιδόλη, φυτόλη, τερπινολένιο

Αντι-ισχαιμικό

οξείδιο καρυοφυλλένιου

Αντι-ψυχωσικό
Αντι-σπασμωδικό

κιτρονελλόλη, μυρσένιο

Διεγερτικό των οστών
Ανοσορυθμιστικό
Νευροπροστατευτικό

CBDV

Κατά της σπαστικότητας λιναλοόλη
Διεγερτικό των οστών
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CBCA
CA
CBCVA
CVA

CBCA
Αντιμυκητιασικό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, οξείδιο
καρυοφυλλένιου, λιμονένιο, νερολιδόλη,
τερπινολένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

CBCVA
Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο
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CBC
CBCV

CBC
Αναλγητικό

βορνεόλη, μυρσένιο

Αντιβακτηριακό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, λιναλοόλη, τερπινολένιο

Αντικαρκινικό

β-καρυοφυλλένιο, κιτρονελλόλη,
χουμουλένιο, λιμονένιο, μυρσένιο

Αντικαταθλιπτικό

κινεόλη, λιμονένιο, λιναλοόλη

Αντιμυκητιασικό

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, οξείδιο
καρυοφυλλένιου, λιμονένιο, νερολιδόλη,
τερπινολένιο

Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο

Κατά της αϋπνίας

βορνεόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, μυρσένιο,
νερολιδόλη, φυτόλη, τερπινολένιο

Διεγερτικό των οστών

CBCV

;
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CBLA
A

CBLA
Αντιφλεγμονώδες

α-πινένιο, β-καρυοφυλλένιο, κινεόλη,
κιτρονελλόλη, χουμουλένιο, μυρσένιο
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CBL

CBL
;
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Η κάνναβη υποβάλλεται σε επεξεργασία με διάφορους τρόπους: νωπή, αποξηραμένη,
εκχυλίσεις / συμπυκνώματα εν ψυχρώ και εκχυλίσεις / συμπυκνώματα εν θερμώ.
Παρόλο που γίνεται σπάνια λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που συνήθως χρειάζονται, η
κάνναβη μπορεί να καταναλωθεί ωμή, φρεσκοκομμένη από το φυτό, προκειμένου να
επωφεληθεί κάποιος κυρίως από τα όξινα κανναβινοειδή και τις αντιφλεγμονώδεις
επιδράσεις τους. Τα τερπενοειδή παραμένουν άθικτα. Η ψυχοδραστικότητα
ελαχιστοποιείται.
Η αποξηραμένη κάνναβη καταναλώνεται συνήθως με την εισπνοή από την καύση ή την
εξαέρωση των οφθαλμών (buds). Τα κανναβινοειδή οξέα μετατρέπονται στις ουδέτερες
μορφές τους και η ποσότητα των διαθέσιμων τερπενοειδών ποικίλλει ανάλογα με τη
μέθοδο χορήγησης που επιλέχθηκε και τα χρησιμοποιούμενα όργανα (πίπα, τσιγάρο,
εξαερωτής).

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Οι εκχυλίσεις/συμπυκνώματα εν ψυχρώ καταλήγουν σε διάφορα προϊόντα:
1.Kief: σκόνη των τριχωμάτων που πέφτουν από το φυτό. Μπορεί να καταναλωθεί
ωμό αλλά συνήθως καπνίζεται ή απορροφάται σε μαγειρεμένα βρώσιμα.
2.Βύνη: εκχύλιση με ελαιόλαδο ή αλκοόλη. Συνήθως καταναλώνεται ωμή.
3.Χασίς: εκχύλιση με κρύο νερό και πάγο. Μπορεί να καταναλωθεί ακατέργαστο,
να καπνιστεί ή να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική. Οι ονομασίες των
διαφορετικών ειδών αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στην αναλογία των φυτικών
υλικών ως προς τα τριχώματα και τον τρόπο αντίδρασης του είδους στη
θερμότητα:
α.Bubble (φούσκα) = εμφανίζονται φυσαλίδες όταν εκτίθεται σε θερμότητα.
β.Full bubble (πλήρης φούσκα) = συνεχίζει να εμφανίζονται φυσαλίδες καθ'
όλη τη διαδικασία θέρμανσης.
γ. Melt (λιώσιμο) = λιώνει ή μετατρέπεται σε λάδι όταν εκτίθεται σε
θερμότητα.
δ.Full melt (πλήρες λιώσιμο) = σχεδόν καθαρά τριχώματα, λιώνει πλήρως
όταν εκτίθεται σε θερμότητα αφήνοντας ελάχιστα ή καθόλου κατάλοιπα.
4. Κερί: εκχύλιση με διαλύτη, συνηθέστερα με βουτάνιο, CO2 ή Ο2. Η
απομάκρυνση (“καθαρισμός”) του διαλύτη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω
ψυχρής ή θερμικής εξάτμισης (η οποία αλλάζει τις διαθέσιμες ενώσεις). Τα
κεριά συνήθως καίγονται ή εξατμίζονται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στο μαγείρεμα και σε σκευάσματα τοπικής χρήσης. Τα ονόματα των
διαφορετικών ειδών συνήθως αναφέρονται στην υφή. Παραδείγματα:
α. Honeycomb/Crumble = ξηρή, εύθρυπτη υφή, συχνά έχει μικρές τρύπες σαν
κηρήθρα.
β. Budder = πιο παχύρρευστο, όπως το βούτυρο.
γ. Shatter/Glass = συνεκτικότητα παρόμοια με σκληρή καραμέλα.
δ. Sap = κολλώδης υφή παρόμοια με το μέλι.
ε. Taffy = πιο σφιχτό από sap, αλλά όχι εύθραυστο, όπως το shatter.
Οι εκχυλίσεις/συμπυκνώματα εν θερμώ μετατρέπουν τα κανναβινοειδή οξέα στις
ουδέτερες μορφές τους και συνήθως αφαιρούν τα περισσότερα από τα τερπενοειδή.
Διάφορα προϊόντα:
1. Τσάι: εκχύλιση σε ζεστό νερό και στη συνέχεια πόση.
2. Tincture (βάμμα): θερμαινόμενη κάνναβη που εξάγεται σε αλκοόλ.
Συνήθως χορηγείται απευθείας κάτω από τη γλώσσα (υπογλώσσια).
3. Βρώσιμα: εκχύλιση σε ένα λίπος (βούτυρο, λάδι) και στη συνέχεια
χρησιμοποιείται στην μαγειρική σε φαγώσιμα.
4. Έλαιο: βραδεία θέρμανση κάνναβης σε ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας.
Συνήθως χρησιμοποιείται σε τρόφιμα ή για τοπική επιδερμική χρήση.
5. Αλοιφή/Κρέμα/Λοσιόν: χαμηλή θέρμανση του ελαίου κάνναβης με κερί
μέλισσας.
Χρησιμοποιείται τοπικά στο δέρμα.
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Η κατανόηση του τρόπου δοσολόγησης της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς είναι δύσκολη.
Δεν μιλάμε για ένα μόνο δραστικό συστατικό, αλλά μάλλον για ένα σύμπλεγμα χημικών
ενώσεων που μάλιστα διαμορφώνουν το ένα το άλλο. Μέχρι τώρα, η μεγαλύτερη προσοχή
στον προσδιορισμό της δόσης εστιαζόταν στην ψυχοδραστική επίδραση της THC. Είναι
πλέον προφανές ότι τα άλλα (μη ψυχοτρόπα) κανναβινοειδή μπορεί να έχουν μεγαλύτερη
θεραπευτική σημασία, ανάλογα με την πάθηση που στοχεύουμε να θεραπεύσουμε.
Δυστυχώς, η επιστημονική έρευνα σχετικά με τη δοσολογία αυτών των κανναβινοειδών
βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ

Δεδομένου ότι οι ψυχοδραστικές επιδράσεις της THC παραμένουν ο κύριος καθοριστικός
παράγοντας της φυσιολογικής ή “αλλαγμένης” καθημερινής λειτουργίας για τους
περισσότερους ανθρώπους, είναι συνετό να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε στο
περιεχόμενο THC μιας ποικιλίας όταν συζητάμε για τη δόση του φαρμάκου. Μερικοί
ασθενείς θέλουν και χρειάζονται υψηλό ποσοστό THC, ενώ άλλοι θέλουν και χρειάζονται
ένα χαμηλό ποσοστό THC. Ο προσδιορισμός της θεραπευτικής δόσης της κάνναβης
παραμένει ένας πολύ προσωπικός προσδιορισμός. Ο ασθενής έχει τον τελευταίο λόγο για
το πόσο είναι αρκετό. Επιπλέον, ένα άτομο μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά από ένα
άλλο άτομο στην ίδια ποικιλία καθώς και στην ίδια ποσότητα. Επίσης, πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας ότι η THC σε ποσότητες μεγαλύτερες από 25 mg μπορεί να προκαλέσει
σποραδικά τοξικότητα THC.
Από την άποψη αυτή, και η οδός/ο τρόπος χορήγησης είναι επίσης σημαντικός για τον
προσδιορισμό της δόσης. Για παράδειγμα, λόγω του μεταβολισμού του ήπατος, τα
μαγειρεμένα βρώσιμα μπορούν να είναι 3-5 φορές περισσότερο ψυχοδραστικά από ότι η
εισπνεόμενη κάνναβη.
Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τη δοσολογία, υπάρχουν μερικοί χρήσιμοι
πρακτικοί κανόνες:
1. Κανονική δόση THC για ενήλικες:
Αρχάριοι: 2,5~5 mg
Πιο έμπειροι ασθενείς: 10~20 mg
Βαριοί χρήστες: 25 mg ή περισσότερο.

Αρχάριοι

2.5-5

mg
Πιο
έμπειροι
ασθενείς

10-20

2. Για να μετατραπεί το ποσοστό σε mg:
Μετακινούμε την υποδιαστολή ένα δεκαδικό σημείο προς τα δεξιά. Για
παράδειγμα, το ποσοστό 21,23% THC = 212,3 mg THC ανά γραμμάριο
κάνναβης.
Η ίδια μετατροπή μπορεί να γίνει και για τα άλλα κανναβινοειδή και
τερπενοειδή (πχ. το 0,39% β-καρυοφυλλένιο = 3,9 mg ανά γραμμάριο
κάνναβης).

25 =212.3
21.23
0.39
mg

Βαριοί
χρήστες

3. Υπό ιδανικές συνθήκες, μόνο το 63% των κανναβινοειδών θα απορροφηθεί
όταν καπνιστεί. Άρα ο πολλαπλασιασμός των mg της THC με το 0,63 θα
οδηγήσει σε έναν ακριβέστερο υπολογισμό της δόσης.

mg

%

mg

3.9

=
%

β-καρυοφυλλένιο

mg

Ανά γραμμάριο κάνναβης
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Marijuana smoking does not accelerate progression of liver disease in HIV-Hepatitis C coinfection: a longitudinal cohort analysis
(Το κάπνισμα κάνναβης δεν επιταχύνει την εξέλιξη της ηπατικής νόσου στη συν-μόλυνση HIV με Ηπατίτιδα C: μια διαχρονική ομαδική ανάλυση)
Brunet, L, et al
Clinical Infectious Diseases, 2013 July 4.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739469/pdf/cit378.pdf
Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings
(Η κανναβιδιόλη μειώνει την κατανάλωση τσιγάρων σε καπνιστές καπνού: προκαταρκτικά ευρήματα)
Morgan, CJ, et al
University College London, Clinical Psychopharmacology Unit, 2013.
https://sci-hub.cc/10.1016/j.addbeh.2013.03.011

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Elevated brain cannabinoid CB1 receptor availability in post-traumatic stress disorder: a positron emission tomography study
(Αυξημένη διαθεσιμότητα υποδοχέα CB1 κανναβινοειδών σε διαταραχή μετατραυματικού στρες: μελέτη τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων)
Neumaster, A, et al
Molecular Psychiatry, 2013 May 14.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752332/pdf/nihms-469491.pdf
Cannabis induces a clinical response in patients with Crohn’s Disease: a prospective placebo-controlled study
(Η κάνναβη προκαλεί κλινική ανταπόκριση σε ασθενείς με νόσο του Crohn: προοπτική ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη)
Naftali, T, et al
Clinical Gastroenterol Hepatology, 2013 May 3.
https://sci-hub.cc/10.1016/j.cgh.2013.04.034
Talking terpenes
(Μιλώντας για τα τερπένια)
Lee, Martin A
High Times, May 2013.
http://www.uk420.com/boards/index.php?/topic/332904-talking-terpenes-high-times/
THC can prevent brain damage-study
(Η THC μπορεί να προλάβει εγκεφαλική βλάβη - μελέτη)
Science 2.0, 2013 May 30.
http://www.science20.com/news_articles/thc_can_prevent_brain_damage_study-113512
Low-dose vaporized cannabis significantly improves neuropatic pain
(Η εξατμισμένη κάνναβη χαμηλής δόσης βελτιώνει σημαντικά τον νευροπαθητικό πόνο)
Wilsey, B, et al
Journal of pain, 2013, 14(2): 136-148.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3566631/pdf/nihms439212.pdf
High on health: cannabinoids in the food supply
(Ευφορική επίδραση και υγεία: τα κανναβινοειδή στην τροφική αλυσίδα)
Badiner, Alan
www.wakingtimes.com, 2013 April 25.
http://realitysandwich.com/171680/high_health_cbd_food_supply/
Aroma therapy
(Αρωματοθεραπεία)
Gardner, Fred
Medical Marijuana, 2012, Spring: 29-34.
Emerging clinical applications for cannabis and cannabinoids: a review of the recent scientific literature, 7th Edition
(Αναδυόμενες κλινικές εφαρμογές για την κάνναβη και τα κανναβινοειδή: ανασκόπηση της πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας, 7η έκδοση)
Armento, Paul
NORML Foundation, 1/6/2016.
http://norml.org/pdf_files/NORML_Clinical_Applications_for_Cannabis_and_Cannabinoids.pdf
Cannabidivarin is anticonvulsant in mouse and rat Hill
(Η κανναβιδιβαρίνη είναι αντισπασμωδική σε ποντίκια και αρουραίους Hill)
AJ, et al
British Journal of Pharmacology, 2012, 167(8): 1629-1642.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3525866/pdf/bph0167-1629.pdf
Naturally occurring anxiolytic substances from aromatic plants of genus citrus
(Φυσικές αγχολυτικές ουσίες από αρωματικά φυτά του γένους εσπεριδοειδών)
Pimenta,Flávia Cristina Fernandes, et al
Journal of Medicinal Plants Research, 2012, 6(3): 342-347.
https://www.researchgate.net/publication/292277939_Naturally_occurring_anxiolytic_substances_from_aromatic_plants_of_the_genus_citrus
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Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects
(Δαμάζοντας την THC: πιθανή συνέργεια από κάνναβη και συνδυαστικές επιδράσεις φυτοκανναβινοειδούς - τερπενοειδούς)
Russo, Ethan B.
British Journal of Pharmacology, 2011, 163: 1344-1364.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/pdf/bph0163-1344.pdf
Importance of terpenes
(Η σημασία των τερπενίων)
Spaulding, Nathan
Cannabis Health News Magazine, 13.11.2012
http://www.chanvre-info.ch/info/en/Importance-of-Terpenes.html

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

The endocannabinoid system and cancer: therapeutic implication
(Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και ο καρκίνος: θεραπευτική επίπτωση)
Guindon, Josée, et al
British Journal of Pharmacology, 2011, 163: 1447-1467.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165955/pdf/bph0163-1447.pdf

Cannabidiol attenuates the appetitive effects of Δ9-Tetrahydrocannabinol in humans smoking their chosen cannabis
(Η κανναβιδιόλη μετριάζει τις επιδράσεις στην αύξηση της όρεξης της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης σε ανθρώπους που καπνίζουν την κάνναβη της προτίμησης
τους)
Morgan, Celia JA, et al
Neuropsychopharmacology, 2010, 35(9):1879-1885.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2906701/pdf/npp201058a.pdf
Opposite effects of delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on human brain function and psychopathology
(Αντίθετα αποτελέσματα της δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλης και της κανναβιδιόλης στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και στην ψυχοπαθολογία)
Bhattacharyya, Sagnik
Neuropsychopharmacology, 2010, 35: 764-774.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055598/pdf/npp2009184a.pdf
Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009
(Ανασκόπηση κλινικών μελετών με κάνναβη και κανναβινοειδή 2005-2009)
Hazekamp, Arno
Cannabinoids, 2010, 5 (special issue): 1-21.
https://www.cannabis-med.org/data/pdf/en_2010_01_special.pdf
Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2010-2014
(Ανασκόπηση κλινικών μελετών με κάνναβη και κανναβινοειδή 2010-2014)
Kowal A. M., Hazekamp A., Grotenhermen F.
Cannabinoids, 2016, 11 (special issue): 1-18.
http://theroc.us/images/Review%20on%20clinical%20studies%20with%20cannabis%20and%20cannabinoids%202010-2014.pdf
Cannabinoid receptor CB1 mediates baseline and activity-induced survival of new neurons in adult hippocampal neurogenesis
(Ο υποδοχέας κανναβινοειδών CB1 διαμεσολαβεί στην έναρξη και στην επαγόμενη από τη δραστηριότητα επιβίωση νέων νευρώνων σε ενήλικα ιπποκάμπου
νευρογενέση)
Wolf, Susanne et al
Cell Communication and Signaling, 2010 8:12.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20565726
Cannabidiol, a nonpsychotropic component of cannabis, inhibits cue-induced heroin seeking and normalizes discrete mesolimbic neuronal disturbances
(Η κανναβιδιόλη, ένα μη-ψυχότροπο συστατικό της κάνναβης, αναστέλλει την επαγόμενη από την επιρροή ηρωίνης αναζήτηση και εξομαλύνει τις διακριτές
μεσομεταιχμιακές νευρωνικές διαταραχές)
Ren, Yanhua, et al
The Journal of Neuroscience, 2009, 29(47): 14764-14769.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829756/pdf/nihms174914.pdf
Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb
(Μη ψυχοτρόπα φυτικά κανναβινοειδή: νέες θεραπευτικές ευκαιρίες από ένα αρχαίο βότανο)
Izzo, Angelo A, et al
Trends in Pharmacological Sciences, 2009, 30(10).
http://cannabisinternational.org/info/Non-Psychoactive-Cannabinoids.pdf
Preventive and therapeutic anti-inflammatory properties of the sesquiterpene α-humulene in experimental airways allergic inflammation
(Προληπτικές και θεραπευτικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του σεσκιτερπενίου α-χουμουλενίου σε πειραματικές αλλεργικές φλεγμονές των αεραγωγών)
Rogerio, Alexandre P, et al
British Journal Pharmacology, 2009, 158: 1074-1087.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2785529/pdf/bph0158-1074.pdf
Cannabis Review
(Ανασκόπηση Κάνναβης)
Hazekamp, Arno
Department of Plant Metabolomics Leiden University, 2008-2009.
http://www.oregon.gov/pharmacy/Imports/Marijuana/StaffInfo/CannabisReview.pdf
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Gut modulatory, blood pressure lowering, diuretic and sedative activities of cardamom
(Διαταραχές του εντέρου, μείωση της αρτηριακής πίεσης, διουρητικές και ηρεμιστικές δραστηριότητες του κάρδαμου)
Gilani, Anwarul Hassan, et al
Journal of Ethnopharmacology, 2008, 115(3):463-472.
https://sci-hub.cc/10.1016/j.jep.2007.10.015
Cannabidiol: from an inactive cannabinoid to a drug with wide spectrum of action
(Κανναβιδιόλη: από ένα ανενεργό κανναβινοειδές σε ένα φάρμακο με ευρύ φάσμα δράσης)
Zuardi, Antonio Waldo
Revista Brasileira de Psiquiatria, 2008 September.
https://sci-hub.cc/10.1590/S1516-44462008000300015

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabivarin
(Η ποικίλη φαρμακολογία των CB1 και CB2 υποδοχέων σε τρία φυτικά κανναβινοειδή: Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη, κανναβιδιόλη και Δ9-τετραϋδροκανναβιβαρίνη)
Pertwee, RG
British Journal of Pharmacology, 2008.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2219532/pdf/0707442a.pdf

Cannabidiol, extracted from Cannabis Sativa selectively inhibits hypermotility in mice
(Η κανναβιδιόλη, που εξάγεται από το Cannabis Sativa, αναστέλλει επιλεκτικά την υπερκινητικότητα σε ποντίκια)
Capasso, R et al
British Journal of Pharmacology May 12, 2008, 154, 1001-1008.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2451037/pdf/bjp2008177a.pdf
Cannabinoids in the management of difficult to treat pain
(Κανναβινοειδή στη διαχείριση των δυσκολιών για τη θεραπεία του πόνου)
Russo, Ethan B
Therapeutics and Clinical Risk Management, 2008, 4(1): 245-259.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2503660/pdf/tcrm-0401-245.pdf
Influence on cannabis use on severity of hepatitis C disease
(Επιρροή της χρήσης κάνναβης στη σοβαρότητα επιπτώσεων της νόσου της ηπατίτιδας C)
Ishida, Julie H, et al
Clin Gastroenterol Hepatol, 2008, 6(1): 69-75.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184401/pdf/nihms37631.pdf
Screening of antibacterial activities of twenty-one oxygenated monoterpenes
(Έλεγχος των αντιβακτηριακών ενεργειών των είκοσι ενός οξυγονωμένων μονοτερπενίων)
Kotan, Recep, et al
Zeitschrift für Naturforschung, 2007, 62c: 507-513.
https://sci-hub.cc/10.1515/znc-2007-7-808
Sedative effect of monoterpene alcohols in mice: a preliminary screening
(Κατασταλτική δράση των μονοτερπενικών αλκοολών σε ποντικούς: ένας προκαταρκτικός έλεγχος)
de Sousa, Damião Pergentino, et al
Zeitschrift fur Naturforschung, 2007, 62c: 563-566.
https://pdfs.semanticscholar.org/0be1/37c770aaeb103b7466631fb57c280a75acda.pdf
D-Limonene: safety and clinical applications
(δ-λιμονένιο: ασφάλεια και κλινικές εφαρμογές)
Sun, Jidong
Alternative Medicine Review, 2007, 12(3): 259-264.
http://www.altmedrev.com/publications/12/3/259.pdf
A multicenter dose-escalation study of the analgesic and averse effects of an oral cannabis (cannador) for postoperative pain management
(Μια πολυκεντρική μελέτη αύξησης της δόσης των αναλγητικών και των παρενεργειών κάνναβης με χορήγηση από το στόμα (cannador) για τη μετεγχειρητική
αντιμετώπιση του πόνου)
Holdcroft, Antita, et al
Anesthesiology, 2006, 104 (5): 1040-1046.
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/pdfaccess.ashx?url=/data/journals/jasa/931070/0000542-200605000-00021.pdf
Evaluation of a vaporizing device (Volcano) for the pulmonary administration of tetrahydrocannabinol
(Αξιολόγηση συσκευής εξαέρωσης (Volcano) για την πνευμονική χορήγηση της τετραϋδροκανναβινόλης)
Hazekamp, Arno, et al
Journal of Pharmaceutical Sciences, 2006, 95(6): 1308-1317.
https://sci-hub.cc/10.1002/jps.20574
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Delta-9 tetrahydrocannabinol protects cardiac cells from hypoxia via CB2 receptor activation and nitric oxide production-Abstract
(Η δέλτα-9 τετραϋδροκανναβινόλη προστατεύει τα καρδιακά κύτταρα από την υποξία μέσω της ενεργοποίησης του υποδοχέα CB2 και της παραγωγής νιτρικού
οξειδίου - Περίληψη)
Shmist, Y.A. et al
Molecular Cell Biochemistry, 2006 February.
https://sci-hub.cc/10.1007/s11010-006-2346-y
Immunomodulatory and therapeutic properties of the Nigella sativa L. seed
(Ανοσοποιητικές και θεραπευτικές ιδιότητες του σπόρου Nigella sativa L.)
Salem, Mohammed Labib
International Immunopharmacology, 2005, 5: 1749-1770.
https://sci-hub.cc/10.1016/j.intimp.2005.06.008

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Interaction between terpenes and penicillin on bacterial strains resistant to beta-lactam antibiotics
(Αλληλεπίδραση μεταξύ τερπενίων και της πενικιλίνης σε βακτηριακά στελέχη ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βήτα-λακτάμης)
Gallucci, N., et al
Molecular Medicinal Chemistry, 2006, 10: 30-32.
https://www.researchgate.net/publication/284309000_Interaction_between_terpenes_and_penicillin_on_bacterial_strains_resistant_to_beta-lactam_antibiotics

Antilleishmanial activity of the terpene nerolidol
(Αντι-λεϊσμανιακή δραστηριότητα του τερπενίου νερολιδόλη)
Amuda, Denise C, et al
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2005, 49(5): 1679-1687.
http://aac.asm.org/content/49/5/1679.full.pdf+html
Chronic conditions treated with cannabis
(Χρόνιες καταστάσεις που αντιμετωπίζονται με κάνναβη)
Reported to California doctors between 1990 and 2005
Mikuriya, Tod H
O’Shaughnessy’s, Autumn 2005
http://www.beyondthc.com/wp-content/uploads/2016/05/THMs-ICD-9-List-2005.pdf
Transdermal delivery of zidovudine: effect of terpenes and their mechanism of action
(Διαδερμική χορήγηση ζιδοβουδίνης: επίδραση τερπενίων και ο μηχανισμός δράσης τους)
Narishetty, Sunil Thomas Kumar, et al
Journal of Controlled Release, 2004, 95: 367-379.
https://sci-hub.cc/10.1016/j.jconrel.2003.11.022
The inheritance of chemical phenotype in cannabis sativa L.
(Η κληρονομικότητα του χημικού φαινοτύπου στην κάνναβη sativa L.)
Meijer, Etienne PM de Genetics, 2003, 163: 335-346.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1462421/pdf/12586720.pdf
A cDna clone for β-caryophyllene synthase from Artemisia annua
(Ένας κλώνος cDNA για τη β-καρυοφιλλενική συνθάση από την Artemisia annua)
Cai, Yu, et al
Phytochemistry, 2002,: 523-529.
https://sci-hub.cc/10.1016/S0031-9422(02)00265-0
Pharmacological actions and therapeutic uses of cannabis and cannabinoids
(Φαρμακολογικές δράσεις και θεραπευτικές χρήσεις της κάνναβης και των κανναβινοειδών)
Kumar, RN, et al
Anaesthesia, 2001, 56: 1059-106.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2001.02269.x/pdf
Cannabis and cannabis extracts: greater than the sum of their parts?
(Η κάνναβη και τα εκχυλίσματα κάνναβης: μεγαλύτερα από το άθροισμα των μερών τους;)
McPartland, John et al
Hayworth Press, 2001.
https://sci-hub.cc/10.1300/J175v01n03_08
Cannabinoids in clinical practice
(Κανναβινοειδή στην κλινική πρακτική)
Williamson, Elizabeth et al
Drugs, 2000 December.
https://sci-hub.cc/10.2165/00003495-200060060-00005

28

Prevention and therapy of cancer by dietary monoterpenes
(Πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου με διαιτητικά μονοτερπένια)
Crowell, Pamela L
Journal of Nutrition, 1999, 129(3): 775S-778S.
http://jn.nutrition.org/content/129/3/775S.full.pdf+html
Essential oil of cannabis sativa L. Strains
(Αιθέριο έλαιο ποικιλιών κάνναβης sativa L.)
Mediavilla,Vito, et al
Journal of the International Hemp Association, 1997, 4(2): 80-82.
http://www.internationalhempassociation.org/jiha/jiha4208.html

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

The nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral anti-arthritic therapeutic in murine collagen-induced arthritis
(Το μη ψυχοδραστικό ενεργό συστατικό κάνναβης, η κανναβιδιόλη, είναι ένα από του στόματος αντι-αρθριτικό θεραπευτικό μέσο σε αρθρίτιδα που προκαλείται από
κολλαγόνο σε ποιντίκια)
Malfait, AM, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2000, 97(17): 9561-9566.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC16904/pdf/pq009561.pdf

Geraniol, an inhibitor of mevalonate biosynthesis, suppresses the growth of hepatomas and melanomas transplanted to rats and mice
(Η γερανιόλη, ένας αναστολέας της βιοσύνθεσης της μελαβονάτης, καταστέλλει την ανάπτυξη ητατομάτων και μελανωμάτων που έχουν μεταμοσχευθεί σε
αρουραίους και ποντικούς)
Yu, Suzanne G, et al
The Journal of Nutrition, 1995, 125 (11): 2763-2767.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7472655
Chemical ecology of cannabis
(Η χημική οικολογία της κάνναβης)
Pate, David W
Journal of the International Hemp Association, 1994, 2: 29, 32-37.
http://www.hempfood.com/IHA/iha01201.html
Subacute cannabinoid treatment: anticonvulsant activity and withdrawal excitability in mice
(Υποξεία θεραπεία με κανναβινοειδή: αντιεπιληπτική δραστηριότητα και διέγερση απόσυρσης σε ποντίκια)
Karler, Ralph
British Journal of Pharmacology, 1980, 68: 479-484.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2044209/pdf/brjpharm00662-0121.pdf
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