Światowy dzień MS to globalne jednodniowe wydarzenie
mające na celu doprowadzenie światowej społeczności stwardnienia rozsianego w
celu zwiększenia świadomości i kampanii dla osób dotkniętych często wyłączającą
się chorobą demielinizacyjną
Stwardnienie rozsiane (MS) dotyka 2,3 miliona ludzi na całym świecie, jest jednym z
najczęstszych schorzeń neurologicznych. W MS system immunologiczny zjada się w
ochronnej osłonie (mielnicy), która obejmuje włókna nerwowe, co prowadzi do
problemów komunikacyjnych między mózgiem a ciałem
Światowy Dzień MS, zainicjowany w 2009 roku przez MS International Federation
(MSIF) i jego członkowie, oficjalnie odbywa się co roku w ostatnią środę maja.
W dzisiejszym oficjalnym dniu MS ECHO chciałaby poświęcić chwilę na uznanie
obecnie cierpiących na MS na całym świecie. ECHO ma ścisłe powiązania z osobami
z państwami członkowskimi, ponieważ aktywnie wspieramy rodziny i osoby stojące
przed wyzwaniami choroby, składając fundusze na prezent i produkty z kanabidolu
(CBD). Cannabinoidy takie jak CBD wykazały w badaniach, aby spowolnić proces
neurodegeneracji MS i pomóc pacjentom w leczeniu objawów związanych z chorobą.
Tegoroczny temat Światowego Dnia Młodzieży to "Życie z MS". Ci, u których
zdiagnozowano MS, często stają przed wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak
problemy z pamięcią, problemy z radzeniem sobie ze stresem, problemy z
równowagą, mrowienie i zmęczenie. Grupa Robocza ds. Światowej Daty Stanu MSP
prosi, aby osoby z MS porozmawiały o zdrowiu. Odwiedź witrynę internetową World
MS Day, aby dowiedzieć się, jak podzielić się swoimi wskazówkami wideo, zdjęć,
audio lub tekstu, używając hashtag #LifewithMS. Serdecznie zapraszamy również do
umieszczenia wskazówek na stronie ECHO Facebook
Możesz dowiedzieć się więcej na temat stwardnienia rozsianego i potencjalnych
skutków terapeutycznych dla kannabinoidów w tej chorobie , odwiedzając
naszą stronę Edukacji . Polecamy te artykuły powiązane:




Czym jest CBD?
CBD ma właściwości przeciwutleniające i neuroprotekcyjne. Co to znaczy?
Chcesz wiedzieć, jak uzyskać CBD? Oto Twoje opcje

Stwardnienie rozsiane jest często wyniszczającą chorobą ośrodkowego układu
nerwowego. Badania wykazały, że konopie są skuteczne w leczeniu objawów
związanych z chorobą, a także mogą być korzystne dla ograniczenia postępu
choroby.
Przegląd stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (MS) jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która
często prowadzi do inwalidztwa. System odpornościowy organizmu błędnie atakuje i
niszczy powłokę mielinową, która chroni i izoluje włókna nerwowe. Myelin zwiększa
szybkość, z jaką impulsy elektryczne poruszają się między mózgiem a resztą ciała i
są niezbędne do poprawnego funkcjonowania układu nerwowego. Utrata mieliny
powoduje, że sygnały między mózgiem a organizmem są zakłócone.
Częstymi objawami związanymi ze stwardnieniem rozsianym są: zmęczenie,
trudności z chodzeniem, drętwienie, skurcze mięśni, osłabienie, problemy z
wzrokiem, zawroty głowy, problemy z pęcherzami i jelita, ból, depresja i zmiany
emocjonalne i poznawcze. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić napady
padaczkowe.
Najczęstszym typem stwardnienia rozsianego jest powrót nawrotowy MS (RRMS),
charakteryzujący się nawracającymi się dniami lub tygodniami, które mogą cechować
nowe objawy, a następnie okresy cichej remisji, które mogą trwać miesiące lub
lata. Pacjenci z RRMS przejdą zwykle do wtórnie progresywnego MS (SPMS), w
którym choroba postępuje stale, z nawrotem lub bez. Inne typy obejmują pierwotny
progresywny MS (PPMS), charakteryzujący się postępującą progresją funkcji
neurologicznych i postępującym powracającym MS (PRMS), który charakteryzuje się
stałym postępem, ale czasem pojawia się zaostrzenia.
Nieznana jest przyczyna stwardnienia rozsianego, ale choroba dotyka głównie kobiet
i osób w wieku od 15 do 60 lat.
Nie ma lekarstwa na stwardnienie rozsiane. Leczenie, w tym podawanie
kortykosteroidów w celu zmniejszenia stanu zapalnego i wymiany plazmy, może
pomóc w leczeniu objawów i potencjalnie ograniczyć postęp choroby.
Wnioski: Wpływ kannabinoidów i CBD na stwardnienie rozsiane
Wyniki badań sugerują, że konopi mogą spowolnić proces neurodegeneracyjny
stwardnienia rozsianego. Badania wykazały, że kannabinoidy biorą udział w regulacji
układu odpornościowego poprzez działanie na receptory kannabinoidowe w układzie
endokanabinoidowym. Cannabinoidy wykazały, że mogą modulować reakcję zapalną
i wspomagać neuroregenerację 2,6 . W jednym z badań kannabinoidy wykazały
działanie neuroprotekcyjne podczas zwierzęcego modelu stwardnienia rozsianego,
zmniejszając uszkodzenie mieliny spowodowane zapaleniem 10 . W innym badaniu
stwierdzono, że kannabinoidy podawane zwierzętom z modelem stwardnienia
rozsianego zmniejszają niepełnosprawność neurologiczną, poprawiają koordynację
ruchową i ograniczają postęp choroby 3 .
Cannabis może pomóc chorym w stwardnieniu rozsianym w leczeniu objawów
związanych z ich chorobą. Cannabis okazał się skuteczny w zmniejszaniu bólu,
sztywności mięśni i skurczów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 5,12 .W jednym
badaniu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym obserwowano znaczną poprawę
spastyczności mięśni i zmniejszenie zaburzeń snu po czterech tygodniach leczenia
konopiami 8 . Podobne badanie wykazało, że po pięciu tygodniach leczenia
konopiami zawierającymi tetrahydrokannabinol (THC) i kanabidiol (CBD) u pacjentów
z zespołem stwardnienia rozsianego obserwowano ból i uśpienie. W badaniu

ankietowym pacjenci ze stwardnieniem rozsianym odpowiedzieli, że marihuany
skutecznie poprawiają spastyczność, chroniczny ból kończyn, drżenie, dysfunkcje
emocjonalne, zmęczenie, podwójne widzenie, zaburzenia czynności jelit i pęcherza
moczowego, zaburzenia chodu i równowagi oraz utratę pamięci 1 .
Istnieją pewne dowody, które sugerują, że konopi indyjskich mogą pogorszyć
problemy poznawcze u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Stwardnienie
rozsiane, będące regularnymi użytkownikami ulicy marihuana, osiągnęło znamiennie
gorsze wyniki w testach funkcji poznawczych 4,9 .
Państwa, które zatwierdziły medyczne konopie medyczne dla stwardnienia
rozsianego.
Obecnie 16 państw zatwierdziło konopie medyczne specjalnie do leczenia
stwardnienia rozsianego. Są to
Stany Zjednoczone , Alaska , Connecticut , Floryda , Georgia , Illinois , Luizjana , Mai
ne , Massachusetts , New Hampshire , New Jersey , Nowy Meksyk , Nowy
Jork , Ohio , Pensylwania , Vermont i Zachodnia Wirginia . W Waszyngtonie może
być zaakceptowany jakikolwiek warunek medyczny dla marihuany, jeśli tylko
licencjonowany lekarz DC zaleci leczenie.
Wiele innych państw rozważa umożliwienie używania medycznej marihuany w
leczeniu stwardnienia rozsianego za zgodą lekarza. Stany te
obejmują: Kalifornia (każda osłabiająca choroba, w przypadku gdy medykament
zaleca zalecenie lekarza), Nevada (inne warunki podlegające
zatwierdzeniu), Oregon (inne warunki podlegające zatwierdzeniu), Rhode
Island (inne warunki podlegające zatwierdzeniu) , I Waszyngton (dowolny "terminal
lub osłabiający stan").
Kilka państw zatwierdziło konopie medyczne specjalnie do leczenia "chronicznego
bólu", które jest objawem powszechnie związanym z stwardnieniem rozsianym. Są
to: Alaska , Arizona , Kalifornia , Colorado , Delaware , Hawaje , Maine , Maryland ,
Michigan , Montana , Nowy Meksyk , Ohio , Oregon , Pensylwania , Rhode
Island , Vermont i Zachodnia Wirginia . Stany Nevada , New
Hampshire , Ohio i Vermont pozwalają medycznemu konopie na leczenie "silnego
bólu". Stany Minnesota , Ohio , Pensylwania i Waszyngton zatwierdziły konopie
indyjskie w leczeniu "nieuchwytnego bólu".
Kilka stanów pozwoli na medyczną konopi indyjskich w leczeniu skurczów, które
mogą powstać u osób ze stwardnieniem rozsianym. Stany te
obejmują: Kalifornia , Kolorado , Delaware , Floryda , Hawaje , Luizjana , Maryland ,
Minnesota , Montana , Nevada , Oregon , Rhode Island i Waszyngton .
Pacjenci, u których stwardnienie rozsiane powodują napady padaczkowe, mogą
używać medycznego konopi do leczenia tego konkretnego objawu w kilku stanach, w
tym na Alasce , w Arizonie , w Kalifornii , w stanie Kolorado , na Delaware ,
na Florydzie , na Hawajach , w stanie Louisiana , na Maryland , w stanie Minnesota ,
w stanie Minnesota , w stanie Montana , w stanie Nevada , w stanie New
Hampshire , Oregon , Pensylwania (ataki nieuchwytne), Rhode

Island, Tennessee (ataki niezamierzone), Vermont , Waszyngton i Wirginia
Zachodnia (ataki nieuchwytne).
Ostatnie badania dotyczące kannabinoidów i wpływu CBD na stwardnienie
rozsiane
Cannabinoidy były skuteczne w zmniejszaniu upośledzenia neurologicznego i
postępie choroby u myszy z postacią zwierzęcą.
Cannabinoidy poprawiają postęp choroby w modelu stwardnienia rozsianego u
myszy, działając preferencyjnie przez działanie przeciwzapalne, w których
pośredniczy receptor CB1.
( Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22342378 )
Cztery tygodnie leczenia pochodnymi konopi indyjskich powodowały znaczną
poprawę skurczu u pacjentów z SM.
W randomizowanej, podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo badaniu opartego
na równoległych grupach placebo badania nad nabiximolem * (Sativex (®), jako
terapii dodatkowej, u osób z oporną spastycznością spowodowaną stwardnieniem
rozsianym
( Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362108 )
Pięć tygodni leczenia konopi indyjskich znacząco zmniejsza ból i poprawia sen
u pacjentów z SM.
Randomizowane, kontrolowane badanie medycyny na bazie konopi in centralnego
bólu stwardnienia rozsianego.
( Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16186518 )
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Wyniki nowego badania przeprowadzonego przez
niemieckich i izraelskich badaczy sugerują, że kannabinoidy mogą skutecznie
odwrócić utratę pamięci związaną z wiekiem. Badanie, przeprowadzone przez
badaczy z Uniwersytetu w Bonn i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie,
wykazało, że regularne leczenie określonego kanabinoidu powodowało, że starsze
myszy mają równe zdolności do pamięci i możliwości uczenia się jako młode myszy.
"Traktowanie całkowicie odwróciło utratę wyników w starych zwierzętach"
- powiedział prof. Andreas Zimmer, autor pracy.
Myszy szybko i jak ludzie, ich wydajność pamięci i zdolności poznawcze naturalnie
maleją wraz z wiekiem. Zimmer i jego zespół badaczy zbadali, czy cztery tygodnie
leczenia niską dawką tetrahydrokannabinolu (THC) wywoływałyby pamięć i efekty
uczenia się. Niektóre młode myszy (dwa miesiące), myszy w średnim wieku (12
miesięcy) i starsze myszy (18 miesięcy) otrzymały THC, podczas gdy inne w każdym
wieku nie były leczone. Wszystkie myszy poddano następnie badaniom labiryntu
wodnego i testowano ich szybkość rozpoznawania znanych obiektów.
Naukowcy odkryli, że podczas gdy myszy nie leczone wykazały naturalną pamięć
zależną od wieku i utratę funkcji poznawczych, starsze myszy traktowane THC
wykazały ten sam poziom funkcji poznawczych, co myszy, które trwały dwa
miesiące. THC skutecznie eliminuje typową utratę pamięci i zmniejsza zdolność
poznawczą spowodowaną wiekiem.
"Wyniki te ujawniają głęboką, długotrwałą poprawę wyników poznawczych
wynikających z małej dawki THC u starszych i starych zwierząt", podsumowuje
badanie.
Naukowcy odkryli, że korzyści poznawcze THC związane były z interakcją
kanabinoidów z receptorem kanabinoidowym 1 (CB1) układu
endokannabinoidowego. System endokannabinoidowy jest odpowiedzialny za
regulowanie szeregu procesów fizjologicznych, w tym pamięci i
poznania. Cannabinoidy takie jak THC i kanabidiol (CBD) oddziałują z receptorami
kannabinoidów i wywołują reakcje chemiczne, które pomagają zrównoważyć procesy
i układy organizmu.
Odkrycia sugerują, że kannabinoidy mogą być korzystne dla utrzymania zdrowia
mózgu i potencjalnie do leczenia zaburzeń demencji, takich jak choroba
Alzheimera. Naukowcy planują przeprowadzenie badania klinicznego u ludzi w wieku
60-70 lat w tym roku.

"Jeśli będziemy mogli odmłodzić mózg, aby wszyscy mieli od pięciu do dziesięciu lat,
nie potrzebując specjalnej troski, to jest to więcej niż moglibyśmy sobie
wyobrazić", powiedział Andras Bilkei-gorzo, inny autor badania, w wywiadzie dla The
Guardian.

Kanabinoidy takie jak kanabidiol (CBD)
i tetrahydrokannabinol (THC) mogą wywoływać ich efekty lecznicze poprzez
oddziaływanie z układem endokannabinoidowym organizmu. System zintegrowany
z naszymi fizjologiami jest odpowiedzialny za regulowanie szeregu procesów ciała,
takich jak uczucie bólu, odpowiedź immunologiczna, niepokój, sen, nastrój, apetyt,
metabolizm, pamięć i więcej.
Układ endokannabinoidowy składa się z dwóch typów receptorów, które są
przystosowane do przyjmowania kannabinoidów . Te receptory kannabinoidowe CB1 i CB2 - znajdują się na komórkach w całym ciele.

CB 1 RECEPTORY
Odkryte przez naukowców w 1990 roku receptory CB1 znajdują się głównie w mózgu
i ośrodkowym układzie nerwowym, ale są także obecne w płucach, wątrobie, nerkach
i narządach rozrodczych. Są to receptory, które współdziałają z THC, co powoduje,
że użytkownik doświadcza euforii.
Stwierdzono, że receptory CB1 odgrywają rolę w przetwarzaniu pamięci, regulacji
motorycznej, apetytu, uczucie bólu, nastroju i snu.
Aktywacja receptorów CB1 powiązano również z odpowiedziami
neuroprotekcyjnymi , sugerując, że kanabinoidy o wyższym powinowactwie do
receptorów CB1 mogą pomóc w zapobieganiu i leczeniu stanów
neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane , choroba
Alzheimera i choroba Parkinsona .

CB 2 RECEPTORY
Receptory CB2, odkryte przez naukowców w 1993 r., Znajdują się głównie na
komórkach układu odpornościowego i związanych z nim struktur.
Kiedy aktywowane są receptory CB2, stymulują odpowiedź, która zwalcza stan
zapalny , co z kolei zmniejsza ból i minimalizuje uszkodzenia tkanek.

Te działania przeciwzapalne okazały się korzystne w leczeniu stanów związanych
z zapaleniem , takich jak zapalenie stawów , choroba Crohna i zespół zapalny jelit.

ZWIĄZEK CANNABINOIDÓW Z RECEPTORAMI CB 1 I
CB 2
Cannabinoidy pomagają koordynować i regulować wszystko, co czujemy, myśleć i
robić przez powiązanie lub oddziaływanie z receptorami CB1 i CB2
endocanabinoidów. Podobnie jak klucz pasuje do zamka, kanabinoidy są
przeznaczone do łączenia się z receptorami kannabinoidów. Kiedy łączą się,
pobudza przyjmującego neuronu do działania, powodując zbiór zdarzeń, które
przechodzą wzdłuż wiadomości i spełniają różne odpowiedzi komórkowe potrzebne
do homeostazy i zdrowego funkcjonowania.
Nasze ciało naturalnie wytwarza kannabinoidy, zwane endokannabinoidami. Te
endokannabinoidy - anandamid i 2-arachidonoglicerol - są zobowiązane do
oddziaływania z receptorami w celu utrzymania równowagi. Jednakże,
fitocannabinoidy, takie jak CBD i THC, które otrzymywane są z roślin, skutecznie
stymulują receptory CB1 i CB2.
Fito-tanabinidyny mogą działać jako suplementy w przypadku niedoboru
endokannabinoidów, stanu zwanego niedoborem endocannabinoidów. Teoretycznie
deficyt endocannabinoidów może prowadzić do rozwoju różnych chorób i stanów
związanych z układami odpornościowymi i nerwowymi. Podawanie kannabinoidów,
takich jak CBD i THC, może pomóc utrzymać prawidłowe funkcjonowanie systemu
endocanabinoidowego.
Ogólnie rzecz biorąc, należy kontynuować znaczące badania w celu lepszego
zrozumienia wpływu oddziaływania między kanabinoidami a receptorami CB1 i
CB2. Naukowcy nadal badają, jak uzupełnienie naszej naturalnej produkcji
kannabinoidów z kannabinoidami pochodzenia roślinnego mogą odgrywać znaczącą
rolę terapeutyczną w naszym zdrowiu.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie badania dotychczas odkryły na
temat kannabinoidów i ich skutków terapeutycznych, jakie oddziaływają one z
receptorami kannabinoidowymi na naszym artykule " Spojrzenie na major i
mniejsze kanabinoidy".

Wpływ na ponad 16 milionów dorosłych
Amerykanów w Stanach Zjednoczonych, depresja jest jednym z najczęstszych
zaburzeń umysłowych w kraju. Depresja jest poważnym stanem nastroju, który
pociąga za sobą uczucie poważnej rozpaczy i odrazo. Mimo że nadal trwają badania,
dowody zebrane do tej pory wskazują, że kannabidiol (CBD), związek naturalny
znaleziony w łodygach i nasionach roślinnych, takich jak konopie, może być
korzystny w leczeniu objawów depresyjnych.
Badania sugerują, że depresja może wiązać się z dysfunkcją układu
endokannabinoidowego organizmu , siecią sygnalizacyjną odpowiedzialną za
regulację szeregu funkcji, w tym nastroju. Ekspozycja na stres chroniczny może
powodować zmniejszenie endokannabinoidów, hamując system
endokannabinoidowy, aby skutecznie utrzymać nastrój mężczyzny w równowadze.
Związek depresji z brakiem endokannabinoidów sugeruje, że uzupełnienie
kannabinoidami pochodzenia roślinnego, takimi jak CBD, może pomóc w regulacji
układu endokanabinoidowego. Cannabinoidy takie jak CBD są zdolne do wiązania
się i oddziaływania z receptorami kannabinoidów, podobnie jak to, jak robią własne,
syntetyczne endocannabinoidy. Badania potwierdziły, że wpływ CBD na receptory
endokannabinoidowe wywołują działania uspokajające, przeciwdepresyjne i
przeciwpsychotyczne. Wyniki sugerują , że wiązanie CBD z receptorami 5HT1Aspecyficznie odpowiada za wywołanie szybkich efektów antydepresyjnych.
Kilka badań na zwierzętach wykazało, że podanie kannabinoidów przywraca
normalną funkcję endocannabinoidową, co z kolei skutecznie stabilizuje nastrój i
łagodzi depresję. CBD nawet wykazuje działanie przeciwdepresyjne porównywalne
do tradycyjnie przepisanego leku imipraminowego.
Zdolność CBD jako terapeutyczna opcja do leczenia depresji jest ekscytująca,
ponieważ większość pacjentów zdiagnozowanych zaburzeniem nastroju nie jest w
stanie znaleźć ulgę w tradycyjnych lekarstwach. Większość leków
przeciwdepresyjnych działa przez zwiększenie dostępności serotoniny do neuronów
w mózgu, ale badania wskazują, że depresja wynika głównie z zaburzenia w komunikacji
między mózgami, a nie tylko spadku poziomów serotoniny.CBD i inne kanabinoidy
wpływają na aktywność mitochondriów, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania komórek. CBD wykazał się również promowaniem nowego wzrostu
komórek w hipokampie, części mózgu, która kurczy się u osób z nawracającą i słabo
leczoną depresją.
Podczas gdy prestudy wykazywały działanie przeciwdepresyjne CBD, nadal brakuje
badań klinicznych dotyczących skuteczności skutecznej depresji w CBD.

Chociaż konieczne są dalsze badania
kliniczne, obiecują wyniki badań przedklinicznych dotyczących potencjalnych
korzyści płynących z kannabinoidów w zapobieganiu i leczeniu choroby Alzheimera.
Naukowcy odkryli w badaniach na zwierzętach i kulturach, że kanabinoidy są
skuteczne w hamowaniu choroby. Uważa się, że choroba Alzheimera związana jest z
gromadzeniem się płytek amyloidowych i splotów neurofibrylarnych w mózgu. To
gromadzenie się ingeruje w komunikację między komórkami a prawidłowym
transportem substancji odżywczych, prowadząc ostatecznie do śmierci komórek
mózgowych.
Podawanie kannabinoidów wykazało jednak, że hamuje blaszki i plamki amyloidubeta, co z kolei chroni zdrowie komórek mózgowych. W szczególności badania
wykazały, że tetrahydrokannabinol (THC) skutecznie zmniejsza poziomy amyloidubeta , a kanabidiol (CBD) moduluje funkcję mikroglejową, aby zapobiec gromadzeniu
się splątanych komórek .
W badaniach wykazano również właściwości kannabinoidów, które mają właściwości
przeciwutleniające, przeciwzapalne i neuroprotekcyjne , co z kolei poprawia
współczynnik przeżycia komórek mózgowych i zachęca do narodzin
nowych. Cannabinoidy wykazały również poprawę wchłaniania glukozy i
wzmocnienia funkcji mitochondriów w celu pobudzenia zdrowia komórek
mózgowych. W teorii te korzyści mogłyby potencjalnie odwrócić deficyty poznawcze
spowodowane chorobą Alzheimera.
Zaledwie kilka tygodni temu badania przeprowadzone przez niemieckich i izraelskich
badaczy wykazały, że cannabinoidy skutecznie odwracają utratę pamięci związaną z
wiekiem . Odkrycia sugerują, że kannabinoidy są korzystne dla promowania zdrowia
mózgu i potencjalnie leczenia zaburzeń otępienia, takich jak choroba Alzheimera.
Dowody sugerują również, że kannabinoidy mogą pomóc osobom z chorobą
Alzheimera lepiej radzić sobie ze swoimi objawami. Kanabinoidy wykazały
skuteczną redukcję nocnej aktywności motorycznej i pobudzenia , a także poprawę
agitacji, agresji i komunikacji .
Kannabinoidy pochodzące z roślin, takie jak CBD i THC, są podobne w makijażu do
naturalnie syntetyzowanych kannabinoidów, co pozwala im oddziaływać z
receptorami kannabinoidowymi znajdującymi się w ośrodkowym układzie

nerwowym. Istnieją dowody na to, że niedobór lub zablokowanie naturalnie
wytwarzanych kanabinoidów , zwanych klinicznymi niedoborami
endocannabinoidowymi , może wiązać się z rozwojem choroby Alzheimera. W tych
przypadkach uzupełnienie kannabinoidami pochodzenia roślinnego może być
korzystne dla zahamowania lub leczenia choroby.
Ponad 5 milionów Amerykanów może mieć chorobę Alzheimera, najczęstszą postać
otępienia, a choroba jest obecnie szóstą przyczyną śmierci. Ponieważ obecnie nie
ma lekarstwa na obecną chorobę, bardzo potrzebne są badania nad kannabinoidami
i ich potencjalnymi korzyściami dla tej choroby
https://my.kannaway.com/Kannaway/member_int/store/country.asp
https://www.youtube.com/channel/UCmQYTqWqcx5SOeeeL8VLluA
http://www.konbini.com/us/lifestyle/sadie-higuera-medical-cannabis-advocate-wants-to-meet-trump/

https://my.kannaway.com/Kannaway/member_int/store/country.asp
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Cannabidiol, składnik Cannabis sativa, jako lek przeciwlękowy
Chroniczna blokada receptorów kannabinoidowych CB2 wywołuje działanie przeciwlękowe podobne
do zmian w receptorach GABA (A)
Wpływ Cannabidiol (CBD) na regionalną krew mózgową
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Endokannabinoidy, karmienie i karmienie - z naszej perspektywy
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Receptor kannabinoidowy receptor CB2 reguluje reakcję centralnego uczulenia i bólu związany z
zapaleniem kości i stawów stawów kolanowych
Receptor kannabinoidowy 2 jako potencjalny cel terapeutyczny w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Cannabinoid WIN-55,212-2 mesylat hamuje indukowaną interleukiną-1b metaloproteinazę
macierzystą i inhibitor tkankowego ekspresji metaloproteinazy macierzy w ludzkich chondrocytach
Charakterystyka systemu receptora kannabinoidowego w tkance synoptycznej i płynie u pacjentów z
chorobą zwyrodnieniową stawów i reumatoidalnym zapaleniem stawów
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autoimmunologicznego zapalenia wątroby po aktywacji receptorów TRPV1 przez kanabidiol
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Kannabinoid chinon hamuje angiogenezę poprzez skierowanie komórek śródbłonka naczyniowego
Pilotażowe badanie kliniczne dotyczące Δ9-tetrahydrokannabinolu u pacjentów z nawracającym
glejakiem wielopostaciowym
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Działanie przeciwnowotworowe kannabinoidów na raku wątrobowokomórkowym: rola zależnej od
AMPK aktywacji autofagii
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Cannabidiol zwiększa hamujące działanie Δ9-tetrahydrokannabinolu na ludzką proliferację
glioblastoma i przeżycie
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związanym z Sarcoma przeciwko zarastowanemu wirusowi Herpesvirus
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Cannabinoidy Chronią astrocyty z apoptozy wywołanej przez Ceramid przez ścieżkę kinazy 3-kinazy
fosfatydyloinozytolu / białka
Cannabis i Cannabinoids (PDQ®) - Narodowy Instytut Raka Cierpliwy
Cannabis i Cannabinoids (PDQ®) - Narodowy Instytut Raka Profesjonalny Służba Zdrowia
Leczenie ekstraktem marihuany w ostrej białaczce limfoblastycznej terminalnej z mutacją z
chromosomu w Philadelphia
CBD hamuje angiogenezę przez wiele mechanizmów
Znaczenie kliniczne receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2 w ludzkich o złośliwych i łagodnych
uszkodzeniach tarczycy
COX-2 i PPAR-g indukują indukowaną kanabemidem apoptozę komórek ludzkiego raka płuca
Δ9-Tetrahydrokannabinol hamuje migrację komórek nowotworowych wywołaną przez komórki
nabłonkowe wywołane przez czynnik wzrostu, in vitro, jak również jej wzrost i przerzuty in vivo
Endokannabinoidy jako nowe supresory angiogenezy i inwazji nowotworów (Przegląd)
Endokannabinoidy jako strażnicy przerzutu
Endokannabinoidy w guzie endokrynologicznej i pokrewnej
Wzmacnianie aktywności kanabidiolu i innych kannabinoidów in vitro poprzez modyfikacje kompozycji
leków i schematy leczenia
Ocena cyklooksygenazy hamującej wpływ sześciu głównych Cannabinoidów Wyizolowanych z Cannabis
sativa
Egzogenne białka otoczki wirusa zapalenia wątroby typu B wywołują naprężenie siatkówki
endoplazmatycznej: zaangażowanie osi kanabinoidowej w komórki raka wątroby
Ekspresja i funkcjonalna zależność receptora kanabinoidowego 1 w chłoniaku Hodgkina
Ekspresja receptorów kannabinoidowych typu 1 i typu 2 w chłoniaku nieziarniczym: hamowanie
wzrostu przez aktywację receptora
Wysoki poziom receptora kannabinoidowego 1, brak regulatora sygnalizacji białka G 13 i różnicowa
ekspresja Cyclin D1 w chłoniaku komórek płaszcza
Id-1 jest kluczowym regulatorem transkrypcji agresywności glioblastomy i celem terapii nowatorskiej
Skuteczność in vitro i in vivo nie-psychoaktywnego kanabidiolu w neuroblastomie
Zwiększające właściwości przeciwproliferacyjne endokannabinoidów w komórkach układu nerwowego
N1E-115 poprzez zahamowanie ich metabolizmu
Zahamowanie inwazji komórek rakowych przez Cannabinoidy poprzez zwiększenie ekspresji
inhibitorów tkankowych metaloproteinaz matrycowych-1
Hamowanie wzrostu guza skóry i angiogenezy in vivo poprzez aktywację receptorów
kannabinoidowych
Integracja konopi w opiekę nad rakiem klinicznym
Zaangażowanie PPARc w działanie przeciwnowotworowe kannabinoidów na raka
wątrobowokomórkowego
Utrata receptora kanabinoidowego 1 przyspiesza wzrost guza jelitowego
Wykorzystanie marihuany i ryzyko urazu płuc i górnych dróg oddechowych: wyniki badania opartego
na populacji
Marihuana medyczna na raka
Analiza mikromacierzy i ścieżek ujawniają odrębne mechanizmy leżące u podstawy cannabinoidów
Modulacja indukcji LPS komórek macierzystych BV-2
Nie-THC kannabinoidy hamują wzrost raka gruczołu krokowego in vitro i in vivo: działania proapoptyczne i mechanizmy leżące u ich podstaw
Potencjacja indukowanej kanabinoidem cytotoksyczności w chłoniaku komórek płaszcza poprzez
modulowanie metabolizmu ceramiki
Wzmacnianie aktywności przeciwrakowej adriamycyny przeciwko osteosarcoma przez kannabinoid
WIN-55,212-2
Proapoptotyczne działanie endokannabinoidów w komórkach raka prostaty
Syntetyczne agoniści receptora kannabinoidowego hamują wzrost nowotworu i przerzuty raka piersi
Kierowanie na heterodery receptorów CB2-GPR55 moduluje sygnalizację komórkową raka
Ukierunkowywanie receptorów kanabinoidowych CB2 jako nowej terapii w leczeniu złośliwych chorób
limfoblastycznych










Wpływ kanabidiolu i jego synergizmu z bortezomibem w liniach komórek szpiczaka mnogiego. Rola
przejściowego potencjału receptorowego typu waniloidowego-2
Układ endokannabinoidowy i rak: implikacja terapeutyczna
Endogenny anandamid kannabinoidowy hamuje ludzką proliferację komórek raka piersi
Poziom ekspresji receptorów CB1 i CB2 determinuje ich skuteczność przy wywoływaniu apoptozy w
astrocytomach
Potencjalny związek endokanabinoidu, 2-arachidonoiloglicerolu, w rozproszonym dużym chłoniaku z
komórek B
Rola kannabinoidów w raku gruczołu krokowego: podstawowa perspektywa nauki i potencjalne
zastosowania kliniczne
Białko regulowane przez stres p8 mediuje apoptozę wywołaną kanabinoidem komórek
nowotworowych
Publikacja patentu Stanów Zjednoczonych w sprawie fitocannabinoidów w leczeniu raka

CANNABIDIOL (CBD)








Działanie Cannabidiol na niepokój i inne efekty produkowane przez D9-THC w normalnych
przedmiotach
Cannabidiol wykazuje niespodziewanie wysoką moc jako antagonistę agonistów receptora CB1 i CB2 in
vitro
Cannabidiol: od nieaktywnego kannabinoidu do leku o szerokim spektrum działania
Cannabidiol u ludzi - poszukiwanie celów terapeutycznych
Cannabidiol jest ujemnym allosterycznym modulatorem receptora kannabinoidowego typu 1
Identyfikacja psychoaktywnych rozkładów kannabidiolu w symulowanej płynie żołądkowej i
fizjologicznej
Bezpieczeństwo i skutki uboczne kannabidiolu, koncowej Cannabis sativa

CBDV



Cannabidivarin (CBDV) hamuje indukowane przez pentylenetetrazol (PTZ) wzrost ekspresji genu
związanego z padaczką
Bogate w Cannabidivarin ekstrakty konopi są przeciwdrgawkowe u myszy i szczur przez mechanizm
niezależny od receptora CB1

UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY







Ostre podanie cannabidiolu in vivo hamuje zaburzenia rytmu serca wywołane niedokrwieniem i
zmniejsza wielkość zawału podczas podawania w reperfuzji
Cannabinoidy w udarze eksperymentalnym: systematyczny przegląd i metaanaliza
Czy układ sercowo-naczyniowy jest celem terapeutycznym dla kanabidiolu?
Stres oksydacyjny, endokannabinoidy i miażdżyca tętnic
Rola endokannabinoidów i receptorów kannabinoidowych-1 w regulacji przepływu krwi z miazgi
śródbłonkowej
Potencjał terapeutyczny nie-psychotropowego kanabidiolu w udarze niedokrwiennym

ODBIORNIK CB1



Allosteryczna modulacja receptora kannabinoidowego CB1
Cannabidiol jest ujemnym allosterycznym modulatorem receptora kannabinoidowego typu 1









Działanie hamujące receptor kannabinoidowego receptora CB1 i hamujące działanie
acetylocholinesterazy Sceletium tortuosum L.
Receptory kannabinoidowe, CB1 i CB2, jako powieści mające na celu zahamowanie wzrostu
drobnokomórkowego raka płuc i raka
Ulepszone uwalnianie acetylcholiny w hipokampie kannabinoidu
Dowody na funkcjonalny receptor kannabinoidowy CB1 wyrażony w tarczycy szczura
Immunohistochemiczna analiza ekspresji receptora kannabinoidowego 1 w wątrobach wątrobowych
Utrata receptora kanabinoidowego 1 przyspiesza wzrost guza jelitowego
Presynaptycznie zlokalizowane CB1 receptory kannabinoidowe regulują uwalnianie GABA z terminali
Axon dla określonych interneuronów hipokampalnych

CB2 RECEPTOR



CB2 receptory kannabinoidowe jako nowy cel dla chorób demielinizacyjnych: od interakcji
neuroimmunologicznych do strategii zastępowania komórek
Bezpośrednie hamowanie autoreaktywnych limfocytów w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez
receptor CB2

FUNKCJA KOMÓRKOWA




Cannabidiol jest silnym inhibitorem katalitycznej aktywności cytochromu P450 2C19
Cele Cannabidiol Mitochondria reguluje wewnątrzkomórkowe poziomy Ca2
Charakterystyka inhibicji glikoproteiny P przez główne Cannabinoidy z Marihuany

PORAŻENIE MÓZGOWE


Badanie wyników leczenia bólu u dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym

POZNAWANIE



Cannabidiol zmniejsza odpowiedź odpornościową gospodarza i zapobiega zaburzeniom poznawczym u
szczurów Wistar poddawanych pneumokokowym zapaleniu opon mózgowych
Trzymaj się z trawy Cannabis? Poznanie i uzależnienie

RAK OKRĘŻNICY







Aktywizacja receptora kanabinoidowego indukuje apoptozę przez syntezę ceramidową de novo za
pośrednictwem alfa z udziałem alaniny nowotworowej w komórkach nowotworowych okrężnicy
Hamowanie wzrostu i indukcja apoptozy w komórkach nowotworowych jelita grubego za pomocą
inhibitorów cyklooksygenazy
Indukcja apoptozy przez Cannabinoidy w prostacie i komórkach raka jelita grubego zależy od fosfatazy
Kanabinid δ9-tetrahydrokannabinol hamuje sygnalizację przeżycia RAS-MAPK i PI3K-AKT i indukuje
apoptozę z udziałem BAD w komórkach raka jelita grubego
Endogenny kannabinoid, anandamid, indukuje śmierć komórki w komórkach raka jelita grubego:
możliwa rola dla cyklooksygenazy 2
Endogenny kannabinoid, anandamid, indukuje zależną od COX-2 komórkową śmierć w odpornych na
apoptozę komórkach raka okrężnicy

CHOROBA CROHNA




Cannabis łagodzi objawy choroby Crohna
Cannabis znajdzie drogę w leczeniu choroby Crohna
Leczenie choroby Crohna z marihuaną: badanie obserwacyjne

D9-TETRAHYDROKANNABINOL (THC)



















Pilotażowe badanie kliniczne dotyczące Δ9-tetrahydrokannabinolu u pacjentów z nawracającym
glejakiem wielopostaciowym
Działanie marihuany w odniesieniu do zawartości delta'-trans-tetrahydro-cannabinolu
Młodzieżowa ekspozycja na chroniczne bloki Delta-9-Tetrahydrocannabinol Zależność opiatową u
pozbawionych matek szczurów
Efekt BRONCHODILATORA Δ1-TETRAHYDROCANNABINOLU
Cannabidiol i (-) Δ9-tetrahydrokannabinol są neuroprotekcyjne przeciwutleniacze
Cannabidiol osłabia apetywne działanie Δ9-tetrahydrokannabinolu u ludzi palących ich wybite
Cannabis
Cannabidiol zwiększa hamujące działanie Δ9-tetrahydrokannabinolu na ludzką proliferację
glioblastoma i przeżycie
D9-Tetrahydrokannabinol hamuje indukcję komórek nabłonkowych wywołaną przez komórki
nabłonkowe in vitro, jak również jej wzrost i przerzuty in vivo
D9-Tetrahydrokannabinol zapobiega zainfekowanej metamfetaminą Neurotoksyczności
Różnice w zależności od dawki regionalnego wzorca adaptacji receptora kannabinoidowego i rozwoju
tolerancji in vivo do delta9-tetrahydrokannabinolu
Proteiny wiążące się z kwasami tłuszczowymi (FABPs) są wewnątrzkomórkowymi nośnikami dla Δ9tetrahydrokannabinolu (THC) i kannabidiolu (CBD)
Modyfikacje histologiczne związane są z delecją (9) -tetrahydrokannabinolu w zmianach w odpowiedzi
na limfocyty T specyficzne wobec antygenu
Wpływ leczenia zespołu Tourette'a na Δ9-Tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) na skuteczność
neuropsychologiczną
Neuroprotekcja przez Δ9-Tetrahydrokannabinol, główny związek czynny w marihuanie, wobec
indukowanej przez Ouabain in vivo ekscytotoksyczności
Przeciwnie Wpływ D-9-Tetrahydrokannabinolu i Cannabidiolu na ludzką funkcję mózgu i
psychopatologię
Zróżnicowana farmakologia receptorów CB1 i CB2 trzech kanabinoidów roślinnych: Δ9tetrahydrokannabinol, cannabidiol i Δ9-tetrahydrocannabivaryna
Wpływ Δ9-tetrahydrokannabinolu i samego kannabidiolu w skojarzeniu na uszkodzenia, zapalenie i
zaburzenia motoryki in vitro w szczurzym zapaleniu jelita grubego
Leczenie zespołu Tourette-Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC): randomizowana próba krzyżowa

KWAS D9TETRAHYDROKANNABINOLOWY
(THCA)


Czy możesz przejść testy kwasowe? Przegląd krytyczny i nowatorskie perspektywy terapeutyczne
kwasu D9-tetrahydrokannabinolowego A.pdf

DEPRESJA


Cannabinoidy promują neurogenenezę hipokampów embrionalnych i dorosłych oraz powodują efekty
przeciwlękowe i przeciwdepresyjne

CUKRZYCA







Cannabidiol osłabia dysfunkcję serca, stres oksydacyjny, zwłóknienie oraz drogi zapalne i śmiertelne w
kardiomiopatii cukrzycowej
Cannabinoidy regulują ekspresję Bcl-2 i Cyclin D2 w komórkach β trzustki
Nowe badania wykazują, że użytkownicy marihuany mają lepszą kontrolę cukru we krwi
Obecność funkcjonalnych receptorów kannabinoidowych w ludzkich trzustkach endokrynologicznych
System endokannabinoidowy i kannabinoidy pochodzenia roślinnego w cukrzycy i powikłaniach
cukrzycy
Układ endokannabinoidowy w otyłości i cukrzycy typu 2

INTERAKCJE Z LEKAMI




Badanie fazy I, otwartego, randomizowanego, krzyżowego w trzech równoległych grupach w celu
oceny wpływu ryfampicyny, ketokonazolu i omeprazolu na farmakokinetykę rozpylania tubulocytów
THC / CBD u zdrowych ochotników
Konopie i jej wpływ na znieczulenie

OBRZĘK


Różnice płci w działaniu anty-alodynowym, przeciw nadwrażliwości i przeciw obrzękowi Δ9tetrahydrokannabinolu u szczurów

EMESIS







Cannabidiol, niebędący psychotropowo składnikiem konopi, osłabia wymioty i nudności podobne do
zachowania poprzez pośredni agonizm autoreceptorów somatodendrycznych 5-HT1A w grzbietowej
jądrze rafy
Kwas kumabidiolowy zapobiega wymiotom u Suncus murinus i nudnościom wywołanym u szczurów
przez zwiększenie aktywności receptora 5-HT1A
Regulacja nudności i wymiotów przez kannabinoidy
Wpływ kannabidiolu i tetrahydrokannabinolu na indukowaną ruchem wymioty w Suncus murinus
Cannabinoid Cannabidiol hamujący ekspresję Cannabinoid Cannabinoid hamuje 5hydroksytryptaminę3A, w której pośredniczą receptory w komórkach Xenopus laevis

SYSTEM ENDOKANNABINOIDALNY
(ECS)


Dwufazowe działanie kannabinoidów na uwalnianie acetylcholiny w hipokampie: miejsce i mechanizm
działania































Cannabidiol wykazuje niespodziewanie wysoką moc jako antagonistę agonistów receptora CB1 i CB2 in
vitro
Kontrolowanie kannabinoidów bioenergetyki mózgu: badanie subkomórkowej lokalizacji receptora
CB1
Wazodylenie mózgowe wywołane przez kannabinoid przez miejsce śródbłonka różniące się od
receptorów CB1 lub CB2
Farmakologia kannabinoidów: pierwsze 66 lat
Receptory kannabinoidowe CB1 i CB2 tworzą funkcjonalne heteromery w mózgu
Cannabis, złożona roślina: różne związki i różne efekty na osobniki
Opieka i karmienie systemu Endocannabinoid: systematyczny przegląd potencjalnych klinicznych
interwencji, które zwiększają system endokannabinoidowy
Poniżej zbadano kliniczny niedobór endocannabinoidu (CECD): czy ta koncepcja wyjaśnia korzyści
terapeutyczne konopi indyjskich, migrenę, fibromialgię, zespół jelita drażliwego i inne warunki
terapeutyczne
Ponowne rozważenia niedoboru endocanabinoidów klinicznych: aktualne badania wspierają teorię w
migrenie, fibromialgii, jelit drażliwych i innych zespołach odpornych na leczenie
Różnice w zależności od dawki regionalnego wzorca adaptacji receptora kannabinoidowego i rozwoju
tolerancji in vivo do delta9-tetrahydrokannabinolu
Endokannabinoidowe sygnalizowanie reguluje stabilność snu
Metabolizm zależny od śródbłonka przez hydrolazy endokannabinoidowe i cyklooksygenaz ogranicza
wazorelaksację do anandamidu i 2-arachidonoiloglicerolu
Wzmocnione efekty dyskryminacji stymulacyjnej 9-THC w obecności kannabidiolu i 8-OH-DPAT u małp
rezus
Estrogen Receptor Beta i 2-arachidonoiloglicerol Mediate wpływy tłumiące Estradiol na częstość
prądów postsynaptycznych w pobudzających Gonadotropin komórkach hormonów hormonalnych
myszy ślimakowych: badanie elektrofizjologiczne ostrego kawałka
Dowody na to, że roślina cannabinoid cannabigerol jest silnie działającym agonistą a2adrenoreceptora i umiarkowanym silnym antagonistą receptora 5HT1A
Proteiny wiążące się z kwasami tłuszczowymi (FABPs) są wewnątrzkomórkowymi nośnikami dla Δ9tetrahydrokannabinolu (THC) i kannabidiolu (CBD)
Mitochondria: możliwe połączenie dla regulacji homeostazy energetycznej w układzie
endokannabinoidowym
Modulowanie systemu endocanabinoidowego w zdrowiu i chorobie: sukcesy i porażki
Farmakokinetyka i metabolizm roślinnych kannabinoidów, delta9-tetrahydrokannabinolu,
kannabidiolu i cannabinolu
Kierowanie systemu endokanabinoidowego na agonistów receptora kanabinoidowego - strategie
farmakologiczne i możliwości terapeutyczne
Zróżnicowana farmakologia receptorów CB1 i CB2 trzech kanabinoidów roślinnych: Δ9tetrahydrokannabinol, cannabidiol i Δ9-tetrahydrokannabivaryna
System receptora endocanabinoid-CB: znaczenie dla rozwoju i choroby pediatrycznej
System endokannabinoidowy jako nowo powstały cel farmakoterapii
System Endokannabinoidalny, Cannabinoidy i Ból
Układ endokannabinoidowy w normalnym i patologicznym starzeniu się mózgu
Endogenny system kannabinoidów i jego rola w zachowaniu nocyceptywnym
Receptor receptora sierocy GPR55 jest nowym receptorem kannabinoidowym

UKŁAD ENDOKRYNOLOGICZNY





Estrogen Receptor Beta i 2-arachidonoiloglicerol Mediate wpływy tłumiące Estradiol na częstość
prądów postsynaptycznych w pobudzających Gonadotropin komórkach hormonów hormonalnych
myszy ślimakowych: badanie elektrofizjologiczne ostrego kawałka
Obecność funkcjonalnych receptorów kannabinoidowych w ludzkich trzustkach endokrynologicznych
Wpływ delta9-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu na metabolizm steroidów gonadalnych u szczura

PADACZKA






















Aktywacja receptora kannabinoidowego typu 1 pośredniczy w właściwości przeciwdrgawkowych
kannabinoidów w hipokampalnych neuronalnych modelach kulturowych nabytej padaczki i epileptyku
stanu
Analiza endokannabinoidowych elementów sygnałowych i pokrewnych białek w limfocytach
pacjentów z zespołem Dravet
Cannabidiol wykazuje właściwości przeciwpadaczkowych i przeciwzapalnych w warunkach in vitro i in
vivo
Cannabidiol: Farmakologia i potencjalna rola terapeutyczna w padaczce i innych zaburzeniach
neuropsychiatrycznych
Cannabidiol ratuje ostre zatrucie wątroby i napad wywołany przez kokainę
Cannabidivarin (CBDV) hamuje indukowane przez pentylenetetrazol (PTZ) wzrost ekspresji genu
związanego z padaczką
Cannabidivarin jest przeciwdrgawkowy u myszy i szczurów
Bogate w Cannabidivarin ekstrakty konopi są przeciwdrgawkowe u myszy i szczur przez mechanizm
niezależny od receptora CB1
Cannabinoidy dla padaczki dziecięcej? Czy w dymie czy w nauce?
Cannabis, Cannabinoids i Tinnitus
Cannabis W Zarządzaniu I Leczeniu Zaburzeń I Padaczki: Przegląd Naukowy
Wzbogacone w CBD medyczne konopie indyjskie w przypadku nieuleczalnej padaczki
pediatrycznej; Obecne doświadczenia izraelskie
Przewlekła administracja Cannabidiol zdrowymi ochotnikami i chorymi na padaczkę
Na temat stosowania marihuany w pediatrii i epileptologii
Redystrybucja receptorów kanabinoidowych CB1 w ostrych i chronicznych stadiach epilepsji
wywołanej przez pilokarpinę
Sprawozdanie badania dominującego nad stosowaniem konopi indyjskich wzbogaconych o cannabidiol
w pediatryczną epilepsję odporną na leczenie
Przypadek oceny cannabidiol w padaczce
Sprawa marihuany medycznej w padaczce
Endogenny układ kannabinoidowy reguluje częstotliwość i czas trwania napadów padaczkowych w
modelu epilepsji padaczkowej
Poznanie kannabinoidów i padaczki

FIBROMIALGIA



Stowarzyszenie Ziołowych Zastosowań Kukurydzy z negatywnymi parametrami psychospołecznymi u
pacjentów z Fibromyalgia
Marihuana oceniane najbardziej skutecznie w leczeniu fibromialgii

ZWŁÓKNIENIE


Cannabinoidy i mukowiscydozę: nowe podejście do etiologii i terapii

CHOROBA PRZEWODU
POKARMOWEGO


Cannabidiol Zmniejsza Zapalenie jelit przez Sterowanie Osią Neuroimmunologiczną











Cannabinoidy i przewód pokarmowy
Cannabis łagodzi objawy choroby Crohna
Cannabis znajdzie drogę w leczeniu choroby Crohna
Cannabis stosuje się wśród pacjentów z zapalną chorobą jelit
Ghrelina i kannabinoidów wymagają, aby receptor ghreliny wpływał na metabolizm komórkowy
Marihuana używa wzorców wśród pacjentów z chorobą jelit zapalnych
Pro-rozdzielczość, działanie ochronne i przeciwbólowe działanie ekstraktu konopi w szczurzym odcinku
przewodu pokarmowego
Wpływ Δ9-tetrahydrokannabinolu i samego kannabidiolu w skojarzeniu na uszkodzenia, zapalenie i
zaburzenia motoryki in vitro w szczurzym zapaleniu jelita grubego
Leczenie choroby Crohna z marihuaną: badanie obserwacyjne

GENERAŁ














Cannabidiol: od nieaktywnego kannabinoidu do leku o szerokim spektrum działania
Cannabinoidy w zdrowiu i chorobie
Cannabis sativa: roślina tysiąca i jeden molekuł
Przyszłość marihuany i kannabinoidów w terapii
Marihuana Medyczna: Usuwanie Dymu
Działania farmakologiczne i zastosowania terapeutyczne marihuany i kannabinoidów
Fito-kannabinoidy poza rośliną konopi indyjskich - czy istnieją?
Kanuabinoidy roślinne: zaniedbany skarbiec farmakologiczny
Przegląd badań klinicznych z marihuanie i kanabinoidami 2010-2014
Bezpieczeństwo i Toksykologia Cannabinoidów
Terapeutyczne aspekty marihuany i cannabinoidów
Terapeutyczne korzyści z marihuany: badanie pacjenta
Terapeutyczny potencjał marihuany i kannabinoidów

JASKRA



Kannabinoidy i jaskra
Neuroprotekcyjny wpływ (-) Δ9-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu w indukowanej N-metylo-dasparaginianem neurotoksyczności siatkówki

GLEJAK OKRĘŻNICY





Pilotażowe badanie kliniczne dotyczące Δ9-tetrahydrokannabinolu u pacjentów z nawracającym
glejakiem wielopostaciowym
Cannabidiol zwiększa hamujące działanie Δ9-tetrahydrokannabinolu na ludzką proliferację
glioblastoma i przeżycie
Delta 9-tetrahydrokannabinol hamuje progresję cyklu komórkowego przez downregulację E2F1 w
ludzkich komórkach wieloramkowych glioblastoma
Id-1 jest kluczowym regulatorem transkrypcji agresywności glioblastomy i celem terapii nowatorskiej

GLEJAK



Kombinowana terapia przedkliniczna kannabinoidów i temozolomidu przeciwko glejomie
Działanie przeciwnowotworowe Cannabidiol, kanoabinoid niepsychoaktywny, na liniach komórkowych
gliomy ludzkiej









Cannabidiol, nielekoaktywny związek kannabinoidowy, hamuje proliferację i inwazję w komórkach
glejaka U87-MG i T98G poprzez efekt wieloetapowy
Cannabidiol hamuje ludzką migrację komórek glejaka przez mechanizm niezależny od receptora
kannabinoidowego
Działanie kannabinoidowe indukuje śmierć komórki w obrębie autophagy poprzez stymulację stresu
ER w ludzkich komórkach glejaka
Cannabinoidy hamują inwazję komórek gliomy przez ekspresję metaloproteinazy matrycowej o
obniżonej regulacji
Cannabinoidy hamują czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego Ścieżka w glejakach
Δ9-Tetrahydrokannabinol indukuje apoptozę w komórkach glejaka C6
Hamowanie wzrostu glejaka w warunkach in vivo poprzez selektywną aktywację receptora
kannabinoidowego CB2

HIV


Cannabinoid hamuje stymulowaną przez Tatę adhezję komórek ludzkich podobnych do monocytów do
białek macierzy zewnątrzkomórkowej

CHOROBA HUNTINGTONA


Struktura, ekspresja i regulacja genu receptora kanabinoidowego (CB1) u myszy transgenicznych
Huntingtona

FUNKCJA IMMUNOLOGICZNA








Cannabidiol zmniejsza odpowiedź odpornościową gospodarza i zapobiega zaburzeniom poznawczym u
szczurów Wistar poddawanych pneumokokowym zapaleniu opon mózgowych
Aktywacja receptora kanabinoidowego prowadzi do masowej mobilizacji komórek supresorowych
pochodzących od szpiku z silnymi właściwościami immunosupresyjnymi
Cannabinoidy i układ odpornościowy
CB2 receptory kannabinoidowe jako nowy cel dla chorób demielinizacyjnych: od interakcji
neuroimmunologicznych do strategii zastępowania komórek
D9-Tetrahydrokannabinol wywołany apoptozą w tymianku i śledzionie jako mechanizm
immunosupresji in vitro i in vivo
Ekspresja centralnych i obwodowych receptorów kannabinoidowych w ludzkich tkankach
immunologicznych i subpopulacjach leukocytów
Modyfikacje histologiczne związane są z delecją (9) -tetrahydrokannabinolu w zmianach w odpowiedzi
na limfocyty T specyficzne wobec antygenu

ROZWÓJ NIEMOWLĘCIA




Endokannabinoidy, karmienie i karmienie - z naszej perspektywy
Endokannabinoidy silnie chronią nowonarodzony mózg przed uszkodzeniem pobudliwym wywołanym
przez receptor AMPA-kainate
System receptora endocanabinoid-CB: znaczenie dla rozwoju i choroby pediatrycznej

ZAPALENIE
























Działania przeciwzapalne pochodnych kannabidolu dimetyloheptyl-cannabidiol - badania w
limfocytach T mikrogleju BV-2 i encephalitogenic
Działanie przeciwzapalne Cannabidiol i O-1602 w indukowanym przez Ceruleinę Ostre zapalenie
trzustki u myszy
Cannabidiol osłabia dysfunkcję serca, stres oksydacyjny, zwłóknienie oraz drogi zapalne i śmiertelne w
kardiomiopatii cukrzycowej
Cannabidiol wywiera działanie sebostatyczne i przeciwzapalne na ludzkie sebocyty
Cannabidiol zapewnia długotrwałą ochronę przed szkodliwym działaniem zapaleń w wirusowym
modelu stwardnienia rozsianego: rola receptorów A2A
Cannabidiol zmniejsza wywołane przez Aβ Zapalenie Nerwowe i Promuje Neurogenesis Hippocampal
poprzez zaangażowanie PPARγ
Cannabidiol Zmniejsza Zapalenie jelit przez Sterowanie Osią Neuroimmunologiczną
Cannabidiol zmniejsza zmiany naczyniowe wywołane przez lipopolisacharydy i zapalenie w mózgu
myszy: badanie mikroskopowe dożylne
Receptory kannabinoidowe CB2 w ludzkim zapaleniu mózgu
Kanabinoidowe receptory CB2 w przewodzie pokarmowym: system regulacyjny w stanach zapalnych
Receptor kannabinoidowy 2 jako potencjalny cel terapeutyczny w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Cannabinoidy w modelach przewlekłych stanów zapalnych
Cannabinoidy pośredniczą w przeciwstawnych działaniach na przepuszczalność jelit wywołaną
zapaleniem
Cannabinoidy zmniejszają znaczniki zapaleń i włóknienia w komórkach stearynianowych trzustkowych
Cannabinoidy hamują ból zapalny i neuropatyczny poprzez skierowanie receptorów a3-glicyny
Cannabinomimetic Control of Mediatora komórek tucznych Release: Nowa perspektywa w
przewlekłym zapaleniu
Skutki kliniczne zastosowania kannabinoidów w chorobach reumatycznych
Ocena cyklooksygenazy hamującej wpływ sześciu głównych Cannabinoidów Wyizolowanych z Cannabis
sativa
Przezwyciężanie formułkowej odpowiedzi na dawkę kannabidiolu za pomocą ekstraktu z marihuany
wzbogaconego w Cannabidiol
Stres oksydacyjny, endokannabinoidy i miażdżyca tętnic
Rola komórek supresorowych pochodzących ze szpiczaka w złagodzeniu eksperymentalnego
autoimmunologicznego zapalenia wątroby po aktywacji receptorów TRPV1 przez kanabidiol
Wpływ Δ9-tetrahydrokannabinolu i samego kannabidiolu w skojarzeniu na uszkodzenia, zapalenie i
zaburzenia motoryki in vitro w szczurzym zapaleniu jelita grubego

ZAPALNA CHOROBA JELIT


Badanie kliniczne wykazało, że konopie marihuany wytwarzają znaczące korzyści kliniczne u pacjentów
z chorobą Crohna, w tym zmniejszenie bólu, nudności i zmniejszenie poczucia nieprzyjemności.

NIEDOKRWIENIE






Aktywacja szlaku AMPK-CREB, w którym pośredniczy receptor kannabinoidowy CB2, redukuje urazę
niedokrwienną mózgu
Ostre podanie cannabidiolu in vivo hamuje zaburzenia rytmu serca wywołane niedokrwieniem i
zmniejsza wielkość zawału podczas podawania w reperfuzji
Cannabidiol, składnik koncentratu niepsychoaktywnego, chroni przed uszkodzeniem niedokrwiennym
mięśnia sercowego
Wpływ kannabidiolu i hipotermii na krótkotrwałe uszkodzenie mózgu u prosiąt noworodków po ostrej
niedotlenieniu niedokrwienia
HU211, nowy antykonkurencyjny antagonista NMethylDAspartate, poprawia deficyt neurologiczny i
obniża objętość zawału po odwracalnym ogniskowego niedokrwienia mózgu u szczurów







Mechanizmy neuroprotekcji kannabidiolu u noworodków niedotlenionych niedotlenowo: Rola
receptorów 5HT1A i CB2
Agoniści Cannabinoid Win55212 zmniejszają uszkodzenia mózgu w modelu in vivo niedoczynności
niedokrwiennej Encefalopatii u noworodków
Terapeutyczny potencjał kanabidiolu wobec niedokrwienia / uszkodzenia wątroby reperfuzyjnej u
szczurów
Potencjał terapeutyczny nie-psychotropowego kanabidiolu w udarze niedokrwiennym
Aktualizacja roli receptorów kanabinoidowych po udarze niedokrwiennym

NERKA


Cannabidiol osłabia nefrotoksyczność spowodowaną cisplatyną przez zmniejszenie stresu
utleniającego / nitrylowego, zapaleń i śmierci komórek

CHOROBA KRABBE








Cannabinoidy hamują neurodegenerację w modelach stwardnienia rozsianego
CB2 receptory kannabinoidowe jako nowy cel dla chorób demielinizacyjnych: od interakcji
neuroimmunologicznych do strategii zastępowania komórek
Bezpośrednie hamowanie autoreaktywnych limfocytów w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez
receptor CB2
Eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia zakłóca neuroprotekcję za
pośrednictwem endocannabinoidów
Układ endokannabinoidowy jako cel w leczeniu choroby neurodegeneracyjnej
System Endocannabinoid jest niezdefiniowany w stwardnieniu rozsianym iw doświadczalnym
autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia
Działanie terapeutyczne kannabinoidów w mysim modelu stwardnienia rozsianego

BIAŁACZKA




Apoptoza indukowana przez d9-tetrahydrokannabinol w komórkach T białaczka Jurkat jest regulowana
przez translację zła do mitochondriów
Dronabinol ma preferencyjną aktywność przeciwgorączkową w ostrej białaczce limfoblastycznej i
szpikowej z różnymi odcinkami lymphoidu
Wzmacnianie aktywności kanabidiolu i innych kannabinoidów in vitro poprzez modyfikacje kompozycji
leków i schematy leczenia

WĄTROBA





Cannabidiol poprawia funkcje mózgu i wątroby w piorunowym modelu encefalopatii wątrobowej
wywołanej niewydolnością u myszy
Endokannabinoidy w chorobie wątroby
Egzogenne białka otoczki wirusa zapalenia wątroby typu B indukują stres siatkówki
endoplazmatycznej: zaangażowanie osi kanabinoidowej w komórki raka wątroby
Rola komórek supresorowych pochodzących ze szpiczaka w złagodzeniu eksperymentalnego
autoimmunologicznego zapalenia wątroby po aktywacji receptorów TRPV1 przez kanabidiol

RAK PŁUC







Receptory kannabinoidowe, CB1 i CB2, jako powieści mające na celu zahamowanie wzrostu
drobnokomórkowego raka płuc i raka
Kannabinoidy do leczenia raka: postępy i obietnice
COX-2 i PPAR-g indukują indukowaną kanabemidem apoptozę komórek ludzkiego raka płuca
Δ9-Tetrahydrokannabinol hamuje migrację komórek nowotworowych wywołaną przez komórki
nabłonkowe wywołane przez czynnik wzrostu, in vitro, jak również jej wzrost i przerzuty in vivo
Wykorzystanie marihuany i ryzyko urazu płuc i górnych dróg oddechowych: wyniki badania opartego
na populacji

TOCZEŃ






Receptory kannabinoidowe, CB1 i CB2, jako powieści mające na celu zahamowanie wzrostu
drobnokomórkowego raka płuc i raka
Kannabinoidy do leczenia raka: postępy i obietnice
COX-2 i PPAR-g indukują indukowaną kanabemidem apoptozę komórek ludzkiego raka płuca
Δ9-Tetrahydrokannabinol hamuje migrację komórek nowotworowych wywołaną przez komórki
nabłonkowe wywołane przez czynnik wzrostu, in vitro, jak również jej wzrost i przerzuty in vivo
Wykorzystanie marihuany i ryzyko urazu płuc i górnych dróg oddechowych: wyniki badania opartego
na populacji

CHOROBA Z LYME






Aktywność antybakteryjna Δ9-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu
Anabakteryjne Cannabinoidy z Cannabis sativa: Badanie Aktywności Strukturalnej
Działanie przeciwbakteryjne Cannabis sativa L.
Ekstrakcja kannabinoidów z rośliny konopi indyjskich i jej potencjalna aktywność przeciwbakteryjna
Aktywność antybakteryjna in vitro ekstraktów liści konopi kmuliny do niektórych selektywnych
patogennych szczepów bakteryjnych

PAMIĘĆ






Wpływ kanabidiolu na ostra pamięć i efekty psychotomimetyczne palenia marihuany: badanie
przyrodnicze
Niewaściowe (pozostałości) neurofizjologiczne skutki stosowania konopi indyjskich: metaanaliza
W sprawie przerwania pamięci o strachu poprzez blokadę odświeżania: dowody na leczenie
kanabidiemu
Agonista receptora kanabinoidalnego WIN 55-212-2 ułatwia wymieranie pamięci kontekstowej strachu
i pamięci przestrzennej u szczurów
Tolerancja na zakłócające działanie kanabinoidy w pamięci polega na adaptacji przez neurony
hipokampa

CHOROBA UMYSŁOWA





Młodzieżowa ekspozycja na chroniczne bloki Delta-9-Tetrahydrocannabinol Zależność opiatową u
pozbawionych matek szczurów
Β-karafylen, agonista receptora CB2 powoduje wiele zmian behawioralnych związanych z lękami i
depresją u myszy
Receptory mózgu CB2: Implikacje dotyczące zaburzeń neuropsychiatrycznych
Cannabidiol, składnik Cannabis sativa, jako lek przeciwpsychotyczny
























Cannabidiol, niepsychotropowy komponent Cannabis, hamuje indukowaną przez Cue Heroinę
szukającą i Normalizuje Dyskretne Mesolimbic Neuronal Disurbances
Cannabidiol jako potencjalne leczenie psychozy
Cannabidiol wzmacnia sygnalizację anandamidową i łagodzi objawy psychotyczne schizofrenii
Kannabidiol, neuroprotekcja i zaburzenia neuropsychiatryczne
Cannabidiol odwraca MK-801 wywołane zaburzeniami hamowania prepulsu u myszy
Receptory kannabinoidowe CB1 w hippocampusie grzbietowym i prelimazy środkowej kory
przedczołowej modulują zachowanie niepokojące u szczurów: dodatkowe dowody
Cannabinoidy w chorobie afektywnej dwubiegunowej: przegląd i omówienie ich potencjału
terapeutycznego
Konopie indyjskie jako substytut alkoholu i innych leków
Stymulacja receptora kannabinoidowego CB1 w okresie dojrzewania osłabia dojrzewanie funkcji GABA
u dorosłych szczurzych przedsionkowych kory
Odrębne efekty neuroorehawioralne Cannabidiolu w domenie transdermalnej Neuregulina 1 Mutant
Myszy
Wpływ kanabidiolu na objawy podobne do schizofrenii u osób używających marihuany
Wpływ leków kannabinoidowych na niedobór przedwczesnego zahamowania rozruchu w modelu
zwierzęcym schizofrenii: szczep SHR
Wpływ leczenia zespołu Tourette'a na Δ9-Tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) na skuteczność
neuropsychologiczną
Wspólne efekty: Pilotowe badanie wpływu zaburzeń dwubiegunowych i używania marihuany na
funkcję poznawczą i nastrój
Długoterminowi użytkownicy marihuany poszukujący marihuany medycznej w Kalifornii (2001-2007):
demografie, cechy społeczne, wzorce marihuany i innych narkotyków 4117 wnioskodawców
Wiele mechanizmów zaangażowanych w potencjał terapeutyczny dużej dawki kanabidiolu w
zaburzeniach psychiatrycznych
Neuralna podstawa anksjolitycznych efektów cannabidiol (CBD) w uogólnionym zaburzie lęku
społecznego: wstępne sprawozdanie - ResearchGate
Przeciwnie Wpływ D-9-Tetrahydrokannabinolu i Cannabidiolu na ludzką funkcję mózgu i
psychopatologię
Działanie anksjolityczne kannabidiolu u myszy z przewlekłą stresem zależy od neurogenezy
hipokampalnej: zaangażowanie układu endokannabinoidowego
Rozwój kannabidiolu jako terapii psychiatrycznej: przegląd jego skuteczności antypsychotycznej i
możliwe leki mechanizmy farmakodynamiczne
Układ endokannabinoidowy i przetwarzanie emocjonalne: farmakologiczne badanie fMRI z Δ9tetrahydrokannabinol
Terapeutyczne stosowanie kannabinoidów w psychiatrii

MIGRENA










Aktywacja receptorów CB2 jako potencjalnego celu terapeutycznego migreny: ocena modelu
zwierzęcego
Cukrzyca niedobór Endokannabinoidu (CECD): Czy niniejsza Koncepcja wyjaśnia korzyści terapeutyczne
marihuany w migrenie, fibromialgii, zespołowi jelita drażliwego i innych chorobach odpornych na
leczenie
Poniżej zbadano kliniczny niedobór endocannabinoidu (CECD): czy ta koncepcja wyjaśnia korzyści
terapeutyczne konopi indyjskich, migrenę, fibromialgię, zespół jelita drażliwego i inne warunki
terapeutyczne
Kompleksowy przegląd marihuany leczniczej, kannabinoidów i terapeutycznych implikacji w
medycynie i bólach głowy: jaka była długotrwała podróż
Wpływ anandamidu w migrenie: dane z modelu zwierzęcego
Endokannabinoidy w mózgu modulują nerwowy ruch nerwowy przez pasażowanie CB1 i receptorów
"Triptan": implikacje w migrenie
Układ endokannabinoidowy i migreny

MITOCHONDRIA




Cannabidiol chroni kardiomiopatię wywoływaną przez doksorubicynę przez modulowanie funkcji
mitochondrialnej i biogenezy
Cele Cannabidiol Mitochondria reguluje wewnątrzkomórkowe poziomy Ca2
Mitochondria: możliwe połączenie dla regulacji homeostazy energetycznej w układzie
endokannabinoidowym

MUTACJA GENU MTHFR







Działania przeciwzapalne pochodnych kannabidolu dimetyloheptyl-cannabidiol - badania w
limfocytach T mikrogleju BV-2 i encephalitogenic
Cannabidiol wpływa na ekspresję genów biorących udział w homeostazie cynku w komórkach
mikrogleju BV-2
Cannabidiol po leczeniu łagodzi zachowania związane z padaczką u szczurów i aktywuje ścieżkę
Autophagy z komórką Hippocampal wraz z obroną przeciwutleniaczy w przewlekłej fazie napadów
indukowanych przez pilokarpinę
Cannabidiol chroni kardiomiopatię wywoływaną przez doksorubicynę przez modulowanie funkcji
mitochondrialnej i biogenezy
Mechanizmy neuroprotekcji kannabidiolu u noworodków niedotlenionych niedotlenowo: Rola
receptorów 5HT1A i CB2

STWARDNIENIE ROZSIANE




















Cannabidiol zapewnia długotrwałą ochronę przed szkodliwym działaniem zapaleń w wirusowym
modelu stwardnienia rozsianego: rola receptorów A2A
Modulacja kannabinoidów zaburzeń neuropapalnych
Cannabinoidy i stwardnienie rozsiane
Cannabinoidy kontrolują spastyczność i drżenie w modelu stwardnienia rozsianego
Cannabinoidy do leczenia spastyczności i innych objawów związanych ze stwardnieniem rozsianym
(badanie CAMS): wieloośrodkowe randomizowane badanie kontrolowane placebo
Cannabinoidy w badaniu stwardnienia rozsianego (CAMS): dane dotyczące bezpieczeństwa i
skuteczności obserwowane przez 12 miesięcy
Cannabinoidy w leczeniu spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym
Cannabinoidy hamują neurodegenerację w modelach stwardnienia rozsianego
Doświadczenia kliniczne z kannabinoidami w leczeniu spastyczności w stwardnieniu rozsianym
Wpływ marihuany na funkcję poznawczą u chorych na stwardnienie rozsiane
Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja doustnie podawanego konopi indyjskich w leczeniu
spastyczności u pacjentów z stwardnieniem rozsianym: randomizowane, podwójnie ślepej próby,
kontrolowane placebo badania typu crossover
Psychopatologiczne i poznawcze działanie kannabinoidów terapeutycznych w stwardnieniu rozsianym:
badanie podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, badanie krzyżowe
Sativex w leczeniu spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym: rola modulacji
kortykostanowej
Wędzony marihuany o spastyczności stwardnienia rozsianego: randomizowane, kontrolowane placebo
badanie
Objawowa terapia stwardnieniem rozsianym: rola kannabinoidów w leczeniu spastyczności
THC: Dane z obserwacji CBD: ewolucja oporności na spastyczność mózgu i związane z nimi objawy
Kannabinoidy: Przegląd. Terapeutyczne implikacje w wymiotach i nudności po chemioterapii raka, w
promocji apetytu, stwardnieniu rozsianym iw neuroprotekcji
Wpływ marihuany na drżenie u pacjentów z stwardnieniem rozsianym





System Endocannabinoid jest niezdefiniowany w stwardnieniu rozsianym iw doświadczalnym
autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia
Działanie terapeutyczne kannabinoidów w mysim modelu stwardnienia rozsianego
Całe rośliny wyciągi konopi indyjskich w leczeniu spastyczności stwardnienia rozsianego:
systematyczny przegląd

NARODOWY INSTYTUT NARKOTYKÓW
NARKOTYKÓW (NIDA)


Badania NIDA dotyczące terapeutycznych korzyści z marihuany i kannabinoidów

NUDNOŚCI







Cannabidiol, niebędący psychotropowo składnikiem konopi, osłabia wymioty i nudności podobne do
zachowania poprzez pośredni agonizm autoreceptorów somatodendrycznych 5-HT1A w grzbietowej
jądrze rafy
Kwas kumabidiolowy zapobiega wymiotom u Suncus murinus i nudnościom wywołanym u szczurów
przez zwiększenie aktywności receptora 5-HT1A
Rozporządzenie w sprawie kannabinoidów ostrej i prewencyjnej nudności
Interakcja pomiędzy nie-psychotropowymi kanabinoidami w marihuanie: wpływ kanabramolu (CBG)
na działanie przeciw nudności lub antyestetyczne cannabidiol (CBD) u szczurów i mrówek
Regulacja nudności i wymiotów przez kannabinoidy

SYSTEM NERWOWY





Interakcja Cannabinoid-Dopamina w patofizjologii i leczeniu zaburzeń CNS
Bezpośrednie hamowanie autoreaktywnych limfocytów w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez
receptor CB2
Ekspresja centralnych i obwodowych receptorów kannabinoidowych w ludzkich tkankach
immunologicznych i subpopulacjach leukocytów
"Terapeutyczny potencjał kannabinoidów do ruchu
Zaburzenia System nerwowy"

NEURO-OCHRONNE I NEUROGENERATYWNE







Aktywacja receptora kannabinoidowego typu 1 (CB1R) promuje neuronozę w kulturach komórkowych
komórek podściepłowych móżdżku
Cannabidiol i (-) Δ9-tetrahydrokannabinol są neuroprotekcyjne przeciwutleniacze
Cannabidiol do zaburzeń neurodegeneracyjnych: ważne nowe zastosowania kliniczne dla tego
fitocannabinoidu
Cannabidiol do zaburzeń neurodegeneracyjnych: ważne nowe zastosowania kliniczne dla tego
fitocannabinoidu?
Cannabidiol hamuje patogenne limfocyty T, zmniejsza aktywność mikrogleju kręgosłupa i łagodzi
stwardnienie rozsiane u myszy C57BL / 6
Cannabidiol zmniejsza wywołane przez Aβ Zapalenie Nerwowe i Promuje Neurogenesis Hippocampal
poprzez zaangażowanie PPARγ





























Receptor kannabinoidowy CB1 pośredniczy w wyjściowym i aktywnym życiu przeżyciu nowych
neuronów w neurogenezie hipokampa dorosłych
Cannabinoidy hamują neurodegenerację w modelach stwardnienia rozsianego
Cannabinoidy promują neurogenenezę hipokampów embrionalnych i dorosłych oraz wywołują efekty
przeciwlękowe i przeciwdepresyjne
Cannabinoidy: Dobrze przystosowane kandydaci do leczenia przedwczesnego uszkodzenia mózgu
CB1 i CB2 antagoniści receptora kanabinoidowego zapobiegają neuroprotekcji wywołanej przez
minocyklinę po traumatycznym urazie mózgu u myszy
CB1 receptorów kannabinoidowych i zapobiegania ekscytotoksyczności na żądanie
Porównanie kannabidolu, przeciwutleniaczy i leków moczopędnych w odwracaniu zatruć wywołanych
etanolem Neurotoxicity
Endokannabinoid Signaling W Neurotoksyczności I Neuroprotekcji
Endokannabinoidy i traumatyczne uszkodzenie mózgu
Eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia zakłóca neuroprotekcję za
pośrednictwem endocannabinoidów
Długoterminowe efekty behawioralne i biochemiczne ultra-niskiej dawki Δ9-tetrahydrokannabinolu
(THC): neuroprotekcja i sygnalizacja ERK
Molekularne mechanizmy ochrony kannabinoidów przed ekscytotoksycznością neuronów
Neuroprotekcja przez Δ9-Tetrahydrokannabinol, główny związek czynny w marihuanie, wobec
indukowanej przez Ouabain in vivo ekscytotoksyczności
Neuroprotekcyjne i bariery krwionośne zachowujące działanie kannabidiolu w doświadczalnej cukrzycy
Neuroprotekcyjny efekt kanabidiolu, niebędącego psychoaktywnym składnikiem Cannabis sativa, na
toksyczność indukowaną przez beta-amyloid w komórkach PC12
Neuroprotekcyjny wpływ (-) Δ9-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu w indukowanej N-metylo-dasparaginianem neurotoksyczności siatkówki
Cannabidiol niekataktyczny zapobiega gromadzeniu się prionów i chroni neurony przed toksycznością
prionów
Przedkliniczna ocena SMM-189, odwrotnego agonisty receptora kanabinoidowego 2
Perspektywy terapii kanabinoidami w zaburzeniach z zrogowami podstawowymi
Działania ochronne Δ9-tetrahydrokannabinolu wobec śmierci komórek AF5 indukowanych N-metyloD-asparaginianem
Cannabinoid WIN55212-2 promuje naprawę neuronalną po niedotlenieniu noworodka - niedokrwienie
Kannabinoidy: Przegląd. Terapeutyczne implikacje w wymiotach i nudności po chemioterapii raka, w
promocji apetytu, stwardnieniu rozsianym iw neuroprotekcji
Receptor receptora kannabinoidowego CB1 sygnalizuje neuroprotekcję prążkowaną poprzez szlak
BDNF PI3K Akt mTORC1
Endokanabinoid 2-AG chroni barierę krew-mózg po zamkniętym urazie głowy i hamuje ekspresję
cytokin prozapalnych mRNA
Układ endokannabinoidowy jako cel w leczeniu choroby neurodegeneracyjnej
Układ endokannabinoidowy w normalnym i patologicznym starzeniu się mózgu
Δ9-Tetrahydrokannabinol zapobiega zainfekowanej metamfetaminą neuroprotekcyjności

CHŁONIAK NIEZIARNICZY


Ekspresja receptorów kannabinoidowych typu 1 i typu 2 w chłoniaku nieziarniczym: hamowanie
wzrostu przez aktywację receptora

ODŻYWIANIE



Wzrost stężenia kwasu tłuszczowego omega-6-omega-3 zwiększa ryzyko wystąpienia otyłości
Skład Oleju Nasiennego Konopi i jego potencjału jako ważnego źródła Odżywiania

OTYŁOŚĆ





Wzrost stężenia kwasu tłuszczowego omega-6-omega-3 zwiększa ryzyko wystąpienia otyłości
Receptor kannabinoidowy 2 jako cel przeciw otyłości: zapalenie, przechowywanie tłuszczu i modulacja
zrostania
Patofizjologiczna rola mikrobizy gospodarza w rozwoju otyłości
Kannabinoid Δ9-tetrahydrokannabivaryna (THCV) poprawia wrażliwość na insulinę w dwóch mysich
modelach otyłości

ZABURZENIE KOMPULSYWNE
OBSESYJNO-KOMPULSYJNE (OCD)


Ułatwienie neurotransmisji za pośrednictwem receptora CB1 zmniejsza mury

FUNKCJA OPTYCZNA


Receptory kanabinoidalne CB1 i CB2 modulują fale elektromagnetyczne w małpach nosorożców

PRZESZCZEPY NARZĄDÓW


Zastosowanie marihuany w potencjalnych kandydatach do przeszczepu wątroby

BÓL

















Aktywność amygdali przyczynia się do dysocjacji wpływu konopi na percepcję bólu
Ocena skuteczności leków przeciwbólowych niebędących opioidami w eksperymentalnych modelach
bólu u zdrowych ochotników - zaktualizowany przegląd
Cannabidiol hamuje ból neuropatyczny indukowany przez paklitaksel przez receptory 5-HT1A bez
zmniejszania funkcji układu nerwowego lub skuteczności chemioterapii
Receptor kannabinoidowy receptor CB2 reguluje reakcję centralnego uczulenia i bólu związany z
zapaleniem kości i stawów stawów kolanowych
Receptory kannabinoidowe i ból
Systemy dostarczania kannabinoidów oparte na kompleksach inkluzyjnych supramolekularnych i
polimerycznych nanokapsułkach do leczenia bólu neuropatycznego
Cannabinoidy do leczenia przewlekłego bólu bez raka; Systematyczny przegląd randomizowanych
badań
Cannabinoidy w leczeniu trudnych do leczenia bólu
Cannabinoidy hamują ból zapalny i neuropatyczny poprzez skierowanie receptorów a3-glicyny
Cannabis do leczenia bólu: ocena badania bezpieczeństwa (COMPASS)
Skutki kliniczne zastosowania kannabinoidów w chorobach reumatycznych
Wpływ marihuany na dzieci i młodzież
Urazy, ból i stosowanie leków na receptę wśród byłych National Football League (NFL) Players
Przezwyciężanie formułkowej odpowiedzi na dawkę kannabidiolu za pomocą ekstraktu z marihuany
wzbogaconego w Cannabidiol
Określanie marihuana w celu zmniejszenia szkody
Rola Cannabinoidów w leczeniu bólu













Rola systemu kannabinoidowego w leczeniu bólu i terapeutycznych implikacji w leczeniu ostrych i
przewlekłych epizodów bólu
Wędzony marihuany w leczeniu przewlekłego bólu neuropatycznego: randomizowana próba
kontrolowana
Stabilna dawka leków kannabinoidowych GW
Badanie wyników leczenia bólu u dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym
Synergistyczne afektywne działanie przeciwbólowe pomiędzy delta-9-tetrahydrokannabinolem i
morfiną
Kierowanie receptorów CB2 i układu endokannabinoidowego do leczenia bólu
System Endokannabinoidalny, Cannabinoidy i Ból
Endogenny system kannabinoidów i jego rola w zachowaniu nocyceptywnym
Wpływ farmakologiczny i kliniczny marihuany medycznej
Stosowanie leków przeciwbólowych na receptę wśród pacjentów z marihuaną: porównanie poziomów
bólu, funkcjonowanie oraz wzorce alkoholu i innych leków
Δ-Ctenitoxin-Pn1a, peptyd z Phoneutria nigriventer Spider Venom, wykazuje działanie
antynocukrecepcyjne związane z opioidami i kanabinoidami u szczurów

ZAPALENIE TRZUSTKI




Działanie przeciwzapalne Cannabidiol i O-1602 w indukowanym przez Ceruleinę Ostre zapalenie
trzustki u myszy
Cannabinoidy poprawiają ból i zmniejszają patologię choroby w indukowanym przez Ceruleinę ostre
zapalenie trzustki
Cannabinoidy zmniejszają znaczniki zapaleń i włóknienia w komórkach stearynianowych trzustkowych

PARKINSONA







Wpływ kannabidiolu w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona: badanie z podwójnie ślepą próbą
Obiecujące terapie opartymi na kannabinoidach w chorobie Parkinsona: objawy ruchowe w
neuroprotekcji
Samoobserwowana skuteczność zabarwienia marihuany i innych metod leczenia uzupełniajĘ ... cego
przez pacjentów z chorobĘ ... Parkinsona w stanie Kolorado
Badanie dotyczące stosowania konopi indyjskich w chorobie Parkinsona: subiektywna poprawa
objawów motorycznych
Agonista receptora kanabinoidowego CB1 zmniejsza fluktuację ruchową indukowaną przez L-DOPA i
fosforylację ERK1-2 u szczurów z 6-OHDA
Wpływ kannabinoidów na ogólne cechy neurodegeneracji

PATENTY




Formulacja i sposób zwiększania biodostępności leków w jamie ustnej
Publikacja patentu Stanów Zjednoczonych w sprawie fitocannabinoidów w leczeniu raka
Amerykański patent na kannabinoidy jako przeciwutleniacze i neuroprotektanty

ZWIERZĘTA DOMOWE


Identyfikacja endogennego 2-monoglicerydu, obecnego w jelitach psów, wiążącego się z receptorami
kannabinoidów

FARMAKOKINETYKA



Formulacja i sposób zwiększania biodostępności leków w jamie ustnej
Farmakokinetyka kannabinoidów ludzkich

POST TRAUMATIC STRESS DISORDER
(PTSD)






Cannabinoidy zapobiegają skutkom wstrząsów, po których następują sytuacje przypominające o
przetwarzaniu emocjonalnym
Zmiany poziomu endokainabinoidowego w osoczu po urazie typu I: prospektywne badanie pilotażowe
Zwiększona pojemność receptora kanalikanawiru CB1 receptora kanalików mózgowych w
zaburzeniach stresu pourazowego - badanie tomografii emisyjnej z pozytonem
W sprawie przerwania pamięci o strachu poprzez blokadę odświeżania: dowody na leczenie
kanabidiemu
PTSD Objawy Raporty Pacjentów Oceniających Nowy Meksyk Medical Cannabis Program

POTENCJAŁ CAŁEGO MODELU
ROŚLINNEGO WOBEC
POJEDYNCZEGO ZWIĄZKU








Opowieść o dwóch kanabinoidach: terapeutyczne przesłanki łączenia tetrahydrokannabinolu i
kannabidyny
Działanie marihuany w odniesieniu do zawartości delta'-trans-tetrahydro-cannabinolu
Efekt otoczenia: nieczynne endogenne estry glicerolu kwasów tłuszczowych zwiększają aktywność
kannabinoidów 2-arachidonoiloglicerolu
Cannabidiol zwiększa hamujące działanie Δ9-tetrahydrokannabinolu na ludzką proliferację
glioblastoma i przeżycie
Konopie indyjskie i ekstrakty konopi indyjskich: większe niż suma ich części
Przezwyciężanie formułkowej odpowiedzi na dawkę kannabidiolu za pomocą ekstraktu z marihuany
wzbogaconego w Cannabidiol
Obchodzenie THC: potencjalna synergia konopi indyjskich i efekty tropikanabinoidów-terpenoidów

CIĄŻA






Cannabidiol zmienia ekspresję P-gp i BCRP w liniach komórkowych trofoblastów
Zaburzenie widma alkoholowego płodu: potencjalna rola sygnałów endokannabinoidowych
Trwałe skutki narażenia konopi przedklinicznych i roli endogennych kannabinoidów w rozwijającym się
mózgu
Wiele ról dla systemu endokannabinoidowego w najmłodszych etapach życia: rozwój przed i po
urodzeniu
System receptora endocanabinoid-CB: znaczenie dla rozwoju i choroby pediatrycznej

RAK PROSTATY








Receptor kannabinoidów Apoptoza wywołana przez agonistę ludzkich komórek rakowych prostaty
LNCaP osiąga długotrwałą aktywację ERK12 prowadzącego do zatrzymania cyklu komórkowego G1
Receptor kannabinoidowy jako nowy cel w leczeniu raka prostaty
Hamowanie wzrostu komórek ludzkiego nowotworu PC-3 przez kanabinoidy R (þ) -Metanamid i JWH015: Zaangażowanie CB2
Nie-THC kannabinoidy hamują wzrost raka gruczołu krokowego in vitro i in vivo: działania proapoptyczne i mechanizmy leżące u ich podstaw
Proapoptotyczne działanie endokannabinoidów w komórkach raka prostaty
Rola kannabinoidów w raku gruczołu krokowego: podstawowa perspektywa nauki i potencjalne
zastosowania kliniczne

ŁUSZCZYCA


Cannabinoidy hamują proliferację ludzkich keratynocytów przez mechanizm niebędący CB1-CB2 i mają
potencjalną wartość terapeutyczną w leczeniu łuszczycy

PSYCHIATRIA


CBD Zmniejsza opioid i inne uzależnienia, takie jak badania Heroin - mysz. Cannabidiol zmniejsza
"zachowanie w poszukiwaniu leków". Przeciwnik "lekarstwa na bramę".

FUNKCJA PŁUC










Stowarzyszenie między ekspozycją na marihuanę a funkcją płuc przez ponad 20 lat
Działanie rozszerzające naczynia rozszerzające Δ1-tetrahydrokannabinol
Działanie kannabinoidowe na wentylację i duszność: pilotażowe badanie skuteczności i
bezpieczeństwa
Czy palenie marihuany zwiększa ryzyko przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Wpływ palenia marihuany na płuca
Hamowanie aktywności nerwowej świnki morskiej i ludzkiej nerwu czuciowego oraz odruchu kaszlu u
świnek morskich poprzez aktywację receptora kannabinoidowego (CB2)
Marihuana i przewlekła obturacyjna choroba płuc: badanie populacyjne
Inhibicja lipazy monoacyloglicerolu (MAGL) łagodzi ostre uszkodzenie płuc u myszy
Wpływ narażenia marihuany na przepływ powietrza wydechowego. Badanie osób dorosłych
uczestniczących w badaniu US National Health and Nutrition Examination Study

SCHIZOFRENIA






Porównanie kliniczne schizofrenii z lub bez zaburzenia w stosowaniu konopi in vivo: retrospektywne
badanie kohortowe przy użyciu metod kategorycznych i wymiarowych
Cannabidiol wzmacnia sygnalizację anandamidową i łagodzi objawy psychotyczne schizofrenii
Cannabidiol odwraca MK-801 wywołane zaburzeniami hamowania prepulsu u myszy
Wpływ kanabidiolu na objawy podobne do schizofrenii u osób używających marihuany
Wpływ leków kannabinoidowych na niedobór przedwczesnego zahamowania rozruchu w modelu
zwierzęcym schizofrenii: szczep SHR

ANEMIA SIERPOWATA




Zastosowanie konopi indyjskich w chorobach sierpowatych: badanie ankietowe
Zachowanie bólu i zmiany neurochemiczne u myszy wyrażających sierp hemoglobiny: modulacja
kannabinoidów

ZESPÓŁ SJOGRENA


Cannabinoidy jako nowe leki przeciwzapalne

UKŁAD SZKIELETOWY









Aktywacja receptora kanabinoidowego 2 zwiększa osteogenne zróżnicowanie macierzystych komórek
macierzystych ze szpiku kostnego
Receptory kanabinoidalne i regulacja masy kostnej
Cannabinoidy i kości: endocannabinoidy modulują ludzką czynność osteoklastową in vitro
Wpływ usuwania receptora kannabinoidowego-2 na właściwości mechaniczne i materiałowe kości
kory i kości beleczkowej
Peryferyjny receptor kannabinoidowy, CB2, reguluje masę kostną
Ochronne działanie kannabidolu na wywoływane przez Lesion zwyrodnienie międzykręgowe płytek
Rola kanabinoidów w regulacji przebudowy kości
Rola receptora kannabinoidowego typu 2 w metabolizmie kości

SKÓRA



Cannabidiol wywiera działanie sebostatyczne i przeciwzapalne na ludzkie sebocyty
Układ endocannabinoidowy skóry w zdrowiu i chorobie: nowe perspektywy i możliwości
terapeutyczne

ZABURZENIA SNU











Podłużne badanie przed użyciem marihuany przedmorskiej
Pilotażowe badanie wpływu agoniści receptora kanabinoidowego CB1 GL55552 lub antagonistyodwrotnego agonisty AM251 na sen u szczurów
Podawanie URB597, oleoyloetanoloamidu lub palmitoyloetanoloamidu zwiększa waking i dopaminę u
szczurów
Przezorny efekt THC w jamie ustnej uśpionych u mężczyzn w przewlekłych palaczach palaczy tytoniu
Wpływ konopi i niektórych jego składników na czas spania i pentobarbitonu oraz metabolizm fenazonu
Wpływ Δ-9-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu na nocne snem i wczesnym rankiem u młodych
dorosłych
Endokannabinoidowe sygnalizowanie reguluje stabilność snu
Podawanie anandamidu przez śródmózgowe podawanie zwiększa sen REM
Modulacja cykli snu-budzenia u myszy i szczurów z kanabinoidami
Proof of trial trial of dronabinol in obstructive sleep apnea

SPASTYCZNOŚĆ



W randomizowanej, podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo badaniu nad bakselymlami * (Sativex®),
jako uzupełniającym terapii, u osób z oporną spastycznością spowodowaną stwardnieniem rozsianym
Cannabinoidy w leczeniu spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym









Doświadczenia kliniczne z kannabinoidami w leczeniu spastyczności w stwardnieniu rozsianym
Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja doustnie podawanego konopi indyjskich w leczeniu
spastyczności u pacjentów z stwardnieniem rozsianym: randomizowane, podwójnie ślepej próby,
kontrolowane placebo badania typu crossover
Sativex w leczeniu spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym: rola modulacji
kortykostanowej
Wędzony marihuany o spastyczności stwardnienia rozsianego: randomizowane, kontrolowane placebo
badanie
Objawowa terapia stwardnieniem rozsianym: rola kannabinoidów w leczeniu spastyczności
Całe rośliny wyciągi konopi indyjskich w leczeniu spastyczności stwardnienia rozsianego:
systematyczny przegląd

CHOROBA RDZENIA KRĘGOWEGO



Wstępnie kontrolowane badanie w celu ustalenia, czy wyciągi z konopi indyjskich mogą poprawić
trudne do rozpoznania objawy neurogenne
Badanie stosowania marihuany i marihuany w przypadku mężczyzn z przewlekłym zapaleniem
gruczołu krokowego / przewlekłym zespołem bólowym miednicy

USZKODZENIA RDZENIA KRĘGOWEGO



Wczesna endogenna aktywacja receptorów CB1 i CB2 po urazie rdzenia kręgowego jest reakcją
ochronną związaną ze spontanicznym odzyskiem
Leczenie bólu przewlekłego u osób z urazem rdzenia kręgowego: badanie ankietowe

SPORT POWIĄZANE
















Aktywacja szlaku AMPK-CREB, w którym pośredniczy receptor kannabinoidowy CB2, redukuje urazę
niedokrwienną mózgu
Uaktywnienie receptorów kannabinoidowych kory nadnerczy 2 poprawia niedotlenienie mózgu
Ostre podanie cannabidiolu in vivo hamuje zaburzenia rytmu serca wywołane niedokrwieniem i
zmniejsza wielkość zawału podczas podawania w reperfuzji
Ostra przerost receptora nukleotydowego mitochondrialnego receptora kanabinoidowego typu 1 i
jego rola w defektach metabolicznych i apoptozie neuronów po TBI
Cannabidiol, składnik koncentratu niepsychoaktywnego, chroni przed uszkodzeniem niedokrwiennym
mięśnia sercowego
Agonista kanabinoidowy wspomaga naukę i pamięć po traumatycznym urazie mózgu
Receptory kanabinoidalne i regulacja masy kostnej
Zapalenie zatruć canabis Głowa Urazy Induction Mutiple Disabilities: Raport przypadku
CB1 i CB2 antagoniści receptora kanabinoidowego zapobiegają neuroprotekcji wywołanej przez
minocyklinę po traumatycznym urazie mózgu u myszy
Wczesny wzrost gęstości receptora kannabinoidowego po doświadczalnym urazie mózgu u noworodka
prosiąt
Wpływ kannabidiolu i hipotermii na krótkotrwałe uszkodzenie mózgu u prosiąt noworodków po ostrej
niedotlenieniu niedokrwienia
Endokannabinoidy i traumatyczne uszkodzenie mózgu
Estradiol zmniejsza kortykalną reaktywną astrogliozę po urazie mózgu przez mechanizm związany z
receptorami kannabinoidowymi
HU211, nowy niekompetycyjny antagonista NMethylDAspartate, poprawia deficyt neurologiczny i
zmniejsza
Objętość zawału po odwracalnym ogniskowego niedokrwienia mózgu u szczura












Urazy, ból i stosowanie leków na receptę wśród byłych National Football League (NFL) Players
Mechanizmy neuroprotekcji kannabidiolu u noworodków niedotlenionych niedotlenowo: Rola
receptorów 5HT1A i CB2
Peryferyjny receptor kannabinoidowy, CB2, reguluje masę kostną
Rola kanabinoidów w regulacji przebudowy kości
Agoniści Cannabinoid Win55212 zmniejszają uszkodzenia mózgu w modelu in vivo niedoczynności
niedokrwiennej Encefalopatii u noworodków
Endokanabinoid 2-AG chroni barierę krew-mózg po zamkniętym urazie głowy i hamuje ekspresję
cytokin prozapalnych mRNA
Rola receptora kannabinoidowego typu 2 w metabolizmie kości
Potencjał terapeutyczny nie-psychotropowego kanabidiolu w udarze niedokrwiennym
Siatka chirurgiczna tkanek; Czy canabinoidy mogą pomóc?
Aktualizacja roli receptorów kanabinoidowych po udarze niedokrwiennym

STAPH (ZAKAŻENIA)


Czy Cannabis jest rozwiązaniem antyfibiotycznego opornego staph i superbugowego kryzysu?

UDERZENIE




Cannabinoidy w udarze eksperymentalnym: systematyczny przegląd i metaanaliza
Potencjał terapeutyczny nie-psychotropowego kanabidiolu w udarze niedokrwiennym
Aktualizacja roli receptorów kanabinoidowych po udarze niedokrwiennym

SUPER KANAŁ DEHISCENCE


Regulacja nudności i wymiotów przez kannabinoidy i układ endokannabinoidowy

TARCZYCA


Dowody na funkcjonalny receptor kannabinoidowy CB1 wyrażony w tarczycy szczura

ZESPÓŁ TOURETTE'A



Kanabinoidy na zespół Tourette'a (Recenzja)
Cannabinoidy: możliwa rola w patofizjologii i leczeniu zespołu Gilles de la Tourette





Wpływ leczenia zespołu Tourette'a na Δ9-Tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) na skuteczność
neuropsychologiczną
Leczenie zespołu Tourette z kanabinoidami
Leczenie zespołu Tourette-Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC): randomizowana próba krzyżowa

TRAUMATYCZNE URAZY BRAIN (TBI)








Ostra przerost receptora nukleotydowego mitochondrialnego receptora kanabinoidowego typu 1 i
jego rola w defektach metabolicznych i apoptozie neuronów po TBI
Endogenny kannabinoid (2-AG) jest neuroprotekcyjny po uszkodzeniu mózgu
Agonista kanabinoidowy wspomaga naukę i pamięć po traumatycznym urazie mózgu
CB1 i CB2 antagoniści receptora kanabinoidowego zapobiegają neuroprotekcji wywołanej przez
minocyklinę po traumatycznym urazie mózgu u myszy
Wczesny wzrost gęstości receptora kannabinoidowego po doświadczalnym urazie mózgu u noworodka
prosiąt
Endokannabinoidy i traumatyczne uszkodzenie mózgu
Estradiol zmniejsza kortykalną reaktywną astrogliozę po urazie mózgu przez mechanizm związany z
receptorami kannabinoidowymi

Przedkliniczna ocena SMM-189, odwrotnego agonisty receptora kanabinoidowego 2

NOWOTWORY



Działanie przeciwnowotworowe Cannabidiol, kanoabinoid niepsychoaktywny, na liniach komórkowych
gliomy ludzkiej
Aktywność przeciwnowotworowa pochodnych nielekoaktywnych roślinnych kannabinoidów

WEST SYNDROME


Sprawozdanie badania dominującego nad stosowaniem konopi indyjskich wzbogaconych o cannabidiol
w pediatryczną epilepsję odporną na leczenie
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