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Cannabis sativa L.
tradicionális felhasználása közel 

5000 éves múltra tekint vissza

• láz

• malária

• székrekedés

• menstruációs zavarok

• köszvény, reuma kezelése

• különböző eredetű akut és 
krónikus fájdalmak csillapítása

Brill H. Marihuana: the first twelve thousand years. J Psychoactive Drugs 1981;13:397–8



Cannabis sativa L.

• glaukóma

• hányinger, hányás

• álmatlanság

• szorongás

• epilepszia

• simaizom görcsök

Az Aspirin megjelenése előtt, az 1800-as években a nyugati 

orvoslásban is elterjedt fájdalomcsillapító volt

Russo EB. History of cannabis and its preparations in saga, science, and sobriquet. Chem Biodivers 2007;4:1614–8.



A kannabisz, mint kábítószer
A gyógyászati felhasználás körét a 20. Század közepétől erősen 

korlátozza, hogy a kannabisz és a kannabiszgyanta már szerepel az 

Egyesült Nemzetek Szervezetének 1961-es egyezményében a 

kábítószerekről.

https://dataunodc.un.org/



A Δ9-tetrahidrokannabinol (THC)
Számos izomerje és sztereokémiai változata mellett a 

tetrahidrokannabinol (Δ9 THC) az ENSZ pszichotróp anyagokról ‑

szóló 1971. évi egyezményének I. mellékletében szerepel.
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A kannabidiol (CBD)
Az utóbbi években drámaian megnőtt azon publikációk száma, 

melyek a  kannabidiol (CBD) biológiai aktivitásaival 

foglalkoznak.
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A THC és CBD szerkezete

CBDTHC
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CBDTHC

A THC és CBD térszerkezete



THC

nagy affinitással 

kötődik a kannabinoid 

(CB1 és CB2) 

receptorokhoz

pszichoaktív

A THC és CBD térszerkezete



CBD

A THC és CBD térszerkezete

rendkívül kis 

affinitással kötődik a 

kannabinoid (CB1 és 

CB2) receptorokhoz

NEM
pszichoaktív



CBD-ben gazdag extraktum előállítása:
Szuperkritikus Fluid Extrakció

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0011_2A_5_modul/1237/index.html



CBD-ben gazdag extraktum előállítása:
Szuperkritikus Fluid Extrakció: CO2

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0011_2A_5_modul/1237/index.html

• nem káros az egészségre

• a kivonat nyomokban sem tartalmaz oldószert

• az extrakciós folyamat védőgáz atmoszférában megy 

végbe, így nem léphet fel nemkívánatos oxidáció

• a növényvédő szerek többsége nem oldódik benne az 

alkalmazott hőmérsékleten és nyomáson

• nem szennyezi a környezetet



CBD-ben gazdag extraktum előállítása:
Szuperkritikus Fluid Extrakció
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A CBD farmakológiai aktivitása
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A CBD antiepileptikus hatása

A gyógyszer az Egyesült Államokban jelenleg is forgalomban van 

Dravet és Lennox-Gastaut szindróma kezelésére.



A CBD antiepileptikus hatása
A CBD fokozza a tranziens receptor potenciál (TRPA1) csatornák 

működését, amelyek részt vesznek az intracelluláris kalciumszint 

modulációjában:

• normál fiziológiás 

intracelluláris kalciumion 

koncentráció esetén 

annak enyhe növekedését 

okozza

https://www.nature.com/articles/nature14383
Devinsky et al. Epilepsia 2014;55:791–802.

• megnövekedett excitabilitás 

esetén csökkenti azt



A CBD antiepileptikus hatása
Humán vizsgálatok
• 2012-ig 4 randomizált, kontrollált vizsgálat (n=48)

• napi 200-300 mg dózisban a CBD rövid távon alkalmazva 

biztonságos és jól tolerálható

https://www.nature.com/articles/nature14383
Devinsky et al. Epilepsia 2014;55:791–802.

• 2016.: multicentrikus nem randomizált, nem kontrollált klinikai 

tanulmány (n=214, 12 hét, max. 50 mg/kg dózis)

• a motoros rohamok havi gyakorisága átlagosan 36.5%-
kal csökkent.

• 2018. május: nyílt vizsgálat (n=55, 48 hét, átl. 29,6 mg/kg dózis)

• konvulzív görcsök átlagos csökkenése 51.4%-os volt (9-
85%) 12 hét, míg 59.1%-os (11-85%) 48 hét után.



A CBD antiepileptikus hatása
Humán vizsgálatok
• 2018. január: randomizált, kontrollált, kettősvak, multicentrikus 

Fázis III. vizsgálat (n=171, 20 mg/kg dózis, 14 hét)

• az átlagos csökkenés a rohamok 

gyakoriságában 43.9% volt a CBD-

vel kezelt, míg 21.8% a kontroll 

csoportban, mely statisztikailag 

szignifikáns különbséget jelent

Thiele EA, és mtsai Lancet. 2018;391(10125):1085-1096
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A CBD antipszichotikus hatása
Korábban beszámoltak arról, hogy a kannabiszhoz kapcsolódó 

pszichózis prevalenciája lényegesen alacsonyabb azokban az 

esetekben, ahol a kannabiszban magasabb CBD/THC arány 

Leweke, és mtsai . Transl Psychiatry. 2012 Mar; 2(3):

Humán vizsgálatok
• Kontrollált klinikai vizsgálatban (n=33, 4 hét)  amiszulpridhoz 

hasonlítva nem volt szignifikáns különbség a hatásosságban 

• az extrapiramidális tünetek gyakorisága szignifikánsan 
alacsonyabb volt 

• kisebb mértékben lépett fel súlygyarapodás 

• kevésbe emelkedett meg a betegek prolaktin szintje
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A CBD anxiolitikus hatása

Crippa, és mtsai . J Psychopharmacol. 2011 Jan;25(1):121-30.

Humán vizsgálatok
• Generalizált szorongásos betegeken (n=10, 400 mg dózis) SPECT 

technikával vizsgálva: a szubjektív szorongás szignifikáns 

csökkenése volt megfigyelhető  



CBDCBD

Anti-
epileptikus

Anti-
epileptikus

Anti-
pszichotikus

Anti-
pszichotikus

AnxiolitikusAnxiolitikus

Krónikus 
elhízás

Krónikus 
elhízás

II. DMII. DM

Gyulladás-
csökkentő

Gyulladás-
csökkentő

A CBD biológiai hatásai



Krónikus elhízás és II. típusú diabetes mellitus

Crippa, és mtsai . J Psychopharmacol. 2011 Jan;25(1):121-30.

Preklinikai vizsgálatok

Obez egérmodellben 3 mg/kg dózisú CBD adagolása

• a HDL koleszterin plazmakoncentrációjának 55%-os emelkedése

• összes koleszterinszint 25%-os csökkenése

• a májban a triglicerid-szint csökkenése

• glikogén és az adiponektin koncentrációjának emelkedése 



Krónikus elhízás és II. típusú diabetes mellitus

Crippa, és mtsai . J Psychopharmacol. 2011 Jan;25(1):121-30.

Humán vizsgálatok
Randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgálatban nem-inzulinnal kezelt, II. 

típusú diabéteszes betegek (n=62, 200 mg CBD napi dózis, 13 hét)

• szignifikánsan csökkent a rezisztin hormon plazmakoncentrációja

• emelkedett a glükóz-dependens inzulinotróp peptidé

Randomizált, placebo-kontrollált vizsgálatban zsírmájjal diagnosztizált betegek 

(n=25, 200 mg, 400 mg és 800 mg CBD napi dózis, 8 hét)

• a placebo csoportban a máj trigliceridszintjének 6.36%-kal emelkedett

• 200 mg CBD hatására 0,68%-kal,  400 mg esetén 0,28%-kal 
csökkent, napi 800 mg CBD adagolásakor 0,65%-kal nőtt
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CBDCBD
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Esposito, és mtsai. PLoS One 2011, 6, e28668.
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Adagolás
• max. napi 10 mg/kg CBD dózis 

Lehetséges mellékhatások
• hasmenés

• max. 14 hétig

• fáradékonyság, aluszékonyság

• étvágycsökkenés

• antiepileptikumokkal történő együtt adagolása során a 

máj transzamináz értékeinek jelentős emelkedése



Gyógyszeres interakciók
• CYP2C, CYP2D6 és CYP3A gátló hatás 

• Klobazám

• Valproát

• Fenitoin

• Pantoprazol, Omeprazol, Esomeprazol

• Metoprolol

• Tramadol stb.

• Halopieridol



Konklúzió
• A CBD antiepileptikus hatását számos klinikai vizsgálat támasztja 

alá, Dravet és Lennox-Gastaut szindróma kezelésére az Egyesült 
Államokban már forgalomban van CBD tartalmú 
gyógyszerkészítmény

• A vegyület antipszichotikus és anxiolitikus hatása is figyelemre 
méltó

• Preklinikai vizsgálatok és kisszámú humán tanulmány alapján a 
CBD-nek potenciális terápiás jelentőség tulajdonítható kóros 
elhízás, II. típusú diabetes mellitus, és különböző gyulladásos 
kórképek kezelésében

• Terápiás dózisban, rövid távon alkalmazva a CBD jól tolerálható



Köszönöm a figyelmet!

CH3

OH

CH2

CH3

CH3

OH

HH


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34

