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Kanabidiol má sebostatické a protizápalové účinky 

na ľudské sebocyty? 

Abstrakt 

Endokanabinoidný systém (ECS) reguluje viaceré fyziologické procesy vrátane rastu a 

diferenciácie kožných buniek. Tu sme skúmali účinky hlavného nepsychotropného 

fytokanabinoidu Cannabis sativa(-)-kanabidiol (CBD), na funkciu ľudských mazových žliaz a 

zistil, že CBD sa správa ako vysoko účinné sebostatické činidlo. Podávanie CBD do 

kultivovaných ľudských sebocytov a kultúry ľudských kožných orgánov inhibovalo lipogénne 

účinky rôznych zlúčenín, vrátane kyseliny arachidónovej a kombinácie kyseliny linolovej a 

testosterónu, a potláčalo proliferáciu sebocytov prostredníctvom aktivácie vaniloidného-4 

(TRPV4) iónu prechodného receptorového potenciálu. kanály. Aktivácia TRPV4 interferovala 

s prolipogénnou ERK1/2 MAPK dráhou a viedla k downregulácii proteínu-1 interagujúceho s 

jadrovým receptorom (NRIP1), ktorý ovplyvňuje metabolizmus glukózy a lipidov, čím inhibuje 

lipogenézu sebocytov. CBD tiež vykazovalo komplexné protizápalové účinky, ktoré boli 

spojené so zvýšenou reguláciou tribble homológu 3 (TRIB3) závislou od A2a adenozínového 

receptora a inhibíciou signalizácie NF-KB. Naše zistenia spoločne naznačujú, že vďaka 

kombinovaným lipostatickým, antiproliferatívnym a protizápalovým účinkom má CBD 

potenciál ako sľubné terapeutické činidlo na liečbu acne vulgaris. 

Úvod 

Acne vulgaris je najčastejším ľudským kožným ochorením, ktoré ovplyvňuje kvalitu života miliónov 

ľudí na celom svete. Napriek hrdinskému úsiliu základného a aplikovaného výskumu nám stále 

chýbajú nepopierateľne liečivé prostriedky proti akné, ktoré sú zamerané na viaceré patogenetické 

kroky akné (nadprodukcia kožného mazu, nežiaduca proliferácia sebocytov, zápal) a navyše majú 

priaznivé profily vedľajších účinkov ( 1 , 2 ). Výskumy za posledné dve desaťročia jednoznačne 

potvrdili, že ľudské telo exprimuje také receptory, ktoré sú schopné špecificky viazať a rozpoznať 

charakteristické terpén-fenolové zlúčeniny neslávne známej rastliny Cannabis sativa ., súhrnne 

označované ako fytokanabinoidy. Tieto receptory, ich endogénne ligandy (endokanabinoidy [eCB]) a 

enzýmy zapojené do syntézy a degradácie eCB spoločne tvoria eCB systém (ECS), komplexnú 

medzibunkovú signálnu sieť, ktorá sa výrazne podieľa na regulácii rôznych fyziologických procesov ( 3 

– 6 ). 

 

Vyšetrovanie kožného kanabinoidného systému sa zdá byť sľubnou voľbou pri hľadaní nových 

terapeutických možností ( 7 , 8 ). V skutočnosti sme už predtým ukázali, že ECS kože reguluje rast a 

diferenciáciu kožných buniek ( 9 , 10 ) a údajne má protizápalové účinky ( 11 ). Okrem toho sme 

preukázali, že ECS hrá kľúčovú úlohu pri regulácii tvorby kožného mazu ( 12). Podľa našich nedávnych 

zistení sú prototypové eCB, ako je N-arachidonoyletanolamid (anandamid [AEA]) a 2-

arachidonoylglycerol, konštitutívne produkované v ľudských mazových žľazách. Okrem toho sme 

pomocou ľudských imortalizovaných sebocytov SZ95 tiež preukázali, že tieto lokálne produkované 

eCB (pôsobiace prostredníctvom kanabinoidného receptora CB2→ERK1/2 MAPK→PPAR) indukujú 

terminálnu diferenciáciu týchto buniek, ktorá je charakterizovaná zvýšeným množstvom neutrálnych 

lipidov (kožného mazu) produkciu sebocytov ( 12 ). Tieto zistenia jednoznačne potvrdili, že ľudské 



sebocyty majú funkčne aktívny ECS; napriek tomu sme nemali údaje o potenciálnom účinku 

(účinkoch) kanabinoidov rastlinného pôvodu. 

 

(-)-Kanabidiol (CBD) je najviac študovaný nepsychotropný fytokanabinoid ( 13 – 15 ). V klinickej praxi 

sa už aplikoval bez akýchkoľvek významných vedľajších účinkov (Sativex) ( 16 ) a početné 

prebiehajúce štúdie fázy II a III majú v úmysle preskúmať jeho ďalší terapeutický potenciál ( 17 ). 

Preto sme v rámci súčasnej štúdie zamýšľali odhaliť biologické účinky CBD na ľudskú mazovú žľazu. 

Keďže nám chýbajú adekvátne zvieracie modely ( 18 ), použili sme ľudské imortalizované sebocyty 

SZ95, najlepší dostupný bunkový systém ( 19 ) a techniku kultivácie orgánov ľudskej kože (hSOC) v 

plnej hrúbke ( 20 ). 

Výsledky 

CBD normalizuje nadmernú syntézu lipidov v ľudských sebocytoch vyvolanú „látkou proti akné“. 

Najprv sme hodnotili biologické účinky CBD (1–10 μM) na lipogenézu sebocytov SZ95. Aj keď je 

známe, že eCB vykazujú intenzívne lipogénne účinky prostredníctvom metabotropných receptorov 

CB2 ( 12 ), ani semikvantitatívne farbenie Oil Red O, ani kvantitatívne farbenie nílskou červenou 

neukázali zmeny v syntéze bazálnych neutrálnych (mazových) lipidov sebocytov SZ95 po 24-

hodinovej liečbe CBD (obrázok(Postava 1,1, A–C) (alebo 48-hodinové ošetrenie CBD; údaje nie sú 

uvedené). Je však zaujímavé, že CBD výrazne inhibovalo lipogénne pôsobenie prototypu eCB, AEA, 

spôsobom závislým od dávky (1–10 μM; obrázokPostava 1,1, C – E). 

 

 



Tiež sme testovali jeho účinok na účinky iných lipogénnych látok, o ktorých sa predtým ukázalo, že 

pôsobia prostredníctvom rôznych mechanizmov prenosu signálu nezávislých od ECS. CBD skutočne 

účinne inhibovalo syntézu lipidov indukovanú buď kyselinou arachidónovou (AA) ( 21 ) alebo 

kombináciou kyseliny linolovej a testosterónu (LA-T) (odkaz 22 a obr .Obrázok 1F),1F), čo naznačuje, 

že účinok CBD nie je „špecifický pre ECS“, ale „univerzálny“ lipostatický účinok. 

 

Keďže sa veľmi často ukázalo, že kanabinoidy majú „dvojfázové“ účinky (tj protichodné fyziologické 

účinky pri koncentráciách nM vs. μM) ( 23 ), testovali sme aj účinky nižších (1–100 nM) koncentrácií 

CBD; najmä neovplyvnili ani bazálnu, ani AA-indukovanú syntézu lipidov sebocytov (doplnkový 

obrázok 1; doplnkový materiál dostupný online s týmto článkom; doi: 10.1172/JCI64628DS1 ). 

 

Skúmali sme aj účinky CBD na lipidóm sebocytov SZ95 v podmienkach in vitro, ktoré napodobňovali 

okolnosti „podobné akné“ (posledné bolo dosiahnuté použitím kľúčového zápalového mediátora 

„pro-akné“, AA) ( 1 , 2 , 21 , 24 – 26 ). Dôležité je, že CBD takmer úplne normalizovalo „patologickú“ 

lipogenézu sebocytov SZ95 zosilnenú AA (obrázok(Obrázok 1G).1G). To naznačuje, že CBD môže 

primárne normalizovať kvantitatívne aj kvalitatívne nadmernú a abnormálnu produkciu lipidov 

vyvolanú stimulmi podporujúcimi akné. 

 

CBD znižuje proliferáciu, ale nie životaschopnosť ľudských sebocytov in vitro aj ex vivo. 

Okrem vyššie uvedeného lipostatického pôsobenia by ďalším požadovaným účinkom vhodného 

činidla proti akné bolo inhibovať nežiaduci rast sebocytov ( 2 , 27 , 28 ). Veľmi dôležité je, že 

proliferácia sebocytov SZ95 bola významne znížená v prítomnosti CBD (1–10 μM) (obrázok(Obrázok 

2A).2A). Treba však poznamenať, že CBD nepotlačilo počet buniek pod „počiatočné“ číslo (merané v 

deň 1), čo argumentuje „čistým“ antiproliferatívnym účinkom. Skutočne, nedostatok jeho účinkov na 

počet životaschopných buniek sa ďalej overil preukázaním, že tieto koncentrácie CBD neznížili 

životaschopnosť buniek ani nevyvolali apoptózu ani nekrózu sebocytov SZ95 (obrázok(Obrázok 2,2, B 

a C). Najmä podávanie 50 μM CBD vyvolalo cytotoxicitu riadenú apoptózou, a teda viedlo k zníženej 

lipogenéze (doplnkový obrázok 2, A–C). Podobne predĺžená aplikácia 10 μM CBD (6-dňové ošetrenie) 

tiež znížila počet buniek a lipogenézu (doplnkový obrázok 2, D a E). 

Klinicky je kľúčovou otázkou, či by sa vyššie uvedené pozorovania in vitro mohli premietnuť do 

významných sebostatických (tj lipostatických a antiproliferatívnych) účinkov CBD na ľudské mazové 

žľazy in situ. Aby sme to preskúmali na predklinickej úrovni, použila sa technika hSOC v plnej hrúbke ( 

20 ). Tieto testy hSOC, ktoré napodobňujú funkciu ľudskej mazovej žľazy in vivo tak blízko, ako je to v 

súčasnosti možné na úrovni ex vivo, jasne preukázali, že aplikácia CBD úplne zabránila lipogénnemu 

pôsobeniu AEA in situ a v súlade s našimi dlhodobými pozorovania in vitro (doplnkový obrázok 2E), 

znížená aj bazálna lipogenéza (obrázok(Obrázok 2,2, D – H). Podobne CBD výrazne potlačil expresiu 

proliferačného markera MKI67 (obrázok(Obrázok 2I).2ja). To naznačuje, že CBD môže pôsobiť aj ako 

silné sebostatické činidlo in vivo, keď sa testuje v príslušných klinických štúdiách. 

 

CBD má univerzálne protizápalové účinky. 

Okrem toho sme zistili, že CBD tiež zabránila kombinácii „pro-akné“ LA-T vo zvýšení expresie TNFA 

(obrázok(Obrázok 3A),3A), kľúčový cytokín v patogenéze acne vulgaris ( 2 , 24 – 30 ). Tieto údaje 



naznačujú, že CBD môže pôsobiť protizápalovo na ľudské sebocyty (ako už bolo preukázané pre CBD v 

niekoľkých iných experimentálnych modeloch, ako je diabetes, reumatoidná artritída atď.) ( 31 ). 

Preto, aby sme potvrdili domnelý univerzálny protizápalový účinok CBD na ľudské sebocyty, ďalej 

sme hodnotili jeho účinky modelovaním gramnegatívnych infekcií (aplikáciou aktivátora TLR4 LPS) a 

grampozitívnych infekcií (pomocou aktivátora TLR2 kyseliny lipoteichoovej [ LTA]). Zistili sme, že CBD 

úplne zabránila vyššie uvedeným ošetreniam zvýšiť expresiu TNFA (obrázok(Obrázok 3).3). Okrem 

toho CBD tiež normalizovala expresiu IL1B a IL6 indukovanú LPS (obrázok(Obrázok 3B)3B) (zistilo sa, 

že expresia týchto 2 cytokínov nie je modulovaná 24-hodinovou liečbou LA-T alebo LTA; údaje nie sú 

uvedené). Celkovo tieto výsledky silne naznačujú, že univerzálny sebostatický účinok CBD je 

sprevádzaný výraznými protizápalovými účinkami, ktoré by boli veľmi žiaduce pri klinickej liečbe acne 

vulgaris ( 1 , 2 , 24 – 30 ). 

Sebostatické (tj lipostatické a antiproliferatívne), ale nie protizápalové, účinky CBD sú 

sprostredkované aktiváciou prechodných receptorových potenciálnych vaniloidných-4 iónových 

kanálov. 

Ďalej sme rozobrali molekulárny mechanizmus (mechanizmy), ktorý je základom pozoruhodných 

lipostatických účinkov CBD. Ako sa očakávalo, ani CB1- ani CB2-špecifické antagonisty (AM251 a 

AM630) neboli schopné antagonizovať účinok CBD na inhibíciu syntézy lipidov (doplnkový obrázok 3); 

preto bolo potrebné zvážiť alternatívne možnosti. 

 

Najprv sme študovali účinky CBD na iónové prúdy sebocytov SZ95. Použitím konfigurácií náplasť-

svoriek s celými bunkami boli membránové prúdy vyvolané protokolmi napäťovej rampy (obrázok

(Obrázok 4,4, A a B) a potom normalizované na kapacitu bunkovej membrány pri dvoch rôznych 

potenciáloch, tj pri –90 a +90 mV (obrázok (Obrázok 4C).4C). CBD (10 μM) indukoval väčšinou 

smerom von usmerňujúci prúd a pozitívny posun v reverznom potenciáli, argumentujúc pre aktiváciu 

určitých katiónových kanálov pri aplikácii CBD. 

Je dobre známe, že rôzne kanabinoidy môžu modulovať aktivitu určitých kanálov prechodného 

receptorového potenciálu (TRP), ktoré sú spoločne označované ako „ionotropné kanabinoidné 

receptory“ ( 32 – 37 ). Okrem toho sme nedávno ukázali, že aktivácia TRP vaniloidu-1 (TRPV1) na 

sebocytoch SZ95 kapsaicínom tiež vykazuje silné lipostatické účinky ( 38 ). Preto sme najprv 

systematicky skúmali tieto kandidátske „ciele CBD“. 

 

Zistili sme, že sebocyty SZ95 exprimujú TRPV1, TRPV2 a TRPV4 na úrovni mRNA aj proteínu 

(doplnkový obrázok 4, A – C). Spomedzi týchto kanálov TRP vykazoval TRPV4 zďaleka najvyššie 

hladiny mRNA (expresia TRPA1 a TRPM8 bola pod detekčným limitom; údaje nie sú uvedené). 

 

Keďže 3 identifikované TRP sú neselektívne katiónové kanály, ktoré sú najviac priepustné pre Ca 2+ ( 

39 ), študovali sme účinky CBD na homeostázu vápnika v sebocytoch. Použitím fluorescenčnej Ca2 + 

zobrazovacej techniky sme zistili, že CBD významne zvýšilo intracelulárnu koncentráciu vápnika ([Ca2 

+ ] IC ) sebocytov SZ95 (obrázok(Obrázok 5,5, A a B). Tento účinok bol rovnako antagonizovaný (a) 

poklesom extracelulárnej koncentrácie Ca2 + ([Ca2 + ] EC ); b) nešpecifický blokátor kanálov TRP 

ruténiová červeň; a, čo je veľmi dôležité, (c) TRPV4-špecifický antagonista HC067047 (HC) (obr.

(Obrázok 5,5, A a B). Ukázali sme tiež, že supresia [Ca2 + ] EC alebo spoločná aplikácia HC tiež 



zabránili lipostatickému pôsobeniu CBD (obr.(obrázok 5C);5C); pozoruhodne, samotný antagonista 

TRPV4 neovplyvnil syntézu bazálnych lipidov (doplnkový obrázok 5). 

 

Lipostatická aktivita CBD je sprostredkovaná TRPV4. 

( A ) Fluorescenčné zobrazovanie Ca2 + . Zlúčeniny sa aplikovali tak, ako je naznačené šípkou. 

Fluorescencia (meraná v relatívnych fluorescenčných jednotkách [RF]) bola normalizovaná na 

základnú líniu. „Nízky [Ca 2+ ] EC “ označuje použitie Hankovho roztoku nominálne bez Ca 2+ . Dva 

ďalšie experimenty priniesli podobné výsledky. ( B ) Štatistická analýza fluorescenčných Ca2 + -

zobrazovacích údajov. Fluorescencia (vyjadrená v RF) bola normalizovaná na základnú líniu. 

Namerané vrcholové hodnoty boli vyjadrené ako percento základnej línie (priemer ± SEM z 3 

nezávislých stanovení). Plná čiara označuje 100 %. Dva ďalšie experimenty priniesli podobné 

výsledky. *** P< 0,001 v porovnaní so skupinou liečenou CBD. ( C ) Neutrálna syntéza lipidov 

(farbenie nílskou červenou). Údaje sú vyjadrené ako percento kontroly vehikula (priemer ± SEM zo 4 

nezávislých stanovení). Plná čiara označuje 100 %. Dva ďalšie experimenty priniesli podobné 

výsledky. „Nízka [Ca 2+ ] EC “ označuje použitie média Sebomed s nízkym obsahom Ca 2+ . * P < 0,05, 

** P < 0,01, *** P < 0,001. ( D a E) Syntéza neutrálnych lipidov (farbenie nílskou červeňou) po 

selektívnom umlčaní génu TRPV4 kanála (24-hodinové ošetrenie, začaté v deň 3 po transfekcii). Údaje 

sú vyjadrené ako percento netransfekovanej kontroly vehikula (priemer ± SEM zo 4 nezávislých 

stanovení). Plná čiara označuje 100 %. Dva ďalšie experimenty priniesli podobné výsledky. * P < 

0,05,*** P < 0,001 v porovnaní s bunkami SCR. „siV4a“ a „siV4b“ označujú 2 rôzne konštrukty siRNA 

proti TRPV4. SCR, kódované ovládanie; UC, kontrola netransfekovaného vehikula. 

Na ďalšie potvrdenie funkčnej expresie TRPV4 na ľudských sebocytoch sa použil ultrapotentný 

agonista GSK1016790A (GSK) špecifický pre TRPV4. Agonista vyvolal membránové prúdy, ktorým 

zabránil špecifický antagonista TRPV4 HC (doplnkový obrázok 6, A a B), čo naznačuje, že kanály TRPV4 



sú skutočne funkčne exprimované v ľudských sebocytoch. Okrem toho GSK napodobňoval ako CBD-

indukované [Ca2 + ] IC zvýšenia (doplnkový obrázok 6, C a D), ako aj lipostatické účinky CBD (obrázok

(Obrázok 5C).5C). Pretože lipostatické účinky vyvolané CBD a indukované signály Ca2 + neboli 

ovplyvnené antagonistami špecifickými pre TRPV1, kapsazepínom (doplnkový obrázok 7, A–C) alebo 

AMG 9810 (údaje nie sú uvedené), tieto elektrofyziologické, Ca2 + - zobrazovacie údaje a údaje o 

bunkovej fyziológii spoločne argumentovali pre selektívne zapojenie TRPV4 (ale nie TRPV1) do 

sprostredkovania účinkov CBD. 

 

Na ďalšie overenie tohto konceptu sa použil knockdown TRPV1, TRPV2 a TRPV4 interferenciou RNA 

(RNA i ) (kvantitatívna PCR v reálnom čase [Q-PCR] a analýzy Western blot overili úspešné umlčanie 

cieľových TRPV; Doplnkové Obrázok 8, A–F). Ukázali sme, že ani umlčanie TRPV1 ani TRPV2 významne 

neovplyvnilo lipostatický účinok CBD (doplnkový obrázok 9, A a B). Na rozdiel od toho „knockdown“ 

špecifický pre TRPV4 dokázal zabrániť tomuto účinku CBD (obrázok(Obrázok 5D)5D), ako aj zvýšenie 

[Ca2 + ] IC (doplnkový obrázok 10) a účinok TRPV4-špecifického aktivátora GSK na zníženie lipidov 

(obrázok(Obrázok 5E).5E). Súhrnne tieto údaje jednoznačne potvrdzujú, že CBD aktivuje TRPV4 a že 

tento iónový kanál selektívne sprostredkúva jeho lipostatický účinok. 

 

Je zaujímavé, že sme tiež ukázali, že podobne ako lipostatické pôsobenie, antagonizmus TRPV4 bol 

schopný významne zabrániť antiproliferatívnemu účinku CBD (obr.(Obrázok 6A).6A). Celkom 

prekvapivo však protizápalové účinky CBD neboli ovplyvnené antagonistom (obrázok(obrázok 

6B);6B); tieto posledné zistenia naznačujú, že tieto protizápalové účinky môžu byť procesom 

nezávislým od TRPV4. 

Účinky CBD proti akné sú sprostredkované paralelnými, čiastočne nezávislými signálnymi 

mechanizmami. 

( A ) Test proliferácie CyQUANT po 72-hodinovom ošetrení. * P < 0,05 v porovnaní s kontrolou s 

vehikulom. # P < 0,05. Plná čiara označuje úroveň 24-hodinovej kontroly vozidla. Prerušovaná čiara 

označuje úroveň 72-hodinovej kontroly vozidla. Výsledky sú vyjadrené ako percento 24-hodinovej 

kontroly vehikula (priemer ± SEM zo 4 nezávislých stanovení). ( B ) Expresia TNFA mRNA po 24-

hodinovom ošetrení LPS s alebo bez CBD a HC. * P < 0,05 v porovnaní s kontrolou s vehikulom; # P < 

0,05 v porovnaní so skupinou liečenou LPS bez CBD. Údaje sú prezentované pomocou metódy ΔACT; 

peptidyl-prolyl izomeráza A – normalizovaná (PPIA -normalizované) Expresia TNFA mRNA kontroly 

vehikula bola nastavená ako 1. Údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD z 3 nezávislých stanovení. Dva 

ďalšie experimenty priniesli podobné výsledky. ( C ) Validácia kľúčových výsledkov microarray. 

Expresia mRNA rôznych cieľových génov po 24-hodinovom ošetrení CBD s HC alebo bez neho. ** P < 

0,01, *** P < 0,001 v porovnaní s kontrolou s vehikulom. ### P < 0,001. Údaje sú prezentované 

pomocou metódy ΔACT; PPIA- normalizovaná mRNA expresia kontroly vehikula bola nastavená ako 1 

(plná čiara). Údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD z 3 až 6 nezávislých stanovení. Dva ďalšie 

experimenty priniesli podobné výsledky. 

Sebostatický účinok CBD je sprostredkovaný interferenciou závislou od TRPV4 s dráhou ERK1/2 MAPK 

a downreguláciou proteínu-1 interagujúceho s jadrovým receptorom. 

Aby sme rozobrali vnútrobunkové signálne dráhy, ktoré sú základom vyššie uvedených účinkov, 

najprv sme skúmali predpokladanú účasť niekoľkých kináz (tj izoforiem PKC, PI3K, PKA), ako aj 



kalcineurínu pri sprostredkovaní lipostatických účinkov CBD. Je pozoruhodné, že inhibícia aktivít 

týchto molekúl nemala žiadny vplyv na lipostatickú aktivitu CBD (doplnkový obrázok 11, A a B). 

 

Potom, aby sa identifikovali cieľové gény a dráhy regulované (priamo alebo nepriamo) CBD, sa 

vykonali analýzy mikročipov v celom genóme na 3 nezávislých súboroch kontrolných a CBD 

ošetrených sebocytov SZ95 (10 μM CBD počas 24 hodín). Analýza obohatenia génovej sady (GSEA) ( 

40 – 42 ) výsledkov microarray odhalila, že početné mitózy a bunkový cyklus (napr. „mitóza“, „G 2/M 

prechod, „bunkový cyklus“ atď.), zápal (napr. „produkcia cytokínov“, „proces biosyntézy cytokínov“, 

„dráha TLR9“, „pozitívna regulácia kaskády IκB kinázy NF-κB“ atď.), a génové sady súvisiace so 

syntézou lipidov („aktivita acyltransferázy“, „proces biosyntézy lipidov“, „pozitívna regulácia aktivity 

MAPK“ atď.) boli identifikované medzi downregulovanými, čo potvrdzuje naše predchádzajúce 

zistenia o komplexných účinkoch CBD proti akné. . Navyše, downregulácia niektorých génových 

súborov „súvisiacich s akné“ (napr. „dráha IGF-1“ a „dráha mTOR“) ( 2 , 43) tiež argumentovali za 

predpokladanú in vivo účinnosť CBD proti akné. Ďalej, upregulácia génového súboru „vápnikovej 

signálnej dráhy“ potvrdila zapojenie vápnikovej signalizácie (závislej od TRPV4) (podrobné výsledky 

GSEA sú dostupné v doplnkových súboroch Excel 1 a 2). 

 

Počas ďalšieho spracovania údajov sa vykonala aj analýza génovej ontológie biologických sietí 

(BiNGO) ( 44 , 45 ) (pozri doplnkové súbory Excel 3 a 4; hierarchia rôznych termínov génovej 

ontológie obohatená o downregulované a upregulované gény je zhrnutá v doplnkových obrázkoch 12 

a 13). V súlade s našimi predchádzajúcimi výsledkami táto metóda tiež zdôraznila, že CBD má 

„antidiferenciačné“ účinky na sebocyty (zistilo sa, že výrazy ako „negatívna regulácia diferenciácie 

tukových buniek“ a „negatívna regulácia procesu biosyntézy mastných kyselín“ sú obohatené medzi 

upregulované gény). 

 

Hoci tieto analýzy ďalej potvrdili naše predchádzajúce zistenia o komplexných účinkoch CBD proti 

akné, stále sme sa zamerali na rozpoznanie cieľových génov, ktoré by sa mohli podieľať na 

sprostredkovaní rôznych modalít proti akné a/alebo by mohli ďalej posilniť predpokladanú in vivo 

účinnosť CBD. . Preto sme pomocou rigidných vylučovacích kritérií (najmenej 2-násobné zmeny v 

zodpovedajúcich hladinách expresie, rovnosmerné zmeny vo všetkých prípadoch a globálne, 

korigované P < 0,05) zistili, že 80 génov bolo výrazne znížených, zatiaľ čo 72 génov bolo výrazne 

upregulovaných CBD. ošetrenie (výsledky mikročipov sú dostupné prostredníctvom prístupového 

čísla série GEO GSE57571; downregulované a upregulované gény spolu s ich priemernými násobnými 

zmenami sú zhrnuté v doplnkových tabuľkách 1 a 2). Použitím Q-PCR sme potvrdili, že po liečbe CBD 

bola expresia Rho GTPázu aktivujúceho proteínu 9 (ARHGAP9, endogénny inhibítor prolipogénnej 

ERK signalizácie) ( 46 ) regulovaná smerom nahor, zatiaľ čo proliferačný marker MKI67 bol regulovaný 

smerom nadol (obr.(Obrázok 6C).6C). (Tento posledný výsledok dokonale potvrdil naše zistenia 

získané v experimentoch hSOC [obrázok[Obrázok 2I].)2I].) Navyše, tiež v súlade s našimi 

predchádzajúcimi zisteniami, sme zistili, že antagonizmus TRPV4 by mohol úspešne zabrániť obom 

zmenám (obr. (Obrázok 66C). 

 

Je dobre známe, že aktivácia ERK1/2 MAPK dráhy hrá kľúčovú úlohu v regulácii bunkovej proliferácie ( 

47 ). Okrem toho sme nedávno preukázali, že táto dráha sa podieľa na sprostredkovaní 



„prolipogénneho“ pôsobenia AEA na ľudské sebocyty ( 12 ). Vzhľadom na to, že podávanie CBD viedlo 

k opačným bunkovým účinkom (tj zníženej lipogenéze a proliferácii) a zvýšenej regulácii inhibítora 

ERK ARHGAP9 , predpokladali sme, že CBD môže inhibovať aktiváciu MAPK. Liečba AEA skutočne 

dokázala aktivovať kaskádu ERK1/2 MAPK (ako sa monitorovalo hodnotením hladiny fosforylovaného 

ERK1/2 [P-ERK1/2]), čo je účinok, ktorý bol úplne zrušený spoločným podávaním CBD (obrázok

(Obrázok 7A).7A). V dokonalej zhode s našimi predchádzajúcimi údajmi (obr(Obrázok 5,5, C – E a 

obrázok Obrázok 6,6, A a C), zistilo sa, že táto interferencia je závislá od TRPV4, pretože špecifický 

antagonista HC bol schopný úplne zabrániť účinku CBD (obrázok (Obrázok 7A).7A). To opäť potvrdilo 

kľúčovú úlohu aktivácie TRPV4 pri spustení lipostatickej a antiproliferatívnej signálnej kaskády 

(kaskád) CBD. 

Preukázali sme tiež, že expresia proteínu-1 interagujúceho s jadrovým receptorom ( NRIP1 , tiež 

známy ako RIP140 ; korepresor nevyhnutný pre ukladanie triglyceridov v tukovom tkanive) ( 48 ) bola 

downregulovaná spôsobom závislým od TRPV4 (obr.(Obrázok 6C).6C). Ukázali sme, že umlčanie 

NRIP1 (overené pomocou Q-PCR a Western blotting; doplnkový obrázok 14, A a B) napodobňovalo 

lipostatický účinok CBD (obrázok(Obrázok 7B),7B), čo naznačuje, že downregulácia NRIP1 je skutočne 

dôležitým konečným efektorom inhibičnej aktivity CBD na syntézu lipidov. 

 

Protizápalový účinok CBD je sprostredkovaný upreguláciou tribble homológu 3 a inhibíciou dráhy NF-

KB. 

Naše údaje z mikročipov tiež zdôraznili predpokladané zapojenie niekoľkých génov súvisiacich s 

vrodenou imunitou/zápalom pri sprostredkovaní protizápalového účinku CBD (doplnkové tabuľky 1 a 

2). Použitím Q-PCR sme potvrdili, že expresia LL-37 katelicidínu (kľúčový antimikrobiálny peptid 

exprimovaný ľudskými sebocytmi a ukázalo sa, že je aktívny v ľudských sebocytoch) ( 49 ) a tribbles 

homológu 3 ( TRIB3 , tiež známy ako SINK ; negatívny regulátor prozápalová signalizácia NF-κB) ( 50 ) 

bola upregulovaná CBD. Dôležité (opäť v súlade s našimi predchádzajúcimi výsledkami [obrázok

[Obrázok 6B]),6B]), týmto zmenám génovej expresie vyvolaným CBD nezabránilo spoločné podávanie 

antagonistu TRPV4 HC (obrázok(Obrázok 6C).6C). Pri hodnotení funkčnej úlohy TRIB3 sme zistili, že 

po jeho selektívnom umlčaní (doplnkový obrázok 15, A a B) CBD nedokázalo uplatniť svoj 

protizápalový účinok, aby zabránil LPS-indukovanej upregulácii IL1B a IL6 (obrázok(obrázok 8A);8A); 

na rozdiel od toho sa jeho lipostatická aktivita nezmenila (doplnkový obrázok 15C). 

Je známe, že TRIB3 inhibuje dráhu NF-KB ( 50 ) a okrem toho už bolo hlásené, že CBD uplatňuje svoje 

protizápalové účinky prostredníctvom inhibície signalizácie NF-KB ( 51 ). Dôležité je, že sme zistili, že 

spoločná liečba CBD skutočne zabránila LPS-indukovanej fosforylácii (teda inaktivácii) inhibičnej IκBα 

a fosforylácii (teda aktivácii) izoformy p65 (RelA) NF-κB (obrázok(Obrázok 8B).8B). Tieto údaje 

naznačujú, že bez ohľadu na skúmaný typ buniek by interferencia s dráhou NF-KB mohla byť 

dôležitým mechanizmom vo vývoji protizápalových účinkov CBD. Treba tiež poznamenať, že 

antagonizmus TRPV4 mal len zanedbateľné účinky na pôsobenie CBD (obr.(Obrázok 8B),8B), čo opäť 

potvrdzuje, že protizápalová aktivita CBD je proces nezávislý od TRPV4. 

 

CBD indukuje novú (A2a adenozínový receptor→cAMP→TRIB3⊣NF-κB) protizápalovú dráhu. 

Nakoniec sme sa zamerali na identifikáciu cieľovej molekuly CBD, ktorá prostredníctvom upregulácie 

TRIB3 sprostredkúva protizápalový účinok fytokanabinoidu. Keďže predchádzajúce údaje naznačujú, 

že zvýšenie intracelulárnej hladiny cAMP je jedným z možných induktorov aktivácie/upregulácie 



TRIB3 ( 52 ), skúmali sme účinky CBD na hladinu cAMP. Liečba CBD skutočne zvýšila intracelulárnu 

koncentráciu cAMP v sebocytoch (obrázok(Obrázok 8C),8C), tvrdiac, že receptor spojený s G s 

proteínom môže byť primárnym cieľom CBD. Predchádzajúce zistenie, že na myšom modeli akútneho 

poškodenia pľúc sa zistilo, že adenozínový receptor A2a spojený s G s proteínom sprostredkúva 

protizápalové účinky CBD ( 53 ), urobilo z tohto receptora veľmi pravdepodobný cieľ aj v našom 

systéme. Zistili sme, že receptor A2a bol exprimovaný ľudskými sebocytmi na úrovni mRNA aj 

proteínu (doplnkový obrázok 16, A – C). Okrem toho sme tiež ukázali, že aplikácia špecifického 

antagonistu receptora A2a, ZM241385 (ZM), dokázala významne zabrániť upregulácii TRIB3 

prostredníctvom CBD (obrázok(Obrázok 8D).8D). Okrem toho ZM tiež potlačil protizápalový účinok 

fytokanabinoidu, ako aj inhibíciu aktivácie NF-KB vyvolanú CBD vyvolanú LPS (obrázok(Obrázok 8,8, E 

a F). Tieto zaujímavé zistenia spoločne tvrdili, že aktivácia osi „A2a receptor→cAMP→TRIB3⊣NF-κB“ 

skutočne hrá kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní protizápalových účinkov CBD. 

Diskusia 

V tejto štúdii poskytujeme prvý dôkaz, že nepsychotropný fytokanabinoid CBD, ktorý sa už používa v 

klinickej praxi ( 16 ), má jedinečnú „trojicu bunkových účinkov proti akné“. Konkrétne CBD, bez 

ohrozenia životaschopnosti (obrázok(Obrázok 2,2, B a C), (a) normalizovali patologicky zvýšenú 

lipogenézu vyvolanú „pro-akné“ činidlami, a to kvantitatívnym aj kvalitatívnym spôsobom 

(univerzálny lipostatický účinok; obrázok Postava 1);1); (b) potlačená proliferácia buniek 

(antiproliferatívny účinok; obrObrázok 2A);2A); a (c) zabránili účinkom aktivácie TLR alebo „proakné“ 

látok na zvýšenie hladín prozápalových cytokínov (univerzálny protizápalový účinok; obrázokObrázok 

3).3). Ďalej sme ukázali, že sebostatické účinky CBD sa vyvinuli aj v podmienkach „podobných in vivo“ 

(hSOC; obrázokObrázok 2,2, D–I). 

 

Okrem diskutovaných „sebocytovo špecifických“ krokov patogenézy akné, na ktoré sa sľubne 

zameriava „bunková anti-akné trojica“ CBD, treba mať na pamäti aj to, že existujú ďalšie faktory, 

ktoré prispievajú k progresii ochorenia: infundibulárna hyperproliferácia/hyperkeratinizácia, čo vedie 

ku komedogenéze a následnému premnoženiu „aknégénnych“ kmeňov Propionibacterium acnes ( 2 

). Je veľmi dôležité poznamenať, že na základe literatúry má podávanie CBD prísľub zamerať sa aj na 

tieto faktory. Ukázalo sa, že CBD inhibuje proliferáciu hyperproliferatívnych keratinocytov ( 54 ) a 

preukázalo sa, že má pozoruhodnú antibakteriálnu aktivitu ( 55 ).). Hoci jeho účinnosť proti 

„aknegénnym“ kmeňom Propionibacterium acnes ešte nie je preskúmaná, možno špekulovať, že jeho 

domnelá nepriama antibakteriálna aktivita (sprostredkovaná zvýšenou reguláciou expresie 

antimikrobiálneho peptidu LL-37 katelicidínu [doplnková tabuľka 2 a obrázokObrázok 6C])6C]) by 

mohol byť ďalej podporený priamymi baktericídnymi účinkami, pričom sa tvrdí, že CBD sa môže veľmi 

pravdepodobne správať ako silný prostriedok proti akné in vivo. 

 

Vzhľadom na to, že produkcia mazu je výsledkom holokrinnej sekrécie, množstvo produkovaného 

mazu je minimálne tak závislé od proliferačnej aktivity sebocytov bazálnej vrstvy v mazovej žľaze ako 

od množstva lipogenézy, do ktorej sa jednotlivé sebocyty zapájajú ( 27 , 28 ). Preto je tu 

zdokumentovaná nová a významná antiproliferatívna aktivita CBD na ľudské sebocyty in vitro a ex 

vivo (obrázok(Obrázok 2,2Očakáva sa, že A a I) výrazne zníži produkciu kožného mazu in vivo. Okrem 

toho je tiež dôležité zdôrazniť, že klinicky je veľmi žiaduce, aby bazálna sebogenéza a životaschopnosť 

sebocytov neboli ovplyvnené (obr.(Postava 1,1, A–C a obrázokObrázok 2,2, A–C) pomocou CBD 

(aspoň v necytotoxických koncentráciách a po krátkodobých ošetreniach; doplnkový obrázok 2, A–E), 



keďže dostatočná úroveň produkcie mazu je kritickým faktorom pre udržanie správnej funkcie 

epidermálnej bariéry, jedna z centrálnych zložiek homeostázy kože ( 56 ). 

 

CBD už bolo preukázané, že aktivuje (napr. určité TRP kanály, α1 a 5-HT1a receptor atď.), 

antagonizuje (napr. TRPM8 a 5-HT3 receptor, ako aj „klasické“ [CB1 a CB2] a „nové“ [GPR55] 

kanabinoidné receptory atď.), alebo alostericky modulovať (napr. μ- a δ-opioidné receptory atď.) 

aktivitu veľkého množstva rôznych receptorov a okrem toho ovplyvňovať rôzne iné bunkové ciele 

(napr. cyklooxygenázu a lipoxygenázové enzýmy, amidhydroláza mastných kyselín, eCB membránový 

transportér, fosfolipáza A2, napäťovo závislý aniónový kanál 1 atď.) ( 15 , 32 – 37 , 57 – 60). Preto sa 

skúmanie jeho presného mechanizmu účinku javilo ako veľká výzva. Skutočnosť, že sme už predtým 

ukázali, že aktivácia TRPV1 môže vyvolať podobné lipostatické účinky ( 38 ) ako tie, ktoré sa našli pre 

CBD (obr.(Postava 11 a Obrázok Obrázok 2,2, D–H), spolu s našimi súčasnými zisteniami, že CBD 

indukovalo membránové prúdy na sebocytoch (obrázok (obrázok 4),4), nás podnietilo najprv 

preskúmať úlohu kanálov TRP pri sprostredkovaní vyššie uvedených modalít proti akné. Zistili sme, že 

lipostatické a antiproliferatívne účinky CBD boli sprostredkované aktiváciou iónových kanálov TRPV4 

(a nie TRPV1 alebo TRPV2) (obrázky(obrázky 5,5, C – E a obrázok Obrázok 6A)6A) a súčasné zvýšenie 

[Ca2 + ] IC . V skutočnosti „negatívna regulácia“ lipogenézy zvýšením IC [Ca2 + ] nie je 

bezprecedentná, pretože už bola opísaná v sebocytoch ( 38 ), ako aj v adipocytoch ( 61 , 62 ). Je tiež 

dôležité poznamenať, že v rámci inej štúdie sme ukázali, že extracelulárny Ca2 + hrá dôležitú 

negatívnu regulačnú úlohu v mazovej lipogenéze (CC Zouboulis et al., nepublikované pozorovania). 

Ďalej je dôležité, že sme tiež ukázali, že protizápalová aktivita CBD je proces nezávislý od TRPV4 (obr.

(Obrázok 66B). 

 

Dôležité je, že naše údaje sú v dokonalom súlade s nedávnymi zisteniami De Petrocellisa et al. ( 37 ). 

Pomocou heterológnych expresných systémov preukázali, že CBD je silný, ale menej účinný aktivátor 

potkanieho TRPV4 (v porovnaní s „klasickými“ agonistami alebo niektorými inými fytokanabinoidmi, 

ako je kanabichromen [CBC] alebo kanabidivarín [CBDV]). Hoci by sa mala vziať do úvahy aj možnosť, 

že CBD môže byť účinnejším aktivátorom ľudského TRPV4 ako potkanieho TRPV4; predbežné údaje z 

nášho nedávno začatého hodnotenia predpokladaných účinkov iných fytokanabinoidov proti akné 

tiež naznačujú, že CBC a CBDV majú ešte výraznejšiu lipostatickú účinnosť ako CBD, čo ďalej 

argumentuje ústrednou úlohou TRPV4 (A. Oláh et al., nepublikované pozorovania). 

 

Aby sa identifikovali ďalšie následné ciele, uskutočnili sa mikročipové experimenty v celom genóme 

na 3 nezávislých súboroch kontrolných a CBD ošetrených (10 uM počas 24 hodín) sebocytov. GSEA ( 

40 – 42 ) a BiNGO analýza ( 44 , 45 ) výsledkov microarray jednotne potvrdili naše výsledky, 

argumentujúc komplexnými účinkami proti akné po podaní CBD, čo naznačuje zníženie zápalu (napr. 

„produkcia cytokínov“), lipidov syntéza (napr. „proces biosyntézy lipidov“ a „pozitívna regulácia 

aktivity MAPK“), súvisiaca s proliferáciou (napr. „mitóza“ a „prechod G2 / M“) a „všeobecné pro-

akné“ (napr. „mTOR dráha“ a „dráha IGF-1“) ( 2 , 43) génové sady a termíny BiNGO (doplnkové 

súbory Excel 1–4 a doplnkové obrázky 12 a 13). 

 

Okrem vyššie uvedených výsledkov mikročipové analýzy tiež odhalili, že hladiny 80 génov boli znížené 

po liečbe CBD, zatiaľ čo expresia 72 génov bola po liečbe CBD zvýšená, medzi ktorými boli 



identifikované viaceré potenciálne efektory „proti akné“ (doplnkové tabuľky 1 a 2). . Validácia 

najsľubnejších cieľových génov Q-PCR odhalila, že (v súlade s našimi údajmi o bunkovej fyziológii) 

expresia génov súvisiacich so syntézou lipidov ( NRIP1 a ARHGAP9 ) a génov súvisiacich s proliferáciou 

(MKI67) bola zmenená v závislosti od TRPV4, zatiaľ čo Zistilo sa, že zmeny v expresii „zápalových“ 

génov sú nezávislé od TRPV4 (obr(Obrázok 6C).6C). Okrem toho zmeny expresie ARHGAP9 (známy 

endogénny inhibítor signalizácie ERK) ( 46 ) naznačujú, že inhibícia prolipogénnej dráhy MAPK ( 12 ) 

môže hrať úlohu pri sprostredkovaní lipostatických účinkov CBD. Zistili sme, že CBD inhibuje AEA-

indukovanú (prolipogénnu) ( 12 ) fosforyláciu ERK1/2 v závislosti od TRPV4 (obrázok(Obrázok 7A),7A), 

čo opäť potvrdzuje kľúčovú úlohu TRPV4 pri sprostredkovaní účinku CBD. 

 

Tiež sme umlčali ďalší „gén regulujúci lipidy“ (tj NRIP1 ) (doplnkový obrázok 14, A a B). Ako sa 

očakávalo ( 48 ), knockdown NRIP1 dokázal napodobniť lipostatický účinok CBD (obr.(Obrázok 77B). 

 

Ďalej sme sa zamerali na odhalenie signálnej dráhy protizápalových účinkov. Dôkladné vyhodnotenie 

údajov z microarray zdôraznilo predpokladanú úlohu TRIB3, známeho inhibítora prozápalovej NF-κB 

signalizácie ( 50 ). Okrem toho, inhibícia signalizácie NF-κB hrá kľúčovú úlohu vo vývoji 

protizápalových účinkov sprostredkovaných CBD v iných systémoch ( 51 ). Selektívne génové 

umlčanie TRIB3 v ľudských sebocytoch sprostredkované RNA i (doplnkový obrázok 15, A a B) úplne 

zrušilo schopnosť CBD inhibovať prozápalové reakcie indukované LPS (obrázok(Obrázok 8A).8A). Aj 

keď by to naznačovala predchádzajúca štúdia ( 63 ), zaujímavé je, že sa zistilo, že TRIB3 sa 

nezúčastňuje na sprostredkovaní lipostatických účinkov CBD v sebocytoch (doplnkový obrázok 15C). 

 

Je tiež pozoruhodné, že TRIB3 bol nedávno identifikovaný ako silný cieľový gén fytokanabinoidov ( 64 

– 66 ). Tieto výsledky spolu s našimi údajmi, ktoré sú tu uvedené, silne argumentujú pre kľúčovú 

účasť TRIB3 pri sprostredkovaní bunkových účinkov kanabinoidov. 

 

Hoci CBD-dependentná upregulácia jeho niekoľkých známych cieľových génov, ako je aktivácia 

transkripčného faktora 4, asparagínsyntetázy, regulátora transportu katiónu 1 a transkriptu 3 

indukovaného poškodením DNA (odkazy 66 , 67 a doplnkové tabuľky 1 a 2 ), tiež argumentovali za 

aktiváciu signálnej dráhy závislej od TRIB3, aby sme ešte viac posilnili „TRIB3-hypotézu“, skúmali sme 

aj účinky CBD na jeden z hlavných bunkových cieľov TRIB3, tj NF-κB. Ako sa očakávalo ( 51 ), CBD 

dokázalo inhibovať aktiváciu NF-κB indukovanú LPS (opäť spôsobom nezávislým od TRPV4; obrázok

Obrázok 8B),8B), čo môže plne vysvetliť jeho predtým preukázané protizápalové účinky. 

 

Nakoniec sme sa zamerali na identifikáciu upstream signalizácie aktivácie/upregulácie TRIB3 

pomocou CBD. Zistili sme, že CBD zvýšilo hladinu cAMP (známy upstream regulátor TRIB3) (ref. 52 a 

obr .Obrázok 8C),8C), zdôrazňujúc predpokladanú úlohu receptora spojeného s Gs pri iniciovaní jeho 

protizápalových účinkov. Tiež sme demonštrovali, že sebocyty exprimujú Gs - spojené A2a receptory 

(u ktorých sa už ukázalo, že sprostredkovávajú protizápalové účinky CBD) (odkaz 53 a doplnkový 

obrázok 16, A–C). Ďalej, špecifický antagonista A2a (ZM) bol schopný zabrániť upregulácii TRIB3 po 

liečbe CBD (obrázok(Obrázok 8D).8D). Potom sme sa pokúsili potvrdiť funkčnú prítomnosť osi 

predpokladaného protizápalového receptora A2a → cAMP → TRIB3′ΔΤNF-KB. Zistili sme, že spoločné 



podávanie ZM zrušilo protizápalové pôsobenie CBD (obrázok(Obrázok 8E).8E). Okrem toho sme tiež 

dokázali, že zrušilo NF-κB-inhibičný účinok CBD (obrázok(Obrázok 8F).8F). Celkovo tieto údaje silne 

tvrdia, že receptor A2a môže byť primárnym organizátorom protizápalových účinkov CBD. Treba tiež 

poznamenať, že podľa údajov publikovaných Carrier et al. ( 68 ), CBD-sprostredkovaná aktivácia A2a 

receptora je veľmi pravdepodobne nepriama akcia realizovaná primárnou inhibíciou ekvilibračného 

nukleozidového transportéra (napr. ENT1, ktorý sprostredkováva vychytávanie adenozínu bunkami) a 

následne zvýšeným "adenozínový tón." 

 

Súhrnne naše údaje predstavujú fytokanabinoid CBD ako silné „univerzálne“ činidlo proti akné, ktoré 

má jedinečný „trojitý profil proti akné“ (obrázok(Obrázok 9).9). Viaceré štúdie na ľuďoch už skúmali 

bezpečnosť CBD ( 13 , 14 ). Okrem toho sa už v mnohých krajinách používa v klinickej praxi bez 

výraznejších vedľajších účinkov (Sativex) ( 16 ). To je obzvlášť sľubné, pretože je známe, že v 

súčasnosti dostupný, najúčinnejší prostriedok proti akné, izotretinoín, spôsobuje vážne vedľajšie 

účinky ( 2 , 69 , 70 ). Tieto údaje spolu s našimi súčasnými zisteniami poukazujú na sľubnú, nákladovo 

efektívnu a pravdepodobne aj dobre tolerovanú novú stratégiu liečby acne vulgaris, najbežnejšej 

ľudskej kožnej choroby. 

 

Podľa našich najlepších vedomostí je presná farmakokinetika CBD v ľudskom tele neznáma a v 

literatúre nie sú žiadne údaje o (očakávanej) intrakutánnej akumulácii systémovo aplikovaného CBD 

odvodeného od Sativexu. Avšak vzhľadom na rozsiahlo zdokumentovanú akumuláciu 

fytokanabinoidov z údenej marihuany v pilosebaceóznej jednotke (kde sa začlenia do vlasového 

kmeňa) ( 71 , 72 ), je veľmi pravdepodobné, že CBD sa môže dostať aj do mazových žliaz, môže sa 

hromadiť a tam môžu dosiahnuť „terapeuticky dostatočné“ koncentrácie. 

 

Okrem toho je veľmi dôležité poznamenať, že okrem systémovej aplikácie je potrebné pamätať na 

možnosť lokálnej aplikácie. Hoci hladiny CBD pozorované v plazme pacientov užívajúcich Sativex sú 



nižšie ( 73 ) ako dávky CBD (= nižší mikromolárny rozsah), ktoré mali najsilnejšie účinky v našich 

štúdiách, takéto dávky by sa dali ľahko dosiahnuť po lokálnej aplikácii CBD použitím vhodných 

vozidlá, ktoré sa už používajú v súčasnej štandardnej liečbe akné. Očakáva sa, že vďaka svojej vysokej 

lipofilite sa CBD prednostne dostane do kože transfolikulárnou cestou a bude sa hromadiť v 

mazových žľazách ( 74 , 75). Veľmi dôležité je, že takáto akumulácia už bola zdokumentovaná pre 

viaceré lokálne aplikované lipofilné zlúčeniny, napr. pre steroidné hormóny ( 76 ) alebo 

fotosenzibilizátory ( 77 ) atď., pričom sa tvrdí, že tu testované dávky CBD sú translačne absolútne 

relevantné. 

 

Celkovo vzaté, naše nové údaje spolu so zaujímavými literárnymi zisteniami silne podporujú budúcu 

štúdiu v klinických štúdiách, či už systémová alebo lokálna aplikácia CBD a/alebo vhodná modulácia 

súvisiacich signálnych dráh (obrázok(Obrázok 9)9) si zaslúži úplný klinický prieskum ako silná nová 

trieda činidiel proti akné. 

Metódy 

Kultivácia buniek, stanovenie intracelulárnych lipidov, vyšetrenie lipidómu. 

Ľudské imortalizované sebocyty SZ95 ( 19 ) sa kultivovali, ako už bolo opísané ( 12 , 38 ). Na 

semikvantitatívnu detekciu mazových lipidov sa použilo farbenie olejovou červeňou O, zatiaľ čo na 

kvantitatívne merania sa použilo fluorescenčné farbenie nílskou červeňou, ako je podrobne uvedené 

v našej predchádzajúcej práci ( 12 , 38 ). Mazový lipidóm sa analyzoval metódou HPLC-ToF/MS, ako 

bolo opísané vyššie ( 78 ). 

 

Stanovenie životaschopnosti, apoptózy, nekrózy a bunkovej proliferácie. 

Životaschopnosť bola hodnotená testom MTT (Sigma-Aldrich), ako už bolo opísané ( 10 , 12 ). 

Apoptotické a nekrotické procesy boli skúmané kombinovaným farbením DilC 1 (5) a SYTOX Green 

(Life Technologies), pričom sa merali zmeny v mitochondriálnom membránovom potenciáli a v 

permeabilite plazmatickej membrány, ako už bolo opísané ( 10 , 12 ). Stupeň bunkového rastu bol 

stanovený vo formáte 96-jamkovej platne meraním obsahu DNA v jamkách pomocou CyQUANT Cell 

Proliferation Assay Kit (Life Technologies), podľa protokolu výrobcu. 

 

Q-PCR. 

Q-PCR bola vykonaná tak, ako je podrobne uvedené v našich predchádzajúcich správach ( 12 , 38 ). 

PCR amplifikácie bola vykonaná za použitia TaqMan primerov a sond (test ID-y: Hs00174128_m1 pre 

TNFa , Hs00218912_m1 pre TRPV1 , Hs00275032_m1 pre TRPV2 , Hs00222101_m1 pre TRPV4 , 

Hs00175798_m1 pre TRPA1 , Hs00375481_m1 pre TRPM8 , Hs00189038_m1 pre cathelicidin, 

Hs00174097_m1 pre IL1B , Hs00985639_m1 pre IL6 , Hs01032443_m1 pre Ki67 ( MKI67 ), 

Hs00942766_s1 pre NRIP1 , Hs01082394_m1 pre TRIB3 , Hs00261256_m1 pre ARHGAP9a 

Hs00169123_m1 pre A2a receptor [ ADORA2A ]) a univerzálny protokol PCR master mix TaqMan 

(Applied Biosystems). Ako interné kontroly boli určené transkripty glyceraldehyd 3-fosfát 

dehydrogenázy ( GAPDH ), peptidyl-prolyl izomerázy A (cyklofilín A; PPIA ) a 18S ribozomálnej RNA ( 

18S ) (ID testu: Hs99999905_m1, Hs91, 99m_9_9,99s99, v tomto poradí) . 

 



Imunocytochémia. 

Expresia TRP kanálov a adenozínového A2a receptora bola skúmaná s použitím TRPV1-špecifického 

(Sigma-Aldrich); TRPV2-, TRPA1-, TRPM8-, A2a-špecifické (všetky od AbCam); a TRPV4-špecifické 

(Alomone Labs) primárne protilátky (všetky produkované v králikoch) a Alexa Fluor 488-konjugované 

králičie IgG Fc segment-špecifické sekundárne protilátky (vyvinuté u kôz; Life Technologies). Jadrá 

boli vizualizované pomocou DAPI (Vector Laboratories). Ako negatívne kontroly boli z postupu 

vynechané príslušné primárne protilátky. 

 

Western blotting. 

Western blotting sa uskutočnil tak, ako je opísané vyššie ( 12 , 38 ) s použitím králičej anti-humánnej 

P-P65, NRIP1 a TRIB3 (všetky od Novus Biologicals); králičie anti-ľudské ERK1/2 a myšie anti-ľudské P-

ERK1/2 (obe od Santa Cruz); myšia anti-ľudská P-IkBa (bunková signalizácia); alebo vyššie uvedené 

primárne protilátky. 

 

Ako sekundárne protilátky boli použité králičie alebo myšie protilátky špecifické pre Fc segment IgG 

konjugované s chrenovou peroxidázou (vyvinuté u kôz a oviec, v uvedenom poradí; Bio-Rad). 

Denzitometrická analýza signálov sa uskutočnila pomocou softvéru ImageJ (NIH). Na posúdenie 

rovnakého zaťaženia, keď je to indikované, boli membrány znovu testované protilátkami proti β-

aktínu a vizualizované, ako je opísané vyššie. 

 

HSOC v plnej hrúbke a príprava vzoriek. 

Od 4 žien boli získané biopsie neporušenej ľudskej pokožky hlavy a kože na paži ( 20 ). Produkcia 

lipidov a bunková proliferácia sa stanovili pomocou farbenia Oil Red O a značenia MKI67. Obrázky 

boli analyzované softvérom ImageJ image analysis software (NIH). 

 

RNA i . 

RNAi bola vykonaná podľa našich optimalizovaných protokolov ( 12 , 38 ). Sebocyty SZ95 boli 

transfekované špecifickými oligonukleotidmi Stealth RNAi (40 nM) proti NRIP1 (IDs: HSS112045 

[“siNRIP1a”] a HSS112046 [“siNRIP1b”]), TRIB3 (ID: HSS184051 [“siTRIB2B3a”]“]TRI0siTRIB2B3a”]“ a 

40siTRIB2B3a”] ), TRPV1 (ID: HSS111306 [“siV1a”] a HSS111304 [“siV1b”]), TRPV2 (ID: HSS122144 

[“siV2a”] a HSS122145 [“siV2b”]) a TRPV4 (ID:97 HSSa [“126” ] a HSS126974 [“siV4b”]) s použitím 

Lipofectamine 2000 (všetky od Life Technologies). Pre kontroly sa použili duplexy negatívnej kontroly 

RNAi ("médium" miešanej RNAi). 

 

Microarray analýza. 

Analýza génovej expresie 3 nezávislých sád kontrolných a CBD ošetrených sebocytov SZ95 (10 uM 

CBD počas 24 hodín) sa uskutočnila pomocou Human Whole Genome Oligo Microarray (44K) (Agilent 

Technologies). Zmeny v génovej expresii sa považovali za významné, ak (a) existovali aspoň 2-

násobné zmeny v zodpovedajúcich hladinách; b) zmeny boli vo všetkých prípadoch rovnaké; a (c) 

celkové korigované hodnoty P boli menšie ako 0,05. Vyhodnotenie, GSEA a analýza génovej ontológie 



(BiNGO) výsledkov boli vykonané spoločnosťou Abiomics Ltd. ( http://www.abiomics.eu ). Údaje boli 

uložené v NCBI Gene Expression Omnibus ( 79 ) a sú prístupné prostredníctvom prístupového čísla 

série GEO GSE57571(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc= GSE57571 ). 

 

Stanovenie intracelulárnej koncentrácie cAMP (ELISA). 

Sebocyty SZ95 boli ošetrené 1 hodinu vehikulom alebo CBD (10 uM). Bunky sa potom lýzovali 

(hustota buniek: 107 buniek na ml) a lyzáty sa okamžite testovali podľa protokolu výrobcu s použitím 

testu Parameter Cyclic AMP Assay (R&D Systems). Vyhodnotenie údajov sa uskutočnilo pomocou 

online nástroja na analýzu údajov Four Parameter Logistic Curve od MyAssays Ltd. ( 

http://www.myassays.com/four-parameter-logistic-curve.assay ). 

 

Patch-clamp analýza a fluorescenčné zobrazovanie Ca2 + . 

Záznamy celých buniek patch-clamp v konfigurácii napäťovej svorky sa uskutočnili pomocou 

zosilňovača Axopatch 200A (Molecular Devices) alebo pomocou zosilňovača EPC-10. Zmeny v [Ca2 + ] 

IC sa určili po nanesení 1 μM Fluo-4 AM pomocou čítačky fluorescenčných obrazoviek, ako je opísané 

v našej predchádzajúcej správe ( 80 ). 

 

Štatistiky. 

Dáta boli analyzované softvérom IBM SPSS Statistics 19 (SPSS Inc.) s použitím Studentovho 2-

stranného 2-vzorkového t testu alebo 1-cestnej ANOVA s Bonferroniho a Dunnettovými post-hoc 

sondami. Hodnoty P menšie ako 0,05 sa považovali za významné. Homogenita rozptylov sa 

analyzovala Leveneovým testom. Ak Leveneov test ukázal nehomogenitu rozptylov, namiesto 

Bonferroniho sa použil Games-Howelov test. 
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