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Kanabidiol (CBD) ako sľubný liek proti rakovine
Abstrakt
Jednoduché zhrnutie
Použitie kanabinoidov obsahujúcich rastlinné extrakty ako bylinný liek možno vysledovať už od roku
500 pred Kristom. V posledných rokoch si lekárske a zdravotné aplikácie jedného z nepsychotických
kanabinoidov, kanabidiolu alebo CBD, získali obrovskú pozornosť. V tomto prehľade budeme
diskutovať o najnovších zisteniach, ktoré výrazne podporujú ďalší vývoj CBD ako sľubného
protirakovinového lieku.

Abstraktné
Kanabinoidy, ako napríklad kanabidiol (CBD) a Δ9- tetrahydrokanabinol (THC), sú v poslednej dobe
predmetom intenzívneho výskumu a intenzívneho skúmania. Kanabinoidy zahŕňajú širokú škálu
organických molekúl, vrátane tých, ktoré sú fyziologicky produkované u ľudí, syntetizované v
laboratóriách a extrahované primárne z rastliny Cannabis sativa . Tieto organické molekuly zdieľajú
podobnosti vo svojich chemických štruktúrach, ako aj vo svojich profiloch viazania proteínov. Existujú
však výrazné rozdiely v ich mechanizmoch účinku a klinických aplikáciách, ktoré budú stručne
porovnané a porovnané v tomto prehľade. Mechanizmus účinku CBD a jeho potenciálne aplikácie pri
liečbe rakoviny budú hlavným zameraním tohto prehľadového článku.
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Úvod
Použitie extraktu z rastliny Cannabis sativa ako bylinného lieku sa datuje už 500 rokov pred Kristom v
Ázii. Ľudský endokanabinoidný systém bol odhalený po objavení kanabinoidných receptorov [ 1 ].
Pôvodne sa predpokladalo, že kanabinoidy vytvárajú svoje fyziologické účinky prostredníctvom
nešpecifických interakcií s bunkovou membránou; výskum zahŕňajúci potkanie modely však koncom
80. rokov 20. storočia viedol k objavu a charakterizácii špecifických kanabinoidných receptorov, CB 1 a
CB 2 [ 2 , 3 ]. Receptor CB1 je exprimovaný v centrálnom nervovom systéme (CNS ) , zatiaľ čo
CB2receptor sa nachádza predovšetkým v imunitnom systéme a hematopoetických bunkách [ 4 ].
Čoskoro po objave CB1 a CB2 boli identifikované aj ich endogénne ligandy alebo endokanabinoidy,
vrátane 2-arachidonolyglycerolu (2-AG) a N - arachidonoyletanolamínu (AEA, tiež nazývaného
anandamid) (postava 1A, i a ii) [ 5 , 6 , 7 , 8 ]. CB 1 a CB 2 patria do veľkej rodiny transmembránových
proteínov, nazývaných receptory spojené s G proteínom (GPCR), a teraz sa verí, že sú zodpovedné za
väčšinu fyziologických účinkov endokanabinoidov (postava 1B). Oba receptory sú spojené s Gai /o ,
ktorý môže inhibovať adenylylcyklázu (AC) [ 4 , 9 ]. CB1 môže byť tiež spojený s Gaq/11 [ 10 ] a Ga
12/13 [ 11 ]. Ukázalo sa tiež, že CB 2 pôsobí prostredníctvom Gas [ 12 ] . Pre hlbšie pochopenie
následných účinkov endokanabinoidov a ich receptorov za fyziologických podmienok vás odkazujeme
na ďalšie vynikajúce recenzie na túto tému [ 13 , 14 ].

Endokanabinoidný systém. ( A ) Chemické štruktúry dvoch endogénnych kanabinoidov, 2arachidonylglycerolu ( i , 2-AG) a N -arachidonyletanolamínu ( ii , AEA) a dvoch reprezentatívnych
exogénnych kanabinoidov z Cannabis sativa , kanabidiolu ( iii , CBD) a Δ9 - tetrahydrokanabinolu ( iv ,
A9 - THC). ( B ) Schematické diagramy signálnych transdukčných dráh endokanabinoidného systému.
2-AG a AEA sú agonisty CB 1 a CB 2. Niektoré z následných účinkov zahŕňajú: (1) upreguláciu
mitogénom aktivovaných proteínkináz p42/p44 (MAPK) priamou inhibíciou adenylylcyklázy (AC) a
priamou aktiváciou fosfolipázy C (PLC), čo vedie k indukcii rastu neurónov, produkcia interleukínu a
zápal. PKA: proteínkináza A. PKC: proteínkináza C. (2) Aktivácia p38 MAPK, ktorá vyvoláva zápal a
apoptózu. (3) Aktivácia signálnych dráh fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K)/AKT a cicavčieho cieľa
rapamycínu (mTOR). Za určitých podmienok môžu tieto endokanabinoidy tiež indukovať transkripciu,
prežitie buniek, proliferáciu a diferenciáciu prostredníctvom podobných dráh. okrem toho.
Dva primárne endokanabinoidy, 2-AG a AEA, môžu aktivovať buď CB 1 alebo CB 2 a sú syntetizované
na požiadanie z fosfolipidových prekurzorov v reakcii na zvýšenie intracelulárneho vápnika [ 15 , 16 ].
Okrem CB1 a CB2 , 2 - AG a AEA môžu viazať aj iné transmembránové proteíny, vrátane receptora 55
spojeného s orphan G proteínom (GPR55), receptorov aktivovaných peroxizómovým proliferátorom
(PPAR) a vaniloidu s prechodným receptorovým potenciálom (TRPV) kanál typu 1 (TRPV1) [ 17 , 18 ].

Kanály TRPV sú mimoriadne zaujímavé v súvislosti s protinádorovými funkciami kanabidiolu (CBD)
(postava 1A, iii), ktorý bude podrobnejšie diskutovaný neskôr. U ľudí bolo identifikovaných šesť
rôznych TRPV kanálov a možno ich rozdeliť do dvoch skupín: TRPV1, TRPV2, TRPV3 a TRPV4 patria do
skupiny I, zatiaľ čo TRPV5 a TRPV6 spadajú do skupiny II [ 19]. Hoci presné funkcie TRPV kanálov sú
stále predmetom intenzívneho skúmania, pravdepodobne sa podieľajú na regulácii bunkovej
homeostázy vápnika. Napríklad TRPV1 a TRPV2 možno nájsť v cytoplazmatickej membráne, ako aj v
membráne endoplazmatického retikula (ER). Obidve hrajú dôležitú úlohu pri regulácii koncentrácie
cytoplazmatického vápnika z extracelulárnych zdrojov, ako aj vápnika uloženého v ER. Narušenie
bunkovej homeostázy vápnika môže viesť k zvýšenej produkcii reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ER
stresu a bunkovej smrti.

V rastline Cannabis sativa (známej aj ako rastlina konope alebo marihuana) existuje množstvo
kanabinoidov. Existuje viac ako 100 rôznych kanabinoidov a Δ 9 – tetrahydrokanabinol (Δ 9 -THC)
(postava 1A, iv) a CBD sú najznámejšie. Takzvaný drogový typ Cannabis sativa obsahuje vyššiu hladinu
Δ 9 -THC a používa sa vo väčšej miere na lekárske a rekreačné účely, zatiaľ čo konope vláknitého typu
obsahuje menej ako 0,2 % Δ 9 -THC a častejšie sa používa v textíliách. a jedlo [ 20 , 21 ]. Predpokladá
sa, že A9 - THC je psychotický kanabinoid a mnohé z jeho psychoaktívnych účinkov sú spôsobené jeho
interakciou s receptorom CB1 , zatiaľ čo jeho imunomodulačné vlastnosti sú pravdepodobne
spôsobené jeho interakciou s receptorom CB2 . Naproti tomu CBD nie je psychoaktívne a má relatívne
nízku afinitu k obom CB 1a CB2 [ 22 ] .

Užitočnosť kanabinoidov pri liečbe rakoviny je už dlho predmetom veľkého záujmu. Nedávno sa zistilo,
že CB 1 aj CB 2 sú exprimované v mnohých typoch rakoviny. Je zaujímavé, že oba receptory boli často
nedetegovateľné v mieste pôvodu rakoviny pred neoplastickou transformáciou [ 23 ]. Ďalší dôkaz o
úlohe endokanabinoidného systému pri neoplázii prišiel, keď Wang a kolegovia ukázali, že CB 1 má
tumor-supresívnu funkciu v geneticky modifikovanom myšom modeli rakoviny hrubého čreva [ 24 ].
Na druhej strane, CB 1 je upregulovaný pri hepatocelulárnom karcinóme a Hodgkinovom lymfóme a
rozsah, v akom CB 1bola nadmerne exprimovaná v korelácii so závažnosťou ochorenia pri epiteliálnom
ovariálnom karcinóme [ 25 , 26 , 27 ]. Podobne sa zistilo , že CB 2 je nadmerne exprimovaný v HER2+
rakovine prsníka a gliómoch [ 28 , 29 ]. Nakoniec sa ukázalo, že nadmerná expresia CB 1 aj CB 2
korelovala so zlou prognózou v štádiu IV kolorektálneho karcinómu [ 30 , 31 ]. V roku 1976 Carchman
a kolegovia zistili, že podávanie kanabinoidov, ako je Δ 8 -THC, Δ 9-THC a CBD inhibovali syntézu DNA
a rast pľúcneho adenokarcinómu v kultivovaných bunkách, ako aj v modeloch myších nádorov [ 32 , 33
]. Podobné účinky boli pozorované v in vitro aj in vivo modeloch rôznych iných rakovín, vrátane gliómu,
prsníka, pankreasu, prostaty, kolorektálneho karcinómu a lymfómu [ 34 , 35 ]. Za týmito zisteniami sú
rôzne navrhované mechanizmy účinku, vrátane, ale nie výlučne: zastavenia bunkového cyklu, indukcie
apoptózy, ako aj inhibície neovaskularizácie, migrácie, adhézie, invázie a metastáz [ 36 ]. Napriek
množstvu pozitívnych výsledkov s Δ 9-Kanabinoidy súvisiace s THC vo výskume rakoviny, klinické
použitie týchto zlúčenín je obmedzené kvôli ich psychoaktívnym vedľajším účinkom.

Na rozdiel od kanabinoidov súvisiacich s Δ9 - THC nemá CBD žiadne známe psychoaktívne účinky, a
preto sa v poslednom čase stal predmetom intenzívneho výskumu v mnohých terapeutických
oblastiach vrátane rakoviny. V súčasnosti Food and Drug Administration (FDA) schválil iba Epidiolex,
purifikovaný CBD, na použitie u pacientov so záchvatmi spojenými s Lennoxovým-Gastautovým
syndrómom alebo Dravetovým syndrómom [ 37 ]. Celosvetovo viac ako 40 krajín schválilo liečebné
programy týkajúce sa marihuany/kanabisu, pričom to platí pre 34 štátov v USA, plus District of
Columbia, Guam, Portoriko a Americké Panenské ostrovy. Zatiaľ čo sa marihuana v USA považuje za
látku kontrolovanú podľa zoznamu I, Úrad pre kontrolu drog rozhodol, že CBD je látka kontrolovaná
podľa zoznamu V [ 38]. Po schválení FDA musí CBD obsahovať menej ako 0,1 % Δ 9 -THC.

Bolo zaznamenané, že CBD má relatívne nízku afinitu k CB 1 aj CB 2 [ 22 ]. Zistilo sa však, že CBD môže
pôsobiť ako antagonista CB 1 v chámovodom a mozgovom tkanive myší in vitro [ 39 ]. Existujú aj dôkazy
naznačujúce, že CBD môže pôsobiť ako inverzný agonista ľudského CB 2 [ 22 ]. Ďalšie bunkové
receptory, s ktorými môže CBD interagovať, zahŕňajú TRPV, 5-HT1A, GPR55 a PPARy [ 40 ].

Predpokladalo sa, že CBD má silné antiproliferatívne a proapoptotické účinky. Okrem toho môže tiež
inhibovať migráciu rakovinových buniek, inváziu a metastázy [ 1]. Užitočnosť CBD v protinádorovej
terapii a potenciálne mechanizmy za ňou budú podrobnejšie diskutované nižšie. Pretože sa zdá, že
veľká časť protinádorovej aktivity CBD závisí od jeho regulácie ROS, ER stresu a imunitnej modulácie,
najprv zhrnieme vzájomné pôsobenie medzi ROS, ER stresom a zápalom a ich známe účinky na rôzne
aspekty tumorigenézy. Potom budeme ďalej diskutovať o protinádorových účinkoch CBD na rôzne
druhy rakoviny a molekulárnych mechanizmoch za nimi.

Vzájomné pôsobenie medzi druhmi reaktívneho kyslíka (ROS), ER
stresom, zápalom a rakovinou
2.1. ROS a rakoviny
ROS označujú rôzne druhy obsahujúce kyslík, ktoré sú energeticky nestabilné a vysoko reaktívne s
rôznymi biomolekulami, vrátane aminokyselín, lipidov a nukleových kyselín. Bežne pozorované ROS
zahŕňajú superoxid (O 2 − ), peroxid (O 2 −2 ), peroxid vodíka (H 2 O 2 ) a hydroxylové voľné radikály
(OH − ) [ 41 , 42 , 43 , 44 ]. Najbežnejšími zdrojmi ROS sú elektrónový transportný reťazec v
mitochondriách a rodina transmembránových enzýmov NADPH oxidáza (NOX) (Obrázok 2). Určité
enzýmy a organely, ako sú peroxizómy a ER, môžu tiež produkovať ROS. ROS môže priamo oxidovať
nukleové kyseliny, proteíny a lipidy, a tak meniť alebo narúšať ich funkcie [ 45 ].

Pôvod a účinky bunkových reaktívnych foriem kyslíka (ROS). ROS sú generované komplexom I a III
elektrónového transportného reťazca v mitochondriách a enzýmami NADPH oxidázy (NOX)
umiestnenými na cytoplazmatickej membráne (PM). ROS narúšajú bunkové procesy oxidáciou
cysteínových (Cys) zvyškov rôznych proteínov a poškodzovaním nukleových kyselín. Oxidácia pomocou
ROS by mohla spôsobiť inaktiváciu fosfatáz, aktiváciu kináz a transkripčných faktorov (TF) a genómové
zmeny, čo vedie k zvýšenej bunkovej proliferácii a prežitiu. Proti produkcii ROS pôsobí tvorba
antioxidantov, ako je superoxiddismutáza (SOD), glutatiónperoxidáza (GPX), peroxiredoxín (PRX),
tioredoxín (TRX) a kataláza. Pri rakovinách je redoxná homeostáza modifikovaná tak, aby podporovala
toleranciu ROS. OM: vonkajšia mitochondriálna membrána. IM: vnútorná mitochondriálna membrána.
NM: jadrová membrána.

Aby sa zabránilo neustálemu poškodzovaniu biomolekúl, ROS sú vo vnútri buniek vyvážené rôznymi
antioxidantmi. Medzi hlavné antioxidačné enzýmy patrí superoxiddismutáza (SOD), kataláza,
peroxiredoxín (PRX), tioredoxín (TRX) a glutatiónperoxidáza (GPX) [ 42 ].

Pri rakovinách je redoxná rovnováha zmenená tak, že zvýšená produkcia ROS podporuje progresiu a
expanziu nádoru a zároveň sa vyhýba bunkovej smrti. Pro-tumorové účinky zvýšenej tvorby ROS
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, genómovú nestabilitu a zvýšenú proliferáciu [ 42 , 43 , 44 ] (Obrázok
2). ROS poškodzujú DNA oxidáciou guanínu a tvorbou 8-hydroxyguanínu a 8-nitroguanínu. To by mohlo
viesť k deléciám/inzerciám, mutáciám v párovaní báz a zlomom reťazcov s následnou mutagénnou
opravou [ 44 , 45 ]. Nestabilita genómu hrá kľúčovú úlohu v progresii nádoru prostredníctvom
akumulácie mutácií, ktoré podporujú nekontrolovaný rast a vyhýbajú sa bunkovej smrti [ 43].
Proliferácia je ďalej zvýšená prostredníctvom oxidácie a aktivácie pro-rastových intracelulárnych
signálnych dráh, vrátane dráh mitogénom aktivovanej proteínkinázy (MAPK) a dráhy fosfatidylinozitol3-kinázy (PI3K)/proteínkinázy B (AKT). Nukleárny faktor kappa-light-chain-enhancer aktivovaných B
buniek (NF-κB), transkripčný faktor životne dôležitý pre rast a migráciu, sa tiež aktivuje ROS
prostredníctvom inhibície fosforylácie inhibítora NF-κBα (IκBα), alebo prostredníctvom podpory Sglutationylácie inhibítora NF-KB kinázy podjednotky p (IKKp). Nakoniec, rakovinové bunky môžu
prepojiť svoje signálne transdukčné dráhy, aby sa vyrovnali so zvýšenými intracelulárnymi ROS.
Predovšetkým sa to dá dosiahnuť zvýšenou mitochondriálnou aktivitou SOD alebo inaktiváciou
zachytávacích enzýmov [ 4246 ] .

Toxické hladiny ROS však môžu vyvolať bunkovú smrť alebo autofágiu v rakovinových bunkách. ROS
modulujú aktivitu vápnikových kanálov, púmp a výmenníkov oxidáciou ich Cys zvyškov [ 43 ]. Zvýšenie
intracelulárneho mitochondriálneho vápnika alebo oxidácia lipidov poškodzuje mitochondriálnu
membránu, čo vedie k uvoľneniu cytochrómu c, silného aktivátora apoptozómov [ 42 , 45 ]. ROS môže
tiež priamo ovplyvniť aktivitu kaspázy a štiepenie Bcl-2 a/alebo zvýšiť expresiu receptorov bunkovej
smrti, ako sú TRAIL a Fas [ 47 ]. Autofágia môže byť indukovaná aktiváciou dráhy mTOR.

2.2. Stres a rakovina endoplazmatického retikula (ER).
ER je dôležitá organela, ktorá hrá rozhodujúcu úlohu pri posttranslačnej modifikácii a skladaní
proteínov, homeostáze vápnika a iných biologických procesoch [ 48 , 49 ]. Akumulácia neposkladaných
a/alebo nesprávne poskladaných proteínov spúšťa reakciu rozloženého proteínu (UPR), ktorá pomáha
znovu vyvážiť homeostázu ER. UPR dočasne zastaví syntézu proteínov a pokúsi sa opraviť a znovu
poskladať proteíny. V prípade, že sa neposkladané a/alebo nesprávne poskladané proteíny nedajú včas
opraviť, budú potom zamerané na degradáciu proteínov.

UPR je dobre preštudovaný bunkový proces (Obrázok 3A). Primárne je regulovaný 78-kDa glukózou
regulovaným proteínom (GRP78), ktorý je známy aj ako väzbový imunoglobulínový proteín (BiP) [ 49 ].
V nestresových podmienkach GRP78 viaže a inhibuje tri transmembránové proteíny: inozitol
vyžadujúce enzýmy 1α (IRE1α), kinázu pankreatického endoplazmatického retikula (PERK), ako aj
aktivačný transkripčný faktor 6 (ATF6) [ 48 , 49 ]. Zatiaľ čo v podmienkach stresu ER sa GRP78 viaže na
rozložené proteíny, disociuje sa od PERK, IRE1α a ATF6 a vedie k aktivácii troch odlišných, ale vzájomne
prepojených dráh. V smere kaskád PERK a ATF6 je aktivita CHOP zvýšená.

Homeostáza endoplazmatického retikula (ER), stres a rozložená proteínová odpoveď (UPR). ( A )
Homeostáza ER je sprostredkovaná 78-kDa glukózou regulovaným proteínom (GRP78). V stresových
podmienkach sa GRP78 disociuje z pankreatickej endoplazmatickej retikulum kinázy (PERK), enzýmov
vyžadujúcich inozitol 1α (IRE1α), ako aj aktivačného transkripčného faktora 6 (ATF6), čo vedie k
aktivácii ich downstream signálnych kaskád, aby sa obnovila homeostáza ER . ( B) Keď sa nepodarí
obnoviť homeostázu ER, nadmerné UPR by mohlo viesť k apoptóze, predovšetkým prostredníctvom

upregulácie homológneho proteínu C/EBP (CHOP). PM: cytoplazmatická membrána; eIF2α:
eukaryotický iniciačný faktor 2α; ATF4: aktivačný transkripčný faktor 4; GADD34: proteín 34
indukovateľný poškodením DNA; XPB1: proteín viažuci X-box (XBP1s: zostrihnutá forma); ERO1α:
oxidoreduktáza 1α endoplazmatického retikula; PDI: proteín disulfid izomeráza; DR5: receptor smrti 5;
TRAIL: ligand indukujúci apoptózu súvisiaci s TNF; IP3R: inozitol 1,4,5-trifosfátový receptor; BAP31:
proteín 31 spojený s B bunkovým receptorom; Ponuka: BH3 Interacting Domain Death Agonist; TRAF2:
faktor 2 spojený s receptorom tumor nekrotizujúceho faktora; RIDD: regulovaný rozpad závislý od IRE1;
ASK1: kináza 1 regulujúca signál apoptózy; JNK: JUN N-koncová kináza; E2F7: E2F transkripčný faktor
7.
CHOP indukuje apoptózu prostredníctvom viacerých dráh (Obrázok 3B): (i) Zvyšuje transkripciu
GADD34 [ 49]; (ii) Zvyšuje transkripciu ER oxidoreduktázy 1 alfa (ERO1α), ktorá potom reoxiduje PDI a
vytvára ROS; (iii) zvyšuje transkripciu inozitol 1,4,5-trifosfátového receptora (IP3R), čo potom zvyšuje
hladinu vápnika v cytoplazme; (iv) Aktivuje vonkajšiu dráhu bunkovej smrti prostredníctvom receptora
smrti 5 (DR5) a kaspázou-8 sprostredkovanú aktiváciu skráteného Bid (tBid), ktorá sa potom
translokuje do mitochondrií a podporuje uvoľňovanie cytochrómu c; (v) Aktivuje vnútornú dráhu
bunkovej smrti priamym znížením expresie faktorov prežitia, Bcl-2 a Bcl-xL, a zvýšením expresie
proapoptotických faktorov, ako sú Bax, Bak, Bim, Puma a Noxa; (vi) Aktivuje kaspázu-8
prostredníctvom TRAIL-DR5 na cytoplazmatickej membráne, ktorý štiepi proteín 31 spojený s B
bunkovým receptorom (BAP31) a tvorí p20. p20 potom uvoľňuje vápnik z ER do cytoplazmy, ktorý je
vychytávaný mitochondriami a vedie k ďalšiemu uvoľňovaniu cytochrómu c.

Počas svojho vývoja sa nádory vo veľkej miere spoliehajú na dráhu UPR pre prežitie buniek,
pravdepodobne v dôsledku hypoxického prostredia a metabolického stresu sprevádzajúceho rýchlo
rastúcu nádorovú hmotu. Napríklad PERK a ATF4 aktivujú vaskulárny endoteliálny rastový faktor
(VEGF) a hypoxiou indukovateľný faktor 1/2 (HIF1/2) pre angiogenézu [ 48 ]. Umlčanie génu XBP1
zabránilo rastu nádoru a metastázovaniu trojnásobne negatívneho karcinómu prsníka (TNBC) in vivo [
50 ]. Analýza s použitím bunkových línií TNBC ukázala, že zvýšená regulácia XBP1 zvýšila expresiu HIFla.
Napriek tomu, keď je systém URP preťažený, pre-apoptotické faktory sa stávajú dominantnými, čo
vedie k bunkovej smrti.

2.3. Účinky zápalu a mikroprostredia na prežívanie nádoru, migráciu a únik imunity
Tkanivové mikroprostredie často hrá dôležitú úlohu pri podpore vzniku, expanzie a metastázovania
nádoru. Nádorové mikroprostredie sa primárne skladá z infiltrovaných leukocytov vrátane makrofágov
spojených s nádorom (TAM), dendritických buniek a supresorových buniek odvodených od myeloidov
(MDSC) [ 51 ]. Presluchy medzi infiltrovanými bunkami a nádorovými bunkami by mohli potlačiť
imunitnú odpoveď a vytvoriť prostredie podporujúce prežitie nádorových buniek.

Pri rozvoji rakoviny je nevyhnutné vyhnúť sa útoku imunitného systému. To sa dosahuje
prostredníctvom dynamických interakcií medzi rôznymi cytokínmi a ich receptormi v mikroprostredí
nádoru. Nádory aktívne vylučujú rôzne cytokíny, ktoré priťahujú rôzne infiltrujúce bunky, ako sú TAM,
dendritické bunky, MSDC a imunosupresívne regulačné T bunky, ktoré následne pomáhajú nádorom
vyhnúť sa útoku imunitného systému (Obrázok 4A). Cytokíny uvoľňované z myeloidných buniek môžu

tiež vyvolať genómovú nestabilitu v nádorových bunkách priamym poškodením DNA alebo
epigenetickou zmenou expresie génov (Obrázok 4B).

Súhra medzi nádorovými bunkami a zápalovými bunkami počas tumorigenézy. ( A ) Účinok nádorových
buniek na zápalové bunky. Nádorové bunky vylučujú veľa cytokínov, aby zmenili mikroprostredie, aby
podporili rast nádoru a inváziu a oslabili protinádorovú imunitnú odpoveď. ( B ) Zápalové bunky
ovplyvňujú genómovú stabilitu nádorových buniek. AID: aktiváciou indukovaná cytidíndeamináza;
DNMT1: DNA metyltransferáza 1. ( C ) Zápalové bunky zvyšujú proliferáciu a prežitie nádorových
buniek prostredníctvom autokrinnej a parakrinnej signalizácie. ( D) Zápalové bunky podporujú
migráciu, inváziu a metastázy nádorových buniek prostredníctvom produkcie cytokínov a chemokínov.
COX-2: cyklooxygenáza 2; MMP: matricová metaloproteináza; E-cad: E-kadherín; EMT: epiteliálnomezenchymálny prechod; sLex: sialyl Lewis X; CXCR: chemokínový receptor CXC; BV: krvná cieva.
Kľúčové zápalové mediátory pre proliferáciu a prežitie nádoru zahŕňajú NF-κB a signálny prevodník a
aktivátor transkripcie 3 (STAT3) (Obrázok 4C) [ 52 ]. IL-6, vylučovaný myeloidnými bunkami, aktivuje
STAT3, ktorý potom upreguluje cyklíny D1, D2 a B, ako aj MYC, aby podporil proliferáciu nádorových
buniek. STAT3 exprimovaný nádorovými bunkami ďalej zvyšuje sekréciu IL-6 myeloidnými bunkami
prostredníctvom zvýšenej expresie NF-KB v týchto zápalových bunkách, čím sa vytvára pozitívna spätná
väzba. IL-22, produkovaný CD11c+ lymfoidnými bunkami, je tiež schopný aktivovať STAT3 v epitelových
bunkách. Paralelne môže sekrécia TNF-a a IL-1 z leukocytov upregulovať expresiu NF-KB v nádorových
bunkách [ 52 , 53 , 54 ]. NF-KB zase upreguluje expresiu IL-1α, IL-1R a MYD88, čo môže ďalej zvýšiť
aktivitu NF-KB, čím sa vytvorí pozitívna autokrinná slučka [52 ]. Expresia NF-κB môže byť priamo
aktivovaná v imunitných bunkách zápalovými cytokínmi, TNF-α a IL-1, a TLR-MYD88 z poškodenia
tkaniva [ 53 , 54 ]. Po smere signalizácie IL-6 sa tiež ukázalo, že NF-κB indukuje epitelovomezenchymálny prechod (EMT), ktorý potom podporuje migráciu nádorových buniek [ 54 ]. V modeli
rakoviny prostaty interakcia medzi aktivátorom receptora NF-KB (RANK) na povrchu rakovinových
buniek a ligandom RANK na infiltrujúcich leukocytoch podporovala metastázy prostredníctvom
aktivácie dráhy NF-KB. Táto NF-KB/IL-6/STAT3 pozitívna spätná väzba je prítomná vo všetkých fázach
tumorigenézy.

Okrem toho expresia STAT3 v leukocytoch spojených s nádorom tiež hrá kľúčovú úlohu pri modulácii
imunity. Expresia STAT3 v zápalových bunkách umožňuje imunitný únik nádorov, zatiaľ čo delécia
STAT3 v makrofágoch a neutrofiloch zvyšuje Th1-sprostredkovanú odpoveď so zvýšenou produkciou
IFNγ, TNF-α a IL-1 [ 55 ]. Expresia STAT3 v myeloidných bunkách môže inhibovať dozrievanie
dendritických buniek znížením ich expresie IL-12 a potláča imunitnú odpoveď zvýšením expresie IL-23
v TAM [ 53 ].

Súhrnne, aktivácia signálnych transdukčných dráh NF-κB a STAT3 v rakovinových bunkách, ako aj v
zápalových bunkách v mikroprostredí nádoru, poskytuje veľkú výhodu pre proliferáciu nádorových
buniek, prežitie, migráciu a imunitný únik (Obrázok 4C, D).

Protirakovinové účinky CBD
3.1. Glióm
Glióm je najčastejšou primárnou malignitou mozgu. Glióm IV. stupňa, tiež nazývaný multiformný
glioblastóm (GBM) alebo glioblastóm, je jedným z najagresívnejších typov rakoviny. Prognóza GBM je
veľmi zlá s iba 4–5 % prežitím do piatich rokov. Súčasné liečebné modality zahŕňajú chirurgický zákrok,
po ktorom nasleduje rádioterapia a chemoterapia temozolomidom (TMZ) alebo karmustínom (BCNU).
Bohužiaľ, väčšina nádorov GBM je na tieto liečby rezistentná.

Kanabinoidy boli vo veľkej miere študované pri gliómoch kvôli naliehavým neuspokojeným
medicínskym potrebám. Tabuľka S1 sumarizuje publikované štúdie zamerané na účinky CBD na gliómy
buď samostatne alebo spolu s BCNU, TMZ, tamoxifénom, cisplatinou, γ-žiarením, ATM inhibítormi a
A9 -THC [ 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 62 , 63 , 64 ] . V týchto štúdiách sa použilo veľa bunkových línií GBM
s väčšinou použitím U87MG [ 56 , 57 , 58 , 60 , 61 , 6365 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 ] .
Antiproliferačné účinky CBD na GBM sú celkom jasné, ale priemerné hodnoty IC50 CBD sa medzi
rôznymi bunkovými líniami líšili: C6 (8,5 µM) [ 67 ], U87MG (12,75 ± 9,7 µM), U373 (21,6 ± 3,5 µM ) [
65 , 75 ], U251 (4,91 ± 6,1 uM) [ 57 , 60 ], SF126 (1,2 uM) [ 57 ] , T98 (8,03 ± 4,0 uM) [ 58 , 59 , 6070 ,
73 ], MZC (33,2 uM) [ 69 ] a GL261 (10,67 ± 0,58 uM) [ 59 ]. Rozdiely medzi rôznymi publikáciami môžu
byť spôsobené rozdielmi v postupoch vrátane testov používaných na meranie životaschopnosti a/alebo
času expozície CBD.

Ukázalo sa, že CBD, samostatne alebo s inými látkami, úspešne indukuje bunkovú smrť, inhibuje
bunkovú migráciu a inváziu in vitro, znižuje veľkosť nádoru, vaskularizáciu, rast a hmotnosť a zvyšuje
prežitie a vyvoláva regresiu nádoru in vivo [ 58 , 59 , 62 , 65 , 68 , 70 , 71 , 74 ]. Pokiaľ ide o
antiproliferačný účinok CBD na GBM, údaje ukazujú, že apoptóza sa vyskytuje nezávisle od CB 1 , CB 2
a TRPV1, ale je závislá od TRPV2 [ 58 , 65 , 66 , 67 , 69 , 72]. Konkrétne Ivanov a kol. zistili, že CBD, yžiarenie a inhibítor ATM KU60019 upregulujú signalizáciu TNF/TNFR1 a TRAIL/TRAIL-R2 spolu s DR5 v
rámci vonkajšej apoptotickej dráhy [ 61 , 64 ]. CBD tiež aktivuje dráhy JNK-AP1 a NF-KB na vyvolanie
bunkovej smrti. Menší dôraz sa kládol na úlohu autofágie alebo zastavenia bunkového cyklu v účinkoch
sprostredkovaných CBD na gliové bunky [ 57 , 58 , 64 , 72 , 74 ].

Bolo skúmaných mnoho následných účinkov CBD. Viaceré práce uvádzajú zvýšenú úroveň oxidačného
stresu v bunkových líniách GBM ošetrených CBD, ale nie A9-THC [ 58 , 65 , 73 , 76 ] . Massi a kol. zistili,
že hladina ROS sa zvyšuje časovo závislým spôsobom, s významom už po piatich hodinách, keď boli
bunky U87MG ošetrené 25 uM CBD [ 76 ]. Zároveň sa glutatión, antioxidant, výrazne znížil po šiestich
hodinách liečby CBD. Na rozdiel od toho neexistuje žiadne výrazné zvýšenie ROS v normálnych gliových
bunkách ošetrených CBD. Súbežná liečba CBD a antioxidantov, vrátane N-acetylcysteín (NAC) a αtokoferol (tj vitamín E) zoslabili zabíjacie účinky CBD [ 58 ]. Celkovo vzaté, štúdie na bunkových líniách
GBM naznačujú, že CBD indukuje bunkovú smrť s najväčšou pravdepodobnosťou zvýšením regulácie
ROS. Scott a kol. zistili, že CBD tiež zvyšuje expresiu proteínov tepelného šoku (HSP), o ktorých sa zistilo,
že sú spojené so zvýšenou produkciou ROS, pretože NAC bráni úlohe HSP [ 73 ]. Je zaujímavé, že
použitie inhibítorov HSP spolu s CBD preukázalo zvýšenie cytotoxického účinku a zníženie IC50 CBD
.hodnota významne, od 11 ± 2,7 uM do 4,8 ± 1,9 uM v bunkách T98G. To naznačuje, že inhibítory HSP
môžu byť použité ako doplnková liečba s CBD. Nedávno Aparicio-Blanco a spol. podávali CBD v
lipidových nanokapsulách (LNC) GBM in vitro v snahe poskytnúť vzorec CBD s predĺženým uvoľňovaním
[ 75 ]. LNC naplnené CBD boli účinnejšie pri znižovaní hodnôt IC50 , keď boli menšie a vystavené dlhší
čas.

V GBM CBD inhibuje dráhu prežitia PI3K/AKT znížením fosforylácie AKT1/2 (pAKT) a p42/44 MAPK bez
ovplyvnenia hladín celkového proteínu AKT a p42/44 MAPK [ 57 , 59 , 61 , 70 , 72 , 73 ]. Táto dráha
môže byť tiež zodpovedná za autofágiu sprostredkovanú CBD v gliómových kmeňových bunkách,
pretože v týchto bunkách je PTEN upregulovaný, zatiaľ čo AKT je downregulovaný [ 72 ]. Dráha PI3K

hrá dôležitú úlohu pri expresii TRPV2, ktorý je potenciálnym cieľom CBD. V U251 Δ9 - THC a CBD spolu,
ale nie oddelene, znížili reguláciu p42/44 MAPK [ 57]. Zatiaľ čo Scott a spol. odhalili, že samotné bunky
T98G a U87MG ošetrené CBD, aj keď vo vyššej koncentrácii (20 µM), znížili hladiny pAKT a p42/44
MAPK, a to ešte viac v kombinácii s γ-žiarením [ 59 ]. CBD môže tiež aktivovať proapoptickú dráhu MAP
kinázy. Ivanov a kol. zistili, že liečba CBD spolu s γ-žiarením viedla k upregulácii aktívnych JNK1/2 a p38
MAPK, najmä v bunkách U87MG [ 61 ]. Avšak s použitím buniek U251 Marcu et al. ukázali, že A 9 -THC
a CBD nezvýšili aktivitu JNK1/2 alebo p38 MAPK [ 57 ]. Rozdiel môže byť spôsobený genetickým
rozdielom medzi rôznymi bunkovými líniami GBM.

Massi a kol. skúmali, ako CBD moduluje 5-lipoxygenázu (5-LOX), COX-2 a endokanabinoidný systém v
GBM [ 68 , 73 , 76 ]. Zistili, že CBD in vivo znížilo 5-LOX, ale nie COX-2. Liečba CBD tiež viedla k zvýšenej
expresii amidhydrolázy mastných kyselín (FAAH), ktorá znižuje hladinu AEA, čo naznačuje, že CBD môže
inhibovať produkciu zápalových mediátorov nepriamo zoslabovaním endokanabinoidného systému v
GBM.

Okrem γ-žiarenia bol CBD testovaný aj s alkylačnými činidlami, najmä TMZ, pričom sa preukázalo, že
spolu majú synergické antiproliferatívne účinky na gliómové bunky [ 60 , 62 , 63 , 74 ]. Kosgodage a kol.
zistili, že bunky ošetrené CBD, samotné a s TMZ, zvýšili extracelulárne vezikuly (EV) obsahujúce
antionkogénny miR-126 [ 63 ]. Boli tiež znížené hladiny proonkogénneho miR-21 a prohibitínu, ktoré
sú zodpovedné za funkcie rezistentné voči chemoterapii a ochranné vlastnosti mitochondrií.

V predklinických modeloch GBM myší perorálne podávanie kombinácie A9 -THC a CBD podobnej
Sativexu v pomere 1:1 s TMZ znížilo rast nádoru a zvýšilo prežitie [ 62 , 74 ]. Tieto zistenia viedli k dvom
klinickým štúdiám fázy I/II [ 77 , 78 ]. Predbežné výsledky sú dostupné len pre jednu štúdiu a sú sľubné
( NCT01812603 ) [ 79 ]. Pacienti s GBM boli liečení buď Sativexom, CBD:Δ 9-THC (1:1), orálny-slizničný
sprej s TMZ s intenzívnou dávkou alebo placebo a prvá časť štúdie nepreukázala žiadnu toxicitu 3. alebo
4. stupňa. V druhej časti tejto štúdie rovnaká kombinácia liekov zvýšila medián prežitia v porovnaní so
skupinou s placebom so zvýšeným jednoročným prežitím o 83 % a 56 %. Najčastejšie hlásené nežiaduce
účinky liečby boli závraty a nevoľnosť. Odolnosť voči liečbe TMZ môže byť znížená použitím kombinácií
CBD: A 9 -THC. Dúfame, že po zverejnení celej správy budú autori podrobnejšie diskutovať o
bezpečnosti a účinnosti a pomôžu určiť, ktoré nežiaduce účinky možno pripísať Sativexu a TMZ.

Existuje aj niekoľko prípadových štúdií, ktoré popisovali použitie CBD u pacientov s gliómami vysokého
stupňa [ 80 , 81 ]. Dvaja pacienti boli liečení prokarbazínom, lomustínom a vinkristínom spolu s CBD
(jeden pacient v dávke 100–200 mg/deň perorálne a druhý v dávke 300–450 mg/deň perorálne)
približne dva roky [ 80]. U oboch pacientov nedošlo počas dvoch rokov po liečbe k žiadnej progresii
ochorenia. Nežiaduce účinky liečby zahŕňali vyrážku, stredne závažnú nevoľnosť, vracanie a únavu bez
akejkoľvek lymfopénie, trombocytopénie, hepatálnej toxicity alebo neurotoxicity. V sérii prípadov
popisujúcej deväť pacientov s GBM IV. stupňa sa priemerné prežitie s kombináciou chirurgického
zákroku, rádioterapie a chemoterapie a CBD (200–400 mg/deň) predĺžilo na 22,3 mesiaca a dvaja
pacienti nemali žiadne známky progresia ochorenia počas troch alebo viacerých rokov [ 81 ].

Celkovo vzaté, publikované výsledky naznačujú, že samotné CBD alebo v kombinácii s A9 -THC, TMZ
alebo γ-žiarením sú veľmi sľubné pri liečbe gliómu. Okrem toho sa nepriaznivé účinky samotného CBD
alebo spolu s A9 -THC zdajú byť relatívne neškodné.

3.2. Rakovina prsníka
Rakovina prsníka je hlavnou príčinou nových prípadov rakoviny a druhou hlavnou príčinou úmrtí žien
na rakovinu v Spojených štátoch [ 82 ]. Účinky CBD na rakovinu prsníka sa skúmajú od roku 2006;
výskum v tejto oblasti prešiel v poslednom čase rozšírením ( tabuľka S2 ). Rôzne bunkové línie rakoviny
prsníka sa použili na demonštráciu reakcie na CBD závislú od dávky, vrátane buniek pozitívnych na
estrogénový receptor (ER) (MCF-7, ZR-75-1, T47D), ER-negatívnych buniek (MDA-MB -231, MDA-MB468 a SK-BR3) a bunky trojnásobne negatívneho karcinómu prsníka (TNBC) (SUM159, 4T1up, MVT-1 a
SCP2) [ 67 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88]. Už 1 až 5 uM CBD vyvolalo významnú bunkovú smrť v MDA-MB231 po 24 hodinách [ 89 ]. Hodnoty IC 50 CBD pre väčšinu bunkových línií sú trvalo nízke, čo naznačuje,
že bunkové línie rakoviny prsníka sú vo všeobecnosti citlivé na antiproliferatívne účinky CBD bez
významného účinku na netransformované epiteliálne bunky prsníka [ 87 ].

CBD uplatňuje svoje antiproliferatívne účinky na bunky rakoviny prsníka prostredníctvom rôznych
mechanizmov, vrátane apoptózy, autofágie a zastavenia bunkového cyklu [ 67 , 83 , 87 ]. Ligresti a kol.
uviedli, že bunky MDA-MB-231 ošetrené CBD vyvolali apoptotický účinok zahŕňajúci kaspázu-3, zatiaľ
čo CBD uplatnilo svoje účinky na MCF-7 prostredníctvom zastavenia bunkového cyklu v kontrolnom
bode G1/S [ 67 ] . Ako už bolo povedané, zastavenie bunkového cyklu v kontrolnom bode G 1 / S bolo
nedávno preukázané v bunkách MDA-MB-231 a 4T1 po liečbe CBD [ 90 ]. Počas aktivácie CB 2a TRPV1
receptory boli pozorované v MDA-MB-231 bunkách, účinok bol čiastočný. Novšie štúdie zistili, že
antiproliferatívne účinky CBD na bunky rakoviny prsníka sú nezávislé od endokanabinoidných
receptorov [ 87 ]. Neustále sa ukázalo, že CBD vytvára ROS, ktoré následne inhibujú proliferáciu a
indukujú bunkovú smrť [ 63 , 67 , 87 , 88 , 89 ]. CBD uplatňuje svoje proapoptotické účinky
downreguláciou mTOR, AKT, 4EBP1 a cyklínu D, zatiaľ čo upreguluje expresiu PPARy a jeho jadrovú
lokalizáciu [ 83 , 87]. Shrivastava a kol. ukázali, že inhibícia AKT/mTOR signálnej dráhy a indukcia ER
stresu tiež indukovali autofágiu popri apoptóze [ 87 ]. Pri zvýšených koncentráciách CBD alebo pri
inhibícii autofágie sa hladiny apoptózy zvýšili. Ďalej ukázali, že CBD môže koordinovať apoptózu a
autofágiu prostredníctvom translokácie a štiepenia Beclin-1.

Ukázalo sa tiež, že CBD inhibuje migráciu, inváziu a metastázy pri agresívnej rakovine prsníka in vivo a
in vitro [ 67 , 84 , 88 , 90 ]. McAllister a kol. pozorovali zníženú reguláciu proteínu Id-1 prostredníctvom
ERK a ROS v nádoroch MDA-MB-231 a MDA-MB-436 liečených CBD. Táto downregulácia korelovala s
poklesom nádorovej invázie a metastáz [ 86 , 90 ]. Zistilo sa tiež, že expresia Id-1 je znížená v pľúcnych
metastatických ložiskách. V súlade s týmito pozorovaniami CBD nedokázalo inhibovať pľúcne
metastázy v bunkách rakoviny prsníka s nadmernou expresiou Id-1 [ 88]. Je zaujímavé, že táto istá
štúdia ukázala, že pri nižšej koncentrácii (1,5 µM), ktorá produkovala ROS a inhibovala expresiu Id-1 v
bunkách MDA-MB-231, CBD neindukovalo autofágiu ani apoptózu [ 88 ]. Nedávno sa ukázalo, že CBD
inhibuje proliferatívnu, migračnú a invazívnu povahu buniek TNBC potlačením aktivácie dráhy
EGF/EGFR a jej následných cieľov (AKT a NF-κB) [ 84 ]. MMP, faloidín a aktínové stresové vlákna sú
dôležité pri invázii nádorov a boli tiež potlačené CBD. Tieto výsledky, keďže sa týkajú dráhy EGF/EGFR
a MMP, faloidínových a aktínových stresových vlákien, boli tiež potvrdené in vivo. Ukázalo sa, že

veľkosť primárneho nádoru klesá spolu s počtom pľúcnych metastatických ložísk, objemom a
vaskularizáciou u myší liečených CBD [84 , 90 ]. Je zaujímavé, že keď sa CBD podávalo trikrát týždenne,
a nie denne, ako to urobili McAllister et al., počet metastáz sa znížil a myši prežili dlhšie, ale primárny
nádor sa neznížil [ 88 , 90 ]. Zistilo sa, že znížená angiogenéza a invázia sú spôsobené zmenou v
mikroprostredí nádoru, napríklad výrazným znížením CCL3, GM-CSF a MIP-2, čo viedlo k inhibícii
náboru TAM (Obrázok 4A) [ 84 ]. Nakoniec ďalšia štúdia opísala syntetický kanabinoidný analóg, O1663, ktorý sa ukázal byť účinnejší ako CBD aj A9 -THC a podobne indukoval bunkovú smrť a autofágiu
[ 88 ]. O-1663 tiež inhiboval agresivitu rakoviny prsníka in vitro a in vivo . Významne zvýšilo prežitie pri
pokročilých metastázach rakoviny prsníka, inhibovalo tvorbu metastatických ložísk ≥2 mm a vyvolalo
regresiu etablovaných metastatických ložísk, všetko bez výraznej toxicity. Celkovo dôkazy naznačujú,
že existuje viacero mechanizmov, ktorými CBD bráni migrácii nádorov.

Kosgodage a kol. ukázali, že bunky rakoviny prsníka liečené CBD mali zvýšenú senzibilizáciu na
cisplatinu. CBD významne znížilo uvoľňovanie exozómov a mikrovezikúl (EMV) (pri 100–200 nm), ktoré
zvyčajne napomáhajú šíreniu nádorov a spôsobujú chemorezistenciu [ 89]. V tých istých bunkách MDAMB-231 však došlo k zvýšeniu uvoľňovania väčších EMV (201–500 nm). Tieto bunky vykazovali
koncentračne závislé zvýšenie ROS, úniku protónov, mitochondriálneho dýchania a hladín ATP. Autori
pripisovali tieto účinky buď vyššej citlivosti, alebo príznakom vyskytujúcich sa pseudoapoptotických
odpovedí, kde apoptotické faktory, ako je ROS, sú stále na nižšej úrovni, čo vedie ku konverzii
apoptozómov na EMV. CBD inhibovalo paclitaxelom indukovanú neurotoxicitu prostredníctvom 5HT1A receptorového systému bez podmienenej odmeny alebo kognitívneho poškodenia [ 85]. Tiež
znížila životaschopnosť buniek 4T1 a MDA-MB-231. CBD teda môže byť životaschopnou doplnkovou
liečbou rakoviny prsníka, pretože môže senzibilizovať bunky, čo umožňuje predpisovať potenciálne
nižšie dávky takýchto toxických chemikálií.

Celkovo sa ukázalo, že CBD je neustále účinné v mnohých bunkách rakoviny prsníka a myších modeloch,
pokiaľ ide o jej antiproliferatívne a proapoptotické účinky, pričom mechanizmy týchto účinkov sa môžu
líšiť. V tomto bode je naliehavá potreba klinických skúšok zameraných na protinádorový účinok CBD
na rakovinu prsníka, pretože sa zdá, že ide o ďalší logický krok v progresii vývoja CBD ako alternatívy
liečby rakoviny prsníka.

3.3. Rakovina pľúc
Na základe epidemiologických štúdií American Cancer Society je rakovina pľúc druhou najčastejšou
rakovinou u mužov aj žien [ 82 ]. Rakoviny pľúc sú klasifikované ako malobunkový karcinóm pľúc (SCLC,
13 %) a nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC, 84 %), ktoré možno ďalej rozdeliť na adenokarcinóm,
skvamocelulárny karcinóm a veľkobunkový karcinóm.

Ramer a kolegovia publikovali mnoho štúdií o účinkoch CBD na rakovinu pľúc ( tabuľka S3 ) [ 91 , 92 ,
93 , 94 ]. Dôsledne používali test WST-1 na hodnotenie životaschopnosti rakoviny pľúc. CBD znížilo
životaschopnosť dvoch bunkových línií NSCLC, A549 (bunková línia adenokarcinómu pľúc) a H460
(bunková línia veľkobunkového karcinómu pľúc), s hodnotami IC50 3,47 µM a 2,80 µM [ 94 ] . Došlo k
29 % a 63 % zníženiu invázie A549 po inkubácii s 0,001 uM alebo 0,1 uM CBD počas 72 hodín [ 92]. V
bunkách A549 sa po ošetrení 0,001 uM alebo 0,1 uM CBD nezistila žiadna významná bunková smrť.

Ukázalo sa, že rôzne bunkové línie rakoviny pľúc (napr. A549, H358 a H460) exprimujú CB1 , CB2 a
TRPV1 , na ktorých sa antiinvazívna funkcia CBD čiastočne opiera [ 91 , 92 , 93 ]. CBD tiež významne
znížilo veľkosť nádoru a pľúcne metastatické uzliny (z priemeru 6 uzlín na iba 1 uzlík) v modeli nádoru
s xenoštepom A549 [ 92 , 93 ].

Jedným z mechanizmov proapoptotického účinku CBD je aktivácia COX-2, cesty degradácie
endokanabinoidov, a PPAR-γ [ 94 ]. Liečba CBD pri 3 uM v A549, H460 a bunkách primárneho pľúcneho
nádoru od pacienta s mozgovými metastázami viedla k upregulácii COX-2 a PPAR-y mRNA aj proteínu.
Tieto pozorovania boli tiež potvrdené in vivo. Produkty odvodené od COX-2 (PGE2 , PGD2 a 15d-PGJ2
) boli tiež zvýšené v bunkách rakoviny pľúc ošetrených CBD. Potlačením aktivity COX-2 a PPAR-y
antagonistami alebo siRNA boli proapoptotické a cytotoxické účinky CBD výrazne oslabené. V súlade s
myšlienkou na modeli pľúcneho nádoru inhibícia PPAR-y pomocou GW9662 zvrátila supresívne účinky
CBD na nádor.

Zatiaľ čo Ramer a spol. diskutovali o protinádorových účinkoch inhibítora aktivátora plazminogénu-1
(PAI-1), poskytli dôkazy podporujúce prvé z nich [ 92 ]. Pri 1 uM CBD došlo k zníženiu PAI-1 mRNA a
proteínu v A549, H358 a H460. Toto bolo potvrdené in vivo pomocou myšacieho modelu A549 s 5
mg/kg CBD trikrát týždenne. In vitro bola antiinvazívna vlastnosť CBD znížená knockdownom siRNA
PAI-1 a bola zvýšená pri liečbe rekombinantného PAI-1. CBD-sprostredkovaný pokles PAI-1 je čiastočne
spôsobený aktiváciou CB1 , CB2 a TRPV1, pretože ich antagonisty zvrátili účinok. Preto CBD funguje ako
agonista CB 1 , CB 2 a TRPV1 pri rakovine pľúc.

Hodnotili sa tkanivové inhibítory MMP (TIMP), ktoré súvisia s antiinvazívnym účinkom CBD a zistilo sa,
že sú indukované CBD spôsobom závislým od času a koncentrácie [ 93 ]. CBD-sprostredkovaná
upregulácia TIMP - 1 bola pripísaná aktivácii CB1 , CB2 a TRPV1. CBD tiež aktivovalo p38 MAPK a p42/44
MAPK, dva downstream ciele TRPV1. Na pripojenie CB1 , CB2 a TRPV1 k aktivácii MAPK a TIMP - 1
Ramer a kol. skúmali expresiu a funkciu intercelulárnej adhéznej molekuly-1 (ICAM-1),
transmembránového glykoproteínu podieľajúceho sa na metastázovaní nádoru [ 91 ] (Obrázok 5A).
Časovo a koncentračne závislé zvýšenie ICAM-1 bolo pozorované v CBD ošetrených A549, H358, H460
a bunkách od pacienta s mozgovým metastatickým NSCLC. Bolo tiež pozorované zvýšenie expresie
TIMP-1 mRNA, ale nastalo po zvýšení ICAM-1 mRNA. Expresia ICAM-1 bola závislá od aktivácie p42/44
MAPK a p38 MAPK. V in vivo modeli A549 vykazujúcom antiinvazívne vlastnosti CBD boli tiež
upregulované ICAM-1 a TIMP-1. Inaktivácia ICAM-1 pomocou neutralizačnej protilátky a siRNA viedla
k zníženiu aktivácie TIMP-1, ako aj k zníženiu antiinvazívnych vlastností CBD. Tieto údaje naznačujú, že
MAPK aktivujú ICAM-1, ktorý potom stimuluje funkciu TIMP-1, ktorý následne potláča inváziu nádoru.

Účinky CBD na rakovinové bunky a infiltráciu imunitných buniek. ( A ) Prostredníctvom svojich interakcií
s receptormi CB1 , CB2 a TRPV1 indukuje CBD zastavenie bunkového cyklu a apoptózu v rakovinových
bunkách. ( B ) CBD tiež viaže receptory CB 1 a CB 2 na infiltrujúcich zápalových bunkách a narúša
produkciu protumorogénnych cytokínov, čo vedie k neúčinnej imunosupresii a podporuje smrť
nádorových buniek. Produkcia ROS fagocytárnymi bunkami narušuje ER a mitochondriálnu
homeostázu v nádorových bunkách, čo vedie k apoptóze. UPR: rozložená proteínová odpoveď.

V samostatnej štúdii Haustein a kol. skúmali CBD-indukovanú expresiu ICAM-1 na cytotoxicitu
sprostredkovanú lymfokínom aktivovaným zabíjaním (LAK) [ 95 ]. Liečba 3 uM CBD indukovala expresiu
ICAM-1 a lýzu nádorových buniek sprostredkovanú LAK bunkami v A549 a H460, spolu s metastatickými
bunkami od pacienta s NSCLC. Zvýšená náchylnosť na adhéziu a lýzu prostredníctvom LAK v bunkách
ošetrených CBD bola zvrátená použitím neutralizačnej protilátky ICAM-1. Tento efekt bunkovej lýzy bol
zvrátený použitím ICAM-1 siRNA spolu s antagonistami CB1 , CB2 a TRPV1. Antigén asociácie funkcie
lymfocytov (LFA-1) zvrátil CBD-indukované zabíjacie účinky na LAK bunky, čo naznačuje, že funguje ako
protireceptor ICAM-1 [ 95]. Nakoniec, CBD neindukovalo bunkami LAK sprostredkovanú lýzu a
upreguláciu ICAM-1 nenádorových bronchiálnych epitelových buniek, čo naznačuje, že tento účinok je
špecifický pre rakovinové bunky.

Celkovo tieto štúdie naznačujú, že prostredníctvom receptorov CB1 , CB2 a TRPV1 CBD aktivuje p38
MAPK a p42/44 MAPK, ktoré najskôr indukujú ICAM-1 a potom TIMP- 1 . Upregulácia ICAM-1 a TIMP1 potom tlmí inváziu rakoviny pľúc (Obrázok 5A).

V súčasnosti nie sú publikované žiadne výsledky klinickej štúdie s použitím CBD na liečbu pacientov s
rakovinou pľúc. V nedávnej kazuistike sa však 81-ročný pacient pokúsil samostatne liečiť svoj pľúcny
adenokarcinóm pomocou CBD oleja [ 96 ]. Pri prvej diagnóze s hmotnosťou 2,5 × 2,5 cm a viacerými
mediastinálnymi masami bola pacientovi odmietnutá chemoterapia a rádioterapia vzhľadom na jeho
vek a profil toxicity týchto liečebných postupov. O rok neskôr však počítačová tomografia (CT) ukázala,
že nádor a mediastinálne lymfatické uzliny začali ustupovať. Počas tohto obdobia bol primárnym
faktorom, ktorý sa zmenil, že začal užívať 2% CBD olej. Nežiaduce účinky zahŕňali miernu nevoľnosť a
nepríjemnú chuť.

3.4. Kolorektálny karcinóm
V USA je kolorektálny karcinóm (CRC) treťou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu u mužov aj žien [
82 ]. Štúdie využívajúce dve CRC bunkové línie, Caco-2 a DLD-1, ako aj zdravé a rakovinové tkanivá od
deviatich pacientov s CRC, naznačujú, že produkcia endokanabinoidov je významne zvýšená u
prekanceróznych adenomatóznych polypov a v menšej miere aj v rakovinovom tkanive hrubého čreva
[ 97 ]. Normálne ľudské kolorektálne tkanivo exprimuje CB1 aj CB2 spolu s AEA, 2-AG a enzýmami
metabolizujúcimi endokanabinoidy, ako je FAAH . Transformované adenomatózne polypy majú
zvýšené hladiny 2-AG v porovnaní s normálnymi kolorektálnymi tkanivami. Zatiaľ čo bunky DLD-1
exprimujú CB 1 aj CB 2bunky Caco- 2 exprimujú iba CB1 . V závislosti od štádia rakoviny môžu
endokanabinoidy buď inhibovať alebo podporovať rast CRC. V závislosti od štádia rakoviny teda môžu
byť aktivátory aj inhibítory endokanabinoidného systému užitočné v boji proti CRC.

Účinky CBD na CRC sú zhrnuté v tabuľke S4 . Zabíjanie buniek CRC pomocou CBD v závislosti od dávky
bolo preukázané mnohými štúdiami, avšak hodnoty IC50 SW480 boli hlásené ako nízke až 5,95 µM a
vysoké až 16,5 µM počas 48 hodín [ 98 , 99 100 ] . Táto zabíjacia odpoveď závislá od dávky je špecifická
pre bunky CRC a nie pre normálne ľudské kolorektálne bunky [ 101 ]. Hodnota IC50 pre CaCo -2 bola
uvedená ako 7,5 ± 1,3 uM [ 67]. Za fyziologických podmienok kyslíka v hrubom čreve, odhadovaných
okolo 5 %, boli Caco-2 ešte citlivejšie na CBD, pričom vykazovali pokles proliferácie pri 0,5 µM v
porovnaní s 1 µM pod atmosférickým kyslíkom (~20 %) [ 102 ]. Rovnaká štúdia zistila, že za

fyziologických podmienok kyslíka sú antiproliferatívne účinky CBD pravdepodobne spôsobené jeho
schopnosťou indukovať mitochondriálne ROS. Apoptóza bola opísaná ako hlavná cesta bunkovej smrti
prostredníctvom CBD pri CRC [ 98 , 101 , 103 ].

Sreevalsan a kol. použili bunky SW480 s 15 uM CBD, aby ukázali, že apoptóza bola závislá od fosfatázy
a endokanabinoidov [ 98 ]. Po 24 hodinách CBD vyvolalo expresiu rôznych fosfatáz s dvojitou
špecifickosťou a proteínových tyrozínfosfatáz, vrátane DUSP1, DUSP10, sérového ACPP, bunkového
ACPP a PTPN6. V súlade s hypotézou sa apoptóza znížila použitím inhibítora fosfatázy, ortovanadátu
sodného (SOV). Zničenie CB 1 a CB 2 tiež inhibovalo apoptózu. Spoločne tieto štúdie naznačujú, že
apoptotický účinok CBD v CRC je prostredníctvom endokanabinoidného systému a aktivácie jeho
následných cieľov, vrátane rôznych fosfatáz.

Ukázalo sa, že CBD indukuje apoptózu sprostredkovanú Noxa prostredníctvom generovania ROS a
nadmerného stresu ER [ 101 ]. V bunkách HCT116 a DLD-1 liečba CBD vyvolala nadprodukciu ROS,
najmä mitochondriálneho superoxidového aniónu, a to súviselo s aktiváciou Noxa. Jeong a kol. tiež
zistili, že apoptóza aktivovaná Noxa bola závislá od nadmerného stresu ER z ATF3 a ATF4 [ 101 ]. Tieto
proteíny viažu promótor Noxa a stimulujú jeho expresiu. Podobne, in vivo, CBD-ošetrené CRC nádory
tiež viedli k významnému zníženiu veľkosti nádoru a indukcii apoptózy pomocou Noxa.

Použitím buniek HCT115 a Caco-2 Aviello et al. zistili, že 10 uM CBD má antiproliferatívne účinky
prostredníctvom viacerých mechanizmov [ 104 ]. CBD môže pôsobiť prostredníctvom nepriamej
aktivácie receptorov zvýšením endokanabinoidov, konkrétne 2-AG, v CRC bunkových líniách. In vivo
CBD v dávke 1 mg/kg významne znížilo azoxymetánom indukované aberantné kryptové ložiská, polypy,
nádory a percento myší nesúcich polypy. Zistilo sa, že protinádorový mechanizmus CBD prebieha
prostredníctvom downregulácie dráhy PI3K/AKT a upregulácie kaspázy-3.

Niekoľko štúdií tiež skúmalo CBD ako doplnok k chemoterapii pre CRC [ 101 , 103 ]. CRC sa často lieči
chirurgicky v spojení s kombináciou 5-fluóruracilu, leukovorínu a oxaliplatiny (FOLFOX). V snahe
prekonať potenciálnu rezistenciu voči FOLFOX, Jeong et al. ošetrili bunky DLD-1 a colo205 rezistentné
na oxaliplatinu oxaliplatinou a CBD (4 µM) a zistili, že CBD dokázalo zvýšiť autofágiu sprostredkovanú
oxaliplatinou prostredníctvom zníženej fosforylácie NOS3, ktorá sa podieľa na produkcii oxidu
dusnatého (NO) a hrá úlohu úloha pri rezistencii na oxaliplatinu [ 100]. Kombinácia oxaliplatiny a CBD
spôsobila mitochondriálnu dysfunkciu (znížená spotreba kyslíka, potenciál mitochondriálnej
membrány, aktivita mitochondriálneho komplexu I a počet mitochondrií) prostredníctvom zníženej
expresie SOD2. Tieto výsledky boli potvrdené aj in vivo.

Alternatívna cielená terapia rakoviny CRC, ligand indukujúci apoptózu súvisiaci s TNF (TRAIL), tiež
preukázal rezistenciu, ktorú možno prekonať pridaním CBD (4 uM) do buniek HCT116, HT29 a DLD-1 [
103]. CBD a TRAIL zvýšili apoptózu prostredníctvom aktivácie génov súvisiacich so stresom ER, vrátane
PERK, CHOP a DR5. In vivo TRAIL s CBD preukázal významný pokles rastu nádoru a zvýšený počet
apoptotických buniek. Celkovo tieto štúdie terapie FOLFOX a TRAIL naznačujú, že CBD možno
považovať za terapeutickú možnosť pre CRC alebo možno ako doplnkovú liečbu, aby fungovala

synergicky s konvenčnými chemoterapiami. V súčasnosti neexistujú žiadne klinické štúdie súvisiace s
CBD v CRC, avšak tieto zistenia týkajúce sa synergických účinkov CBD s chemoterapiou sú veľmi sľubné
a sú dobrým dôvodom na klinické skúšanie v budúcnosti.

3.5. Leukémia/lymfóm
Naše chápanie účinkov CBD na leukémiu a lymfóm sa v posledných rokoch rozšírilo ( tabuľka S5 ).
Bunkové línie EL-4 a Jurkat sú bežne používané modely pre lymfóm a leukémiu, v danom poradí. CBD
vyvolalo na dávke a čase závislý zabíjací účinok na tieto leukemické a lymfómové bunkové línie, zatiaľ
čo monomolekulárne bunky periférnej krvi boli voči CBD odolnejšie [ 105 , 106 , 107 , 108 , 109 ].

McKallip a kol. [ 106 ] zistili, že v bunkách EL-4 aj Jurkat boli antiproliferatívne účinky CBD
sprostredkované prostredníctvom CB 2 , ale nezávisle od CB 1 a TRPV1 [ 106 ]. Avšak v samostatnej
štúdii Olivas-Aguirre et al. ukázali, že účinky CBD sú nezávislé od endokanabinoidných receptorov a Ca2
+ kanálov plazmatickej membrány v bunkách Jurkat [ 110 ]. Tieto protichodné výsledky je potrebné
vyriešiť budúcimi štúdiami. Napriek tomu väčšina výskumov leukémie/lymfómov potvrdila apoptózu
ako mechanizmus, ktorým dochádza k bunkovej smrti sprostredkovanej CBD, buď samostatne alebo v
kombinácii s inými liečebnými modalitami, vrátane γ-žiarenia, Δ 9-THC, vinkristín a cytarbín [ 105 , 106
, 107 , 110 ]. Jedna štúdia tiež preukázala, že CBD znížilo nádorové zaťaženie a vyvolalo apoptózu in
vivo [ 106 ]. Kalenderoglou a kol. zistili, že CBD môže vyvolať zastavenie bunkového cyklu v bunkách
Jurkat so zvýšeným počtom buniek vo fáze G1 [ 108 ]. Liečba CBD tiež viedla k zmenám morfológie
buniek, vrátane zníženej veľkosti buniek, rozsiahlej vakuolizácie, opuchnutých mitochondrií,
rozobratých ER a Golgiho a krvácania z plazmatickej membrány [ 108 , 110 ].

Podobne ako výsledky iných rakovín, ako je uvedené vyššie, CBD tiež vyvolalo ROS pri leukémii a
lymfóme [ 106 , 110 , 111 ]. Liečba Jurkatom a MOLT-4, ďalšou leukemickou bunkovou líniou, s ≥2,5
uM CBD počas 24 hodín vyvolala zvýšené hladiny ROS [ 106 ]. Ošetrenie buniek spolu s lapačmi ROS,
α-tokoferolom a NAC znížilo zabíjacie účinky CBD. Expozícia CBD tiež zvýšila NOX4 a p22 phox, zatiaľ čo
inhibícia NOX4 a p22 phox znížila hladiny ROS a inhibovala bunkovú toxicitu vyvolanú CBD. V súlade s
týmito pozorovaniami boli hladiny ROS významne zvýšené už po dvoch hodinách liečby CBD v bunkách
EL-4 so súčasným poklesom bunkových tiolov [ 111 ].

Kalenderoglou a kol. skúmali účinky CBD na dráhu mTOR v bunkách Jurkat [ 108 ]. Zistili, že CBD znižuje
fosforyláciu AKT a ribozomálneho proteínu S6. Tiež testovali účinky CBD s rôznymi podmienkami živín
a kyslíka a zistili, že antiproliferatívne účinky CBD samotného alebo spolu s doxorubicínom boli väčšie
s 1% sérom ako s 5% sérom. Olivas-Aguirre a kol. zistili, že keď boli Jurkatove bunky ošetrené nižšími
koncentráciami CBD, stále dochádzalo k proliferácii (pri 1 µM CBD) a autofágia bola zvýšená pri 10 µM
CBD [ 110 ]. Avšak pri vyšších koncentráciách (30 uM) sa aktivovala vnútorná apoptotická dráha, čo
viedlo k uvoľneniu cytochrómu c a Ca2 +preťaženie v mitochondriách. V bunkových líniách Burkittovho
lymfómu, Jiyoye a Mutu I, AF1q stimuloval bunkovú proliferáciu a znižoval expresiu ICAM-1, vďaka
čomu sa bunky stali odolnými voči chemoterapiám [ 104 ]. Po vystavení CBD počas 24 hodín bol účinok
rezistentný na chemoterapiu dramaticky oslabený.

3.6. Rakovina prostaty
Rakovina prostaty je najčastejšou rakovinou a druhou najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s
rakovinou u mužov [ 82 ]. Podrobný súhrn štúdií popisujúcich účinky CBD na rakovinu prostaty možno
nájsť v tabuľke S6 . Bunkové línie rakoviny prostaty použité v týchto štúdiách možno rozdeliť na
androgénny receptor (AR)-pozitívne (LNCaP a 22RV1) a AR-negatívne (DU-145 a PC-3). CBD môže
inhibovať expresiu androgénneho receptora v AR-pozitívnych bunkových líniách [ 112 ]. Pokiaľ ide o
endokanabinoidné receptory, v závislosti od špecifického typu rakovinových buniek, buď CB 1 alebo
CB 2 , alebo oboje, sú v bunkách rakoviny prostaty upregulované v porovnaní s normálnymi bunkami
prostaty [ 112 , 113]. Konkrétne 22RV1 exprimuje iba CB1, zatiaľ čo DU-145 exprimuje iba CB2 . Hoci
CB 1 a CB 2 možno nájsť v LNCaP aj PC-3, ich hladiny sú oveľa výraznejšie v PC-3. TRPV1 je exprimovaný
vo všetkých štyroch bunkových líniách rakoviny prostaty, pričom najvyššia expresia sa nachádza v
bunkách DU-145.

CBD indukované antiproliferatívne účinky a apoptózou sprostredkovaná bunková smrť
(prostredníctvom vnútornej dráhy) v bunkách rakoviny prostaty, ktoré môžu byť závislé od CB 2 , ale
nie CB 1 , a prechodného receptorového potenciálneho katiónového kanála, člena podrodiny M 8
(TRPM8) receptor v LNCaP bunkách [ 112 , 113 ]. Okrem toho sa ukázalo, že liečba CBD znižuje expresiu
prostatického špecifického antigénu (PSA), vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF) a
prozápalových cytokínov [ 113 ]. Liečba CBD viedla k zastaveniu bunkového cyklu pri prechode G0/G1
v bunkách LNCaP a PC3 a prechodu G1/S v bunkách DU-145.

Podobne ako CRC, Sreevalsan et al. zistili, že fosfatázy s duálnou špecifickosťou a proteín tyrozín
fosfatázy boli tiež indukované CBD v bunkách LNCaP [ 98 ]. Inhibícia fosfatáz inhibítorom fosfatázy,
SOV, znížila štiepenie PARP. Okrem toho CBD zvýšilo fosforyláciu p38 MAPK. Najnovšie Kosgodage a
spol. zistili, že v PC3 liečba CBD (1 uM a 5 uM) znížila uvoľňovanie EMV [ 89 , 114 ]. Ukázalo sa tiež, že
CBD znižuje mitochondriálne asociované proteíny, prohibitín a STAT3, čo môže byť príčinou poklesu
EMV.

V tomto bode bola vykonaná iba jedna štúdia testujúca účinnosť CBD na rakovinu prostaty in vivo. Pred
prechodom do fázy klinického skúšania je potrebných viac kvalitných štúdií s použitím myších modelov.

3.7. Iné typy rakoviny:
Boli tiež hlásené účinky CBD na rôzne iné druhy rakoviny, avšak v menšej miere ( tabuľka S7 ). Bunkové
línie rakoviny krčka maternice liečené CBD mali zabíjacie účinky závislé od času a koncentrácie, ktoré
sa ukázali ako sprostredkované apoptózou a nezávislé od zastavenia bunkového cyklu [ 93 , 115 ].
Liečba CBD viedla k upregulácii p53 a Bax, proapoptotického proteínu, a downregulácii RBBP6 a Bcl-2,
dvoch antiapoptotických proteínov, v bunkách SiHa, HeLa a ME-180 [ 115 ]. CBD tiež znížilo inváziu
HeLa a C33A, ktorá bola závislá od CB 1 , CB 2a TRPV1. Ramer a kol. tiež zistilo, že táto antiinvazívna
vlastnosť CBD je spojená s upreguláciou p38 MAPK a p42/44 MAPK, spolu s ich downstream cieľom,
TIMP-1, ktorý je podobný rakovine pľúc, ako je uvedené vyššie (Obrázok 5A).

CBD (1 uM a 5 uM) tiež znížilo životaschopnosť buniek bunkovej línie hepatocelulárneho karcinómu,
Hep G2, spôsobom závislým od dávky po 24 hodinách [ 89 ]. Podobne ako bunkové línie prsníka a
prostaty, MDA-MB-231 a PC3, bunky Hep G2 ošetrené CBD znížili uvoľňovanie EMV a expresiu CD63,
prohibitínu a STAT3. Okrem toho ošetrenie buniek Hep G2 pomocou CBD ich senzibilizovalo na
cisplatinu. Neumann-Raizel a kol. použili bunkovú líniu myšieho hepatocelulárneho karcinómu, BNL1
ME, ktorá exprimuje funkčné TRPV2 kanály, na demonštráciu účinkov CBD v spojení s doxorubicínom [
116]. Ukázalo sa, že CBD (10 uM) aktivuje TRPV2 a inhibuje transportér P-glykoproteínu ATPázy, čo
umožňuje zvýšený vstup a akumuláciu doxorubicínu do bunky, pretože je transportovaný cez
cytoplazmatickú membránu cez TRPV2 a pumpovaný von z bunky pomocou P- transportér
glykoproteínu ATPázy. Tieto účinky boli pravdepodobne zodpovedné za schopnosť CBD znížiť dávku
doxorubicínu potrebnú na zníženie životaschopnosti a proliferácie buniek.

Čo sa týka rakoviny štítnej žľazy, CBD vyvolalo antiproliferatívny účinok v KiMol prostredníctvom
aktivácie apoptózy a zastavenia bunkového cyklu [ 67 ]. Ukázalo sa, že KiMol obsahuje zvýšené hladiny
CB 1 , CB 2 a TRPV1, ale inhibítory CB 1 , CB 2 a TRPV1 len mierne znížili antiproliferatívne účinky CBD.
CBD (5 mg/kg dvakrát týždenne) vyvolalo protinádorové účinky aj na myšom modeli nádoru štítnej
žľazy.

Taha a spol. skúmali pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc štádia IV, karcinómom z jasných
buniek obličiek a pokročilým melanómom liečených imunoterapiou nivolumabom (látky proti PD-1) a
pacientov, ktorí navyše užívali kanabis vrátane CBD a A 9 -THC [ 117 ]. Ukázali zníženú mieru odpovede
na liečbu v skupinách používajúcich kanabis s nivolumabom, zatiaľ čo pacienti, ktorí kanabis neužívali,
mali 3,17-krát vyššiu pravdepodobnosť odpovede na liečbu nivolumabom. Užívanie kanabisu však
neviedlo k žiadnemu významnému rozdielu v celkovom prežívaní a prežívaní bez progresie. Táto
skupina naznačila, že môže existovať možná negatívna interakcia medzi kanabisom a imunoterapiou.

CBD znížilo bunkovú proliferáciu a tvorbu kolónií spôsobom závislým od koncentrácie v rakovinových
bunkách žalúdka bez ovplyvnenia normálnych žalúdočných buniek [ 67 , 118 , 119 ]. Bunková línia
adenokarcinómu žalúdka, AGS, má hojnú expresiu TRPV1 bez detekcie CB 1 alebo CB 2 [ 67 ]. Zhang a
kol. zistili, že CBD vyvolalo zastavenie bunkového cyklu inhibíciou expresie CDK2 a cyklínu E v SGC7901, ďalšej bunkovej línii rakoviny žalúdka [ 119]. Okrem toho CBD zvýšilo expresiu ATM a p21 a
zároveň znížilo expresiu p53. Antiproliferatívne účinky CBD v SGC-7901 sa tiež pripisovali apoptóze
závislej od mitochondrií, pretože zvýšila aktivitu kaspázy-3 a kaspázy-9, uvoľňovanie cytochrómu c a
expresiu Apaf-1, Bad a Bax. proteínov a znížila expresiu Bcl-2. Zastavenie bunkového cyklu a apoptóza
indukované CBD boli spojené so zvýšenými hladinami ROS. Vo viacerých bunkových líniách rakoviny
žalúdka Jeong et al. ukázali, že CBD spôsobil apoptózu vyvolaním ER stresu, ktorý potom upreguloval
druhý mitochondriálny aktivátor kaspázy (Smac) [ 118]. Upregulácia Smac viedla k downregulácii Xviazaného inhibítora apoptózy (XIAP) prostredníctvom ubikvitinácie/aktivácie proteazómu. Ukázalo sa
tiež, že CBD vyvoláva mitochondriálnu dysfunkciu (Obrázok 5A), ako je znázornené znížením spotreby
kyslíka vyvolaným CBD, produkciou ATP, potenciálom mitochondriálnej membrány a podjednotkou 9
subkomplexu NADH dehydrogenáza ubichinón 1α. In vivo myši, ktorým bola podaná injekcia MKN45,
ďalšej bunkovej línie rakoviny žalúdka, vykazovali pomalší nádor rast a menšia veľkosť nádoru pri liečbe
CBD (20 mg/kg) trikrát týždenne. Rovnako ako štúdie in vitro, CBD podporovalo apoptózu a znižovalo
expresiu XIAP v nádoroch.

Bunkové línie rakoviny melanómu (B16 a A375) exprimujú endokanabinoidné receptory, CB 1 a CB 2 [
120 ]. Predchádzajúce štúdie tiež ukázali, že aktivácia týchto receptorov s A9 - THC znížila rast
melanómu, proliferáciu, angiogenézu a metastázy in vivo [ 120 ]. Zatiaľ čo Δ 9 -THC vyzerá sľubne ako
liečebná modalita melanómu, o účinkoch CBD na melanóm sa zatiaľ len málo skúmalo. Nedávna štúdia
Simmermana a kol. testované CBD na myšom modeli melanómu (B16F10) [ 121]. Vytvorili tri skupiny
myší: kontrolné (liečené etanolom a PBS), liečené cisplatinou (5 mg/kg intraperitoneálne raz týždenne)
a liečené CBD (5 mg/kg intraperitoneálne dvakrát týždenne). Čas prežitia sa významne zvýšil a veľkosť
nádoru sa významne znížila u myší liečených CBD v porovnaní s kontrolnými myšami, ale s menším
účinkom v porovnaní s myšami liečenými cisplatinou. Kvalita života bola subjektívne opísaná a zistilo
sa, že myši liečené CBD majú lepšiu kvalitu života, zlepšený pohyb a menej nepriateľských
interakcií/bojov v porovnaní s kontrolami a myšami liečenými cisplatinou. Táto štúdia nezahŕňala
skupinu kombinovanej liečby CBD a cisplatiny. Na pochopenie účinkov CBD na bunky ľudského
melanómu je potrebný ďalší výskum.

Rakoviny pankreasu, najmä pankreatický duktálny adenokarcinóm (PDAC), zaznamenali len málo
zlepšení v liečbe a prežití. Ferro a kol. použili rakovinové bunkové línie PDAC, vrátane ASPC1, HPAFII,
BXPC3 a PANC1, ako aj myši KRAS Wt/G12D /TP53 WT/R172H /Pdx1-Cre +/+ (KPC) ako modely PDAC
na preukázanie akumulácie GPR55 v PDAC tkaniva a že jeho narušenie viedlo k zlepšeniu prežitia a
zníženiu proliferácie in vivo aj in vitro [ 122]. K tomu došlo hlavne zastavením bunkového cyklu pri
prechode G1/S znížením expresie cyklínov bez zvýšenia apoptózy. Okrem toho zistili, že downstream
signalizácia MAPK/ERK je inhibovaná v bunkách zbavených GPR55. In vivo liečba KPC myší s CBD (100
mg/kg) zvýšila prežitie podobne ako gemcitabín (GEM) (100 mg/kg), a keď sa CBD a GEM použili spolu,
prežitie sa zvýšilo asi trojnásobne v porovnaní s kontrolou. Touto kombináciou sa tiež znížila
proliferácia buniek. CBD bol tiež schopný pôsobiť proti zvýšenej aktivácii ERK pomocou GEM, čo je
navrhovaný mechanizmus získanej rezistencie voči GEM.

Zhrnutie a závery
Ako dokazuje veľký objem vyššie uvedenej literatúry, CBD preukázalo silné antiproliferatívne a
proapoptotické účinky na širokú škálu typov rakoviny v kultivovaných rakovinových bunkových líniách
aj v modeloch myších nádorov. Na porovnanie, CBD má vo všeobecnosti miernejšie účinky na normálne
bunky z rovnakého tkaniva/orgánu. Protinádorové mechanizmy sa líšia v závislosti od typov nádorov,
od zastavenia bunkového cyklu po autofágiu, bunkovú smrť alebo v kombinácii. Okrem toho môže CBD
tiež inhibovať migráciu nádorov, inváziu a neovaskularizáciu (Obrázok 5A), čo naznačuje, že CBD
nepôsobí len na nádorové bunky, ale môže ovplyvňovať aj nádorové mikroprostredie, napríklad
moduláciou infiltrujúcich mezenchymálnych buniek a imunitných buniek. Závislosť CBD na
endokanabinoidných receptoroch, CB 1 a CB 2 , alebo na rodine vápnikových kanálov TRPV sa tiež mení,
čo naznačuje, že CBD môže mať viacero bunkových cieľov a/alebo rôzne bunkové ciele v rôznych
nádoroch (stôl 1). Mechanicky sa zdá, že CBD narúša bunkovú redoxnú homeostázu a vyvoláva
drastické zvýšenie stresu ROS a ER, čo by potom mohlo spôsobiť zastavenie bunkového cyklu, autofágiu
a účinky bunkovej smrti (Obrázok 5A). Pre budúce štúdie je kľúčové objasniť vzájomné pôsobenie
medzi rôznymi signálnymi transdukčnými dráhami, ako sú ROS, ER stres a zápal, aby sme lepšie
pochopili, ako liečba CBD narúša bunkovú homeostázu v nádorových bunkách, ako aj v infiltrujúcich
bunkách, čo vedie k smrť rakovinových buniek a inhibícia migrácie, invázie, metastáz a angiogenézy
nádoru. Posledným krokom vývoja CBD ako onkologického lieku sú rozsiahle a dobre navrhnuté
klinické štúdie, ktoré sú naliehavo potrebné.

4.1. Bunkové ciele CBD
Aj keď sa afinita CBD k CB 1 a CB 2 považuje za relatívne nízku, CB 1 aj CB 2 môžu byť stále cieľmi CBD
v určitých rakovinových bunkách a v infiltrujúcich bunkách v mikroprostredí nádoru. Ďalšie
identifikované bunkové ciele CBD zahŕňajú TRPV1, TRPV2, GPR55 a možno aj iné GPCR alebo nonGPCR. Ako je zhrnuté vstôl 1sa tieto bunkové ciele môžu líšiť v závislosti od typov rakoviny. Napríklad
účinky CBD pri glióme závisia od TRPV2, ale nie od CB 1 , CB 2 a TRPV1 [ 58 , 66 , 67 , 69 , 72 , 106 ]. Na
druhej strane, účinky CBD pri rakovine pľúc, hrubého čreva, prostaty a krčka maternice do značnej
miery závisia od určitej kombinácie CB 1 , CB 2 a TRPV1 [ 91 , 92 , 93 , 95 , 98 , 113]. Jednoduchá
prítomnosť týchto receptorov na povrchu rakovinových buniek nie je nevyhnutne dobrým prediktorom
citlivosti CBD. Napríklad CB1 , CB2 a TRPV1 sú vysoko exprimované na bunkovom povrchu bunkovej
línie rakoviny štítnej žľazy, SkiMol ; avšak inhibícia týchto receptorov len mierne ovplyvnila
antiproliferatívny účinok CBD v SkiMol [ 67 ].

4.2. CBD indukuje intracelulárny ROS a ER stres a zvyšuje imunitnú odpoveď
Hoci bunková odpoveď na liečbu CBD môže byť pomerne zložitá, objavili sa určité témy, ktoré
vysvetľujú jej protinádorové účinky. Jednou zo spoločných čŕt rakovinových buniek liečených CBD je
drastické zvýšenie ROS (stôl 1), pravdepodobne spôsobené narušením intracelulárnej vápnikovej
homeostázy a/alebo mitochondriálnych funkcií. Stres ER a produkcia ROS spolu úzko súvisia a sú prísne
regulované prostredníctvom aktivity ERO1 [ 123 ] (Obrázok 5A). Každá dráha môže aktivovať druhú,
ale nakoniec vyvrcholia aktiváciou mitochondriou sprostredkovanej bunkovej smrti v dôsledku
zvýšeného intracelulárneho vápnika. Upstream regulácia apoptózy vyvolanej stresom ROS a ER je do
značnej miery neznáma. Jedným z možných mechanizmov sú kanály TRPV. Napríklad Wang a kol.
preukázali, že liečba buniek rakoviny vaječníkov antagonistom TRPV1, DWP05195, zvýšila produkciu
ROS prostredníctvom upregulácie NOX; zvýšená aktivita ROS upregulovaná CHOP, čo vedie k apoptóze
sprostredkovanej ER stresom. Je zaujímavé, že antagonista TRPV1 drasticky nezmenil hladiny vápnika
[ 124]. To naznačuje ďalší možný mechanizmus vnútrobunkovej regulácie vápnika – enzýmy NOX.
Ukázalo sa, že uvoľňovanie vápnika z ER aktivuje NOX, čo vedie k produkcii ROS v endotelových
bunkách [ 125 ]. To, či CBD - indukovaný ER stres a tvorba ROS sú sprostredkované aktiváciou CB1 , CB2
, TRPV1 alebo iných kanálov, si vyžaduje ďalšie skúmanie. CBD môže regulovať vnútrobunkový vápnik
cez transmembránové kanály alebo uvoľňovanie ER, čo vedie k apoptóze.

Endokanabinoidné receptory, CB1 a CB2 , sú vysoko exprimované na zápalových bunkách, vrátane B
buniek, NK buniek, monocytov, T buniek a neutrofilov. Okrem toho je CB2 diferencovane exprimovaný,
keď sa aktivujú B bunky a makrofágy . Štúdie týkajúce sa imunomodulačnej úlohy endokanabinoidného
systému ukázali, že aktivácia CB 2 inhibuje produkciu TNF-α, IL-6 a IL-8 v monocytoch a makrofágoch [
126 ]. Nie je prekvapujúce, že CBD znížilo produkciu TNF-a v makrofágoch po stimulácii LPS. Okrem
toho CBD tiež znížilo vylučovanie IL-1p a TNF-a z aktivovaných lymfocytov a monocytov v periférnej
krvi.

Sekrécia cytokínov je tiež do značnej miery sprostredkovaná produkciou ROS, hlavným zdrojom sú
imunitné bunky exprimujúce NOX2. MSDC produkujú ROS v mnohých typoch rakoviny
prostredníctvom zvýšenej expresie NOX2, ktorá je regulovaná STAT3 [ 127 ]. Ukázalo sa, že CBD znižuje
hladiny STAT3 pri kolorektálnom karcinóme, rakovine prostaty, hepatocelulárnom karcinóme,

rakovine prsníka, leukémii a lymfómoch [ 89 , 101 , 106 ]. MDSC bez NOX2 neboli schopné zabrániť
proliferácii T buniek a produkcii IFNy [ 128 , 129]. Inhibícia STAT3 prostredníctvom CBD teda zvyšuje
imunitnú odpoveď Th1 a je hlavným zdrojom produkcie ROS, čo vedie k smrti nádorových buniek. Je
potrebné ďalej skúmať, či je downregulácia STAT3 v imunitných bunkách spojených s nádorom
sprostredkovaná agonistom CBD alebo inverzným agonistickým účinkom na receptory CB2 .

4.3. Bezpečnosť CBD u ľudí
Väčšina výskumov týkajúcich sa účinkov CBD na rakovinu sa ešte nedostala do fázy klinického skúšania,
takže sme obmedzení v chápaní bezpečnostného profilu pri dávkach potrebných na inhibíciu rastu
nádoru. Štúdia CBD a A9 - THC pri liečbe GBM od Twelves et al. opísali závraty a nauzeu ako najčastejšie
nežiaduce účinky [ 79 ]. Mimo oblasti liečby rakoviny sa ukázalo, že CBD je bezpečné bez vyvolania
zmien srdcovej frekvencie, krvného tlaku, neurologických testov alebo krvných testov [ 130 ]. Na
rozdiel od iných kontrolovaných látok sa u pacientov nezdá, že by si vyvinuli toleranciu na CBD [ 131].
Môžu sa vyskytnúť liekové interakcie s CBD, pretože tiež ovplyvňuje expresiu rôznych enzýmov CYP,
preto je potrebná opatrnosť u pacientov, ktorí užívajú lieky metabolizované v pečeni [ 130 ].

4.4. Naliehavá potreba klinických skúšok
Ako je uvedené vyššie, existuje rozsiahly predklinický výskum, ktorý naznačuje, že CBD je účinným
protirakovinovým činidlom buď samostatne, alebo v spojení s inými kanabinoidmi, chemoterapiami a
radiačnou terapiou. Aj keď CBD spôsobuje miernu hepatotoxicitu u myší a mačiek, predbežné štúdie
toxicity naznačujú, že stále môže existovať terapeutické okno pre liečbu rakoviny u ľudí [ 132 , 133 ,
134 ]. Preto sú systematické klinické skúšky CBD, ktoré určujú jeho bezpečnosť a účinnosť pri rôznych
druhoch rakoviny, ďalším logickým krokom vo vývoji CBD ako onkologického lieku. To by sa dalo
dosiahnuť samotným CBD alebo v kombinácii so zavedenými terapeutickými modalitami.
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