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Imunomodulačný potenciál kanabidiolu pri 

roztrúsenej skleróze: Systematický prehľad 

Abstrakt 

Skleróza multiplex (SM) je najčastejším chronickým autoimunitným ochorením centrálneho nervového 

systému. Účinnosť liečby SM je spojená s rizikom nežiaducich účinkov a účinné a dobre tolerované lieky 

zostávajú hlavnou neuspokojenou potrebou. Konope ( Canabis sativaL., fam. Cannabaceae) a 

kanabinoidy sú populárne medzi pacientmi so SM na liečbu spasticity a bolesti. Kanabinoidy sú 

obdarené pozoruhodnými imunomodulačnými vlastnosťami a najmä nepsychotropný kanabinoid 

kanabidiol (CBD) je čoraz viac uznávaný ako protizápalový a imunosupresívny, napriek tomu s 

vynikajúcou znášanlivosťou aj pri vysokých dávkach. V tomto systematickom prehľade sme získali a 

kriticky vyhodnotili dostupné dôkazy týkajúce sa imunitných a chorobu modifikujúcich účinkov CBD pri 

experimentálnej autoimunitnej encefalomyelitíde (EAE) a pri SM. Dôkazy na modeloch EAE na 

hlodavcoch silne podporujú CBD ako účinnú, zatiaľ čo klinické dôkazy sú stále obmedzené a zvyčajne 

negatívne v dôsledku nedostatku štúdií a možno aj v dôsledku použitia suboptimálnych režimov 

dávkovania./ štúdie in vitro na ľudských imunitných bunkách a vyššie dávky by sa mali testovať v dobre 

navrhnutých klinických štúdiách s klinicky relevantnými koncovými bodmi účinnosti. 

Kľúčové slová: Skleróza multiplex, Experimentálna autoimunitná encefalomyelitída, Kanabidiol, 

Imunomodulácia 

Úvod 

Skleróza multiplex (SM) je najčastejším chronickým autoimunitným ochorením centrálneho nervového 

systému (CNS), ktoré postihuje viac ako dva milióny ľudí na celom svete. SM má neznámu etiológiu, je 

najmenej dvakrát častejšia u žien ako u mužov a zvyčajne začína u dospelých vo veku 20 – 45 rokov, 

pričom sa vyvíja vysoko heterogénnym a nepredvídateľným priebehom: neurologické deficity sú 

zvyčajne reverzibilné v počiatočných fázach, ale po čas sa vyvíja v progresívnom neurologickom 

zhoršovaní. Na základe klinického priebehu sa SM zvyčajne delí na štyri hlavné formy: (i) relaps-

remitujúca SM (RRMS), ktorá postihuje 85 % pacientov s SM, (ii) sekundárne progresívna SM (SPMS), 

ktorá sa môže vyvinúť pri niektorých RRMS. pacienti, (iii) primárne progresívna SM (PPMS), ktorá 

postihuje približne 10 % pacientov s SM, a (iv) progresívna-recidivujúca SM (PRMS),2019 ; Reich a spol. 

2018 ; Oh a spol. 2018 ; Thompson a kol. 2018 ). 

 

MS je charakterizovaná zápalom, demyelinizáciou a neurodegeneráciou, ktoré sa považujú za následok 

autoreaktívnych myelín-špecifických T lymfocytov vstupujúcich do CNS. T bunky podliehajú reaktivácii 

v CNS lokálnymi antigén prezentujúcimi bunkami, prípadne spúšťajú zápalovú kaskádu vrátane 

uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako je tumor nekrotizujúci faktor (TNF)-a a interferón (IFN)-y, 

nábor ďalších zápalových buniek (T bunky , monocyty, B bunky), pretrvávajúca aktivácia makrofágov 

vedúca k smrti oligodendrocytov a ďalšej demyelinizácii (Yamout a Alroughani 2018 ; Hemmer et al. 

2002 ). 

 

SM zatiaľ nie je známa liečba, napriek tomu sa niekoľko imunomodulačných a imunosupresívnych 

terapií ukázalo ako užitočné pri spomalení progresie ochorenia a znížení miery relapsov, vrátane IFN-

β, glatiramer acetátu, dimetylfumarátu, inhibítora topoizomerázy typu II mitoxantrónu, inhibítora 



syntézy pyrimidínu teriflunomidu purínový analóg kladribín, agonisty receptora sfingozín-1-fosfátu 

(SIP) fingolimod, siponimod a ozanimod a niekoľko monoklonálnych protilátok, ako je natalizumab, 

alemtuzumab, ocrelizumab. Klinická účinnosť a pomer rizika a prínosu všetkých týchto liečebných 

postupov sú však stále ďaleko od optimálneho stavu a účinnejšie lieky majú vyššie riziko závažných 

nežiaducich reakcií (Gholamzad et al. 2019 ; Thompson et al. 2018 ). 

 

Okrem liečby modifikujúcej chorobu zacielenej na patogenetické mechanizmy zahŕňa manažment SM 

širokú škálu farmakologických a nefarmakologických prístupov zameraných na minimalizáciu dopadu 

ochorenia a zároveň maximalizáciu kvality života (Gholamzad et al. 2019 ; Thompson et al. 2018 ). 

Medzi farmakologickými liečbami na symptomatickú liečbu SM sa stále viac dostáva kanabis ( Canabis 

sativa L., fam. Cannabaceae) a jeho deriváty, ako je Δ9 - tetrahydrokanabinol (Δ9 - THC) a 

nepsychotropný kanabinoidný kanabidiol (CBD). uznávané ako účinné pri liečbe spasticity a bolesti 

(Yadav et al. 2014 ). V roku 2010 nabiximols – formulovaný extrakt z kanabisu s obsahom Δ 9-THC a 

CBD v pomere 1:1 – bol licencovaný vo Veľkej Británii na liečbu spasticity spôsobenej SM a v súčasnosti 

sa predáva pod obchodným názvom Sativex® vo viac ako 25 krajinách mimo USA ( https://www. 

.gwpharm.co.uk/healthcare-professionals/sativex ). Užívanie kanabisu a kanabinoidov je rozšírené a 

dobre akceptované medzi pacientmi s SM. Epidemiologické štúdie ukazujú, že pacienti so SM stále 

častejšie používajú prípravky z kanabisu na celý rad symptómov, vrátane porúch spánku, bolesti, 

úzkosti, spasticity a dokonca depresie. V rámci prieskumov súčasné užívanie kanabisu uvádza 20–60 % 

ľudí s SM a 50–90 % je za legalizáciu, zvážili by užívanie, ak by to bolo legálne, a žiadali by viac vedeckých 

dôkazov (Schabas et al. 2019 ; Brenton a kol. 2018; Loraschi a kol. 2016 ; Banwell a kol. 2016 ). 

 

Niekoľko dôkazov naznačuje, že kanabinoidy majú imunomodulačné a imunosupresívne vlastnosti, čo 

naznačuje, že tieto lieky sú potenciálne terapeutiká pri chronických zápalových ochoreniach (Klein 

2005 ) a kanabinoidné receptory boli nedávno navrhnuté ako terapeutické ciele pre autoimunitné 

ochorenia vrátane MS (Gonçalves a Dutra 2019 ). Užívanie kanabisu v klinickej praxi bolo historicky 

brzdené návykovým potenciálom A 9 -THC, ako aj jeho psychoaktívnymi účinkami, ako sú kognitívne 

poruchy, psychóza, dysfória a úzkosť. CBD je však zbavené akejkoľvek zodpovednosti za zneužívanie 

drog (Babalonis et al. 2017 ) a je dobre tolerované u ľudí až do dávky 6000 mg/deň po (Taylor et al. 

2018; Iffland a Grotenhermen 2017 ; Bergamaschi a kol. 2011 ). CBD nedávno získalo súhlas Úradu pre 

potraviny a liečivá (FDA) a Európskej liekovej agentúry (EMA) pre záchvaty spojené s Lennox-

Gastautovým syndrómom alebo Dravetovým syndrómom ( https://www.epidiolex.com/ , Chen et al. 

2019 ). CBD má výrazné protizápalové a dokonca imunosupresívne účinky (Nichols a Kaplan 2020 ; 

Zurier a Burstein 2016 ; Burstein 2015 ) a existujú dôkazy, že by mohlo byť prospešné pri chronických 

zápalových stavoch, ako je zápalové ochorenie čriev (Esposito et al. 2013 ) . , reumatoidná artritída 

(Lowin a kol. 2019), neurodegeneratívne poruchy (Cassano et al. 2020 ) a dokonca aj pri akútnom 

zápale v dôsledku infekcie SARS-CoV-2 (Costiniuk a Jenabian 2020 ). Napriek rozšírenému používaniu 

CBD na symptomatickú liečbu SM, možný význam jeho imunomodulačných vlastností a jeho potenciálu 

ako liečiva modifikujúceho ochorenie u pacientov s SM sa doteraz len málo zohľadňovalo. 

 

V tomto prehľade, po dôkladnom popise komplexnej farmakológie CBD, ktorá zahŕňa okrem 

kanabinoidných receptorov aj niekoľko molekulárnych cieľov, sú prezentované a diskutované 

dostupné predklinické a klinické dôkazy o imunitných účinkoch CBD pri SM, aby sa poskytol súhrn 

dostupných poznatkov. a definovať plán pre rozsiahle hodnotenie imunomodulačného potenciálu CBD 

u pacientov s MS. 



Farmakológia CBD 

Farmakodynamika 

CBD je prírodný kanabinoid izolovaný v roku 1940 z rastlín kanabisu (Mechoulam et al. 1970 ) (obr. 1). 

Je to hlavný nepsychoaktívny kanabinoid a prirodzene sa vyskytuje v značných množstvách v listoch a 

kvetoch rastlín, čo predstavuje až 40 % rastlinných extraktov získaných z novo vyvinutých odrôd 

chudobných na Δ9 - THC (Andre et al. 2016 ). 

CBD má pomerne zložitú farmakológiu receptorov (tabuľka(Stôl 1).1). CBD je skutočne slabým 

aktivátorom kanabinoidných receptorov typu 1 (CB1) a typu 2 (CB2). V skutočnosti môže CBD pôsobiť 

aj ako negatívny alosterický modulátor receptora CB1 a ako inverzný agonista receptora CB2 (Pertwee 

2008 ). CBD však pôsobí aj na niekoľko kanálov prechodného receptorového potenciálu (TRP) u 

cicavcov, vrátane TRPV („V“ pre vaniloid), TRPA („A“ pre ankyrín) a TRPM („M“ pre melastatín) (Muller 

et al. 2019 ) . . CBD pôsobí ako agonista na TRPV1, čo vedie k analgézii podobnej kapsaicínu (Iannotti 

et al. 2014 ). CBD môže tiež viazať a aktivovať TRPV2, TRPV3 a TRPA1, pričom je antagonistom na 

TRPM8 (Muller et al. 2019). CBD je agonista receptora aktivovaného peroxizómovým proliferátorom 

(PPAR) γ, čo je ligandom indukovateľný transkripčný faktor patriaci do superrodiny jadrových 

receptorov (O'Sullivan et al. 2009 ). CBD tiež viaže niektoré sirotské receptory spojené s G proteínom 

(GPR). Konkrétne sa uvádza, že pôsobí ako antagonista na GPR55 a ako inverzný agonista na GPR3, 

GPR6 a GPR12 (Atalay et al. 2019 ). Nakoniec, CBD môže byť agonistom na serotonínových (5-

hydroxytryptamínových, 5-HT) receptoroch 1a (Russo et al. 2005 ) a na adenozínových A 2A 

receptoroch (Ribeiro et al. 2012 ) a možno alosterickým modulátorom na μ a ô opioidné receptory 

(Kathmann et al. 2006 ). 

Je pozoruhodné, že okrem svojich priamych účinkov na viaceré receptorové ciele má CBD výrazné 

priame a nepriame antioxidačné účinky (Atalay et al. 2019 ), ako aj schopnosť blokovať enzým 

hydrolázu amidu mastnej kyseliny, čo vedie k inhibovanej degradácii a tým k zvýšeným hladinám 

anandamid. neurotransmiter mastnej kyseliny pôsobiaci ako agonista na CB1 a CB2, ako aj na niekoľko 

ďalších cieľových receptorov, okrem iného vrátane TRPV1, TRPM8 a GPR55 (Lim et al. 2017 ). 

 

Farmakokinetika 

Farmakokinetiku CBD (PK) nedávno systematicky preskúmali Millar et al. ( 2018 ), ktorí získali, zhrnuli 

a prediskutovali všetky články uvádzajúce PK údaje CBD u ľudí. Autori dospeli k záveru, že napriek 

rozšírenému klinickému používaniu CBD sú informácie o jeho PK obmedzené a nekonzistentné, a 

zdôrazňujú potrebu dôkladných štúdií zameraných na lepšie pochopenie kľúčových parametrov PK, 

ako je biologická dostupnosť a polčas. 

 

Farmakogenetika 

CBD pôsobí na mnohé molekulárne ciele (tabuľka(Stôl 1),1), väčšina z nich s dôkazom genetickej 

variability spojenej s niektorými funkčnými dôsledkami. Napríklad CB1 a CB2 boli rozsiahle študované 

na zapojenie do závislosti od kanabisu (Hryhorowicz et al. 2018 ), mutácie v kanáloch TRPV sú známe z 

výskumu genetickej bolesti a môžu modulovať účinky experimentálnych analgetík zameraných na 

TRPV1 alebo TRPV3 (Lötsch a Geisslinger 2011 ), genetické varianty PPARγ sú sľubným cieľom pre 

presnú medicínu pri diabetes mellitus 2. typu (Khatami et al. 2019). Zatiaľ neexistujú žiadne štúdie, 

ktoré by skúmali úlohu takýchto genetických variantov v účinkoch CBD, v súčasnosti však prebiehajú 



farmakogenomické klinické skúšky kanabinoidov, ako napríklad tie, ktoré skúmajú účinky génu 

katechol-O-metyl-transferázy (COMT) na účinky CBD ( NCT02116010 n.d .; NCT02492074 n.d. ) . 

 

V porovnaní s nedostatkom farmakogenetických štúdií o cieľoch CBD existuje viac dôkazov o CBD PK. 

Absorpciu a distribúciu CBD ovplyvňuje P-glykoproteín (P-gp), efluxný proteín kódovaný génom ABCB1 

, tiež známym ako gén multidrug rezistencie (MDR1), ktorý sa nachádza v chromozóme 7q21 a 

pozostáva z 28 exónov (Hoffmeyer et al. 2000 ). Je známe, že SNP v géne ABCB1 , ako je rs2032582 

(c.2677G T > A), rs1045642 (c.3435C > T) a rs1128503 (c.1236 C > T), modifikujú expresiu a aktivitu P-

gp a následne PK mnohých drog. Nie sú však dostupné žiadne informácie o ich potenciálnom význame 

pre CBD PK (Rui-Jian et al. 2017). CBD je metabolizovaný enzýmami superrodiny cytochrómu P450 

(CYP450), a najmä CYP3A4 a CYP2C9 (Stout et al., 2014), ktoré sú kódované génmi CYP2C9 a CYP3A4 . 

K dnešnému dňu bolo opísaných 60 polymorfných alel génu CYP2C9, najčastejšie CYP2C9*2 (c.430 C > 

T) a CYP2C9*3 (c.1075 A > C), ktoré vedú k zníženiu aktivity enzýmu a slabej fenotyp metabolizátora 

(Jarrar a Lee 2014 ). V prípade génu CYP3A4 je známych 26 polymorfných alel a najčastejšie sú 

CYP3A4*2, CYP3A4*11, CYP3A4*12, CYP3A4*17, čo má za následok zníženú aktivitu enzýmu (Werk a 

Cascorbi 2014). Bohužiaľ, zatiaľ nie sú dostupné žiadne informácie o účinku týchto SNP na CBD PK u 

ľudí. Rodina enzýmov UDP-glukuronozyltransferáza (UGT) sa tiež podieľa na biotransformácii CBD 

(Stout a Cimino 2014 ), najmä UGT1A9, UGT2B7 a UGT2B17. Dôležité SNP v géne UGT1A9 , ako 

napríklad UGT1A9 *3, *4 a UGT1A9 *5, vedú k zníženiu alebo potlačeniu enzymatickej aktivity (Olson 

et al. 2009 ). Glukuronidácia CBD má však menšiu úlohu pri celkovej eliminácii lieku (Mazur et al. 2009 

), preto je nepravdepodobné, že by genetické varianty v enzýmoch UGT vo väčšej miere ovplyvňovali 

CBD PK. 

 

Cieľ 

V tomto prehľade sme systematicky získali a kriticky vyhodnotili dostupné dôkazy týkajúce sa 

imunitných účinkov a aktivity modifikujúcej ochorenie CBD pri SM a pri experimentálnej autoimunitnej 

encefalomyelitíde (EAE), jej predklinickom zvieracom modeli, aby sme poskytli aktuálny stav. 

kompendium imunomodulačného potenciálu CBD pri SM. 

 

Stratégia vyhľadávania 

Tento systematický prehľad bol vykonaný v súlade s vyhlásením PRISMA (Moher et al. 2009 ). 

Algoritmus vyhľadávania bol získaný spojením výrazov súvisiacich s „kanabidiol“ s výrazmi súvisiacimi 

s „sklerózou multiplex“ alebo „experimentálnou alergickou encefalomyelitídou“, ako je uvedené v 

tabuľketabuľka 2,2a vyhľadávanie sa potom uskutočnilo v databázach PubMed, Scopus a Web of 

Science (obr. 2). Referencie identifikované týmto procesom boli následne naskenované na výberové 

kritériá. Kritériá zaradenia zahŕňali štúdie periférnych a centrálnych imunitných účinkov CBD, či už 

čistého alebo v botanických extraktoch, samostatne alebo spolu s inými liekmi. Vylúčené témy zahŕňali 

prehľadné články, duplikáty a štúdie syntetických analógov alebo metabolitov CBD. Potom sa v 

referenčných zoznamoch zahrnutých článkov preverili ďalšie správy. Neuplatnili sa ani jazykové ani 

ročné obmedzenia a boli zahrnuté všetky správy vydané v období do 29. júla 2020. 

 

 



Výsledky 

Naše literárne vyhľadávanie viedlo k celkovo 1808 správam. Po skríningu relevantných názvov a 

abstraktov bolo 29 prác posúdených z hľadiska vhodnosti plného textu a 26 štúdií bolo nakoniec 

zaradených do prehľadu (obr.(obr. 2).2). Všetky preverené záznamy sú uvedené ako doplnkový 

materiál (doplnková tabuľka 1). 

 

Predklinické štúdie 

Našli sme celkovo 20 in vivo a ex vivo / in vitro štúdií CBD v predklinických modeloch SM (tabuľka

(Tabuľka 3).3). Väčšina štúdií na zvieratách sa uskutočnila na ( MOG35–55 )-indukovanej EAE u myší 

C57BL/6J. Jednotlivé štúdie sa však uskutočnili aj na EAE indukovanom u myší pomocou MSCH 

(Buccellato et al. 2011 ; Duchi et al. 2013 ), PLP 139–151 (Gallily a Yekhtin 2019 ), TMEV (Mecha et al. 

2013 ) a kuprizón (Sajjadian et al. 2017 ). V jednej štúdii sa použili myši C57BL/6 J s adoptívne 

preneseným EAE (González-García et al. 2017 ) a ďalšia štúdia sa uskutočnila na potkanoch Lewis s EAE 

indukovanou proteínom gp (69–88) (Zhou et al. 2019 ) 

CBD bolo podávané ip v 12 z 15 štúdií, najčastejšie v dávke 5 mg/kg/deň (6 štúdií), avšak aj do 20 

mg/kg/deň (Elliott et al. 2018 ), s veľmi variabilnými režimami , pričom podávanie začína okamžite až 

dokonca 32–68 dní po indukcii EAE (Buccellato et al. 2011 ) a trvá 3 až 60 dní (Gallily a Yekhtin 2019 ). 

V niektorých štúdiách sa CBD podávalo perorálnou sondou (Nichols et al. 2020 ; Zhou et al. 2019 ), 

subkutánne alebo intranazálne (Duchi et al. 2013 ), alebo dokonca ako krém 1% aplikovaný na dolné 

končatiny (Giacoppo et al. 2015). Vo väčšine prípadov sa CBD podávalo ako čistá látka (12 štúdií), v 

niektorých prípadoch sa však podávalo ako extrakt z kanabisu spolu s Δ9-THC v rôznych pomeroch (Al-

Ghezi a kol. 2019a , b ; Moreno-Martet a kol . 2015 ; Buccellato a kol. 2011 ; Gallily a Yekhtin 2019 ; 

Zhou a kol. 2019 ). 

 

Napriek takejto heterogenite bola liečba CBD konzistentne účinná, čo zvyčajne viedlo k zníženiu 

závažnosti EAE, vrátane oneskoreného nástupu symptómov, oslabenia klinických príznakov a zníženej 

progresie ochorenia. Mnohé štúdie tiež uviedli zlepšenú histológiu CNS so zníženým neurozápalom, 

aktiváciou mikroglií a periférnou infiltráciou monocytov a lymfocytov, ako aj zníženou demyelinizáciou. 

 

Experimentálne dôkazy o biologických mechanizmoch prispievajúcich k priaznivým účinkom 

vyvolaným CBD v EAE konzistentne poukazovali na zníženie prozápalových cytokínov, ako sú IL-17A, 

IFN-γ, TNF-α, IL-6 a IL-1b, a zvýšenie protizápalových cytokíny ako IL-4, IL-10 a TGF-β (Nichols a kol. 

2020 ; Al-Ghezi a kol. 2019a , b ; Elliott a kol. 2018 ; Giacoppo a kol. 2017 ; Giacoppo a kol.; 2017 ; 

Giacoppo a kol.; al. a kol. 2015 ; Duchi a kol. 2013 ; Zhou a kol. 2019 ), ako aj na indukciu 

imunosupresívnej MDSC (Al-Ghezi a kol. 2019a ; Elliott a kol. 2018). Len veľmi málo štúdií sa zaoberalo 

otázkou cieľových receptorov zapojených do účinkov CBD (Moreno-Martet et al. 2015 ; Al-Ghezi et al. 

2019b ). 

 

Jedna štúdia (Gallily a Yekhtin 2019 ) porovnávala CBD s anti-MS liekom glatiramer, čo ukazuje, že boli 

účinné v rovnakej miere pri znižovaní EAE. 

 



Predklinické skúmanie CBD v EAE zahŕňalo aj sedem štúdií vykonaných na ex vivo / in vitro modeloch 

encefalitogénnych lymfocytov (tabuľka(Tabuľka 3),3), všetky založené na T bunkách z lymfatických 

uzlín alebo sleziny myší s (MOG 35–55 ) indukovanou EAE, s výnimkou jednej, ktorá používala astrocyty 

z myší TMEV-IDD SJL/J (Mecha et al. 2013 ). CBD sa vždy používalo v koncentráciách v rozmedzí od 0,1 

do 10 μM, čo zvyčajne viedlo k zníženiu proliferácie a zvýšenej apoptóze buniek, ako aj k inhibícii 

prozápalových a aktivácii protizápalových dráh. Len niekoľko štúdií skúmalo molekulárne ciele 

sprostredkujúce účinky CBD. Kozela a spol. vylúčil príspevok buď CB1, CB2, 5-HT1A, TRPV1 alebo PPARγ 

v CBD-dependentnom znížení sekrécie IL-17 z T buniek (Kozela et al. 2013 ), alebo CB1 alebo CB2 v 

CBD-dependentnej inhibícii T buniek proliferácia (Kozela et al. 2011). Žiadne zapojenie receptorov 

GPR55, CB1 alebo CB2 neuviedli ani González-García et al. ( 2017 ), ktorí študovali CBD-indukovanú 

inhibíciu MOG 35–55 /IL-12-indukovanej sekrécie IL-6 a zvýšenú apoptózu v myších encefalitogénnych 

slezinových bunkách, zatiaľ čo Mecha et al. ( 2013 ) navrhli príspevok receptorov A2A k zníženiu 

sekrécie CCL2 z myších astrocytov vyvolanom CBD. 

 

Klinické štúdie 

Naše vyhľadávanie poskytlo celkovo šesť štúdií vykonaných u pacientov s MS a/alebo na imunitných 

bunkách získaných od pacientov (tabuľka (Tabuľka 4).Z4Z toho štyri štúdie skúmali periférny imunitný 

profil pacientov liečených rôznymi kanabinoidnými prípravkami, jedna použila CBD v ex vivo kultúrach 

PBMC od pacientov a jedna urobila oboje. 

Z piatich štúdií u pacientov sa tri uskutočnili na malých skupinách pacientov liečených nabiximolmi 

(špecifický extrakt z kanabisu schválený v roku 2010 ako botanický liek s obchodným názvom Sativex 

na liečbu spasticity a bolesti pri SM, ktorý je podávaný ústny sprej s obsahom 2,7 mg Δ9-THC a 2,5 mg 

CBD na vdychnutie). Všetky tri štúdie boli pozorovacie, nabiximoly sa podávali podľa schválených 

indikácií počas 4–6 týždňov (Sorosina et al. 2018 ; Santoro et al. 2017 ; Centonze et al. 2009 ). Ako 

takých zahŕňali pacientov s rôznymi typmi SM (napríklad RRMS, PPMS, SPMS v štúdii Sorosina et al. ( 

2018 ))), alebo neliečené aj liečené IFN-β (napríklad v štúdii Santoro et al. ( 2017 )). Žiadna z týchto 

štúdií neuviedla žiadny významný vplyv na periférnu imunitu a najmä Centonze et al. ( 2009 ) zahrnuli 

podrobné výsledky o imunitnom profile 20 zaradených pacientov, pričom nepreukázali žiadnu 

modifikáciu frekvencie buniek CD3+, CD14+, CD19+, CD56+, CD4+ alebo CD8+ v periférnej krvi, ako aj 

žiadnu modifikáciu expresie CB1 alebo CB2 na tie isté bunky. Celkom zaujímavé, Centonze a spol. ( 

2009 ) tiež neuviedli žiadnu účinnosť nabiximolov na bolesť alebo spasticitu v ich skupine pacientov. V 

tejto súvislosti Sorosina a kol. ( 2018) vo svojej štúdii vykonali analýzu pacientov s SM so spasticitou 

reagujúcich na nabiximoly, pričom v celej krvi zaznamenali upreguláciu génov patriacich do 

ribozómovej dráhy a downreguláciu génov súvisiacich s imunitným systémom, bunkovou 

pohyblivosťou/migráciou a nervovým systémom. 

 

Zvyšné dve štúdie sú naopak klinickými štúdiami zameranými na hodnotenie účinkov kanabinoidov na 

symptómy SM. Ani jedna štúdia nepoužila čisté CBD ako testované liečivo, napriek tomu boli zahrnuté 

do analýzy, pretože obe používali prípravky obsahujúce významné množstvá CBD a uvádzali údaje o 

periférnych imunitných funkciách pacientov. Prvá (Killestein et al. 2003 ) je krížová štúdia zahŕňajúca 

16 pacientov s SM (10 so SPMS a 6 s PPMS), ktorí dostávali nasledujúce liečby, každý počas 4 po sebe 

nasledujúcich týždňov, oddelených 4-týždňovým vymývaním: dronabinol, C. sativaštandardizovaný 

extrakt z celej rastliny (obsahujúci THC 2,5 mg a 20–30 % CBD) a placebo. Všetky liečby nemali žiadne 

účinky ani na frekvenciu cirkulujúcich T a B buniek, monocytov a NK buniek, ani na plazmatické hladiny 

TNF-a, IL-12p40, IL-12p70 a IL-10, ani na ex vivo proliferáciu T buniek . Je pozoruhodné, že liečba 



extraktom z celej rastliny C. sativa viedla k zvýšenej produkcii TNF-α v ex vivo LPS-stimulovanej plnej 

krvi a 7 pacientov s MS s dronabinolom a/alebo extraktom z celej rastliny C. sativa skóre nežiaducich 

účinkov bolo vyššie ako medián mali tiež zvýšenie plazmatického IL-12p40 (Killestein et al. 2003 ). 

 

Druhá (Katona et al. 2005 ) uvádza údaje odvodené zo štúdie Cannabinoids in MS (CAMS), veľkej 

randomizovanej kontrolovanej štúdie na vyhodnotenie terapeutickej účinnosti kanabinoidov (Zajicek 

et al. 2005 ). V pôvodnej štúdii bolo 630 pacientov so stabilnou SM so svalovou spasticitou z 33 centier 

Spojeného kráľovstva randomizovaných tak, aby dostávali perorálne Δ9-THC, extrakt z celej rastliny 

štandardizovaný na Δ9-THC:CBD 2:1 (0,25:0,125 mg, Cannador) alebo placebo. Výsledky celej štúdie 

preukázali malý efekt liečby na svalovú spasticitu (Zajicek et al. 2005 ). Katona a spol. ( 2005) uvádzajú 

údaje od 100 z týchto pacientov (74 SPMS a 26 PPMS), ktoré nepreukazujú žiadny vplyv na sérové 

hladiny IFN-γ, IL-10, IL-12 alebo CRP alebo na frekvenciu cirkulujúcich CD3+ T buniek exprimujúcich 

IFN-γ . 

 

Štúdie ex vivo / in vitro zahŕňajú správu, ktorá ukazuje, že nabiximols v závislosti od dávky znižuje 

uvoľňovanie TNF-α, IL-6 a IL-10 v kultivovaných PBMC od zdravých jedincov aj od pacientov s MS, 

neliečených éterom a liečených nabiximolmi na bolesť a spasticitu (Sorosina et al. 2018 ), ako aj 

výskum, ktorý ukazuje, že CBD v rozsahu koncentrácií μM potláča proliferáciu, znižuje TNF-α-, IFN-γ- a 

IL-17A-exprimujúce CD3+ T bunky, ako aj IL-2 - a GM-CSF-exprimujúce CD3+ T bunky účinnejšie v 

bunkách od pacientov s MS ako od zdravých jedincov (Zgair et al. 2017 ). V oboch štúdiách CBD 

samostatne (Zgair et al. 2017 ) alebo spolu s Δ9-THC (Sorosina et al. 2018), bol aktívny v koncentračnom 

rozsahu μM. 

Diskusia 

Niekoľko línií dôkazov silne podporuje všeobecné imunomodulačné vlastnosti CBD, čo je zavedené 

protizápalové činidlo, ktoré má dokonca niektoré imunosupresívne vlastnosti (prehľad v Nichols a 

Kaplan ( 2020 ) a v Peyravian et al. ( 2020 )). V súlade s takýmito priaznivými predpokladmi naša 

systematická kontrola získala celkovo 20 in vivo a ex vivo /in vitro štúdie CBD na predklinických 

modeloch MS, všetky na hlodavcoch a zahŕňajúce niekoľko rôznych zvieracích modelov EAE, 

konzistentne poukazujúce na to, že CBD je účinný pri znižovaní klinickej a histologickej závažnosti EAE 

u zvierat, ako aj pri inhibícii relevantných encefalitogénnych bunkových aktivít v modeloch in vitro. 

Naopak, v klinickom prostredí bolo možné identifikovať len niekoľko štúdií, z ktorých veľká väčšina 

neuvádza žiadne účinky na imunitné profily alebo funkcie. Takýto veľký rozdiel medzi predklinickými a 

klinickými štúdiami si vyžaduje starostlivé zváženie, aby sa identifikovali pravdepodobné vysvetlenia. 

 

Väčšina štúdií na zvieratách sa uskutočnila na myšiach C57BL/6 J imunizovaných MOG35–55 , chronický 

zvierací model SM, ktorý sa podobá primárne a sekundárne progresívnej SM a ktorý väčšinou zahŕňa 

CD8+, CD4+, Th17 a regulačné T bunky, B. bunky, ako aj monocyty a makrofágy (Procaccini et al. 2015 

; Kipp et al. 2017 ). CBD však bolo účinné aj u myší SJL/J imunizovaných PLP 139–151, ktorý lepšie 

rekapituluje relapsujúcu-remitujúcu SM, ako aj u myší SJL/J s demyelinizačným ochorením vyvolaným 

TMEV a u myší C57Bl/6 s demyelinizáciou vyvolanou kuprizónom, ktoré zahŕňajú oligodendrocyty, 

astrocyty a mikroglie a umožňujú štúdium axonálnych poškodenie a demyelinizačné a remyelinizačné 

procesy vyvolané zápalom (Procaccini et al. 2015 ; Kipp et al. 2017 ). Stručne povedané, účinnosť CBD 

bola zdokumentovaná na najrelevantnejších zvieracích modeloch SM, ktoré sú reprezentatívne pre 



rôzne klinické typy ochorení, zahŕňajú periférne aj centrálne imunitné mechanizmy a sú dobre 

zavedené na predklinické testovanie terapeutických činidiel. 

 

V porovnaní so štúdiami in vivo na zvieratách je len niekoľko štúdií ex vivo/in vitro s CBD a väčšina z 

nich sa vykonáva na encefalitogénnych T lymfocytoch z lymfatických uzlín alebo sleziny myší s EAE 

indukovanou (MOG 35–55 ). a iba jedna štúdia testovala CBD na astrocytoch myší SJL/J s 

demyelinizačným ochorením vyvolaným TMEV (Mecha et al. 2013). Zatiaľ teda neexistujú žiadne 

informácie o možných priamych účinkoch CBD na iné periférne imunitné bunky zapojené do MS, ako 

sú CD8+ T bunky, B bunky, monocyty a makrofágy, ani na iné imunitné bunky rezidentné v CNS, ako sú 

oligodendrocyty alebo mikroglie. Okrem toho žiadne štúdie doteraz netestovali CBD na diferenciáciu a 

funkciu CD4+ T bunkových línií, ako je to, čo vedie k autoimunite pri MS, ako je Th1 a Th17, alebo hrá 

ochranné úlohy, ako je Th2 a Treg, napriek predbežným dôkazom, že CBD môže znižovať reguláciu. 

molekulárne dráhy vedúce k Th17 (Kozela et al. 2016a ). 

 

Napriek konzistentným predklinickým dôkazom sú štúdie u pacientov so SM vzácne a ovplyvnené 

veľkými obmedzeniami, medzi ktoré okrem obmedzených veľkostí vzoriek a usporiadania pozorovaní 

u väčšiny z nich patrí nedostatok klinicky relevantných cieľov, krátke trvanie liečby a dávky, ktoré 

pravdepodobne nepostačujú na ovplyvnenie cieľov a mechanizmy zapojené do patogenézy a progresie 

MS. Na tomto pozadí nie je vôbec prekvapujúce, že výsledky získané u pacientov so SM boli zvyčajne 

negatívne. V skutočnosti všetkých päť štúdií u pacientov s SM hodnotilo len niekoľko parametrov 

súvisiacich s periférnym imunitným profilom a funkciou a žiadna z nich nezahŕňala koncové body 

súvisiace s aktivitou ochorenia a/alebo progresiou invalidity. Aj keď možno tvrdiť, že bez základných 

modifikácií imunitných funkcií by nenasledovali žiadne klinicky relevantné účinky,2017 ; Sorosina a kol. 

2018 ). V tejto súvislosti podrobná analýza predklinických štúdií naznačuje, že kľúčovým problémom 

by mohli byť úrovne dávok CBD. Na zvieracích modeloch boli dávky CBD znižujúce závažnosť EAE 

konzistentne aspoň 5 mg/kg/deň alebo vyššie. Hoci žiadne štúdie nehodnotili hladiny CBD v plazme a 

/ alebo tkanivách, vzhľadom na to, že liečby sa zvyčajne podávali ip, veľmi hrubý odhad tkanivových 

(špičkových) koncentrácií môže byť v rozsahu 10–15 μM. Takýto odhad je v súlade s výsledkami z 

experimentov in vitro, kde sa bežne používalo 0,1–10 μM CBD. Je pozoruhodné, že pri týchto 

koncentráciách je CBD účinný na encefalitogénne bunky hlodavcov (Kozela et al. 2011 , 2013 , 2015 , 

2016a; Mecha a spol. 2013 ; González-García a kol. 2017 ; Yang a kol. 2019 ), ako aj na T bunkách od 

zdravých jedincov a pacientov so SM (Zgair et al. 2017 ; Sorosina et al. 2018 ). 

 

Naopak, v klinických štúdiách boli dávky CBD stále nižšie. V štúdiách, kde sa používali nabiximoly, 

Centonze a spol. podávali maximálne 40 vstrekov/deň. ( 2009 ), zatiaľ čo Sorosina a kol. ( 2018 ) a 

Santoro a kol. ( 2017 ) používali nižšie denné dávky. Nabiximols obsahuje 2,5 mg CBD na vdychovanie, 

čo predstavuje 100 mg/deň (alebo približne 1,4 mg/kg/deň pre 70 kg subjekt). Katona a spol. ( 2005 ) 

podávali extrakt z prírodného kanabisového oleja s maximálnou perorálnou dávkou 0,25 mg/kg/deň 

Δ9-THC. Olejový extrakt obsahuje A9-THC:CBD 2:1, z čoho vyplýva, že maximálna orálna dávka CBD 

bola 0,125 mg/kg/deň (alebo asi 8,75 mg/deň pre 70-kg subjekt). Nakoniec Killestein a kol. ( 2003 ) 

použili C. sativaextrakt z celej rastliny štandardizovaný na Δ9-THC 2,5 mg/kapsulu, s 20–30 % CBD a 

podávaný dve kapsuly dvakrát denne, čo spolu tvorí 10 mg/deň Δ9-THC a predpokladané 2–3 mg/ deň 

CBD. Dostupné farmakokinetické štúdie u ľudí (prehľad Millar et al. 2018 ) ukazujú, že podávanie CBD, 

či už orálnym sprejom v dávkach 5 až 20 mg (ale aspoň v jednej štúdii, tiež až do 60–90 mg) alebo 

perorálne kapsuly obsahujúce 10 mg CBD, konzistentne poskytujú maximálnu plazmatickú 



koncentráciu v rozsahu 1–4 ng/ml, čo zodpovedá približne 0,01 μM, teda výrazne pod teoretickými 

koncentráciami dosiahnutými v štúdiách na zvieratách, a čo je najdôležitejšie, hlboko pod 

koncentráciami, ktoré sú účinný v modeloch in vitro založených buď na zvieracích alebo ľudských 

bunkách. 

 

Na základe toho sa navrhuje, aby – aby bolo CBD účinné u ľudí ako imunomodulačné liečivo – by sa 

mali zvážiť vyššie dávky. Skutočne, aj zo všeobecného hľadiska, ktoré dávky CBD sú účinnejšie pri 

rôznych chorobných stavoch, zostávajú predmetom diskusie, no nedávny prehľad skúmajúci, aké dávky 

sa aplikovali v klinickej populácii v rôznych medicínskych kontextoch, ukázal, že CBD bolo dobré. 

tolerované pri perorálnych dávkach do 50 mg/kg/deň (Millar et al. 2019), čo zodpovedá celkovému 

množstvu 3,5 g/deň pre 70 kg jedinca. Nedávno americký FDA a EMA nedávno schválili CBD (ako 

Epidiolex®, GW Pharmaceuticals) na liečbu zriedkavých foriem epilepsie u detí s maximálnymi dávkami 

10 mg/kg dvakrát denne. Je pozoruhodné, že nedávna štúdia u detí a dospelých s epilepsiou 

refraktérnou na liečbu ukázala, že Epidiolex® možno bezpečne zvýšiť až na maximálnu dávku 50 

mg/kg/deň v závislosti od tolerancie a kontroly záchvatov, s pozitívnou lineárnou koreláciou medzi 

dávkou CBD ( rozsah od 5 do 50 mg/kg/deň) a hladina (rozsah od 7,1 do 1200 ng/ml) (Szaflarski et al. 

2019 ). Koncentrácia 1200 ng/ml zodpovedá približne 3,8 μM, teda celkom blízko k približne 8 μM CBD, 

čo ukázali Zgair et al. ( 2017) na potlačenie proliferácie a produkcie prozápalových cytokínov v CD3+ T 

bunkách od pacientov s MS. Štúdia Szaflarského et al. ( 2019 ) by sa preto malo považovať za dôkaz 

koncepcie, že koncentrácie CBD, ktoré in vitro vykazujú imunomodulačné účinky relevantné pre SM, 

možno bezpečne dosiahnuť u ľudí za predpokladu, že sa použijú primerané dávky. Štúdium profilu a 

funkcie periférnej imunity u ľudí s epilepsiou, ktorí dostávajú Epidiolex®, a najmä u tých, ktorí sú vo 

vysokých dávkach, by tiež mohlo poskytnúť užitočné informácie na správne navrhnutie klinických štúdií 

CBD ako imunitného modulátora u pacientov s MS, pokiaľ ide o dávkovacie režimy ako napr. ako aj 

príslušných sledovaných parametrov. 

 

CBD má komplexný farmakologický profil (tabuľka(Stôl 1),1), avšak molekulárne ciele, na ktoré pôsobí 

CBD, boli skúmané len v niekoľkých štúdiách a iba na modeloch in vitro založených na bunkách 

hlodavcov. Dostupné výsledky naznačujú, že sa CB1, CB2, 5-HT1A, TRPV1 alebo PPARy nezúčastňujú na 

znížení sekrécie IL-17 z T buniek závislom od CBD (Kozela et al. 2013 ) alebo CB1 alebo CB2 na inhibícii 

indukovanej CBD. proliferácia T buniek (Kozela et al. 2011 ) alebo CB1, CB2 alebo GPR55 pri CBD-

indukovanej inhibícii MOG 35–55 /IL-12-indukovanej sekrécie IL-6 a zvýšenej apoptóze v myších 

encefalitogénnych slezinových bunkách (González-García a kol. , 2017 ). Jediný pozitívny dôkaz, ktorý 

je v súčasnosti k dispozícii, naznačuje úlohu A 2Areceptory v CBD-indukovanej redukcii sekrécie CCL2 z 

myších astrocytov (Mecha et al. 2013 ). V tejto súvislosti môže byť zaujímavé, že EHP-101, nová 

chemická entita odvodená od CBD, ktorá pôsobí ako duálny PPARy a CB2 agonista, ako aj aktivátor 

dráhy hypoxiou indukovateľného faktora (HIF), preukázalo anti- zápalové účinky in vitro v myšacích 

bunkových líniách RAW264.7 a BV2 a potkaních primárnych mikrogliových bunkách a na zníženie 

závažnosti EAE u myší C57BL/6 J buď s ( MOG35–55 ) indukovanou EAE alebo s demyelinizáciou 

indukovanou kuprizónom ako v modeli myši TMEV-IDD SJL/J (Navarrete et al. 2018 , 2020). Ako celok 

dostupné dôkazy neumožňujú žiadny zmysluplný záver o molekulárnych cieľoch podieľajúcich sa na 

účinkoch CBD v EAE a možno aj pri SM, pokiaľ zjavne nemožno jeho terapeutický potenciál vysvetliť 

len pomocou jediného cieľa. Medzitým dôkazy o aktivite syntetických derivátov CBD, ako sú HU-446 a 

HU-465, ktoré majú inhibičné účinky na encefalitogénnu MOG 35–55 -špecifickú T bunkovú líniu z 

lymfatických uzlín myší C57BL/6 (Kozela et al. 2016b ), zdôrazňujú význam CBD aj ako molekulárneho 

skeletu na vývoj nových liekov zameraných na imunitný systém. 



 

Stručne povedané, dostupné predklinické dôkazy na modeloch EAE na hlodavcoch silne podporujú CBD 

ako účinný imunomodulačný a chorobu modifikujúci liek, hoci jeho bunkové a molekulárne ciele 

zostávajú do značnej miery nepreskúmané. Na rozdiel od toho, napriek zavedenému používaniu liekov 

obsahujúcich CBD pri SM, dôkazy u pacientov sú obmedzené a zvyčajne negatívne, pravdepodobne 

spôsobené najmä neadekvátnymi terapeutickými režimami, pokiaľ ide o dávku aj trvanie. Výskumný 

program zameraný na správne posúdenie CBD ako imunomodulačného lieku pre SM by mal v prvom 

rade zahŕňať podrobnú charakteristiku účinkov CBD na kľúčové bunkové a molekulárne mechanizmy 

zapojené do patogenézy a progresie SM, vrátane napríklad: ( i) periférna aktivácia prozápalových T 

buniek vyplývajúca z ich interakcie s bunkami prezentujúcimi antigén, ako sú makrofágy; (ii) migrácia 

aktivovaných T buniek cez hematoencefalickú bariéru, sprostredkovaná adhéznymi molekulami, 

proteázami a chemokínmi; (iii) reaktivácia T buniek v CNS prostredníctvom interakcie s mikrogliami, s 

následnou sekréciou prozápalových cytokínov, ako je IFN-y alebo IL-2, čo vedie k aktivácii makrofágov, 

iných T buniek a B buniek; (iv) zápalom indukované poškodenie oligodendrocytov, ktoré vedie k 

deštrukcii myelínového obalu cytotoxickými mediátormi, ako sú TNF-a a oxidačné radikály; (v) 

diferenciácia B buniek na plazmatické bunky, secernujúce demyelinizačné protilátky, ktoré následne 

priťahujú makrofágy a spúšťajú komplementovú kaskádu (Yamout a Alroughani (iii) reaktivácia T 

buniek v CNS prostredníctvom interakcie s mikrogliami, s následnou sekréciou prozápalových 

cytokínov, ako je IFN-y alebo IL-2, čo vedie k aktivácii makrofágov, iných T buniek a B buniek; (iv) 

zápalom indukované poškodenie oligodendrocytov, ktoré vedie k deštrukcii myelínového obalu 

cytotoxickými mediátormi, ako sú TNF-a a oxidačné radikály; (v) diferenciácia B buniek na plazmatické 

bunky, secernujúce demyelinizačné protilátky, ktoré následne priťahujú makrofágy a spúšťajú 

komplementovú kaskádu (Yamout a Alroughani (iii) reaktivácia T buniek v CNS prostredníctvom 

interakcie s mikrogliami, s následnou sekréciou prozápalových cytokínov, ako je IFN-y alebo IL-2, čo 

vedie k aktivácii makrofágov, iných T buniek a B buniek; (iv) zápalom indukované poškodenie 

oligodendrocytov, ktoré vedie k deštrukcii myelínového obalu cytotoxickými mediátormi, ako sú TNF-

a a oxidačné radikály; (v) diferenciácia B buniek na plazmatické bunky, secernujúce demyelinizačné 

protilátky, ktoré následne priťahujú makrofágy a spúšťajú komplementovú kaskádu (Yamout a 

Alroughani čo vedie k deštrukcii myelínovej pošvy cytotoxickými mediátormi, ako sú TNF-a a oxidačné 

radikály; (v) diferenciácia B buniek na plazmatické bunky, secernujúce demyelinizačné protilátky, ktoré 

následne priťahujú makrofágy a spúšťajú komplementovú kaskádu (Yamout a Alroughani čo vedie k 

deštrukcii myelínovej pošvy cytotoxickými mediátormi, ako sú TNF-a a oxidačné radikály; (v) 

diferenciácia B buniek na plazmatické bunky, secernujúce demyelinizačné protilátky, ktoré následne 

priťahujú makrofágy a spúšťajú komplementovú kaskádu (Yamout a Alroughani2018 ; Hemmer a kol. 

2002). Zatiaľ existujú len fragmentárne dôkazy, takmer len v T bunkách a väčšinou na modeloch 

hlodavcov, a je potrebné oveľa viac práce, predovšetkým v ľudských bunkách. Najdôležitejšie a 

naliehavejšie potreby sa však týkajú vývoja dobre navrhnutých klinických skúšok zameraných na 

testovanie primeraných dávok CBD na klinicky relevantné koncové body účinnosti V skutočnosti na 

základe dostupných farmakokinetických a terapeutických štúdií pri iných chorobných stavoch, a najmä 

pri epilepsii, dávkach vyššie ako tie, ktoré sa používajú doteraz, by sa mali testovať, aby sa správne 

zhodnotil imunomodulačný potenciál CBD pri SM. Budúce štúdie by mali vždy zahŕňať starostlivé 

monitorovanie plazmatickej koncentrácie vo vzťahu k dávkovacím režimom, aby sa zhromaždili kľúčové 

informácie, ktoré umožnia vysporiadať sa s inherentnou farmakokinetickou heterogenitou CBD, čo je 

pravdepodobne aspoň čiastočne spôsobené farmakogenetickými faktormi. Najdôležitejšie je, že takéto 

skúšania by mali zahŕňať ako primárne koncové body účinnosti klinicky relevantné merania aktivity 

ochorenia a/alebo progresie postihnutia, alebo aspoň dôkazy o aktivite ochorenia, relapsoch a 

progresii podľa magnetickej rezonancie, neurologické hodnotiace stupnice, miery kognitívnej poruchy, 



únavy. stupnice podľa hodnotenia pacienta a lekára, ako aj výsledky hlásené pacientom (CHMP,2015 

). Napriek tomu, aj na základe doteraz dostupných obmedzených dôkazov, sa CBD javí ako veľmi sľubný 

liek s významným imunomodulačným a chorobu modifikujúcim potenciálom pre SM, pričom ďalšie 

výhody spočívajú v jeho dobre zavedenom profile bezpečnosti a znášanlivosti. 
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