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Užívanie kanabisu a spánok: očakávania, výsledky 

a úloha veku.  

Abstrakt 

Ciele štúdie: 

Určte vzťah medzi užívaním kanabisu s 1) očakávaním, že kanabis bude pomôckou pri spánku, 

2) subjektívnymi výsledkami spánku a 3) vplyvom veku na tieto vzťahy. 

Metódy: 

U 152 miernych užívateľov kanabisu so širokým vekovým rozsahom (67 % žien, priemerný vek 

= 31,45, SD = 12,96, vekové rozpätie = 21–70; priemerný počet dní užívania kanabisu v 

predchádzajúcich dvoch týždňoch = 5,54, SD = 5,25) sme skúmali vplyv histórie užívania 

kanabisu a správania na očakávania, že kanabis bude pomôckou pri spánku, a na výsledky 

spánku prostredníctvom Pittsburghského indexu kvality spánku (PSQI). Analýza moderovania 

skúmala úlohu veku vo vzťahu medzi užívaním kanabisu a výsledkami spánku. 

Výsledky: 

Podpora súčasného užívania kanabisu a viac dní užívania kanabisu boli spojené so zvýšenými 

očakávaniami, že užívanie kanabisu zlepšuje spánok (všetky β > 0,03, p < 0,04). Frekvencia 

nedávneho užívania a uvádzaná priemerná koncentrácia THC alebo CBD do značnej miery 

nesúviseli s výsledkami spánku. Schvaľovanie súčasného užívania kanabisu však bolo spojené 

s horšou subjektívnou kvalitou spánku (β = 1,34, p = 0,02) a zvýšená frekvencia konzumácie 

požívatín bola spojená s horšou subjektívnou efektivitou spánku (β = 0,03, p = 0,04), kratšou 

dĺžkou spánku (β = 0,03, p = 0,01) a vyššie globálne skóre PSQI (horší celkový spánok) (β = 0,10, 

p = 0,01). Okrem toho mal vek mierny vplyv na vzťah medzi zvýšenou koncentráciou CBD a 

lepším trvaním spánku a kvalitou spánku (obe p < 0,03). Zatiaľ čo hlavné účinky užívania 

kanabisu na výsledky spánku neprežili viacnásobný porovnávací korekčný test (všetky p adj > 

0,34), upravené hodnoty p pre hlavné účinky správania/histórie kanabisu na očakávania od 

kanabisu ako pomôcky pri spánku (p adj = 0,07–0,09) a hlavné účinky koncentrácie CBD na 

trvanie spánku (p adj = 0,08), ako aj podmienky interakcie CBD a veku pre tento model (p adj 

= 0,07), boli trendové. 

Záver: 

Užívatelia kanabisu zvýšili očakávania, že kanabis bude pomôckou pri spánku, ale medzi 

užívaním kanabisu a výsledkami spánku existovalo len málo súvislostí. Dve výnimky 

podporovali akékoľvek užívanie kanabisu a frekvenciu konzumácie. Okrem toho môže byť vek 

dôležitým moderátorom potenciálneho pozitívneho vplyvu koncentrácie CBD na spánok. 
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1. Úvod 

Spánok je dôležitý proces potrebný pre každodenné fungovanie. Viac ako tretina dospelých 

nespí odporúčaných 7 hodín za noc1 a poruchy spánku, ako je nespavosť, majú príznaky a 

mieru prevalencie diagnózy až 30 % a 5–10 %2. Poruchy spánku sú spojené so širokou škálou 

maladaptívnych výsledkov vrátane deficitov kognitívnej výkonnosti, následkov duševného 

zdravia, ako je depresia a úzkosť, nárastu zdravotných stavov (ako je obezita, cukrovka a 

hypertenzia) a zvýšenej úmrtnosti3–7. Kanabis sa často spája s očakávaniami lepšieho 

spánku8–10 a zlepšenie spánku sa často uvádza ako primárny motív užívania kanabisu11,12, 

ale existujúci výskum je do značnej miery v rozpore s názorom, že kanabis napomáha spánku. 

 

Hoci existujú dôkazy o tom, že akútne užívanie kanabisu zlepšuje spánok, väčšina výskumov 

poukazuje na to, že chronické užívanie je spojené s deficitom spánku. Tetrahydrokanabinol 

(THC) a kanabidiol (CBD) sú dva z najvýznamnejších kanabinoidov v kanabise, pričom THC je 

hlavnou psychoaktívnou zložkou a CBD (nepsychoaktívne) je spojené s anxiolytickými a 

sedatívnymi účinkami13. Existujú určité dôkazy, že špecifické kanabinoidy majú pozitívny vplyv 

na spánok, pričom vysoké dávky CBD a akútne nízke dávky THC majú potenciálne terapeutické 

účinky na spánok14. Podobne akútne účinky kanabisu podávaného pred spánkom (často 

skúmaného v izolovanej alebo syntetickej forme) zahŕňajú kratšiu latenciu nástupu spánku, 

dlhšie trvanie spánku, lepšie udržiavanie spánku a väčšiu subjektívnu spokojnosť so 

spánkom15–18. 

 

Hoci akútne užívanie môže byť spojené so zlepšením spánku, nízka dávka CBD a vysoká dávka 

THC je spojená s negatívnymi výsledkami spánku a po sebe nasledujúce dni užívania kanabisu 

ako pomôcky na spanie môžu podporiť rozvoj tolerancie voči akýmkoľvek pozitívnym 

výsledkom s efektom návyku, ktorý zahŕňa negatívny spánok. výsledky 14. Častejšie užívanie 

kanabisu je spojené s veľkým množstvom spánkových deficitov vrátane problémov s kvalitou 

spánku19–24, porúch spánku21, predĺženej latencie nástupu spánku25, kratšieho trvania 

spánku25–28 a nespavosti19,21,29–31. Je zaujímavé, že nedávna štúdia zistila, že denní 

užívatelia kanabisu vykazovali viac symptómov nespavosti a horšiu kvalitu spánku ako 

užívatelia, ktorí ju neužívajú každý deň, ako aj používatelia, ktorí ju neužívajú, a že užívatelia, 

ktorí ju neužívajú denne, mali podobné skóre spánku, čo naznačuje, že občasní užívatelia 

nemusia pociťovať negatívne účinky kanabisu na spánok, ktoré každodenní chronickí užívatelia 

uvádzajú21. 

 

S dôkazmi, že časté užívanie kanabisu môže mať škodlivé účinky na spánok, má vnímanie 

kanabisu verejnosťou ako pomôcky na spanie potenciálne negatívne dôsledky na zdravie 

spánku a celkovú pohodu. Pozitívne očakávania týkajúce sa vzťahu medzi kanabisom a 

spánkom korelujú so zvýšenou frekvenciou užívania kanabisu, ako aj zdravotnými/duševnými 

problémami11,12,32 a pozitívne očakávania od kanabisu vo všeobecnosti vedú k vyššej 

pravdepodobnosti problémov súvisiacich s kanabisom33,34 . Očakávania od kanabisu ako 



pomôcky na zaspávanie môžu viesť k zvýšenému dlhodobému užívaniu kanabisu, čo by mohlo 

viesť k negatívnym účinkom na spánok, ako aj k ďalším problémom súvisiacim s kanabisom, 

ako sú poruchy užívania látok a problémy so spánkom súvisiace s odvykaním kanabisu35. 

Jednou zo zložiek, ktoré sa v štúdiách kanabisu často zanedbávajú, je nedostatočné posúdenie 

alternatívnych spôsobov podávania36. Nedávna legalizácia v Spojených štátoch je spojená so 

zvýšeným využívaním alternatívnych metód podávania kanabisu, najmä kanabisových 

požívatín37, a tieto rôzne spôsoby podávania môžu ovplyvniť nástup a trvanie účinkov 

kanabisu38. Napríklad pri fajčení kanabisu môže nástup účinkov trvať minúty a môže trvať dve 

až štyri hodiny39,40, ale pri požívatinách je nástup oneskorený o 30 až 60 minút a účinky môžu 

trvať až šesť hodín39. Okrem toho, informácie o týchto rôznych spôsoboch podávania, ako aj 

o vplyve rôznych koncentrácií THC a CBD na zdravotné výsledky (ako je spánok) zostávajú 

nedostatočné41. Súčasné štúdie neposudzujú užívanie kanabisu veľmi podrobne a je dôležité 

analyzovať vplyv alternatívnych spôsobov podávania kanabisu (ako sú požívatiny), ako aj 

koncentrácie THC/CBD a ich asociácie s výsledkami spánku. 

 

Ďalšou zložkou, ktorá sa ešte musí dôkladne preskúmať vo vzťahu kanabisu a výsledkov 

spánku, je potenciálny vplyv veku. Existujú dôkazy, že endokanabinoidný systém môže 

jedinečne modulovať poruchy spánku a cirkadiánny rytmus42,43 ako dospelí starnú počas 

dospelosti. Existujú aj dôkazy o rozdieloch vo farmakokinetike a farmakodynamike súvisiacich 

s vekom, ktoré môžu ovplyvniť biobehaviorálne účinky látok, ako je kanabis, keď dospelí 

dospelí44–46. Zatiaľ čo chýbajú presné biologické štúdie, ktoré by sa zameriavali na 

porovnávanie rôznych vekových skupín a metabolizmu kanabisu, teoretizovalo sa, že rôzne 

biologické zmeny, ktoré sú spojené so zvýšeným vekom, ako je zníženie prietoku krvi pečeňou, 

pomalší metabolizmus, zvýšenie tukového tkaniva, zníženie celkového telesná voda a zníženie 

čistej telesnej hmoty47,48 môže nielen zvýšiť rýchlosť distribúcie a objem lipofilných liekov, 

ako sú THC a CBD, ale aj znížiť ich elimináciu, čo môže potenciálne zvýšiť vedľajšie účinky 

kanabisu49–51. Špekulovalo sa, že rozdiely medzi mladšími a staršími vekovými skupinami v 

kognitívnych poruchách, psychotomimetických symptómoch a subjektívnych pocitoch vysokej 

úrovne reakcie na kanabis môžu byť založené na lineárnom procese vývojových zmien, keď 

človek starne, pričom mladšie vekové skupiny majú rýchlejší bazálny metabolizmus. ktoré 

umožňujú kanabis a jeho vedľajšie produkty rýchlejšie metabolizovať v porovnaní so staršími 

dospelými52. Okrem toho existujú dôkazy o rozdieloch v správaní užívania kanabisu v 

súvislosti s vekom, ako sú dôkazy o tom, že denná/takmer denná prevalencia užívania 

kanabisu sa zvyšuje o 150 % u osôb vo veku 26 rokov a starších v porovnaní so 49 % u osôb vo 

veku 18 – 2553 rokov, prevalencia užívania kanabisu v posledných 12 mesiacov sa zvyšuje pre 

určité staršie vekové skupiny dospelých (vo veku 25 – 44, 45 – 64, 65 a viac rokov), ale nie u 

mladých dospelých vo veku 18 – 2 454 rokov, a dôkazy o tom, že užívatelia kanabisu (vo veku 

31 – 50 rokov) majú väčšiu pravdepodobnosť užívajte kanabis na zmiernenie nespavosti ako 

mladší dospelí užívatelia55. S dôkazmi o potenciálnych jedinečných biologických účinkoch 

kanabisu súvisiacich s vekom, ako aj o zmenách v spôsoboch užívania, keď jednotlivci starnú 

počas dospelosti, je dôležité zvážiť úlohu veku vo vzťahu kanabisu a spánku. 

 



Predchádzajúce štúdie zamerané na vzťah medzi kanabisom a výsledkami spánku nedokázali 

analyzovať súvislosti medzi novými metódami podávania kanabisu (ako sú jedlá) a 

koncentráciou THC/CBD, ani neskúmali vplyv veku. V súčasnej štúdii sme testovali asociácie s 

užívaním kanabisu a jeho správanie (vrátane frekvencie typických spôsobov podávania a 

hlásených koncentrácií THC a CBD) a rôznych výsledkov spánku, vrátane vyšších očakávaní od 

kanabisu ako pomôcky pri spánku a výsledkov a funkcie spánku, ktoré si sami uviedli. metriky 

vo vzorke, ktorá pozostávala zo širokého vekového rozsahu (vekový rozsah = 21–70). 

Predpokladáme, že zvýšená frekvencia a správanie kanabisu by boli spojené so zvýšenými 

výsledkami spánkového deficitu. Vzhľadom na úlohu starnutia v spánku aj pri užívaní kanabisu 

nás zaujímal najmä vek ako moderátor vzťahu medzi metrikami kanabisu a spánkom; preto 

sme testovali mieru interakcie vek x kanabis, aby sme to ďalej vyhodnotili. Interakcia medzi 

vekom a užívaním kanabisu by naznačovala, že súvislosť medzi užívaním kanabisu a výsledkami 

spánku sa líši podľa veku (účinok zmierňovania). Na základe dôkazov o zmenách v modulácii 

endokanabinoidného systému a rýchlosti metabolizmu látok, ktoré sa menia s vekom ľudí, by 

sme očakávali, že účinok kanabisu na spánok môže byť u starších jedincov zosilnený. 

2. Metódy 

2.1. Účastníci 

Táto štúdia zahŕňa základné údaje zo vzorky komunity vybranej pre prebiehajúcu dlhodobú 

štúdiu užívania kanabisu a zdravia. Účastníkmi bolo 152 jednotlivcov (67 % žien, priemerný 

vek = 31,45, SD = 12,96, vekové rozpätie = 21 – 70), ktorí boli prijatí do longitudinálnej štúdie 

o užívaní kanabisu a symptómoch úzkosti a pociťovali aspoň miernu úzkosť, ako meradlo 

zovšeobecnilo. Škála úzkosti (GAD-7). Za zmienku stojí široké vekové rozpätie použité v štúdii, 

ktoré pozostávalo z vysokého percenta dospelých, ktorých bolo možné zaradiť do vekových 

skupín starších ako mladí dospelí (64 % (n = 97) má vek 21 – 29, 15 % (n = 23) sú vo veku 30 – 

39 rokov, 14 % (n = 21) je vo veku 40 – 64 rokov a 5 % (n = 8) je vo veku 65 a viac rokov). 

Subjekty boli regrutované z oblasti Denveru z príspevkov na sociálnych sieťach a zaslaných 

letákov s reklamou na výskum úzkosti a kanabisu tým, ktorí 1) užívajú kanabis a chcú začať 

užívať kanabis na úzkosť. Účastníci štúdie boli testovaní skúseným výskumným asistentom po 

telefóne pomocou schváleného skríningového skriptu alebo prostredníctvom schváleného a 

dôverného online prieskumu REDCap. 

 

Kritériá vhodnosti pre štúdiu zahŕňali: 1) poskytnutý informovaný súhlas; 2) Vek: 21–70; 3) 

Úzkosť: hlásená >5 na GAD-7; 4) Užívanie iných drog: Žiadne antivírusové lieky alebo 

psychotropné lieky (lieky s ADHD povolené) alebo užívanie iných drog počas 72 hodín a 

negatívny toxikologický test a alkohol tester na obsah alkoholu v krvi (Intoximeter, Inc., St. 

Louis, MO); 5) Diagnóza/Liečba: Žiadne choroby súvisiace s imunitou alebo pri liečbe 

psychotickej poruchy, bipolárnej poruchy alebo veľkej depresie so samovražednými 

myšlienkami alebo anamnézou týchto porúch, poruchy užívania látok (alebo aktívne 

vyhľadávanie liečby); 6) žiadny úmysel otehotnieť a negatívny tehotenský test (ak je to 

vhodné); Užil marihuanu aspoň raz a má túžbu použiť marihuanu na zvládnutie úzkosti. Mali 

sme údaje od 4 subjektov, ktoré splnili všetky kritériá štúdie, ale v čase zberu údajov neužívali 



kanabis. Naša vzorka mala rasový/etnický pôvod nasledovne; Bieli (83 %), iní (7 %), Ázijci (4 

%), Afroameričania (3 %), Indiáni alebo domorodci z Aljašky (1 %), Havajskí alebo tichomorskí 

ostrovania (1 %) a Nedodávané (1 %) pričom 11 % vzorky sa identifikuje ako Hispánec alebo 

Latino. 

 

Keď boli účastníci považovaní za spôsobilých a naplánovaných, dorazili do nášho univerzitného 

laboratória, dokončili proces informovaného súhlasu a osobne vyplnili sériu dotazníkov. Počas 

tohto 2-hodinového stretnutia boli dokončené ďalšie psychologické a kognitívne úlohy 

súvisiace s dlhodobými cieľmi štúdie; zber údajov pre tieto dlhodobé výsledky prebieha a 

nebol analyzovaný. Všetky výskumné protokoly boli skontrolované a schválené a všetky 

postupy sa riadili usmerneniami vyšetrovacej revíznej rady University of Colorado. Od 

všetkých účastníkov štúdie sa získal zdokumentovaný informovaný súhlas. Jeden subjekt 

odpovedal ako transgender a ich rodové skóre bolo v analýze kódované ako NA. 

2.2. Opatrenia 

2.2.1. Očakávania spánku kanabisu 

Účastníci sa pýtali: „Ktoré z nasledujúcich výhod očakávate od kanabisu? (vyberte úroveň 

zmeny, ktorú očakávate)“ s jednou kategóriou odpovedí „Vylepšený spánok“. Možné 

odpovede zahŕňali „veľmi zlepšené“ (28 %), „trochu zlepšené“ (54 %), „nie veľmi zlepšené“ (10 

%), „vôbec žiadne zlepšenie“ (8 %) a „neaplikovateľné (nepoužívateľ skupina)“, s reverzným 

kódovaním odpovedí od 3–0 (priemer = 2,01 SD = 0,84) a NA (n = 3). 

 

2.2.2. Podrobné hodnotenie správania a histórie užívania kanabisu 

Podpora akéhokoľvek súčasného užívania kanabisu bola hodnotená prostredníctvom otázky 

áno (n = 129) nie (n = 21) s otázkou: „Užívate kanabis? Predchádzajúce pravidelné užívanie 

bolo hodnotené prostredníctvom otázky áno (n = 102) nie (n = 30) „Boli ste niekedy 

pravidelným užívateľom kanabisu? (pravidelné používanie je definované ako aspoň raz 

týždenne)“. Obidve tieto merania boli kódované ako áno = 1 a nie = 0. Frekvencia 

konzumácie/užívania jedla bola hodnotená prostredníctvom otázky „Ako často v priemere 

konzumujete kanabis orálne alebo konzumujete jedlá? Táto otázka sa týka všetkého, čo 

konzumujete perorálne, ako sú kapsuly, jedlo alebo nápoje (napr. pečivo, cukríky, nápoje, 

konopný olej, kanabisový olej, olej Ricka Simpsona, tinktúry atď.)“ s odpoveďami vrátane 

„Nikdy nepoužívam jedlá“ (23 %), „Menej ako raz za mesiac“ (23 %), „Jeden deň v mesiaci“ (9 

%), „Dva dni v mesiaci“ (15 %), „Tri dni v mesiaci“ (10 %), „Jeden deň v týždni“ (5 %), „Dva dni 

v týždni“ (7 %), „Tri dni v týždni“ (2 %), „Štyri dni v týždni“ (3 %) „Päť dní v týždni“ ( 0 %), „šesť 

dní v týždni“ (2 %) a „denne“ (1 %) (s odpoveďami kódovanými ako 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 

20, 24 a 30, priemer = 13,22, SD = 12,89). Frekvencia fajčenia kvetového kanabisu bola 

hodnotená pomocou „Ako často vaporizujete alebo fajčíte kanabis?“. Odpovede na túto 

otázku zahŕňali „Nikdy nefajčím/nevyparujem kanabis“ (23 %), „Menej ako raz za mesiac“ (10 

%), „Jeden deň v mesiaci“ (3 %), „Dva dni v mesiaci“ (1 % ), „Tri dni v mesiaci“ (5 %), „Jeden 

deň v týždni“ (3 %), „Dva dni v týždni“ (6 %), „Tri dni v týždni“ (7 %), „Štyri dni a týždeň“ (3 %), 



„päť dní v týždni“ (5 %), „šesť dní v týždni“ (3 %) a „denne“ (31 %) (odpovede sú kódované ako 

0, 0,5, 1, 2 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24 a 30, v tomto poradí; priemer = 3,07 SD = 5,52). 

 

Nedávne opatrenia týkajúce sa užívania kanabisu boli zhromaždené z opatrenia Time Line 

Follow Back (TLFB), upraveného pre online a podrobné hodnotenie špecifické pre kanabis za 

posledné dva týždne (O-TLFB)57. Otázky zahŕňali celkový počet dní, počas ktorých sa 

kanabisový kvet užíval počas posledných dvoch týždňov (priemer = 3,87, SD = 4,92, rozsah = 

0–14), celkový počet dní, počas ktorých sa kanabisové požívatiny používali za posledné dva 

týždne (priemer = 0,89 , SD = 2,01, Rozsah = 0–14) a celkový počet dní, počas ktorých bolo 

akékoľvek (tj kvetinové, jedlé, koncentrátové, lokálne, iné) užívanie kanabisu hlásené za 

posledné dva týždne (priemer = 5,54, SD = 5,25, rozsah = 0 – 14). Otázky TLFB týkajúce sa 

kanabisu sú koncipované ako história kanabisu za predpokladu, že ide o podrobný popis dní 

užívania kanabisu za posledné dva týždne, zatiaľ čo miery frekvencie kanabisu implikujú v 

priebehu času všeobecnejšie správanie pri užívaní kanabisu. 

 

Hlásená priemerná koncentrácia THC a CBD v kanabise bola meraná dvoma otázkami, ktoré sa 

pýtali „Koľko THC a/alebo CBD je v kanabise, ktorý používate najčastejšie? Ak si nie ste istý, 

odhadnite svoj najlepší odhad“ s odpoveďami vrátane „0“, „Menej ako 5 %“, „5–10 %“, „10–

15 %“, „15–20 %“, „20– 25 %“, „25–30 %“, „Viac ako 30 %“ (s odpoveďami kódovanými ako 0–

7; priemerné hlásené THC = 4,24, SD = 1,63; priemerné hlásené CBD = 2,57, SD = 1,85). 

Podobné sebahlásenia medzi užívateľmi kanabisu, ktorí sú si vedomí potencie THC/CBD 

kanabisu, ktorý užívajú, ukazujú konzistentnosť v rôznych časových bodoch a metódach57.  

2.2.3. Pittsburghský index kvality spánku 

Subjekty informovali o svojom spánkovom správaní za posledné dva týždne prostredníctvom 

Pittsburghského indexu kvality spánku (PSQI)58 (modifikácia štandardného PSQI, ktorý sa 

zvyčajne zameriava na výsledky spánku za posledný mesiac). PSQI je 19-položkové meradlo, 

ktoré hodnotí individuálne spánkové návyky, kvalitu spánku a výsledky spánku. Prvé štyri 

otázky žiadajú účastníkov, aby nahlásili čas spánku, čas prebudenia, čas zaspávania a trvanie 

spánku. Zostávajúce otázky hodnotia efektivitu spánku, poruchy spánku, užívanie liekov na 

spanie a dysfunkciu počas bdelosti. Tieto otázky sú hodnotené a sčítané, aby sa vytvorilo 

celkové skóre PSQI (α = 0,70; priemer = 7,75, SD = 3,12, rozsah = 1–18), pričom vyššie skóre 

odráža horší spánok. Otázky môžu byť tiež bodované, aby sa vytvorili podškály účinnosti 

spánku, latencie spánku, kvality spánku, porúch spánku, liekov na spánok a dennej dysfunkcie. 

 

2.2.4. Kovariáty súvisiace so spánkom 

Naše analýzy kontrolovali stanovené korelácie výsledkov spánku vrátane pohlavia59, veku 60 

rokov, súčasného užívania alkoholu61 a symptómov depresie/úzkosti/stresu62,63. Užívanie 

alkoholu bolo hodnotené pomocou Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)64, čo je 

10-položkový skríningový nástroj používaný na hodnotenie užívania alkoholu a problémov (α 



= 0,82; priemer = 6,13 SD = 4,02, rozsah = 0–23). Použili sme 21-časovú samohodnotiacu verziu 

škály depresie a úzkosti (DASS)65 (α = 0,88; priemer = 41,75 SD = 19,79, rozsah = 4–114) ako 

zloženú mieru súčasnej depresie, úzkosti a symptómov stresu. . 

 

Použitím prístupu univariantných odľahlých hodnôt sme zistili niekoľko extrémnych hodnôt 

pre merania DASS a AUDIT, ktoré boli väčšie ako 1,5-násobok medzikvartilového rozsahu pre 

každé meranie (rozdiel medzi 75. a 25. kvartilom). Vykonali sme analýzu citlivosti s týmito 

hodnotami a bez nich a neovplyvnili významnosť našich výsledkov. Vzhľadom na to, že tieto 

hodnoty sú stále odpoveďami v rámci možností a zdá sa, že neovplyvňujú naše zistenia, tieto 

hodnoty sme z našich údajov neodstránili ani neupravili. Okrem toho sme vykonali reziduálnu 

diagnostiku pre všetky regresné modely (zohľadňujúce všetky premenné) prostredníctvom 

kontroly externe študentizovaných reziduálnych grafov, pričom ako indikátor odľahlých 

hodnôt sme použili pozorovania s externe študentizovanými reziduálnymi hodnotami väčšími 

ako 3 v absolútnych hodnotách66. Zatiaľ čo väčšina modelov bola bez odľahlých hodnôt, táto 

kontrola viedla k identifikácii dvoch samostatných údajových bodov, ktoré boli potenciálnymi 

odľahlými hodnotami naprieč viacerými modelmi zahŕňajúcimi premennú PSQI poruchy 

spánku. Po preskúmaní relevantných údajových bodov v každom modeli a zistení, že každá 

hodnota bola v rámci možností, a vykonaní analýzy citlivosti s týmito údajovými bodmi a bez 

nich a so záverom, že žiadny z týchto údajových bodov neovplyvnil významnosť našich 

výsledkov, sme zmeniť tieto údaje a zahrnúť ich do našich analýz. 

2.3. Štatistické analýzy 

Vypočítali sme deskriptívnu štatistiku, lineárnu regresiu a ordinálnu logistickú regresiu 

pomocou R verzie 3.4.467. Lineárna regresia je do značnej miery odolná voči menším 

distribučným problémom, keď má vzorka primeranú veľkosť68 a miery šikmosti a špičatosti 

pre naše podškály PSQI spánku boli v rámci primeraných prahových hodnôt69, teda vhodné 

pre lineárnu regresiu. Okrem toho väčšina našich PSQI spánkových subškál mala odpovede, 

ktoré boli buď vhodne rozdelené, alebo boli sčítané z viacerých otázok na vytvorenie škály (čo 

znamená, že vypočítaná subškála má v skutočnosti podstatne viac bodov ako položky, z 

ktorých sa skladá, takže sa približuje spojitá premenná), vďaka čomu sú mnohé z týchto 

subškál vhodných pre lineárnu regresiu (ako je účinnosť spánku, latencia spánku, poruchy 

spánku a denná dysfunkcia). Naopak, kvôli neadekvátnej distribúcii medzi štyrmi odpoveďami 

pre tri podškály PSQI (trvanie spánku, kvalita spánku a lieky na spánok) sme vykonali ordinálnu 

logistickú regresiu pre všetky modely obsahujúce tieto špecifické premenné. Naše výstupné 

koeficienty pre ordinálnu logistickú regresiu sú hodnoty log-odds a kvôli konzistencii 

uvádzame koeficienty podobne ako lineárne modely. Uviedli sme R na druhú pre každý 

lineárny regresný model, ako aj logistický analóg k R na druhú pre logistické regresné 

modely70,71, čo naznačuje odchýlku modelu spôsobenú prediktormi. Vykonali sme sériu 

regresných modelov s cieľom určiť hlavné účinky kanabisu na subjektívne výsledky spánku, 

ako aj analyzovať potenciálny zmierňujúci účinok veku na vzťah medzi správaním kanabisu a 

subjektívnymi výsledkami spánku prostredníctvom interakčného pojmu medzi vekom a 

kanabisom. (so všetkými príslušnými premennými stredný priemer)72,73. Hlavný účinok 

kanabisu, ktorému chýbal významný interakčný účinok, by znamenal spojenie užívania 



kanabisu a výsledkov spánku kontrolujúcich všetky kovariáty. Hlavný účinok kanabisu a 

významný interakčný pojem by naznačovali, že rozdiely vo veku môžu ovplyvniť súvislosť 

medzi užívaním kanabisu a výsledkami spánku. Implementovali sme korekciu Benjmamini a 

Hochberg’s74 pre viacnásobné testovanie pomocou funkcie p.adjust z balíka štatistík 

nájdeného v R. Táto metóda poskytuje upravené p-hodnoty skupine odhadovaných p-hodnôt. 

Vygenerovali sme sériu upravených p-hodnôt pre hlavné účinky a interakčné účinky pre 

modely zahŕňajúce správanie/históriu kanabisu na očakávania, že kanabis pomáha pri spánku, 

správanie/históriu kanabisu na výsledky spánku PSQI a nahlásili sme priemerné THC a CBD na 

PSQI. výsledky spánku. Tieto upravené hodnoty p uvádzame po všetkých významných alebo 

trendových asociáciách v našich výsledkoch. 

3. Výsledky 

3.1. Očakávania od kanabisu ako pomôcky na spánok 

Tabuľka 1 obsahuje popisné štatistiky pre kanabis TLFB, spánok a kovariátne miery použité v 

štúdii. Tabuľka 2 poskytuje jednotlivé regresné výstupy zahŕňajúce správanie/históriu 

kanabisu a očakávania, že kanabis bude prostriedkom na spanie, ktorý kontroluje pohlavie, 

vek, súčasnú depresiu/úzkosť/stres a užívanie alkoholu. Podpora súčasného užívania 

kanabisu, počet dní užívania kanabisu za posledné dva týždne a počet dní užívania kanabisu za 

posledné dva týždne boli spojené s vyššími očakávaniami od kanabisu ako pomôcky na spánok 

(všetky β > 0,03, p < 0,04; všetky p adj = 0,07 – 0,09) bez významných interakčných účinkov 

medzi vekom a akýmkoľvek z našich kanabisových opatrení v týchto modeloch (všetky p > 

0,16; všetky p adj > 0,21) 

3.2. Správanie/história kanabisu a PSQI 

Tabuľka 3 poskytuje jednotlivé regresné výstupy zahŕňajúce správanie/históriu kanabisu a 

globálne skóre PSQI kontrolujúce pohlavie, vek, súčasnú depresiu/úzkosť/stres a užívanie 

alkoholu. Zvýšená frekvencia konzumácie požívatín bola spojená s vyšším globálnym skóre 

PSQI (horší spánok) (β = 0,10, p = 0,01; p adj = 0,34), ale žiadne iné premenné užívania kanabisu 

nepreukázali významné asociácie (všetky p > 0,05). V tomto modeli sme nezistili signifikantné 

interakčné účinky medzi vekom a kanabisom (β = 0,00, p = 0,88; p adj = 0,99). Podpora 

súčasného užívania kanabisu (β = 1,36, p = 0,05; p adj = 0,42) a zvýšený počet dní používania 

kanabisových požívatín za posledné dva týždne (β = 0,23, p = 0,06; p adj = 0,51) boli okrajové 

spojené s vyšším globálnym skóre PSQI (horší spánok). Ani jeden z týchto modelov nemal 

významné interakčné účinky medzi vekom a kanabisom (oba p > 0,17; oba p adj > 0,88). Žiadne 

z meraní frekvencie/histórie kanabisu nesúviselo so žiadnou zo subškál PSQI (účinnosť spánku, 

latencia spánku, kvalita spánku, trvanie spánku, poruchy spánku, lieky na spanie a denná 

dysfunkcia), s výnimkou podpory súčasného užívania kanabisu, ktoré bolo spojené. s horšou 

subjektívnou kvalitou spánku (β = 1,34, p = 0,02; p adj = 0,34) a zvýšenou frekvenciou 

používania požívatiny, ktorá bola spojená s horšou subjektívnou efektivitou spánku (β = 0,03, 

p = 0,04; p adj = 0,42) a nižším spánkom trvanie (p = 0,03, p = 0,01; p adj = 0,34). Tieto modely 

nemali významné interakcie (všetky p > 0,41; všetky p adj > 0,59). Zistili sme trendové súvislosti 

medzi zvýšenou frekvenciou fajčenia kanabisu a horšou efektivitou spánku (β = 0,01, p = 0,05; 

p adj = 0,42). Tento model nemal významný interakčný člen (β = 0,01, p = 0,57; p adj = 0,99). 



3.3. Asociácia hlásených priemerných kanabinoidných (THC/CBD) koncentrácie kanabisu s 

výsledkami spánku 

Tabuľka 4 zobrazuje frekvencie uvádzaných priemerných koncentrácií THC a CBD v kanabise. 

Tabuľky 5 a 66 zahŕňajú jednotlivé regresné výstupy pre modely zamerané na asociácie 

hlásenej priemernej koncentrácie THC a CBD a všetky výsledky spánku kontrolujúce pohlavie, 

vek, súčasnú depresiu/úzkosť/stres a užívanie alkoholu. Hlásená priemerná koncentrácia THC 

nebola významne spojená s globálnym PSQI ani so žiadnou z podškál PSQI (všetky p > 0,05), 

hoci zvýšená hlásená priemerná koncentrácia THC bola trendom v súvislosti so zvýšenými 

poruchami spánku (β = 0,06, p = 0,09; p adj = 0,81). Interakčný efekt nebol pre tento model 

významný (p = 0,00, p = 0,52; p adj = 0,65). Zvýšená priemerná koncentrácia CBD však bola 

významne spojená s lepšou účinnosťou spánku (β = -0,11, p = 0,01; p adj = 0,08) a trvaním 

spánku (p = -0,25, p = 0,03; p adj = 0,21) a interakčné podmienky pre oba modely boli 

významné (oba β < − 0,01, p < 0,03; p adj = 0,07 – 0,08), čo naznačuje potenciálny zmierňujúci 

vplyv veku na tieto vzťahy. Na uľahčenie prezentácie obrázok 1 znázorňuje model interakcie 

tohto veku x priemernej koncentrácie CBD na dĺžke spánku a účinnosti spánku s vekom 

rozdeleným do dvoch vekových skupín oddelených priemerným vekom (m = 31,45), čo 

demonštruje trendové aj významné asociácie. staršej vekovej skupiny na tieto výsledky spánku 

v porovnaní s nevýznamnými vzťahmi v mladšej vekovej skupine. 

Žiadny z hlavných účinkov užívania kanabisu na výsledky spánku neprežil viaceré porovnávacie 

korekčné testy prostredníctvom upravených hodnôt p (všetky p adj > 0,34). Naše hlavné účinky 

súčasného užívania kanabisu, dni užívania kanabisu za posledné dva týždne, dni, keď sa 

kanabis užíval za posledné dva týždne na očakávania od kanabisu ako pomôcky pri spánku, 

boli trendové (všetky p adj = 0,07 – 0,09) a hlavné účinok hlásenej priemernej koncentrácie 

CBD na trvanie spánku bol trendový (p adj = 0,08), ako aj podmienky interakcie CBD a veku pre 

tento model (p adj = 0,07) po testoch korekcie upravenej hodnoty p. 

4. Diskusia 

V komunitnej vzorke dospelých miernych užívateľov kanabisu (v rozmedzí od ľahšieho až po 

ťažšie užívanie) so širokým vekovým rozsahom sme zistili, že užívanie kanabisu vo 

všeobecnosti a zvýšený počet dní užívania kanabisu súviseli so zvýšenými očakávaniami, že 

kanabis bude pomôckou pri spánku. Zistili sme, že podpora súčasného užívania kanabisu bola 

spojená s horšou subjektívnou kvalitou spánku a že vyššia frekvencia používania najmä 

požívatín bola spojená s horšou subjektívnou efektivitou spánku, kratšou dĺžkou spánku a 

vyšším globálnym skóre PSQI (horší spánok). Zistili sme tiež, že vyššia priemerná koncentrácia 

CBD medzi súčasnými používateľmi bola spojená s lepšou účinnosťou spánku a skóre trvania 

spánku a že tento účinok bol významne zmiernený vekom, takže starší účastníci preukázali 

väčší účinok. Žiadny z týchto významných hlavných účinkov ani výrazná interakcia neprežili 

viaceré korekčné testy, ale niekoľko z nich malo trend významnosti v ich upravených 

hodnotách p. 

 



Naše výsledky sú v súlade s výskumom, ktorý zistil, že užívanie kanabisu je často spojené s 

očakávaniami lepšieho spánku8–10,75–78 a že očakávania, že kanabis bude prostriedkom na 

spanie, sú spojené so zvýšeným množstvom a frekvenciou užívania kanabisu11,12. Okrem 

toho predchádzajúce štúdie podporujú náš výsledok, že súčasné užívanie kanabisu je spojené 

so zlou kvalitou spánku subjektu19,20,22,23,79, ale nepodarilo sa nám nájsť predchádzajúcu 

štúdiu zameranú na špecifické účinky kanabisových požívatín, najmä na spánok. Zatiaľ čo 

predchádzajúce štúdie používali orálne podávané CBD a THC (často v izolovaných alebo 

syntetických formách, ktoré sa zvyčajne nepoužívajú mimo laboratória) na skúmanie spánku, 

toto je prvá pozorovacia štúdia, ktorá sa zameriava konkrétne na asociácie kanabisových 

požívatín a spánku. Dôležité je, že naše merania užívania kanabisu zahŕňali podrobnosti o 

podávaní, ktoré sa v predchádzajúcich štúdiách zvyčajne nehodnotili (napríklad špecifiká 

množstva a formy použitého kanabisu), čo nám umožňuje nahlásiť novú súvislosť medzi 

frekvenciou konzumácie kanabisu a negatívnymi výsledkami spánku. Replikácia tohto zistenia 

je dôležitá, pretože kanabis sa stáva čoraz dostupnejším a podáva sa prostredníctvom rôznych 

metód a zvýšených potencií, ktoré môžu mať rôzne vplyvy na výsledky spánku. 

 

Hoci sme nenašli žiadne významné súvislosti medzi hlásenou koncentráciou THC a výsledkami 

spánku, naša analýza ukazuje, že vyššia hlásená priemerná koncentrácia CBD bola spojená so 

zlepšením spánku, je v súlade s predchádzajúcim výskumom. Výskum izolujúci účinky CBD 

ukázal, že stredná až vysoká dávka CBD má sedatívny účinok80–83 a je spojená so zvýšeným 

celkovým časom spánku, zníženou frekvenciou nočného vzrušenia a nižším celkovým 

globálnym skóre PSQI84, čo znamená, že vyššia koncentrácia CBD je spojená so zlepšením 

spánku. . Niektoré výskumy však zistili, že CBD nemá žiadny vplyv na spánok85 a je potrebné 

ďalšie skúmanie, aby sme pochopili jeho vplyv samotný a v kombinácii s rôznymi pomermi 

THC. 

Naše výsledky zmierňovania vzťahu medzi hlásenou priemernou koncentráciou CBD a 

spánkom podľa veku sú nové a špekulovalo sa, že existujú vekové rozdiely v účinkoch kanabisu. 

Ako už bolo spomenuté, endokanabinoidný systém môže výrazne regulovať poruchy spánku a 

cirkadiánny rytmus u starších jedincov42,43 a predpokladá sa, že kanabis sa môže 

metabolizovať pomalšie, keď dospelí 46,49–52, čo má za následok jedinečné účinky užívania 

kanabisu v porovnaní s mladšími dospelými jedincami. Inými slovami, zmierňujúce účinky 

zistené v štúdii možno vysvetliť zvýšením veku, ktorý je spojený s rozdielmi vo farmakokinetike 

a farmakodynamike, ktoré môžu ovplyvniť biobehaviorálne účinky látok44,45. Zatiaľ čo žiadna 

predchádzajúca štúdia nespolupracovala s touto teóriou pomocou biologických metód, 

špekulovali by sme, že zvyšovanie veku môže viesť k biologickým zmenám, ktoré by ovplyvnili 

metabolizmus, potenciálne zvýšili objem/distribúciu CBD v systéme užívateľa a zvýšili 

pozitívne účinky CBD na spánok. faktory. Mali by sa vykonať štúdie zamerané na väčšie vzorky 

dospelých v strednom a staršom veku, ako aj štúdie využívajúce biologické markery na analýzu 

potenciálnych zmien a faktorov v metabolizme THC/CBD. 

 



Táto štúdia má niekoľko pozoruhodných obmedzení. Prvým sú potenciálne obmedzenia 

týkajúce sa vzorky. Mnohé z publikovaných štúdií, ktoré ukazujú, že zvýšená frekvencia 

užívania kanabisu má negatívny vplyv na spánok, má oveľa väčšiu veľkosť vzorky a zvyčajne 

pochádza zo vzoriek z populácie, zatiaľ čo naša štúdia bola vzorkou komunity užívajúcej 

kanabis. Našou vzorkou boli väčšinou ženy a tvorili ju jednotlivci, ktorí spĺňali kritériá pre 

mierne úzkostné poruchy. Naša vzorka mala navyše do značnej miery homogénne 

rasovo/etnické členenie (prevažne identifikujúce sa ako biele), čo obmedzuje zovšeobecnenie 

týchto zistení na iné rasové/etnické skupiny. Budúce štúdie by sa mali snažiť o rovnakú 

rovnováhu medzi mužmi a ženami, vzorku s rôznorodejším rasovým pozadím a vzorku, ktorá 

je potenciálne bez úzkostných porúch. Okrem toho naša vzorka pochádzala zo štátu 

(Colorado), kde je kanabis rekreačne legálny a jednotlivci v tejto štúdii môžu mať pozitívnejšie 

názory na kanabis ako tí v štátoch s prísnejšími zákonmi o kanabise. Po druhé, sú to 

obmedzenia týkajúce sa niektorých našich opatrení týkajúcich sa kanabisu. Spoliehali sme sa 

na opatrenia vlastného hlásenia, ktoré obmedzovali naše znalosti o presnej koncentrácii CBD 

/ THC, takže naše odpovede by mohli mať potenciálne skreslenie pri pripomenutí a chybu 

odozvy. Naše meranie kanabisových požívatín zahŕňalo všetky formy (kapsuly, jedlo a nápoje) 

a budúce štúdie by mali rozlišovať spôsoby podávania na ešte jemnejšej úrovni. Okrem toho, 

naša otázka o očakávaní kanabisu bola všeobecnej povahy a neumožňovala nuansovanú 

interpretáciu (v zmysle konkrétnych výsledkov spánku), ani potenciálne reakcie kanabisu 

zhoršujúceho problémy so spánkom a budúce štúdie by mali zahŕňať konkrétnejšie miery 

očakávaní zlepšeného spánku. Po tretie, sú obmedzenia týkajúce sa našich opatrení týkajúcich 

sa spánku. Merania spánku použité v súčasnej štúdii (PSQI) boli široké a všeobecnej povahy a 

pomocou jemnejších a podrobnejších meraní, ako sú denné denníky spánku9, by sa mohli 

poskytnúť presnejšie zistenia. Okrem toho, subjektívne merania spánku preukázali problémy 

so spoľahlivosťou a konzistenciou v porovnaní s objektívnymi meraniami správania pri spánku 

(ako je aktigrafia)86–88. Budúce štúdie by mali zahŕňať subjektívne aj objektívne merania 

spánku s cieľom poskytnúť komplexnú analýzu, ktorá umožní, aby sa tieto samostatné merania 

navzájom dopĺňali. 

 

Navyše, toto je prierezový dizajn a my váhame vyvodiť kauzálne závery z našich výsledkov za 

predpokladu, že je možné, že tí, ktorí majú horšie problémy so spánkom, si prednostne 

vyberajú jedlá alebo vyššie koncentrácie CBD, možno preto, že si myslia, že dlhšie trvanie 

účinku by mohlo majú viac výhod pre udržanie spánku alebo že CBD môže pomôcť pri 

problémoch so spánkom. Za predpokladu, že existujú dôkazy o obojsmernom vzťahu medzi 

týmito vlastnosťami, takže skoré užívanie kanabisu predpovedá neskoršie problémy so 

spánkom31,89,90 a skoré zovšeobecnené problémy so spánkom predpovedajú neskoršie 

užívanie kanabisu31,91–94, nemôžeme urobiť definitívne kauzálne tvrdenia. Napokon, naše 

hlavné účinky užívania kanabisu na výsledky spánku neprežili viaceré korekčné testy, hoci naše 

hlavné účinky správania/histórie kanabisu na očakávania kanabisu ako pomôcky na spanie boli 

trendové, ako aj hlavný vplyv uvádzanej priemernej koncentrácie CBD na trvanie spánku. a 

podmienky interakcie CBD a veku pre tento model. Vzhľadom na prieskumný charakter tejto 

štúdie, ako aj na nové aspekty a význam pre vznikajúcu oblasť výskumu kanabisu sa 



domnievame, že výsledky tejto štúdie majú hodnotu a význam pre budúce návrhy a 

implementáciu výskumu. 

5. Závery 

V súhrne sme našli dôkazy o tom, že užívatelia kanabisu mali zvýšené očakávania od kanabisu 

ako pomôcky na spanie, ale zistili sme obmedzenú podporu toho, aby sa užívanie kanabisu 

spájalo s výsledkami spánku, s výnimkou súčasnej podpory užívania kanabisu, ktorá je spojená 

s horšou subjektívnou kvalitou spánku a zvýšenou frekvenciou jedlé použitie je spojené s 

horšou subjektívnou spánkovou účinnosťou, kratším trvaním spánku a horším globálnym 

skóre PSQI. Okrem toho sme našli nové dôkazy o tom, že vek zmierňuje pozitívnu súvislosť 

medzi uvádzanou priemernou silou koncentrácie CBD a lepším trvaním spánku a 

efektívnosťou. Budúci výskum by sa mal zamerať na nové metódy podávania kanabisu, ako aj 

na terapeutické účinky CBD na spánok v celom vekovom spektre. 

Zvýraznenie: 

• Užívanie kanabisu spojené so zvýšeným očakávaním, že kanabis zlepšuje spánok 

• Obmedzená podpora, že kanabis je spojený s výsledkami spánku (PSQI) 

• Súčasné užívanie kanabisu predpovedá zníženú subjektívnu kvalitu spánku 

• Zvýšená frekvencia konzumácie požívatín predpovedala horšiu subjektívnu efektivitu 

spánku, nižšie trvanie spánku a vyššie globálne skóre PSQI. 

• Vek pravdepodobne zmierňuje účinok uvádzanej koncentrácie CBD na lepšie trvanie 

spánku a efektívnosť 
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