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StreSzCzenie
Kannabinoidy pozyskiwane z konopi siewnych wzbudzają coraz 
większe zainteresowanie z uwagi na potencjalne możliwości 
ich zastosowania w medycynie. Cannabis sativa zawiera ponad 
400 substancji, z których około 60 stanowią substancje czynne. 
W 2013 roku, zarówno FDA (Food and Drug Administration) 
w USA jak i EMA (European Medeicines Agency) w Euro-
pie, wydały zgodę na rozpoczęcie badań nad zastosowaniem 
kannabinoidów w padaczce dziecięcej. Czy kannabinoidy są 
bezpieczne i skuteczne w terapii dodanej padaczki wieku rozwo-
jowego? Odpowiedzi jeszcze nie znamy. Podobnie wiele pytań 
dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego stosowania tych 
substancji pozostaje w chwili obecnej bez odpowiedzi. Bada-
nia kliniczne na temat bezpieczeństwa, optymalnego dawko-
wania, tolerancji, skuteczności preparatów kannabinoidowych 
w populacji dzieci i dorosłych z padaczką pozwolą na ocenę, czy 
kannabidiol jest może być stosowany w wybranych zespołach 
padaczkowych. W pracy przedstawiono aktualne informacje na 
temat wyników prowadzonych dotychczas badań nad skutecz-
nością kannabinoidów, ze szczególnym uwzględnieniem leko-
opornej padaczki w wieku rozwojowym.
Słowa kluczowe: marihuana, kannabinoidy, endokannabino-
idy, padaczka lekooporna, dzieci

Summary
Cannabinoids derived from Cannabis sativa are receiving 
more and more attention because of their potential therapeu-
tic application in medicine. Cannabis sativa contains over 
400 substances, from which 60 are active formulas. In 2013 
FDA in USA and EMA in Europe have given approval to begin 
studies/clinical trials on medical form of marijuana in the treat-
ment of childhood refractory epilepsies: Dravet syndrome and 
Lennox·Gastaut syndrome. Are the cannabinoids safe and 
effective as add -on therapy? The answer is not known yet. 
Similarly, many questions regarding safety of long-term treat-
ment remain not answered. Formal studies to determine safety, 
optimal dosing, tolerability and efficacy of a standardized can-
nabidiol preparation in different populations of children with 
epilepsy will provide the data necessary to determine whether 
cannabidiol has a place in epilepsy syndromes treatment. The 
authors present updated information on the results of previ-
ously conducted clinical studies with special attention paid to 
childhood refractory epilepsy.
Key words: marijuana, cannabinoids, endocannabinoids, 
refractory epilepsy, children

HiStoria
Historia stosowania Cannabis sativa jest niezwykle długa. 
Pierwsze doniesienie o zastosowaniu Cannabis jako leku 
uspokajającego oraz „lekarstwa na wszystko” pochodzi 
z Chin z czasów Shen Nung sprzed około 4000 lat temu [1]. 
Od czasów starożytnych ziele konopi indyjskich wykorzy-
stywane było m.in. w medycynie chińskiej i ajurwedyjskiej 
jako środek przeciwbólowy, rozkurczowy i psychotropowy, 
pomocny w leczeniu astmy i reumatyzmu [1]. Konopie jako 
rośliny lecznicze zostały wprowadzone do lecznictwa euro-
pejskiego i amerykańskiego w XIX wieku dzięki doświad-
czeniom brytyjskich lekarzy pracujących w Indiach, skąd 
sprowadzono surowiec. Ze względu na problemy ze stan-
daryzacją leków gotowych i galenowych na bazie Canna-
bis sativa zostały one wyparte przez leki syntetyczne [2–4]. 
W 1964 roku profesor R. Mechoulam (Uniwersytet Hebraj-
ski w Jerozolimie) wyizolował z Cannabis sativa główny 
psychoaktywny składnik, delta-9- tetrahydrokanabinol 

(delta-9-THC), w tym samym roku określono jego lipidową 
strukturę [5]. A. Howlett (Uniwersytet St. Louis) odkrył 
miejsca receptorowe wiążące delta-9-THC na powierzchni 
komórek mózgu, znane jako receptory kanabinoidowe CB1 
[6]. W latach 90. XX wieku sklonowano dwa typy recep-
torów kannabinoidowych: CB1 (cannabinoid-1 receptors) 
oraz CB2 (cannabinoid-2 receptors) [7, 8]. 

Kannabinoidy
Kannabinoidy to grupa ponad 100 związków organicznych 
oddziałujących na receptory kannabinoidowe. Po raz pierw-
szy związki te zostały wyizolowane z ziela rośliny z rodzaju 
konopie Cannabis. Obecnie grupa obejmuje kannabinoidy 
roślinne zwane fitokanabinoidami (m.in. tetrahydroksykan-
nabidol, tetrahydrokannabiwarin, kannabinol), występujące 
naturalnie w organizmach żywych roślinnych, zwierzęcych, 
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w tym u człowieka tzw. endokannabinoidy (m.in. arachido-
noiloetanolamid AEA = anandamid, 2-arachidonyloglicerol 
= 2-AG) oraz uzyskane laboratoryjnie kannabinoidy synte-
tyczne (m.in. stosowanie w lecznictwie marinol, nabilon, 
rimonabant) [9–11]. Kannabidole są związkami lipofilnymi 
i kumulującymi się w tkance tłuszczowej, co wydłuża ich 
czas biologicznego rozkładu do 30 godzin [12].

W Cannabis sativa stwierdzono ponad 525 składników, 
wśród których dominują kannabinoidy [13]. Obecne głów-
nie w kwiatostanach żeńskich oraz liściach kannabinoidy 
odpowiedzialne są za aktywność biologiczną i właściwo-
ści lecznicze konopi siewnych. Są to przede wszystkim:

• THC – tetrahydroksykannabinol – istnieje kilka 
izomerów THC różniących się położeniem wiąza-
nia podwójnego. Dwa izomery – ∆9-THC i ∆8-THC 
– występują w naturze. Związek ten wywołuje 
euforię i stan relaksacji, powoduje zaburzenia 
mowy, działa przeciwbólowo, przeciwwymiot-
nie, rozszerzająco na oskrzela, spazmolitycznie 
i hipotensyjnie. Przypisuje mu się właściwości 
uzależniające. W badaniach eksperymentalnych 
ogranicza wzrost liczby komórek nowotworowych 
[14].

• CBN – kannabinol – jest produktem, degradacji 
(utleniania) tetrahydrokannabinolu [15]. Najpraw-
dopodobniej jest odpowiedzialny za sedatywny 
efekt działania kannabinoidów. Znosi katalep-
tyczny efekt działania THC [16]. Działa silnie 
przeciwbakteryjne przeciw gronkowcowi złoci-
stemu opornemu na metycylinę (MRSA) [17].

• CBD – kannabidol – jest prekursorem THC, jednak 
nie wykazuje właściwości psychoaktywnych [15]. 
Ze względu na działanie przeciwpsychotyczne 
może być wykorzystywany w leczeniu takich 
chorób jak schizofrenia. Działa również przeciw-
depresyjne – leki na bazie CBD wykorzystywane 
są w leczeniu uzależnień [18–21]. Prowadzone 
badania kliniczne nad wykorzystaniem działania 
przeciwpadaczkowego [22] – w 2013 roku decy-
zją Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków 
– lek zawierający CBD uzyskał status desygnowa-
nego leku sierocego (rozważanego leku sierocego 
w trakcie badań) w leczeniu zespołu Dravet [15, 
23, 24]. 

• CBDA – kwas kannabidolowy będący prekurso-
rem CBD.

• CBG – kannabigerol, jest końcowym produktem 
przemian kannabinoidów w roślinie. Jest antago-
nistą receptora CB1. Hamuje wchłanianie GABA, 
co powoduje zmniejszenie niepokoju i napięcia 
mięśni. Powadzone są badania w kierunku wyko-
rzystania CBG w łagodzeniu objawów choroby 
Huntingtona [26], zapalenia jelit (działanie prze-
ciwzapalne) (IBD) [27], w leczeniu jaskry [28]. 

• CBDV- kannabidiwarin będący prekursorem psy-
choaktywnego kannabinoidu THCV.

• THCV –tetrahydrokannabiwarin (homolog tetra-
hydrokannabinol) jako antagonista receptorów 
CB1 blokuje działanie THC.

Zawartość kannabinoidów w roślinie zmienia się w 
zależności od fazy cyklu życiowego. W fazie wegeta-
tywnej dominują: kanabinol (CBN), kwas kanabidiolowy 
(CBDA), kwas tetrahydroksykanabinolowy (THCA). 
W fazie wegetatywnej, w okresie kwitnienia dominuje 
THC, który przekształca się w kannabidiol (CBD) oraz 
kannabigerol (CBG) [25]. 

Konopie siewne pochodzą z Azji, a uprawiane są 
niemal na całym świecie. W obrębie gatunku Cannabis 
sativa wyróżnia się dwa podgatunki (subspecies) [29]. 
Z łodyg Cannabis sativa subsp. sativa pozyskuje się 
cenne włókno. Z nasion na skalę przemysłową produkuje 
się olej tłusty używany do wyrobu farb i lakierów. Ponad 
80% zawartości stanowią niezbędne wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe (NWKT), czyli omega-3 i omega-6, tj. 
głównie kwasy tłuszczowe linolowy, alfa-linolenowy oraz 
oleinowy. Niełuskane nasiona stanowią również źródło 
aminokwasów i błonnika. Ze względu na skład i właściwo-
ści olej konopny znajduje zastosowanie w przemyśle spo-
żywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym (INCI: 
Cannabis Sativa Seed Oil) [1, 13]. 

Jednak zawartość kannabinoidów w odmianach włók-
nodajnych i olejowych zgodnie z normami Unii Europej-
skiej nie przekracza 0,3% [29]. Pozyskiwane kwiatostany 
żeńskie Cannabis sativa subsp. indica zawierają ok 60% 
kannabinoidów oraz olejki eteryczne o charakterystycz-
nym ostrym zapachu zawierające m.in. terpeny i seskwi-
terpeny [13]. Surowiec pozyskiwany jest w postaci 
marihuany, czyli wysuszonych kwiatostanów, haszy-
szu lub tzw. oleju haszyszowego. Marihuana (Cannabis 
indicae herba) to mieszanka suchych, szczytowych liści 
i kwitnących szczytów żeńskich roślin. Zawiera od 2% do 
6% THC [30, 31]. Haszysz to żywica wydzielana przez 
żeńskie kwiatostany w okresie kwitnienia. Zawartość THC 
wynosi ok. 12%. Poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikami 
organicznymi (alkohol etylowy, aceton lub płynny butan) 
z marihuany i haszyszu pozyskiwany jest olej haszyszowy. 
Zawiera on więcej THC niż haszysz czy marihuana (ok. 
50%) [30, 31]. 

Ogromne zainteresowanie wzbudza Canabis sativa 
subsp. indica odmiana medyczna Charlotte’s Web. Olej 
CBD z marihuany Charlotte’s Web nie zawiera THC. 
Wstępne badania wskazują na wysoką skuteczność pre-
paratów przygotowanych na bazie tej odmiany w lecze-
niu padaczki lekoopornej u dzieci po zastosowaniu terapii 
z CBD [3, 31–33]. W tabelach I i II przestawiono preparaty 
na bazie kannabinoidów naturalnych i syntetycznych.

reCeptory Kannabinoidowe
Receptory CB1, z locus genowym w obrębie chromo-
somu 6:6q14-q15, występują głównie presynaptycznie na 
powierzchni neuronów ośrodkowego (układ limbiczny, 
hipokamp, kora mózgowa, móżdżek, zwoje podstawy, rdzeń 
kręgowy, ciała migdałowate) i obwodowego układu nerwo-
wego oraz w tkance tłuszczowej, przewodzie pokarmowym, 
mięśniach, także w mięśniu sercowym, płucach, wątrobie, 
nerkach, jajnikach, jądrach, prostacie [22, 32, 33]. W korze 
mózgowej, prążkowiu oraz w hipokampie przeważa ekspre-
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sja receptorów CB1 w zakończeniach neuronów GABA-
-ergicznych. 

Receptory CB2 wykryto na powierzchni komórek 
hemopoetycznych, keratocytów, komórek układu limfa-
tycznego (limfocyty B, makrofagi, monocyty, komórki 
NK), śledziony, migdałków [34]. Działanie egzogennych 
kannabinoidów naśladuje własny system endokannabi-
nowy. 

Wpływ na receptory CB1 mają inne neuroprzekaź-
niki, takie jak acetylocholina, norepinefryna, dopamina, 
serotonina, GABA, glutaminian [4, 35]. Takie wzajemne 
interakcje tłumaczą wpływ kannabinoidów na procesy 
pamięciowe, koncentrację, koordynację, poczucie czasu, 
wrażenia zmysłowe. 

Receptory CB1 rdzenia kręgowego, w szczególności 
zlokalizowane na motoneuronach rdzenia kręgowego, są 
odpowiedzialne za efekt przeciwbólowy [35]. Receptory 
CB1 są gęsto rozlokowane na komórkach piramidowych 
hipokampa (CA1-3), uwalniających kwas glutaminowy.

Poprzez oddziaływanie na receptory CB2 kannabino-
idy wykazują właściwości prozapalne, immunosupresyjne, 
przeciwbólowe. W obrębie ośrodkowego układu nerwo-

wego receptory CB2 występują na komórkach mikrogleju, 
w przeciwieństwie do receptorów CB1 występujących na 
powierzchni neuronów [36]. Postuluje się, że agoniści 
receptorów CB2, poprzez zmianę poziomu cAMP, hamo-
wanie sygnału komórek T, wykazują działanie przeciwza-
palne i przeciwbólowe. Niektórzy z agonistów receptorów 
CB2 powodują aktywację makrofagów i usuwanie beta-
-amyloidu, co może przynieść pozytywny efekt w choro-
bach neurodegeneracyjnych np. w chorobie Alzheimera 
[32, 33, 37]. 

endogenny uKład Kannabinoidowy
W 1992 roku Devane i wsp. (28 lat po zidentyfikowaniu 
A-delta-THC) opisali pierwszy endogenny kannabinoid – 
N-arachidonylethanolamid (od słowa anandamid: „szczę-
ście” w Sanskrycie) [6]. Trzy lata później Mechoulam i wsp. 
odkryli kolejny endokannabinoid, 2-arachidonylglycerol 
(2-AG) [4]. Catherine Ledent (Universite Libre de Bru-
xelles) i Andreas Zimmer (Laboratorium Neurobiologii 
Molekularnej w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitat 
w Bonn) wykazali, że część efektów delta-9-THC została 
zniesiona u myszy pozbawionych receptora CB1 [38].

Tab. I. Preparaty z Cannabis sativa subsp. indica w Europie [2, 3, 4] Preparations of Cannabis sativa subsp. indica in Europe
[http://bil.aptek.pl/servlet/leki/search [dostęp: 24.06. 2016]; http://hempelement.eu/pl/ [dostęp: 24.06. 2016]; http://www.
mz.gov.pl/aktualnosci/nie-zmienily-sie-zasady-dostepu-do-terapii-z-wykorzystaniem-tzw- medycznej-marihuany/ [dostep: 24.06. 
2016] ]

Nazwa 
preparatu

Zawartość 
THC/ 1 dawka

Zawartość CBD/ 
1 dawka

Postać leku Zastosowanie Dopuszczony do 
obrotu w Polsce

Hemp 
Element

– CBD + CBDa 
3%/ 5mg

Krople Uzupełnia możliwy niedobór CBD i CBDa 
w pożywieniu dorosłych i dzieci powyżej 
3. roku życia

2016 

Sativex 27 mg/ml 25 mg/ml Aerozol 
doustny

Objawowe leczenie bólu 
neuropatycznego, łagodzenie 
umiarkowanych i ciężkich objawów 
spastyczności w stwardnieniu rozsianym

2012

Bedrocan 22% 1% Cannabis flos Padaczka lekooporna (?) 2012

Bedrobinol 13,5% 1% Cannabis flos Padaczka lekooporna (?) –

Bediol 6,5% 8% Cannabis flos Padaczka lekooporna (?) 2012

Bedica 14% 1% Cannabis flos Padaczka lekooporna (?) –

Bedrolite 9% 0,4% Cannabis flos Padaczka lekooporna (?) –

Bedropuur 20% 1% Cannabis flos Padaczka lekooporna (?) -

Epidiolex < 3% > 97% Krople W leczeniu zespołu Dravet oraz zespołu 
Lennoxa-Gastauta

Badania kliniczne

Tab. II. Preparaty na bazie kannabinoidów syntetycznych [2, 3, 4] Preparations based on synthetic cannabinoids [2, 3, 4]

Nazwa preparatu Substancja 
lecznicza

Postać leku Zastosowanie Dopuszczony do obrotu w Polsce

Acomplia Rymonabant
20 mg

Tabletki Wspomaganie odchudzania Produkt wycofany z UE w 2008

Dronabidol Merinol
2,5, 5, 10 mg

Kapsułki Anoreksja w przebiegu AIDS –
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Najprawdopodobniej endogenny układ kannabino-
idowy bierze udział w kontroli wielu procesów fizjologicz-
nych (udział w procesach uczenia się, zapamiętywania, 
przyjmowania pokarmu/stymulacji apetytu, regulacji snu, 
przy implantacji zarodka, hamowaniu proliferacji komórek 
noworodkowych, kontroli funkcji motorycznych) [40, 41, 
42]. Razem z układem opioidowym stanowi ważny ele-
ment endogennego układu obrony przed bólem [35, 40]. 
Z działania na ośrodkowy układ nerwowy ważny jest jego 
wpływ na neuroprotekcję, pamięć i procesy uczenia, działa 
również uspokajająco, przeciwwymiotnie [39, 40]. 

W skład endogennego układu kannabinoidowego 
wchodzą:

• endokannabinoidy, 
• receptory (CB1, CB2),
• enzymy związane z ich biosyntezą i degradacją.
Do endogennych substancji agonistycznych w sto-

sunku do receptorów CB1 zaliczana jest amidowa 
pochodna kwasu arachidowego = arachidonoiloetano-
lamid AEA = anandamid (wyizolowany po raz pierwszy 
w 1992 roku z mózgu świń; u człowieka: mózg, serce, 
płyn mózgowo-rdzeniowy, osocze, monocyty, makro-
fagi, leukocyty, płytki krwi). W biosyntezie anandamidu 
bierze udział N-acylofosfatydylo-etanolamino-selektywna 
fosfolipaza D (NAPE-PLD), w biosyntezie 2-AG: lipaza 
diacyloglicerolu (DAGL). W inaktywację tych związków 
zaangażowana jest hydrolaza amidów kwasów tłusz-
czowych (FAAH dla AEA) lub lipaza monoglicerolowa 
(dla 2-AG) [43]. Endokannabinoidy stanowią miejscowe 
mediatory chemiczne syntetyzowane z lipidów błonowych 
„na żądanie”, wykazują działanie: auto- lub parakrynne, 
nie są magazynowane jako neuroprzekaźniki (natychmiast 
metabolizowane) [44]. Są neuroprzekaźnikami wstecz-
nymi: na skutek depolaryzacji i napływu jonów wapnia 
są uwalniane do przestrzeni synaptycznej; oddziałują na 
receptory CB1 w błonie presynaptycznej i hamują uwal-
nianie neuroprzekaźników z błony presynaptycznej [45]. 

Ligandy receptorów kannabinoidowych ulegają allo-
sterycznym oddziaływaniom z innymi receptorami nale-
żącymi do rodziny GPCR (deorphanized receptors), 
z receptorami aktywowanymi przez czynniki powodujące 
proliferację peroksysomów (receptory PPAR), recepto-
rami TRPV1 (receptor waniloidowy związany z procesami 
nocecyptywnymi i będący jednym z endogennych syste-
mów przekazu informacji bólowej) [41, 44, 45]. 

Główne elementy działania endogennego układu kan-
nabinoidowego są następujące: 

• Hamowanie wydzielania wielu neuroprzekaźni-
ków: GABA, serotoniny, noradrenaliny, kortyko-
liberyny, kwasu glutaminowego.

• Hamowanie wydzielania niektórych hormonów: 
prolaktyny (pobudzanie receptorów CB1 zlokali-
zowanych w przysadce, pobudzanie aktywności 
neuronów dopaminergicznych), hormonu wzrostu, 
estradiolu, progesteronu, wazopresyny, tyreotro-
piny.

• Zwiększanie wydzielanie ACTH.
• Wzrost apetytu i bilansu energetycznego (na 

skutek aktywacji lipazy lipoproteinowej, powodu-

jąc zwiększenie lipogenezy i odkładanie się tłusz-
czu), działanie na układ limbiczny i podwzgórze.

• Działanie przeciwwymiotne.
• Regulacja motoryki przewodu pokarmowego, 

czego następstwem jest hamowanie opróżniania 
żołądka i perystaltyki jelit.

• Pobudzenie wydzielania neuropeptydu Y.
• Działanie przeciwbólowe i uspokajające.
• Regulacja snu.
• Stymulacja procesów zapamiętywania i uczenia się.
• Wpływ na neuroprotekcję neuronów.
• Zwiększenie aktywności metaloproteinaz.
• Obniżenie ciśnienia śródgałkowego.
• Wzrost poziomu neurotrofin, udział w procesie 

neurogenezy i neuroprotekcji.
• Modulacja czynności układu odpornościowego 

(zmniejszenie sekrecji cytokin prozapalnych 
z limfocytów TH1 np. ↓wydzielania interferonu 
gamma, zwiększenie wydzielania cytokin przez 
limfocyty TH2 np. ll4, Il-10).

• Działanie przeciwnowotworowe (indukcja apop-
tozy, aktywacja kaskady kinaz RAF1/MAP, hamo-
wanie cyklu komórkowego, prawdopodobna 
aktywacja kaskady kinaz RAF1/MAP, redukcja 
ekspresji receptorów dla czynników wzrostu pro-
laktyny i neurotrofiny, hamowanie angiogenezy 
i przerzutów, zmniejszenie biosyntezy proangio-
gennego czynnika wzrostu naczyń krwionośnych 
(vascular endothelial growth factor – VEGF) [3, 
9, 10, 18, 24, 37, 39, 40, 42, 46].

Endokannabinoidy pobudzają receptory CB1, co 
powoduje hamowanie uwalniania z zakończeń presynap-
tycznych głównie kwasu gamma-aminomasłowego lub 
glutaminianu [36,39,41,45]. Endogenne kannabinoidy 
są produkowane i działają tylko w pewnych populacjach 
neuronów w celu zahamowania uwalniania neuroprze-
kaźników z zakończeń zawierających receptor CB1 [45]. 
Endokannabinoidy wydzielane z interneuronów GABA-
-ergicznych w substancji szarej okołowodociągowej mogą 
mieć działanie analgetyczne, zaś pobudzając receptor CB1 
na zakończeniach neuronów zawierających glutaminian 
w hipokampie i korze przedczołowej mogą działać neuro-
protekcyjnie i przeciwlękowo [41, 44]. Endokannabinoidy, 
aktywując receptor CB1 na zakończeniach cholinergicz-
nych w hipokampie mogą zapobiegać zaburzeniom pamięci 
w chorobie Alzheimera, natomiast hamując uwalnianie 
GABA w gałce bladej oraz glutaminianu z neuronów 
korowo-prążkowiowych mogą korzystnie wpływać na 
funkcje motoryczne w chorobie Parkinsona [47]. Jednakże 
zahamowanie neuronów GABA-ergicznych szlaku prąż-
kowie-substancja czarna, będzie mieć niekorzystny efekt 
na lokomocję. Opisane powyżej w większości korzystne 
efekty endokannabinoidów wynikające z zahamowania 
ich degradacji tylko w miejscach zmienionych patolo-
gicznie, a więc na „żądanie”, kontrastują z własnościami 
syntetycznych kannabinoidów lub przyjmowanych prepa-
ratów roślinnych (marihuana lub haszysz) mających często 
wysoką zawartość THC [36, 37]. 
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patofizJologia uKładu Kannabinoidowego
THC jest agonistą receptora CB1, podobnie jak endokan-
nabinoidy, oraz prawdopodobnie również częściowym 
agonistą receptora CB2 [22, 34, 36, 41]. CBD wykazuje 
niskie powinowactwo do receptorów CB1, CB2 [22]. Bio-
dostępność THC i CBD zależy od ich stężenia w prepara-
cie oraz drogi podania. Działanie CBD odbywa się przez 
układ endokannabinoidowy, który reguluje misterną sieć 
neurotrasmitterów [44]. W tym przypadku możliwe jest, 
że endokannabinoidy działają jako wtórne neuroprzekaź-
niki. W niskich stężeniach (submikro- do mikromoli) CBD 
blokuje ENT (equilibrative nucleoside transporter), recep-
tor GPR55 (orphan G protein-coupled receptor) i receptor 
TRPM8 (transient receptor potential of elastin type 8) [37, 
41, 46]. Z drugiej strony CBD aktywuje receptory 5HT1a, 
receptory glicynowe alfa 3, alfa 1, receptor TRPA (transient 
receptor potential of ankyrintype 1). W wyższych stężeniach 
CBD aktywuje receptory TRPV1 (transient receptor poten-
tial of vanilloid type1), TRPV2 (transient receptor potential 
of vanilloid type2), TRPAI [35, 37, 41, 46]. 

Badania eksperymentalne potwierdzają neuroprotek-
cyjne działanie CBD oraz ograniczanie stresu oksyda-
cyjnego. Poprzez podnoszenie stężenia adenozyny oraz 
uwalnianie TNF alfa, PGE2, IFN. CBD redukuje eksyto-
toksyczność glutaminianu [46, 48]. Działanie neuropro-
tekcyjne wiąże się również ze zmniejszeniem aktywności 
mieloperoksydazy, cyklooksygenaza (COX), hamowaniem 
uwalniania NO i ILB-beta, migracji neutrofilów, gliozy 
[44, 49].

Kannabinoidy są metabolizowane przez wątrobę za 
pomocą cytochromu p450 [50]. Zarówno CBD, jak i THC 
hamują szlak cytochromu P450, szczególnie izoenzymy 
CYP3A4, CYP2C. CBD dodatkowo ma wpływ hamujący 
na działanie innych izoenzymów jak 2D6, 1A2, 2B6 [50]. 
Powszechnie wiadomo, że CYP3A4, CYP2C są pobu-
dzane przez karbamazepinę, topiramat, fenytoinę i kwas 
walproinowy. Z tego powodu nie można wykluczyć wza-
jemnych interakcji pomiędzy wybranymi lekami przeciw-
padaczkowymi a CBD czy THC. 

Pomimo, iż endo- i egzogenne kannabinoidy działają 
przez ten sam receptor, to jednak zasadniczo się różnią. 
Preparaty egzogenne działają ogólnie na wszystkie CB1 
w mózgowiu. Natomiast działanie ich odpowiedników 
endogennych jest bardziej ograniczone, do okolic aktywo-
wanych neuronów, oraz na określony czas [22, 44]. 

 zaStoSowanie Kanabinoidów
Przeprowadzone dotychczas badania kliniczne sugerują 
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kannabinoidów 
w dystonii, tikach, drżeniach, utracie masy ciała, migrenie. 
Kannabinoidy mogą być wykorzystane również w cho-
robie Parkinsona, w pourazowych uszkodzeniach mózgu 
oraz w ograniczaniu następstw po udarach mózgu. Zgodnie 
z opinią wydaną przez Amerykańską Akademię Neurolo-
gii w 2014 roku medyczna marihuana może być skuteczna 
w łagodzeniu niektórych objawów występujących w stward-
nieniu rozsianym jak spastyczność, ból, bolesne skurcze 
mięśni, pęcherz neurogenny. 

Kanabinoidy w leCzeniu padaCzKi 
Według aktualnych danych na padaczkę choruje na świecie 
około 65 milinów osób, zapadalność wynosi 20–70 nowych 
zachorowań na 10 000 osób. Częstość występowania padaczki 
u dzieci wynosi 41–187/100 000. Zapadalność na padaczkę 
u dzieci waha się od 3,2 do 5,5/1000 w krajach rozwinię-
tych i 3,6–44/1000 w krajach rozwijających się [51]. U 30% 
pacjentów padaczka pozostaje lekooporna pomimo stoso-
wanego leczenia farmakologicznego. Pierwsze informacje 
medialne na temat leczenia kannabinoidami dzieci z zespo-
łem Dravet pojawiły się w 2013 roku [52]. Dziewczynka 
Charlotte Figi otrzymywała specjalny olej (zawierający dużą 
ilość CBD, małą THC, tj. w stosunku 16:1) produkowany ze 
szczepu znanego jako sieć Charlotty [52]. 

Badania eksperymentalne wskazują na możliwe działa-
nia przeciwpadaczkowe kanabinoidów, a w szczególności 
CBD. W ocenie skuteczności leczenia CBD w prowadzo-
nych badaniach klinicznych zazwyczaj zwraca się uwagę 
na redukcję liczby napadów łatwych do udokumentowa-
nia, jak napady toniczne, atoniczne, toniczno-kloniczne. 

Zgodnie z danymi z bazy Cochrane w chwili obecnej 
jedynie cztery badania pozwalają na obiektywną ocenę kli-
niczną działania kanabinoidów [53–55, 57–62] – tab. III 
(pozostałe badania zawarte w tab. III stanowią doniesie-
nia zjazdowe sporządzone dzięki badaniom ankietowym). 
Grupa badanych uczestniczących w podwójnie ślepych, 
kontrolowanych placebo badaniach w sumie obejmo-
wała 48 pacjentów, w tym otrzymujących CBD to 29 
osób. Dawka CBD wynosiła 200–300 mg/dobę [59–62]. 
Z wyjątkiem jednego badania, w którym 2/4 pacjentów 
było wolnych od napadów, w pozostałych przypadkach 
nie stwierdzono zadowalających efektów leczenia CBD 
w terapii dodanej, nie stwierdzono istotnych różnic w sto-
sunku do grupy pacjentów otrzymujących placebo [61, 62]. 
Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez firmę farma-
ceutyczną GW Pharmaceuticals, prowadzącą badania kli-
niczne nad skutecznością i bezpieczeństwem Epidiolexu, 
u 58 pacjentów przez okres 12 tygodni średnia częstość 
redukcji napadów wynosiła 43% [63, 64]. Najczęściej 
zgłaszane objawy niepożądane obejmowały: zmęczenie 
i senność, obserwowano także biegunkę i zaburzenia ape-
tytu. W prospektywnym badaniu klinicznym Devinskiego 
i wsp. (2014) 9/23 pacjentów doświadczyło ponad 50% 
redukcji częstości napadów [54]. Średnia redukcja ilości 
napadów wynosiła 32 procent przy dawce Epidiolexu 25 
mg/kg/dobę [54]. 

Geffrey i wsp (2015) u 13 pacjentów z lekooporną 
padaczką oceniali wpływ wspólnego podawania CBD 
i leków przeciwpadaczkowych – klobazamu (CBD poprzez 
wpływ na metabolity klobazamu może zwiększać dzia-
łanie przeciwdrgawkowe klobazamu oraz jego efekt tok-
syczny) [65]. Obniżenie stężenia CBD było wskazaniem 
do zmniejszenia dawki klobazamu. W efekcie zastosowa-
nia CBD stwierdzono 50–55% redukcję napadów u 11/13 
pacjentów, u 2/13 zwiększoną liczbę napadów [65]. 

Aktualnie prowadzone badania kliniczne w wieku 
rozwojowym obejmują pacjentów z rozpoznanym zespo-
łem Dravet, Lennoxa-Gastauta, planowane jest badanie 
kontrolowane placebo u dzieci z zespołem Westa. Porter 
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i Jacobson opublikowali dane ankietowe uzyskane od 
rodziców 19 dzieci leczonych z powodu padaczki, którym 
podawano CBD [23]. W tej grupie dawki, które podawali 
opiekunowie, wynosiły od < 0,5 mg/kg/dobę do 29 mg/kg/
dobę [23]. Większość rodzin zgłaszała ponad 80% reduk-
cję częstości napadów, dwóch pacjentów było wolnych 
od napadów. Podjętą przez autorów badania próbę oceny 
CBD w porównaniu ze stiripentolem i innymi lekami prze-
ciwpadaczkowymi (na podstawie otrzymanych ankiet) 
przedstawiono w tabeli IV [23].

Hussain i wsp. dokonali oceny ankietowej skuteczności 
terapii CBD u 53 dzieci z rozpoznanym zespołem Westa 
oraz u 53 z zespołem Lennoxa-Gastauta [25]. Na podsta-
wie wypełnionych przez rodziców ankiet stwierdzono, iż 
w całej grupie badanej 85% pacjentów doznało redukcji 
częstości napadów, 14% było wolnych od napadów. Średni 
czas trwania obserwacji wynosił 6,8 miesiąca, średnia 
dawka CBD stanowiła 4,3 mg/kg/dobę [25]. Zgłaszane 
objawy niepożądane dotyczyły: zwiększonego apetytu 

(30%). 53% badanych zwracała uwagę na poprawę jako-
ści snu, 71% koncentracji uwagi 65% na poprawę nastroju 
[25].

działania niepoŻądane
Dane dotyczące ewentualnych objawów niepożądanych 
terapii kannabinoidami są skąpe, zazwyczaj zalicza się do 
nich: osłabienie, zmiany nastroju, zawroty głowy, zaburze-
nia pamięci, supresję układu immunologicznego (makrofagi, 
limfocyty T, ↑IL1) [32, 33]. Zgodnie z przeprowadzonym 
badaniami CBD może być bezpiecznie tolerowany do dawki 
600 mg/dobę [66].

Syntetyczne kannabinoidy, zwłaszcza zawierające 
duże ilości THC, bezpośrednio pobudzają większość 
mózgowych receptorów CB1, głównie powodując osłabie-
nie hamowania GABA-ergicznego, wywołując psychozy, 
depresję, cyklofrenię, depresję, drgawki i podwyższone 
ryzyko wystąpienia schizofrenii wynikające ze zwięk-

Tab. III. Przegląd badań związanych z zastosowaniem CBD w padaczce wieku rozwojowego [58–61] Reports of randomized 
trials on CBD in epilepsy in childhood [58–61]

Autorzy Grupa badana, metodyka 
badania

Dawka CBD Czas 
trwania 
badania

Wynik badania Działania 
niepożądane

Mechoulam, 
Carlini, 1978

N = 9, CBD w terapii 
dodanej N = 4

200 mg/dobę 3 miesiące N = 2: bez napadów
N = 1: częściowa 
poprawa
N = 1: bez efektu

Brak 

Cunha i wsp., 
1980

Pacjenci z padaczką z płata 
skroniowego, N = 15, CBD 
w terapii dodanej N = 7

200–300 mg/dobę 3–18 tygodni Senność

Ames, Cridland, 
1986

Pacjenci z padaczką 
lekooporną 
i niepełnosprawnością 
intelektualną N = 12, 
CBD w terapii dodanej N = 6

300 mg/dobę
 (1 tydzień), 200 mg/
dobę
(kolejne 3 tygodnie)

4 tygodnie Bez efektu Senność

Trembly, 
Sherman, 1990

N = 12, CBD w terapii 
dodanej N = 12

100 mg/dobę 6 miesięcy Bez efektu między 
CBD a placebo

Brak

Badania ankietowe, informacje uzyskane od opiekunów prawnych dzieci poddanych leczeniu CBD, poza prowadzonymi badaniami 
naukowymi.

Porter, Jacobson, 
2013

Badanie ankietowe
N = 13 zespół Dravet 
N = 4 zespół Doose 
N = 1 zespół Lennoxa-
Gastauta 
N = 1 padaczka lekooporna 
o nieznanej przyczynie N = 1
EFMR (epilepsy in females 
with mental retardation) 

1–28 mg/kg/d CBD 
z małą zawartością THC 
(poniżej 10%)

2 tygodnie- 
ponad rok

N = 3 – bez 
napadów 
N = 10 – > 80% 
redukcja częstości 
napadów 
N = 3 – 50% 
redukcja częstości 
napadów 
N = 3 – 25% 
redukcja częstości 
napadów

Rozdrażnienie, 
zmęczenie

Hussain i wsp., 
2015

Badanie ankietowe (N = 
200 ankiet), N = 45 zespół 
Westa i N = 8 zespół 
Lennoxa-Gastauta 

4 mg/kg/d (1,8 mg/kg/d) > 90% – 
zmniejszenie 
częstości napadów, 
13% – bez napadów
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szonego uwalniania dopaminy w prążkowiu [49, 54]. 
Podatność na rozwój psychoz po użyciu syntetycznych 
kannabinoidów posiadają osoby z polimorfizmem genu 
kodującego enzym zaangażowany w metabolizm dopa-
miny katecholo-O-metylotransferazę (COMT), co wyka-
zano w badaniach populacyjnych [32, 33, 54, 65]. Zarówno 
u ludzi, jak i u zwierząt laboratoryjnych obserwowano 
rozwój uzależnienia i tolerancji pod wpływem kannabino-
idów pochodzenia roślinnego lub syntetycznych, najczę-
ściej w przypadku zwiększonej zawartości THC [55, 56, 
57]. W przypadku kannabinoidów w rozwoju uzależnienia 
istotną rolę odgrywa dopamina w układzie mezolimbicz-
nym, której poziom znacznie rośnie, gdy zostaną zahamo-
wane neurony GABA-ergiczne z ekspresją receptora CB1 
[36, 46, 54]. W badaniach eksperymentalnych po długo-
trwałym stosowaniu kannabinoidów stwierdzono zmiany 
neurotoksyczne polegające na zmniejszeniu objętości 
hipokampa i ciała migdałowatego [54, 65].

podSumowanie
Zagadnienie „medyczna marihuana w padaczce” jest nie-
zwykle złożone i skomplikowane, zważywszy na sytuację 
prawną i konieczność działań zgodnych z zasadami evi-
dence based medicine (EBM). Prawidłowo prowadzone 
badania kliniczne poświęcone zastosowaniu kannabinoidów 
w padaczce dziecięcej pozwolą na opracowanie wniosków 
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa ich długotrwa-

łego stosowania a także właściwy, wystandaryzowany skład 
stosowanych preparatów oraz określenie dawki terapeu-
tycznej [66]. Produkty z CBD dostępne komercyjnie mogą 
zawierać różne wartości CBD w różnym stopniu oczysz-
czenia oraz z nieznaną zawartością THC, co może gene-
rować więcej objawów niepożądanych, a w szczególności 
prowadzić do rozwoju uzależnienia [66, 67]. W 2014 roku 
AES (American Epilepsy Society) wydała opinię na temat 
medycznej marihuany, która porusza następujące problemy: 
a) pozytywne efekty zastosowania medycznej marihuany 
pochodzą z niepotwierdzonych doniesień, uniemożliwia-
jących jej zastosowanie jako bezpiecznego i efektywnego 
środka do leczenia padaczki; b) potencjalny negatywny 
wpływ medycznej marihuany na proces uczenia się, pamięć 
i zachowanie; c) potrzeba prowadzenia badań klinicznych 
nad medyczną marihuaną; d) konieczność weryfikacji sta-
tusu marihuany należącej do I grupy w klasyfikacji amery-
kańskiego Prawa o Kontrolowanych Substancjach (CSA), 
co oznacza, że uznana jest ona obecnie za środek o dużym 
potencjale nadużywania, jest niedostępna w legalnym obro-
cie, a jej właściwości lecznicze są wątpliwe; e) współczyn-
nik ryzyko/korzyść nie pozwala na zastosowanie medycznej 
marihuany w potencjalnej terapii padaczki [67]. Aktualnie 
marihuana jest stosowana w celach medycznych w 23 sta-
nach USA, w 4 jest całkowicie zalegalizowana. Poza czę-
ścią stanów USA inne państwa jak: Kanada, Belgia, Austria, 
Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Izrael i Finlandia 
zalegalizowały marihuanę do zastosowań medycznych. 

Tab. IV. Porównanie działania (w tym działań niepożądanych) CBD, stiripentolu i innych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu 
padaczki u dzieci (wg Porter i Jacobson) [23] Comparison of CBD, stiripentol and other antiepileptic drugs and reported side 
effects in epilepsy treatment in children (according to Porter and Jacobson) [23]

CBD Stiripentol Inne leki przeciwpadaczkowe

Poprawa nastroju 79% 27% 18%

Rozdrażnienie 37% 23% 91%

Poprawa koncentracji uwagi 74% 23% 27%

Poprawa jakości snu 68% 27% 23%

Zmęczenie 16% 32% 86%

Zmniejszenie apetytu 5% 23% 77%

Zaburzenia snu, bezsenność – 18% 77%

Zaburzenia agresywne – 5% 68%

Utrata masy ciała – 27% 68%

Przyrost masy ciała – 9% 27%

Nudności – 9% 23%

Wysypka – – 23%

Zawroty głowy – – 23%
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