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Обща характери
стика на CBD
Американският химик Роджър Адамс 

е изолирал за първи път фитокана

биноида канабидиол и през 1942 г. 

печели патент за разработения от 

него метод. След това откритие за

почват масови проучвания, свързани 

с фитохимичния състав на расте

нието и неговите фармакологични 

свойства[1]. Ефектът на фитокана

биноидите се дължи на тяхното вза

имодействие с ендоканабиноидната 

невромодулаторна система при чо

века. Тя се състои от ендоканабино

иди (напр. анандамид и 2арахидоноил 

глицерол), канабиноидни рецептори 

(CB1 и CB2) и ензими, отговорни за 

синтеза и деградацията на ендо

канабиноидите. За разлика от добре 

проучения Δ9–THC канабидиолът не 

проявява психотропни свойства и 

е нискотоксичен за човека. Ефекти

те на канабидиола са резултат от 

неговите комплексни механизми на 

действие: той блокира в слаба сте

пен СВ1рецептора и е обратим аго

нист на СВ2рецептора. Освен това 

стимулира ванилоидните рецепто

ри тип 1 (TRPV1) и тип 2 (TRPV2), 

увеличава концентрацията на анан

дамида, като блокира неговата хи

дролоза, стимулира ендогенната 

аденозинова сигнализация, инхибира 

Gпротеинсвързания рецептор 55 

(GPR55), стимулира серотониновия 

рецептор 1А (5HT1A) и PPARγ (перо

ксизомен пролифераторактивиран 

рецептор гама)[2]. Молекулата на 

CBD е силно липофилна, с много ниска 

орална бионаличност (около 6%). При 

инхалационно приложение се дости

гат пикови плазмени концентрации 

от 3 до 10 минути след администри

рането, а бионаличността е в рам

ките на 31%. При орално приложение 

CBD се подлага на интензивен „first 

pass“ ефект, а след инхалиране се 

избягва в поголяма степен този вид 

метаболизъм. Препоръчва се орално

то приемане да става след хранене, 

по този начин храната увеличава 

степента на резорбцията. CBD бър

зо се разпределя в белите дробове, 

сърцето, черния дроб и мозъка. Той 

има висок обем на разпределение 

и това позволява да се акумулира в 

мастните тъкани при пациенти с 

дълготраен прием. CBD може да пре

минава плацентата и кръвномозъч

ната бариера. Канабидиолът основ

но се метаболизира в черния дроб от 

изоензимите CYP2C19 и CYP3A4 и в 

помалка степен от CYP1A1, CYP1A2, 

CYP2C9 и CYP2D6. След неговото хи

дролизиране до 7хидроксиканабиди

ол и понататъшното му метаболи

зиране, той се екскретира предимно 

във фецеса и в помалка степен през 

урината. Канабидиолът има дълго 

време на полуживот (t1/2), около 24 

часа след интравенозно приложение 

и 31 часа след инхалиране. След мно

гократен орален прием, t1/2 варира 

между 2 и 5 дни. Канабидиолът тряб

ва да се прилага с повишено внима

ние при пациенти с чернодробни 

увреждания или когато се прилага 

съвместно с лекарства, които ин

дуцират или инхибират CYP3A4 и 

CYP2C19. Освен това има съобще

ния, че употребата на канабидиол 

води до умора и сънливост[2]. Устано

вени са множество фармакологични 

ефекти на CBD. Използва се като 

аналгетик, антиеметик, невропро

тектор, антиконвулсант, спазмоли

тик и противовъзпалително сред

ство. Може да намери приложение 

при лечението на мултиплена скле

роза, невропатична и хронична болка, 

Паркинсон, Алцхаймер, посттравма

тичен стрес, шизофрения и други[2]. 

През 2018 г. Агенцията за контрол на 

храните и лекарствата в САЩ (FDA) 

за първи път разрешава употребата 

на лекарство, съдържащо канабиди

Канабидиолът (CBD) е един от най-добре проучените фитоканаби-
ноиди, изолиран от растението Cannabis sativa. За разлика от Δ9–
THC (делта-9-тетрахидроканабинол), той не предизвиква психо-
тропни ефекти и е ниско токсичен. В съвременната медицина CBD 
намира приложение като аналгетик, спазмолитик, антиеметик, 
антиконвулсант, имуномодулатор и други. Освен това има множе-
ство проучвания, свързани с противотуморния ефект на канаби-
диола и това го превръща в бъдеща алтернатива за лечението на 
множество социално-значими онкологични заболявания.
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ол. Epidiolex® е 98%ен орален разтвор 

на канабидиол с растителен произ

ход. Използва се при лечение на епи

лептични гърчове, свързани с Lennox

Gastaut синдрома и Dravet синдрома.

Противотуморна  
активност на CBD
От края на 20ти век активно се проуч

ва антинеопластичната активност 

на CBD като алтернативен тера

певтичен подход срещу широкосре

щани ракови заболявания. Доказано 

е, че CBD проявява противотуморен 

ефект, посредством имуномодули

ращите си и противовъзпалителни 

свойства. Освен това той повлиява 

АКТ/mTOR вътреклетъчната сигна

лизация, индуцира стрес на ендоплаз

мения ретикулум (ERстрес) и предиз

виква акумулиране на ROS (свободни 

кислородни радикали). 

Акумулация на свободни 

кислородни радикали и стрес  

на ендоплазмения ретикулум

Високите нива на ROS в клетката 

водят до геномна нестабилност и 

неконтролируема клетъчна пролифе

рация. Свободните радикали увреж

дат ДНК, като оксидират гуанина до 

8хидроксигуанин, а в последствие се 

образува и 8нитрогуанин. Това може 

да доведе до точкови и хромозомни 

мутации, които акумулират и прово

кират неконтролируемо клетъчно 

делене. В допълнение, свободните 

кислородни радикали оксидират и ак

тивират прорастежните вътрекле

тъчни сигнални пътища като този 

на митогенактивиращата протеин 

киназа (MAPK) и на фосфатидилинози

тол3киназата (PI3K). Oт друга стра

на, прекалено високите нива на ROS в 

туморните клетки могат да доведат 

до процеси на автофагия, модулирани 

от mTOR (таргетен протеин за рапа

мицин при бозайниците) трансдукци

ята. Друг ключов процес за контрола 

върху клетъчното делене е „стресът 

на ендоплазмения ретикулум“. Ендо

плазменият ретикулум е мембранен 

органел, в който протича биосинте

зата на протеини, липиди и стеро

ли. Освен това в него се извършват 

посттранслационни модификации на 

протеините и не на последно място, 

тук се намират депата от вътре

клетъчни калциеви йони. В клетката 

се поддържа баланс между правилно 

и неправилно про странствено нагъ

нати протеини. При възникване на 

ERстрес се активират компенса

торни механизми, които целят въз

становяването на този баланс (UPR 

– Unfolded Protein Response; отговор 

на неправилно „нагънатите“ проте

ини). UPR се активира в отговор на 

акумулацията на неправилно „нагъ

нати“ протеини в лумена на ендоп

лазмения ретикулум. В следствие на 

което се възпират транслационните 

процеси, настъпва деградация на спо

менатите протеини и се активират 

сигнални пътища, които увеличават 

продукцията на шапероните. Ако 

тези компенсаторни механизми са 

неспособни да възстановят вътре

клетъчния баланс, клетката се подла

га на програмирана клетъчна смърт 

(апоптоза)[3]. Според Frost et al. CBD 

предизвиква ERстрес при клетъчна

та линия MCF7 (естрогенпозитивен 

карцином на млечната жлеза) посред

ством увеличен TRPV1медииран ин

флукс на калциеви йони в клетката. 

Това води до увеличаване на нивата 

на ROS и активиране на UPRкомпен

саторния механизъм[4]. Освен това 

Shrivastava et al. демонстрира проуч

ване, в което CBD индуцира ERстрес 

и предизвиква инхибиция на АКТ (про

теин киназа B) и mTOR сигнализация

та при клетъчната линия MDAMB231 

(тройнонегативен карцином на млеч

ната жлеза)[5].

Имуномодулиращи 
и противо
възпалителни 
свойства
Туморната микросреда основно се 

състои от инфилтриращи левкоци

ти, включително туморасоциира

ни макрофаги, дендритни клетки 

и други миелоидни клетки. Взаимо

действието между инфилтриращи

те клетки и туморните, може да 

доведе до потискане на имунния 

отговор спрямо неоплазмата и съз

даване на подходяща среда за раз

витие на туморогенезата. Ключови 

инфламаторни медиатори, промо

тиращи канцерогенезата, са NFκB 

(ядрен фактор kappa B) и STAT3 (сиг

нален преобразувател и активатор 

на сигнализация за транскрипция 3). 

Експресията на NFκB, може директ

но да се активира от инфламаторни

те цитокини TNFalpha и IL1 (интер

левкин1), а STAT3 се активира от 

експресията на IL6 (интерлевкин6)
[3]. Екипът на Ganju et al. демонстри

ра антиметастатичните свойства 

на CBD при тройно негативен карци

ном на млечната жлеза при клетъчна 

линия SUM159 като инхибира EGFин

дуцираната пролиферация (EGFепи

дермален растежен фактор), миг

рация и инвазия. CBD супресира 

AKT, ERK (киназа от семейството 

на MAPK) и NFκB сигнализацията и 

модифицира туморната микросре

да като намалява мобилизацията на 

макрофагите в огнището на канце

рогенните процеси[6].
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Други механизми на 
действие
Канабидиолът проявява антипроли

феративен, проапоптичен, антиин

вазивен ефект при различни видове 

тумори. Според проучването на 

Sultan et al. CBD индуцира апоптоза 

при клетъчните линии MDAMB231 и 

T47D (естрогенпозитивен карцином 

на млечната жлеза), като индуцира 

експресията на PPARγ, вследствие 

на което се инхибира активността 

на mTOR и протеина циклин D1[7]. Ос

вен това канабидиолът е агонист на 

TRPV1 йонните канали и активира ин

флукса на калциеви йони, което води 

до активирането на ERстрес[4]. Друг 

механизъм на действие е свързан с 

понижената експресия на протеина 

ID1. Този белтък участва в регулаци

ята на транскрипционните процеси 

и е високоекспресиран в делящите 

се клетки. Установено е, че ID1 про

теинът има важна роля в процесите 

на туморогенезата, като допринася 

за нарушаването на клетъчния цикъл 

и активирането на неконтролируе

мо делене. Посредством методите 

на клетъчното култивиране е дока

зано, че CBD инхибира ID1 експреси

ята в in vitro модели на карцином на 

млечната жлеза и това води до пони

жен пролиферационен потенциал на 

малигнените клетки[8]. CBD инхибира 

инвазивните свойства на туморни

те клетки А549 (белодробен карци

ном), като понижава секрецията на 

плазминоген активиращ инхибитор1 

(PAI1). При клетъчните линии CaСo

2 и HCT116 (карцином на колона) се 

наблюдават занижени нива на кас

паза3, VEGF (васкуларен ендотелен 

растежен фактор), IL6, IL8 и зави

шени нива на PERK (протеинкиназа, 

активираща ER стрес), iNOS (ензим: 

синтаза на азотен оксид) и COX2 (ци

клооксикиназа2), което се свързва 

с проява на антипролиферативния 

ефект и намаляването на обема на 

туморната маса in vivo[2]. При карци

ном на простатата (клетъчна линия 

DU145) се наблюдава даунрегулация 

на STAT3, IL6, IL8, VEGF, CB1, CB2 и 

увеличени нива на ROS, което води 

до потискане на малигнените проце

си[2]. В проучване на Chen et al. канаби

диолът показва силна цитотоксична 

активност спрямо клетъчна линия 

Т24 (уротелиален карцином). От про

теомните анализи е установено, че 

CBD увеличава експресията на Bax 

(Bcl2 асоцииран X протеин), Cytoc 

(цитохром Ц) и каспаза 7 и намалява 

нивата на Bcl2, pPI3K, pAkt, pmTOR, 

pErk1/2 и MMP9 (матрикс мета

лопротеиназа9). Според проучване

то може да се заключи, че канабидио

лът забавя растежа и миграцията на 

туморните клетки, като индуцира 

апоптоза вследствие инактивира

нето на PI3K/ Akt – сигнализацията[9]. 

Според Takahiro et al. канабидиолът 

активира процеси на апоптоза при 

клетъчна линия Т24 поради продъл

жителен интрацелуларен калциев ин

флукс през TRPV2каналите[10].

Един от основните проблеми при 

лечението на онкологични заболя

вания, е възникването на множест

вена лекарствена резистентност 

спрямо класическите химиотера

певтици. Има множество молекулни 

механизми, чрез които малигнените 

клетки устояват на антинеоплас

тичната терапия: наличие на ксено

биотични помпи (мембранни транс

портери, които експортират 

противотуморните лекарства из

вън клетката), възникване на му

тации, които намаляват чувстви

телността на малигнените клетки 

спрямо лекарството (BcrAbl мута

цията създава нечувствителност 

спрямо Imatinib), завишена глута

тионредуктазна активност спрямо 

Cisplatin и други[11]. Много важна при

чина за възникването на множест

вена лекарствена резистентност 

е наличието на малигнени стволови 

клетки (Cancer Stem Cells), които 

съставляват малка субпопулация от 

туморната маса. Те са открити за 

първи път през 1990 г. от Джон Дик 

при заболяването остра миелоид

на левкемия. Установено е, че тези 

ф и г у р а  1 : 

Схема, 
обобщаваща 

противо
туморните 

механизми на CBD 
в малигнената 

клетка
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клетки са отговорни за иницииране

то на туморогенезата и метаста

зирането. Тяхната основна роля е 

да възпроизвеждат и да поддържат 

злокачествения процес в тялото на 

пациента. Според проучването на 

Hamad и Olsen CBD инхибира проли

ферацията на туморните стволови 

клетки при едро и дребноклетъчен 

карцином на белия дроб при in vitro ус

ловия. Освен това канабидиолът ак

тивира каспаза 3 и 7, увеличава екс

пресията и на други проапоптични 

протеини и води до акумулирането 

на свободни кислородни радикали[12].

CBD и  
палиативни грижи  
при онкоболни
Освен като потенциален противо

туморен агент, канабидиолът може 

да намери приложение и по време 

на палиативните грижи. Дълго про

тичащата химиотерапия води до 

множество нежелани лекарствени 

реакция, които занижават качест

вото на живот. Найчесто срещани

те оплаквания са: невропатна болка, 

повръщане, гадене, диария, анорек

сия, имунодефицит и други. Употре

бата на канабидиол може да облекчи 

неприятните оплаквания поради 

множествените му фармакологични 

ефекти. CBD проявява аналгетични 

и невропротективни свойства, а ос

вен това е антиеметик, стимулира 

апетита и е имуностимулатор[13].

Пътят на CBD...  

"от лабораторията до 

фармацевтичния пазар“ като 

потенциален противотуморен 

лекарствен продукт

Очевидно е, че CBD проявява изра

зени антинеопластични свойства 

спрямо множество видове злока

чествени заболявания. Въпреки това 

пътят за разработването и одо

бряването на нов лекарствен про

дукт, на базата на CBD, ще е дълъг 

и включва множество етапи. Преди 

всичко са необходими задълбочени 

предклинични изследвания в in vitro 

условия, установяващи молекулните 

му механизми на действие и спектъ

ра от заболявания, които обхваща. В 

допълнение се очакват да бъдат на

правени и проучвания, свързани с фи

зикохимичните характеристики на 

изследваното вещество и да се тър

сят алтернативни варианти за съз

даване на потенциални лекарствени 

форми с помощта на съвременните 

фармацевтични технологии. Следва

щата стъпка включва предклинични 

проучвания върху животни и уста

новяване на фармакокинетичните, 

фармакодинамичните и токсиколо

гичните характеристики на CBD 

при дозови режими, обосновани от 

in vitro изследванията. На базата на 

натрупаната предклинична инфор

мация могат да стартират клинич

ните проучване върху хора, които 

преминават през отделните фази 

(I до IV). В съвременната медицина 

има множество натрупана предкли

нична информация за потенциала на 

CBD като бъдещ противотуморен 

агент. За да се прескочи бариерата 

между лабораторията и реалните 

клинични проучвания, е необходимо 

да се извършат множество законо

дателни промени на международно 

ниво, свързани с производството 

на CBD и неговата употреба. Освен 

това вече има одобрен лекарствен 

продукт от FDA, съдържащ канаби

диол, което доказва неговата ниска 

токсичност при хора и увеличава 

потенциала за стартирането на 

клинични проучвания при онкоболни 

пациенти[13].

Заключение
Канабидиолът е природен продукт, 

който намира приложение в мно

жество сфери на съвременната 

медицина. Последните проучвания 

доказват, че той може да бъде по

тенциален противотуморен агент 

поради комплексните си механизми 

на действие и ниската си токсич

ност. За разлика от другите фито

канабиноиди, неговите антинео

пластични свойства са независими 

от ендоканабиноидната система. 

Той провокира индуцирането на кле

тъчна смърт в туморните клетки 

на базата на неговите имуномодули

ращи и противовъзпалителни свой

ства. CBD взаимодейства с TRPV1 

и TRPV2 рецепторите, което води 

до създаването на ERстрес и нат

рупването на ROS. Канабидиолът 

повлиява експресията на вътрекле

тъчните сигнални молекули, регули

ращи пролиферационния потенциал 

на малигнените клетки и отключва 

апоптозата. Освен това проявява 

цитотоксични свойства спрямо 

туморните стволови клетки, кои

то в много случаи са отговорни за 

множествената лекарствена рези

стентност. На базата на тази 

информация е необходимо да се за

дълбочат бъдещите предклинични 

проучвания и да се инициират клинич

ни проучвания, изследващи противо

туморния потенциал на CBD при раз

лични дозови схеми и комбинация. n
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