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Abstract 

       In recent years, significant research has been conducted to treat various diseases 

based on stem cells as new methods for the proper regeneration of damaged tissue. 

Considering that cannabis has been used as a medicinal plant in the treatment of many 

diseases for thousands of years, but on the other hand, cannabis use is spreading all over 

the world due to its psychoactive substances such as cannabis. Due to the side effects of 

this substance, its use is prohibited in many countries. 

Therefore, in recent years, many studies have been conducted on the effects of cannabis 

on various organs of the body, especially stem cells derived from different organs. 

Therefore, in this review study, the advances made in the field of the effect of cannabis 

extract on various body organs, especially on stem cells, have been investigated. The 

aim of this review study was to evaluate the progress made in the effect of cannabis 

extract on various organs of the body, especially on stem cells. In order to compile the 

present study, by referring to reputable scientific sites and journals, the scientific articles 

published in connection with the subject of the article were studied and the results of 

various researches were used in compiling this article. According to the results of 

cannabis articles, it causes the growth of stem cells and by stimulating the expression of 

apoptotic genes, it prevents the formation of tumors and is also effective in treating 

cancer.  

Therefore, cannabis is a plant that can be used in the treatment of diseases such as 

cancer and due to its role in the growth and differentiation of stem cells in cell therapy 

and tissue engineering. 
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 مروری

های رفتاری و درمانی  با تاکید بر مروری بر اثر کانابیس بر برخی از ویژگی

 های بنیادیسلول
 

 3، داوود مهربانی*2، سیدابراهیم حسینی1آرمان کمالی سروستانی

 

 دهیکچ
عنوان های بنیادی، بهی سلولهای مختلف بر پایهتوجهی در جهت درمان بیماریهای اخیر تحقیقات قابلدر سال      

ن از دیده انجام گرفته است. با توجه به آن که از هزاران سال پیش تاکنوهای جدید برای بازسازی صحیح بافت آسیبروش

 شود اما از طرف دیگر مصرف کانابیسها استفاده میعنوان یک گیاه دارویی در درمان بسیاری از بیماریگیاه کانابیس به

دلیل عوارض اعتیادآور طوری که بهگردانی نظیر حشیش در سراسر جهان رو به گسترش است بهدلیل داشتن مواد روانبه

های اخیر مطالعات فراوانی در وع شده است. بنابراین با توجه به اینکه در سالآن، مصرف آن در بسیاری از کشورها ممن

های مختلف صورت گرفته است، این مطالعه مروری با هدف های بنیادی مشتق از اندامویژه بر سلولرابطه اثرات کانابیس به

های بنیادی انجام ویژه بر سلولدن بههای مختلف باندام های ایجادشده در زمینه اثر عصاره کانابیس برپیشرفتبررسی 

شده در ها و مجالت معتبر علمی نسبت به مطالعه مقاالت علمی چاپجهت تدوین مطالعه حاضر با مراجعه به سایت گردید.

اساس نتایج وین این مقاله استفاده گردید. برهای مختلف در تدارتباط با موضوع مقاله اقدام و از نتایج حاصل از پژوهش

های اپوپتوزی از تشکیل تومورها جلوگیری و های بنیادی و با تحریک بیان ژنسلول از مقاالت کانابیس باعث رشد حاصل

های نظیر سرطان و با توجه به نقشی تواند در درمان بیماریلذا کانابیس گیاهی است که می درمان سرطان نیز موثر است. در

 بافت مورد استفاده قرار گیرد.درمانی و مهندسیسلولهای بنیادی دارد در که در رشد و تمایز سلول
 

 

 .های بنیادی، آپوپتوز، سرطانکانابیس، سلول :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

بـار به وسیله فریدن ولینیمی ابنیادی مزانش یاهسلول    

 های صحراییموشاسـتخوان ین و پتراکوا از مغـز اشتا

ی دارای نقش ترمیمی برا هااین سلول .دندست آمد هب

، استخوان، روف؛ غضمانندیمی هایی با منشأ مزانشتباف

طور کلی، مغز به (.1-2)باشـندندون، چربی و ماهیچه میتا

های بنیادی مزانشیمی ترین منبع سلولاستخوان بالغ رایج

های ، اما امروزه این سلولبرای کاربردهای بالینی است

بافت  ؛های مختلفی از جملهتوان از بافتبنیادی را می

چربی، خون بندناف، پالپ دندان و بافت پیوندی بندناف 

های سلول .(3)دست آورد که ژله وارتون نام دارد نیز به

های استرومای چند گروهی از سلول بنیادی مزانشیمال

 در بسیاری از  هستند که در مغز استخوان و توان

ها قابلیت تمایز شوند. این سلولهای دیگر یافت میبافت

استخوان،  ؛های مختلف از قبیلهای بافتبه انواع سلول

های عضله صاف غضروف، تاندون، بافت چربی و سلول

های بنیادی مزانشیمی در کاربرد سلول (.0-5)را دارند

های زخمدر ترمیم  دیده از جملههای آسیببافتترمیم 

 برانگیزترین موضوعات در حوزه از چالش مزمن

های بنیادی مزانشیمی تزریق سلول .درمانی استسلول

درمال زخم دیابتی، باعث ژله وارتون در ناحیه اینترا

های صحرایی دیابتی تر زخم در موشترمیم سریع

های بنیادی گردد. بر این مبنا استفاده از این سلولمی

ویژه در حیطه ترمیم ول درمانی بهتواند در سلمی

استفاده امکان  .(6)های مزمن مورد توجه قرار گیردزخم

ت بالینی مختلفی الهای بنیادی در درمان مشکاز سلول

ی مغزی، هی قلب، مغز پس از سکتاآسیب ماهیچهنظیر

نخاع پس از آسیب مکانیکی، دژنراسیون وابسته به سن 

رده پوست، کبد های گست، دیابت، سوختگیالماکو

  (.7)وجود دارددیده و بیماری پارکینسون آسیب

شاهدانه یا کانابیس گیاهی است که از هزاران سال پیش 

عنوان یک گیاه دارویی در بسیاری از نقاط تاکنون به

اند نشان دادهتحقیقات  گیرد.جهان مورد استفاده قرار می

بوده و ضدتهوع  ،تومورخواص ضددارای  که کانابیس

، ناسازگاری و حساسیت حرارتی، یرفتارهای ویژگیبر 

تاثیر داشته و به  خوی، اشتها و فعالیت جنسیوتنظیم خلق

 ویژه به کانابینوئیدی علت داشتن ترکیبات

کننده خواص تقویتدارای  1تتراهیدروکانابینول-9-دلتا

کانابیس به ذرهای گیاه ب (.8)باشدنیز می آورو اعتیاد

نشده جهی روغن و اسیدهای چرب اشباعتومیزان قابل

کاغذسازی و  صنایع دارند و از لیف موجود در آن در

 شود.  می نساجی استفاده

 ترکیبات ترینمهم از کانابیدیول و تتراهیدروکانابینول

دلیل خواص که به دباشنمی گیاه این کانابینوئیدی

 .(9)شده دارویی، از اهمیت زیادی برخوردارندشناخته 

عنوان به THCنابیس به علت داشتن ترکیبانی نظیر کا

آید. کانابیس یا حساب میگردان بهیک داروی روان

ی مخدری است که بصورت گسترده در مادهحشیش 

ویژه توسط جوانان و نوجوانان مورد بهجهان سراسر 

براساس گزارشات  طوری کهگیرد بهاستفاده قرار می

میلیون نفر در  238 بیش از ،2117سال  شده درمنتشر

جوآنا، ماری ،سراسر جهان از اشکال مختلف کانابیس

نموده حشیش یا رزین کانابیس و روغن حشیش استفاده 

گردان عنوان ماده روانبهجوآنا استفاده از ماری  (.11)اند

نیجریه و  ؛نظیر در کشورهای آفریقاییاصلی کانابیس 

ش، مصر و در میان کشورهای عربی نیز مراکو  زامبیا 

اگر چه اطالعات .به شدت رو به افزایش استامارات 

بسیاری از کشورهای آسیایی در این زمینه در دسترس 

مار موجود در ایران نیز آاساس اطالعات و اما بر نیست

های اخیر رو به گسترش استفاده از کانابیس در سال

شیوع  کانابیسدر استرالیا و روسیه استفاده از است. 

 2/9درصد، اسپانیا با  11در اروپا، فرانسه با  .داردباالیی 

های درصد یکی از باالترین میانگین 9درصد و ایتالیا با 

درصد، در  18جوآنا را دارند؛ اما ایسلند با ماری مصرف 

میزان مصرف  .صدر کشورهای اروپایی قرار دارد

درصد است که با هلند و  2/6جوآنا در بریتانیا ماری

میزان مصرف این ماده در شرق اروپا  تچک برابر اس

ای که رومانی، بالروس و مجارستان کمتر است، به گونه

در آمریکای شمالی و مرکزی،  .کمترین میزان را دارند

                                                 
1. THC 
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 2/16و  7/12کانادا و ایاالت متحده آمریکا، به ترتیب، با 

 .جوآنا را دارا هستنددرصد باالترین میزان مصرف ماری

ترین کی از پرمصرفین که کانابیس یلذا با توجه به ا

مواد مخدر در جهان است و اخیرا برخی کشورهای 

، ممنوعیت نیز مانند کانادا و ایاالت متحده امریکا جهان

چنین با هم. نداهاستفاده از این ماده مخدر را لغو کرد

های از های بنیادی در ترمیم بافتعنایت به اینکه سلول

درمانی و های اخیر در سلولدست رفته بدن و در سال

بافت کاربرد فراوانی دارند و با توجه به آن که مهندسی

تاکنون در رابطه با تاثیر عصاره کانابیس بر ساختارهای 

های بنیادی ویژه در ارتباط با سلولمختلف بدن به

مطالعات زیادی صورت گرفته است و در بسیاری از 

بعضا ضد و های انجام شده نتایج متفاوت و پژوهش

دست آمده است، لذا این مطالعه مروری با نقیصی به

هدف بررسی اثرات عصاره کانابیس بر ساختارهای 

های بنیادی انجام ویژه بر سلولفیزیولوژیک بدن به

 گردید.

 

 روش کار

ت مرتبط با موضوع بررسی الدر مطالعه حاضر مقا    

Canabis,Stem Cell,Cancer :هایشدند و از کلیدواژه

Apoptosis عاتی طالهای ااستفاده شد. از پایگاه

Google Scholar وScopus ، Pubmed  مقاالت جهت 

انگلیسی و  هایت به زبانالمرتبط استفاده شد. تنها مقا

فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. محدودیت زمانی برای 

ت دارای شرایط الشروع جستجو وجود نداشت و مقا

وارد مطالعه شدند در  1399سال  ماهاسفندورود تا 

 .وارد مطالعه شدندو  مقاله انتخاب 121مجموع تعداد 

 

 های گیاه شناسی کانابیسویژگی

 ر دوپایه کانابیس یا شاهدانه، یکی از گیاهان گلدا    

 ، Cannabis sativa Lبا نام علمیساله، علفی، یک

 Cannabacea ساله و متعلق به خانوادهگیاهی علفی، یک

 ،Indian hemp،Hemp های وو با نام باشدمی

Marihuana، Marijuana hemp Industrial   در اروپا

دو پایه بوده و  المعموکانایس گیاه  (.11)شودشناخته می

های جداگانه های نر و ماده این گیاه، بر روی پایهگل

های های نر کمی زودتر از گلقرار دارند و عموماً گل

ه و شوند. البته ارقام یک پایماده تشکیل و ظاهر می

ای های پنجهبرگ (.12)هرمافرودیت آن نیز وجود دارد

ها و دار دارد و دارای واریتهبرگچه دندانه 5-7این گیاه 

های مختلف با بوی قوی و مطبوع است و ارتفاع شکل

گونه از از نظر تاریخی، سه (.13)رسدمیمتر  1-3 آن به 

 Cannabis ruderalis ،Cannabis؛ه به اسامیشاهدان

indica  وCannabis sativa تا  .شناسایی شده است

ها را گونه شناسان هر کدام از آن گیاه های طوالنیمدت

اکنون بیشتر  اما همآوردند. ای به حساب میجداگانه

که این جنس فقط دارای یک  بر این باورندشناسان  گیاه

سطح وسیعی  است که بهCannabis sativa  گونه به نام

گونه  (.10)شده استپراکنده ها و نژادها از اکوتیپ

Cannabis sativa ای با ارتفاع بلند است گونه المعمو

که برای تولید فیبر، دانه و برای ترکیبات دارویی استفاده 

گیاهی کوتاه با  ، Cannabis indicaشود. گونه می

و شود های عریض بوده و از رزین آن استفاده میبرگ

ای، کوتاه گیاهی کنار جاده ، Cannabis ruderalisگونه

 و بدون انشعاب بوده که میزان کمتری دارو تولید 

های مهم گیاه ایران یکی از رویشگاه (.15)کندمی

های که نمونهطوریرود، بهارزشمند شاهدانه به شمار می

های مختلف ایران یافت خودرو و زراعی آن در استان

از این گیاه  ایابراین، تنوع ژنتیکی گستردهشوند. بنمی

د که این ندهها نشان میررسیب(. 16)در ایران وجود دارد

گیاه در مناطق غربی، جنوب غربی و همچنین مناطقی از 

ازندران، بلوچستان، خراسان، ن، مالهای گیاستان

شاهدانه از جمله  (.17)شودگز و اراک کشت میبندر

آسانی و با قدرت زیاد رشد هگیاهان زراعی است که ب

و نیز  نمایدسرعت مهار میهای هرز را بهکند و علفمی

تواند ها دارد و میحساسیت کمی به آفات و بیماری

و زنده  نمودهکش رشد بدون استفاده از هر گونه آفت

های هرز مورد تواند بارای کنترل علفو خود می بماند

  (.18-19)استفاده قرار گیرد
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یکی از گیاهان زراعی است که  از دوران  2نعتیکنف ص

ست و از نظر شده اباستان در آسیای میانه کشت می

دلیل باشد که بهمنظوره میتاریخی یک محصول چند

گیاه  (.21)فیبر، غذا و مصارف دارویی ارزش زیادی دارد

شاهدانه در زبان انگلیسی کانابیس و در زبان اسپانیایی 

طور شود. این گیاه معموال بهیماری جوانا نامیده م

سال  12111ش از بید. رویگرمسیری میق خودرو در مناط

وز بسیاری در سراسر ذرد و هنگاه میاز مصرف ایـن گی

مصارف اه بـرای های مختلف ایـن گیمتان از قسجه

از لیف موجود در آن در  (.21)نماینددرمانی استفاده می

. (22)شودمی صنایع کاغذسازی و نساجی استفاده

توانند تعدادی از گیاهان زراعی با وجود اهمیتی که می

زندگی بشر داشته باشند کمتر مت و الدر تأمین س

از جمله گیاهانی  شاهدانه، و اندتوجه واقع شدهمورد

دلیل نی، بهالاست که با وجود قدمت کشت و کار طو

های قانونی، هنوز جایگاه اصلی خود را در بین ممانعت

-ویژه در ایران پیدا نکرده است. از این رو هیچهاهان بگی

عنوان یک منبع غذایی، دارویی و صنعتی مهم گاه به

-مورد توجه نبوده است و تحقیقات کمی به ویژه در سال

و  های زراعی، فیزیولوژیکیهای اخیر روی ویژگی

با توجه به اثرات  (.22)بیوشیمیایی آن صورت گرفته است

صنایع  ؛کانابیس در صنایع مختلف از قبیل متنوع و متعدد

ایی مطالعات علمی در ارتباط ذدارویی و غ کاغذسازی،

های اخیر در با این محصول مهم گیاهی به ویژه در سال

 سراسر جهان رو به گسترش است.

 

 ترکیبات موجود در عصاره کانابیس

شاهدانه یا کانابیس از نظر ترکیبات فیتوشیمیایی بسیار    

در گیاه ده است و ترکیبات شیمیایی مختلفی پیچی

برخی از این ترکیبات  (.23)شاهدانه شناسایی شده است

آمینواسیدها،  ؛های اولیه تعلق دارند نظیربه متابولیت

که کانابینوئیدها، اسیدهای چرب و استروئیدها. در حالی

فنولیک  ها،فالونوئیدها، استیلبنوئیدها، ترپنوئیدها، لیگنان

های ثانویه ا و لیگنامیدها و آلکالوئیدها از متابولیتآمیده

                                                 
2. Cannabis sativa L. 

شاهدانه یک کارخانه واقعی  شاهدانه هستند. بنابراین

ویی های ثانویه است و در صنایع دارکننده متابولیتتولید

در عصاره گیاه  (.20)از ارزش بالینی برخوردار است

ترکیب طبیعی شناسایی  711کانابیس تاکنون بیش از 

دی و ترکیب آن از ترکیبات کانابینوئی 110ه شده است ک

عصاره کانابیس یک  (.25)بقیه غیرکانابینوئیدی هستند

داروی گیاهی پیچیده است که تاکنون در ترکیب آن 

 61)از جمله ترپنوئید 121ماده کانابینوئیدی،  110حداقل 

نوع  26، ترپنوئید(تری 5سسکویترپنوئید و  52مونوترپن، 

ترکیب استروئیدی شناسایی شده  11فالونوئید و 

و  شدهصمغ متراکمحشیش همان (. 26-27)است

ی گیاه شدهی خشکهای مادهشده از گلاستخراج

 THCباالی میزان  به دلیل داشتنکانابیس است که 

 ترین کانابینوئید روانگردان کانابیس( تولید و )مهم

گردانی و شود و دارای اثرات روانی بازار میروانه

سه ماده اصلی که از  (.28-29)درمانی فراوانی است

شود ماری جوانا، حشیش و روغن کانابیس تهیه می

مقادیر شاهدانه دارای بذرهای گیاه  (.31)باشدحشیش می

 توجهی از روغن و اسیدهای چرب اشباع نشده قابل

ماری جوانا از جوانه و برگ گیاه خشک  .(22)باشدمی

 شده متراکم و خشکشده کانابیس، حشیش صمغ 

 های کانابیس و روغن حشیش از راه جوشاندن گل

 ها یا صمغ کانابیس در حالل آبی به دست گل

های در سرشاخه THC بیشترین میزان (.31-32)آیدمی

های ترتیب در برگدار گیاه موجود است و بهگل

های گیاه کاهش های تحتانی ساقه و دانهفوقانی، برگ

نوع متفاوت  81یاه کانابیس حاوی بیش از گ (.33)یابدمی

 از فیتوکانابینوئیدها است اما تنها جزء آن که اثرات 

 یش حش(. 33)باشدمی THC گردانی داردترکیبروان

عنوان س بــهعنـوان یکی از محتویات گیاه کانابیبـه

ها نفر در تمام لیونط میبیشترین داروی روانگردان توسـ

عالوه بر  (.30)گیردرار میـتفاده قورد اسا مـنقاط دنی

ی نیز از تاثرات روانگردانی عصاره کانابیس در طب سن

شود که هزاران سال قبل تاکنون از این گیاه استفاده می
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های به برخی از اثرات درمانی عصاره این گیاه در بخش

 بعد اشاره خواهد شد.

 

 های کانابینوئیدیگیرنده

ای های ویژهبه گیرندهنابیس ترکیبات کانابینوئیدی کا   

های کانابینوئیدی مشهور هستند، در مغز که به گیرنده

اثرات  (.35)نمایدشده و اثرات خود را اعمال میمتصل

طور عمده توسط دو عضو بیولوژیکی کانابینوئیدها به

 ، یعنی Gهای همراه با پروتئین خانواده گیرنده

 نجام ا CB2و  CB1های کانابینوئیدی گیرنده

در  CB2 و CB1 های کانابینوئیدیگیرنده (.36)شودمی

پروتئین هستند و در اثر  Gبدن انسان از نوع متصل به 

ها کانابینوئید (.16)شونداتصال با کانابینوئیدها فعال می

های مختلف ترکیباتی هستند که دارای فعالیت

توانند هر دو نوع مختلف باشند و میفارماکولوژیک می

طور عمده در را که به CB1های کانابینوئیدی، هگیرند

های سیستم عصبی مرکزی و همچنین در سلول

های ایمنی و تولید هایی مانند سلولعصبی و بافتغیر

را که   CB2هایمثلی نیز وجود دارند و همچنین گیرنده

سازی های ایمنی جهت کنترل آزادعمدتا در سلول

شوند را تحت ن میها بیاها و مهاجرت سلولسیتوکین

اساس نتایج حاصل از مطالعات بر (.37)دهندتاثیر قرار می

، نقش مهمی در محافظت از سیستم CB2های  گیرنده

عنوان یک استراتژی درمانی جدید عصبی داشته و به

های عصبی و روانی در نظر گرفته برای درمان بیماری

 (. 38)شودمی

 

 اثر کانابیس بر سیستم عصبی

برگ گیاه مطالعه نشان داده شد که عصاره آبی در یک  

های حرکتی آلفا کانابیس باعث افزایش دانسیته نورون

های صحرایی با کمپرسیون شاخ قدامی نخاع در موش

گردد و این افزایش دانسیته نورونی با عصب سیاتیک می

در یک مطالعه  (.39)میزان عصاره دریافتی ارتباط دارد

ساتیوا کانابیس ره الکلی گیاهنشان داده شد که عصا

های هیپوکامپ موش باعث افزایش دانسیته نورون

میزان گردد و این افزایش وابسته بهآزمایشگاهی می

همچنین نشان داده شده است  (.01)عصاره دریافتی نبود

کنندگان کانابیس، طیف مصرفکه در افراد سوء

 ای از تغییرات در سیستم عصبی مرکزی نظیرگسترده

انفارکتوس، خونریزی داخل مغزی و خونریزی ساب 

ایسکمیک، -آراکنویید، لکوانسفالوپاتی هیپوکسیک

ها، نکروز المینار مغزی  و تغییرات رگی مرگ نورون

طور بالقوه در اندوکانابینوئیدها به (.01)شودمشاهده می

گیری از انسداد عروق مغزی و خونرسانی مجدد، پیش

ت عصبی مانند پارکینسون، آسیب مغزی، و اختالال

توانند عملکرد هانتینگتون مفید هستند و همچنین می

محافظت کننده عصبی مانند جلوگیری از سمیت زایی 

های یک بررسی نتایج حاصل از داده (.02)انجام دهند

رود عصاره الکلی برگ گیاه احتمال مینشان داد که 

شده،  CA1 کانابیس موجب تخریب نورونی در ناحیه

درحالی که در بعضی مناطق دوز پایین این ماده باعث 

نشان داده شده است که  (.03)گرددزائی مینوعی نورون

THC عبور ز طور موثری از سد خونی جفت و مغبه 

 (.00)گذاردکند و در روند رشد و نمو مغز تاثیر میمی

رود عصاره آبی برگ گیاه شاهدانه با داشتن احتمال می

ینوییدی آزادسازی دوپامین را افزایش ترکیبات کاناب

های مهاری باعث تخریب داده و با تولید ایمپالس

نورونی گردد به نحوی که باعث کاهش دانسیته نورونی 

مطالعات دیگر ما نشان  (.05)شوددر ناحیه هیپوکامپ می

داد که مصرف حشیش باعث التهاب، تحلیل و نکروزه 

 (.06)شودهای عصبی میشدن بافت

 

 ثرات رفتاری کانابیسا

های رفتاری در رابطه با اثرات کانابیس بر ویژگی

حیوانات تاکنون مطالعات متعددی صورت گرفته است 

ها نیز بعضا ضد و نقیص است. و نتایج حاصل از آن

 نتایج یک بررسی بیانگر آن است که 

هیدروکانابینول باعث ایجاد عالئم مثبت و منفی -9-دلتا

توهم، افزایش اضطراب، حالت  ؛داسکیزوفرنی مانن

سرخوشی، اختالل در صحبت سریع و آهسته، مشکالت 
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شود. پرتی و اختالل در حافظه فرد میشناختی، حواس

این ماده همچنین سطح کورتیزول را در پالسمای خون 

مشخص شده است که عصاره  (.07)دهدافراد افزایش می

های گیاه کانابیس اثرات مفیدی در درمان بیماری

مطالعه دیگر ما نشان داد،  (.08)نورودژنراتیو و صرع دارد

های صحرایی تحت تیمار مزمن با عصاره در موش

 کانابیس، افزایش جدی در میزان اضطراب مشاهده 

اندوکانابینوئیدها به طور بالقوه در پیش (. 09)شودمی

هانینگتون و پارکینسون  گیری از اختالالت آلزایمر،

 کانابیس با داشتن ترکیبات کانابینوئیدی  (.51)مفید هستند

هایی از سیستم خود در بخشهای به گیرنده

)آمیگدال، قشر جلوی مغز، هیپوکامپ، تاالموس لیمبیک

تغییرات در  با ایجادشوند و و هیپوتاالموس( متصل می

منجر به  و مسیرهای عصبی در مغز  نوروترانسمیترهابیان 

 کننده افراد مصرفی رفتارهای عاطف در تغییراتی

به به عنوان ترکیب اصلی کانابیس  THC (.51)دشونمی

های ای در مغز که به گیرندههای ویژهگیرنده

طور موقت شده و  بهکانابینوئیدی مشهور هستند، متصل

شود و نیز بر باعث احساس نشاط، راحتی و تسکین می

تمرکز و هماهنگی  اعمال شناختی، حافظه و یادگیری،

های یک یافته (.52-53)باشدمی تاثیر منفیدارای  بدن

مطالعه نشان داد که کانابیدول که یکی از ترکیبات 

باشد، از طریق تقویت اصلی عصاره گیاه کانابیس می

گلوتاماترژیک مغز های عصبی سروتونرژیک و مسیر

 فعالی افسردگی سریع و بیشدارای اثرات ضد

، یرفتاری هاویژگیبر کانابیس  (.50)باشدمی

خوی، وناسازگاری و حساسیت حرارتی، تنظیم خلق

تاثیر مخرب داشته و به علت  اشتها و فعالیت جنسی

دارای  THCویژه به کانابینوئیدی داشتن ترکیبات

 (.50-55)باشدنیز می رآوخواص تقویت کننده و اعتیاد

 

 کانابیس و بیماری سرطان 

میر در سراسر ومروزه سرطان یکی از علل عمده مرگا   

 های باشد، در ایران سرطان بعد از بیماریجهان می

ومیر عروقی و تصادفات سومین عامل مرگ-قلبی

بیماری سرطان با پیشرفت  (.58)آیدحساب میبه

 ها همراه است و نشده سلولغیرطبیعی و رشد کنترل

های سالم ایجاد کند که تواند تغییراتی را نیز در سلولمی

زایی، خودکفایی در ایی تحریک رگشامل توان

رشد، عدم محدودیت در همانندسازی،  هایسیگنال

  (.59)باشدمتاستاز و مقاومت به آپوپتوزیس می

درک اینکه چگونه کانابینوئیدها قادر به تنظیم .

ی سلولی دخیل در تومورزایی هستند، فرآیندهای ضرور

 ، تکثیر سلولی و مرگمانند پیشرفت در چرخه سلولی

بین کانابینوئیدها و سیستم سلولی و همچنین برهم کنش 

در درمان   های درمانی موجود، برای بهبود روشایمنی

بنابراین در حال  (.61)بیماری سرطان  بسیار مهم است

حاضر تحقیقات فراوانی در رابطه با تاثیر عصاره 

کانابیس بر درمان بیماری سرطان در سراسر جهان در 

عالوه بر این، مطالعات تجربی نشان حال انجام است. 

های کانابینوئیدی توسط شدن گیرندهداده اند که فعال

، یعنی از تومور استدها در بیشتر موارد ضدکانابینوئی

، باعث کندهای توموری جلوگیری میسلول تکثیر

زایی و شود و رگآپوپتوز در شرایط آزمایشگاهی می

 دن مسدود تهاجم/متاستاز تومور را در داخل ب

اند مشابه نتایج مطالعات مختلف نشان داده (.61)کندمی

انابینوئیدی های کبا کانابینوئیدهای طبیعی، آگونیست

های سرطانی را در برخی از ردهمصنوعی نیز اثرات ضد

 سلولی سرطانی در شرایط آزمایشگاهی نشان 

در یک مطالعه نشان داده شده است که  (.62)دهندمی

گردان روانیب کانابینوئیدی غیرکه یک ترک کانابیدیول

های است، دارای اثرات ضدتوموری و درمانی بر سلول

مطالعات گزارش  (.62)نوروبالستومای انسانی است

قدرتمندانه دارای اثرات  THCاند که ترکیب کرده

 U87MGتومورهای رده سلولی مبتنی بر گلیوما ضد

 (.63)گرددنین باعث افزایش اتوفاژی میبوده و همچ

ده است که نشان دانتایج حاصل از یک بررسی  

 توموری و ضدتهوع کانابیس دارای خواص ضد

نتایج حاصل از یک بررسی نشان داده  (.50-55)باشدمی

تکثیری قوی ه کانابینوئیدها دارای فعالیت ضداست ک
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های مختلف آپوپتوزی در بوده و با فعال نمودن مکانیسم

های سلولی توموری ولی در ردهنهایت منجر به مرگ سل

اند که تزریق مطالعات حیوانی نشان داده (.60)شوندمی

ی تومورهای مغزی منجر به کاهش اندازه THCموضعی 

با  (.65)شودمانی حیوان میزمان زندهو افزایش مدت

نئوپالستیک و ضدتوموری توجه به خواص آنتی

درمان  در THCهای صناعی کانابینوئیدها،  از آنالوگ

 های زیادی هایی نظیر سرطان استفادهبیماری

شواهد درمانی موید این مطلب هستند که  (.67)شودمی

 عصاره کانابیس دارای یک نقش مهم در درمان 

درمانی در عنوان یک مکملهای مزمن و بهبیماری

بیماری سرطان موثر است و باعث کاهش حالت تهوع و 

و مدیریت درد در بیماران  درمانیاستفراغ ناشی از شیمی

اگر چه شواهد کافی وجود دارند (. 68)شودسرطانی می

که استفاده از شاهدانه را برای تسکین دردهای سرطانی 

تحقیقات در ارتباط با  دانند و نتایج حاصل ازمفید می

ستیک قوی عصاره کانابیس نئوپالفعالیت ضد

ید با ن باباشند اما با این حال، بیماراکننده میامیدوار

به طور  (.69)دقت انتخاب، راهنمایی و دنبال شوند

از مطالعات نشان داده اساس نتایج حاصل خالصه و بر

توموری کانابینوئیدهای شده است که، اثرات ضد

؛ مهار رشد سلولی، زنده ماندن، تکثیر و مصنوعی مانند

های پیش ، افزایش آپوپتوز و سرکوب سایتوکینتهاجم

توموری طور کلی مشابه اثرات ضدالتهابی خاص به

، یدهای گیاهی هستند. عالوه بر اینکانابینوئ

تر و توانند حتی انتخابیکانابینوئیدهای مصنوعی می

تر از همتایان طبیعی خود در درمان بیماری سرطان قوی

د استفاده قرار گیرند و بنابراین، یک رویکرد درمانی مور

هم های اخیر در سال .(71)دهندکننده را نشان میامیدوار

دلیل اما بههای زیاد در درمان سرطان، پیشرفت زمان با

  های سرطانی بهافزایش مقاومت سلولظهور رو به

آن کماکان وجود  فراوانجانبی  اثراتدرمانی و شیمی

استفاده از گیاهان دارویی و محصوالت  بنابرایندارد، 

بسیار  ه سرطانها از جملطبیعی برای درمان انواع بیماری

اند که کننده بوده است و مطالعات نشان دادهامیدوار

اکسیدانتی علت داشتن خواص آنتیگیاهان قادرند به

شیمیایی بار زیانسمیت داروها را کاهش داده و اثرات 

در مجموع با توجه به نتایج  (.71)ها را از بین ببرندآن

استفاده  توان بیان داشت کهحاصل از مطالعات متعدد می

از عصاره گیاه کانابیس در جهت پیشگیری از رشد 

 تواند مفید باشد.های سرطانی میتوده

 

 کانابیس و آپوپتوز

پوپتوزیس مرگ فیزیولوژیک و حیاتی سلول است ا   

منظور کنترل، تکامل و هومئوستازی بافت در که به

دهد و در شرایط طبیعی سبب حذف ها رخ میسلول

  (.72)شودآسیب دیده، اضافی و مضر می، های پیرسلول

آپوپتوزیس یا مرگ فیزیولوژیک سـلول یـک فرآینـد 

ز مرگ برنامه ریزی شده سـلول زیستی فعال و نوعی ا

که در تنظیم تعادل بین تولید و مرگ سلولی  ،(73)است

هـای خصوص بافـتدر ساختارهای بافتی گوناگون و به

لتی و میوکارد قلب مغز، عضالت اسک ؛سـوماتیکی نظیر

مل و هومئوستاز بافتی نقش اساسی دارد و برای تکا

 فرایند آپوپتوزیس تحت تاثیر  (.70)ضرورت دارد

 Bad ،Bax های که شامل ژن Bcl-2های خانواده ژن

Xl-Bcl،2-Bcl باشد و همچنین خانواده کاسپاز تنظیم می

های یرد آپوپتوزیس از طریـق مسـفرآین (.75)گرددمی

)از طریق اتصال ق میتوکندری( و خارجی)از طرییلداخ

 و  Baxهـایپروتئین (.76)گیردرسـپتوری( انجام می

 2-Bcl ای موثر در هپـروتئینترین لیوان اصعنبـه

های آپوپتـوزیس وزیس و سیگنالگیـری آپوپتـکلشـ

نشان داده شده است  (.77)باشندیمیتوکندریایی درگیر م

مانع تکثیر سلولی، کاهش  THCنانوذرات محتوی 

زایی در تومورها و همچنین باعث افزایش آپوپتوز رگ

نتایج حاصل از یک مطالعه دیگر بیانگر آن  (.78)شودمی

است که کانابیس از طریق افزایش آپوپتوزیس در بافت 

چربی باعث کاهش حجم چربی و در نهایت وزن بدن 

ره در یک بررسی نشان داده شد که عصا (.79)شودمی

کانابیس در دوزهای باال، باعث افزایش آپوپتوز و مرگ 

داد  در یک بررسی دیگر نیز نشان(. 81)شودسلولی می
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تکثیری قوی دارند و که کانابینوئیدها فعالیت ضد

کنند که در های مختلف آپوپتوز را فعال میمکانیسم

های سلولی توموری نهایت منجر به مرگ سلولی در رده

چنین در یک بررسی دیگر نشان داده مه(. 81)شوندمی

که یک ترکیب ، CBDشده است که ترکیب 

، با تحریک بیان ژن گردان استروانکانابینوئیدی غیر

های آپوپتوزی باعث تحریک فرایند آپوپتوز پروتئین

مطالعه دیگر ما نشان داد که دوزهای باالی  (.82)شودمی

عصاره این گیاه باعث مرگ سلولی و افزایش 

همچنین در یک مطالعه نشان  (.83)شودپوتوزیس میآپ

داده شد که مصرف عصاره گیاه کانابیس باعث  افزایش 

اگرچه  (.80)شودمی BAXبیان ژن پروآپوپتوتیک 

ن است تکثیر سلولی را کانابینوئیدها ممکدوزهای کم

، اما دوزهای زیاد کانابینوئیدها معموالً تقویت کنند

نتایج یک  (85)شوندوز میباعث توقف رشد یا آپوپت

مطالعه نشان داد که عصاره گیاه کانابیس موجب کاهش 

 Bax و افزایش بیان ژن Bcl2 بیان ژن آنتی آپوپتوتیک

هرگونه اختالل  (.86)گرددهای بافت چربی میدر سلول

شود، بنابراین بیماری میدر روند آپوپتوزیس منجر به

های درمانی سرطان براساس ایجاد بسیاری از روش

 (.87)شودهای سرطانی ایجاد میزیس در سلولآپوپتو

هایی که تر سلولیشاساس نتایج حاصل از مطالعات برب

ند تغییرات مورفولوژیکی گرددچار آپوپتوزیس می

دادن جمله: انقباض سلولی، از دست متعددی از

 چسبندگی به ماتریکس خارج سلولی، تراکم 

شدن  عهقطگسیختگی هسته و قطعهها، از همکروماتین

 آپویتوز اهمیت دلیلبه  (.88)دهندهسته از خود نشان می

 توجه اخیر هایسال در سرطانی هایسلول سرکوب در

 و سیگنالینگ مسیرهای بررسیبه پژوهشگران از بسیاری

 آپوپتوزیس القای در دخیل هایژن بیان تغییرات

بنابراین با توجه به نتایج حاصل از . ده استش معطوف

تلف عصاره گیاه کانابیس با کاهش بیان مطالعات مخ

های موثر در آپوپتوتیک و تحریک بیان ژنآنتیهای ژن

های سلولی و گیری تودهتواند از شکلفرایند آپوپتوز می

 تومورهای مختلف جلوگیری نماید. 

 های بنیادیسلول اثر کانابیس بر

های توانمندی هستند که توانایی های بنیادی سلولسلول 

ا کمی های شبیه به خود و یادی در تولید سلولزی

بنیادی،  های(. سلول86)تر از خود را دارندمتفاوت

توانی  و ای با قابلیت چندنیافتههای سوماتیک تمایزسلول

تحت شرایط خاص به  هستند که قادرند نوسازیخود 

 . (89)های بالغ کامالً تمایزیافته تبدیل شوندسلول

بنیادی جنینی، پرتوان  ؛های بنیادی به سه نوع سلولسلول

بنیادی جنینی،  ؛هایشوند. سلولالقایی و بالغ تقسیم می

شوند، این ی سلولی داخلی بالستوسیست تهیه میاز توده

های هر سه الیه ی و قادرند به سلولبوده  ها پرتوانسلول

. (91))اندودرم، اکتودرم و مزودرم( متمایز گردندژرمینال

 گیری ها بستگی به منبع شکلتوان تمایزی این سلول

عملکرد  (.91)با یکدیگر متفاوت استها داشته و آن

های بدن در ، بازیابی و ترمیم بافتهای بنیادیویژه سلول

درمانی ها در فرایند سلولطول حیات و نقش ویژه آن

شده توانند با خودنوزایی تکثیرها هم میاست. این سلول

ولید و نسل خود را حفظ کنند و همچنین توانایی ت

فته و بالغ یک بافت خاص را یاهای تمایزسلول

های غیرتخصص های بنیادی سلولسلول (.92)دارند

های اجدادی یا پیشرو ای هستند که به عنوان سلولیافته

شوند و با داشتن قدرت خودنوزایی و تمایز به نامیده می

های مختلفی را در ها، توانایی ساخت بافتسایر سلول

داشتن  های بنیادی باسلول(. 93)باشندبدن دارا می

زایی های ضدآپوپتوتیک، تسریع در فرایند رگویژگی

و قدرت میتوز باال و همچنین توانایی زیاد در جهت 

رای نقش ابافت دها در مهندسیتمایز یافتن به سایر سلول

های با توجه به اهمیتی که سلول (.90)کلیدی هستند

درمانی دارند، مطالعه در ولبافت و سلبنیادی در مهندسی

رابطه با اثرات داروها و عوامل مختلف بر رشد این 

ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این سلول

مبحث سعی شده است به مروری از تحقیقات انجام 

های گرفته در رابطه تاثیر عصاره کانابیس بر رشد سلول

عه نشان داد نتایج حاصل از یک مطالبنیادی اشاره شود. 

 هایسلولکه حشیش یا عصاره گیاه کانابیس بر تمایز 
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چربی  در  هایسلولبنیادی مزانشیمی مغز استخوان به 

 (.95)باشدصحرایی دارای تاثیر مثبت میهای موش

های مزانشیمی چربی انسان در حضور عصاره سلول

هیدروالکلی گیاه کانابیس قابلیت تمایز استئوبالستی 

تاثیر منفی بر بقاء  TCH (.96)نمایندمی خود را حفظ

 که این  بنیادی مزانشیمال دارد در حالی هایسلول

های ها در استراتژیترین سلولها یکی از مهمسلول

(. 97)روندبافت بشمار میها در مهندسیبازسازی سلول

، CB1 هایهای ترانس ژنیک فاقد گیرندهدر موش

ای بنیادی منجر به کاهش هها در سلولفقدان این گیرنده

جدید  هایسلولبنیادی و کاهش تعداد  هایسلولتکثیر 

 (. 98)شودمی

های گیرنده در یک بررسی نشان داده شد که

های بنیادی در طی تمایز سلول یککانابینوئیدی نوع 

های بنیادی سلول مزانشیمی، نقش پیش بقایی برای

یافته در طی استرس حاد دارند و در طی مزانشیمی تمایز

ها های بنیادی مزانشیمی میزان این گیرندهتمایز سلول

فیتوکانابینوئیدهای اگزوژن یابد. همچنین افزایش می

تتراهیدروکانابینول باعث کاهش بقاء و توانایی تمایزی 

اساس نتایج بر(. 99)شودهای بنیادی مزانشیمی میسلول

حاصل از یک مطالعه نشان داده شده است که عصاره 

کانابینوئیدی و به گیاه شاهدانه با داشتن ترکیبات 

های ولصورت وابسته به دوز باعث کاهش رشد سل

مطالعات  (.111)گرددمی SY5Y-SHرده بنیادی عصبی 

بنیادی های سلولکانابینوئیدها بر تنظیم  تاثیر اخیر بر

 و بیان شده است که کانابینوئیدها  عصبی توجه دارند

های درمانی برای چندین اختالل عصبی، عنوان گزینهبه

های بنیادی درمان ترکیب ویژه هنگامی که با سلولبه

مطالعه دیگر ما نشان داد که (. 111)، وجود داردشودیم

های دوزهای پایین عصاره گیاه کانابیس در رشد سلول

 بنیادی مزانشیمی مغز استخوان دارای تاثیر مثبت 

مطالعه دیگر ما نشان داد که عصاره گیاه  (.83)باشدمی

بنیادی مشتق از های سلولکانابیس باعث افزایش رشد 

دریک بررسی نشان داده شد  (.79)دشوبافت چربی می

بنیادی های سلولبر بقا و تمایز  THC که فیتوکانابینوئید

استخوانی دارای تاثیر منفی های سلولمزانشیمی به 

در یک بررسی نشان داده شده کانابیس با  (.111)است

از زنده ماندن  هاواسطه اختالل در عملکرد میتوکندری

های سلولها به تمایز آنبنیادی مزانشیمی و های سلول

، نشان داده اخیراً (.112)کنداستئوبالستی جلوگیری می

شده است که مسیر سیگنالینگ اندوکانابینوئیدها در 

ساز و تنظیم تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی خون

گیری ، در تعیین شکلمزانشیمال مشتق از مزودرم

 ، از جمله های محیطیچندین نوع سلول در بافت

/ ها، استئوبالستچربیهای سلول، خونیهای ولسل

های اپیتلیال دارای یک نقش ها و سلولاستئوکالست

نشان داده شده است که  .(113)اساسی است

اندوکانابینوئیدها  در مراحل اولیه رشد جنینی  در تکثیر 

های بنیادی جنینی و تروفوبالستی و رشد و تمایز سلول

 (.110)نقش کلیدی دارند

موجود در عصاره  THCان داده شده است که نش

کانابیس از طریق مداخله در بیان چندین ژن مختلف و 

های تحریک آپوپتوزیس موجب کاهش رشد سلول

در یک مطالعه نشان  (.115)شودبنیادی تروفوبالست می

در  CB1های داده شد که کانبینوئیدها از طریق گیرنده

، تمایز و نوروژنزبرخی نواحی مغز نظیر هیپوکامپ در 

بنیادی عصبی دارای یک نقش های سلولمهاجرت 

کانابینوئیدها از طریق اتصال به  (.116)تکلیدی اس

های بنیادی باعث ارتقاء تمایز سلول CB1های گیرنده

در یک بررسی  (.117)شودها میاپیدرمی به کراتینوسیت

های نشان داده شد که عصاره کانابیس از طریق گیرنده

باعث تمایز سلول بنیادی  CB2و  CB1ینوئیدی کاناب

 های خونی مختلف ساز مغز استخوان به سلولخون

های بنیادی مزانشیمی یک سلول سلول (.118)شودمی

آل برای استفاده در ترمیم بنیادی بزرگساالن ایده

های بازسازی استخوان هستند زیرا استراتژی

کاندوئید و ، استئو، استئو اندوکشن)استئوژنزاستخوان

بنیادی مزانشیمی متکی  هایسلول، اساساً به استئوپروما(

در یک بررسی نشان داده شد دوزهای  (.119)هستند

بنیادی  هایسلولپایین عصاره کانابیس باعث رشد 
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شود اما دوزهای مزانشیمی مشتق از مغز استخوان می

باالتر کانابیس باعث افزایش آپوپتوز و مرگ سلولی 

عنوان یکی از اجزای فعال کانابینوئیدها، به (.111)شودمی

 از طریق  Cannabis sativaحشیش یا عصاره 

 و تحریک  CB2 و CB1های کانابینوئیدی گیرنده

های متابولیک باعث تنظیم تکثیر سلولی، تمایز و آنزیم

های کانابینوئیدی که گیرندهطوریشود بهها میبقا سلول

 هایسلولتنظیم بقا و تمایز از همان مراحل اولیه رشد، 

 (.113)عهده دارندهینی و تروفوبالست را ببنیادی جن

THC ی سازی گیرندهاز طریق فعالCB2  باعث افزایش

های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز بلوغ و تمایز سلول

شود و با توجه به نتایج مطالعات استخوان می

 THCنشان داده شده است پیش تیمار با  آزمایشگاهی،

های بنیادی باعث افزایش اثرات ایمونومدوالتوری سلول

مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر هیپرگلیسمی حرارتی 

این ترتیب شود. بههای جراحتی انقباض مزمن میو مدل

التهابی های پیشکه باعث کاهش رهاسازی سیتوکنین

عصاره کانابیس از طریق اتصال به  (.111)گرددمی

یا توقف رشد را در تعدادی  تکثیر و، CB2 هایگیرنده

های ها و سلولها، لنفوسیتها، از جمله نوروناز سلول

را های بنیادی سلول شده ازمشتقعصبی عصبی و غیر

بنابراین با توجه به نتایج مطالعات  (.112)یدنمامیالقاء 

توان از عصاره گیاه کانابیس در جهت رشد مختلف می

های بنیادی و در نتیجه  ای مختلف سلولهو تمایز رده

 نمود.بافت استفاده درمانی و مهندسیدر سلول

 
 نتیجه گیری

های مختلف با توجه به نتایج حاصل از پژوهش   

آپوپتوزی گیاهی است که با داشتن اثرات ضد کانابیس

هایی نظیر سرطان مورد تواند در درمان بیماریمی

جه به نقشی که در رشد و تمایز استفاده قرار گیرد و با تو

درمانی و توان از آن در سلولهای بنیادی دارد میسلول

رغم داشتن  عالوه علیبه بافت نیز استفاده نمود.مهندسی

اثرات درمانی در اختالل افسردگی به دلیل داشتن 

آور که بیشتر ، توهم و هذیانآورهای اضطرابویژگی

گردانی مانند حشیش در به دلیل وجود ترکیبات روان

باشد، استفاده درمانی از عصاره عصاره کانابیس می

 کانابیس بایستی با احتیاط انجام گیرد. 
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