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Wstęp
Kannabinoidy są substancjami psychoaktywnymi, stosowanymi już od ponad 4 1 

tysięcy lat. Poza działaniem odurzającym, wykazują właściwości przeciwbólowe, i 
przeciwlękowe, przeciwwymiotne i neuroprotekcyjne. Wyróżnia się kannabinoidy 

naturalne, pochodzące z konopi siewnych, np. Tetrahydrokannabinol (THC); 
kannabinoidy syntetyczne oraz endokannabinoidy, pochodne kwasu arachidonowego, 

syntetyzowane w organizme człowieka. Za najsilniejsze działanie odurzające 
odpowiada THC. Kannabinoidy wpływają na tkanki przy udziale receptorów CB1

i CB2. Oddziałują na niemal każdy narząd, w tym układu endokrynnego.

Wpływ 
na funkcjonowanie 

tarczycy 
Pobudzenie receptorów 

kannabinoidowych 
w przysadce skutkuje

zahamowaniem wydzielania 
TSH, a w gruczole

tarczowym - spadkiem i 
wydzielania fT3 i fT4.

Wysoki poziom ekspresji 
receptorów CB2 zwiększa 
ryzyko wystąpienia raka 
brodawkowatego. Z kolei 
poprzez oddziaływanie na 

interleukiny, może
poprawiać rokowanie I

pacjentów chorych na raka 
anaplastycznego oraz 

łagodzić przebieg chorób 
autoimmunologicznych 

tarczycy.

Wpływ na 
funkcjonowanie nadnerczy

Układ endokannabinoidowy modyfikuje 
mechanizm sprzężenia zwrotnego osi 

podwzgórze-przysadka-nadnercza. Niedobór j ego 
składowej lub brak powoduje przedłużoną

aktywację tej osi przez stres, natomiast nadmiar - 
hamuje. Wpływ agonistów receptora CB jest 
zależny od dawki. Niskie dawki zmniejszają 
podstawowe i wywołane stresem reakcje osi, 

natomiast wysokie - zwiększają.

Wpływ na gospodarkę 
węglowodanową

Aktywacja receptorów CB1 w tkance 
tłuszczowej skutkuje wzrostem łaknienia, 

insulinooporności, nasileniem otyłości brzusznej 
i spadkiem metabolizmu glukozy w mięśniach 
szkieletowych. Powoduje także zmniejszenie 

ekspresji adiponektyny, wzrost poziomu leptyny 
i wolnych kwasów tłuszczowych, a także 

zaburzenie czynności egzokrynnej trzustki.

Wpływ na 
hormon wzrostu

Zarówno ostre, jak i przewlekłe 
podawanie THC obniża uwalnianie 
hormonu wzrostu, prawdopodobnie 

poprzez zwiększenie uwalniania 
somatostatyny.

Wpływ na 
funkcje układu rozrodczego

Stosowanie kannabinoidów początkowo 
zwiększa doznania seksualne, jednak przy 
dłuższym zażywaniu może doprowadzić 

u kobiet do wydłużenia cyklu 
miesiączkowego, spadku libido, braku 
owulacji czy skrócenia fazy lutealnej, 

a u mężczyzn do spadku libido, zaburzeń 
erekcji oraz niepłodności. Agoniści 

receptora CB1 obniżają stężenie 
prolaktyny przez wpływ na podwzgórze 
oraz oksytocyny, zaburzając zachowania 

matczyne i interakcje społeczne.
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