Cannabisolie en kanker
Vraagtekens bij een wondermiddel

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsverslaggever

Terwijl wetenschappers in universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten dagelijks koortsachtig zoeken naar effectievere en veiligere medicijnen tegen kanker, ligt in de schappen van webwinkels al een natuurlijk, goedkoop en
afdoend medicijn waartegen geen tumor is opgewassen. Tenminste, dat beweren de
honderdduizenden websites die de loftrompet afsteken over cannabisolie. Maar wat
is cannabisolie eigenlijk? En is het echt een kankermedicijn?
In 2011 kreeg de toen 58-jarige Corrie Yelland, een interieurverzorgster uit
British Columbia, te horen dat ze een
uitgezaaide vorm van kanker had, waartegen haar artsen machteloos stonden.
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Ze had nog enkele maanden te leven,
kreeg Yelland te horen. Een vriend
stuurde haar daarop een YouTube-video
over de kankerremmende eigenschappen van cannabisolie. Yelland bekeek
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hem en las vervolgens op internet alles
wat ze over cannabis en kanker te pakken kon krijgen. “Ik stond perplex van
het enorme aantal studies die inderdaad aangaven dat cannabis in staat
was om ziektes te genezen”, vertelt Yelland in een interview op de website rollingstoned.nl.
Overtuigd door de wetenschappelijke
studies besloot de schoonmaker de
gok te wagen. Met goed gevolg. Binnen
enkele weken waren alle sporen van
kanker uit haar lichaam verdwenen.
“Ik deel mijn verhaal met zoveel mogelijk mensen omdat ik mijn kennis en
wetenschap wil delen, maar ook omdat
ik patiënten hoop wil geven”, zegt Yelland. “Mensen hoeven niet bang te zijn
als ze ziek worden. Ze moeten weten dat
ze zichzelf van kanker kunnen genezen.
Mensen moeten weten dat met cannabisolie vrijwel elke ziekte te behandelen
is. Zodra iedereen dit weet kunnen we
de wereld echt veranderen.”
Op duizenden plaatsen op het internet
vertelt Yelland haar verhaal. Op foto’s
draagt ze soms T-shirts met opschriften
als “I killed my cancer with cannabis oil”
of “Cannabis kills cancer”. De meeste
serieuze kankeronderzoekers zullen
zich niet in die boodschap kunnen vinden, maar de kans dat Yelland ooit van
die kant repliek zal krijgen is klein. Het
wemelt op het internet van individuen
die mensen met kanker op het hart drukken om cannabisolie te gebruiken. Soms
gaan ze daarbij wel erg ver.
Neem nou Rick Simpson. Volgens de
website gewoonnieuws.nl heeft de
Canadees al vijfduizend mensen genezen van kanker met een medicinale can-

nabisolie die hij zelf heeft ontwikkeld en
“alle soorten tumoren binnen 90 dagen
doodt”. “Maar weinig mensen weten
dat cannabis al honderden jaren voor
de geboorte van Christus werd gebruikt
als geneesmiddel,” zegt Simpson. “In
oude Perzische geschriften staat cannabis bovenaan de lijst met geneeskrachtige kruiden.”
Simpsons verregaande claims hebben
er al eens toe geleid dat hij voor een
rechter moest verschijnen. Simpson
ziet daarin de hand van de farmaceutische industrie, en heeft daardoor niet
uit het veld laten slaan. “Mensen moeten het recht hebben om cannabis te
gebruiken, een gratis medicijn dat door
de natuur wordt verstrekt, maar dat ons
is afgenomen door hebzuchtige medische gangsters,” zegt hij op gewoonnieuws.nl.
Rechtszaak of niet, Simpson is nog
steeds actief. Via het internet verkoopt
hij zijn boek waarin hij uitlegt hoe geïnteresseerden zelf hun cannabisolie kunnen maken.

Het endocannabinoidsysteem
Er zijn gestandaardiseerde cannabisproducten op de markt, die zijn bedoeld
om misselijkheid en het gebrek aan eetlust bij kankerpatiënten tijdens de chemotherapie te bestrijden, en daarnaast
waarschijnlijk ook pijn bij terminale vormen van kanker kunnen verminderen.1
De claim die Simpson, Yelland en nog
honderden andere geestverwanten
maken gaat echter nog een stap verder.
Zij beweren immers dat cannabis kanker
geneest.
Sinds de jaren negentig van de vorige
eeuw doen wetenschappers naarstig
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onderzoek naar de kankerremmende
effecten van cannabis. Twintig jaar eerder, in de vroege jaren zeventig, waren
Amerikaanse kankeronderzoekers, die
proeven deden met muizen, al gestuit
op de kankerremmende werking van
cannabis.2 In doses die vergelijkbaar
zijn met de hoeveelheden die menselijke gebruikers van cannabisolie binnen krijgen verlengden bestanddelen
van cannabis de levensduur van muizen
waarbij de onderzoekers kankercellen
hadden ingebracht. Desondanks lieten
kankeronderzoekers cannabis enkele
tientallen jaren voor wat het was. Dat
veranderde in de jaren negentig van de
vorige eeuw met de ontdekking van het
endocannabinoidsysteem door de Israëlische chemicus Raphael Mechoulam.3
Simpel gezegd stuurt het cannabinoidsysteem zowel de hersenen als het
immuunsysteem aan. In hersencellen
zit de endocannabinoidreceptor CB1,

Pagina 6 ∙ December 2016 ∙

in immuuncellen zit de endocannabinoidreceptor CB2.
Mechoulam en zijn collega’s ontdekten
dat de CB1-receptor normaliter wordt
geprikkeld door de endocannabinoïde
anandamide, een verbinding die het
lichaam aanmaakt door omzetting van
arachidonzuur. Anandamide veroorzaakt het euforische gevoel dat sporters ervaren, maar maakt ook minder
gevoelig voor fysieke pijnprikkels en de
psychologische pijn van traumatische
ervaringen.
De CB2-receptor reageert onder meer
op 2-arachidonoylglycerol (2-AG), een
andere endocannabinoïde die het
lichaam maakt van arachidonzuur. Via
die CB2-receptor kan 2-AG, en in mindere mate anandamide, ontstekingen
afzwakken, de lichaamstemperatuur
verlagen, pijnprikkels verminderen en
de spijsvertering vertragen.
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Kankeronderzoek
Het immuungerelateerde deel van het
endocannabinoidsysteem trok al snel
de aandacht van kankeronderzoekers.
Omdat het immuunsysteem kankercellen opruimt, hoopten zij dat het via het
endocannabinoidsysteem mogelijk was
om kanker te bestrijden. En inderdaad,
in reageerbuizen bleek bijvoorbeeld
anandamide de groei en ontwikkeling
van borstkankercellen af te remmen4 en
2-AG het uitzaaien van prostaatkankercellen af te vertragen.5 Lokale toediening van synthetische verbindingen die
op ongeveer dezelfde manier inwerken
op de endocannabinoidreceptoren als
anandamide en 2-AG remden huidkankertumoren bij proefdieren.6 In dierstudies groeiden hersentumoren minder
snel als ze werden ingespoten met stoffen die de werking van 2-AG imiteren.7

Cannabis versus kanker
Studies zoals die we hierboven hebben
genoemd hebben de interesse in de
natuurlijke bestanddelen van de cannabisplant in het kankeronderzoek doen
toenemen. In de cannabisplant hebben
chemici inmiddels een stuk of honderd
actieve stoffen aangetroffen, die sterk
lijken op de lichaamseigen endocannabinoïden als anandamide en 2-arachidonoylglycerol. Een aantal daarvan
hecht zelfs beter aan de CB1- en CB2-receptoren dan de lichaamseigen endocannabinoïden die normaliter met die
receptoren interacteren. Delta-9-THC,
de voornaamste actieve stof in recreatieve drugs als marihuana en hasj, inter-

acteert vooral met de CB1-receptoren in
de hersenen. Een ander bestanddeel in
cannabis, het niet psychoactieve cannabidiol, interacteert daarentegen vooral
met de CB2-receptoren in het immuunsysteem.8 Cannabidiol is trouwen de
voornaamste actieve stof in de producten met CBD-olie, die op dit moment in
webwinkels en natuurvoedingszaken als
warme broodjes over de toonbank gaan.
Inmiddels zijn er honderden studies
verschenen naar de kankerremmende
werking van delta-9-THC en cannabidiol. Vooral cannabidiol mag zich in
een warme wetenschappelijke belangstelling verheugen. In 2006 publiceerden Italiaanse biochemici, verbonden
aan het Consiglio Nazionale delle Ricerche Pozzuoli, bijvoorbeeld een reageerbuisstudie waarin cannabidiol de groei
van borstkankercellen afremde en zelfmoordmechanismen in de kankercellen
activeerde, maar vrijwel geen effect had
op gezonde cellen.9
De manier waarop cannabidiol doet is
volgens moleculaire oncologen bijzonder interessant: de cannabiscomponent remt in borstkankercellen het gen
Id-1, maar in gezonde cellen niet.10 Daardoor remt cannabidiol in zowel reageerbuisstudies als in dierstudies niet alleen
de ontwikkeling van borstkankercellen, maar ook het vermogen van tumoren om de omliggende weefsels binnen
te dringen en zich uit te zaaien in het
lichaam.11 Ook in andere soorten kankercellen werkt cannabidiol volgens in
vitro-studies op dezelfde manier.12 In
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een experiment waarin onderzoekers
gliobastoomcellen injecteerden in de
hersenen van muizen verlengde cannabidiol het aantal dagen dat de dieren nog te leven hadden met een kleine
twintig procent.13

Teleurstellende resultaten
Tot dusver lijkt het alsof het wetenschappelijke onderzoek de uitspraken van Corrie Yelland en Rick Simpson
onderbouwt. Dat is niet het geval. Zowel
in reageerbuizen als in proefdieren is
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cannabadiol niet in staat kankercellen of
tumoren op te ruimen, maar kan cannabidiol alleen de ontwikkeling afremmen.
Bovendien lijkt in dierstudies ook dat
effect tijdelijk te zijn. In een Amerikaans
onderzoek bleef de remmende werking 25 van cannabidiol dagen intact.11
Daarna verdween het volledig. Net zoals
kankercellen resistent kunnen worden
voor reguliere medicijnen, worden ze
kennelijk ook resistent voor cannabidiol.
Tenslotte hebben we het tot nu toe
vooral gehad over cannabadiol. De fer-
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vente voorstanders van cannabisolie op
het internet, inclusief Yelland en Simpson, propageren het gebruik van ‘echte’
cannabisolie – met daarin ook het psychoactieve delta-9-THC. En over die stof
zijn moleculaire kankeronderzoekers
minder enthousiast, sinds onderzoekers van het Duitse Max Planck Instituut in 2004 een studie publiceerden
waarin delta-9-THC in extreem hoge
doses weliswaar de groei van kankertumoren afremde, maar in lagere doses
de tumorgroei juist stimuleerde.14 Die
lagere doses correspondeerden met de
concentraties die in het lichaam van cannabisgebruikers voorkomen. Kankerpatiënten konden beter geen producten
met THC gebruiken, concludeerden de
Duitsers.
Dat gegeven, plus een aantal studies
waarin delta-9-THC weinig of geen kankerremmende eigenschappen liet zien,
noopte de farmacoloog Christopher
Fowler, verbonden aan de universiteit
van Umeå in Zweden, in een recente
overzichtsstudie tot de conclusie dat
orale vormen van delta-9-THC ongeschikt zijn als kankermedicijn.15
Humaan onderzoek naar de kankerremmende werking van cannabis is

er vrijwel niet. Wel gepubliceerd zijn
enkele gevalsbeschrijvingen, waarin
artsen verslag doen van kankerpatiënten die op eigen houtje experimenteren
met cannabisextracten. Eén zo’n verslag had betrekking op een uitbehandeld 14-jarig meisje met leukemie, dat
Canadese artsen in 2013 publiceerden
in Case Reports in Oncology.16 Hoewel
de gebruikte extracten enige verlichting
boden, en op momenten de progressie
van ziekte even leken te vertragen, was
van genezing geen sprake.

Slotsom
Alles bij elkaar blijkt uit het tot nu toe
gepubliceerde
wetenschappelijke
onderzoek niet dat cannabisolie doet
wat op de T-shirts van Corrie Yelland
staat. Cannabisolie doodt geen kankercellen, en producten met veel delta-9-THC kunnen mogelijk zelfs de
groei van tumoren versnellen. Tot die
conclusie komt ook Christopher Fowler. “De wetenschappelijke literatuur
onderschrijft het bij het grote publiek
populaire idee niet dat cannabis een
wondermiddel is tegen kanker”, concludeert hij in zijn overzichtsartikel.
∞
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