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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Ενίσχυση & ανταμοιβή 
 

Ο όρος ενίσχυση (reinforcement) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την αλληλεπίδραση των ανώτερων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένου 

φυσικά και του ανθρώπου, με το περιβάλλον τους. Περιγράφει το ευεργετικό 

αποτέλεσμα μιας ενέργειας του οργανισμού, το οποίο κατά κανόνα διατηρεί ή 

αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης αυτής της ενέργειας σε ανάλογες περιστάσεις στο 

μέλλον. Εκτός της εμφάνισης ευεργετικών αποτελεσμάτων από ένα ερέθισμα, 

ενίσχυση μπορεί να επιφέρει και ένα ερέθισμα ή μια αντίδραση που απομακρύνει τον 

πόνο – κάποιο επώδυνο ερέθισμα. Τα ερεθίσματα που επιφέρουν ενίσχυση καλούνται 

ενισχυτές˙ στην πρώτη περίπτωση θετικοί ενισχυτές και στη δεύτερη αρνητικοί. Από 

την άλλη, ο όρος ανταμοιβή (reward) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη θετική 

ενίσχυση που προκαλείται από κάποιο ερέθισμα και η συνέπεια στην εμφάνιση 

ενεργειών που σχετίζονται με την θετική ενίσχυση θεωρείται ως μια υπόδειξη 

παρουσίας ανταμοιβής (Liebman, 1980). Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, όχι και τόσο 

αξιόπιστο, η ανταμοιβή ορίζεται ως το οποιοδήποτε ερέθισμα το οποίο κάνει κάποιον 

οργανισμό να «αισθάνεται καλά». Φυσικά, ο παραπάνω ορισμός δεν είναι και τόσο 

εύχρηστος και ουσιαστικά αναφέρει τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιο ερέθισμα στη 

κατηγορία των ανταμοιβών και όχι τον ορισμό της ανταμοιβής καθεαυτής (Norgren, 

Hajnal & Mungarndee, 2006). Η περιγραφή των φαινομένων ανταμοιβής σε σχέση με 

τις αλλαγές στη συχνότητα εμφάνισης συμπεριφορών είναι πιο αξιόπιστη, με την 

έννοια ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει διαφορετικά σε συνθήκες εργαστηρίου, 

εφόσον η ευχαρίστηση ή η ηδονή είναι εμπειρίες που βιώνονται υποκειμενικά από το 

άτομο ή το πειραματόζωο (Παναγής, 2002a˙ Norgren, Hajnal & Mungarndee, 2006). 

Γενικά στη βιβλιογραφία, οι όροι «θετική ενίσχυση» και «ανταμοιβή» δεν είναι 

πλήρως διευκρινισμένοι και πολλές φορές χρησιμοποιούνται εξίσου για να 

περιγράψουν τα ίδια φαινόμενα, δηλαδή για να αναφερθεί  μια ηδονική ή θετική 

συναισθηματική κατάσταση (Di Chiara, 1995). 

Σύμφωνα με θεωρία για τη μάθηση στα ζώα (animal learning theory), οι 

ανταμοιβές επηρεάζουν τη συμπεριφορά με τρεις τρόπους: 1) διευκολύνουν την 

μάθηση (κάτι που γίνεται αντιληπτό όπως προαναφέρθηκε με την επανεμφάνιση μιας 
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συμπεριφοράς σε ανάλογες περιστάσεις), 2) προκαλούν συμπεριφορές προσέγγισης 

και κατανάλωσης όσον αφορά στο ερέθισμα που σχετίζεται με ανταμοιβή και 3) 

προκαλούν θετικά συναισθήματα. Μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η ανταμοιβή μπορεί 

να λειτουργήσει και ως κίνητρο για τη συμπεριφορά, να κινητοποιεί δηλαδή τον 

οργανισμό (Schultz, 2004).  

Μεγάλη ώθηση στην έρευνα για το βιολογικό υπόστρωμα της ενίσχυσης και της 

ανταμοιβής έδωσαν τα ευρήματα  των Olds και Milner στις αρχές τις δεκαετίας του 

‘50. Οι ερευνητές αυτοί διαπίστωσαν κατά σύμπτωση ότι ο ηλεκτρικός ερεθισμός 

συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου (στη συγκεκριμένη περίπτωση του 

διαφράγματος) μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικός ενισχυτής σε επίμυες (Olds & 

Milner, 1954). Ανάλογες συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα είδη και έχει 

καταδειχθεί ότι ο ενδοκρανιακός ερεθισμός μπορεί να υπερβεί σε ισχύ τους φυσικούς 

ενισχυτές (π.χ. τροφή, νερό, σεξ) και ότι τα ζώα τον προτιμούν μέχρι σημείου 

φυσικής εξάντλησης. Μέχρι και σήμερα, οι μελέτες ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού 

αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη του φυσιολογικού υποστρώματος της 

ενίσχυσης και της ανταμοιβής (Παναγής, 2002a).  

Εκτός από τον ηλεκτρικό ερεθισμό, ως ενισχυτές-ανταμοιβές δρουν και οι 

περισσότερες ουσίες που τυγχάνουν κατάχρησης (Norgren, Hajnal & Mungarndee, 

2006). Τα κανναβινοειδή δε φαίνεται να εξαιρούνται από αυτό τον κανόνα. Στην 

παρούσα εργασία, θα εξετασθεί ο ρόλος τους στην ανταμοιβή και στις ηδονικές 

αποκρίσεις που προκαλούνται από γευστικά ερεθίσματα, καθώς και η σχέση τους με 

τα ντοπαμινεργικά συστήματα. Δεδομένου ότι τα πειράματα που διεξήχθησαν 

παρουσιάζουν ενός βαθμού ετερογένεια, χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το τελικό 

τους στόχο, θα ακολουθήσει μετά από αυτή τη γενική εισαγωγή μια ξεχωριστή 

εισαγωγή για τον καθένα τύπο πειράματος που διεξήχθη. Αρχικά, ως μέρος μιας 

γενικότερης εισαγωγής θα γίνει μια μικρή αναφορά στον νευροδιαβιβαστή 

ντοπαμίνη, στα ντοπαμινεργικά συστήματα και τις περιοχές που εξετάστηκαν στην 

παρούσα εργασία (τουλάχιστον σε κάποια μέρη των πειραμάτων) και φυσικά θα 

αναλυθεί εκτενέστερα η φαρμακολογία των κανναβινοειδών. 
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1.2 Ντοπαμίνη 

 

Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που συγκαταλέγεται στις βιογενείς 

αμίνες (μαζί με τη σεροτονίνη, την επινεφρίνη, την νορεπινεφρίνη και την ισταμίνη). 

Πρόδρομος ουσία στη βιοσύνθεση της είναι το αμινοξύ τυροσίνη το οποίο υπό την 

δράση συγκεκριμένων ενζύμων δίνει τελικά την ντοπαμίνη. Περαιτέρω ενζυμικές 

αντιδράσεις δίνουν την νορεπινεφρίνη και τελικά την επινεφρίνη (βλ. εικόνα 1.1) 

(Cairns, 2004˙ Kolb & Whishaw, 2003). Η ντοπαμίνη αλληλεπιδρά με 

μεταβολοτρόπους υποδοχείς που ανάλογα με τις ιδιότητές τους έχουν ονομαστεί D1-5. 

Οι υποδοχείς ντοπαμίνης χωρίζονται σε δυο οικογένειες, την οικογένεια D1 (που 

περιλαμβάνει τους D1 και  D5 υποδοχείς οι οποίοι διεγείρουν την αδενυλική κυκλάση) 

και την οικογένεια D2 (που περιλαμβάνει τους D2-4 οι οποίοι αναστέλλουν την 

αδενυλική κυκλάση) (Webster, 2001a).    

 

 
 

Εικόνα 1.1 Η βιοσυνθετική οδός της ντοπαμίνης (πηγή: Kolb & Whishaw, 2003) 

 

 

Στον εγκέφαλο των θηλαστικών υπάρχουν τέσσερις διακριτές ντοπαμινεργικές 

οδοί: η μελαινοραβδωτή, η μεσομεταιχμιακή, η μεσοφλοιική και η φυματοχοανική. 

Τα κυτταρικά σώματα της μελαινοραβδωτής οδού βρίσκονται στη συμπαγή μοίρα της 

μέλαινας ουσίας και οι νευράξονές τους προβάλουν στο ραχιαίο ραβδωτό. Η οδός 
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αυτή εμπλέκεται στον έλεγχο της κίνησης και στη παθοφυσιολογία της νόσου του 

Parkinson. Η μεσομεταιχμιακή και η μεσοφλοιική οδός εκκινούν από την κοιλιακή 

καλυπτρική περιοχή (VTA) και καταλήγουν σε περιοχές του μεσομεταιχμιακού 

συστήματος (επικλινής πυρήνας, αμυγδαλή, οσφρητικά φύματα, διάφραγμα, 

ενδορινικός φλοιός) και τον προμετωπιαίο φλοιό αντίστοιχα, ενώ σχετίζονται με το 

συναίσθημα, την κινητοποίηση και παθολογικές καταστάσεις όπως ο εθισμός και η 

σχιζοφρένεια Τέλος, η φυματοχοανική οδός ξεκινά από τον τοξοειδή πυρήνα του 

υποθαλάμου και προβάλει στην υπόφυση όπου επηρεάζει την έκκριση  ορμονών 

(DeLong, 2000˙ Kandel, 2000˙ Schwartz, 2000˙ Παναγής, 2002b) (βλ εικόνα 1.2 για 

τον ανθρώπινο εγκέφαλο και εικόνα 1.3 για τον εγκέφαλο του επίμυ).  

 

 
Εικόνα 1.2 Οι ντοπαμινεργικές οδοί στον ανθρώπινο εγκέφαλο (πηγή: huehuete.worldpress.com)  

 

 

 
 

Εικόνα 1.3 Σχηματική απεικόνιση των ντοπαμινεργικών οδών στον εγκέφαλο επίμυ (απεικονίζονται 

μόνο η μελαινοραβδωτή, η μεσομεταιχμιακή και η μεσοφλοιική οδός (πηγή: www.cellscience.com) 
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Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, στη παρούσα εργασία (στο 2ο σκέλος του πρώτου 

πειράματος) θα αναλυθούν ιδιαίτερα η μεσομεταιχμιακή και η μεσοφλοιική οδός 

επειδή τα πειραματικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι σχετίζονται με διεργασίες 

ενίσχυσης-ανταμοιβής και με τον εθισμό σε ουσίες. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, θα 

εστιάσουμε  στις ντοπαμινεργικές προβολές από το VTA στον επικλινή πυρήνα του 

διαφράγματος και σε μικρότερο βαθμό στον προμετωπιαίο φλοιό, εφόσον αποτελούν 

το πεδίο μελέτης του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Παρακάτω θα ακολουθήσει μια 

σύντομη παράθεση κάποιων στοιχείων για τις δυο αυτές περιοχές. 

Ο επικλινής πυρήνας είναι ένας μικρός πυρήνας που βρίσκεται κοντά στη μέση 

γραμμή, στη βάση του διαφράγματος και αποτελεί την κοιλιακή συνέχεια του 

ραβδωτού, εκτεινόμενος κοιλιακά ως τα οσφρητικά φύματα (Παναγής, 2002b). 

Αποτελεί μέρος του κοιλιακού ραβδωτού[μαζί με άλλες δομές όπως τον πυθμένα του 

ραβδωτού (fundus striati), τα οσφρητικά φύματα, το πλάγιο διάφραγμα, τη κοιλιακή 

ωχρά σφαίρα και τον απιοειδή φλοιό (piriform cortex)] το οποίο θεωρείται τμήμα 

ενός ευρύτερου μεταιχμιακού κυκλώματος (Gomez-Urquijo και συν., 1999) το οποίο 

περιλαμβάνει επίσης την ανώνυμη ουσία και το VTA και δέχεται εννεύρωση από 

άλλες περιοχές που κλασικά περιλαμβάνονται στο μεταιχμιακό σύστημα 

(ιππόκαμπος, ενδορινικός φλοιός, αμυγδαλή) αλλά και από περιοχές του έσω 

προμετωπιαίου και κογχομετωπιαίου φλοιού. Οι δομές αυτές καλούνται συλλογικά 

«κοιλιακό διαμέρισμα των βασικών γαγγλίων» και υποστηρίζεται ότι αποτελούν τη 

ζώνη αλληλοσχέτισης και απαρτίωσης μεταιχμιακών και κινητικών πληροφοριών, 

ενώ φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στα κίνητρα, τη συγκινησιακή 

συμπεριφορά, το συναίσθημα και τη συναισθηματική-συγκινησιακή πλευρά της 

κίνησης (Παναγής, 2002b). 

 Ιδιαίτερα όσον αφορά στον επικλινή πυρήνα, εκτός από το VTA, δέχεται 

πληροφορίες κυρίως από τον ιπποκάμπειο σχηματισμό, τον βασικό-έξω πυρήνα της 

αμυγδαλής και από περιοχές του κροταφικού και του προμετωπιαίου φλοιού. Μέσω 

του έσω-ραχιαίου πυρήνα του θαλάμου, κάποιες πληροφορίες επιστρέφουν σε 

περιοχές της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου. Εκτός από το ρόλο του στις 

γνωσιακές λειτουργίες, ο επικλινής πυρήνας παίζει σημαντικό ρόλο και στις κεντρική 

επεξεργασία σημάτων από το ανοσοποιητικό (Haas & Schauenstein, 1997). 

Πρώτοι ο Záborszky και οι συνεργάτες του το 1985, έδειξαν ότι ο επικλινής 

πυρήνας δεν είναι μια ενιαία δομή αλλά ότι αποτελείται από δυο διαμερίσματα: τον 
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πυρήνα (core), που βρίσκεται στο κέντρο και αποτελεί την κοιλιακή και έσω 

προέκταση του ραβδωτού, και το κέλυφος (shell) που περιβάλλει τον πυρήνα στο έσω 

και κοιλιακό τμήμα του (βλ εικόνα 2.5 από την ενότητα 2.2.7 Ιστολογία). Τα δυο 

διαμερίσματα διαφέρουν ως προς τον τύπο των κυττάρων που περιέχουν, την 

νευροχημεία τους, τις προβολές τους και το ρόλο τους στη κινητική συμπεριφορά. 

Έτσι, το κέλυφος έχει περισσότερες μεταιχμιακές λειτουργίες (συναισθήματα, 

κινητοποίηση) ενώ ο πυρήνας σχετίζεται περισσότερο με τις κινητικές εκφάνσεις 

συμπεριφορών κινητοποίησης (Zahm & Brog, 1992˙Brauer και συν., 2000˙ Bassareo 

& Di Chiara, 1999˙ Παναγής, 2002b˙ Cadoni και συν., 2005). 

Ο προμετωπιαίος φλοιός (PFCX), ο οποίος επίσης εξετάστηκε στο δεύτερο σκέλος 

του πρώτου πειράματος, αποτελεί τμήμα του μετωπιαίου λοβού (μαζί με τον κινητικό 

και προκινητικό φλοιό) και βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος του (βλ εικόνα 1.4). Το 

όνομα PFCX προέκυψε από τους Jersey Rose και Clinton Woolsey οι οποίοι 

παρατήρησαν ότι οι μετωπιαίοι λοβοί των θηλαστικών όλων των ειδών 

περιλαμβάνουν μια περιοχή η οποία δέχεται προβολές από τον ραχιαίο έσω πυρήνα 

του θαλάμου. Ο PFCX μπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε τρεις περιοχές: τον ραχιαίο 

έξω PFCX (πεδία Broadmann 9 και 46), τον κατώτερο κοιλιακό PFCX (πεδία 11, 12, 

13 και 14 ο οποίος αναφέρεται και ως κογχομετωπαιίος φλοιός) και τον έσω PFCX 

(πεδία 25 και 32) ο οποίος θεωρείται μέρος της περιοχής του πρόσθιου προσαγωγίου. 

Ο ραχιαίος έξω PFCX συνδέεται αμφίδρομα κυρίως με οπίσθιες βρεγματικές 

περιοχές και με την ανώτερη κροταφική αύλακα. Επίσης, συνδέεται με τον φλοιό του 

προσαγωγίου, τα βασικά γάγγλια, τα άνω διδύμια και τις προκινητικές περιοχές ενώ 

σχετίζεται περισσότερο με τη ρύθμιση της συμπεριφοράς στο χώρο (spatial behavior). 

Ο κογχομετωπιαίος φλοιός λαμβάνει πληροφορίες κυρίως από τον κροταφικό λοβό, 

την αμυγδαλή αλλά και από περιοχές που σχετίζονται με αισθητικές πληροφορίες 

όλων των ειδών. Προβάλει στην αμυγδαλή και τον υποθάλαμο (επηρεάζοντας με 

αυτόν τον τρόπο και τη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος) και 

σχετίζεται με συγκινησιακές καταστάσεις. Σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες θεωρήσεις, 

ο PFCX αποτελεί μέρος του μεταιχμιακού συστήματος. Έτσι, όπως η αμυγδαλή και ο 

ιππόκαμπος, ο PFCX συνδέεται με τον υποθάλαμο ο οποίος προβάλει μέσω του 

μαστιοειδούς πυρήνα (mammilary nucleus) στον πρόσθιο θάλαμο ο οποίος με τη 

σειρά του συνδέεται με τον φλοιό του προσαγωγίου. Από εκεί, το κύκλωμα 

ολοκληρώνεται συνδεόμενο και πάλι με την αμυγδαλή, τον ιππόκαμπο και τον PFCX 

(Kolb & Whishaw, 2003). 
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Παραδοσιακά ο PFCX θεωρείται ως η περιοχή που σχετίζεται με τις ανώτερες και 

πιο πολύπλοκες διανοητικές λειτουργίες. Αυτές αφορούν στο σχεδιασμό της κίνησης, 

τη ρύθμιση της συμπεριφοράς σε σχέση με το χώρο, τη μνήμη για τη χρονική σειρά 

των γεγονότων, τη μνήμη εργασίας (με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της ντοπαμίνης 

στον PFCX) αλλά και την ανάκληση γεγονότων από την μακρόχρονη μνήμη. Επίσης, 

εμπλέκεται στην αναστολή συμπεριφορών που σχετίζονται άμεσα από εξωτερικά 

ερεθίσματα και η οποίες είναι άσχετες με το σχέδιο δράσης του ατόμου αλλά και 

γενικά με την αναστολή ανάρμοστης συμπεριφοράς σε σχέση με το κοινωνικό 

πλαίσιο (λήψη αποδεκτών και χρήσιμων αποφάσεων για προσωπικά και κοινωνικά 

ζητήματα). Άλλες λειτουργίες αφορούν στη μάθηση συσχετισμών μεταξύ 

ερεθισμάτων, στην «αυτονοητική συνείδηση» (κατά Tulving), δηλαδή την ικανότητα 

του ατόμου να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μια συνεχή οντότητα στο χρόνο και 

να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με αυτή (σχεδιασμός στόχων – 

προγραμματισμός για το μέλλον σύμφωνα με προηγούμενες εμπειρίες) και τη 

πρόβλεψη του μέλλοντος όσον αφορά το άτομο (Pinel, 2000˙ Curtis & D’Esposito, 

2003˙ Kolb & Whishaw, 2003˙ Ramnani & Owen, 2004˙ Surmeier, 2007). 

Διαταραχές στη δομή και τη λειτουργία του PFCX (τουλάχιστον σε κάποιες 

περιοχές) παρουσιάζονται στη σχιζοφρένεια, τη μονοπολική κατάθλιψη και τη 

διπολική διαταραχή. Έχει προταθεί ότι η μειωμένη ντοπαμινεργική δραστηριότητα 

στον PFCX ευθύνεται για τα αρνητικά συμπτώματα που παρατηρούνται στη 

σχιζοφρένεια ενώ στη κατάθλιψη η μειωμένη δραστηριότητα της περιοχής φαίνεται 

να σχετίζεται με τις παρατηρούμενες διαταραχές στη μνήμη και τη προσοχή. Στη 

μανία, η διαταραχές του PFCX έχουν συσχετιστεί με διαταραχές στο σχεδιασμό της 

συμπεριφοράς, με λανθασμένη κρίση και υπερβάλλουσα αυτοεκτίμηση (Blumberg 

και συν., 1999˙ Barch και συν., 2001˙ Webster, 2001b). 

Ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξάρτηση από ουσίες, οι προβολές από το VTA στον 

PFCX φαίνεται να είναι πολύ σημαντικές. Μακροπρόθεσμα, μετά από κατάχρηση 

ουσιών μπορεί να προκαλούνται αλλαγές σε σημαντικές γνωσιακές λειτουργίες 

(«εκτελεστικές» - executive) όπως η σωστή λήψη αποφάσεων και η ορθή κρίση 

(Powell, 2004). Αξίζει να σημειωθεί ότι αύξηση στη ντοπαμινεργική δραστηριότητα 

στον προμετωπιαίο φλοιό παρατηρείται μόνο μετά από τη χρήση ψυχοδιεγερτικών 

και όχι μετά από χρήση άλλων ουσιών κατάχρησης (Bassareo και συν., 1996). 

Αναφέρεται επίσης, ότι η διαταραγμένη λειτουργία του PFCX λόγω χρήσης ουσιών 

(ή ενδεχομένως η προϋπάρχουσα διαταραχή σε μετέπειτα χρήστες) μπορεί να 
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προκαλεί ανικανότητα ελέγχου όσον αφορά στη λήψη της ουσίας καθώς και 

αδυναμία της διακοπής της λήψης της ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι βλαβερή 

για το άτομο (Porrino & Lyons, 2000) καθώς και διαταραχή στην ικανότητα 

εκτίμησης και σύγκρισης μελλοντικής αμοιβής σε σχέση με την επιβλαβή συνέχιση 

λήψης της ουσίας (London και συν., 2000). 

 

 

 
 

Εικόνα 1.4 Απεικόνιση της θέσης του προμετωπιαίου φλοιού σε σχέση με τις άλλες περιοχές του 

μετωπιαίου λοβού (πηγή: www.humboldt.edu) 

 

 

Επιστρέφοντας στο ρόλο της ντοπαμίνης στην ενίσχυση και την ανταμοιβή θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ ήταν γενικά γνωστό ότι σχετίζεται με τις ενισχυτικές 

ιδιότητες των φαρμάκων που κάνουν κατάχρηση οι άνθρωποι, δεν ήταν γνωστό σε 

ποιες περιοχές του εγκεφάλου λαμβάνουν χώρα τέτοια φαινόμενα. Επιπλέον, τεχνικές 

δυσκολίες δεν επέτρεπαν την διεξαγωγή πειραμάτων in vivo. Ήταν μόλις το 1988 

όταν οι Di Chiara & Imperato, χρησιμοποιώντας την τεχνική της in vivo εγκεφαλικής 

μικροδιαπίδυσης σε επίμυες, έδειξαν ότι οι ουσίες κατάχρησης διαφορετικών 

κατηγοριών (αμφεταμίνη, κοκαΐνη, νικοτίνη, μορφίνη, αιθανόλη κ.α.) αυξάνουν τα 

επίπεδα ντοπαμίνης σε περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος, και πιο συγκεκριμένα 

στον επικλινή πυρήνα του διαφράγματος (Di Chiara & Imperato, 1988). Μετέπειτα 

έρευνες έδειξαν ότι αυτή η αύξηση είναι πιο εκλεκτική για το κέλυφος παρά για τον 

πυρήνα του επικλινούς πυρήνα (Pontieri, Tanda, Di Chiara, 1995˙ Pontieri και συν., 

1996˙ Tanda, Pontieri & Di Chiara, 1997˙ Cadoni και συν., 2005). Επιπλέον, έχει 
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βρεθεί, ότι και οι φυσικοί ενισχυτές ενισχύουν την ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση 

στις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου (Di Chiara, 1995) και ιδιαίτερα όσον αφορά στη 

τροφή, η αύξηση αυτή υπόκειται σε προσαρμοστικούς μηχανισμούς (εξοικείωση – 

habituation ) στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα μετά από μια και μόνο κατανάλωση 

του γευστικού ερεθίσματος. Κάτι ανάλογο δε παρατηρείται στον πυρήνα του 

επικλινούς πυρήνα ούτε και στον προμετωπιαίο φλοιό. Επίσης, το φαινόμενο της 

εξοικείωσης δε παρατηρείται στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα κατά τη χορήγηση 

εξαρτησιογόνων ουσιών, δηλαδή οι ουσίες αυτές προκαλούν αύξηση των επιπέδων 

ντοπαμίνης στην περιοχή κάθε φορά που λαμβάνονται (Bassareo & Di Chiara, 1997˙ 

Bassareo & Di Chiara, 1999˙ Di Chiara & Bassareo, 2007) (βλ. και παρακάτω στην 

εισαγωγή του 1ου πειράματος).  

Γενικά, μέχρι και πριν κάποια χρόνια, ο ρόλος της ντοπαμίνης στην ανταμοιβή και 

την ενίσχυση θεωρούνταν άμεσος, και η θεωρία του Wise («η υπόθεση της ανηδονίας 

– “the anhedonia hypothesis”) κυριαρχούσε. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η 

ντοπαμίνη, και ιδιαίτερα το μεσομεταιχμιακό σύστημα, αποτελούσε το κύριο 

«σύστημα ηδονής του εγκεφάλου», όχι μόνο όσον αφορά στις ουσίες κατάχρησης 

αλλά για όλα τα ενισχυτικά ερεθίσματα-ανταμοιβές (Berridge, 2000˙ Di Chiara & 

Bassareo, 2007).  Παρόλο που υπάρχουν πολλές θεωρίες για το ρόλο της ντοπαμίνης, 

είναι πλέον γνωστό ότι ο ρόλος της ντοπαμίνης στην ενίσχυση και την ανταμοιβή δεν 

είναι άμεσος αλλά ρυθμιστικός – τροποποιητικός (Παναγής, 2002a). Η αύξηση των 

επιπέδων της ντοπαμίνης ιδιαίτερα στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα φαίνεται να 

σχετίζεται με την παρουσία μη οικείων ερεθισμάτων και με την «πρόβλεψη» ή/και 

αναμονή ανταμοιβής που σχετίζεται με κάποιο ερέθισμα (Kauer & Malenka, 2007) 

και όχι με την εσωτερική βίωση «ηδονής» όπως καταμετράται π.χ. από τη δοκιμασία 

απόκρισης στη γεύση (taste reactivity test – βλ. παρακάτω) (Berridge, 2000). Ο ρόλος 

της ντοπαμίνης φαίνεται να αφορά στην ενδυνάμωση εσωτερικών μηχανισμών 

κινητοποίησης για τη λήψη μιας ανταμοιβής, μέσω μηχανισμών παβλοβιανής 

μάθησης, και την εδραίωση συσχετίσεων εξαρτημένου ερεθίσματος-ανεξάρτητης 

αντίδρασης. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις ουσίες κατάχρησης, η αύξηση των επιπέδων 

ντοπαμίνης στην περιοχή του επικλινούς πυρήνα σχετίζεται με την ικανότητα 

εξαρτημένων περιβαλλοντικών ερεθισμάτων να προκαλούν αυξημένη επιθυμία και 

συντελεστικές αποκρίσεις για τη λήψη της ουσίας (Di Chiara, 2002˙ Di Chiara και 

συν., 2004). Φαίνεται ότι οι ουσίες κατάχρησης παρακάμπτοντας προσαρμοστικούς 

μηχανισμούς όπως η εξοικείωση στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα προκαλούν 
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διαταραχές στην κινητοποίηση και συνεχή αναζήτηση της ουσίας μετά την 

παρουσίαση εξαρτημένων ερεθισμάτων με αυτή (Di Chiara & Bassareo, 2007). 

 

  

1.3 Κανναβινοειδή 
 

Η κάνναβη είναι ένα φυτό (βλ. εικόνα 1.5) το οποίο αναπτύσσεται σε τροπικές και 

υποτροπικές περιοχές και το οποίο περιλαμβάνει τα εξής 3 είδη: Cannabis sativa, 

Cannabis indica και Cannabis ruderalis. Παρόλο που και τα τρία είδη περιλαμβάνουν 

δραστικά συστατικά, η ποικιλία Indica θεωρείται η πλουσιότερη σε αυτά (Μαρσέλος, 

1997). Οι ίνες του φυτού έχουν χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο ως πρώτη ύλη για 

τη δημιουργία σχοινιών, τσουβαλιών, υφασμάτων και άλλων παρεμφερών 

αντικειμένων ενώ οι σπόροι του χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή ελαίου, ως 

ζωοτροφή και ως μια μορφή σαπουνιού για περισσότερα από 4000 χρόνια. Η χρήση 

των φύλλων του φυτού λόγω των ψυχοτρόπων ιδιοτήτων τους ξεκίνησε στη Κίνα και 

γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ινδία και κατά τον 16ο αι. μέσω της Μέσης Ανατολής 

έφτασε στην Ευρώπη. Έως και τις μέρες μας, η κάνναβη αποτελεί τη πιο διαδεδομένη 

παράνομη ψυχοτρόπο ουσία (Leonard, 2003). Κορύφωση στη χρήση κάνναβης 

παρατηρήθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’70 όπου το 60 % των τελειόφοιτων 

μαθητών λυκείου ανέφερε ότι είχε κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μια φορά στο 

παρελθόν, ενώ το 11 % ανέφερε καθημερινή χρήση. Ενώ παρατηρήθηκε μια κάμψη 

στη χρήση της κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’90 (40 % των τελειόφοιτων ανέφερε 

χρήση έστω μια φορά στο παρελθόν και 2 % καθημερινή χρήση), οι έρευνες που 

διεξήχθησαν το 1999 υποδεικνύουν μια σταδιακή επάνοδο της δημοτικότητας της 

χρήσης της ουσίας (5 % των μαθητών ανέφερε καθημερινή χρήση) (Brunton, Lazo & 

Parker, 2006). 

Ενώ παλαιότερα τα κανναβινοειδή συγκαταλεγόταν στα ήπια κατασταλτικά – 

υπνωτικά ή στα ψευδαισθησιογόνα, σήμερα έχει γίνει κατανοητό ότι η κάνναβη και 

οι σχετικές ουσίες (κανναβινοειδή) αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία ουσιών που 

συνδυάζει δράσεις διαφόρων ουσιών κατάχρησης (Julien, 2003).  
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Εικόνα 1.5 Το φυτό Cannabis Sativa όπως αποτυπώθηκε από τον Elmer Smith. 1) Ανθισμένο στέλεχος 

αρσενικού φυτού, 2) Στέλεχος θηλυκού φυτού με σπόρους, 3) Νεοαναπτυχθέν δενδρύλλιο, 4) 

Λεπτομέρεια φύλου, 5) Σύμπλεγμα ανθών αρσενικού φυτού, 6) Άνθος θηλυκού φυτού περιβεβλημένο 

από περιγόνιο φύλλο, 7) Σπόρος με το περίβλημά του, 8 & 9) Όψεις αποφλοιωμένου σπόρου, 10 & 11) 

Τύποι αδενίσκων ρητίνης, 12) Μη αδενικό τριχίδιο της επιφάνειας των φύλλων (τροποποιημένη από: 

Μαρσέλος, 1997) 

 

 

Η χρήση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς γίνεται ως επί το πλείστον  

μέσω του καπνίσματος και στο παράνομο εμπόριο κυκλοφορούν διαφόρου τύπου 

σκευάσματα. Οι χρήστες καπνίζουν τα ξερά φύλλα και άνθη του φυτού της κάνναβης 

(«χόρτο», «μαριχουάνα»), το ειδικά κατεργασμένο έγχυμα από τα ακροτελεύτια μέρη 

του φυτού το οποίο έχει σκληρή μορφή και καφετί χρώμα («χασίς», «μαύρο», 

«τσάρας») ή καπνό από τσιγάρο εμβαπτισμένο σε ένα τύπο ελαίου («χασισέλαιο») το 

οποίο προκύπτει από την περαιτέρω κατεργασία του φυτού. Είναι επίσης δυνατόν να 

ληφθεί από το στόμα μέσω διαφόρων τροφών στα οποία έχει προστεθεί ένα από τα 
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παραπάνω σκευάσματα (Leonard, 2003). Στη παρούσα εργασία θα χρησιμοποιείται ο 

όρος «κάνναβη» όσον αφορά στη λήψη της ουσίας (κυρίως για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς και μέσω του καπνίσματος) και ανεξάρτητα της χρησιμοποιούμενης μορφής 

(π.χ. «μαύρο», «μαριχουάνα», «χασίς» κτλ). 

Το φυτό της κάνναβης περιέχει πάνω από 600 ουσίες από τις οποίες 70 και πάνω 

είναι κανναβινοειδή. Από αυτές, η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) θεωρείται ότι 

είναι το συστατικό που ευθύνεται για τις περισσότερες γνωσιακές και συμπεριφορικές 

επιδράσεις του καπνίσματος κάνναβης και είναι το συστατικό που έχει απομονωθεί, 

συντεθεί και μελετηθεί περισσότερο από όλα τα άλλα (Ashton, 2001˙ Ranganathan & 

D’Sousa, 2006). Άλλα συστατικά του φυτού της κάνναβης είναι η Δ8-

τετραϋδροκανναβινόλη, η κανναβινόλη και η κανναβιδιόλη (βλ. εικόνα 1.6) που μαζί 

με άλλα κανναβινοειδή μπορεί να ασκούν αθροιστικές, συνεργικές ή ανταγωνιστικές 

δράσεις με την THC. Επιπλέον, το φυτό περιλαμβάνει και άλλες ουσίες που δεν 

συγκαταλέγονται στα κανναβινοειδή και είναι ανάλογες με αυτές που ανευρίσκονται 

στο καπνό, με εξαίρεση τη νικοτίνη (Ashton, 2001). 

Οι χρησιμοποιούμενες μορφές που αναφέρθηκαν πιο πάνω έχουν διαφορετική 

περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση η περιεκτικότητα 

εξαρτάται από το κλίμα και τις συνθήκες ανάπτυξης του φυτού αλλά σε γενικές 

γραμμές φτάνει στα 8 %. Το «χασίς» περιέχει γύρω στα 14 % κανναβινοειδή ενώ το 

χασισέλαιο περιέχει την υψηλότερη περιεκτικότητα η οποία φτάνει στα 60 % 

(Leonard, 2003). Τα τελευταία 20 χρόνια, μέσω εξελίξεων στην καλλιέργεια της 

κάνναβης έχει επιτευχθεί η παραγωγή τύπων κάνναβης κατά πολύ ισχυρότερων από 

τις μέχρι τώρα γνωστές ποικιλίες. Έτσι, ενώ ένα μέσο τσιγάρο κάνναβης κατά τις 

δεκαετίες του ’60 και του ’70 περιείχε 10 mg THC στις μέρες μας ένα τσιγάρο από τις 

ποικιλίες «skunk» ή «nether» μπορεί να περιέχει γύρω στα 150 mg THC ή ακόμα και 

300 mg αν έχει εμβαπτιστεί σε χασισέλαιο (Ashton, 2001). 
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Εικόνα 1.6 Χημική δομή των κυριότερων κανναβινοειδών που ανευρίσκονται στο φυτό Cannabis 

Sativa (πηγή: Ashton, 2001) 

 

 

1.3.1 Φαρμακοκινητική & Φαρμακολογικές δράσεις  
 

Η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή είναι 

εξαιρετικά λιπόφιλες και γι’ αυτό απορροφώνται εύκολα από τους πνεύμονες και το 

γαστρεντερικό σωλήνα. Η βιοδιαθεσιμότητα της THC όταν καπνίζεται μπορεί να 

φτάσει το 50 % ενώ όταν λαμβάνεται από το στόμα είναι κατά πολύ χαμηλότερη (4-

12 %), μερικώς εξαιτίας του μεταβολισμού πρώτης διόδου από το συκώτι. Η 

συγκέντρωσή της THC στο πλάσμα κορυφώνεται 10 λεπτά μετά το κάπνισμα ενός 

τσιγάρου κάνναβης ενώ οι φαρμακολογικές της δράσεις μετά από 20-30 λεπτά με 

διάρκεια δύο ως τριών ωρών. Η έναρξη των επιδράσεων μετά τη λήψη από το στόμα 

είναι πιο αργή αλλά και η διάρκειά τους είναι παρατεταμένη λόγω της συνεχούς, 

βραδείας απορρόφησης της ουσίας από το έντερο (Ashton, 2001˙ Leonard, 2003). 
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Έτσι, μετά από κατάποση σκευασμάτων που περιέχουν κάνναβη ή σχετικά παράγωγα 

οι φαρμακολογικές δράσεις ξεκινούν μετά από 30 λεπτά – 2 ώρες, αντίθετα με το 

κάπνισμα όπου οι επιδράσεις είναι εμφανείς μετά από λίγα μόλις λεπτά (Hollister, 

1986). Στον εγκέφαλο φτάνει τελικώς ένα πολύ μικρό ποσοστό κανναβινοειδών 

(περίπου 6 %) λόγω της υψηλής λιποδιαλυτότητας τους η οποία τα οδηγεί σε 

καθήλωση σε άλλα σημεία του σώματος (λιπώδης ιστός, ήπαρ κ.α. βλ παρακάτω) 

(Μαρσέλος, 1997).  

Οι επιδράσεις της THC, εκτός από τη δόση και την οδό χορήγησης, εξαρτώνται 

επίσης από την εμπειρία του χρήστη, την ευπάθεια στις ψυχοτρόπες επιδράσεις της 

ουσίας, από το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η χρήση, τις προσδοκίες και την 

προσωπικότητα του χρήστη (Hollister, 1986˙ Brunton, Lazo & Parker, 2006). Έτσι, ο 

πρωτόπειρος χρήστης αδυνατεί να εντοπίσει τις ευφορικές επιδράσεις που βιώνουν οι 

πιο έμπειροι χρήστες. Αναλόγως σε ένα φιλικό περιβάλλον παρατηρείται μεταξύ των 

χρηστών φλυαρία, αυξημένα αισθήματα επικοινωνίας και ιλαρότητα ενώ η χρήση σε 

εχθρικό ή άβολο περιβάλλον αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης κρίσεων άγχους και 

πανικού (Μαρσέλος, 1997). Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι η προηγούμενη εμπειρία 

στο κάπνισμα κάνναβης μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερες ποσότητα της ουσίας στο 

χρήστη λόγω εξοικείωσης με το συγκεκριμένο τρόπο λήψης της ουσίας. Ο μη 

τακτικός χρήστης λαμβάνει σημαντικά μικρότερη ποσότητα της ουσίας (Hollister, 

1986).  

Μόλις απορροφηθούν, τα κανναβινοειδή κατανέμονται ταχέως σε όλους τους 

ιστούς και λόγω της υψηλής λιποφιλικότητάς τους συσσωρεύονται στους λιπώδεις 

ιστούς με την κορύφωση της συγκέντρωσής τους να παρατηρείται μετά από 4-5 

μέρες. Μετά απελευθερώνονται σταδιακά σε άλλα διαμερίσματα του σώματος 

συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου. Λόγω αυτής της συσσώρευσης, ο χρόνος 

ημιζωής για την THC στους ιστούς είναι περίπου 7 ημέρες, ενώ η αποβολή μιας και 

μόνο δόσης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 30 ή περισσότερες ημέρες. Σε χρόνιους 

χρήστες, οι επαναλαμβανόμενες δόσεις μπορεί να οδηγήσουν στη συσσώρευση 

κανναβινοειδών στο σώμα και συνεχή παράδοση κανναβινοειδών στον εγκέφαλο 

(Ashton, 2001). Τα κανναβινοειδή μεταβολίζονται στο συκώτι και ο κύριος 

μεταβολίτης της THC, η 11-υδροξυ-THC, θεωρείται ότι είναι ισχυρότερος από την 

ίδια την ΤΗC και πιθανώς υπεύθυνος για κάποιες από τις επιδράσεις της κάνναβης 

(Hollister, 1986). Είναι γνωστοί περισσότεροι από 20 μεταβολίτες, μερικοί από τους 

οποίους είναι ψυχοδραστικοί και όλοι τους έχουν μακρούς χρόνους ημιζωής. Οι 
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μεταβολίτες απεκκρίνονται μερικώς μέσω των ούρων και μερικώς 

επαναπορροφώνται από το έντερο, γεγονός που επιτείνει περαιτέρω τις δράσεις τους 

(Ashton, 2001). 

Από τις πρώτες επιδράσεις των κανναβινοειδών στον οργανισμό είναι η αύξηση 

του καρδιακού ρυθμού. Η πίεση του αίματος τείνει να πέφτει ή παραμένει σταθερή 

ενώ μετά από υψηλότερες δόσεις μπορεί να παρατηρηθεί ορθοστατική υπόταση. Ο 

επιπεφυκώς του ματιού κοκκινίζει (λόγω διαστολής των αγγείων του οφθαλμού) και 

μειώνεται η ενδοφθάλμια πίεση, αυξάνεται η όρεξη και η κατανάλωση τροφής ενώ η 

θερμοκρασία του σώματος πέφτει (Hollister, 1986˙ Breivogel & Childers, 1998˙ 

Julien, 2003). Στα ζώα, και ιδιαίτερα στους ποντικούς, έχει περιγραφεί η κλασική 

«τετράδα συμπτωμάτων» που ακολουθεί τη χορήγηση κανναβινοειδών και η οποία 

περιλαμβάνει αναστολή μηνυμάτων πόνου, ακινησία, μείωση της αυθόρμητης 

κινητικής δραστηριότητας και μείωση της θερμοκρασίας του όρθου (Mechoulam και 

συν., 1995˙ Pertwee, 1997). Γενικότερα όσον αφορά στα τρωκτικά, οι επιδράσεις των 

κανναβινοειδών στην κίνηση είναι ιδιαίτερα εμφανείς και δοσοεξαρτώμενες, όπου 

χαμηλές δόσεις διεγείρουν την κινητικότητα ενώ υψηλότερες την αναστέλλουν 

(Breivogel & Childers, 1998). 

Οι αναλγητικές δράσεις των κανναβινοειδών είναι γνωστές εδώ και αρκετά χρόνια. 

Όπως και οι υποδοχείς οπιοειδών, έτσι και οι υποδοχείς κανναβινοειδών εντοπίζονται 

τόσο στο νωτιαίο μυελό όσο και σε περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους που 

σχετίζονται με τη μετάδοση μηνυμάτων πόνου (Breivogel & Childers, 1998). Φυσικά 

η αναλγησία που επιφέρει η χορήγηση κανναβινοειδών είναι πολύ πιο ασθενής σε 

σχέση με αυτή που επιφέρει η χορήγηση οπιοειδών. Επίσης, η σχετιζόμενη με 

κανναβινοειδή αναλγησία φαίνεται να εξαρτάται από το πού εστιάζει τη προσοχή του 

το άτομο. Έτσι, για την εμφάνιση αναλγητικής δράσης η προσοχή του ατόμου πρέπει 

να είναι στραμμένη σε ερεθίσματα εκτός του επώδυνου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και υπεραλγησία (Μαρσέλος, 1997). Επίσης, η 

χορήγηση κανναβινοειδών μπορεί να ενισχύσει  την αναλγητική ισχύ της μορφίνης, 

δράση που αναστρέφεται με τη χορήγηση ανταγωνιστών των υποδοχέων 

κανναβινοειδών. Εκτός των οπιοειδών, τα κανναβινοειδή ενισχύουν τις δράσεις και 

άλλων ουσιών, όπως των βαρβιτουρικών και άλλων κατασταλτικών του κεντρικού 

νευρικού συστήματος (Julien, 2003). 

Ένα άλλο σύστημα που επηρεάζεται μετά από τη χρήση κανναβινοειδών είναι το 

ενδοκρινικό. Η THC μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα διάφορων υποφυσιακών 
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ορμονών στο πλάσμα. Παρατηρείται αύξηση της επινεφριδιοφλοιοτρόπου (ACTH) 

και μείωση των επιπέδων της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH), της αυξητικής ορμόνης, 

της προλακτίνης, της θυρεοτροπίνης και της ωοθηλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) 

(Breivogel & Childers, 1998). Η πτώση των επιπέδων της LH, της FSH και της 

τεστοστερόνης θεωρείται υπεύθυνη για τη μείωση των σεξουαλικών ορμών (libido) 

που παρατηρείται σε βαρείς και χρόνιους χρήστες, καθώς και της μειωμένης 

παραγωγής σπέρματος σε αυτούς (Μαρσέλος, 1997). Στις γυναίκες, είναι δυνατόν να 

επηρεαστεί αρνητικά η έμμηνος ρήση ενώ έχουν αναφερθεί και ανοωρρηκτικοί 

κύκλοι. Επειδή η THC διέρχεται εύκολα μέσω του πλακούντα στο έμβρυο, 

συνιστάται στις εγκύους να αποφεύγεται η χρήση κάνναβης με τον ίδιο τρόπο που 

συνίσταται να αποφεύγεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 

(Hollister, 1986˙ Julien, 2003). 

Επίσης, τα κανναβινοειδή φαίνεται να ασκούν ανοσοκατασταλτικές δράσεις μέσω 

υποδοχέων που βρίσκονται σε διάφορα όργανα και κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Τα δεδομένα ωστόσο είναι αντικρουόμενα και θα πρέπει να διεξαχθούν 

περαιτέρω μελέτες επάνω στο θέμα (Bouaboula και συν., 1993˙ Julien, 2003). 

Οι υποκειμενικές δράσεις της χρήσης κάνναβης στους ανθρώπους περιλαμβάνουν 

ευφορία, χαλάρωση, διάσπαση ιδεών, ενίσχυση των αισθήσεων, λανθασμένη 

αντίληψη του χρόνου και του χώρου, διαταραχές στο συναίσθημα, παραληρηματικές 

ιδέες, αποπροσωποποίηση και δυσκολία στη συγκέντρωση, ενώ όσο αυξάνονται οι 

δόσεις παρατηρούνται ακαταμάχητες ορμές, παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις˙ 

επιδράσεις παρόμοιες με αυτές των ψευδαισθησιογόνων. Τα παραπάνω, 

συνοδεύονται από μειωμένη ψυχοκινητική δραστηριότητα, διαταραχές στην 

επιλεκτική προσοχή και τη μνήμη, καθώς και μείωση της ισχύος των μυών του 

χρήστη. Επιπλέον, τα κανναβινοειδή αυξάνουν την όρεξη, ιδιαίτερα δε για γλυκές 

τροφές (Dewey, 1986˙ Hollister, 1986˙ Μαρσέλος, 1997˙ Johns, 2001). Από τους 

χρήστες αναφέρονται αυξημένη ικανοποίηση στο σεξ και ενισχυμένα αισθήματα 

ενόρασης, αναφορές που δεν έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά. Γενικά, οι επιδράσεις 

που αναζητούνται περισσότερο από τους χρήστες είναι το «ανέβασμα» (“high”) και η 

γλυκύτητα (“mellowing out”) που συνοδεύουν τη χρήση. Το «ανέβασμα» μετά τη 

χρήση μαριχουάνας περιγράφεται διαφορετικά από το υποκειμενικό «ανέβασμα» που 

ακολουθεί τη χρήση ψυχοδιεγερτικών ή οπιοειδών (Brunton, Lazo & Parker, 2006). 

Γενικά, οι ευφορικές επιδράσεις της κάνναβης εκδηλώνονται με δόσεις της τάξεως 

των 40 μg/kg περίπου. Δόσεις μεγαλύτερες των 100 μg/kg για το κάπνισμα και 240 
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μg/kg για την από του στόματος λήψη σχετίζονται με μεγαλύτερες διαταραχές στην 

αντίληψη (Μαρσέλος, 1997). Συνοψίζοντας, οι επιδράσεις της χρήσης κάνναβης στην 

αντίληψη και τις «ψυχικές» λειτουργίες φαίνεται να ακολουθούν διφασικό μοτίβο 

όπου τα αρχικά συναισθήματα ευφορίας και «ανεβάσματος» ακολουθούνται από 

υπνηλία. Αντίθετα από διάφορους μύθους, έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση 

κάνναβης σχετίζεται με μειωμένη και όχι αυξημένη επιθετικότητα (Hollister, 1986). 

Όσον αφορά στις σύνθετες γνωσιακές λειτουργίες, νευροψυχολογικές δοκιμασίες 

κατέδειξαν ότι μετά από τη χρήση μαριχουάνας προκαλείται αύξηση στον 

απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσης δοκιμασιών όπου απαιτείται η χρήση σύνθετων 

γνωσιακών στρατηγικών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η απόδοση σε αυτές (Hart και 

συν., 2001). Διαταραχές φαίνεται να προκαλούνται στη δηλωτική μνήμη επεισοδίων 

και όχι τη σημασιολογική. Αντίθετα, η ανάκληση πληροφοριών από τη 

σημασιολογική μνήμη φαίνεται να διευκολύνεται ακόμη και 6 ώρες μετά τη λήψη της 

ουσίας ενώ διαταραγμένη φαίνεται να είναι η μάθηση νέων πληροφοριών και η 

αναστολή απόδοσης μη αποδεκτών απαντήσεων στις δοκιμασίες. Η άδηλη μνήμη και 

η μνήμη εργασίας φαίνονται να είναι ανεπηρέαστες (Curran και συν., 2002).  

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει σχέση 

μεταξύ χρήσης κανναβινοειδών και ψυχοπαθολογίας. Πλέον, έχει καταδειχθεί ότι η 

λήψη μεγάλων δόσεων μπορεί να προκαλέσει οξύ επεισόδιο πανικού, οξέα 

παρανοειδή κατάσταση ή οξύ μανιακό επεισόδιο (Hollister, 1986). Η σημαντικότερη 

και συχνότερη ωστόσο παρενέργεια από τη χρήση κάνναβης αφορά στις εμπειρίες 

άγχους, όπου σύμφωνα με έρευνες 50-60 % των χρηστών μαριχουάνας ανέφερε ότι 

βίωσε τουλάχιστον μια τέτοια εμπειρία (Brunton, Lazo & Parker, 2006). Τέλος, σε 

άτομα με προδιάθεση για σχιζοφρένεια η λήψη μαριχουάνας μπορεί να αποτελέσει 

εκλυτικό παράγοντα εμφάνισης ψυχωσικού επεισοδίου αλλά και επιδείνωση των 

συμπτωμάτων και της πορείας της ήδη υπάρχουσας ασθένειας (Johns, 2001˙ Solowij 

& Michie, 2007). 

Θάνατοι από υπερδοσολογία κανναβινοειδών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Στην 

πραγματικότητα, τα κανναβινοειδή μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ασφαλείς» 

ουσίες με την έννοια ότι η θανατηφόρος δόση είναι περίπου 1000 φορές μεγαλύτερη 

από την αποτελεσματική, ενώ σε ουσίες όπως η αιθυλική αλκοόλη η θανατηφόρος 

δόση είναι μόλις 10 φορές μεγαλύτερη (Μαρσέλος, 1997˙ Ashton, 2001˙ Julien, 

2003). 
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Τα δεδομένα στη βιβλιογραφία όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της 

χρήσης κάνναβης στον οργανισμό είναι αντικρουόμενα όπου σύμφωνα με κάποιες 

απεικονιστικές μελέτες αναφέρεται ότι σε χρόνιους χρήστες κάνναβης παρατηρούνται 

αλλαγές στη δομή και τη μορφολογία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου (π.χ. 

ιππόκαμπος) ενώ σύμφωνα με άλλες δε μπόρεσε να καταδειχθεί κάτι ανάλογο 

(Kanayama και συν., 2004). Γενικά, παρόλο που υπάρχουν κάποιες ανέκδοτες 

αναφορές ότι η χρήση κάνναβης προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του εγκεφάλου ή/και 

μόνιμες λειτουργικές αλλαγές, δεν υπάρχουν πειστικές επιστημονικές αποδείξεις και 

ευρήματα ότι ισχύει κάτι τέτοιο (Brunton, Lazo & Parker, 2006). Έρευνες σε Jamaica, 

Costa Rica και την Ελλάδα δεν μπόρεσαν να καταδείξουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ χρόνιων χρηστών κανναβινοειδών και υγειών εθελοντών όσον αφορά στις 

φυσιολογικές λειτουργίες και την εγκεφαλική δραστηριότητα (Hollister, 1986). Από 

την άλλη, αναφέρεται ότι σε χρόνιους, βαρείς χρήστες η προσοχή, η μνήμη και η 

ικανότητα επεξεργασίας πολύπλοκων πληροφοριών παραμένει διαταραγμένη ακόμα 

και όταν δεν βρίσκονται υπό την επήρεια της ουσίας, ενώ οι διαταραχές μπορεί να 

επιμείνουν ακόμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της λήψης της 

(Ashton, 2001). Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει κυρίως σε χρόνιους χρήστες που 

ξεκίνησαν τη λήψη της ουσίας πριν το 16ο χρόνο ζωής τους. Οι χρήστες αυτοί φάνηκε 

ότι έχουν δυσκολίες στην ορθή και ακριβή εστίαση της προσοχής, καθώς και στην 

απόρριψη άσχετων πληροφοριών (Julien, 2003).  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πειραματικά δεδομένα που υποδεικνύουν ότι φυσικά 

σκευάσματα από κάνναβη καθώς και άλλα συνθετικά κανναβινοειδή μπορούν να 

προκαλέσουν νευροτοξικότητα, ενώ υποστηρίζεται και το αντίθετο, ότι δηλαδή σε 

κάποιες περιπτώσεις (όπως διεγερτοτοξικότητα, τραύμα και ισχαιμία) μπορούν να 

παίξουν νευροπροστατευτικό ρόλο, τόσο σε in vivo όσο και σε in vitro πειραματικές 

διατάξεις (Guzmán, 2003). Οι Sarne & Kerne, υποστηρίζουν ότι οι αντιφάσεις αυτές 

στη βιβλιογραφία οφείλονται στις φαρμακοκινητικές ιδιότητες των κανναβινοειδών, 

τη διάρκεια χορήγησης των σκευασμάτων καθώς και την οδό χορήγησης (για τις in 

vivo πειραματικές διατάξεις) που έχει χρησιμοποιηθεί στις εκάστοτε πειραματικές 

δοκιμασίες (Sarne & Keren, 2004). 

Μια συχνά αναφερόμενη αλλά αμφιλεγόμενη παρενέργεια της χρόνιας λήψης 

κανναβινοειδών αφορά στο «σύνδρομο έλλειψης κινήτρων». Αυτό συνίσταται στην 

αλλαγή της προσωπικότητας του χρήστη με απώλεια ενεργητικότητας και επιθυμίας 

για εργασία. Ωστόσο, η εγκυρότητα της διάγνωσης του συνδρόμου αυτού παραμένει 
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αβέβαιη και έχει υποτεθεί ότι τα συμπτώματα αυτά απλώς αντανακλούν τη 

συνεχιζόμενη τοξίκωση από την ουσία στους τακτικούς χρήστες (Johns, 2001). 

Επιπλέον, έχει προταθεί ότι είναι πιθανό τα συμπτώματα του συνδρόμου αυτού να 

οφείλονται σε προϋπάρχουσα κατάθλιψη (Julien, 2003) ή απλά να αντανακλούν τον 

τρόπο ζωής κάποιων ατόμων ή/και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους που να 

αυξάνουν τις πιθανότητες για χρήση κανναβινοειδών στο μέλλον (Hollister, 1986˙ 

Μαρσέλος, 1997).  

Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι το κάπνισμα κάνναβης μπορεί να αποτελεί 

δυνητικό κίνδυνο για την υγεία των πνευμόνων. Η ανάλυση των ουσιών που 

περιέχονται σε ένα τσιγάρο κάνναβης, έδειξε ότι το τσιγάρο κάνναβης παρουσιάζει 

σημαντικές ομοιότητες με ένα κοινό τσιγάρο καπνού. Ωστόσο, στο τσιγάρο κάνναβης 

παράγονται μεγαλύτερες ποσότητες πίσσας και καρκινογόνων στοιχείων. Έτσι, 

φαίνεται ότι το κάπνισμα κάνναβης ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και 

φλεγμονή στους πνεύμονες αλλά η εξαγωγή συμπερασμάτων για το αν προκαλεί ή 

όχι καρκίνο των πνευμόνων δεν είναι ασφαλής (Julien, 2003). 

 

 

1.3.2 Μηχανισμός δράσης 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 οι Devane και συν. (1988), χρησιμοποιώντας ένα 

ραδιοσημασμένο κανναβινοειδές, πρότειναν την ύπαρξη ειδικών θέσεων δέσμευσης 

για τα κανναβινοειδή στον εγκέφαλο (Devane και συν., 1988). Μετά από λίγο καιρό, 

το 1990, οι Matsuda και συν. κλωνοποίησαν τον πρώτο υποδοχέα των 

κανναβινοειδών, τον CB1, ενώ λίγο αργότερα κλωνοποιήθηκε και ένας δεύτερος 

υποδοχέας, ο CB2, από τους Munro και συν. (1993) (Munro και συν., 1993). Στον 

άνθρωπο, ο CB1 υποδοχέας αποτελείται από 472 αμινοξέα (στον επίμυ αποτελείται 

από 473 αμινοξέα) ενώ ο CB2 από 360 αμινοξέα. Και οι δύο τύποι υποδοχέων είναι 

μεταβολοτρόποι και παρουσιάζουν συνολική ομολογία 44 % ενώ οι διαμεμβρανικές 

τους περιοχές παρουσιάζουν 68 % ομολογία (Sigiura & Waku, 2000).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δυο τύποι υποδοχέων κανναβινοειδών 

παρουσιάζουν διακριτή κατανομή στους ιστούς του σώματος. Μελέτες 

αυτοραδιογραφίας έδειξαν ότι στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) εκφράζεται 

κυρίως ο CB1 υποδοχέας με μεγαλύτερη πυκνότητα στα βασικά γάγγλια, τη 
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παρεγκεφαλίδα, τον ιππόκαμπο και τον εγκεφαλικό φλοιό ενώ εντοπίζεται κυρίως 

προσυναπτικά. Η υψηλή έκφραση σε αυτές τις περιοχές υποδεικνύει την εμπλοκή 

τους στη ρύθμιση της κινητικής συμπεριφοράς, της μνήμης και των γνωσιακών 

λειτουργιών και εξηγεί τα φαρμακολογικά αποτελέσματα και το υποκειμενικό 

«ανέβασμα» μετά από τη χρήση κάνναβης. Από την άλλη, ο CB1 υποδοχέας δεν 

εκφράζεται στον προμήκη μυελό όπου βρίσκονται τα ζωτικά κέντρα ρύθμισης της 

αναπνοής και του καρδιακού ρυθμού γεγονός που αιτιολογεί την αδυναμία 

πρόκλησης θανάτου μετά από υπερδοσολογία κανναβινοειδών (Herkenham και συν., 

1990˙ Rey, Martin & Krabman, 2004). Ο CB1 υποδοχέας αποτελεί τον πιο συχνά 

απαντώμενο μεταβολοτρόπο υποδοχέα στον εγκέφαλο και ο συνολικός αριθμός των 

CB1 υποδοχέων υπερβαίνει ακόμα και αυτόν των ιοντοτρόπων υποδοχέων του 

γλουταμινικού οξεος (Breivogel & Childers, 1998). Ιδιαίτερα όσον αφορά τον 

επικλινή πυρήνα και πιο συγκεκριμένα στο κέλυφος, ο CB1 υποδοχέας εντοπίζεται 

προσυναπτικά στους νευράξονες GABAεργικών κυττάρων, ενώ συχνά εντοπίζεται 

μαζί με μ υποδοχείς οπιοειδών στις ίδιες συνάψεις και στα ίδια κύτταρα του 

ραβδωτού και όχι μόνο (Mahler, Smith & Berridge, 2007). 

Ο CB1 υποδοχέας εκφράζεται και στην περιφέρεια, σε ιστούς όπως τα επινεφρίδια, 

ο μυελός των οστών, η καρδιά, οι πνεύμονες ο προστάτης, ο θύμος αδένας, οι όρχεις, 

οι αμυγδαλές και ο σπλήνας. Αντίθετα με τον CB1, ο CB2 εκφράζεται κατά βάση 

στην περιφέρεια, κυρίως δε στα κύτταρα του  ανοσοποιητικού συστήματος. 

Ανευρίσκεται σε αφθονία σε διάφορους τύπους μακροφάγων, Β-λεμφοκυττάρων και 

κυττάρων δολοφόνων. Μέσω των υποδοχέων σε αυτά τα κύτταρα φαίνεται να 

ασκείται ρύθμιση στις ανοσοποιητικές αντιδράσεις ή/και στις αποκρίσεις φλεγμονής 

(Munro και συν., 1993˙ Howlett και συν., 2002).  

Νεώτερες έρευνες έχουν δείξει ότι το mRNA για τον CB2 υποδοχέα, αλλά και η 

ίδια η πρωτεΐνη, ανευρίσκονται και σε νευρώνες του εγκεφαλικού στελέχους (Van 

Sickle και συν., 2005). Ακόμα, υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία για την ύπαρξη 

CB2 υποδοχέων σε νευρογλοιακά κύτταρα και νευρώνες στο κοιλιακό ραβδωτό, 

ωστόσο δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα ακόμα για τον εντοπισμό τους 

(προσυναπτικά ή μετασυναπτικά) και τη λειτουργία τους (Mahler, Smith & Berridge, 

2007). Τέλος, εικάζεται ότι στο μέλλον είναι πολύ πιθανόν να ανακαλυφθούν και 

άλλοι υποδοχείς κανναβινοειδών. Φαρμακολογικές μελέτες σε γενετικά 

τροποποιημένους μύες οι οποίοι δεν εκφράζουν CB1 και CB2 υποδοχείς έχουν δείξει 

ότι υπάρχουν και άλλοι υποδοχείς-στόχοι για τα κανναβινοειδή (για μια σχετική 
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ανασκόπηση βλ. Brown, 2007). Πιθανολογείται επίσης ότι είναι δυνατό να υπάρχουν 

παραλλαγές του CB1 υποδοχέα (τουλάχιστον στον εγκέφαλο) που προκύπτουν από 

εναλλακτικό μάτισμα. Αναφέρεται ήδη ο CB1A ως πιθανός υποδοχέας τέτοιου τύπου 

(Breivogel & Childers, 1998). 

Μετά την ανακάλυψη των υποδοχέων κανναβινοειδών, οι έρευνες εντάθηκαν ώστε 

να ανακαλυφθεί και το ενδογενές πρόσδεμά τους. Το πρώτο ενδογενές 

κανναβινοειδές απομονώθηκε από τον εγκέφαλο χοίρου από τον Devane και τους 

συνεργάτες του το 1992 (Devane και συν., 1992). Επρόκειτο για την Ν-

αραχιδονυλαιθανολαμίνη (N-araxhidonoylethanolamine), ένα παράγωγο του 

αραχιδονικού οξέος, συγγενές με τις προσταγλανδίνες,  το οποίο βρέθηκε ότι ασκεί 

ανάλογες δράσεις με τα εξωγενώς χορηγούμενα κανναβινοειδή (π.χ. THC) τόσο in 

vitro όσο και in vivo (Sugiura και συν., 1999). Η ουσία αυτή ονομάστηκε ανανταμίδιο 

από τη σανσκριτική λέξη ananda, που σημαίνει ευτυχία. Ωστόσο, παρόλο που το 

ανανταμίδιο φαίνεται να είναι σημαντικός λιπιδικός διαβιβαστής στο ΚΝΣ και σε 

άλλα συστήματα του οργανισμού, ο βαθμός σημαντικότητας της φυσιολογίας του 

(ιδιαίτερα στον εγκέφαλο) έχει αφήσει ανοιχτά ερωτηματικά λόγω διαφόρων 

εργαστηριακών ευρημάτων (Sugiura και συν., 1999): α) τα επίπεδα ανανταμιδίου 

είναι πολύ χαμηλά σε διάφορους ιστούς θηλαστικών, β) οι βιοσυνθετικές οδοί για το 

ανανταμίδιο δε φαίνεται να είναι ικανές να παράσχουν μεγάλες ποσότητες 

ανανταμιδίου, γ) το ανανταμίδιο φαίνεται να παράγεται κυρίως μετά θάνατον (post 

mortem) στον εγκέφαλο (Schmid και συν., 1995˙ Felder και συν., 1996˙ Kempe και 

συν., 1996˙ Sugiura και συν., 1999). 

Λίγο μετά την ανακάλυψη του ανανταμιδίου, οι Mechoulam και συν. (1995) 

απομόνωσαν την 2-αραχιδονυλγλυκερόλη (2-arachidonoylglycerol – 2-AG) από το 

έντερο σκύλου και βρήκαν ότι προσδένεται σε CB1 & CB2 υποδοχείς 

κανναβινοειδών. Κατέδειξαν επίσης ότι αναστέλλει την αδενυλική κυκλάση σε 

κύτταρα σπλήνα ποντικού σε ανάλογο βαθμό με την Δ9-THC και ότι η ενδοφλέβια 

χορήγησή της σε ποντικούς προκαλεί την «τυπική τετράδα επιδράσεων που προκαλεί 

και η THC: αναστολή μηνυμάτων πόνου, ακινησία, μείωση αυθόρμητης κινητικής 

δραστηριότητας και μείωση της θερμοκρασίας του όρθου» (βλ και υποενότητα  1.3.1 

Φαρμακοκινητική & Φαρμακολογικές δράσεις) (Mechoulam και συν., 1995). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τόσο η THC όσο και ενδογενή προσδέματα 

όπως το ανανταμίδιο, δρουν στους CB1 υποδοχείς ως μερικοί αγωνιστές, αφού δεν 

μπορούν να ενεργοποιήσουν πλήρως τις πρωτεΐνες G που συζεύγνυνται με αυτούς 
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(Julien, 2003). Παρ’ όλα αυτά η 2-AG αναφέρεται ότι έχει περίπου τρεις φορές 

μεγαλύτερη συγγένεια με τον CB1 υποδοχέα απ’ ότι το ανανταμίδιο (Dickenson, 

2001). Παρ’ όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις για το ποια από τις δυο ουσίες 

αποτελεί το σημαντικότερο ενδογενές πρόσδεμα για τους υποδοχείς κανναβινοειδών, 

το πιθανότερο είναι να υπάρχει διαφορετική κατανομή των ουσιών αυτών στους 

ιστούς του εγκεφάλου ή/και ο σχηματισμός τους να προωθείται κάτω από 

διαφορετικές περιστάσεις (Giuffrida και συν., 1999) (για τη σύνθεση και αποδόμηση 

των ενδογενών κανναβινοειδών βλ εικόνα 1.7 και για περαιτέρω πληροφορίες Di 

Marzo, 1998 & Di Marzo, 2008b˙ για τη χημική δομή του ανανταμίδιου και της 2-AG 

βλ εικόνα 1.8). 

 
 

Εικόνα 1.7 Διαγραμματική απεικόνιση μιας σύναψης στην οποία ανευρίσκονται ενδογενή 

κανναβινοειδή. Το ανανταμίδιο (AEA) και η 2-αραχιδονυλγλυκερόλη (2-AG) συντίθενται μετά από 

αύξηση των ενδοκυττάριων επιπέδων ασβεστίου είτε μετά από την ενεργοποίηση μετασυναπτικών 

ιοντικών διαύλων ασβεστίου είτε μετά από την ενεργοποίηση υποδοχέων συζευγμένων με πρωτεΐνες 

G. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων που συζεύγνυνται με Gq πρωτεΐνες έχει ως αποτέλεσμα την 

σύνθεση τριφωσφορικής ινοσιτόλης (IP3) και διακυλγλυκερόλης (DAG) από τη διφωσφορική 

ινοσιτόλη (IP2). Η IP3 επάγει την απελευθέρωση ασβεστίου από τις ενδοκυττάριες αποθήκες 

προωθώντας έτσι τον σχηματισμό 2-AG από τη DAG με τη δράση του ενζύμου λιπάση της 

διακυλγλυκερόλης (DGL). Η ενεργοποίηση των διαύλων ασβεστίου και η εισροή των ιόντων αυτών 

έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό Ν-αραχιδονυλ-φωσφατιδυλεθανολαμίνης (N-arachidonoyl-

phosphatidylethanolamine – NAPE) από τη φωσφατιδυλεθανολαμίνη (PhosEA) και τη 
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φωσφατιδυλχολίνη (PhosC) μέσω του ενζύμου Ν-ακετυλοτρανσφεράση (ΝΑΤ). Η NAPE μετά 

υδρολύεται σε ανανταμίδιο από ένα ένζυμο τύπου φωσφολιπάσης-D (phospholipase D-type enzyme – 

NAPE-PLD). Τα ενδογενή κανναβινοειδή απελευθερώνονται από τον μετασυναπτικό νευρώνα και 

ενεργοποιούν προσυναπτικούς υποδοχείς κανναβινοειδών (εδώ CB1R). Η ενεργοποίηση αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα την αναστολή των διαύλων ασβεστίου που βρίσκονται στη μεμβράνη του προσυναπτικού 

νευρώνα καθώς και την πρόκληση άλλων γεγονότων που γενικά συνεπάγονται μειωμένη νευρωνική 

δραστηριότητα και απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. Η 2-AG καταβολίζεται σε αραχιδονυλικό οξύ 

(arachidonyl acid) και γλυκερόλη από τη λιπάση της μονοακυλγλυκερόλης (MGL). Το ΑΕΑ 

καταβολίζεται από την υδρολάση των αμιδίων των λιπαρών οξέων (fatty acid amide hydrolase – 

FHHA) σε αραχιδονικό οξύ και εθανολαμίνη (πηγή: Rea, Roche & Finn, 2007) 

 

 

 
Εικόνα 1.8 Η χημική δομή του ανανταμίδιου και της 2-AG (πηγή: Pertwee, 2006) 

 

 

Γενικά όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.7 για την εκκίνηση της βιοσύνθεσης των 

ενδογενών κανναβινοειδών φαίνεται να είναι πολύ σημαντική η διέγερση υποδοχέων 

από νευροδιαβιβαστές. Το γεγονός ότι έχουν σύντομο χρόνο ημιζωής και ότι 

ακολουθούν μη συναπτική απελευθέρωση υποδεικνύει ότι δρουν κοντά στις περιοχές 

σύνθεσης ώστε να ρυθμίσουν τις επιδράσεις των κύριων νευροδιαβιβαστών και 

ορμονών (βλ. και παρακάτω και εικόνα 1.7) (Leonard, 2003). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι υποδοχείς κανναβινοειδών είναι 

μεταβολοτρόποι και η διέγερση τους  σε κυτταρικό επίπεδο επιφέρει 

«νευροκατασταλτικές» (neurosuppressive) δράσεις: μειώνεται η παραγωγή cAMP, 

μειώνεται η νευρωνική δραστηριότητα μέσω ρύθμισης διαύλων Κ+ και Na+ και 

αναστέλλονται οι τασεοεξαρτώμενοι δίαυλοι Ca2+ (Pertwee, 1997˙ Sarne & Keren, 
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2004). Οι δράσεις αυτές αναστέλλονται από την τοξίνη του κοκκύτη (pertussis toxin) 

γεγονός που υποδεικνύει ότι οι CB υποδοχείς συζεύγνυνται με Gi/o πρωτεΐνες 

(Breivogel & Childers, 1998). Φυσικό επακόλουθο όλων των παραπάνω είναι η 

μειωμένη απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών (φυσικά όσον αφορά στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα). Επιπλέον, έχει φανεί, ότι μέσω μηχανισμού εξαρτώμενου από 

τους CB υποδοχείς αυξάνεται η δραστηριότητα της MAP κινάσης (Pertwee, 1997˙ 

Rea, Roche & Finn, 2007).   

Ο ρόλος του συστήματος των ενδοκανναβινοειδών είναι ακόμα υπό διερεύνηση 

αλλά τα δεδομένα συνηγορούν ότι είναι νευρορυθμιστικός. Ιδιαίτερα, μέσω 

προσυναπτικών CB1 υποδοχέων μειώνεται η αγωγιμότητα του Ca2+ και όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως η επακόλουθη απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. 

Επίσης, οι μετασυναπτικοί CB1 υποδοχείς μέσω της έμμεσης επίδρασης στους 

ιοντικούς διαύλους, προκαλούν υπερπόλωση της μεμβράνης του νευρώνα και έτσι 

μειώνουν την ικανότητά του να διεγερθεί (Pertwee, 1997). Με αυτό τον τρόπο, 

προτείνεται ότι το σύστημα των ενδοκανναβινοειδών ασκεί προστατευτικό ρόλο 

στους νευρώνες σε περιόδους υπερβολικής διέγερσης (Mackie, Devane & Hille, 

1993). Σε συμφωνία με τις υποθέσεις αυτές έρχονται τα ευρήματα των Giuffrida και 

συν. (1999) όπου στο ραχιαίο ραβδωτό επίμυων παρατήρησαν ότι η νευρωνική 

δραστηριότητα ή/και η διέγερση D2 υποδοχέων αυξάνει την παραγωγή ανανταμιδίου. 

Υποστηρίζεται έτσι ότι και σε αυτή τη περιοχή όπως και σε άλλες, το ενδογενές 

σύστημα κανναβινοειδών μπορεί να λειτουργεί ως ένας τύπος αρνητικού 

ανατροφοδοτικού ελέγχου στην απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, εν προκειμένω 

ντοπαμίνης. Γενικά το σύστημα φαίνεται να αλληλεπιδρά σε σημαντικό βαθμό με 

άλλους νευροδιαβιβαστές όπως το GABA, τα οπιοειδή και τις μονοαμίνες (Tanda, 

Pontieri & Di Chiara, 1997˙ Ashton, 2001).  

Τα τελευταία χρόνια έχει ανακαλυφθεί ότι τα κανναβινοειδή ασκούν ενισχυτικές 

δράσεις στη συμπεριφορά μέσω μηχανισμών ανάλογων με αυτούς που ασκούνται από 

άλλες ουσίες κατάχρησης. Έτσι, η χορήγηση THC προκαλεί αύξηση απελευθέρωσης 

ντοπαμίνης στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα κάτι το οποίο φαίνεται να αποτελεί 

τη βάση για τις ενισχυτικές ιδιότητες της κάνναβης. Αυτές οι ιδιότητες των 

κανναβινοειδών φαίνεται να εξαρτώνται από την ενεργοποίηση των ενδογενών 

συστημάτων οπιοειδών μέσω της ενεργοποίησης CB1 υποδοχέων. Το 

ενεργοποιημένο σύστημα οπιοειδών αλληλεπιδρά με μ1 υποδοχείς οπιοειδών στο 
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VTA με αποτέλεσμα την τελική αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης στο κέλυφος του 

επικλινούς πυρήνα (Tanda, Pontieri & Di Chiara, 1997˙Solinas και συν., 2004). 

 

 

1.3.3 Αντοχή & εξάρτηση 

 

Τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα παρατηρείται αντοχή στις περισσότερες 

δράσεις της κάνναβης, συμπεριλαμβανομένων του «ανεβάσματος», των 

διακυμάνσεων της διάθεσης, της ταχυκαρδίας, της υποθερμίας, της μείωσης της 

ενδοφθάλμιας πίεσης, των διαταραχών στην ψυχοκινητική επίδοση και των 

παρατηρούμενων αλλοιώσεων στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Dewey, 1986˙ 

Ashton, 2001˙ Leonard, 2003). Ακολούθως, η επαγόμενη από συστηματική χρήση 

κάνναβης αντοχή επιφέρει πρόσληψη μεγαλύτερων δόσεων οι οποίες θα ήταν τοξικές 

για κάποιο νέο χρήστη. Η αντοχή αναπτύσσεται ταχέως, μετά από λίγες μόνο δόσεις 

αλλά μετά τη διακοπή της λήψης της ουσίας εξαφανίζεται επίσης ταχέως (Brunton, 

Lazo & Parker, 2006). Παρ’ όλα αυτά σε μοντέλα με πειραματόζωα έχει καταδειχθεί 

ότι η αντοχή σε μεγάλες δόσεις κανναβινοειδών μπορεί να επιμείνει και μετά από 

παρατεταμένες περιόδους αποχής από την ουσία (Dewey, 1986). Επιπλέον, 

αναφέρεται ότι στους ανθρώπους μπορεί να εμφανιστεί και ανάστροφη αντοχή 

(reverse tolerance) ιδιαίτερα όσον αφορά στο «ανέβασμα», όπου μικρότερες δόσεις 

επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Hollister, 1986), ενώ μπορεί να αναπτυχθεί 

διασταυρούμενη αντοχή ανάμεσα στη κάνναβη και την αιθυλική αλκοόλη αλλά όχι 

μεταξύ κάνναβης και άλλων ψευδαισθησιογόνων (Leonard, 2003).  

Παρόλο που υπάρχουν κάποιες αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη μεταβολικής 

αντοχής, η φαρμακοδυναμικού τύπου αντοχή φαίνεται να εξηγεί αποτελεσματικότερα  

τέτοιου είδους φαινόμενα. Εξάλλου, πειράματα με ραδιοσημασμένη THC έχουν 

δείξει ότι σε ζώα τα οποία έχουν αναπτύξει αντοχή στις φαρμακολογικές δράσεις της 

THC η κατανομή της THC στον εγκέφαλο δε διαφέρει από αυτή που παρατηρείται σε 

ζώα που πήραν την ουσία για πρώτη φορά – δεν υπάρχει δηλαδή αυξημένος 

μεταβολισμός της ουσίας (Dewey, 1986). Η αντοχή στις δράσεις της κάνναβης 

σχετίζεται με δυο διαφορετικούς μηχανισμούς. Η χρόνια χρήση κανναβινοειδών 

μπορεί να προκαλέσει τόσο μειορύθμιση  όσο και απευαισθητοποίηση των CB1 

υποδοχέων. Μελέτες αυτοραδιογραφίας έδειξαν μειωμένη ικανότητα δέσμευσης 
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κανναβινοειδών στους CB1 υποδοχείς καθώς και μειωμένη ικανότητα ενεργοποίησης 

των G πρωτεϊνών μετά από χορήγηση κανναβινοειδών σε επίμυες που τους 

χορηγήθηκε χρονίως THC. Τα φαινόμενα αυτά βρέθηκε ότι αναπτύσσονται με 

χρονοεξαρτώμενο τρόπο (Breivogel και συν., 1999). Ο δεύτερος μηχανισμός 

σχετίζεται με τη ταχεία ενδοκύτωση των υποδοχέων μετά από την δέσμευση με τον 

αγωνιστή. Πειράματα έδειξαν ταχεία εσωτερίκευση του υποδοχέα μετά την 

ενεργοποίηση των υποδοχέων από ισχυρούς συνθετικούς αγωνιστές όπως το WIN 

55,212-2, το CP 55,940 και το HU 210. Συνθετικά ανάλογα του ανανταμίδιου φάνηκε 

ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικά και μόνο όταν χορηγούνται σε μεγάλες δόσεις, 

ενώ η THC φάνηκε να προκαλεί μόνο μικρού βαθμού εσωτερίκευση των υποδοχέων 

(Hsieh και συν., 1999). Έτσι, καθώς η THC είναι ασθενής αγωνιστής των CB1 

υποδοχέων η απευαισθητοποίηση και η μείωση του αριθμού των υποδοχέων φαίνεται 

να αποτελεί τον μηχανισμό ανάπτυξης αντοχής στους χρήστες κάνναβης. Μετά τη 

διακοπή της λήψης της ουσίας ο αριθμός και η απαντητικότητα των υποδοχέων 

επανέρχεται ταχέως στο φυσιολογικό (Julien, 2003). 

Συμπτώματα συνδρόμου στέρησης δεν παρατηρούνται σε κλινικούς πληθυσμούς, 

γεγονός που γίνεται αντιληπτό από το μικρό αριθμό ατόμων που αναζητούν θεραπεία 

λόγω εξάρτησης από κανναβινοειδή (Brunton, Lazo & Parker, 2006). Επιπλέον, το 

DSM-IV-TR δεν περιλαμβάνει το σύνδρομο στέρησης από κανναβινοειδή με την 

αιτιολογία ότι η κλινική σημασία του είναι αβέβαιη (American Psychiatric 

Association, 2004˙ Rey, Martin & Krabman, 2004). Ωστόσο, σε υγιείς εθελοντές έχει 

παρατηρηθεί ένας τύπος συνδρόμου στέρησης μετά από αιφνίδια διακοπή λήψης 

πολύ υψηλών δόσεων της ουσίας. Αυτό περιλαμβάνει νευρικότητα, άγχος, δυσφορία, 

ευερεθιστότητα, αϋπνία, ανορεξία, απώλεια βάρους, μυϊκό τρόμο, αυξημένα 

αντανακλαστικά και αλλαγή στο μοτίβο των σταδίων του ύπνου. Επιπλέον, έχουν 

αναφερθεί και συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα όπως αλλαγές στον 

καρδιακό ρυθμό, τη πίεση του αίματος, αυξημένη εφίδρωση και διάρροια. Έτσι, 

κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μπορεί να επέλθει κατά περίπτωση τόσο ψυχική 

όσο και σωματική εξάρτηση (Ashton 2001˙ Johns, 2001˙ Leonard, 2003). Από την 

άλλη, η διακοπή του συνδρόμου στέρησης μετά την χορήγηση της ουσίας που το 

προκαλεί αποτελεί το πιο αποδεκτό κριτήριο για την εμφάνιση σωματικής εξάρτησης. 

Κάτι τέτοιο όμως δεν μπόρεσε να αποδειχθεί σε διάφορα πειράματα, γεγονός που 

αφήνει ακόμα ανοιχτά ερωτηματικά για το κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί 

σωματική εξάρτηση από τα κανναβινοειδή (Dewey, 1986). Είναι βέβαιο ότι 
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χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να εξακριβωθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο από 

κάποιους ερευνητές υποστηρίζεται ότι σε χρόνιους, βαρείς χρήστες κάνναβης το 

σύνδρομο στέρησης μετά από διακοπή λήψης της ουσίας είναι ανάλογο με αυτό του 

συνδρόμου στέρησης της νικοτίνης (Rey, Martin & Krabman, 2004) 

συμπεριλαμβανομένης της ακαταμάχητης επιθυμίας για λήψη της ουσίας, ιδιαίτερα 

στους νεαρούς χρήστες (Julien, 2003). 

 

 

1.3.4 Θεραπευτικές χρήσεις 
 

Η κάνναβη έχει χρησιμοποιηθεί εμπειρικά από τον άνθρωπο για τη θεραπεία 

διαφόρων ασθενειών για πολλά χρόνια. Οι πρώτες αναφορές για την ιατρική της 

χρησιμότητα εντοπίζονται σε κινέζικα κείμενα που χρονολογούνται περίπου στο 3000 

π.Χ., σύμφωνα με τα οποία η κάνναβη συνιστάται για τη θεραπεία μιας σειράς 

ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ελονοσίας, της δυσκοιλιότητας, των 

ρευματικών πόνων και των πόνων κατά τον τοκετό. Επιπλέον αναφέρεται και η 

χρήση της συνδυαστικά με κρασί για την επίτευξη χειρουργικής αναισθησίας ενώ 

στην Ινδία χρησιμοποιήθηκε και ως αναλγητικό, αντισπασμωδικό, αντιεπιληπτικό, 

υπνωτικό και αντιεμετικό φάρμακο (Robson, 2001). Η χρήση της κάνναβης στη 

σύγχρονη δυτική ιατρική έγινε δημοφιλής κατά τον 19ο αι. όταν περιγράφηκαν οι 

μυοχαλαρωτικές, αντισπασμωδικές, αναλγητικές, αντιεμετικές, υπνωτικές και 

ηρεμιστικές/αγχολυτικές της δράσεις (Baker και συν., 2003). 

 Οι έρευνες πάνω στα φυσικά κανναβινοειδή, η σύνθεση νέων εκλεκτικών 

σκευασμάτων για τους υποδοχείς, η ανακάλυψη του ενδογενούς συστήματος των 

κανναβινοειδών και η δημιουργία διαγονιδιακών μυών που δεν εκφράζουν τους CB 

υποδοχείς προώθησαν τις επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά στον φυσιολογικό ρόλο 

του συστήματος των κανναβινοειδών αλλά και την προσπάθεια ανεύρεσης νέων, 

επιστημονικά εμπεριστατωμένων θεραπευτικών εφαρμογών για τις ουσίες αυτές. Στις 

μέρες μας, η καλλιέργεια και χρήση φυτικής κάνναβης για θεραπευτικούς σκοπούς 

επιτρέπεται στη πολιτεία της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στην 

Ιταλία και την Καμπέρα της Αυστραλίας, μόνο εφόσον υπάρχει ιατρική άδεια 

(Robson, 2001˙ Rey, Martin & Krabman, 2004). 
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Ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί συνθετικά κανναβινοειδή σε 

κάψουλες (η ναμπιλόνη από το 1983 στη Βρετανία και η δροναβινόλη σε μορφή 

σησαμελαίου από το 1986 στις ΗΠΑ) για την πρόληψη της ναυτίας και των εμέτων 

στους ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου. 

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία για τα ευεργετικά 

αποτελέσματα της χρήσης κάνναβης σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση (Π.Σ.) και 

σε ασθενείς με άλλες νευρολογικές διαταραχές. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη Π.Σ., οι 

ασθενείς αναφέρουν ότι το κάπνισμα κάνναβης μπορεί να τους ανακουφίσει από μια 

σειρά συμπτωμάτων όπως τη νυχτερινή σπαστικότητα, την αταξία, τον μυϊκό πόνο, 

τη κατάθλιψη, το τρόμο, το άγχος, τους σπασμούς κατά το περπάτημα και τις 

διαταραχές στην ισορροπία (Robson, 2001). Πρόσφατα διατέθηκε στο εμπόριο το 

κανναβινοειδές Sativex για χρήση στους ασθενείς με Π.Σ. Ακόμα πιο πρόσφατα, στον 

Καναδά το 2001, επετράπη το κάπνισμα τσιγάρων κάνναβης σε αυτούς τους 

ασθενείς, όσο και στους ασθενείς που πάσχουν από AIDS, καρκίνο και επιληψία 

(Degenhardt & Hall, 2008). 

Ιδιαίτερα όσον αφορά στο AIDS, διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί στις επιδράσεις 

των κανναβινοειδών στην όρεξη για τους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο 

της νόσου αυτής. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν υπερέμεση λόγω των φαρμάκων που 

λαμβάνουν, έντονη καχεξία και ψυχολογικά προβλήματα (λόγω της κοινωνικής 

απομόνωσης-στίγματος και των αρνητικών συναισθημάτων λόγω του επερχόμενου 

θανάτου). Τα κανναβινοειδή, εκτός των ευεργετικών αντιεμετικών και ορεξιογόνων 

δράσεών τους, μπορούν να βελτιώσουν και τη ψυχική τους διάθεση (Μαρσέλος, 

1997). Η δροναβινόλη που όπως αναφέρθηκε κυκλοφορεί σε μορφή σησαμελαίου 

εδώ και αρκετά χρόνια στις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των 

συμπτωμάτων και αυτών των ασθενών (Julien, 2003). 

Επιπλέον, τα κανναβινοειδή μπορεί να αποτελέσουν στο μέλλον θεραπεία για το 

γλαύκωμα κλειστής γωνίας (λόγω της ικανότητάς τους να μειώνουν την ενδοφθάλμια 

πίεση), της βρογχίτιδας και του άσθματος (λόγω των βρογχοδιασταλτικών ιδιοτήτων 

τους), να χρησιμοποιηθούν συνεργικά με οπιοειδή για την επίτευξη μεγαλύτερου 

βαθμού αναλγησίας με μικρότερη ποσότητα φαρμάκων αλλά και για την 

αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου (Dewey, 1986). 

Άλλες πιθανές θεραπευτικές χρήσεις για τα κανναβινοειδή μπορεί να αποτελούν η 

υπέρταση, η επιληψία, η χρήση τους ως επικουρικό φάρμακο κατά το σύνδρομο 

στέρησης από οπιοειδή και άλλες ουσίες και τη διατήρηση αποχής από αυτές. Επίσης,  

 28



είναι πιθανόν να υπάρχουν αντικαρκινικές δράσεις που μπορεί να αξιοποιηθούν 

κλινικά όπως και αντιπυρετικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Χρήσιμες δράσεις 

των κανναβινοειδών μπορεί να αποβούν τέλος οι αγχολυτικές και οι αντιπαρασιτικές 

τους δράσεις ενώ μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί κάποιο σκεύασμα ως 

φάρμακο ενάντια στην ημικρανία και ως θεραπεία για το σύνδρομο Tourette (Dewey, 

1986˙ Hollister, 1986˙ Robson, 2001˙ Darmani, 2002). 

Εκτός από την συμπτωματική θεραπεία με κανναβινοειδή, ενθαρρυντικά στοιχεία 

στη βιβλιογραφία υπάρχουν για μελλοντική χρήση κανναβινοειδών στην πρόληψη 

νευροεκφυλιστικών διαταραχών όπως η χορεία του Huntington. Μελέτες έχουν δείξει 

ότι η απώλεια CB1 υποδοχέων στο ραβδωτό σχετίζεται με την εμφάνιση σημείων της 

νόσου, πριν ακόμα παρατηρηθεί εκφύλιση των νευραξόνων. Η ενεργοποίηση των 

εναπομεινάντων υποδοχέων από τα κανναβινοειδή έχει βρεθεί ότι μπορεί να 

περιορίσει την εμφάνιση της ασθένειας σε πειραματικά μοντέλα (Baker και συν., 

2003). Εκτός της νευροπροστασίας αυτού του τύπου, έχει παρατηρηθεί 

νευροπροστασία στον εγκέφαλο μετά από τραύμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

και ισχαιμικές προσβολές. Ωστόσο, τα ευρήματα από διάφορα εργαστήρια και από 

διαφορετικές πειραματικές διατάξεις είναι αντικρουόμενα και είναι σίγουρο ότι 

πρέπει διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες για την επιβεβαίωση των δράσεων αυτών 

(Julien, 2003˙ Sarne & Keren, 2004).  

Η μεγαλύτερη μελλοντική πρόκληση για τους φαρμακολόγους είναι η ανακάλυψη 

φαρμάκων που να έχουν κλινική χρησιμότητα χωρίς την πρόκληση ανεπιθύμητων 

ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των κανναβινοειδών δεν είναι σοβαρές και 

απειλητικές για τη ζωή. Οι πιο κοινές είναι η ζαλάδα, η ορθοστατική υπόταση, η 

σύγχυση, η αποπροσωποποίηση και οι διαταραχές σε γνωσιακό (π.χ. διαταραχές στη 

μνήμη) αλλά και ψυχιατρικό επίπεδο (π.χ. εμπειρίες άγχους). Στη πραγματικότητα ο 

περιορισμός στη χρήση των κανναβινοειδών στη κλινική πράξη αφορά στο 

διαχωρισμό των ευεργετικών δράσεων από αυτές που σχετίζονται με τις ανώτερες 

νοητικές λειτουργίες. Επιπλέον, συγκεκριμένα όσον αφορά στη χρήση μαριχουάνας 

μέσω του καπνίσματος έχουν αναφερθεί (σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό) και 

προβλήματα από το αναπνευστικό και το γαστρεντερικό σύστημα (Hollister, 1986˙ 

Leonard, 2003˙ Wang και συν., 2008). Γενικά, οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαίνεται να 

είναι οι ίδιες με αυτές που παρατηρούνται και κατά τη ψυχαγωγική χρήση. Δεν έχουν 

γίνει ωστόσο μακροχρόνιες μελέτες για την εξακρίβωση πιθανών επιβλαβών δράσεων 
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των κανναβινοειδών μετά από χρόνια χρήση για φαρμακευτικούς σκοπούς ώστε να 

μπορεί να εξαχθεί ασφαλώς κάποιο συμπέρασμα (Degenhardt & Hall, 2008). 

Μελλοντικές κατευθύνσεις όσον αφορά στη θεραπευτική χρήση των 

κανναβινοειδών σχετίζονται με τον ακριβή εντοπισμό του προβλήματος όσον αφορά 

στο ενδογενές σύστημα των κανναβινοειδών. Έτσι, φαίνεται ότι σε κάποιες ασθένειες 

το σύστημα απορυθμίζεται προς τα πάνω και σε κάποιες άλλες προς τα κάτω. Έχει 

πλέον συντεθεί μεγάλος αριθμός εκλεκτικών αγωνιστών και ανταγωνιστών, όπως και 

έμμεσων αγωνιστών (π.χ. αναστολείς επαναπρόσληψης ή αποδόμησης των ενδογενών 

κανναβινοειδών) (Di Marzo, 2008b). Οι κλινικές μελέτες πάνω σε τέτοιου είδους 

σκευάσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και φαίνεται πιθανό πως στο μέλλον τα 

κανναβινοειδή θα χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά σε μια σειρά διαταραχών. 

 30



2. Πείραμα 1ο – Αύξηση των ηδονικών αποκρίσεων 

και αναστολή του φαινομένου της εξοικείωσης από 

την THC  
 

2.1 Σκοπός της Έρευνας 
 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι τα κανναβινοειδή ασκούν ορεξιογόνους δράσεις, ιδιαίτερα 

δε για γλυκές τροφές, δράσεις που έχουν αξιοποιηθεί κλινικά για τη βοήθεια 

συγκεκριμένων περιπτώσεων ασθενών (βλ. Eισαγωγή). Εργαστηριακά, έχει βρεθεί ότι 

τόσο η THC και συνθετικά κανναβινοειδή, όσο και το ενδογενές κανναβινοειδές 

ανανταμίδιο, αυξάνουν την πρόσληψη τροφής και γλυκών διαλυμάτων και ότι οι 

δράσεις αυτές εξαρτώνται από τους CB1 υποδοχείς (Williams, Rogers & Kirkham, 

1998˙ Gallate και συν., 1999˙ Williams & Kirkham, 1999). Τα δεδομένα αυτά 

οδήγησαν στην υπόθεση ότι το ενδογενές σύστημα κανναβινοειδών μπορεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης και της πρόσληψης τροφής. Αναλόγως, το 

γεγονός ότι ανταγωνιστές των CB1 υποδοχέων καταστέλλουν την πρόσληψη τροφής 

(McLaughlin και συν., 2003) οδήγησε στην υπόθεση ότι το ενδογενές σύστημα 

κανναβινοειδών δυσλειτουργεί σε παθολογικές καταστάσεις όπως η παχυσαρκία, και 

ότι οι συγκεκριμένοι ανταγωνιστές μπορεί στο μέλλον να αποτελέσουν θεραπεία για 

σχετικές διαταραχές (Piomelli, 2005). 

Έχει επίσης προταθεί, ότι τα κανναβινοειδή δεν δρουν μόνο απευθείας στα κέντρα 

λήψης τροφής (π.χ. υποθάλαμος) αυξάνοντας την όρεξη αλλά και ότι εμπλέκονται σε 

διεργασίες ανταμοιβής που σχετίζονται με την κινητοποιητική ή/και την ηδονική αξία 

της τροφής (Williams & Kirkham, 1999˙ Kirkham, 2003˙ Jarrett, Limebeer & Parker, 

2005). Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία απόκρισης στη γεύση 

(taste reactivity test) όπως παρουσιάστηκε από τους Grill και Norgren (1978) (βλ. 

παρακάτω) για να εξακριβωθεί αν τα κανναβινοειδή (εν προκειμένω η THC) μπορούν 

να ενισχύσουν τις ηδονικές αποκρίσεις σε γευστικά ερεθίσματα. – αν μπορούν 

δηλαδή να αυξήσουν την ευχαρίστηση. Έτσι, εγχύθηκαν απευθείας στη στοματική 

κοιλότητα επίμυων διαλύματα σουκρόζης 5 και 20 % («γλυκό ερέθισμα»), διάλυμα 

κινίνης(quinine) και κορεσμένο διάλυμα NaCl («αποστροφικά ερεθίσματα») σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα μετά την χορήγηση διαφορετικών δόσεων THC, και 
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καταγράφηκε η συμπεριφορά τους. Επιπλέον, εξετάστηκε εάν ο ανταγωνιστής των 

CB1 υποδοχέων ριμοναμπάτη (rimonabant) μπορεί να αναστρέψει τις επιδράσεις της 

THC στη δοκιμασία απόκρισης στη γεύση, καθώς και ο ανταγωνιστής των μ 

υποδοχέων των οπιοειδών ναλτρεξόνη, δεδομένης της αλληλεπίδρασης των 

ενδογενών συστημάτων οπιοειδών και κανναβινοειδών. 

Η δεύτερη φάση του πειράματος, βασίστηκε σε προηγούμενα ευρήματα των 

Bassareo και συν. (2002), του ίδιου εργαστηρίου στο οποίο έλαβε χώρα και η 

συγκεκριμένη εργασία. Στα πειράματα αυτά, χρησιμοποιώντας τη τεχνική της in vivo 

εγκεφαλικής μικροδιαπίδυσης βρέθηκε μεταξύ άλλων ότι τα μη οικεία, εύγευστα 

ερεθίσματα, όπως το διάλυμα σοκολάτας και τα σνακ από τυρί (Fonzies), αυξάνουν 

τα επίπεδα ντοπαμίνης στον πυρήνα και το κέλυφος του επικλινούς πυρήνα καθώς 

και στον προμετωπιαίο φλοιό. Η αύξηση στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα 

βρέθηκε να είναι ευαίσθητη στην εξοικείωση (habituation) μετά από μια μόνο δοκιμή. 

Δηλαδή όταν τα γευστικά ερεθίσματα καταναλώθηκαν για δεύτερη φορά απέτυχαν να 

αυξήσουν τα επίπεδα ντοπαμίνης. Το φαινόμενο της εξοικείωσης δεν παρατηρήθηκε 

ούτε στον πυρήνα του επικλινούς πυρήνα ούτε στον προμετωπιαίο φλοιό. Έτσι, 

φάνηκε ότι τα επίπεδα ντοπαμίνης στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα είναι 

ευαίσθητα σε ερεθίσματα μη οικεία και με ισχυρή κινητοποιητική επίδραση 

(motivational impact) (Bassareo, De Luca, & Di Chiara, 2002).  

Έτσι, χρησιμοποιήθηκε και πάλι η τεχνική της in vivo εγκεφαλικής 

μικροδιαπίδυσης για να εξεταστεί αν η χορήγηση THC μπορεί να μεταβάλλει το 

φαινόμενο της εξοικείωσης όσον αφορά στην αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης στο 

κέλυφος του επικλινούς πυρήνα μετά την παρουσίαση οικείων γευστικών 

ερεθισμάτων. 

 

 

2.2 Υλικά & Μέθοδοι 
 

2.2.1 Πειραματόζωα 

 

Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν ενήλικοι άρρενες επίμυες Sprague-

Dawley βάρους 250-280g (Charles River, Calco, Italy). Πριν τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων τοποθετούνταν σε κλωβούς ανά τέσσερις και είχαν ελεύθερη πρόσβαση 
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σε τροφή και νερό. Η διαμονή τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ζωοκομείου 

περιλάμβανε τεχνητό δωδεκάωρο κύκλο εναλλαγής φωτός και σκότους (07:00-19:00 

φως και 19:00-07:00 σκοτάδι) σε σταθερή θερμοκρασία (20-23˚C) και υγρασία (60 

%). Μετά την επέμβαση τοποθετούνταν σε ειδικούς κλωβούς μικροδιαπίδυσης (τόσο 

για τα πειράματα μικροδιαπίδυσης όσο και για τα πειράματα καταγραφής 

συμπεριφοράς) όπου παρέμεναν μέχρι το τέλος της πειραματικής διαδικασίας. Όλα τα 

πειράματα και οι χειρουργικές επεμβάσεις διεξήχθησαν μεταξύ 10:00 π.μ. και 16:00 

μ.μ. και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των 

ΗΠΑ (NIH Publications, No. 8023, τελευταία αναθεώρηση: 1978)και τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες για τη φροντίδα και τη χρήση των πειραματόζωων (EEC Council 86/609, 

27/01/1992, Νο 116). 

 

 

2.2.2 Κατασκευή καθετήρων  

 

Οι ενδοστοματικοί καθετήρες κατασκευαζόταν στο εργαστήριο και αποτελούνταν 

από ένα κομμάτι βελόνας 22 G και από ένα κομμάτι σωληνίσκου πολυαιθυλενίου 

(Polyethylene tubing-PE˙ ID 0.58 mm, OD 0.96 mm˙ Portex Limited, Hythe, Kent, 

UK). Ένα μέρος από το κομμάτι βελόνας, γινόταν λείο και εισερχόταν στη μια άκρη 

του PE. Η άλλη άκρη του ΡΕ κατέληγε σε ένα πεπλατυσμένο δίσκο ο οποίος είχε μια 

τρύπα για τη ροή του υγρού. 

Οι καθετήρες μικροδιαπίδυσης κατασκευαζόταν επίσης στο εργαστήριο και 

σύμφωνα με τη μέθοδο των Di Chiara και συν. (1993) όπως τροποποιήθηκε από τους 

Tanda και συν. (1996). Ήταν κάθετου, ομοκεντρικού-συγκεντρικού τύπου και 

αποτελούνταν από δυο μέρη τριχοειδούς από τετηγμένο πυρίτιο (fused silica-

ID:51mm, OD:140 mm, Polymicro Technologies Inc., Phoenix, USA), τα οποία 

εισερχόταν σε δυο μέρη από βελόνες 22G από ανοξείδωτο χάλυβα (Pentaferte S.p.A., 

Campli, Italy). Στο κάτω μέρος των τριχοειδών, που προεξείχαν από τα μέρη της 

βελόνας, τοποθετούνταν η ημιδιαπερατή μεμβράνη (AN69 fibers, Hospal Dasco, 

Bologna, Italy), και σταθεροποιούνταν με εποξειδική κόλλα. Το ενεργό μέρος της 

μεμβράνης ήταν 1.5 mm για τους καθετήρες που εμφυτεύθηκαν στον επικλινή 

πυρήνα και 3.0 mm για αυτούς που εμφυτεύθηκαν στον προμετωπιαίο φλοιό (βλ. 

εικόνα 2.1). Η ημιδιαπερατή μεμβράνη που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

πολυακριλονιτριλίου και πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη χρήση της σε πειράματα 
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μικροδιαπίδυσης (ήταν αδρανής, βιοσυμβατή και επέτρεπε την ανάκτηση ντοπαμίνης 

και άλλων ουσιών μικρού μοριακού βάρους (Horn & Engelmann, 2001).  

 
 

Εικόνα 2.1 Ο καθετήρας μικροδιαπίδυσης που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα εγκεφαλικής 

μικροδιαπίδυσης 

 

 

2.2.3 Στερεοταξική Επέμβαση και εμφύτευση καθετήρων 

 

Η τοποθέτηση των καθετήρων λάμβανε χώρα ενώ τα ζώα βρισκόταν υπό γενική 

αναισθησία. Τα πειραματόζωα αναισθητοποιούνταν με ένυδρο χλωράλη (300 mg/kg 

i.p.˙ Carlo Erba, Rodano, Milano, Italy).  

Στα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν στη πρώτη φάση του πειράματος ο 

ενδοστοματικός καθετήρας εισερχόταν στο επίπεδο του πρώτου τραπεζίτη, περνούσε 

κάτω από το ζυγωματικό και εξερχόταν στην επιφάνεια του τριχωτού της κεφαλής 

του ζώου (βλ. εικόνα 2.2). Εκεί, το PE σταθεροποιούνταν με τη βοήθεια στιγμιαίας 

κόλλας (Attack, Henkel Italia S.p.A., Milano, Ιtaly) και μετά την επέμβαση τα ζώα 

τοποθετούνταν στους ημισφαιρικούς κλωβούς.  
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Εικόνα 2.2 Αναπαράσταση της θέσης εμφύτευσης του ενδοστοματικού καθετήρα σε επίμυ 

 

 

Στα ζώα τα οποία έλαβαν μέρος στα πειράματα μικροδιαπίδυσης αρχικά 

τοποθετούνταν ο ενδοστοματικός καθετήρας όπως περιγράφηκε παραπάνω και 

ακολουθούσε η εμφύτευση των καθετήρων μικροδιαπίδυσης η οποία 

πραγματοποιούνταν με τη βοήθεια στερεοταξικής συσκευής (David Kopf 

Instruments). Οι συντεταγμένες για τις περιοχές προσδιορίστηκαν από τον 

στερεοταξικό άτλαντα των Paxinos & Watson (1998) (κέλυφος επικλινούς πυρήνα: 

1.7 mm προσθίως του βρέγματος, 0.9 mm πλαγίως της μέσης γραμμής, 7.7 mm 

κοιλιακά από την επιφάνεια της σκληρής μήνιγγας˙ πυρήνας επικλινούς πυρήνα: 1.6 

mm προσθίως του βρέγματος, 1.4 mm πλαγίως της μέσης γραμμής, 7.4 mm κοιλιακά 

από την επιφάνεια της σκληρής μήνιγγας˙. προμετωπιαίος φλοιός: 3.7 mm προσθίως 

του βρέγματος, 0.8 mm πλαγίως της μέσης γραμμής, 5 mm κοιλιακά από την 

επιφάνεια της σκληρής μήνιγγας). Μετά την εμφύτευση, οι καθετήρες 

μικροδιαπίδυσης σταθεροποιούνταν στο κρανίο με τη βοήθεια ακρυλικού 

πολυμερούς (Glaslonomer Cement CX-Plus, Shofu Inc., Kyoto, Japan). Στο τέλος της 

επέμβασης, ακολουθούσε συρραφή της τομής του δέρματος του κρανίου με ράμματα 

μεταξιού και το ζώο τοποθετούνταν στον ειδικό κλωβό μικροδιαπίδυσης, στο ίδιο 

χώρο όπου ελάμβανε χώρα η πειραματική διαδικασία το επόμενο πρωινό. 

 

 

2.2.4 Φάρμακα 

 

Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκε THC (50 mg/ml σε αιθανόλη) με προμηθευτή το 

Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για τη μελέτη των ουσιών κατάχρησης (National 
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Institute on Drug Abuse, Rockville, MD, USA). H THC διαλύθηκε περαιτέρω σε 

διάλυμα 40 % (w/v) κυκλοδεξτρίνης (cyclodextrin, RBI/SIGMA, Natick, MA, USA) 

και χορηγούνταν στα πειραματόζωα ενδοπεριτοναϊκά (i.p.)  όγκος ίσος με 2.0 ml/kg 

και σε δόσεις 0.5 ή 1.0 mg/kg 30 λεπτά πριν από την έναρξη της συμπεριφορικής 

δοκιμασίας. 

Η ριμοναμπάτη (SR-141716A˙National Institute on Drug Abuse, Natick, MA, 

USA) διαλυόταν σε 0.3 % Tween-80 και έκδοχο και χορηγούνταν όγκος ίσος με 2.0 

ml/kg και σε δόση 1.0 mg/kg. Η ναλτρεξόνη (RBI/SIGMA, Natick, MA, USA) 

διαλυόταν σε νερό και χορηγούνταν όγκος ίσος με 2.0 ml/kg στη δόση του 1.0 mg/kg. 

Τόσο η ριμοναμπάτη όσο και η ναλτρεξόνη χορηγούνταν στα πειραματόζωα 30 λεπτά 

πριν από τη χορήγηση της THC. 

Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμασία απόκρισης στη γεύση ήταν 

νερό (ουδέτερο ερέθισμα), διαλύματα σουκρόζης (ευχάριστα διαλύματα˙ 5 και 20 %  

zucchero di Sardegna semolato, SADAM S.p.A. Villasor, Cagliari), και διαλύματα 

κινίνης (5 x 10-4 M, Quinine hydrochloride, Sigma, Milano, Italy) και NaCl 

(κορεσμένο διάλυμα, 6.12 Μ, NaCl, Farmitalia Carlo Erba, Milano, Italy) που 

χρησιμοποιήθηκαν ως αποστροφικά γευστικά ερεθίσματα. Τόσο η σουκρόζη, όσο και 

η κινίνη και το NaCl διαλυόταν σε νερό της βρύσης. 

 

 

2.2.5 Δοκιμασία απόκρισης στη γεύση 

 

Η συγκεκριμένη συμπεριφορική δοκιμασία προτάθηκε από τους Grill και Norgren 

το 1978. Οι ερευνητές, έδειξαν ότι η απευθείας έγχυση διαλυμάτων στη στοματική 

κοιλότητα επίμυων προκαλεί συγκεκριμένες συμπεριφορικές αποκρίσεις σε κάθε 

διαφορετικό διάλυμα, οι οποίες είναι σταθερές μεταξύ των πειραματόζωων. Έτσι, 

φάνηκε ότι τα εύγευστα ερεθίσματα (π.χ. διαλύματα σουκρόζης) προκαλούν μια 

σειρά στερεοτυπικών, ηδονικών αντιδράσεων στους επίμυες: πλάγιες εξαγωγές της 

γλώσσας (lateral tongue protrusions), ρυθμικές εξαγωγές της γλώσσας (rhythmic 

tongue protrusion) και γλείψιμο των άκρων (paw licks) (βλ. και εικόνα 2.3). Τα πικρά 

διαλύματα, όπως το διάλυμα κινίνης, φάνηκε ότι προκαλούν τυπικές αντιδράσεις 

αποστροφής: άνοιγμα του στόματος (gapes), τριψίματα του σαγονιού (chin rubs), 

«πλυσίματα» του προσώπου (face washing), κλυδωνισμοί των πρόσθιων άκρων 

(flailing of the forelimbs), έκταση των πρόσθιων άκρων σαν το ζώο να θέλει να 
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απομακρύνει κάτι (paw tread) και αύξηση της κινητικότητας (locomotion) (βλ. και 

εικόνα 2.4). Τέλος, παρατηρήθηκαν και ουδέτερες αντιδράσεις μετά από έγχυση 

διαλυμάτων ουδέτερης γεύσης. Αυτές ήταν οι ρυθμικές κινήσεις του στόματος 

(rhythmic mouth movements) και η παθητική ροή του διαλύματος(passive drip of the 

solution) (Grill & Norgren, 1978˙ Berridge, 2000).  

Οι συγκεκριμένες αποκρίσεις για τα γλυκά και τα πικρά διαλύματα έχει βρεθεί ότι 

παρουσιάζουν ομολογία μεταξύ των επίμυων, των ανθρώπινων βρεφών και βρεφών 

άλλων πρωτευόντων (Steiner και συν., 2001) και έτσι έχει προταθεί ότι η 

συγκεκριμένη δοκιμασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση εκτίμηση της 

«ηδονικής ισχύος» γευστικών ερεθισμάτων (Berridge, 2000). Αξίζει να αναφερθεί σε 

αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τον Berridge, η συγκεκριμένη δοκιμασία αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο για την εξέταση της αρέσκειας (“liking”) για ένα γευστικό 

ερέθισμα (όπως καταμετράται από τις ηδονικές αποκρίσεις) και τον διαχωρισμό της 

από την επιθυμία (“wanting”) για αυτό - διακριτοί μηχανισμοί για τους οποίους στο 

παρελθόν υπήρξε σύγχυση όσον αφορά στην καταγραφή και τη μέτρησή τους 

(Berridge, 1996˙ Berridge, 2000). 

 

 

Α)                 Β) 

 

 

 

                         

 

 
Εικόνα 2.3 Ηδονικές συμπεριφορικές αποκρίσεις μετά από εύγευστα ερεθίσματα: Α) εξαγωγή της 

γλώσσας (tongue protrusion), B) γλείψιμο των άκρων (paw licks) (αδημοσίευτες φωτογραφίες από το 

αρχείο του εργαστηρίου) 
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A)               B) 

                                                   
 

Εικόνα 2.4 Τυπικές αντιδράσεις αποστροφής: Α) τρίψιμο του σαγονιού (chin rub), Β) άνοιγμα του 

στόματος (gape) (αδημοσίευτες φωτογραφίες από το αρχείο του εργαστηρίου) 

 

 

Στα συγκεκριμένα πειράματα, για τη χορήγηση του εκάστοτε διαλύματος, ο 

ενδοστοματικός καθετήρας συνδεόταν με μια αντλία ροής 0.2 mL/λεπτό και 

χορηγούνταν συνολικά 1 ml διαλύματος. Κατά την διάρκεια της εγχύσεως η 

συμπεριφορά των ζώων καταγραφόταν από μια βιντεοκάμερα και αργότερα 

βαθμολογήθηκαν. Κάθε πλάγια ή παράλληλη εξαγωγή της γλώσσας (για τις ηδονικές 

αποκρίσεις) και κάθε άνοιγμα του στόματος, τρίψιμο του σαγονιού, κλυδωνισμός των 

πρόσθιων άκρων και έκταση των άκρων (για τις αντιδράσεις αποστροφής) 

βαθμολογούνταν με έναν πόντο. Για τις υπόλοιπες αντιδράσεις (γλείψιμο των άκρων, 

«πλύσιμο» του προσώπου και αύξηση της κινητικότητας) λαμβάνονταν ένας πόντος 

εάν η διάρκειά τους ήταν μεταξύ 1 και 5 δευτερολέπτων και δυο πόντοι αν η διάρκειά 

τους ξεπερνούσε τα 5 δευτερόλεπτα. 

 

 

2.2.6 In vivo εγκεφαλική μικροδιαπίδυση & Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής 

Απόδοσης (HPLC) 

 

Η μέθοδος της in vivo εγκεφαλικής μικροδιαπίδυσης επιτρέπει τη συλλογή 

δειγμάτων από τον εξωκυττάριο χώρο οποιασδήποτε περιοχής του εγκεφάλου ενώ το 

ζώο είναι σε εγρήγορση. Διάφοροι πειραματικοί χειρισμοί μπορούν να ασκηθούν 

(χορήγηση φαρμάκου, συμπεριφορικοί χειρισμοί) και να εξεταστούν οι αποκλίσεις 

από τα βασικά επίπεδα όσον αφορά σε διάφορους νευροδιαβιβαστές-
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νευροτροποποιητές (Horn & Engelmann, 2001). Στα πειράματα της παρούσας 

εργασίας ανιχνεύονταν οι αποκλίσεις από τα βασικά επίπεδα ντοπαμίνης στις 

εκάστοτε εγκεφαλικές περιοχές (κέλυφος και πυρήνας επικλινούς πυρήνα, 

προμετωπιαίος φλοιός) κατά την παθητική ενδοστοματική έγχυση εύγευστου 

διαλύματος σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μετά από τη χορήγηση THC ή εκδόχου. 

Η τεχνική της in vivo εγκεφαλικής μικροδιαπίδυσης βασίζεται στη παθητική 

διάχυση, μέσω μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης, ουσιών από τον εξωκυττάριο χώρο 

στον εγκέφαλο, λόγω διαφοράς συγκέντρωσης (Di Chiara, 1990). Η διαφορά 

συγκέντρωσης αυτή αφορά στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) του εγκέφαλου του 

οργανισμού και ενός τεχνητού, το οποίο χορηγείται μέσω ενός καθετήρα, στην άκρη 

του οποίου βρίσκεται η ημιδιαπερατή μεμβράνη. Ο καθετήρας εμφυτεύεται 

στερεοταξικά στον εγκέφαλο του πειραματόζωου όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το 

τεχνητό ΕΝΥ προωθείται στον καθετήρα και από εκεί στον εγκέφαλο με σταθερή ροή 

μέσω μιας ειδικής αντλίας χαμηλής ροής. Μέσω του τεχνητού ΕΝΥ και κατά τη 

διάρκεια της συνεχούς ροής του μπορεί επίσης να χορηγηθεί οποιοδήποτε ουσία 

εφόσον δύναται να διαπεράσει την ημιδιαπερατή μεμβράνη. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

καλείται «ανάδρομη μικροδιαπίδυση» (“retrodialysis”) (Horn & Engelmann, 2001). 

Η in vivo εγκεφαλική μικροδιαπίδυση παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως η 

ελαχιστοποίηση της ιστικής βλάβης και η αποφυγή μηχανικής πίεσης της υπό μελέτη 

εγκεφαλικής περιοχής (κάτι που συμβαίνει με την παλαιότερη τεχνική “push-pull”), η 

λήψη σχετικά καθαρών δειγμάτων προς ανάλυση και η διατήρηση της 

ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε ζώα που βρίσκονται σε εγρήγορση και με αυτό τον τρόπο να 

συσχετιστούν οι μεταβολές στη συμπεριφορά με αλλαγές σε νευροχημικό επίπεδο. 

Τέλος, η δυνατότητα τοπικής χορήγησης φαρμάκων μέσω του καθετήρα (βλ. 

παραπάνω-“retrodialysis”) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη των 

επιδράσεων διάφορων ουσιών στην περιοχή που περιβάλλει τον καθετήρα. Μέσω 

αυτής της τεχνικής αποφεύγεται η υψηλή συγκέντρωση της ουσίας στο αίμα και η 

δράση της σε περιοχές εκτός της επιθυμητής (Di Chiara, 1990˙ Westernick, 1995˙ 

Horn & Engelmann, 2001). Ωστόσο, η in vivo εγκεφαλική μικροδιαπίδυση δε παύει 

να είναι μια επεμβατική τεχνική κατά την οποία «η εξωτερική διάμετρος των 

καθετήρων που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι περίπου χίλιες φορές μεγαλύτερη απ’ 

όσο οι συνάψεις από τις οποίες μελετάται κάποιος νευροδιαβιβαστής», πράγμα που 

σημαίνει ότι τα δείγματα δεν αφορούν στην απελευθερούμενη ουσία από τις θέσεις 
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απελευθέρωσης καθεαυτές (Di Chiara, 1990). Άλλο μειονέκτημα της τεχνικής είναι 

ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα για περισσότερες από 3-4 μέρες (λόγω 

της γλοίωσης στην περιοχή και της απόφραξης της μεμβράνης). Ωστόσο, αυτός ο 

περιορισμός μπορεί να αρθεί με τη χρήση οδηγών σωλήνων. Επίσης μειονέκτημα της 

τεχνικής αποτελεί και η περιορισμένη χρονική ανάλυση (time-resolution) των 

δειγμάτων, περιορισμός που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μεθόδους ανάλυσης 

που διατίθενται στο κάθε εργαστήριο (Westernick, 1995).  

Στη παρούσα μελέτη, οι καθετήρες μικροδιαπίδυσης συνδεόταν με τις αντλίες 

χαμηλής ροής (1 μL/λεπτό) οι οποίες περιείχαν διάλυμα Ringer (147 mmol/L NaCl, 4 

mmol/L KCl, 2.2 mmol/L CaCl2) την ημέρα του πειράματος. Μετά τη σύνδεση με τις 

αντλίες, ακολουθούσε διάστημα περίπου μισής ώρας χωρίς τη συλλογή δειγμάτων για 

να σταθεροποιηθεί η ροή δια μέσου του καθετήρα. Έπειτα, τα δείγματα συλλέγονταν 

κάθε 10 λεπτά (συλλέγονταν δηλαδή δείγματα 10μL) και εγχέονταν αμέσως σε μια 

συσκευή υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης  η οποία ήταν εφοδιασμένη με 

μια κολώνα ανάστροφης φάσης (reverse phase column, LC-18 DB, 15 cm, 5 μm το 

μέγεθος των σωματιδίων, Supelco, Ireland) και έναν ηλεκτροχημικό ανιχνευτή (ESA, 

Coulochem II, Bedford, MA, USA) για τον διαχωρισμό και την ποσοτικοποίηση της 

ντοπαμίνης αντίστοιχα. Το πρώτο ηλεκτρόδιο του ανιχνευτή ήταν ρυθμισμένο στα 

+125 mV (για τη φάση της οξείδωσης-oxidation) και το δεύτερο στα -175mV (για τη 

φάση της αναγωγής-reduction). Η σύνθεση της κινητής φάσης ήταν 50 mmol/L 

NaH2PO4, 0.1 mmol/L Na2-EDTA, 0.5 mmol/L n-octyl sodium sulphate, 15 % (v/v) 

μεθανόλη. Η οξύτητά της ήταν 5.5 pH. Η κινητή φάση διοχετευόταν με μια αντλία 

Jasco σε ροή 1 ml/λεπτό και η ευαισθησία της συγκεκριμένης διάταξης για τη 

ντοπαμίνη ήταν 5 fmol/δείγμα. Η απευθείας έγχυση των δειγμάτων στην συσκευή της 

υγρής χρωματογραφίας με τον παραπάνω εξοπλισμό περιγράφηκε για πρώτη φορά 

από τους Imperato & Di Chiara το 1984 και φάνηκε ότι είναι αξιόπιστη και 

κατάλληλη τεχνική για την in vivo μελέτη της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών 

(Imperato & Di Chiara, 1984). 

Στα πειράματα της παρούσας μελέτης, τα επίπεδα ντοπαμίνης που δε διέφεραν 

σημαντικά μεταξύ τους (όχι περισσότερο από 10 %) σε 3 συνεχή δείγματα 

θεωρούνταν ότι αντιπροσωπεύουν τα βασικά επίπεδα ντοπαμίνης για τις εκάστοτε 

περιοχές. Μετά από τη λήψη των βασικών επιπέδων ξεκινούσαν οι εκάστοτε 

πειραματικοί χειρισμοί. 
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2.2.7 Ιστολογία 

 

Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν στη πρώτη φάση 

του πειράματος θυσιάστηκαν χωρίς να είναι απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω 

ιστολογικών μελετών. Όσον αφορά στη δεύτερη φάση του πειράματος, μετά το τέλος 

των πειραμάτων μικροδιαπίδυσης τα ζώα θυσιάστηκαν και ο εγκέφαλός τους 

απομονώθηκε και μονιμοποιήθηκε ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή εμφύτευση των 

καθετήρων.  

Αρχικά τα ζώα θανατώνονταν με κορεσμένο διάλυμα ένυδρου χλωράλης (saturated 

solution 3 ml/kg i.p.˙ Carlo Erba, Rodano, Milano, Italy). Έπειτα η κεφαλή του ζώου 

απομονώνονταν από το υπόλοιπο σώμα με τη βοήθεια λαιμητόμου και τελικά ο 

εγκέφαλος αφαιρούνταν από το κρανίο και φυλαγόταν σε διάλυμα φορμαλδεΰδης 

(Carlo Erba, Rodano, Milano, Italy) σε θερμοκρασία δωματίου.  

Δυο μέρες μετά, λαμβάνονταν μετωπιαίες τομές πάχους 100 μm με τη βοήθεια 

δονούμενου μικροτόμου (Vibratome, Campden Instruments, 2Biological Instruments, 

Besozzo, Italy) στο επίπεδο των περιοχών στις οποίες είχε εμφυτευτεί ο καθετήρας 

μικροδιαπίδυσης. Οι τομές τοποθετούνταν σε πλάκες με πολλαπλές εσοχές (well 

plates) και έπειτα εξεταζόταν σε στερεοσκόπιο για να εξακριβωθεί η ορθή εμφύτευση 

του καθετήρα σύμφωνα με τον στερεοταξικό άτλαντα των Paxinos & Watson  (1998) 

(βλ. εικόνα 2.5). Μόνο τα ζώα στα οποία είχε εμφυτευθεί σωστά ο καθετήρας 

συμπεριλήφθηκαν ως υποκείμενα του πειράματος (N). 
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Εικόνα 2.5 Από αριστερά προς δεξιά: θέση εμφύτευσης των καθετήρων στον προμετωπαιίο φλοιό, το 

κέλυφος (sh) και τον πυρήνα (co) του επικλινούς πυρήνα (ανακατασκευασμένη από Paxinos & 

Watson, 1998) 

 

 

2.2.8 Στατιστική Ανάλυση 

 

Οι τιμές στις συμπεριφορικές δοκιμασίες αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο 

Statistica για Windows και με την ανάλυση διακύμανσης για πολλαπλές μετρήσεις 

(ANOVA for repeated measures). Ακολούθησε περαιτέρω στατιστική ανάλυση με το 

post hoc test Newman-Keuls με το κριτήριο στατιστικής σημαντικότητας να ορίζεται 

ως p<0.05. Στα πειράματα μικροδιαπίδυσης χρησιμοποιήθηκε επίσης η ANOVA 

πολλαπλών μετρήσεων και επιπλέον το post hoc του Tuckey. 
 

 

2.3 Αποτελέσματα 
 

2.3.1 Η THC αυξάνει τις ηδονικές αποκρίσεις στο διάλυμα σακχαρόζης 20 % με 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο. 

 

Στο πρώτο πάνελ (a) του σχήματος 2.1 παρουσιάζονται οι ηδονικές αποκρίσεις από 

την ενδοστοματική έγχυση διαλύματος σακχαρόζης 20 %, σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές μετά την χορήγηση THC [0.5 (N=4) και 1.0 mg/kg (N=6), i.p.] και εκδόχου 

(Ν=9). Η ANOVA διπλής κατεύθυνσης έδειξε σημαντική επίδραση της δόσης της 

THC (F(2, 16)=14.28˙ p<0.001)  και της χρονικής στιγμής της έγχυσης του διαλύματος 

(F(3,  48)= 7.13˙ p<0.001). Η ανάλυση με το post hoc test Newman-Keuls έδειξε ότι η 

σακχαρόζη προκαλεί περισσότερες ηδονικές αποκρίσεις στους επίμυες στους οποίους 

χορηγήθηκε 1.0 mg/kg THC (i.p.) απ’ ότι στους επίμυες που τους χορηγήθηκε 0.5 

mg/kg THC (i.p.) ή έκδοχο. 

Το δεύτερο πάνελ (b) του σχήματος 2.1 αναπαριστά τον συνολικό αριθμό των 

ηδονικών αποκρίσεων σε όλες τις χρονικές στιγμές καταγραφής. Η ANOVA μονής 

κατεύθυνσης κατέδειξε τη σημαντική επίδραση της THC (F(2, 16)=14.28˙ p<0.001) και 

το post hoc test Newman-Keuls αποκάλυψε ότι οι ηδονικές αποκρίσεις ήταν 
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υψηλότερες στα ζώα που τους είχε χορηγηθεί 1.0 mg/kg THC (i.p.) απ’ ότι σε αυτά 

που τους χορηγήθηκε 0.5 mg/kg THC (i.p.) ή έκδοχο. 

Λόγω των αποτελεσμάτων αυτών, στα επόμενα πειράματα χρησιμοποιήθηκε η 

δόση των 1.0 mg/kg THC (i.p.). 
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Σχήμα 2.1  Οι επιδράσεις της χορήγησης THC (0.5 & 1.0 mg/kg i.p.) όσον αφορά στις ηδονικές 

αποκρίσεις μετά από την ενδοστοματική χορήγηση διαλύματος σακχαρόζης 20 %. Απεικονίζονται οι 

μέσοι όροι (± SEM) όσον αφορά στις ηδονικές αποκρίσεις στα 30, 60, 120 και 240 λεπτά μετά τη 

χορήγηση της THC (πάνελ a). Στο πάνελ b απεικονίζονται οι μέσοι όροι των συνολικών τιμών για τις 

ηδονικές αποκρίσεις. (* p<0.05 & *** p<0.001 σε σχέση με την ομάδα που έλαβε έκδοχο, # p<0.05 σε 

σχέση με τη ομάδα που έλαβε δόση 0.5 mg/kg THC, ### p<0.001 σε σχέση με τις συνολικές ηδονικές 

αποκρίσεις μετά τη δόση 0.5 mg/kg THC). 

 

 

2.3.2 Η THC αυξάνει τις ηδονικές αποκρίσεις κατά την ενδοστοματική χορήγηση 

διαλυμάτων σακχαρόζης  συγκέντρωσης 5 και 20 % αλλά όχι κατά τη χορήγηση 

νερού. 
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Μετά τις πρώτες παρατηρήσεις διεξήχθησαν πειράματα για να μελετηθεί η 

ιδιότητα της THC στο να αυξάνει τις ηδονικές αποκρίσεις όσον αφορά στο νερό αλλά 

και σε διαλύματα σακχαρόζης διαφορετικών συγκεντρώσεων. 

Το σχήμα 2.2 δείχνει τις ηδονικές αποκρίσεις μετά την ενδοστοματική έγχυση 

νερού και διαλύματος σακχαρόζης συγκέντρωσης 5 και 20 %, σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές μετά την χορήγηση THC (1.0 mg/kg i.p.˙ THC-νερό: Ν=4, THC-

σακχαρόζη 5 %: Ν=6, THC-σακχαρόζη 20 %: Ν=5) και εκδόχου (έκδοχο-νερό: Ν=7, 

έκδοχο-σακχαρόζη 5 %: Ν=6, έκδοχο-σακχαρόζη 20 %: Ν=9). 

Στο πάνελ a του σχήματος 2.2 φαίνεται ότι το νερό προκάλεσε πολύ μικρό 

ποσοστό ηδονικών αποκρίσεων τόσο στην ομάδα που της χορηγήθηκε έκδοχο, όσο 

και σε αυτή που της χορηγήθηκε THC. Η ANOVA έδειξε ότι το χρονικό διάστημα 

ασκεί σημαντική επίδραση (F(3,  27)= 3.6˙ p<0.02) αλλά δεν έδειξε κάποια σημαντική 

επίδραση της THC. 

Στα πάνελ b και c του σχήματος 2.2 παρουσιάζονται οι ηδονικές αποκρίσεις όσον 

αφορά στα διαλύματα σακχαρόζης διαφορετικών συγκεντρώσεων, σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές έγχυσης, στις διαφορετικές πειραματικές ομάδες (που έλαβαν 

έκδοχο ή THC). Η ANOVA διπλής κατεύθυνσης έδειξε κύρια σημαντική επίδραση 

του φαρμάκου το οποίο έλαβε το κάθε ζώο (F(1,  10)= 7.83˙ p<0.02˙ F(1,  13)= 21.61˙ 

p<0.001) και της χρονικής στιγμής της χορήγησης των διαλυμάτων μετά τη χορήγηση 

THC ή εκδόχου (F(3,  30)= 3.4˙ p<0.03˙ F(3,  39)= 4.16˙ p<0.01) (στις παρενθέσεις τα 

στοιχεία παραθέτονται πρώτα για το διάλυμα σακχαρόζης 5 % και μετά για αυτό του 

διαλύματος συγκέντρωσης 20 %). Στο πείραμα κατά το οποίο χορηγήθηκε διάλυμα 

σακχαρόζης 5 %, αποκαλύφθηκε επίσης και σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας-

χρονικής στιγμής (F(3,  30)= 4.53˙ p<0.009). Το Newman-Keuls post hoc test έδειξε ότι 

η THC αυξάνει τις ηδονικές αποκρίσεις στο διάλυμα σακχαρόζης 5 % στα 30 και 60 

λεπτά (σχήμα 2.2 πάνελ b) ενώ στους επίμυες που τους χορηγήθηκε διάλυμα 

σακχαρόζης 20 % η THC φάνηκε να έχει μακροπρόθεσμες επιδράσεις (περισσότερο 

από 120 λεπτά) στην επίδοση της συμπεριφορικής δοκιμασίας (σχήμα 2.2 πάνελ c). H 

ANOVA τριών κατευθύνσεων όσον αφορά στις χρονικές στιγμές των εκάστοτε 

εγχύσεων, κατέδειξε σημαντική επίδραση της ομάδας (όσον αφορά στη χορήγηση 

των διαλυμάτων) (F(2,  28)= 49.32˙ p<0.0000001), του φαρμάκου (ή εκδόχου) (F(1,  28)= 

17.06˙ p<0.0003) και της χρονικής στιγμής της ενδοστοματικής έγχυσης του 

διαλύματος (F(3,  84)= 4.65˙ p<0.04), καθώς και σημαντική αλληλεπίδραση της ομάδας 

(όσον αφορά στα διαλύματα) και του φαρμάκου (F(2,  28)= 8.62˙ p<0.001). To post hoc 

 44



τεστ Newman-Keuls έδειξε ότι το διάλυμα σακχαρόζης 20 % προκάλεσε 

περισσότερες ηδονικές αποκρίσεις στα ζώα που έλαβαν THC, σε σχέση με αυτές που 

προκάλεσε το διάλυμα 5 % ή το νερό, καθ’ όλη τη διάρκεια των παρατηρήσεων (30-

120 λεπτά). 

Στο τελευταίο πάνελ του σχήματος 2.2 (d) παρουσιάζονται οι συνολικές ηδονικές 

αποκρίσεις μετά από ενδοστοματική έγχυση διαλυμάτων και μετά τη χορήγηση THC 

ή εκδόχου. Η ANOVA μονής κατεύθυνσης κατέδειξε τη σημαντική επίδραση της 

χορήγησης THC στα ζώα που τους εγχύθηκαν διαλύματα σακχαρόζης 5 και 20 % 

(F(1,  30)= 7.8˙ p<0.01 και F(1,  12)= 20.92˙ p<0.001 αντίστοιχα)  αλλά όχι σε αυτά που 

τους χορηγήθηκε νερό. Το τεστ Newman-Keuls έδειξε ότι η THC αύξησε τις 

συνολικές ηδονικές αποκρίσεις στα ζώα που τους χορηγήθηκαν διαλύματα 

σακχαρόζης 5 και 20 % (p<0.05 και p<0.001 αντίστοιχα). Η ANOVA διπλής 

κατεύθυνσης έδειξε σημαντική επίδραση της ομάδας (όσον αφορά στο διάλυμα 

έγχυσης) (F(2,  32)= 37.98˙ p<0.0000001), του φαρμάκου (F(1,  32)= 21.68˙ p<0.00005) 

και σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας-φαρμάκου (F(2,  32)= 11.2˙ p<0.0002). Το post 

hoc τεστ Newman-Keuls έδειξε ότι στα ζώα τα οποία έλαβαν THC η χορήγηση 

διαλύματος σακχαρόζης 20 % προκάλεσε μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ηδονικών 

αποκρίσεων σε σχέση με τη χορήγηση νερού ή διαλύματος σακχαρόζης 5 % (και για 

τα δυο p<0.0001). Στα ζώα που δεν έλαβαν THC οι συμπεριφορικές αποκρίσεις ήταν 

πιο έντονες μόνο σε σύγκριση με τη χορήγηση νερού (p<0.002). 

 

 

2.3.3 Η THC δε μειώνει τις αντιδράσεις αποστροφής μετά από ενδοστοματική 

χορήγηση διαλυμάτων κινίνης ή NaCl. 

 

Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζονται οι αντιδράσεις αποστροφής μετά από 

ενδοστοματική έγχυση διαλυμάτων κινίνης (a) και NaCl (b) σε επίμυες στους οποίους 

χορηγήθηκε THC (1.0 mg/kg i.p.˙ ομάδα κινίνης Ν=4, ομάδα NaCl N=6) ή έκδοχο 

(ομάδα κινίνης Ν=4, ομάδα NaCl N=5).  

Η ANOVA διπλής κατεύθυνσης δεν έδειξε σημαντική επίδραση ούτε όσον αφορά 

την ομάδα ούτε όσον αφορά το χρόνο χορήγησης των διαλυμάτων μετά τη χορήγηση 

των φαρμάκων. H ANOVA διπλής κατεύθυνσης έδειξε σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ χρόνου-ομάδας (F(3,  18)= 4.5˙ p<0.01). Το post hoc test Newman-Keuls δεν 

έδειξε καμία σημαντική μείωση στις αντιδράσεις αποστροφής σε καμία χρονική 
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περίοδο, γεγονός που υποδεικνύει ότι η χορήγηση της THC δε μεταβάλει την επίδοση 

όσον αφορά τις συγκεκριμένες αντιδράσεις.  

Στο τρίτο πάνελ του σχήματος 2.3 (c) παρουσιάζονται οι συνολικές αντιδράσεις 

αποστροφής όσον αφορά τις ομάδες κινίνης και NaCl. Η ANOVA μονής 

κατεύθυνσης δεν έδειξε καμία σημαντική επίδραση. 

 

 

2.3.4 Επιδράσεις του ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων ριμοναμπάτη και η 

επαγόμενη από αυτή αναστολή των επιδράσεων της THC. 

 

Το πάνελ a του σχήματος 2.4 αναπαριστά τις επιδόσεις όσον αφορά στις ηδονικές 

αποκρίσεις μετά από έγχυση διαλύματος σακχαρόζης 20 % σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές σε επίμυες στους οποίους χορηγήθηκε πριν ριμοναμπάτη (SR-141716A˙ 1.0 

mg/kg i.p., 30 λεπτά πριν) ή έκδοχο (παρακάτω θα αναφέρεται ως «η χορήγηση του 

πρώτου φαρμάκου» αντί του αγγλικού όρου «pretreatment») και κατόπιν THC ή 

έκδοχο («δεύτερη χορήγηση»).  

Η ANOVA διπλής κατεύθυνσης των συμπεριφορικών επιδόσεων δεν έδειξε καμία 

σημαντική επίδραση. 

Το δεύτερο πάνελ του σχήματος 2.4 (b) δείχνει τις συνολικές επιδόσεις όσον 

αφορά τις ηδονικές αποκρίσεις στις τέσσερις ομάδες φαρμακολογικού χειρισμού. Οι 

ομάδες που προέκυψαν ήταν οι εξής: έκδοχο-έκδοχο (Ν=9), ριμοναμπάτη-έκδοχο 

(Ν=6), έκδοχο-THC (N=8) και ριμοναμπάτη-THC (N=9). Η ANOVA διπλής 

κατεύθυνσης έδειξε σημαντική επίδραση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου (pre-

treatment) (F(1,  28)= 24.7˙ p<0.0001) και της δεύτερης χορήγησης (F(1,  28)= 14.7˙ 

p<0.001) καθώς και σημαντική αλληλεπίδραση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου 

και της δεύτερης χορήγησης (F(1,  28)= 14.7˙ p<0.001). Το post hoc test Newman-

Keuls αποκάλυψε ότι η συνολικές ηδονικές αποκρίσεις της ομάδας έκδοχο-THC 

διέφερε σημαντικά σε σχέση με τις άλλες πειραματικές ομάδες (p<0.001). Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η χορήγηση ριμοναμπάτης δεν αυξάνει τις ηδονικές 

επιδράσεις αλλά αναστέλλει τελείως τις επιδράσεις της THC στη συγκεκριμένη 

δοκιμασία. 
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2.3.5 Επιδράσεις του ανταγωνιστή των μ υποδοχέων των οπιοειδών ναλτρεξόνη 

και η επαγόμενη από αυτή αναστολή των επιδράσεων της THC. 

 

Στο πάνελ a του σχήματος 2.5 φαίνονται οι ηδονικές αποκρίσεις στη δοκιμασία 

απόκρισης στη γεύση μετά από ενδοστοματική έγχυση διαλύματος σακχαρόζης 20 % 

σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα σε επίμυες που έλαβαν ναλτρεξόνη (1.0 mg/kg 

i.p.) ή έκδοχο και μετά από 30 λεπτά τους χορηγήθηκε έκδοχο ή THC. Η ANOVA 

δυο κατευθύνσεων όσον αφορά στις ηδονικές αποκρίσεις δεν έδειξε κάποια 

στατιστικώς σημαντική επίδραση. 

Στο δεύτερο πάνελ του σχήματος 2.5 (b) φαίνεται η συνολική βαθμολογία για τις 

ηδονικές αποκρίσεις στο διάλυμα σακχαρόζης 20 % σε κάθε μια ομάδα πειραματικού 

χειρισμού (έκδοχο-έκδοχο: Ν=5, ναλτρεξόνη-έκδοχο: Ν=7, έκδοχο-THC: N=5 και 

ναλτρεξόνη-THC: N=7). Η ANOVA διπλής κατεύθυνσης έδειξε τη σημαντική 

επίδραση της χορήγησης του πρώτου φαρμάκου (F(1,  20)= 13.11˙ p<0.001) και της 

δεύτερης χορήγησης (F(1,  20)= 7.44˙ p<0.01). Το post hoc test Newman-Keuls έδειξε 

ότι οι συνολικές ηδονικές αποκρίσεις της ομάδας έκδοχο-THC διέφεραν σημαντικά 

σε σχέση με τις άλλες ομάδες (έκδοχο-έκδοχο: p<0.03, ναλτρεξόνη-ΤΗC: p<0.01, 

ναλτρεξόνη-έκδοχο: p<0.001) γεγονός που υποδεικνύει ότι η ναλτρεξόνη αναστέλλει 

τις επιδράσεις τις THC στις συγκεκριμένες συμπεριφορικές δοκιμασίες. 
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Σχήμα 2.2 Ηδονικές αποκρίσεις μετά από ενδοστοματική χορήγηση νερού και διαλυμάτων 

σακχαρόζης 5 και 20 % σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μετά από χορήγηση THC (1.0 mg/kg ip) ή 

εκδόχου. Απεικονίζονται οι μέσοι όροι (± SEM) των ηδονικών αποκρίσεων στα 30, 60, 120 και 240 

λεπτά μετά τη χορήγηση της THC ή του εκδόχου (πάνελ a, b και c) και οι μέσοι όροι των συνολικών 

ηδονικών αποκρίσεων (πάνελ d) (* p<0.05 & ***p<0.001 σε σχέση με την ομάδα που έλαβε έκδοχο, # 

p<0.0001 σε σχέση με τη ομάδα που έλαβε THC αλλά που της χορηγήθηκε διάλυμα σακχαρόζης 5 % ή 

νερό, § p<0.002 σε σχέση με την ομάδα που έλαβε έκδοχο και της χορηγήθηκε νερό). 
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Σχήμα 2.3 Αποκρίσεις αποστροφής μετά από ενδοστοματική χορήγηση πικρών διαλυμάτων κινίνης ή 

NaCl σε επίμυες που έλαβαν THC (1 mg/kg, i.p.) ή έκδοχο. Απεικονίζονται οι μέσοι όροι (± SEM) των 

αποκρίσεων αποστροφής στα 30, 60, 120 και 240 λεπτά μετά τη χορήγηση της THC ή του εκδόχου 

(πάνελ a και b) και οι μέσοι όροι των συνολικών ηδονικών αποκρίσεων (πάνελ c).  
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Σχήμα 2.4 Απεικόνιση της αναστολής των επιδράσεων της THC από την ριμοναμπάτη (SR-141716A). 

Απεικονίζονται οι μέσοι όροι (± SEM) των ηδονικών αποκρίσεων μετά από χορήγηση διαλύματος 

σακχαρόζης 20 % στα 30, 60, 120 και 240 λεπτά στους μετά τη χορήγηση ριμοναμπάτης-εκδόχου και 

ριμοναμπάτης-THC (πάνελ a) και οι μέσοι όροι των συνολικών ηδονικών αποκρίσεων σε όλες τις 

ομάδες φαρμακολογικού χειρισμού (πάνελ b) (*** p<0.001 σε σχέση με την ομάδα που έλαβε έκδοχο, 

ριμοναμπάτη και έκδοχο και ριμοναμπάτη και THC). 
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Σχήμα 2.5 Απεικόνιση της αναστολής των επιδράσεων της THC από την ναλτρεξόνη. Απεικονίζονται 

οι μέσοι όροι (± SEM) των ηδονικών αποκρίσεων μετά από χορήγηση διαλύματος σακχαρόζης 20 % 

στα 30, 60, 120 και 240 λεπτά μετά τη χορήγηση ναλτρεξόνης-εκδόχου και ναλτρεξόνης-THC (πάνελ 

a) και οι μέσοι όροι των συνολικών ηδονικών αποκρίσεων σε όλες τις ομάδες φαρμακολογικού 

χειρισμού (πάνελ b) (# p<0.03 σε σχέση με τη ομάδα που έλαβε μόνο έκδοχο, § p<0.01 σε σχέση με 

την ομάδα που έλαβε ναλτρεξόνη και THC, *** p<0.001 σε σχέση με την ομάδα που έλαβε 

ναλτρεξόνη και έκδοχο). 

 

 

2.3.6 Αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα μετά 

την χορήγηση THC και αναστολή από τη τελευταία του φαινομένου της 

εξοικείωσης κατά την ενδοστοματική έγχυση οικείου γευστικού ερεθίσματος. 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.6 η χορήγηση THC (1 mg/kg i.p.) προκάλεσε αύξηση 

στα εξωκυττάρια επίπεδα ντοπαμίνης στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα αλλά όχι 

 51



στον πυρήνα του επικλινούς πυρήνα και τον προμετωπιαίο φλοιό. Η ANOVA διπλής 

κατεύθυνσης κατέδειξε σημαντική επίδραση του φαρμάκου (THC ή έκδοχο - F(1,  8)= 

13.61˙ p<0.006), του χρόνου (F(5,  40)= 2.7˙ p<0.03) και της αλληλεπίδρασης χρόνου-

φαρμάκου (F(5,  40)= 2.44˙ p<0.05). Το post hoc test Tuckey έδειξε σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με τα βασικά επίπεδα ντοπαμίνης (στα 30 και 40 λεπτά μετά τη 

χορήγηση της THC) και σε σχέση με την ομάδα που της χορηγήθηκε έκδοχο (στα 30 

λεπτά μετά τη χορήγηση της THC). 

Επιπλέον, στο σχήμα 2.6 φαίνεται ότι η ενδοστοματική έγχυση του διαλύματος 

σακχαρόζης 20 % διεγείρει τη ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση στο κέλυφος του 

επικλινούς πυρήνα των ζώων που τους χορηγήθηκε THC, αλλά όχι στα ζώα στα 

οποία χορηγήθηκε έκδοχο. Η διέγερση της ντοπαμινεργικής νευροδιαβίβασης δε 

παρατηρήθηκε στον πυρήνα του επικλινούς πυρήνα και το προμετωπιαίο φλοιό. Η 

ANOVA διπλής κατεύθυνσης έδειξε σημαντική επίδραση του χρόνου (F(5,  40)= 3.2˙ 

p<0.01). To post hoc test Tuckey έδειξε σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα βασικά 

επίπεδα (στα 10 και 20 λεπτά μετά την έγχυση του διαλύματος σακχαρόζης 20 %) και 

σε σχέση με τα ζώα που έλαβαν έκδοχο (20 λεπτά μετά την έγχυση του διαλύματος 

σακχαρόζης 20 %). 
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Σχήμα 2.6 Σχηματική απεικόνιση των επιδράσεων της THC στα επίπεδα ντοπαμίνης πριν και μετά την 

έγχυση διαλύματος σακχαρόζης 20 %. Κάθε σχήμα αντιστοιχεί σε ένα δεκάλεπτο. Στο πρώτο πάνελ 

απεικονίζονται οι επιδράσεις στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα (NAc Shell), στο δεύτερο πάνελ στον 

πυρήνα του επικλινούς πυρήνα (Nac Core) και στο τρίτο πάνελ στον προμετωπιαίο φλοιό (PFCX). 

(γεμάτα σύμβολα: p<0.05 σε σχέση με τα βασικά επίπεδα, * p<0.05 σε σχέση με τα ζώα που έλαβαν 

έκδοχο). 
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2.4 Συζήτηση 

 

Το κύριο εύρημα της πρώτης φάσης του συγκεκριμένου πειράματος είναι ότι η 

THC αυξάνει τις ηδονικές αποκρίσεις στα γλυκά διαλύματα με δοσοεξαρτώμενο 

τρόπο και έχοντας μακροχρόνιες επιδράσεις (σε ένα φάσμα 4 ωρών). Οι επιδράσεις 

αυτές εξαρτώνται από τους CB1 υποδοχείς κανναβινοειδών και τους μ υποδοχείς 

οπιοειδών,  αφού η χορήγηση του εκλεκτικού ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων 

ριμοναμπάτη αλλά και του ανταγωνιστή των μ υποδοχέων, ναλτρεξόνη, ανέστρεψε 

τις παρατηρούμενες αυξήσεις στις ηδονικές αποκρίσεις. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι 

αποκρίσεις αποστροφής δεν επηρεάζονται μετά από τη χορήγηση THC.  

Πρόσφατα, ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και από άλλες ερευνητικές 

ομάδες χρησιμοποιώντας όμως διαφορετική μεθοδολογία και χωρίς να εξετάζεται ο 

ρόλος της ναλτρεξόνης στις επιδράσεις  της THC (Jarrett, Limebeer & Parker, 2005). 

Δεδομένης της συχνά αναφερόμενης στη βιβλιογραφία αλληλεπίδρασης των 

ενδογενών συστημάτων κανναβινοειδών-οπιοειδών (Tanda, Pontieri, & Di Chiara, 

1997˙ Solinas, Yasar, & Goldberg, 2007) τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

παρέχουν σημαντικά στοιχεία για την συμμετοχή και των δυο συστημάτων σε 

διεργασίες που αφορούν στην ηδονική απόκριση στα εύγευστα ερεθίσματα. Ωστόσο, 

εκτός των ενδογενών συστημάτων των οπιοειδών, στη βιβλιογραφία αναφέρεται 

ξεκάθαρα ότι τα GABAεργικά συστήματα παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη 

ρύθμιση της ηδονικής απόκρισης στα εύγευστα ερεθίσματα (Pecina & Berrigde, 

1996˙ Cooper, 2005). Χρειάζονται λοιπόν περαιτέρω μελέτες για να εξακριβωθεί αν η 

δράση των κανναβινοειδών όσον αφορά στην ηδονική «αξία» της τροφής 

επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπίδρασης με τα ενδογενή συστήματα οπιοειδών, τα 

GABAεργικά συστήματα ή και τα δυο. 

Στο δεύτερο σκέλος του πειράματος βρέθηκε ότι η χορήγηση της THC μπορεί να 

μεταβάλει τις αποκρίσεις σε νευροχημικό επίπεδο σε οικεία ερεθίσματα όπως το 

διάλυμα σακχαρόζης 20 %. Το συγκεκριμένο διάλυμα δεν έχει ισχυρή κινητοποιητική 

ισχύ δεδομένου ότι έχει ανάλογη γλυκύτητα με το μητρικό γάλα και έτσι αποτελεί 

οικείο ερέθισμα για τους επίμυες (Steiner και συν., 2001). Έτσι δεν μπορεί να 

αυξήσει τα επίπεδα ντοπαμίνης στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα γεγονός που 

παρατηρείται μετά από χορήγηση μη οικείων γευστικών ερεθισμάτων (Bassareo, De 

Luca, & Di Chiara, 2002).  
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Μετά τη χορήγηση της THC, το φαινομενικά οικείο διάλυμα σουκρόζης φάνηκε να 

μεταβάλει τις αποκρίσεις όσον αφορά στα επίπεδα ντοπαμίνης στο κέλυφος του 

επικλινούς πυρήνα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί η THC μπορεί να έχει τη 

δυνατότητα να μεταβάλει την ηδονική-κινητοποιητική ισχύ οικείων-ουδέτερων 

γευστικών ερεθισμάτων και η ορεξιογόνος δράση της μπορεί να εξηγείται εκτός των 

άλλων και μέσω αυτού του μηχανισμού. 

Όπως και στην έρευνα του 2002 (Bassareo, De Luca & Di Chiara, 2002), έτσι και 

στη συγκεκριμένη μελέτη καταδείχθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

επιπέδων ντοπαμίνης στο κέλυφος του επικλινούς πυρήνα και των ηδονικών 

αποκρίσεων. Ενώ το οικείο διάλυμα σακχαρόζης 20 % προκαλεί ηδονικές 

αποκρίσεις, δεν μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ντοπαμίνης στο κέλυφος του 

επικλινούς πυρήνα – εύρημα που έρχεται σε συμφωνία με την υπόθεση για τον ρόλο 

της ντοπαμίνης στην περιοχή, ότι δηλαδή σχετίζεται με την παρουσίαση μη οικείων 

ερεθισμάτων τα οποία έχουν ενισχυτικές-κινητοποιητικές ιδιότητες και όχι με την 

ηδονική απόκριση σε αυτά.  

Τα συγκεκριμένα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το ενδογενές σύστημα 

κανναβινοειδών μπορεί να σχετίζεται με τη ρύθμιση της κινητοποιητικής ισχύος 

εξωτερικών ερεθισμάτων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στα γευστικά ερεθίσματα η 

απορρύθμιση του ενδογενούς συστήματος κανναβινοειδών μπορεί να σχετίζεται με 

διαταραχές πρόσληψης τροφής, μεταξύ άλλων και της παχυσαρκίας (Piomelli, 2005˙ 

Di Marzo, 2008a). Η αδυναμία ελέγχου της ποσότητας τροφής που καταναλώνεται 

από κάποιους ασθενείς μπορεί να σχετίζεται με διαταραχές «εκτίμησης» της 

κινητοποιητικής ισχύος των γευστικών ερεθισμάτων. Η κλινική αποτελεσματικότητα 

του ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων ριμοναμπάτη στην απώλεια βάρους και όρεξης 

σε παχύσαρκους ασθενείς (Doggrell, 2008) μπορεί να οφείλεται στην επαναφορά της 

φυσιολογικής λειτουργίας του ενδογενούς συστήματος κανναβινοειδών και στην 

«ορθή» εκτίμηση των κινητοποιητικών ιδιοτήτων της τροφής. Ωστόσο, αναφέρεται 

ότι οι δράσεις της ριμοναμπάτης μπορεί να ασκούνται μέσω ρύθμισης του 

μεταβολισμού (Di Marzo, 2008a) ή μέσω δράσεων στα κέντρα ρύθμισης της όρεξης 

(π.χ. υποθάλαμος), οπότε γίνεται κατανοητό ότι το φαινόμενο είναι πολύπλοκο και 

ότι θα πρέπει να διεξαχθούν πολυεπίπεδες έρευνες για τη διαλεύκανση του ρόλου του 

ενδογενούς συστήματος κανναβινοειδών τόσο σε διαταραχές πρόσληψης τροφής 

όπως και κατά τη φυσιολογική λειτουργία τέτοιων συμπεριφορών. Στο μέλλον 

πάντως είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν ανταγωνιστές των CB1 υποδοχέων και σε 
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άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής όπως η ψυχαναγκαστική υπερκατανάλωση 

τροφής (binge eating). 

Συνοψίζοντας, τα συγκεκριμένα δεδομένα και των δυο φάσεων του παρόντος 

πειράματος υποδεικνύουν ότι το ενδογενές σύστημα κανναβινοειδών εμπλέκεται σε 

διεργασίες ανταμοιβής προερχόμενων από εξωτερικά ερεθίσματα μα με διαφορετικό 

τρόπο σε σχέση με την ηδονική απόκριση σε αυτά. Το πιο πιθανό είναι να υπάρχουν 

διαφορετικά συστήματα στον εγκέφαλο για τις δυο αυτές συνιστώσες και περαιτέρω 

μελέτες στο μέλλον θα ρίξουν φως σε αυτά τα φαινόμενα.  
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3. Πείραμα 2ο – Μελέτη αυτοχορήγησης της 2-

Αραχιδονυλγλυκερόλης (2-AG) 
 

3.1 Σκοπός της έρευνας 
 

Με τον όρο κατάχρηση ουσιών εννοείται ένα συνεχιζόμενο, επικίνδυνο για το 

άτομο, δυσπροσαρμοστικό πρότυπο χρήσης μιας ουσίας που έχει ως αποτέλεσμα 

δυσφορία ή/και σημαντική έκπτωση της φυσιολογικής ζωής του. Η εξάρτηση από 

ουσίες, ορίζεται ως μια χρόνια, υποτροπιάζουσα διαταραχή με χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα τη ψυχαναγκαστική αναζήτηση και λήψη της ουσίας, την απώλεια 

ελέγχου στηv ποσότητα που λαμβάνεται, την εμφάνιση αντοχής στις επιδράσεις της, 

την εμφάνιση συνδρόμου στέρησης μετά τη διακοπή της λήψης της και σημαντική 

έκπτωση στη φυσιολογική λειτουργικότητα του ατόμου(American Psychiatric 

Association, 2004). 

Για τη μελέτη των φαινομένων αυτών σε εργαστηριακό περιβάλλον, έχει 

χρησιμοποιηθεί κατά κόρον το πρότυπο αυτοχορήγησης ουσιών το οποίο 

περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1962 από τον Weeks(Weeks, 1962). Το μοντέλο 

αυτό βασίζεται στις αρχές της συντελεστικής μάθησης όπου η χορήγηση της ουσίας 

ως αποτέλεσμα μιας συμπεριφοράς αυξάνει(αν η ουσία έχει ευεργετικές επιδράσεις 

στο ζώο) ή μειώνει(αν η ουσία έχει βλαβερές συνέπειες για το ζώο) τις πιθανότητες 

εμφάνισής της. Αν τις αυξάνει, το φάρμακο θεωρείται ότι δρα ως θετικός ενισχυτής 

στη συμπεριφορά. Η συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία αποτελεί ένα χρήσιμο 

μοντέλο για τη μελέτη της κατάχρησης ουσιών σε εργαστηριακές συνθήκες και έχει 

προωθήσει ως ένα βαθμό τις γνώσεις μας για τους συμπεριφορικούς και 

νευροχημικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τέτοιου είδους φαινόμενα(Howell & 

Wilcox, 2001). Ωστόσο, όπως και οι περισσότερες διατάξεις για τις οποίες γίνεται 

προσπάθεια αναγωγής από τον άνθρωπο στα ζώα, έχει προβλήματα(για μια 

ανασκόπηση μελετών αυτοχορήγησης και επίλυσης σχετικών προβλημάτων βλ. 

Panlilio & Goldberg, 2007˙ ιδιαίτερα για πειράματα αυτοχορήγησης κοκαΐνης σε 

επίμυες βλ. Roberts, Morgan & Liu, 2007). 
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Ενώ οι περισσότερες ουσίες που τυγχάνουν κατάχρησης από τους ανθρώπους 

αυτοχορηγούνται από πειραματόζωα(Panlilio & Goldberg, 2007), στο παρελθόν 

υπήρξαν διάφορα προβλήματα στο να καταδειχθεί η αυτοχορήγηση 

κανναβινοειδών(ιδιαίτερα της THC)(Solinas, Yasar & Goldberg, 2007). Ωστόσο, 

πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι πρωτεύοντα αυτοχορηγούν δόσεις THC ανάλογες με 

αυτές που λαμβάνονται μέσω του καπνίσματος από τους ανθρώπους(Tanda, Munzar 

& Goldberg, 2000) ενώ ακόμη πιο πρόσφατα, πειράματα έδειξαν ότι οι επίμυες 

αυτοχορηγούν ενδοφλέβια το συνθετικό κανναβινοειδές WIN55,212-2 (Lecca και 

συν., 2006a) καθώς και THC στην περιοχή του VTA ή του επικλινούς πυρήνα 

(Zangen και συν., 2006). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι πρωτεύοντα αυτοχορηγούν το 

ενδογενές κανναβινοειδές ανανταμίδιο ενδοφλεβίως όπως και το συνθετικό του 

ανάλογο μεθανανταμίδιο. Αυτές οι επιδράσεις εξαρτώνται από τους CB1 υποδοχείς 

αφού η προηγούμενη χορήγηση του εκλεκτικού ανταγωνιστή των συγκεκριμένων 

υποδοχέων ριμοναμπάτη αναστέλλει τις ενισχυτικές ιδιότητες και των δύο ουσιών 

(Justinova και συν., 2005). Στη παρούσα μελέτη, εξετάστηκε αν αυτοχορηγείται το 

δεύτερο πιο καλά μελετημένο ενδογενές κανναβινοειδές, 2-αραχυδονυλγλυκερόλη (2-

AG), συστημικά (ενδοφλεβίως). 

 

 

3.2 Υλικά και Μέθοδοι 
 

3.2.1 Πειραματόζωα 

 

Τα πειραματόζωα που χρησιμοποιήθηκαν (όπως και όλες οι συνθήκες διαβίωσης 

και οι κανόνες χρήσης τους) ήταν ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και στο πρώτο 

πείραμα (βλ. ενότητα 2.2.1 Πειραματόζωα). Μετά την εμφύτευση των ενδοφλέβιων 

καθετήρων (βλ. παρακάτω) οι επίμυες τοποθετούνταν σε ξεχωριστούς κλωβούς ο 

καθένας και ελάμβαναν συγκεκριμένη ποσότητα τροφής για τον έλεγχο του βάρους 

τους (16 g τα οποία αντιστοιχούν σε 4 κυλινδρικές ράβδους τυποποιημένης τροφής, 

MIL topi e ratti, GLP diets, Stefano Morini, S.Paolo D’Enza, Italia). Ο έλεγχος του 

βάρους των ζώων αποσκοπούσε στην αποφυγή προβλημάτων (π.χ. απόφραξη, 

θάνατος του ζώου) με τον καθετήρα.  

 

 58



 

3.2.2 Χειρουργική Επέμβαση & Πειραματική Διαδικασία 

 

Η επέμβαση στους επίμυες λάμβανε χώρα ενώ αυτοί βρισκόντουσαν υπό γενική 

αναισθησία μετά από χορήγηση ένυδρου χλωράλης (300 mg/kg, i.p.˙ Carlo Erba, 

Rodano, Milano, Italy). Η επέμβαση αφορούσε στην εμφύτευση ενδοφλέβιων 

καθετήρων (Medical-Grade Tubing, Silastic, Dow Corning Corporation, Midland, 

USA) για τη χορήγηση του φαρμάκου όπως περιγράφηκε από τους Caine και Koob 

(1993). Οι καθετήρες εμφυτεύονταν στην δεξιά σφαγίτιδα φλέβα αφότου αυτή είχε 

καθαριστεί και απομονωθεί από τον συνδετικό ιστό. Στη φλέβα γινόταν μια μικρή 

τομή και κατόπιν εισερχόταν ο καθετήρας. Έπειτα, ο καθετήρας σταθεροποιούνταν 

στη φλέβα με τη  βοήθεια ραμμάτων μεταξιού και μετά ακολουθούσε περαιτέρω 

συρραφή του καθετήρα με τον συνδετικό ιστό. Ο καθετήρας περνούσε κάτω από το 

δέρμα με τη βοήθεια ενός μεταλλικού σωλήνα και εξαγόταν από την περιοχή της 

ωμοπλάτης όπου και σταθεροποιούνταν ξανά με τη βοήθεια ραμμάτων.  

Μετά την επέμβαση, ακολουθούσε μια περίοδος ανάκαμψης από την χειρουργική 

επέμβαση (το λιγότερο 7 ημέρες) κατά την οποία οι καθετήρες ξεπλένονταν με 0.1 ml 

γενταμικίνης (40 mg/kg˙ Gentalyn, Schering-Plough S.p.A., Comazzo, Italy) για την 

αποφυγή μολύνσεως και με 0.1 ml διαλύματος ηπαρίνης-εκδόχου (heparin 250 U/ml 

in 0.9 % sterile saline) για την αποφυγή απόφραξης του καθετήρα. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ανάκαμψης, στα πειραματόζωα φοριόταν για μια ώρα το 

ειδικό jacket που χρησιμοποιείται στους κλωβούς αυτοχορήγησης για τη συγκράτηση 

του καθετήρα, ώστε να εξοικειωθούν με αυτό.  

Μετά την περίοδο ανάκαμψης ακολουθούσε η πειραματική διαδικασία. Τα 

πειράματα λάμβαναν χώρα πάντα μεταξύ 10:00 π.μ. και 17:00 μ.μ. και τα ζώα 

τοποθετούνταν καθημερινά στους ειδικούς κλωβούς (Coulburn Instrument, 

Allentown, USA) για μια ώρα. Οι συγκεκριμένοι κλωβοί (βλ. εικόνα 3.1) είναι 

ηχομονωμένοι και περιλαμβάνουν δυο εσοχές για την εισδοχή της μουσούδας (σε 

ύψος 2 cm από το δάπεδο του κλωβού) εξοπλισμένες με φωτοκύτταρα: μια ενεργό, η 

εισχώρηση στην οποία συνεπαγόταν την έγχυση του φαρμάκου (25 

μg/20μL/kg/έγχυση) και μια ανενεργή. Ως διακριτικό ερέθισμα χρησιμοποιήθηκε ένα 

μικρό φωτεινό ερέθισμα το οποίο βρισκόταν δίπλα στην κάθε εσοχή. Το χρώμα του 

φωτός για την ενεργή εσοχή ήταν πράσινο-κίτρινο ενώ για την ανενεργή ήταν 
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κόκκινο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επίμυες δε βλέπουν το κόκκινο χρώμα οπότε γι’ 

αυτούς φωτεινό διακριτικό ερέθισμα υπήρχε μόνο στην ενεργό εσοχή. 

Το πρωτόκολλο για τη συγκεκριμένη μελέτη περιελάμβανε διαφορετικές φάσεις 

όπως συμβαίνει σε όλες τις μελέτες αυτοχορήγησης ουσιών. Έτσι, η πρώτη φάση 

είναι αυτή της «εδραίωσης» (“acquisition”) της συντελεστικής απόκρισης για τη 

λήψη του φαρμάκου. Το ζώο σε αυτή τη φάση μαθαίνει τις συνδέσεις (συνειρμούς) 

ανάμεσα στα διακριτικά ερεθίσματα, στη συμπεριφορά του και το ευεργετικό 

αποτέλεσμά της, δηλαδή τη λήψη του φαρμάκου. Για να θεωρηθεί ότι το ζώο έμαθε 

τη συμπεριφορά έπρεπε το σύνολο των εισχωρήσεων της μουσούδας στην ενεργό 

εσοχή να υπερβαίνει με στατιστικά σημαντικό τρόπο το σύνολο των εισχωρήσεων 

στη μη ενεργό εσοχή  (στο συγκεκριμένο πείραμα η φάση της εδραίωσης διήρκησε 

από τη 1η μέχρι και τη 3η μέρα). Τη φάση της εδραίωσης ακολουθεί η φάση της 

«διατήρησης» (“maintenance”) της συγκεκριμένης συμπεριφοράς όπου το ζώο έχει 

μάθει πια τη συμπεριφορά και η αυτοχορήγηση της ουσίας είναι σταθερή. Εφόσον η 

συμπεριφορά των ζώων παρουσιάζεται με σταθερό τρόπο, τη φάση της διατήρησης 

ακολουθεί η φάση της «απόσβεσης» (“extinction”) της συντελεστικής συμπεριφοράς. 

Σε αυτή τη φάση το φάρμακο αντικαθίσταται με έκδοχο. Αυτή η φάση 

χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η δυνατότητα της ουσίας να προκαλέσει κατάχρηση 

και για να εξακριβωθεί αν προκαλεί συμπεριφορές αναζήτησής της. Αρχικά, σε αυτή 

τη φάση τα ζώα συνεχίζουν να εκτελούν τις συντελεστικές αποκρίσεις για την 

πρόσληψη του φαρμάκου. Ωστόσο, εφόσον η εισχώρηση της μουσούδας στην ενεργό 

εσοχή δε προκαλεί πλέον τη λήψη του φαρμάκου, η συμπεριφορά μειώνεται και 

τελικά εξαλείφεται. Τέλος, μετά την φάση αυτή ακολουθεί η φάση της 

«επανεδραίωσης» της συμπεριφοράς (“reacquisition”). Σε αυτή τη φάση το έκδοχο 

αντικαθίσταται εκ νέου με την ουσία και το ζώο επανεμφανίζει τη συντελεστική 

συμπεριφορά για την πρόσληψή της. Ως υποκινητής για την επανεμφάνιση της 

συντελεστικής συμπεριφοράς χρησιμοποιείται μια αναμνηστική δόση του φαρμάκου 

και η φάση της επανεδραίωσης της συμπεριφοράς θεωρείται ότι μπορεί να αποτελεί 

μοντέλο της υποτροπής όσον αφορά στη κατάχρηση ουσιών μετά τη διακοπή τους 

(Chiamulera και συν., 2008). 

Στα συγκεκριμένα πειράματα η κάθε συνεδρία διαρκούσε μια ώρα και τις πρώτες 

14 μέρες η κάθε εισχώρηση της μουσούδας στην ενεργή εσοχή προκαλούσε την 

έγχυση μιας δόσης φαρμάκου (FR1). Μετά από κάθε έγχυση του φαρμάκου 

ακολουθούσε μια περίοδος παύσης στην έγχυση (“time out”) διάρκειας 20 
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δευτερολέπτων κατά την οποία το εσωτερικό του κλωβού φωτιζόταν ενώ τα φωτεινά 

ερεθίσματα που χρησιμοποιούνταν ως διακριτικά  ερεθίσματα γινόταν κόκκινα 

(δηλαδή αόρατα στους επίμυες όπως αναφέρθηκε και παραπάνω). Από τη 15η μέρα 

και μετά ο λόγος έγχυσης-συντελεστικής συμπεριφοράς άλλαξε και για μια δόση 

απαιτούνταν από το ζώο η εισχώρηση της μουσούδας στην ενεργό εσοχή δυο φορές 

(FR2). Η αλλαγή αυτή συνέβη γιατί βοηθά στη κατανόηση της ισχύος ενός φαρμάκου 

να προκαλεί εξάρτηση. Ο αριθμός των εισχωρήσεων στις εσοχές καταγραφόταν από 

έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Μετά το τέλος των πειραμάτων τα ζώα θυσιάστηκαν με την έγχυση κορεσμένου 

διαλύματος ένυδρου χλωράλης (saturated solution 1 ml/kg˙ Carlo Erba, Rodano, 

Milano, Italy) δια μέσου του καθετήρα για να εξεταστεί εάν ο τελευταίος είχε 

εμφυτευθεί σωστά. Τα ζώα τα οποία πέθαιναν ακαριαία θεωρούνταν ότι τους είχε 

εμφυτευθεί σωστά ο καθετήρας και μόνο αυτά συμπεριλήφθηκαν στα υποκείμενα του 

πειράματος (Ν). 

 

1

2

3 4

5

 
Εικόνα 3.1 Οι κλωβοί αυτοχορήγησης που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα αυτοχορήγησης της 2-AG. 

1) αντλία έγχυσης φαρμάκου, 2) κλωβός Skinner, 3) επίμυς, 4) εσοχές εισχώρησης της μουσούδας 

(nose poke) (στην εσωτερική πλευρά του κλωβού), 5) καθετήρας έγχυσης του φαρμάκου 

(αδημοσίευτες φωτογραφίες από το αρχείο του εργαστηρίου) 

 

. 
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3.2.3 Φάρμακα 

 

Η 2-AG (Tocris, UK) καθώς είναι αδιάλυτη στον φυσιολογικό ορό, διαλύθηκε σε 

φυσιολογικό ορό ο οποίος περιείχε 4 % ανύδρου αιθανόλης και 4 % Tween 80. Κάθε 

εισχώρηση της μουσούδας του ζώου στην ενεργό εσοχή (εφόσον δεν λάμβανε χώρα 

κατά τη περίοδο παύσης) προκαλούσε την έγχυση 20 μL διαλύματος σε 

περιεκτικότητα 25 μg/kg (25 μg/20μL/kg/έγχυση). 

 

 

3.2.4 Στατιστική Ανάλυση 

 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο Statistica για Windows. 

Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης για πολλαπλές μετρήσεις (ANOVA for 

repeated measures) στο συνολικό αριθμό των εισχωρήσεων της μουσούδας στις 

εσοχές (ενεργείς και μη ενεργείς) με ανεξάρτητο παράγοντα την ημέρα. Τα 

γραφήματα κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Graph Pad Prism.  

 

 

3.3 Αποτελέσματα 

 

Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των εισχωρήσεων της 

μουσούδας στην ενεργό και την μη ενεργό εσοχή σε μια συνεχή περίοδο 39 ημερών. 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα, τις πρώτες 14 μέρες χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο 

FR1 ενώ από τη 15η μέρα και μετά χρησιμοποιήθηκε το FR2. Την 25η μέρα το 

φάρμακο αντικαταστάθηκε με έκδοχο (απόσβεση) ενώ μια βδομάδα μετά το έκδοχο 

αντικαταστάθηκε εκ νέου από το φάρμακο (επανεδραίωση). 

Η ANOVA διπλής κατεύθυνσης κατά τη φάση της εδραίωσης και της διατήρησης 

της συμπεριφοράς (1η μέχρι 24η μέρα) κατέδειξε σημαντική επίδραση της ομάδας 

(ενεργείς και μη ενεργείς εισχωρήσεις της μουσούδας - F(1,  23)= 73.84˙ p<0.0000001),  

της ημέρας (F(23,  414)= 2.68˙ p<0.000005) και αλληλεπίδραση ομάδας-ημέρας (F(23,  

414)= 2.48˙ p<0.0002).  

Κατά τη φάση της απόσβεσης (25η-31η μέρα) η ANOVA διπλής κατεύθυνσης 

κατέδειξε σημαντική επίδραση της ομάδας (F(1,  14)= 5.2˙ p<0.03) αλλά όχι της ημέρας 
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(F(6,  84)= 209˙ p>0.05) και της αλληλεπίδρασης ομάδας-ημέρας (F(6,  84)= 1.33˙ 

p>0.05). 

Τέλος, κατά τη φάση της επανεδραίωσης της συμπεριφοράς (32η-39η μέρα) η 

ANOVA κατέδειξε σημαντική επίδραση της ομάδας (F(1,  4)= 10.42˙ p<0.03) και της 

αλληλεπίδρασης ομάδας-ημέρας (F(7,  28)= 2.48˙ p<0.04) αλλά όχι σημαντική 

επίδραση της ημέρας (F(7,  28)= 1.99˙ p>0.05). 
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Σχήμα 3.1 Απεικόνιση των αποκρίσεων των πειραματόζωων σε όλη τη διάρκεια του πειράματος 

αυτοχορήγησης της 2-AG. Απεικονίζονται οι περίοδοι της εδραίωσης και διατήρησης της 

συμπεριφοράς (acquisition & maintenance), η περίοδος της απόσβεσης (extinction) και η περίοδος της 

επανεδραίωσης (reacquisition). Τα γεμάτα σύμβολα σχετίζονται με τις αποκρίσεις κατά τη διάρκεια 

των φάσεων της εδραίωσης και διατήρησης της συμπεριφοράς αυτοχορήγησης όπως και κατά τη φάση 

της επανεδραίωσης της συμπεριφοράς, ενώ τα άδεια σύμβολα αφορούν στις αποκρίσεις κατά τη 

διάρκεια της απόσβεσης της συμπεριφοράς. (*, # & § συμβολίζουν το τέλος της περιόδου εδραίωσης-

διατήρησης, της απόσβεσης και της επανεδραίωσης της συμπεριφοράς αντίστοιχα). 

 

 

3.4 Συζήτηση 

 

Στη παρούσα μελέτη καταδείχθηκε ότι το ενδογενές κανναβινοειδές 2-AG, 

αυτοχορηγείται από τους επίμυες σε ένα τυπικό πειραματικό μοντέλο αυτοχορήγησης 
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ουσιών. Οι επίμυες έμαθαν γρήγορα τη συντελεστική απόκριση η οποία οδηγούσε 

στη λήψη της ουσίας και την εναλλαγή από το FR1 σε FR2. Κατά τη φάση της 

απόσβεσης, οι επίμυες απώλεσαν γρήγορα τη μαθημένη συμπεριφορά για να την 

επανεισάγουν στο ρεπερτόριό τους εξίσου εύκολα κατά τη φάση της επανεδραίωσης 

της συντελεστικής απόκρισης. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι μοναδικά υπό την έννοια ότι το 

ενδογενές κανναβινοειδές 2-AG δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί σε σχετικές μελέτες. Το 

πρωτόκολλο του πειράματος είναι το ίδιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε 

προηγούμενες μελέτες του ίδιου εργαστηρίου για να καταδειχθούν οι ενισχυτικές 

ιδιότητες της κοκαΐνης (Lecca και συν., 2007a), της ηρωίνης (Lecca και συν., 2007b), 

της νικοτίνης (Lecca και συν., 2006b)και του συνθετικού αγωνιστή των CB1 

υποδοχέων, WIN 55,212-2 (Lecca και συν., 2006a). Έτσι, το συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο αποτελεί ένα αξιόπιστο τρόπο εκτίμησης των ενισχυτικών ιδιοτήτων 

κλασικών ουσιών κατάχρησης αλλά και άλλων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση 

της 2-AG. 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης έρχονται σε συμφωνία με ευρήματα 

άλλων εργαστηρίων στα οποία καταδείχθηκε η αυτοχορήγηση του ανανταμιδίου. Οι 

ενισχυτικές ιδιότητες του ανανταμιδίου φάνηκε ότι λαμβάνουν χώρα μέσω CB1 

υποδοχέων αφού η χορήγηση του ανταγωνιστή των υποδοχέων αυτών ανέστειλε τη 

συμπεριφορά αυτοχορήγησης (Justinova και συν., 2005). Οι ανταγωνιστές των CB1 

υποδοχέων μπορούν να μεταβάλλουν τις ενισχυτικές ιδιότητες και άλλων ουσιών 

κατάχρησης αλλά και φυσικών ενισχυτών όπως η τροφή (Solinas και συν., 2003˙ 

Solinas & Goldberg, 2005˙ Solinas, Yasar & Goldberg, 2007). Τα δεδομένα αυτά 

υποδεικνύουν ότι το ενδογενές σύστημα των κανναβινοειδών μπορεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο σε διεργασίες ενίσχυσης-ανταμοιβής, τόσο όσον αφορά σε φυσικούς 

όσο και σε τεχνητούς ενισχυτές. 

Ωστόσο, δεδομένου του γεγονότος ότι η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη όσον 

αφορά στη χρήση της 2-AG σε πειραματικά μοντέλα αυτοχορήγησης ουσιών, θα 

πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες για τον επακριβή προσδιορισμό των 

ενισχυτικών ιδιοτήτων της συγκεκριμένης ουσίας. Χρήσιμο θα ήταν να εξεταστούν 

διαφορετικές δόσεις της ουσίας αλλά και η επίδραση του ανταγωνιστή των CB1 

υποδοχέων ριμοναμπάτη (SR-141716A) στη συμπεριφορά αυτοχορήγησης και το αν 

αυτός μπορεί να αναστείλει τις συμπεριφορικές επιδράσεις που σχετίζονται με την 2-

AG. Τέλος, περαιτέρω πληροφορίες θα μπορούσαν να ληφθούν σε νευροχημικό 
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επίπεδο χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η in vivo εγκεφαλική μικροδιαπίδυση. Με 

αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει κατανοητό αν η 2-AG μπορεί να αυξήσει τα 

επίπεδα της ντοπαμίνης στον επικλινή πυρήνα (και ιδιαίτερα στο κέλυφος) όπως 

συμβαίνει με τις περισσότερες ουσίες κατάχρησης. Αποτελέσματα από τέτοιου είδους 

πειράματα και ενδεχομένως μέσω άλλων τεχνικών, θα διαλευκάνουν το ρόλο του 

ενδογενούς συστήματος κανναβινοειδών όσον αφορά στην ενίσχυση και την 

ανταμοιβή και το πώς μπορεί αυτό να εμπλέκεται σε παθολογικές καταστάσεις όπως 

είναι η εξάρτηση από ουσίες. 
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