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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η κινητική δραστηριότητα είναι µία από τις λειτουργίες που είναι γνωστό ότι 

επηρεάζεται από τις περισσότερες εθιστικές ουσίες. Τα κανναβινοειδή έχει αποδειχτεί ότι 

παίζουν ρυθµιστικό ρόλο στον έλεγχο της κίνησης. Αρκετές µελέτες όµως συνηγορούν 

στο ότι παρουσιάζουν µία άτυπη εικόνα, διαφορετική από αυτή άλλων κλασικών 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Στόχος της συγκεκριµένης µελέτης ήταν η διερεύνηση της 

δράσης που έχουν ο αγωνιστής των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών WIN 55,212-2  

και ο αναστολέας επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου ΑΜ 404 στην κινητική 

δραστηριότητα επίµυων. Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 212 ζώα, άρρενες επίµυες 

Sprague Dawley. Η µελέτη της κινητικής δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκε µε κλωβό 

µέτρησης της κινητικότητας µε φωτοκύτταρα και εκτιµήθηκαν οι οριζόντιες και κάθετες 

µετακινήσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης βρέθηκε ότι οξεία χορήγηση 

του WIN 55,212-2 επέφερε στατιστικώς σηµαντική µείωση της κινητικότητας στις 

δοσεις των 1 και 3 mg/kg, i.p., ενώ η οξεία χορήγηση του ΑΜ 404 δεν επηρέασε την 

κινητική συµπεριφιρά των επίµυων. ∆εδοµένων των αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

κανναβινοειδών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών που έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία, σε µια δεύτερη σειρά πειραµάτων εξετάσαµε τη δράση που έχουν τα 

κανναβινοειδή WIN 55,212-2 και ΑΜ 404 στην υπερκινητικότητα που προκαλεί η 

κοκαΐνη. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων το WIN 55,212-2 (1 mg/kg, 

i.p.) ανέστειλε την υπερκινητικότητα που προκάλεσε η κοκαΐνη (5 και 10 mg/kg, i.p.). Το 

ΑΜ 404 10 mg/kg, i.p.,  ανέστειλε την υπερκινητικότητα που προκαλούν τα 5 mg/kg i.p. 

κοκαΐνης, ενώ µείωσε στατιστικώς σηµαντικά τις ανασηκώσεις που προκαλούν τα 10 

mg/kg, i.p., κοκαΐνης. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων υποδεικνύουν ότι τα 

κανναβονοειδή που µελετήσαµε έχουν ανασταλτική δράση στη κινητική δραστηριότητα 

σε αντίθεση µε άλλες κλασικές εξαρτησιογόνες ουσίες. Επιπλέον, αναστέλλουν τις 

δράσεις στην κινητική δραστηριότητα κλασικών εξαρτησιογόνων ουσιών όπως η 

κοκαΐνη. Συνολικά τα ευρήµατα της µελέτης µας υποδεικνύουν ότι µελλοντικά το 

ενδογενές σύστηµα κανναβινοειδών, µπορεί να αποτελέσει στόχο για την ανάπτυξη 

φαρµακευτικών ουσιών χρήσιµων στη θεραπεία διαταραχών, όπως οι κινητικές 

διαταραχές και ο εθισµός.  
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                        

 

    

              

Πρόλογος 

 Από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι και τον 19ο αιώνα, η χρήση της κάνναβης 

εξυπηρετούσε θεραπευτικούς, πρακτικούς  (ως πρώτη ύλη), αλλά και ψυχαγωγικούς 

σκοπούς. Από τον 20ο αιώνα και εξής µέχρι περίπου και τα µέσα αυτού, η χρήση της 

κάνναβης ήταν συνυφασµένη αποκλειστικά και µόνο µε παράνοµες ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, όπου οι χρήστες της ουσίας ξέφευγαν από την πραγµατικότητα χάρις τις 

αγχολυτικές ιδιότητες της. 

 Το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας σχετικά µε την ψυχοτρόπο δράση 

της κάνναβης, αναζωπυρώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, εξ’αιτίας της 

διαδεδοµένης χρήσης τόσο της κάνναβης, όσο και  άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. Οι 

έρευνες αυτές παρακινήθηκαν από την κοινωνική κατακραυγή που είχε ξεσπάσει σχετικά 

µε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που µπορεί να έχουν στην υγεία των χρηστών τέτοιου 

είδους ουσίες. Μέχρι τότε, οι έρευνες σχετικά µε τη δράση της κάνναβης  

παρακωλύονταν εξ’αιτίας του γενικότερου αρνητικού κλίµατος που είχε καλλιεργηθεί 

από την ΄΄Πράξη του Harisson΄΄ στην Αµερική, το 1914, και την εποχή της 

ποτοαπαγόρευσης που ακολούθησε και διήρκεσε 20 χρόνια. 

 Από το  1960 και εξής, σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά στην 

κατανόησης της δράσης της κάνναβης, µε αποκορύφωµα τη δεκαετία του 1980,  µε την 

ανακάλυψη του ενδογενούς συστήµατος κανναβινοειδών, τους υποδοχείς που 

περιλαµβάνονται σε αυτό, και τον τρόπο δράσης της κάνναβης στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα. Τα  ερωτήµατα που κλήθηκαν να απαντήσουν στη συνέχεια οι ερευνητές,  

σχετίζονται µε το ρόλο του ενδογενούς συστήµατος κανναβινοειδών στη λειτουργία του 

εγκεφάλου, τις βιολογικές διεργασίες που εξυπηρετεί, και τη σχέση του µε συµπεριφορές 

και λειτουργίες.. 

 6



 Περαιτέρω έρευνες κατέδειξαν την αλληλεπίδραση του συστήµατος και µε άλλα  

νευροδιαβιβαστικά συστήµατα και  διαπιστώθηκε η συµµετοχή του σε φυσιολογικές 

διεργασίες που ρυθµίζουν συµπεριφορές ενίσχυσης, κινητικότητας, τη ρύθµιση της 

όρεξης, της θερµοκρασίας και της αναλγησίας. 

 Το επόµενο βήµα των ερευνών προσανατολίζεται στην ανακάλυψη της πιθανής 

θεραπευτικής δράσης των κανναβινοειδών σε διαταραχές που εµπλέκονται µε τις 

παραπάνω συµπεριφορές, και,  στην µελλοντική κλινική τους εφαρµογή σε ασθενείς που 

πάσχουν από τις συγκεκριµένες ασθένειες (νόσος  Parkinson, καρκίνος, AIDS). 

Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια διαλεύκανσης του αµφιλεγόµενου ρόλου των 

κανναβινοειδών στο  ζήτηµα του εθισµού και ακόµα, και της πιθανής θεραπευτικής 

χρησιµότητας τους σε περιπτώσεις εξάρτησης από άλλες ψυχοτρόπες ουσίες. 
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1. ΕΞΩΓΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙ∆Η 

  

 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

 Το φυτό της κάνναβης αναπτύσσεται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. 

Κατά την αρχαιότητα, εξ’αιτίας της ανθεκτικότητας του παραγόµενου προϊόντος της 

κάνναβης, το χρησιµοποιούσαν για τη δηµιουργία υφασµάτων και σχοινιών (εξ’ού και οι 

λέξεις κανβάς, καναβάτσο). Η κάνναβη αναφέρεται σε αρχαία κείµενα του Ηροδότου και 

του Πλουτάρχου, όπου περιγράφεται και η χρήση της, κυρίως σε τελετουργίες. 

Συγκεκριµένα, ο Πλούταρχος αναφέρει για τις συνήθειες των Θρακών: ΄΄Χρησιµοποιούν 

κάποιο φυτό που µοιάζει µε ρίγανη, και πετούν τα βλαστάρια του µέσα στη φωτιά, για να 

εισπνεύσουν και να µεθύσουν από τους καπνούς που βγαίνουν΄΄ (Μαρσέλος, 1997). 

 Πέραν από τις ευφορικές δράσεις, που ήταν γνωστές από την αρχαιότητα, επίσης 

γνώστές ήταν και οι θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού. Συγκεκριµένα,  ο ∆ιοσκουρίδης 

ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού σε σχέση µε την 

τόνωση της σεξουαλικής ικανότητας και τους πόνους στα αυτιά (Μαρσέλος, 1997). 

 Ετυµολογικά, η λέξη ΄΄χασίς΄΄ είναι αραβική, και σηµαίνει ξερόχορτο. Από τη 

λέξη αυτή, προκύπτει ο όρος ΄΄hasheshans΄΄ που περιγράφει τους φανατικούς οπαδούς 

κάποιας αίρεσης του Μωαµεθανισµού, που διέπρατταν εγκλήµατα υπό την επήρεια της 

κάνναβης. (Πιθανότατα και ο ευρωπαϊκός όρος assassin= δολοφόνος.). 

 Η κάνναβη έρχεται στην Ευρώπη τον 11ο αιώνα µε τις Σταυροφορίες, και λίγους 

αιώνες αργότερα µε την εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, Στην Ελλάδα 

αναφέρεται αρχικά σε επίσηµα ιατρικά συγγράµµατα του 19ου αιώνα. Σ’αυτά αναφέρεται 

ως ΄΄οινοπνευµατώδες εκχύλισµα καννάβεως΄΄ και ΄΄το βάµµα καννάβεως της ινδικής΄΄ 

ως καταπραϋντικό και υπνωτικό φάρµακο. Επίσης, ως έκδοχο χρησιµοποιούταν το 

κανναβινέλαιο, το οποίο προέρχεται από τη σύνθλιψη των σπερµάτων του φυτού, αλλά 

δεν έχει καµµία φαρµακολογική δράση (Μαρσέλος, 1997). Η παραϊατρική χρήση του 

φυτού στην Ελλάδα έρχεται στις αρχές του 20ου αιώνα, και καθώς υποστηρίζεται από 

τους κοινωνιολόγους, µε τις πολιτικοκοινωνικές µεταβολές που ακολούθησαν τη 
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Μικρασιατική καταστροφή.  Κύριοι σταθµοί χρήσης της κάνναβης στον ελληνικό χώρο, 

ήταν η Ερµούπολη της Σύρου και ο Πειραιάς (Mαρσέλος, 1997). Χαρακτηριστικό είναι 

το φαινόµενο της συναισθηµατικής καµπάνιας που εκδηλώθηκε ενάντια στη χρήση 

µαριχουάνας, και κορυφώθηκε περίπου τη δεκαετία του 1940. Σύµφωνα µε την 

επιχερηµατολογία κατά της χρήση της ουσίας, η µαριχουάνα ωθούσε τους ανθρώπους 

στη κατάχρηση πιο σκληρών ναρκωτικών, όπως η ηρωΐνη, ήταν υπεύθυνη για την 

εκδήλωση εγκληµατικής συµπεριφοράς, και γενικότερα απότελούσε πληγή για την 

ασφάλεια της κονωνίας (Julien, 2003).   

 Mε την πάροδο των δεκαετιών, τόσο το κονωνικό επίπεδο, όσο και η ηλικία την 

χρηστών έχουν αλλάξει αρκετά, µε αποτέλεσµα στους χρήστες της ουσίας να µη 

περιλαµβάνονται άτοµα από κατώτερες κοινωνικές τάξεις, άλλα κυρίως νέοι κάτω των 

21 ετών από όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήµατα 

δηµογραφικής έρευνας, τα οποία αποκαλύπτουν ότι το 1997 περίπου 35% τελοιόφοιτων 

γυµνασίου στις Η.Π.Α αναφορά ότι είχε κάνει χρήση µαριχουάνας τουλάχιστον µια φορά 

κατά τους προηγούµενους 12 µήνες, ενώ το 4.6% αυτών των µαθητών έκανε καθηµερινή 

χρήση (Julien, 2003).  

 Σε ερευνητικό επίπεδο, η ιστορική εξέλιξη των µελετών σχετικά µε τη χρήση και 

τη δράση της κάνναβης, επηρεάστηκε τόσο από το κοινωνικό, ιστορικό και νοµικό 

πλαίσιο της εποχής, όσο και από τις προόδους που επιτεύχθηκαν µέσα από τις ίδιες τις 

επιστηµονικές µελέτες. Η χρήση της κάνναβης, όπως αναφέρθηκε, περιοριζόταν αρχικά 

στην εισπνοή των πτητικών ελαίων που παράγονταν από το κάπνισµα. Στις αρχές του 

19ου αιώνα έγιναν προσπάθειες να αποµονωθούν ακριβώς αυτά τα συστατικά της 

κάνναβης, τα οποία περιγράφονταν ως ΄΄µη τοξικά κόκκινα έλαια΄΄, και αναφέρονταν 

στις κανναβινόλες. Η αποµόνωση και ο προσδιορισµός της χηµικής ένωσης της 

κανναβινόλης, πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του ίδιου αιώνα, και µέχρι τότε, αυτά 

θεωρούνταν τα κύρια δραστικά συστατικά της κάνναβης (Porter και Felder, 2001). Από 

το 1900-1937 στην Αµερική, ήταν διαθέσιµα στο εµπόριο, ως φαρµακευτικά 

σκευάσµατα, τα εκχυλίσµατα ρητίνης του φυτού, που συνταγογραφούνταν ως 

αναλγητικά και καταπραϋντικά φάρµακα. Το 1937 η Oργανισµός Τροφίµων και 

Φαρµάκων απέσυρε τα σκευάσµατα από την αγορά, χαρακτηρίζοντάς τα  µικρής 

θεραπευτικής χρησιµότητας (Μαρσέλος,1997). 
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 Την ίδια περίοδο, στο χώρο της έρευνας, συνεχίζονταν οι µελέτες σχετικά µε την 

φαρµακολογική ταυτοποίηση των δραστικών συστατικών του φυτού, και το 1942 ο 

ερευνητής Roger Adams ανακοινώνει τη χηµική δοµή και τις φαρµακολογικές δράσεις 

των τετραϋδροκανναβινολών, προσδιορίζοντας αυτά τα στοιχεία ως τα κυρίαρχα 

δραστικά συστατικά του φυτού (Porter και Felder,2001). Η αντίληψη αυτή διατηρήθηκε 

µέχρι το 1965, όταν πραγµατοποιήθηκε η ταυτοποίηση του κύριου δραστικού 

συστατικού της κάνναβης, της ∆9- τετραϋδροκανναβινόλης (Porter και Felder,2001). 

Ουσιαστικά, µε το εύρηµα αυτό δόθηκε η δυνατότητα για την ανάπτυξη και σύνθεση 

δραστικότερων αγωνιστών των κανναβινοειδών, και διευκολύνθηκαν οι περαιτέρω 

φαρµακολογικές έρευνες σε κυτταρικό και µοριακό επίπεδο. Συγκεκριµένα, κατά τη 

δεκαετία του 1970, οι φαρµακευτικές εταιρείες ενεπλάκησαν στην ανάπτυξη αναλόγων 

των κανναβινοειδών για τη θεραπεία σειράς ασθενειών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

αποτελούν η σύνθεση ουσιών περισσότερο ισχυρών από την ∆9- ΤΗC, όπως η 

λεβοναντράλη για τη θεραπεία του µετεγχειρητικού πόνου και τον έµετο που ακολουθεί 

µετά από χηµειοθεραπεία, και η ναβινόλη, η οποία χαρακτηρίζεται ως ουσία µε 

ελάχιστες πιθανότητες εθιστικής δράσης, για τη θεραπεία του έµετου και του άγχους. 

Σχετικά µε την λεβοναντράλη, εξ’αιτίας των ψυχοτρόπων ανεπιθύµητων ενεργειών που 

προκαλούσε, όπως δυσφορία, ζαλάδα, διάσπαση σκέψης και υπνηλία, η διαθεσιµότητά 

της στο εµπόριο περιορίστηκε και η περαιτέρω ανάπτυξή της διακόπηκε (Porter και 

Felder, 2001). 

 Από τη δεκαετία του ’90 και εξής, τόσο το πολιτικό και νοµοθετικό πλαίσιο, όσο 

και το κοινωνικό, υπήρξε ιδιαίτερα θετικό και δεκτικό ως προς το νέο, θεραπευτικό 

προσανατολισµό στον οποίον στρέφονταν οι έρευνες για την κάνναβη και τα συνθετικά 

ανάλογα της. Ήδη, αν και σε νοµικό επίπεδο η κατάχρηση της κάνναβης απαγορεύεται, η 

θεραπευτική της χρήση έχει επιτραπεί σε διάφορες πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών, 

όπως στην Αριζόνα, στη Νεβάδα, στην Αλάσκα, στην Ουάσιγκτον, στην Καλιφόρνια, 

στο Όρεγκον, στο Μαίην, και έχει νοµιµοποιηθεί από το 2000 στη Χαβάη ( Porter και 

Felder, 2001). Παράλληλα, τον Ιούλιο του 1999, η µαρινόλη συνθετικό ανάλογο της ∆9-

ΤΗC, αναταξινοµήθηκε ως φάρµακο µε ελάχιστες εθιστικές δράσεις, διευκολύνοντας µε 

τον τρόπο αυτό, τη χρήση του για θεραπευτικούς σκοπούς (Porter και Felder, 2001). 
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 Εν κατακλείδι, γίνεται φανερό ότι, οι έρευνες σχετικά µε τα κανναβινοειδή 

προσανατολίζονται προς µια κατεύθυνση διαµετρικά αντίθετη, από αυτήν στην οποία 

είχαν στραφεί αρχικά και αφορούσαν την αντοχή και την εξάρτηση από την ουσία. 

Σ’αυτό, βοήθησαν τόσο οι ίδιες οι ανακαλύψεις στο πεδίο αυτό, όσο και οι πολιτικές, 

κοινωνικές και νοµοθετικές συνθήκες. 

 1.2 Περιγραφή- προέλευση φυτού 

 Το φυτό της κάνναβης περιλαµβάνει τρία είδη: την cannabis sativa, την cannabis 

indica, και την cannabis ruderalis. Πιο δραστικό είδος από τα τρία, ως προς τη 

δραστικότητα των στοιχείων- τις κανναβινόλες ή τα κανναβινοειδή- που περιέχονται σε 

αυτό, είναι η cannabis indica . Πρόκειται για µικρό ευθυτενή θάµνο, ΄΄δενδρύλιο΄΄. 

Απαντάται σε εκτεταµένες φυτείες σε χώρες της Μεσογείου και της Κεντρικής 

Αµερικής. Το φυτό δε χρησιµοποιείται πλέον στη θεραπευτική. 

 Τα δραστικά στοιχεία, οι κανναβινόλες ή κανναβινοειδή, εντοπίζονται στα 

βράκτια φύλλα, τα οποία περιβάλλουν τα άνθη του θηλυκού φυτού. Από εκεί εκκρίνεται 

ρητίνη, που είναι πλούσια σε κανναβινοειδή. 

 Το ακροτελεύτιο τµήµα του ανθοφόρου στελέχους, το οποίο φέρει πυκνά φύλλα 

και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ρητίνη, αποτελεί τη ΄΄φούντα΄΄. 

 Τα βράκτια φύλλα, όταν συµπιεστούν µε θερµότητα, σχηµατίζουν 

σκοτεινόχρωµες πλάκες, οι οποίες περιέχουν την ακατέργαστη ρητίνη του φυτού, το 

χασίς. Επειδή ακριβώς το χασίς παίρνει αυτό το µαύρο χρώµα, ονοµάζεται στην αργκώ 

και ΄΄µαύρο΄΄. 

 Τα άνθη, τα φύλλα και τα στελέχη αποτελούν την µαριχουάνα, τα οποία 

ξεραίνονται και κόβονται, όπως ο καπνός του κοινού τσιγάρου. Έχει συνήθως χρώµα 

πράσινο και γι’αυτό ονοµάζεται και ΄΄χόρτο΄΄. 

 Από όλα τα παρασκευάσµατα του φυτού της κάνναβης, το χασισέλαιο είναι το 

πλουσιότερο σε δραστικά συστατικά. Προέρχεται από τα βράκτια φύλλα στα οποία έχει 

γίνει εκχύλιση µε αιθυλική αλκοόλη ή άλλους οργανικούς διαλύτες, οι οποίοι στη 

συνέχεια εξατµίζονται. Αυτό που παραµένει είναι κολλώδες και παχύρευστο, και 

αποτελεί το χασισέλαιο. 
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 1.3 Συστατικά στοιχεία κάνναβης: Κανναβινόλες 

 Από το φυτό της κάνναβης έχουν αποµονωθεί δεκάδες ουσιών, οι οποίες ανήκουν 

σε διαφορετικές χηµικές κατηγορίες (υδρογονάνθρακες, αµινοξέα, στεροειδή, 

υδατάνθρακες, αλκαλοειδή, τερπένια, αλκοόλες και φαινόλες). Μεταξύ αυτών, 

διακρίνεται µια κατηγορία 60 τερπαινοφαινoλών µε 21 άτοµα άνθρακα, που ονοµάζονται 

κανναβινόλες ή κανναβινοειδή, και τα οποία εντοπίζονται µόνο στην κάνναβη. Τα 

στοιχεία αυτά αναφέρονται είτε σε φυσικά, δραστικά ή µη, συστατικά της ρητίνης, είτε 

σε εκείνα που προκύπτουν κατά την καύση της κάνναβης (Μαρσέλλος, 1997). 

 1.3.1 ∆-trans-Τετραϋδροκανναβινόλη 

 Η ∆9-ΤΗC είναι η πρώτη δραστική ουσία που αναγνωρίστηκε το 1964, ύστερα 

από πολλές προσπάθειες αποµόνωσής της από το φυτό της κάνναβης, και συνετέθη το 

1967 (Μαρσέλος,1997). Πρόκειται για την ουσία στην οποία αποδίδονται οι 

περισσότερες φαρµακολογικές ιδιότητες της κάνναβης, και οι οποίες ασκούν επίδραση 

στη ψυχική σφαίρα του χρήστη. Η ∆9-ΤΗC είναι ρητινώδες παχύρευστο υγρό και 

αδιάλυτο στο νερό. Η διάλυσή της πραγµατοποιείται σε αιθανόλη και σε άλλους 

οργανικούς διαλύτες. Εξ’αιτίας του ότι στη χηµική σύσταση της δεν περιλαµβάνονται 

βάσεις ή οξέα, κατέστη δύσκολη η αποµόνωσή της µέσω της µεθόδου της 

κρυσταλλοποίησης, όπως συµβαίνει µε τα φυσικά παράγωγα άλλων φυτών (π.χ η 

ατροπίνη, από το φυτό atropa belladonna, η µουσκαρίνη, από το µανιτάρι Amanita 

muskaria). 

 Η ∆9-ΤΗC, πριν οξειδωθεί στο µεταβολίτη της, 11-υδροξυ-THC, απαντάται στη 

µαριχουάνα και στο νωπό χασίς σε πυκνότητα 0.5-5% (=5-50 mg/gr προϊόντος) και 10% 

(=100 mg/gr προϊόντος), αντίστοιχα. 

 Η κύρια τρόπος χορήγησης της ∆9-ΤΗC πραγµατοποιείταο  µέσω του τσιγάρου. 

Η κάνναβη περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό καρβοξυλικών οξέων. Κατά την καύση 

του τσιγάρου, τα οξέα χάνουν την καρβοξυλική τους οµάδα και σχηµατίζεται η ενεργή 

µορφή της ∆9-ΤΗC. Στη συνέχεια, διαπερνά ταχέως τη µεµβράνη των πνευµόνων, όπου 

ένα µεγάλο ποσοστό της ουσίας απορροφάται από αυτούς. Ακολούθως, η ουσία διαπερνά 

το αίµα και οδηγείται προς την καρδιά, και από εκεί µέσω των αρτηριών, εισέρχεται στην 
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κυκλοφορία του αίµατος. Μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα της εισπνοής, διαπερνά τον 

αιµετεγκεφαλικό φραγµό και οδηγείται στον εγκέφαλο µε κύριο στόχο τους υποδοχείς 

των κανναβινοειδών (Iversen, 2000) 

 H χορήγηση µέσω του καπνίσµατος αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο δράσης της 

ουσίας στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, και σε πολύ λίγο χρόνο οι χρήστες νοιώθουν τις 

ευφοριογόνες δράσεις αυτής. ∆εν είναι τυχαίο ότι, η οδός αυτή προτιµάται επίσης από 

χρήστες και άλλων ουσιών, όπως χρήστες νικοτίνης, ΄΄κράκ΄΄ και µεθαµφεταµίνης. Η 

ποσότητα ΤΗC που απορροφάται µέσω του καπνίσµατος ποικίλλει: από τη συνολική 

ποσότητα της ΤΗC στην µαριχουάνα, µόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 20% θα 

απορροφηθεί, ενώ το υπόλοιπο θα χαθεί, είτε από την καύση, είτε από την ατελή 

απορρόφηση από τους πνεύµονες. Οι πραγµατικές τιµές κυµµαίνονται σε ποσοστό 

λιγότερο του 20% ως και περισσότερο από 30% ακόµα και ανάµεσα στους 

πεπειραµένους καπνιστές (Iversen, 2000). 

 Η λήψη της ΤΗC από το στόµα, αποτελεί λιγότερο αποτελεσµατική µέθοδο 

µεταφοράς ενός ικανοποιητικού ποσοστού της ουσίας στον οργανισµό. Ενώ 

απορροφάται καλά από τον εντερικό σωλήνα, η διαδικασία απορρόφησης είναι σχετικά 

αργή και απρόβλεπτη, µιας και το µεγαλύτερο ποσοστό της απορροφηθείσης ουσίας 

µεταβολίζεται γρήγορα στο ήπαρ, προτού φτάσει στην αιµατική κυκλοφορία. Η 

µεγαλύτερη συγκέντρωση της ΤΗC στο αίµα εµφανίζεται 1-4 ώρες µετά τη χορήγηση, 

και το συνολικό ποσοστό της ενεργής THC που φθάνει στην αιµατική κυκλοφορία είναι 

λιγότερο από 10%. Ως εκ τούτου, και οι ευφοριογόνες δράσεις της ουσίας έρχονται 

καθυστερηµένα σε σύγκριση µε το κάπνισµα. Επιπλέον, η συνολική απορρόφηση της 

ουσίας µέσω της στοµατικής χορήγησης, εξαρτάται και από το αν ο χρήστης, πριν τη 

χορήγηση, κατανάλωσε τροφή πλούσια σε λιπαρά ( Iversen,2000). 

 Ένας άλλος τρόπος, λιγότερο συνηθισµένος και δύσκολος, είναι η ενδοµυϊκή 

χορήγηση της THC. Επιτυγχάνεται µε την αργή πρόσθεση αλκοολούχου διαλύµατος 

τετραϋδροκανναβινόλης σε ένα διάλυµα φυσιολογικού ορού το οποίο ταυτόχρονα ο 

χρήστης θα χορηγεί ενδοµυϊκά. Με τη διάλυση της THC σε µη τοξικούς διαλύτες, 

επιτυγχάνεται η µεταφορά του φαρµάκου ως εισπνεόµενο στον πνεύµονα. Ένας άλλος 

τρόπος χορήγησης είναι της µορφής του πρωκτικού υπόθετου. Η απορρόφηση από τον 
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πρωκτό προσπερνά το ήπαρ, αποφεύγοντας το µεταβολισµό πρώτης διόδου της ουσίας, 

και κατά συνέπεια, αυξάνεται ο χρόνος δράσης της ουσίας (Iversen, 2000). 

 Όπως αναφέρθηκε, η ∆9-ΤΗC είναι η δραστικότερη ουσία της κάνναβης, µε 

κριτήριο το γεγονός ότι πρόκειται για την ουσία που επιφέρει τις κύριες φαρµακολογικές 

δράσεις του φυτού. Η κάνναβη χαρακτηρίζεται για την ευφορική της δράση, η οποία 

εξαρτάται από την οδό χορήγησης, το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο γίνεται η χρήση 

της ουσίας, και την προσωπικότητα του χρήστη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν, 

από τη µια, τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού, και, από την άλλη, τον 

εσωτερικό-ψυχικό κόσµο του χρήστη, ο οποίος βιώνει τα λεγόµενα υποκειµενικά 

συµπτώµατα της ουσίας. Στα πλαίσια των φυσιολογικών λειτουργιών, παρατηρείται 

µικρή επίδραση στην κινητική σφαίρα, που εκδηλώνεται µε ελαφρά επιδείνωση του 

συντονισµού των κινήσεων. Παράλληλα, από εργαστηριακές µελέτες έχει βρεθεί ότι, 

προκαλείται αναλγησία, αν και αυτή η δράση θεωρείται υποκειµενική, παρ’όλο που 

στηρίζεται σε αυτόνοµες διεργασίες, µιας και έρευνες υποστηρίζουν ότι η ψυχολογική 

κατάσταση του χρήστη, είναι δυνατόν να επηρεάσει την αντίληψη του πόνου και σε 

µερικές περιπτώσει να την επιτείνει. Παράλληλα, παρατηρείται µείωση του καρδιακού 

ρυθµού, των αναπνευστικών κινήσεων, υποθερµία και αύξηση της όρεξης, όπως έχει 

δειχθεί από πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε ανθρώπους και πειραµατόζωα. 

Παράλληλα, έχει εκτιµηθεί και η αντιεµετική δράση της ουσίας. Από το αναπνευστικό 

σύστηµα, το κάπνισµα κάνναβης µπορεί να προκαλέσει πονόλαιµο, βρογχύτιδα, 

εµφύσιµα, ακόµα και καρκίνο των πνευµόνων. Από το πεπτικό σύστηµα έχει αναφερθεί 

επίδραση στη ποσότητα του εκκρινόµενου σιέλου, που συνίσταται σε µείωση αυτού και 

εγκατάσταση ξηροστοµίας. Για το λόγο αυτό, µετά από χρήση κάνναβης, παρατηρείται 

αυξηµένη διάθεση για κατανάλωση σιροπιαστών γλυκών. Από τη σεξουαλική σφαίρα, η 

ίδια η κάνναβη δεν αυξάνει τη σεξουαλική ικανότητα, αλλά στα πλαίσια της γενικής 

αλλαγής της αντίληψης, επιτείνει τη γενετήσια ηδονή ( Μαρσέλος, 1997). 

 Στη ψυχική σφαίρα, οι χρήστες ανάλογα µε το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

γίνεται η χρήση, νοιώθουν αυξηµένο αίσθηµα επικοινωνίας και συντροφικότητας, έντονη 

φλυαρία και γενικότερη ευφορική διάθεση. ∆όσεις που ξεπερνούν τα 100 µg/kg για το 

κάπνισµα, ή τα 240 µg/kg για την από του στόµατος λήψη, είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν διάφορες διαταραχές στην αντίληψη, όπως παραισθήσεις ακουστικών και 
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οπτικών ερεθισµάτων, και την αίσθηση ότι ο χρόνος επιβραδύνεται ή έχει σχεδόν 

σταµατήσει (Μαρσέλος, 1997). 

 1.3.2 Κανναβινόλη- Κανναβιδιόλη 

 Η αποµόνωση και η σύνθεση της ∆9-ΤΗC και η αναγνώριση της ως το κύριο 

δραστικό συστατικό της κάνναβης, ήρθε πολύ αργότερα από την αποµόνωση της 

κανναβινόλης και της κανναβιδιόλης. Συγκεκριµένα, το 1946, η αποµόνωση της 

κανναβινόλης, εγκατάστησε τη λανθασµένη άποψη ότι πρόκειται για το δραστικό 

συστατικό της κάνναβης. Αντίθετα, πρόκειται για το προϊόν οξείδωσης της ∆9-ΤΗC, που 

σχηµατίζεται, είτε µετά από µετά από παραµονή του προϊόντος στον ελεύθερο αέρα, είτε 

µέσα στον οργανισµό από τα οξειδωτικά ένζυµα του ήπατος. Παρουσιάζει πολύ 

ασθενέστερη δράση από την ∆9-ΤΗC, και αλληλεπιδρά ελάχιστα µε τους κύριους 

υποδοχείς του συστήµατος κανναβινοειδών στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, τους CB1 

υποδοχείς .Σε υψηλότερες δόσεις παρουσιάζει κάποια φαρµακολογική δράση, η οποία 

όµως δε σχετίζεται µε την αλληλεπίδραση της ουσίας µε τους υποδοχείς (Iversen 2000). 

Συγκεκριµένα, σε συµπεριφορικό επίπεδο, σε µελέτες ανοιχτού πεδίου η κανναβινόλη 

έχει βρεθεί σε υψηλές δόσεις, να αυξάνει την κυκλική κίνηση των πειραµατοζώων, 

δηλαδή τον αριθµό των περιστροφών γύρω από τον άξονά τους (Jarbe et al., 1998b). 

 H κανναβιδιόλη αποµονώθηκε την ίδια εποχή µε την κανναβινόλη, και µετά τη 

σύνθεσή της θεωρήθηκε, λανθασµένα και πάλι, ότι πρόκειται για το δραστικό συστατικό 

της κάνναβης. Η κανναβιδιόλη απαντάται σε σηµαντικές ποσότητες στην κάνναβη, αλλά 

δεν παρουσιάζει καµµία ψυχοτρόπο δράση, παρ’όλο που εικάζεται ότι παρουσιάζει 

άλλες φαρµακολογικές δράσεις. Έχει αναφερθεί ότι λειτουργεί νευροπροστατευτικά για 

τους νευρώνες, οι οποίοι περιέχουν L-γλουταµινικό οξύ, και ότι ασκεί αντισπαµωδική 

δράση, σύµφωνα µε αποτελέσµατα από πειραµατικά πρότυπα µελέτης της επιληψίας σε 

πειραµατόζωα (Iversen, 2000). Παράλληλα, σε ψυχοφαρµακολογικές µελέτες σε 

ανθρώπους, έχει δειχθεί ότι, µειώνει µερικές από τις τοξικές δράσεις της THC. Οι 

µηχανισµοί, µέσω των οποίων ασκούνται αυτές οι δράσεις, παραµένουν άγνωστοι, µιας 

και, από τη µια, η αλληλεπίδραση της κανναβιδιόλης µε τους CB1 υποδοχείς είναι πολύ 

µικρή, και από την άλλη, απαιτούνται πολύ υψηλές δόσεις σε σύγκριση µε την ∆9-THC, 

ώστε η ουσία να ασκήσει τις προαναφερθείσες δράσεις (Iversen 2000). 
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 1.3.3 ∆8-THC 

 Πρόκειται για παράγωγο του φυτού της κάνναβης µε λιγότερο ισχυρή δράση από 

την ∆9-THC. Από έρευνες έχει δειχθεί ότι, µπορεί να εφαρµοστεί ως ικανό αντιεµετικό 

φάρµακο µετά από χηµειοθεραπεία σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο (Αbrahamov et 

al.,1995). 

 1.3.4 Τετραϋδροκανναβινολικά οξέα Α και Β 

 Πρόκειται για αδρανείς ενώσεις, οι οποίες όµως µε την πυρόλυση, που προκύπτει 

κατά τη διάρκεια του καπνίσµατος των φύλλων του φυτού, µετατρέπονται στη δραστική 

∆9-ΤΗC. Γενικώς, αποτελούν ασταθείς ενώσεις, δεδοµένου ότι τα φρέσκα φύλλα 

περιέχουν µεγαλύτερη ποσότητα αυτών των οξέων από ότι τα φύλλα που έχουν 

αποξηρανθεί και αποθηκευθεί (Μαρσέλος, 1997). 

 

 1.3.5 Αλκαλοειδή της κάνναβης 

 Η κάνναβη αποτελείται και από µεγάλες ποσότητες αλκαλοειδών του τύπου της 

χολίνης και της τριγονελλίνης. Τα στοιχεία αυτά, δε φαίνεται να διαδραµατίζουν 

ιδιαίτερο ρόλο στις φαρµακολογικές ιδιότητες του φυτού (Μαρσέλος, 1997). 
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2. ΕΝ∆ΟΓΕΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙ∆ΩΝ 

       H αναγνώριση (1965) και η σύνθεση (1967) του δραστικού συστατικού της 

κάνναβης, της ∆9-ΤΗC, οδήγησαν τις έρευνες στην πειραµατική αξιοποίηση της ουσίας 

και την διεξοδικότερη µελέτη του τρόπου και του τόπου δράσης αυτής στο νευρικό 

σύστηµα. Οι προσπάθειες οδήγησαν στην ανακάλυψη, στην ταυτοποίηση (1988) και στη 

µετέπειτα κλωνοποίηση (1990) των  ειδικών υποδοχέων, στους οποίους δεσµεύεται η 

∆9-ΤΗC. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφετηρία για την έναρξη λεπτοµερέστερων 

ερευνών, τόσο για την ανακάλυψη του ενδογενούς συστήµατος, το οποίο ρυθµίζουν οι 

υποδοχείς, όσο και για τις ενδογενείς ουσίες οι οποίες δεσµεύονται σε αυτούς. 

       

            2.1 Υποδοχείς Κανναβινοειδών 

 Το κύριο χαρακτηριστικό της ∆9-ΤΗC και των υπόλοιπων κανναβινοειδών είναι 

ότι αποτελούν υψηλά λιποφιλικά µόρια, τα οποία διαπερνούν µε µεγάλη ευκολία τον 

αιµατεγκεφαλικό φραγµό και ασκούν τις δράσεις τους στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

Εξ’αιτίας αυτού του χαρακτηριστικού, ως τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, 

εθεωρείτο ότι η ∆9-ΤΗC και τα ανάλογά αυτής δρούν διαπερνώντας την κυτταρική 

µεµβράνη, αλληλεπιδρώντας µε τα µεµβρανικά λιπίδια, µε άµεσο αποτέλεσµα τις 

µεταβολές των ιοντικών διαύλων, και κατά συνέπεια, την αλλαγή του δυναµικού 

ενεργείας της µεµβράνης µε τελικό αποτέλεσµα την διέγερση ή την αναστολή της 

µετάδοσης των σηµάτων (Ameri,1999). 

 Το 1984, λεπτοµερέστερες φαρµακολογικές έρευνες δέσµευσης σε µοριακό 

επίπεδο, έδειξαν ότι, χορήγηση της ∆9-ΤΗC σε νευροβλαστικά κύτταρα, είχε ως 

αποτέλεσµα την αναστολή της δραστηριότητας της αδενυλικής κυκλάσης και τη µείωση 

των επιπέδων του κυκλικού ΑΜP (Ameri,1999).  Με την ανακάλυψη αυτή, έγινε φανερό 

ότι η ∆9-ΤΗC δρά µέσω συγκεκριµένου είδους µεταβολοτροπικών υποδοχέων, και, κατά 

πάσα πιθανότητα, ανήκουν στην οικογένεια των Gi ανασταλτικών πρωτεινών, αφού η 

δραστηριοποίησή τους προκαλεί µείωση των επιπέδων του κυκλικού AMP. Η 

επιβεβαίωση ήρθε µε εύρηµα, σύµφωνα µε το οποίο, χορήγηση κανναβινοειδών επέδειξε 

ευαισθησία αυτών στην τοξίνη του κοκίτη, ουσία η οποία ενεργοποιεί σήµατα δεύτερων   

αγγελιοφόρων (Αmeri, 1999). 
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 Tο 1988, µελέτες ραδιοσηµασµένων αγωνιστών σε µεµβράνες από εγκεφάλους 

επίµυων, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του CB1 υποδοχέα µέσω του οποίου ρυθµίζονται 

οι κύριες δράσεις των κανναβινοειδών στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (Αmeri, 1999). 

Mέχρι σήµερα έχουν ταυτοποιηθεί δύο κυρίως υποδοχείς κανναβινοειδών, ο CB1 και ο 

CB2 υποδοχέας. Έχει επίσης αποµονωθεί ένας υπότυπος του CB1 υποδοχέα, ο CB1A 

(Shire et al., 1995), και υποστηρίζεται και η πιθανή ύπαρξη ενός τρίτου, του CB3. 

 Η χαρτογράφηση της κατανοµής των υποδοχέων των κανναβινοειδών 

πραγµατοποιήθηκε µέσω ποικίλλων τεχνικών, συµπεριλαµβανοµένων µελετών 

δέσµευσης και αυτοραδιογραφίας, τεχνικών northern blot, in situ υβριδοποίησης και 

PCR (reverse-transcription polymerase chain reaction). Πρόσφατα περιγράφηκε ο 

εντοπισµός των CB1 και CB2 υποδοχέων µε την χρήση αντίστοιχων αντισωµάτων 

(Ameri, 1999). 

 Τέλος, ενώ αρχικά θεωρείτο ότι ο CB1 υποδοχέας εντοπίζεται αποκλειστικά στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα και ο CB2 υποδοχέας στο περιφερικό νευρικό σύστηµα, σε 

κύτταρα και ιστό προερχόµενα από το ανοσοποιητικό σύστηµα, γίνεται φανερό µέσα από 

τις προόδους των ερευνών, ότι πιθανότατα ο διαχωρισµός αυτός είναι αρκετά απλοϊκός, 

και ότι ο ρόλος των υποδοχέων και του συστήµατος  να καθορίζεται από µια πιο 

περίπλοκη και ποικίλλη κατανοµή και αλληλεπίδραση. 

 2.1.1∆οµή- κατανοµή και ρόλος του CB1 υποδοχέα 

 H ύπαρξη του CB1 υποδοχέα αναγνωρίστηκε αρκετά πρόσφατα, όπως 

αναφέρθηκε. Πρόκειται για µεταβολοτροπικό υποδοχέα που αποτελείται από επτά  

υδροφοβικές διαµεµβρανικές περιοχές, οι οποίες παρεµβάλλονται από εκτεταµένα 

ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά  loops. Όπως και οι υπόλοιποι µεταβολοτροπικοί 

υποδοχείς, αποτελείται από ένα εξωκυττάριο αµινοτελικό άκρο και, αντίστοιχα, από ένα 

ενδοκυττάριο αµινο-τελικό άκρο (Ameri, 1999). Το µοριακό βάρος του υποδοχέα είναι 

64Kda. Στο αµινοτελικό άκρο του CB1 υποδοχέα, εντοπίζονται τρείς πιθανές θέσεις 

γλυκοσυλίωσης. Η διαδικασία γλυκοσυλίωσης του υποδοχέα αποτελεί µεταµετεγγραφική 

ρύθµιση, η οποία χαρακτηρίζεται ως παράγωγο µιας σειράς ενζυµατικών διαδικασιών. Οι 

συγκεκριµένες διαδικασίες ξεκινούν ενδοκυτταρικά από το κοκώδες ενδοπλασµατικό 
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δίκτυο και συνεχίζονται µέσω της συσκευής  Golgi, στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη 

(Ameri, 1999). 

 Oι CB1 υποδοχείς παρουσιάζουν κάποιες µορφολογικές διαφορές σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους µεταβολοτροπικούς υποδοχείς. Αρκετά είδη υποδοχέων που ανήκουν 

στην οικογένεια των G υποδοχέων περιλαµβάνουν κάποιες συγκεκριµένες περιοχές 

κυστεΐνης, που καταλαµβάνουν τις θέσεις µεταξύ της δεύτερης και τρίτης 

διαµεµβρανικής περιοχής (δηλαδή το τρίτο εξωκυττάριο loop), όπως και θέσεις µεταξύ 

της τέταρτης και πέµπτης υδροφοβικής περιοχής (δηλαδή το τρίτο εξωκυττάριο loop). Oι 

κυστεΐνες εξυπηρετούν δοµικές λειτουργίες στον υποδοχέα, αφού µε τη συγκεκριµένη 

θέση που καταλαµβάνουν, δηµιουργούν ένα είδος γέφυρας µεταξύ του εξωτερικού του 

υποδοχέα και ενδοµοριακών διεργασιών στο εσωτερικό, παρέχοντας ένα είδος 

σταθερότητας (Ameri, 1999). Αντίθετα, στον CB1 υποδοχέα, δεν έχουν βρεθεί τα 

συγκεκριµένα στοιχεία στο δεύτερο εξωκυττάριο loop, ενώ το τρίτο πριλαµβάνει δύο ή 

περισσότερες κυστεΐνες. 

 Επίσης, ο CB1 υποδοχέας δεν παρουσιάζει ένα σηµαντικό ποσοστό θέσεων για 

την προλίνη στην πέµπτη υδροφοβική περιοχή. Αντ’αυτού, ένα πρόσφατο εύρηµα έδειξε 

την ύπαρξη θέσης δέσµευσης για το ασβέστιο στο εξωκυττάριο αµινοτελικό άκρο. Η 

συγκεκριµένη θέση δέσµευσης υπολογίζεται ότι, εντοπίζεται στην υδροφοβική περιοχή, 

δηµιουργώντας υδρογονικό δεσµό µε το καρβοτελικό άκρο του υποδοχέα (Mahmoudian, 

1997). 

 Ο CB1 υποδοχέας αποτελεί έναν από τους πιο ευρέως κατανεµηµένους υποδοχείς. 

Η εκτεταµένη κατανοµή του CB1 υποδοχέα σε συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου, 

συνδέεται άµεσα µε τις λειτουργίες που ρυθµίζονται από αυτόν, σε επίπεδο 

συµπεριφοράς. Κατά συνέπεια, έχει βρεθεί αντιστοιχία δοµών, όπου εµφανίζονται οι CB1 

υποδοχείς, και λειτουργών-συµπεριφορών που εξαρτώνται από τις δοµές αυτές, όπως για 

παράδειγµα λειτουργίες µνήµης-µάθησης, αντίληψης και ελέγχου της κίνησης. 

Συγκεκριµένα, η µεγαλύτερη πυκνότητα CB1 υποδοχέων εµφανίζεται σε δοµές των 

βασικών γαγγλίων, όπως ο κεκρκοφόρος πυρήνας και το κέλυφος (νεοραβδωτό), η ωχρά 

σφαίρα και η µέλαινα ουσία. Με τη µέθοδο της αυτοραδιογραφίας και της in situ 

υβριδοποίησης σε εγκεφάλους αρουραίων, παρατηρήθηκε ότι οι CB1 υποδοχείς 
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εµφανίζονται στους απαγωγούς προβλητικούς νευρώνες του νεοραβδωτού προς το φλοιό 

(Chaperon και Thiebot, 1999). Επίσης, η ωχρά σφαίρα και η δικτυωτή µοίρα της 

µέλαινας ουσίας περιλαµβάνουν εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα CB1 υποδοχέων. Από τις 

αυτοραδιογραφικές έρευνες έχει βρεθεί ότι, οι CB1 υποδοχείς εντοπίζονται κυρίως 

προσυναπτικά στις απολήξεις της οδού ραβδωτού-ωχράς σφαίρας, και στην οδό από το 

ραβδωτό προς τη µέλαινα ουσία (Chaperon και Thiebot, 1999) 

 H υψηλή πυκνότητα υποδοχέων στα βασικά γάγγλια, εξηγεί τις επιδράσεις των 

κανναβινοειδών στην αυθόρµητη κινητική δραστηριότητα των πειραµατοζώων, και 

ειδικότερα τη µείωση της κινητικότητας, την καταληψία και την αταξία που 

παρατηρείται µετά τη χορήγηση µεγάλων δόσεων. Στους ανθρώπους, πιθανότατα ο 

αποσυντονισµός των κινήσεων που παρατηρείται ύστερα από χρήση κάνναβης, σε 

βιολογικό επίπεδο να οφείλεται σε δράση της ουσίας στις δοµές των βασικών γαγγλίων 

(Martin et al.,1998). Παράλληλα, έχει βρεθεί υψηλό ποσοστό των υποδοχέων στην 

µοριώδη στοιβάδα της παρεγκεφαλίδας πειραµατοζώων. Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός 

ότι, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, η έκφραση των υποδοχέων στην συγκεκριµένη περιοχή 

είναι πολύ µικρότερη σε σύγκριση µε αυτήν στους αρουραίους (Herkenham et al., 

1991b). Το γεγονός της µειωµένης κατανοµής υποδοχέων στην ανθρώπινη 

παρεγκεφαλίδα, εξηγεί σε συµπεριφορικό επίπεδο την απουσία σοβαρών κινητικών 

διαταραχών σε ανθρώπους που κάνουν χρήση µαριχουάνας (Ameri, 1999). 

 O CB1 υποδοχέας εντοπίζεται, επίσης, σε δοµές του µεταιχµιακού συστήµατος, 

όπως στον ιππόκαµπο, στον φλοιό, στον επικληνή πυρήνα και στη περιυδραγωγό φαιά 

ουσία . Στις περιοχές αυτές, φέρεται να εκφράζονται προσυναπτικά, στο κυτταρικό σώµα 

και στους δενδρίτες, και παράλληλα να εντοπίζονται και στον νευράξονα του 

προσυναπτικού κυττάρου ( Chaperon και Thiebot, 1999). 

 Συγκεκριµένα, στην περιοχή του ιπποκάµπου, από µελέτες αυτοραδιογραφίας, 

έχει δειχθεί ότι εµφανίζεται υψηλός αριθµός CB1  υποδοχέων στα πυραµιδικά κύτταρα 

της CA1 και CA3 περιοχής, και στην οδοντωτή έλικα του ιπποκάµπου (Ameri, 1999).  

 Επίσης, υψηλή πυκνότητα υποδοχέων εµφανίζεται και στις Ι και ΙV στιβάδες του 

φλοιού. Οι περιοχές αυτές, µαζί µε τον ιππόκαµπο, παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση 

των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, όπως διεργασίες µάθησης και µνήµης, αλλά και 
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σε εκλεπτυσµένες κινητικές λειτουργίες που απαιτούν   επεξεργασία αντιληπτικών και 

κινητικών πληροφοριών και δεξιότητα στην εκτέλεση τους. Η πυκνή κατανοµή των CB1 

υποδοχέων στις περιοχές αυτές, παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των 

φαρµακολογικών – συµπεριφορικών ευρηµάτων, σύµφωνα µε τα οποία, χορήγηση 

κανναβινοειδών, προκαλεί δυσλειτουργίες στις αντιληπτικές και στις µνηµονικές 

διεργασίες πειραµατοζώων, όπως αυτές αξιολογήθηκαν από πρότυπα µελέτης της 

µνήµης (υδάτινος λαβύρινθος κατά Morris, ακτινωτός λαβύρινθος, µοντέλο 

ενεργητικής/παθητικής αποφυγής). Παράλληλα, η κατανοµή τους στις συγκεκριµένες 

περιοχές του ιπποκάµπου, πιθανότατα να εξηγεί τις αντισµασµωδικές ιδιότητες των 

κανναβινοειδών (Ameri, 1999). 

 Επίσης, θέσεις δέσµευσης για τα κανναβινοειδή έχουν εντοπιστεί και στον 

επικληνή πυρήνα, δοµή του µεταιχµιακού συστήµατος που εµπλέκεται άµεσα σε 

συµπεριφορές ενίσχυσης και ανταµοιβής. 

 Τα αποτελέσµατα από ανοσοϊστοχηµικές έρευνες σχετικά µε την κατανοµή των 

υποδοχέων στον αµυγδαλοειδή πυρήνα του µεταιχµιακού συστήµατος, έχουν δείξει 

µέτρια παραγωγή σήµατος για τους νευρώνες της δοµής αυτής (Tsou et al., 1998). 

 Τέλος,  CB1 υποδοχείς έχουν βρεθεί στην περιυδραγωγό φαιά ουσία και στο 

ραχιαίο κέρατο του 10ου πετάλλου του νωτιαίου µυελού. Οι συγκεκριµένες περιοχές είναι 

σηµαντικές για τις ανιούσες πληροφορίες πόνου από την περιφέρεια. Κατά συνέπεια, 

πιθανότατα η ενεργοποίηση του CB1 υποδοχέα από τα κανναβινοειδή στις συγκεκριµένες 

περιοχές, να προκαλεί αναλγησία (Ameri,1999). 

 Θέσεις δέσµευσης για τα κανναβινοειδή µέσω των CB1 υποδοχέων είναι 

πιθανότατα ελάχιστες ή ανύπαρκτες σε περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους, του 

προµήκους µυελού και του υποθαλάµου. Οι συγκεκριµένες περιοχές ελέγχουν 

καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές λειτουργίες του οργανισµού. Αυτό δικαιολογεί, σε 

επίπεδο συµπεριφοράς, γιατί η λήψη υπερδοσολογίας κάνναβης δε µπορεί να επιφέρει το 

θάνατο λόγω καταστολής ζωτικών λειτουργιών, όπως συµβαίνει µε άλλες ουσίες 

(Iversen, 2003). 

 Παρ’όλα αυτά, παραµένει ανοιχτό το ερώτηµα για το αν υπάρχει o CB1 

υποδοχέας των κανναβινοειδών στις προαναφερθείσες περιοχές. Έχει βρεθεί ότι ο 
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υποθάλαµος και το εγκεφαλικό στέλεχος είναι δοµές οι οποίες ανταποκρίνονται στη 

χορήγηση κανναβινοειδών, αλλά η ύπαρξη CB1 υποδοχέων είναι αρκετά µειωµένη 

σ’αυτές τις περιοχές. Από την άλλη, ο υποθάλαµος εµπλέκεται σε διεργασίες ρύθµισης 

της θερµοκρασίας του οργανισµού, σε διεργασίες λήψης τροφής, και το εγκεφαλικό 

στέλεχος συµµετέχει στις αντιληπτικές διεργασίες πόνου. Τα καναβινοειδή, έχει δειχθεί 

ότι, επιφέρουν υποθερµία στα πειραµατόζωα , µειωµένη αντίληψη του πόνου και αύξηση 

στην πρόσληψη τροφής. Κατά συνέπεια, ενώ τα συµπεριφορικά αποτελέσµατα 

συνηγορούν στην ύπαρξη υποδοχέων των κανναβινοειδών στον υποθάλαµο και στο 

εγκεφαλικό στέλεχος, µελέτες δέσµευσης και ανοσοϊστοχηµείας φανερώνουν έναν πολύ 

µικρό αριθµό CB1 υποδοχέων, τέτοιον ώστε να µη δικαιολογεί τα συµπεριφορικά 

αποτελέσµατα που επιφέρουν τα κανναβινοειδή στα πειραµατόζωα (Ameri, 1999). 

 Στο παρελθόν είχε παγιωθεί η άποψη ότι ο CB1 υποδοχέας απαντάται 

αποκλειστικά στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Σήµερα, υπάρχουν ενδείξεις για την 

ύπαρξη του και σε περιορισµένες δοµές του περιφερικού νευρικού συστήµατος. CB1 

υποδοχείς έχουν εντοπιστεί στο σπλήνα, στις αµυγδαλές, στους σπερµατικούς πόρους 

του όρχεος, σε πολύ χαµηλό αριθµό στους επινεφριδικούς αδένες, στην καρδιά, στην 

µήτρα, στις ωοθήκες (Caliegue et al.,1995) και προσυναπτικά στις απολήξεις των 

συµπαθητικών νεύρων (Ishac et.al.,1996). 

 Ο υψηλότερος αριθµός CB1 υποδοχέων εντοπίζεται, στον άνθρωπο, σε ζωτικά 

όργανα, όπως η υπόφυση και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού (Chaperon και Thiebot, 

1999). 

 Η ενεργοποίηση των προσυναπτικών CB1 υποδοχέων που εντοπίζονται στις  

απολήξεις νεύρων του περιφερικού συστήµατος, πιθανότατα εµπλέκεται σε ρυθµίσεις 

αναστολής του συµπαθητικού συστήµατος, όπως έχει δειχθεί από in vitro και in vivo 

µελέτες (Ameri,1999). 

 Oι Shire et al (1995) κατάφεραν να αποµονώσουν από ανθρώπινο πνεύµονα µια 

παραλλαγή του CB1 υποδοχέα, τον CB1A. H αλληλουχία του CB1A, σε µοριακό επίπεδο, 

στο µεγαλύτερο της µέρος είναι ακριβώς παρόµοια µε αυτήν του CB1, αλλά τα πρώτα 28 

αµινοξέα του αµινοτελικού άκρου είναι εντελώς διαφορετικά από τον CB1, 

καταλαµβάνοντας περισσότερες υδροφοβικές θέσεις (Shire et al., 1995). 
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 Σχετικά µε την κατανοµή του CB1A υπότυπου, έρευνες  έχουν δείξει τον 

συνεντοπισµό  του µε τον CB1 υποδοχέα, τόσο στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, όσο και 

στην περιφέρεια. Γενικότερα, το mRNA του CB1A υποδοχέα βρέθηκε στους ίδιους 

ιστούς που εντοπίζεται και το mRNA του CB1 (Shire et al., 1995). 

 Ως προς το φαρµακολογικό προφίλ του CB1A υπότυπου, έρευνες έρευνες έχουν 

δείξει ότι τόσο οι αγωνιστές όσο και οι ανταγωνιστές του CB1 υποδοχέα δεσµεύονται, αν 

και µε λιγότερη ισχύ, στον CB1A (Rinaldi- Carmona et al., 1996). 

 

 

 2.1.2 ∆οµή- Κατανοµή και ρόλος του CB2 υποδοχέα στο νευρικό 

σύστηµα  

 Ο CB2 υποδοχέας είναι ο δεύτερος υποδοχέας κανναβινοειδών που 

αναγνωρίστηκε. Πρόκειται για µεταβολοτροπικό υποδοχέα, ο οποίος περιλαµβάνει επτά 

διαµεµβρανικές περιοχές, και ο οποίος ενεργοποιείται µε τη σύζευξη G πρωτεϊνών, όπως 

ακριβώς και ο CB1. 

 H διαφορά του CB2 από τον CB1, έγκειται στο µέγεθος του πρώτου, µιας και ο 

CB1 αποτελείται από 472 αµινοξέα, ενώ ο CB2 από µόλις 360 µε µοριακό βάρος 40 k DA 

(Matsuda, 1997). Η διαφορά τους αυτή, πιθανότατα, έγκειται στο ότι το αµινοτελικό 

άκρο της εξωκυττάριας περιοχής του CB2 υποδοχέα υπολείπεται 83 αµινοξέων σε 

σύγκριση µε τον CB1 υποδοχέα (Ameri, 1999). 

 H κατανοµή του CB2 υποδοχέα περιορίζεται αποκλειστικά στην περιφέρεια, σε 

αντίθεση µε τον CB1 που απαντά κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Συγκεκριµένα, 

οι CB2 υποδοχείς εντοπίζονται στους ανθρώπους και στα τρωκτικά, στην περιθώρια 

γραµµή του σπλήνα (Munro et al., 1993; Schatz et al.,1997), στην αµυγδαλή και στα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος (Β-κύτταρα, µονοκύτταρα, Τ-κύτταρα) 

(Μunro et al.,1993;Galiegue et al., 1995;  Schatz et al.,1997). Στο σπλήνα και στην 

αµυγδαλή, έχει βρεθεί ότι το περιεχόµενο του mRNA του CB2 υποδοχέα είναι αντίστοιχο 

µε το mRNA του CB1 υποδοχέα που εντοπίζεται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 

(Galiegue et al., 1995). 
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 H κατανοµή του CB2 υποδοχέα στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος 

παρουσιάζει ποσοτικές διαφορές, µε την υψηλότερη πυκνότητα να την εµφανίζει στα Β 

κύτταρα  σε σύγκριση µε τα µονοκύτταρα και τα Τ κύτταρα. Ο εντοπισµός του CB2 

υποδοχέα σε ιστούς του ανoσοποιητικού συστήµατος, πιθανότατα εµπλέκεται σε 

διεργασίες ανασοκαταστολής που παρατηρείται, σε συµπεριφορικό επίπεδο, από τη 

χρήση µαριχουάνας. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, στα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

εντοπίζονται και CB1 υποδοχείς. ∆εδοµένου όµως, ότι στο συγκεκριµένο ιστό το m RNA 

του CB1 υποδοχέα αντιπροσωπεύει µόνο το 1-10% του συνολικού περιεχοµένου του 

mRNA του CB2, η λειτουργία της ανοσοκαταστολής ρυθµίζεται πιθανότατα από τους 

CB2 υποδοχείς (Galiegue et al., 1995). Παράλληλα, CB2 υποδοχείς εντοπίζoνται στο 

θύµο αδένα και στο πάγκρεας (Galiegue et al.,1995). 

Oι περιφερικές δράσεις της µαριχουάνας µέσω των CB2 υποδοχέων, όπως έχουν 

καταγραφεί µέσα από µελέτες, περιλαµβάνουν ταχυκαρδία, ορθοστατική υπόταση, 

µείωση του πληθυσµού των αιµοπεταλλίων, και όπως αναφέρθηκε, καταστολή του 

ανασοποιητικού συστήµατος (Αmeri, 1999). 

Σχετικά  µε το φαρµακολογικό προφίλ των CB2 υποδοχέων και την εκλεκτική 

ανταπόκριση στη δέσµευση αναλόγων των κανναβινοειδών, έχει δειχθει ότι δεσµεύονται 

σε αυτούς οι ίδιες ουσίες που δεσµεύονται και στους CB1 υποδοχείς, ασκώντας την ίδια 

δράση ως αγωνιστές ή ανταγωνιστές. Παρ’όλα αυτά, το ενδογενές κανναβινοειδές, 

ανανταµίδιο, έχει παρατηρηθεί ότι δεσµεύεται µε λιγότερη συγγένεια µε τους CB2 

υποδοχείς σε σύγκριση µε τους CB1, ενώ αντίστοιχα οι CB2 υποδοχείς ανταποκρίνονται 

καλύτερα στο ενδογενές κανναβινοειδές, κανναβινόλη, απ’ότι οι CB1.(Matsuda, 1997). 

 2.1.3 CB3 υποδοχέας 

 Την τελευταία πενταετία, και µέσα από παρατηρήσεις σχετικά µε τη 

δράση αναλόγων των κανναβινοειδών στον CB1 υποδοχέα του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος, αυξάνονται οι ενδείξεις σχετικά µε την ύπαρξη και ενός τρίτου υποδοχέα 

στο κεντρικό νευρικό και στο περιφερικό. 

 Οι ενδείξεις αυτές προήλθαν από φαρµακολογικές παρατηρήσεις των 

αναλόγων των κανναβινοειδών. Συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί ότι το ανανταµίδιο 

επιφέρει αναλγησία σε πειραµατόζωα, δρώντας σε υποδοχείς του νωτιαίου µυελού, µέσω 
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διαφορετικών µηχανισµών από αυτών της THC ή του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων 

CP55940 (Welch και Eads,1999; Ηοuser et al., 2000), και ότι επιπλέον οι δράσεις του 

ανααταµιδίου στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, δεν αντιστρέφονται ύστερα από χορήγηση 

του εκλεκτικού ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A (Breivogel et al., 2001). 

Παράλληλα, µια πιο πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι, σε διαγονιδιακά ποντίκια στα οποία 

είχε αδρανοποιηθεί ο CB1 υποδοχέας (CB1-/-), το ανανταµίδιο επηρέασε συµπεριφορές 

όπως την αυθόρµητη κινητικότητα, επιφέροντας καταληψία και αναλγησία, ενώ αντίθετα 

η ΤΗC δεν προκάλεσε καµµία συµπεριφορική αλλαγή στα πειραµατόζωα (Breivogel et 

al.,2001). Στην ίδια έρευνα, χορήγηση ανανταµιδίου επέφερε δραστηριοποίηση της 

[35S]γουανοσίνης-΄5-Ο-(3-θειοτριοφωσφοροδιωµένη) ([35S]GTPγS), αγωνιστής ο οποίος 

διεγείρει την ενεργοποίηση των G πρωτεϊνών στον µεταβολοτροπικό υποδοχέα σε 

µεµβράνες εγκεφάλου από CB1 -/- ποντίκια και σε ποντίκια αγρίου τύπου ( CB1 +/+) . 

 Σε µια αντίστοιχη έρευνα, χορήγηση WIN 55212-2, αγωνιστή των CB1 

υποδοχέων, επέφερε διέγερση της δέσµευσης της [35S]GTPγS σε µεµβράνες εγκεφάλου 

CB1-/- ποντικιών ( Breivogel et al.,2001). Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι ακόµα και όταν 

ύστερα από εξάλειψη του CB1 υποδοχέα, ουσίες, όπως το ανανταµίδιο και το WIN 

55212-2, επιφέρουν, σε µοριακό επίπεδο, δραστηριότητα των G πρωτεϊνών, οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι, πιθανότατα, οι ρυθµίσεις αυτές πραγµατοποιούνται µέσω της 

ενεργοποίησης ενός υποδοχέα διαφορετικού από τον CB1. 

 Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν έρευνες εντοπισµού του νέου αυτού 

υποδοχέα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα.. Tα αποτελέσµατα έδειξαν ότι παρουσιάζεται  

δραστηριότητα των G πρωτεϊνών , ύστερα από χορήγηση ανανταµιδίου και WIN 55212-

2, ουσίες οι οποίες ενεργοποίούν τους CB1 υποδοχείς,  στο εγκεφαλικό στέλεχος, στο 

φλοιό, στον ιππόκαµπο, στον διεγκέφαλο, στο µεσεγκέφαλο και στο νωτιαίο µυελό σε 

CB1 KO ποντίκια.  Αντίθετα, δεν εντοπίστηκε δραστηριότητα στα βασικά γάγγλια και 

στην παρεγκεφαλίδα (Breivogel et al., 2001). 

 Ο πιθανός εντοπισµός του CB3 υποδοχέα στις συγκεκριµένες δοµές, 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, ο ρόλος του σχετίζεται µε συµπεριφορές, οι οποίες 

ρυθµίζονται από τις συγκεκριµένες δοµές. Αναλυτικότερα, η απουσία του CB3 υποδοχέα 

σε δοµές των βασικών γαγγλίων, δηλώνει ότι τα κανναβινοειδή δεν επηρεάζουν την 
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κινητική συµπεριφορά µέσω του νέου υποδοχέα, και κατά συνέπεια δε διαδραµατίζει 

κανένα ρόλο στη ρύθµιση της κινητικότητας. Αντίθετα, η παρουσία του σε δοµές του 

ιπποκάµπου, πιθανότατα δηλώνει την εµπλοκή του σε διεργασίες µάθησης και µνήµης 

(Breivogel και Childers, 1998) ή τον πυραµιδικό έλεγχο της κινητικότητας ή άλλων 

φλοιϊκών περιοχών (Breivogel et al., 2001). 

 Πολλές µελέτες είχαν δείξει ότι, διαφορετικά ανάλογα των 

κανναβινοειδών  και κυρίως ουσίες που έχουν αναγνωριστεί ως αγωνιστές των CB1 

υποδοχέων, δεσµεύονται σε υποδοχείς του νωτιαίου µυελού, αλλά όχι σε πρόσθιες 

περιοχές του εγκεφάλου, όπου εξακριβωµένα υπάρχουν CB1 υποδοχείς, προάγοντας 

συµπεριφορές αναλγησίας σε πειραµατικά πρότυπα µελέτης του πόνου σε πειραµατόζωα, 

γεγονός που δε µπορούσε να ερµηνευθεί διαφορετικά, παρά µόνο µε την ύπαρξη 

κάποιων µη αναγνωρισµένων µέχρι στιγµής υποδοχέων. Τα µέχρι τώρα ευρήµατα 

σχετικά µε τους CB3 υποδοχείς, έρχονται να επιβεβαιώσουν και να δικαιολογήσουν τη 

δράση των κανναβινοειδών στο νωτιαίο µυελό, και παράλληλα να προσδιορίσουν εκ 

νέου το φαρµακολογικό τους προφίλ. Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι, οι αναλγητικές 

δράσεις που ρυθµίζονται από το νωτιαίο µυελό και που προκύπτουν από διαφορετικά 

ανάλογα κανναβινοειδών, ρυθµίζονται από διαφορετικούς υποδοχείς (Breivogel et al., 

2001). 

 Επιπλέον, έχουν διεξαχθεί µελέτες και στο περιφερικό νευρικό σύστηµα 

σχετικά µε την ύπαρξη CB3 υποδοχέων. Tα αποτελέσµατα  µαρτυρούν την ύπαρξή τους 

στο καρδιαγγειακό σύστηµα. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι, χορήγηση ανανταµιδίου 

στην περιοχή των µεσεντερικών αρτηριών, επέφερε αγειοδιαστολή, η οποία 

αντιστράφηκε ύστερα από χορήγηση του ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR 141716A. 

Αντίθετα, χορήγηση του εκλεκτικού αγωνιστή των CB1 υποδοχέων HU-210 δεν 

προκάλεσε το ίδιο φυσιολογικό αποτέλεσµα, γεγονός που µαρτυρεί την απουσία 

συµµετοχής  των CB1 υποδοχέων, και τη ρύθµιση της συγκεκριµένης λειτουργίας από 

υποδοχείς ανεξάρτητους από αυτούς (Breivogel et al., 2001). 

 Από τα ευρήµατα αυτά, τόσο στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, όσο και στο 

περιφερικό, γίνεται φανερό ότι, πιθανότατα κάποιες λειτουργίες που δε ρυθµίζονται από 

τους CB1 ή/και από τους CB2 υποδοχείς, οφείλονται στην ενεργοποίηση διαφορετικών 
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υποδοχέων των κανναβινοειδων. Παρ’όλα αυτά, αν και τα συγκεκριµένα ευρήµατα 

αποτελούν ισχυρότατες ενδείξεις για την ύπαρξη ενός τρίτου υποτύπου υποδοχέα των 

κανναβινοειδών, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών, οι οποίες θα 

περιλαµβάνουν τεχνικές κλωνοποίησης και εντοπισµού του γονιδίου που εκφράζει τον 

καινούργιο υποδοχέα. 

 2.1.4 Μηχανισµοί µετάδοσης σήµατος µέσω των CB1 και 

CB2 υποδοχέων 

 Όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή των CB1 και CB2 υποδοχέων, και οι 

δύο υποδοχείς ανήκουν στην υπεροικογένεια των µεταβολοτροπικών υποδοχέων. Κατά 

συνέπεια, η µετάδοση σήµατος , ύστερα από διέγερσή τους από αγωνιστές των δύο 

υποδοχέων, οδηγεί στην ενεργοποίηση των ανασταλτικών Gi/o πρωτεϊνών, µε 

αποτέλεσµα την αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης και κατά συνέπεια τη µείωση της 

δραστηριότητας του cAMP. Σε κυτταρικό επίπεδο, η δραστηριότητα των Gi/o 

πρωτεϊνών, οδηγεί στην µετάδοση ανασταλτικών σηµάτων στο νευρώνα, και κατά 

συνέπεια στην  υπερπόλωση αυτού (Porter και Felder, 2001). 

 Ένας δεύτερος κοινός τρόπος µετάδοσης του µηνύµατος µέσω των CB1 

και CB2 υποδοχέων, είναι η ενεργοποίηση της ΜΑΡ κινάσης, Πρόκειται για πρωτεϊνική 

κινάση, η οποία επάγει τη µιτογένεση και ρυθµίζει τη µορφολογική διαφοροποίηση των 

νευρώνων και την επαγωγή µηχανισµών επιβίωσής τους (Βοuaboula et al., 1995). 

Συγκεκριµένα για τον CB1 υποδοχέα, η ενεργοποίηση του από κανναβινοειδή, οδηγεί 

στην διέργεση της ΜΑΡ κινάσης µέσω των Gi/o πρωτεϊνών. Είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι, αρκετά µέλη της οικογένειας των ΜΑΡ κινασών ενεργοποιούνται κατά τη 

διάρκεια σοβαρών παθολογικών καταστάσεων, όπως σε περιπτώσεις εγκεφαλικής 

ισχαιµίας και επιληψίας (Αmeri 1999). Στη περίπτωση, ωστόσο του CB1 υποδοχέα, είναι 

αβέβαιος ο ρόλος του σχετικά µε τη ρύθµιση αντίστοιχων παθολογικών καταστάσεων 

µέσω των ΜΑΡ κινασών. 

 Aντιστοίχως, ενεργοποίηση του CB2 υποδοχέα, είναι δυνατόν να επάγει 

µηχανισµούς µετάδοσης σήµατος µέσω των ΜΑΡ κινασών στο περιφερικό νευρικό 

σύστηµα. Επιπλέον σε σύγκριση µε το CB1 υποδοχέα, η ενεργοποίηση των ΜΑΡ 
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κινασών από τον CB2, επάγει την έκφραση του γονιδίου Κrox-24, το οποίο ευθύνεται για 

την αύξηση και ωρίµανση των νευρώνων (Αmeri, 1999). 

 Ένας τρίτος µηχανισµός επαγωγής σήµατος, ο οποίος ενεργοποιείται 

αποκλειστικά µέσω των CB1 υποδοχέων, είναι η ρύθµιση των ιοντικών διαύλων. 

Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι η ενεργοποίηση του CB1 υποδοχέα, η επαγόµενη 

δραστηριότητα των Gi/o πρωτεϊνών και η µείωση του cΑΜP φέρουν ως αποτέλεσµα την 

έναρξη διεργασιών που αφορούν αλλαγές στην εισροή ιόντων καλίου και ασβεστίου. 

Ειδικότερα, έχει δειχθεί ότι, αυξάνεται η εισροή ιόντων καλίου στο εσωτερικού του 

νευρώνα, µε άµεσο αποτέλεσµα την µείωση της δραστηριότητας των διαύλων τύπου Ν 

και Ρ/Q του ασβεστίου στον προσυναπτικό νευρώνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, σε 

κυτταρικό επίπεδο, την αναστολή της διέγερσης του νευρώνα και, κατά συνέπεια, σε 

επίπεδο σύναψης, την αναστολή της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών [Η 

νευροδιαβίβαση είναι ασβεστιοεξαρτώµενη] (Αmeri, 1999; Porter και Felder, 2001). 

 Aπό το γεγονός αυτό προκύπτουν δύο σηµαντικά συµπεράσµατα: πρώτον, 

ότι οι CB1 υποδοχείς εντοπίζονται κυρίως προσυναπτικά, αφού τα ιόντα ασβεστίου που 

επηρεάζονται από τη δραστηριότητα των ανασταλτικών CB1 υποδοχέων, βρίσκονται στις 

απολήξεις των προσυναπτικών νευρώνων. ∆εύτερον, ο ρόλος των CB1 υποδοχέων είναι 

ρυθµιστικός ως προς τη δραστηριότητα άλλων υποδοχέων µε τους οποίους 

συνεντοπίζεται. Κατά συνέπεια, ρυθµίζει την διαβίβαση άλλων νευροδιαβιβαστικών 

συστηµάτων, κυρίως µέσω της αναστολής που ασκεί στον προσυναπτικό νευρώνα, και 

την επακόλουθη µείωση της νευροδιαβίβασης στη συναπτική σχισµή. 

 Μελέτες έχουν δείξει, ότι, όντως, η απελευθέρωση του γλουταµινικού 

οξέος στον ιππόκαµπο και στα κύτταρα Ρurkinje στην παρεγκεφαλίδα, αναστέλλεται 

µέσω των CB1 υποδοχέων (Shen et al., 1996; Levenes et al., 1998). Παράλληλα, 

ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων, επιφέρει αναστολή της απελευθέρωσης της 

ακετυλοχολίνης (Gifford et al.,1997) και της νορεπινεφρίνης από ιστό προερχόµενο από 

τον ιππόκαµπο ανθρώπου, ινδικά χοιρίδια και επιµύων (Schlicker et al.,1997). 

 Η αύξηση της εισροής ιόντων καλίου και η επαγόµενη µείωση της 

δραστηριότητας των διαύλων ασβεστίου, αναστέλλεται µέσω της φωσφορυλίωσης του 

CB1 υποδοχέα. Η φωσφορυλίωση του υποδοχέα έρχεται ως αποτέλεσµα της 
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ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης C, η οποία φωσφορυλιώνει την σερίνη S 317 , η 

οποία εντοπίζεται στο τρίτο ενδοκυττάριο loop του υποδοχέα (Αmeri 1999). Πιθανότατα, 

η µοριακή αυτή διεργασία να σχετίζεται, σε συµπεριφορικό επίπεδο, µε την ανάπτυξη 

αντοχής στα κανναβινοειδή, ύστερα από µακρόχρονη χρήση αυτών. 

 Πέρα από τον τρόπο µετάδοσης των σηµάτων από τους CB1 υποδοχείς 

στο κεντρικό νευρικό σύστηµα µέσω των Gi/o πρωτεϊνών, ο οποίος εξαρτάται από τη 

µεµονωµένη διέγερση του υποδοχέα από τις ενδογενείς ουσίες ή τους αγωνιστές, έχει 

διαπιστωθεί και η διέγερση της Gs πρωτεΐνης, όταν ο CB1 υποδοχέας αλληλεπιδρά µε 

τους υποδοχείς του νευρώνα, στον οποίον συνεντοπίζεται. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι, 

ταυτόχρονη διέγερση των CB1 και D2  υποδοχέων της ντοπαµίνης στο ραβδωτό έχει ως 

αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της Gs πρωτεΐνης και στους δυο υποδοχείς και την 

αύξηση της αδενυλικής κυκλάσης. Η αύξηση της αδενυλικής κυκλάσης διεγείρει τη 

δραστηριότητα της cΑΜP, µε άµεσο αποτέλεσµα την εκπόλωση του νευρώνα (Glass και 

Felder, 1997). 

 

 2.2 Ενδογενή κανναβινοειδή 

 Η ταυτοποίηση, ο φαρµακολογικός χαρακτηρισµός και ο εντοπισµός των 

ειδικών µεµβρανικών υποδοχέων για το κύριο δραστικό  συστατικό της κάνναβης, την 

∆9-ΤΗC και των αναλόγων της, έστρεψε το ενδιαφέρον των ερευνητών προς την 

ανακάλυψη των πιθανών ενδογενών ουσιών που δεσµεύονται στους υποδοχείς. Το 

ερώτηµα που τέθηκε ήταν  αντίστοιχο µε αυτό που είχε διατυπωθεί για το ενδογενές 

σύστηµα των οπιοειδών, οι έρευνες του οποίου οδήγησαν στην ανακάλυψη των 

ενδορφινών. Για να υπάρχουν υποδοχείς κανναβινοειδών στον εγκέφαλο, προφανώς 

λειτουργούν ως θέσεις δέσµευσης κάποιων ενδογενών ουσιών που παράγονται από τον 

ίδιο τον οργανισµό και οι δράσεις τους είναι παρόµοιες µε αυτές των εξωγενών 

κανναβινοειδών. ∆εν έµενε παρά να βρεθούν και να εξεταστούν λεπτοµερώς οι 

συγκεκριµένες ουσίες. 

 Πράγµατι, µέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί πέντε είδη 

ενδοκανναβινοειδών, τα οποία δεσµεύονται στους CB1 και/ή CB2 υποδοχείς στο 

κεντρικό νευρικό και περιφερικό σύστηµα: την Ν-αραχιδονυλογλυκερόλη (2ΑG), τον 2-

 29



αραχιδονυλ-γλυκεριλ-αιθέρα ή νολαδιναιθέρα (noladine ether), την Ν-αραχιδονυλ-

ντοπαµίνη (NADA), και τη βιροδαµίνη. Επίσης, έχουν βρεθεί και κάποιες άλλες 

ενδογενείς ουσίες, οι δράσεις των οποίων έχουν σχετιστεί µε δραστηριότητες  

ενεργοποίησης των υποδοχέων των κανναβινοειδών και εµπλέκονται σε διαδικασίες που 

έπονται τη δραστηριοποίηση αυτών (Lambert και Di Marzo 1999; Calignano et al., 2001; 

Walker et al., 2002). Πρόκειται για την παλµιτοϋλαθανολαµίδη και την ολεαµίδη. 

 2.2.1 Ανανταµίδιο (Ν-αραχιδονυλαιθανολαµίνη) 

 Αποµονώθηκε για πρώτη φορά το 1992 και βρέθηκε ότι, πληροί τις 

προϋποθέσεις, ώστε να χαρακτηριστεί ενδογενές κανναβινοειδές. Πιο συγκεκριµένα, 

δεσµεύεται και στους δυο υποδοχείς, CB1 και πιθανότατα µε µικρότερη συγγένεια µε 

τους  CB2, διακρίνεται για την κύρια χαρακτηριστική δράση των αγωνιστών των 

κανναβινοειδών, δηλαδή η καταστολή του ηλεκτρικά προκαλούµενου σπασµού στο 

σπερµατικό πόρο των όρχεων σε ποντίκια (Αmeri, 1999). Aπό τη χηµική του δοµή 

ονοµάστηκε Ν-αραχιδονυλεθανολαµίνη, και η ονοµασία ΄΄ανανταµίδιο΄΄, προέρχεται από 

από την σανσκριτική λέξη ananda, που σηµαίνει ΄΄αυτός που φέρνει εσωτερική ηρεµία΄΄ 

χάριν των δράσεών του στη ψυχική σφαίρα, και η κατάληξη –αµίδιο, αναφέρεται στους 

διαφοροποιηµένους χηµικούς δεσµούς που περιλαµβάνει, σε σύγκριση µε τους εξωγενείς 

αγωνιστές (Αmeri, 1999). 

 Aνήκει στην υπερ-οικογένεια των Ν-ακυλεθανολαµινών και εντάσσεται 

στην οµάδα των αµιδίων, όπως όλα τα ενδογενή κανναβινοειδή. Ο τρόπος σύνθεσής του, 

η ασβεστιοεξαρτώµενη δράση του στους νευρώνες και η απενεργοποίησή του από ειδικά 

ένζυµα, δικαιολογούν τη δράση του ως νευροδιαβιβαστή αλλά και ως νευροτροποποιητή 

αφού ρυθµίζει τη διαβίβαση κι άλλων νευροδιαβιβαστών, όταν απελευθερώνεται µε 

αυτούς. Συντίθεται ύστερα από µια σειρά ενζυµατικών διαδικασιών στη λιπιδική 

µεµβράνη του κυττάρου στους νευρώνες. Συγκεκριµένα, η αύξηση στην ενδοκυττάρια 

συγκέντρωση ασβεστίου ύστερα από τη διέγερση του νευρώνα, προκαλεί την 

ενεργοποίηση του ενζύµου Ν-ακυλτρανσφεράση, η οποία καταλύει το αραχιδονικό οξύ 

σε φωσφατιδυλαιθανολαµίνη, και µε τη προσθήκη ενός αµιδικού δεσµού, σχηµατίζεται η 

Ν-αραχιδονυλ-φωσφατιδυλαιθανολαµίνη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η πιθανή 

πρόδροµη ουσία του ανανταµιδίου. Η περαιτέρω εισροή ιόντων ασβεστίου διεγείρει το 
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ένζυµο φωσφολιπάση D, η οποία µε τη σειρά της αποκόβει τον φωσφοδιεστερικό δεσµό 

και µε τον τρόπο αυτό σχηµατίζεται το ανανταµίδιο (Αmeri,1999). Πιθανότατα, 

σύµφωνα µε τον τρόπο βιοσύνθεσης του, το ανανταµίδιο πριν την απελευθέρωσή του, 

αποθηκεύεται στη µεµβράνη µε τη µορφή της πρόδροµης ουσίας του και 

απελευθερώνεται ως ανανταµίδιο, ύστερα από ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης C 

(Ameri, 1999) 

 H απελευθέρωση του ανανταµιδίου, πραγµατοποιείται µε τρόπο 

διαφορετικό από τους κλασσικούς νευροδιαβιβαστές (ντοπαµίνη, σεροτονίνη, GABA). 

Eπειδή το ανανταµίδιο είναι αρκετά υδροφοβικό και αντίστοιχα διακρίνεται από υψηλή 

υδροφιλικότητα, καθιστάται από τη φύση του δύσκολο να αποθηκευθεί στα συναπτικά 

κυστίδια που εντοπίζονται στις απολήξεις του προσυναπτικού νευρώνα, όπως γίνεται µε 

τους άλλους νευροδιαβιβαστές. Κατά συνέπεια, η απελευθέρωση του στη συναπτική 

σχισµή πραγµατοποιείται µέσω διάχυσης από την κυτταροπλασµατική µεµβράνη του 

προσυναπτικού κυττάρου (Αxelrod και Felder, 1998). 

 H επαναπρόσληψη του ανανταµιδίου πραγµατοποιείται από φορείς, οι 

οποίοι µεταφέρουν τον νευροδιαβιβαστή στο προσυναπτικό κύτταρο. Εκεί µεταβολίζεται 

από το ένζυµο υδρολάση του αµιδίου των λιπαρών οξέων (FAHH→ fatty acid 

amidohydrolase) σε αραχιδονικό οξύ και αιθανολαµίνη. 

 Αναφορικά µε τη φαρµακολογική δράση του ανανταµιδίου, έχει βρεθεί 

ότι, ο νευροδιαβιβαστής / νευροτροποποιητής, δεσµεύεται και µε τους CB1 και µε τους 

CB2 υποδοχείς. Η δραστηριοποίηση των υποδοχέων έχει ως αποτέλεσµα την 

ενεργοποίηση των Gi/o πρωτεϊνών, την αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης και τη 

µείωση της δραστηριότητας του cAMP. Kατά συνέπεια, πρόκειται για ενδογενή 

αγωνιστή των υποδοχέων των κανναβινοειδών. Μέσα από µελέτες δέσµευσης έχει βρεθεί 

ότι, το ανανταµίδιο δεσµεύεται µε 4 φορές µεγαλύτερη ισχύ µε τους CB1 υποδοχείς, σε 

σύγκριση µε τους CB2. Σε σχέση µε τους εξωγενείς αγωνιστές, έχει βρεθεί ότι το 

ανανταµίδιο δεσµεύεται µε πολύ λιγότερη ισχύ µε τους CB1 υποδοχείς σε σχέση µε το 

WIN 55212-2, ειδικό αγωνιστή για τους ίδιους υποδοχείς (Μackie et al.,1993). Tο 

συγκεκριµένο εύρηµα καταδεικνύει το ρόλο του ανανταµιδίου ως µερικό αγωνιστή, µιας 

και ο CB1 υποδοχέας ενεργοποιείται από το ανανταµίδιο µε ελαφρώς µεγαλύτερη ισχύ 
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όταν βρίσκεται στην ενεργό κατάσταση συγκριτικά µε την µη ενεργό κατάσταση 

(χαρακτηριστικό των µερικών αγωνιστών). Αντίθετα, το WIN 55212-2 έχει υψηλότερη 

συγγένεια µε τον CB1 υποδοχέα στην ενεργό κατάστασή του, απ’ότι στη µη ενεργό 

(χαρακτηριστικό των εξειδικευµένων αγωνιστών των υποδοχέων) (Μackie et al., 1993) 

 Σχετικά µε τη δράση του ανανταµιδίου στους CB2 υποδοχείς, έχουν 

βρεθεί αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι, όταν δεσµεύεται µε 

τον CB2, αναστέλλει τη δράση του cΑΜP ( Felder et al.,1995), κατά συνέπεια δρά ως 

αγωνιστής, σε αντίθεση µε ανάλογη έρευνα των Slipetz et al. (1995), η οποία δεν έδειξε 

καµία δραστηριότηα της αδενυλικής κυκλάσης και εποµένως της cAMP. Παρ’όλα αυτά, 

το ανανταµίδιο εντοπίζεται σε περιοχές του νευρικού συστήµατος όπου υπάρχει υψηλή 

πυκνότητα CB2 υποδοχέων, όπως θα αναφερθεί παρακάτω. 

 Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του ανανταµιδίου, από το στάδιο της 

σύνθεσης και της δράσης στους υποδοχείς ως τη µεταφορά του από τη συναπτική σχισµή 

στο προσυναπτικό κύτταρο µέσω συστήµατος φορέων και η ακόλουθη απενεργοποίησή 

του ενδοκυτταρικά, αποδεικνύουν την ύπαρξη νευρώνων που περιλαµβάνουν το 

νευροδιαβιβαστή και την πρόδροµη ουσία του, και ονοµάζονται ανανταµιδεργικοί 

νευρώνες (Αmeri, 1999). 

  Σχετικά µε τον εντοπισµό του ανανταµιδίου σε περιοχές του νευρικού 

συστήµατος, έχει βρεθεί ότι, στον εγκέφαλο εντοπίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε 

περιοχές όπου, αντίστοιχα, εντοπίζονται σε µεγάλη πυκνότητα οι CB1 υποδοχείς. 

Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί στον ιππόκαµπο, στο ραβδωτό, στο εγκεφαλικό στέλεχος και, 

σε λιγότερο βαθµό, στον φλοιό, στο διεγκέφαλο και στην παρεγκεφαλίδα. Επίσης, στο 

περιφερικό νευρικό σύστηµα, εντοπίζεται σε ανθρώπους και σε τρωκτικά, στο σπλήνα, 

µια περιοχή µε υψηλή πυκνότητα CB2 υποδοχέων (Αmeri, 1999). 

 Πέραν από τις δράσεις του ανανταµιδίου στους υποδοχείς των 

κανναβινοειδών, έχει βρεθεί ότι δρά και στις χασµατοσυνδέσεις των αστρογλοιακών 

κυττάρων, επηρεάζοντας τη µετάδοση σήµατος µεταξύ των αστρογλοιακών κυττάρων, 

χωρίς την περεµβολή υποδοχέων. Συγκεκριµένα, η ηλεκτρική επικοινωνία µεταξύ των 

νευρογλοιακών κυττάρων επιτυγχάνεται µέσω των χασµατοσυνδέσεων, περιοχή µε 

υψηλή πυκνότητα ιόντων ασβεστίου. Η ενεργοποίηση των ιόντων ασβεστίου 
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προκαλείται, κατά κύριο λόγο, ύστερα από απελευθέρωση γλουταµινικού οξέος από τους 

νευρώνες, και ακολούθως, είναι δυνατόν να προκαλέσει την ενεργοποίηση 

αποµακρυσµένων νευρώνων µέσω αγωγής σήµατος από τα αστροκύτταρα. Η επίδραση 

του ανανταµιδίου στη συγκεκριµένη λειτουργία είναι ανασταλτική. Συγκεκριµένα, 

έρευνες στις χασµατοσυνδέσεις στην περιοχή του ραβδωτού, έδειξαν ότι, το ανανταµίδιο 

ανέστειλε την αγωγή ιόντων ασβεστίου µεταξύ των αστροκυττάρων στις 

χασµατοσυνδέσεις ( και κατά συνέπεια την αναστολή µετάδοσης σήµατος ), ύστερα από 

µηχανικό ερεθισµό ή τοπική έγχυση ανανταµιδίου. ∆εν παρατηρήθηκε αντίστοιχη 

αναστολή, ύστερα από χορήγηση αγωνιστών των κανναβινοειδών, WIN 55,212-2 και CP 

55940, ούτε αποκλεισµό αυτής, ύστερα από χορήγηση ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων 

SR 141716A. Kατά συνέπεια, η ανασταλτική δράση του ανανταµιδίου στη µετάδοση 

σήµατος στις χασµατοσυνδέσεις, δεν πραγµατοποιείται µέσω αλληλεπίδρασής του  µε 

υποδοχείς (Venace et al., 1995). Συνεπώς, η ρύθµιση της αγωγιµότητας των 

χασµατοσυνδέσεων µέσω του ανανταµιδίου, προφανώς καταδεικνύει τον ρόλο του 

λιπιδίου ως ελεγκτή στην ενδοκυττάρια επικοινωνία των αστροκυττάρων, και κατά 

συνέπεια των νευρογλοιακών αλληλεπιδράσεων. 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, το ανανταµίδιο εµπλέκεται σε µια σειρά 

συµπεριφορικών αντιδράσεων. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι, κυρίως προκαλεί 

υποκινητικότητα και καταληψία σε ποντίκια ύστερα από ενδοεγκεφαλική , ενδοµϋική και 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση  του ( Calignano et al., 1998). Επίσης, έχει βρεθεί ότι 

προκαλεί αντοχή σε επώδυνα ερεθίσµατα, στα πλαίσια πειραµάτων αναλγησίας (Welch 

1997). Κατά συνέπεια, οι φαρµακολογικές δράσεις του ανανταµιδίου είναι όµοιες αυτές 

των αγωνιστών των υποδοχέων των κανναβινοειδών, µιας και  επιφέρει το τυπικό 

σύνδροµο των κανναβινοειδών, που συµπεριλαµβάνει τα εξής τέσσερα συµπτώµατα: 

υποθερµία, υποκινητικότητα, καταληψία και αναλγησία. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 

κάποιες διαφορές που οφείλονται στη διάρκεια και στην ισχύ δράσης του ανανταµιδίου, 

σε σχέση µε τους κλασσικούς αγωνιστές των κανναβινοειδών, όπως η ∆9- ΤΗC. 

Συγκεκριµένα, εξ’αιτίας της ταχείας µεταφοράς και απενεργοποίησης του ανανταµιδίου 

ύστερα από τη δράση του στους µετασυναπτικούς υποδοχείς, οι επιδράσεις στη 

συµπεριφορά έχουν πολύ µικρότερη διάρκεια σε σύγκριση µε την ∆9-ΤΗC. Παράλληλα, 
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έχει βρεθεί ότι, η ικανότητα του στην πρόκληση συγκεκριµένων συµπεριφορών (π.χ 

αναλγησία) είναι 4-20 φορές ασθενέστερη από αυτή της ∆9-ΤΗC (Smith et al.,1994a). 

 Eπιπλέον, οι αναλγητικές δράσεις του ανανταµιδίου δεν αντιστρέφονται, 

ύστερα από χορήγηση του ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A, όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση της χορήγησης ∆9-ΤΗC, υποδεικνύοντας  πιθανότατα ότι το 

ίδιο συµπεριφορικό αποτέλεσµα των δύο ουσιών, επιτυγχάνεται µέσω διαφορετικών 

υποδοχέων (Αdams et al., 1998; Vivian et al., 1998). 

 Έχουν καταγραφεί επιπρόσθετα, και οι δράσεις του ανανταµιδίου στο 

περιφερικό νευρικό σύστηµα. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι εµπλέκεται σε 

καρδιαγγειακές διεργασίες, προκαλώντας µικρής διάρκειας µεταβολή της καρδιακής 

πίεσης και παρατεταµένης διάρκειας υπόταση  (Varga et al.,1996). Bρέθηκε ότι, για το 

πρώτο φυσιολογικό αποτέλεσµα, ενοχοποιείται ο CB1 υποδοχέας, ενώ για τo δεύτερο, ο 

CB2. 

 2.2.2 2-Aραχιδονυλογλυκερόλη (2-AG) 

 Mετά την διαπίστωση της ύπαρξης ενδογενούς ουσίας η οποία δεσµεύεται 

στους υποδοχείς των κανναβινοειδών και, κατά συνέπεια, ενός ενδογενούς συστήµατος 

αυτών, οι µελέτες προσανατολίστηκαν στην διερεύνηση και άλλων πιθανών ενδογενών 

κανναβινοειδών που να δεσµεύονται στους ίδιους υποδοχείς, µε αυτούς του 

ανανταµιδίου. Οι σχετικές έρευνες που είναι πρόσφατες οδήγησαν στην ανακάλυψη ενός 

δεύτερου ενδογενούς προσδέµατος των CB1 και CB2 υποδοχέων, της 2-

αραχιδονυλογλυκερόλης (2-AG), η οποία λειτουργεί ως νευροδιαβιβαστής-

νευροτροποποιητής. Πρόκειται για φωσφολιπιδικό παράγωγο που ανήκει στην 

οικογένεια των Ν-ακυλεθανολαµινών, όπως και το ανανταµίδιο, και εντάσσεται στην 

οµάδα των εστέρων. Η σύνθεσή του πραγµατοποιείται εντός των νευρώνων, και 

υποστηρίζεται ότι υφίσταται κοινό µονοπάτι βιοσύνθεσης µε αυτό του ανανταµιδίου. 

Συγκεκριµένα, η εισροή ιόντων ασβεστίου στο νευρώνα, ύστερα από εκπόλωση της 

µεµβράνης, οδηγεί στην ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης C, η οποία µε τη σειρά της 

διεγείρει την έναρξη ενζυµικών δραστηριοτήτων της διαγλυκερόλης και του 

αραχιδονικού οξέος. Από τη διεργασία αυτή προκύπτει η κοινή µε το ανανταµίδιο 

πρόδροµη ουσία , η Ν- αραχιδονυλφωσφατιδυλαιθανολαµίνη. Στη συνέχεια, µε τη δράση 
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της φωσφολιπάσης C, διασπάται σε 2-αραχιδονυλογλυκερόλη (Αmeri, 1999). Kατά την 

απελευθέρωση της η 2-ΑG, όπως και στην περίπτωση του ανανταµιδίου, πιθανότατα 

διαχέεται προς το εξωκυττάριο περιβάλλον της συναπτικής σχισµής, και δεν 

αποθηκεύεται σε συναπτικά κυστίδια, λόγω της υψηλής υδροφοβικής της φύσης. 

 Σχετικά µε την επαναπρόσληψη της 2-ΑG, µετά τη δράση της στο 

µετασυναπτικό κύτταρο, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να υποστηρίζουν την µεταφορά 

της από σύστηµα φορέων, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του ανανταµιδίου (Di Marzo, 

1999). 

 H απενεργοποίηση της 2-ΑG πιθανότατα πραγµατοποιείται από 

συγκεκριµένα ένζυµα (εστεράσες), συµπεριλαµβανοµένου και της FAAH, τα οποία 

αναγνωρίζουν ειδικά τη 2-ΑG και την καταλύουν. Στην περίπτωση του ανανταµιδίου, 

συµµετέχει µόνο η FAAH, η οποία λειτουργεί µη εξειδικευµένα και καταλύει και άλλα 

αµίδια των λιπαρών οξέων (Di Marzo, 1999). Kατά συνέπεια, στην περίπτωση της 2-ΑG, 

η απενεργοποίησή της εκτελείται από εξειδικευµένους εστερικούς καταλύτες, οι οποίοι 

την αναγνωρίζουν και προχωρούν στην αποδόµησή της (Di Marzo, 1999). H 2-ΑG 

αποδοµείται σε αραχιδονικό οξύ και γλυκερόλη. Κατόπιν επαναενεργοποιούνται για να 

παράγουν εκ νέου την ενδογενή ουσία. 

 Από µελέτες δέσµευσης, έχει βρεθεί ότι, η 2-ΑG δεσµεύεται µε 

µεγαλύτερη συγγένεια στους CB1 υποδοχείς και ασθενέστερα στους CB2. Kατά τη 

δέσµευσή της, προκαλείται αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης, γεγονός που φανερώνει 

τη δράση της ως αγωνιστή στους υποδοχείς. Φαρµακολογικές µελέτες επιβεβαιώνουν το 

εύρηµα αυτό µε χορήγηση του εκλεκτικού ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων, 

SR141716A, χορήγηση του οποίου αντιστρέφει την αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης 

(Stella et al., 1997). 

 Eίναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, το γεγονός ότι, η 2-ΑG εµφανίζεται στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα σε ποσοστό 170 φορές µεγαλύτερο από αυτό του 

ανανταµιδίου (Stella et al., 1997). Eπίσης, σχετικά µε την ενεργοποίηση της 2-ΑG σε 

σχέση µε το ανανταµίδιο, έχει βρεθεί ότι ύστερα από νευρωνική δραστηριότητα στον 

ιππόκαµπο, που προκαλείται από υψηλής συχνότητας ηλεκτρική διέγερση, τα επίπεδα 

της είναι 4 φορές υψηλότερα, απ’ όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ερέθισµα, ενώ τα επίπεδα 
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του ανανταµιδίου δεν αυξάνονται ύστερα από το ίδιο ηλεκτρικό ερέθισµα (Stella et al., 

1997). 

 H 2-AG αποτελεί ένα από τα πιο εκτεταµένα µόρια στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα. Εντοπίζεται στις ίδιες περιοχές µε το ανανταµίδιο, δηλαδή, βρίσκεται σε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις στο εγκεφαλικό στέλεχος, στο ραβδωτό και στον ιππόκαµπο, 

και σε µικρότερο βαθµό στο φλοιό, στο διεγκέφαλο και στην παρεγκεφαλίδα (Βisogno et 

al., 1999). 

 Στο περιφερικό νευρικό σύστηµα εντοπίζεται στο ήπαρ, στο σπλήνα, στον 

πνεύµονα και στα νεφρά, σε χαµηλότερες όµως ποσότητες απ’ ότι στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα (Κοndo et al., 1998). 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, η 2-ΑG ρυθµίζει συµπεριφορές που 

ρυθµίζονται και από την ∆9-ΤΗC. Συγκεκριµένα, εµπλέκεται σε διεργασίες αναλγησίας, 

συµπεριφορές υποκινητικότητας, στη µείωση της αυθόρµητης δραστηριότητας και στην 

υποθερµία. Παρ’ όλα αυτά, όπως και στην περίπτωση του ανανταµιδίου, η ισχύ και η 

διάρκεια δράσης της 2-ΑG είναι ασθενέστερες της ∆9-ΤΗC (Mechoulam et al., 1995). 

 Tέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι, η 2-ΑG από αντίστοιχη έρευνα, έχει 

βρεθεί να προκαλεί αναστολή της µακροπρόθεσµης ενδυνάµωσης (log-term potentiation) 

των συνάψεων µεταξύ των CA3-CA1 οδών του ιπποκάµπου. Παρατεταµένη 

δραστηριοποίηση των νευρώνων από την CA3 περιοχή προς την CA1, ενεργοποιεί 

διεργασίες µάθησης και µνήµης, µια διαδικασία που φαίνεται πως αναστέλλεται από την 

ενεργοποίηση της 2-ΑG (Stella et al., 1997 

 

 2.2.3  2-αραχιδονυλ-γλυκερoλ-αιθέρας (νολαδινικός αιθέρας,  

2-AGΕ) 

 Eκτός από το ανανταµίδιο και την 2-ΑG, τα οποία θεωρούνται τα κύρια 

ενδογενή κανναβινοειδή, πολύ πρόσφατες µελέτες έχουν οδηγήσει στην αναγνώριση και 

άλλων τριών πιθανών ενδογενών κανναβινοειδών, που ανήκουν στην οµάδα των 

αιθανολαµινών. Πρόκειται για τον νολαδινικό αιθέρα (2-ΑGE), την Ν-αραχιδονυλ-

ντοπαµίνη (ΝΑDA) και τη βιροδαµίνη (στις ακόλουθες ενότητες, θα αναφερθούµε στις 
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δυο τελευταίες). Η ανακάλυψη των τριών αυτών πιθανών ενδοκανναβινοειδών, όπως 

αναφέρθηκε, είναι αρκετά πρόσφατη, και για το λόγο αυτό δεν είναι πλήρως γνωστά όλα 

τα φαρµακολογικά χαρακτηριστικά τους, ούτε οι βιολογικές τους ιδιότητες. 

 Συγκεκριµένα, ο 2-ΑGE αποτελεί χηµική δοµή, η οποία δεν έχει 

περιγραφεί και δεν έχει εντοπιστεί ποτέ ξανά στη φύση. Ανήκει στην οµάδα των 

γλυκεριλικών αιθέρων, όπως και η 2-ΑG. Σχετικά µε τη σύνθεση της ουσίας, οι πρώτες 

έρευνες έδειξαν ότι, πιθανώς να µην ισχύει ο ίδιος µηχανισµός σύνθεσης, µε αυτόν της 2-

ΑG. Eπίσης, είναι πιθανόν η είσοδος ασβεστίου κατά την εκπόλωση του νευρώνα, να 

µην αποτελεί την έναρξη των βιοχηµικών γεγονότων που καταλήγουν στην σύνθεση του 

2-ΑGE. Παρ’ όλα αυτά, η 2-ΑGE προέρχεται από πρόδροµη ουσία, η οποία περιέχει 

αραχιδονικό οξύ, αφού έχει βρεθεί ότι τα µόρια που ανήκουν στην οµάδα των 

γλυκεριλικών αιθέρων, προέρχονται αποκλειστικά από λιπαρά οξέα µέσω ενζυµατικών 

τροποποιήσεων από τις αλκοόλες των λιπαρών οξέων (Fezza et al., 2002). Σχετικά µε την 

δράση της 2-ΑGE στους υποδοχείς των κανναβινοειδών, έχει βρεθεί ότι δεσµεύεται 

εκλεκτικά στους CB1 υποδοχείς. Η δέσµευση στους υποδοχείς εκκινεί διεργασίες 

ενεργοποίησης των Gi/o πρωτεϊνών, και κατά συνέπεια αναστέλλεται η αδενυλική 

κυκλάση. ∆ρά, δηλαδή, ως αγωνιστής των CB1 υποδοχέων (Fezza et al., 2002). 

Η επαναπρόσληψη του µορίου πραγµατοποιείται µέσω του ίδιου µεµβρανικού 

φορέα επαναπρόσληψης, που µεταφέρει το ανανταµίδιο και την 2-ΑG στο προσυναπυικό 

κύτταρο (Βisogno et al., 1997; Bisogno et al., 2001). 

 Mελέτες σχετικά µε την αποδόµηση του µορίου, έχουν δείξει ότι, 

πιθανότατα δεν αποσυντίθεται µέσω του µηχανισµού της ενζυµατικής υδρόλυσης, όπως 

οι περισσότεροι νευροδιαβιβαστές. Ωστόσο, η διαδικασία του µεταβολισµού του 

πραγµατοποιείται µε αργό ρυθµού στο εσωτερικό των φωσφολιπιδίων (Fezza et al., 

2002). 

 H κατανοµή του 2-AGE περιορίζεται αποκλειστικά στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα και συγκεκριµένα σε περιοχές όπου εντοπίζονται και οι CB1 υποδοχείς. Ο 

συνεντοπισµός ουσίας και υποδοχέων αποδεικνύει ότι ο 2-ΑGE αποτελεί εξειδικευµένο 

αγωνιστή των CB1 υποδοχέων. Συγκεκριµένα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του 

εντοπίζονται στο θάλαµο και στον ιππόκαµπο, και ακολουθούν το ραβδωτό, ο φλοιός και 
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το εγκεφαλικό στέλεχος, η σπονδυλική στήλη και η παρεγκεφαλίδα µε τις χαµηλότερες 

συγκεντρώσεις (Fezza et al., 2002). 

 H συνολική συγκέντρωση του 2-ΑGE είναι παρόµοια µε αυτή του 

ανανταµιδίου και χαµηλότερη από αυτή της 2-ΑG (Fezza et al., 2002). 

 Oι φαρµακολογικές δράσεις του 2-ΑGE, σε συµπεριφορικό επίπεδο, είναι 

παρόµοιες µε αυτές των κλασσικών κανναβινοειδών. Συµπεριφορικές µελέτες έχουν 

δείξει ότι προκαλεί αταξία, υποθερµία, εντερική κινητικότητα και µέτρια αναλγησία  

(Ηanus et al., 2001; Sugiura et al., 1999). 

 Oι µελέτες συνεχίζονται αναφορικά µε τον τρόπο βιοσύνθεσης του 2-ΑGE 

στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, και των ενζύµων που συµµετέχουν στις βιοχηµικές 

διεργασίες. 

 

 2.2.4  Ν-αραχιδονυλ-ντοπαµίνη (ΝΑDA) 

 Η Ν-αραχιδονυλ-ντοπαµίνη (ΝΑDA), ανήκει στην υπεροικογένεια των 

οµοβανιλλυλ-αµινών, µια µεγάλη χηµική κατηγορία µορίων η οποία οµοιάζει δοµικά µε 

τις βανιλλυλ-αµίνες και τη ντοπαµίνη, και πιο εξειδικευµένα, υπάγεται στην οµάδα των 

Ν-ακυλ-ντοπαµινών (Ηuang et al., 2002). H συγκεκριµένη οµάδα µορίων περιέχει µια 

ακυλο-οµάδα και µια οµάδα βανιλλυλών, που την καθιστά ικανή να δρά και στους 

υποδοχείς κανναβινοειδών (λόγω της ακυλο-οµάδας) και στους υποδοχείς βανιλλοειδών 

(ειδικότερα στους VR1 υποδοχείς, στους οποίους δεσµεύεται το συστατικό των 

κόκκινων καυτερών πιπεριών, η καψαϊκίνη, και µέσω των οποίων µεταφέρονται τα 

αλγογόνα ερεθίσµατα του θερµού (Huang et al., 2002). 

 H NADA δρα εκλεκτικά στους CB1 υποδοχείς ως ενδογενής αγωνιστής 

και η δέσµευση σε αυτούς οδηγεί στην ενεργοποίηση των Gi/o πρωτεϊνών και την 

αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης, προκαλώντας υπερπόλωση στο νευρώνα. 

 Έχουν προταθεί δυο πιθανά µονοπάτια βιοσύνθεσης της ΝΑDA. Tο 

πρώτο αφορά την αλληλεπίδραση της ντοπαµίνης και του αραχιδονικού οξέος µέσω του 
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ενζύµου αραχιδονυλ-συνένζυµο Α. Από την ένωση αυτή προκύπτει ως τελικό προϊόν η 

ΝΑDA (Huang et al., 2002). 

 Ένας δεύτερος µηχανισµός αφορά την αντίδραση της τυροσίνης 

(πρόδροµος ουσία της ντοπαµίνης) και του αραχιδονικού οξέος. Από την αντίδραση αυτή 

προκύπτει η Ν-αραχιδονυλ-τυροσίνη, η οποία, στη συνέχεια, υδρολύεται από την 

υδροξυλάση της τυροσίνης και προκύπτει η ΝΑDΑ (Huang et al., 2002). 

 Mετά τη δράση της στους CB1 υποδοχείς του µετασυναπτικού κυττάρου, 

η ΝΑDA επαναπροσλαµβάνεται ταχέως από τα γλοιακά C6 κύτταρα, µέσω του φορέα 

επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου. Η απενεργοποίηση της πραγµατοποιείται µέσω 

αργής υδρόλυσης από την FAAH σε αραχιδονικό οξύ και ντοπαµίνη. Επίσης, έχει βρεθεί 

ότι η ΝΑDA καταβολίζεται στο ήπαρ από την COMPT (ένζυµο απενεργοποίησης των 

κατεχολαµινών, κατεχολοµεθυλοντρανσφεράση) (Ηuang et al., 2002). 

 Σχετικά µε τον εντοπισµό της ΝΑDA στο νευρικό σύστηµα, έχει βρεθεί 

ότι, εντοπίζεται, σε υψηλότερα επίπεδα στο ραβδωτό και στον ιππόκαµπο, στην 

παρεγκεφαλίδα και, σε χαµηλότερα επίπεδα, στις νωτιαίες γαγγλιακές ρίζες (DRG) 

(Huang et al., 2002). 

 Αναφορικά µε τις φαρµακολογικές δράσεις της ουσίας, σε συµπεριφορικό 

επίπεδο, έχει διαπιστωθεί, όπως αναφέρθηκε, ότι δεσµεύεται και στους CB1 και στους 

VR1 υποδοχείς. Εξ’ αιτίας του ότι δεσµεύεται στους ίδιους υποδοχείς που δεσµεύεται 

και το εξωγενές βανιλλοειδές καψαϊκίνη, έχει προταθεί ο ρόλος της ως 

΄΄ενδοβανιλλοειδές΄΄. Για το λόγο αυτό, έχει βρεθεί  ότι, όταν δεσµεύεται στους CB1 

υποδοχείς, µια από τις συµπεριφορικές δράσεις της στη συµπεριφορά, είναι η πρόκληση 

άλγους σε πειραµατόζωα (Βisogno et al., 2000; De Petrocellis et al., 2000). Όταν 

χορηγείται ενδοδερµικά, διεγείρει τους VR1 υποδοχείς και επιφέρει υπεραλγησία 

(Walker et al., 2002; Huang et al.,2002). Συµπερασµατικά, η ενδογενής NADA είναι 

δυνατόν να ενεργοποιήσει είτε τους CB1, είτε τους  VR1 υποδοχείς, ανάλογα µε τον 

εντοπισµό του αλγογόνου ερεθίσµατος και τις περιβαλλοντικές καταστάσεις. 
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  Παράλληλα, ρυθµίζει τις ίδιες συµπεριφορές που ελέγχονται και από τα 

υπόλοιπα κανναβινοειδή όπως υποκινητικότητα, υποθερµία, αταραξία (Walker et al., 

2002). 

 

 2.2.5  O-αραχιδονυλαιθανολαµίνη (βιροδαµίνη) 

 Ιστορικά, η ανακάλυψη της Ο-αραχιδονυλαιθανολαµίνης, έπεται του 

ανανταµιδίου, της 2-ΑG και του 2-AGE, και προηγείται της NADA. 

 H χηµική δοµή της βιροδαµίνης συνίσταται από το αραχιδονικό οξύ και 

την αιθανολαµίνη, τα κύρια συστατικά µόρια του ανανταµιδίου, µε τη διαφορά όµως, ότι, 

στη βιροδαµίνη, τα δυο αυτά µόρια, ενώνονται µε έναν εστερικό δεσµό, ενώ στην 

περίπτωση του ανανταµιδίου, µε έναν αµιδικό δεσµό. Πρόκειται για δυο δεσµούς 

αντίθετων κατευθύνσεων και για το λόγο αυτό η Ο-αραχιδονυλαιθανολαµίνη, 

ονοµάστηκε ΄΄βιροδαµίνη΄΄ από τη σανσκριτική λέξη ΄΄virodha΄΄, που σηµαίνει 

΄΄αντίθετος΄΄ (Porter et al., 2002). 

 ∆εν είναι ακόµα ξεκάθαρος ο τρόπος σύνθεσης, επαναπρόσληψης και 

αποδόµησης της βιροδαµίνης, και οι ερευνητές περιορίζονται σε υποθέσεις που 

βασίζονται, τόσο στην οµοιότητα της µε το ανανταµίδιο, όσο και µε την φαρµακολογική 

της δράση σε σχέση µε αυτό. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τον τρόπο σύνθεσής της, 

υποστηρίζονται δυο βιοχηµικά µονοπάτια: το πρώτο περιλαµβάνει την ένωση του 

αραχιδονικού οξέος µε την αιθανολαµίνη, το προϊόν της οποίας καταβολίζεται από το 

ένζυµο φωσφολιπάση D και προκύπτει η βιροδαµίνη (Porter et al., 2002). Σύµφωνα µε το 

δεύτερο µονοπάτι, η βιροδαµίνη πιθανότατα προέρχεται από το ίδιο το ανανταµίδιο, το 

οποίο  µέσα από µια σειρά ενζυµικών καταβολισµών του µορίου της αιθανολαµίνης, ο 

αµιδικός δεσµός µετατρέπεται σε εστερικό, και προκύπτει η βιροδαµίνη (Porter et al., 

2002). 

 Aπό φαρµακολογική έρευνα των Porter et al. (2002), έχει βρεθεί ότι, η 

βιροδαµίνη αναστέλλει την δράση του φορέα επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου. Από 
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το γεγονός αυτό εικάζεται ότι, πιθανότατα, τόσο σε επίπεδο επαναπρόσληψης, όσο και 

σε επίπεδο απενεργοποίησης, ισχύουν οι ίδιοι µηχανισµοί που συµµετέχουν και στα άλλα 

ενδογενή κανναβινοειδή. Κατά συνέπεια, η βιροδαµίνη επαναπροσλαµβάνεται από το 

σύστηµα φορέων και αποδοµείται εντός της λιπιδικής µεµβράνης από τη FAAH, η οποία 

έχει την ικανότητα να αποδοµεί και αµιδάσες (π.χ ανανταµίδιο) και εστεράσες, όπως η 

βιροδαµίνη (Porter et al., 2002). 

 Σχετικά, µε την φαρµακολογική δράση της βιροδαµίνης, έχει βρεθεί ότι, 

είναι µερικώς αγωνιστής των CB1 υποδοχέων, ασκώντας και ανταγωνιστική δράση σε 

αυτούς. Η δεύτερη δράση της βιροδαµίνης προκύπτει από φαρµακολογικά ευρήµατα, τα 

οποία υποδεικνύουν ότι, η βιροδαµίνη, σε υψηλές συγκεντρώσεις, ανταγωνίζεται τη 

δράση του ανανταµιδίου και αναστέλλει το φορέα επαναπρόσληψης της (Porter et al., 

2002). 

 H ανταγωνιστική δράση της βιροδαµίνης στους CB1 υποδοχείς προκύπτει 

και από τα ευρήµατα συµπεριφορικών µελετών. Είναι γνωστό ότι, το ανανταµίδιο µε την 

πρόσδεσή του στους CB1 υποδοχείς, µεταξύ άλλων, προκαλεί υποθερµία στα 

πειραµατόζωα. Συγχορήγηση βιροδαµίνης και ανανταµιδίου, προκαλεί µικρότερη πτώση 

στη θερµοκρασία, από ότι το ανανταµίδιο ή η βιροδαµίνη µόνη της, καταδεικνύοντας την 

ανταγωνιστική δράση της βιροδαµίνης προς το ανανταµίδιο µέσω των CB1 υποδοχέων 

(Porter et al., 2002). 

 H βιροδαµίνη, αντίθετα, δρά ως αγωνιστής των CB2 υποδοχέων και 

δεσµέυεται µε µεγαλύτερη συγγένεια σε αυτούς, απ’ ότι στους CB1. 

 H ουσία εντοπίζεται τόσο στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, όσο και στο 

περιφερικό. Συγκεκριµένα, στον εγκέφαλο επίµυων εµφανίζεται σε υψηλές 

συγκεντρώσεις στον ιππόκαµπο, στο φλοιό, στην παρεγκεφαλίδα και στον άνθρωπο 

εντοπίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στον ιππόκαµπο. Οι συγκεντρώσεις της 

βιροδαµίνης είναι ποσοτικά αντίστοιχες µε αυτές του ανανταµιδίου, µε εξαίρεση τις 

συγκέντρωσεις της βιροδαµίνης στο ραβδωτό και στο εγκεφαλικό στέλεχος, όπου 

εµφανίζεται σε µειωµένα επίπεδα (Porter et al.,2002). 

 41



 Στο περιφερικό νευρικό σύστηµα απαντάται στις περιοχές που υπάρχουν 

CB2 υποδοχείς και συγκεκριµένα στο δέρµα, στο σπλήνα, στα νεφρά και στην καρδιά σε 

συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές του ανανταµιδίου (Porter et al., 2002). 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, η βιροδαµίνη έχει βρεθεί ότι προκαλεί 

υποθερµία. Αν και δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες για την εµπλοκή της σε συµπεριφορές, 

όµοιες µε αυτές που ρυθµίζονται από τα υπόλοιπα κανναβινοειδή, κρίνοντας από τις 

φαρµακολογικές της δράσεις στους υποδοχείς και από τον εντοποισµό της σε περιοχές  

που ρυθµίζουν π.χ. την κίνηση (ραβδωτό), µνήµη-µάθηση (ιππόκαµπος), γνωστικές 

λειτουργίες (φλοιός), και στο περιφερικό νευρικό σύστηµα όπου απαντάται σε περιοχές 

που π.χ ρυθµίζουν το κυκλοφορικό και ανασοποιητικό σύστηµα (καρδιά), πιθανότατα να 

παίζει ρυθµίστικό ρόλο σε τέτοιου είδους συµπεριφορές και λειτουργίες. Σίγουρα θα 

πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες, ώστε να εξακριβωθεί ο ρόλος στη ρύθµιση και 

άλλων συµπεριφορών, στις οποίες συµµετέχουν τα υπόλοιπα κανναβινοειδή. 

 

 2.2.6 Ρυθµιστικά µόρια της δράσης των ενδογενών 

κανναβινοειδών: παλµιτοϋλαιθανολαµίδη, ολεαµίδιο, Ν-

αραχιδονοϋλαµινικά οξέα 

 Πρόκειται για ενδογενή αµίδια λιπαρών οξέων, των οποίων οι δράσεις 

έχουν σχετιστεί µε την επικουρική ενεργοποίηση των υποδοχέων των κανναβινοειδών. 

Συγκεκριµένα, η επίδραση τους, είναι κατά ένα µέρος, συνεργική στις δράσεις των 

ενδογενών κανναβινοειδών στους υποδοχείς, και η παρουσία αυτών κρίνεται 

απαραίτητη, τόσο για τη δράση των ίδιων των ρυθµιστικών µορίων, όσο, και σε 

ορισµένες περιπτώσεις, για τη σύνθεσή τους. 

 Η παλµιτοϋλαιθανολαµίδη είχε αναγνωριστεί αρχικά πριν πέντε δεκαετίες, 

ως βασική αντιφλεγµονώδη ουσία (Schmid και Βerdyshev, 2002). Aργότερα 

καθιερώθηκε ως ουσία µε αντιφλεγµονώδεις και αναλγητικές δράσεις, µετά από εξωγενή 

χορήγηση (Μazzari et al., 1996; Calignano et al., 1998; Jagger et al., 1998). 
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 H παλµιτοϋλαιθανολαµίδη δεν ενεργοποιεί τους υποδοχείς των 

κανναβινοειδών. Οι αναλγητικές της δράσεις προέρχονται από τη συνεργική δράση µε το 

ανανταµίδιο, και αντιστρέφονται ύστερα από χορήγηση είτε CB1 είτε CB2 ανταγωνιστών 

(Calignano et al., 1998; Calignano et al.,2001). 

 Γενικότερα, οι κανναβινοµιµιτικές δράσεις της ουσίας, είναι δυνατόν να 

οφείλονται στην εµπλοκή της µε την δραστηριότητα των ενδογενών κανναβινοειδών, 

ευοδώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη δράση των δεύτερων. 

 Το ολεαµίδιο ανήκει στην υπεροικογένεια των αµιδίων των λιπαρών 

οξέων, και αρχικά εντοπίστηκε στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό από  γάτες που είχαν στερηθεί 

τον ύπνο (Cravatt et al., 1995). 

 Τα ευρήµατα µελετών σχετικά µε το ολεαµίδιο είναι αρκετά 

αντικρουόµενα. Συγκεκριµένα, το ολεαµίδιο, σε συµπεριφορικό επίπεδο, επιφέρει 

υποθερµία, υποκινητικότητα και αναλγησία. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τις τυπικές 

συµπεριφορικές λειτουργίες που ρυθµίζουν τα κανναβινοειδή. Επιπλέον, ΄΄διορθώνει΄΄ 

ανοσολογικές απαντήσεις του οργανισµού, ρυθµίζει διεργασίες µνήµης και επάγει τον 

ύπνο (Βasile et al., 1999; Langstein et al., 1996; Murillo-Rodriguez et al., 2001). 

Aντίθετα, υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι το ολεαµίδιο δεσµεύεται µε πολύ µικρή 

συγγένεια µε τους CB1 υποδοχείς (Boring et al.,1996), έχοντας κυρίως ρυθµιστικό-

συνεργικό ρόλο στη διαβίβαση και στη δράση των ενδογενών κανναβινοειδών στους 

υποδοχείς (Μechoulam et al., 1998). Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι το ολεαµίδιο 

επηρεάζει και άλλα συστήµατα, όπως τις χασµατοσυνδέσεις, τη GABAεργική, τη 

ντοπαµινεργική και τη σεροτονινεργική διαβίβαση (Βorger et al., 1998; Yost et al., 1998; 

Fedovora et al., 2001). Σύµφωνα µε όλα αυτά τα δεδοµένα, υπάρχει η άποψη ότι, το 

ολεαµίδιο αποτελεί ένα µόριο που επιφέρει πολλαπλές δράσεις, δεν ανήκει στα κλασικά 

ενδογενή κανναβινοειδή, αν και επιφέρει τα ίδια συµπεριφορικά αποτελέσµατα, άλλα, 

πρόκειται µάλλον για ρυθµιστικό µόριο της νευροδιαβίβασης, τόσο των ενδογενών 

κανναβινοειδών, όσο και άλλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων. 

 Από την άλλη, υπάρχουν έρευνες, οι οποίες αναφέρουν την άσκηση 

συνεργικής δράσης  του ολεαµιδίου µε τα  υπόλοιπα ενδογενή κανναβινοειδή στους  CB1 
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υποδοχείς. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι, αναστέλλει τη δέσµευση αγωνιστών και 

ανταγωνιστών στους CB1 υποδοχείς, αυξάνει την ενεργοποίηση, µέσω των CB1 

υποδοχέων, της GTP πρωτεΐνης, η οποία ενεργοποιείται στους µεταβολοτροπικούς 

υποδοχείς, και υποδεικνύει την έναρξη µηνυµάτων δεύτερων αγγελιοφόρων (Fowler 

2004). Τέλος, αναστέλλει την παραγωγή του cΑΜP όταν αλληλεπιδρά µε τους CB1 

υποδοχείς, δράση η οποία αναστέλλεται µε χορήγηση CB1 ανταγωνιστών ( Fowler, 

2004). 

 Kατά συνέπεια, τα παραπάνω δεδοµένα καταδεικνύουν την ικανότητα του 

ολεαµιδίου να αλληλεπιδρά και να ενεργοποιεί τους CB1 υποδοχείς. Τα ευρήµατα αυτά 

έρχονται σε αντίθεση µε πειραµατικά δεδοµένα που υποδεικνύουν πολύ λίγη συγγένεια 

της ουσίας µε τους υποδοχείς. Πιθανότατα, θα πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες 

έρευνες σχετικά µε την ιδιότητα ή όχι του ολεαµιδίου ως ενδογενούς κανναβινοειδούς, ή 

ως ρυθµιστικού µορίου του συγκεκριµένου συστήµατος και των άλλων 

νευροδιαβιβαστικών ουσιών. 

 Σχετικά µε το µεταβολισµό του ολεαµιδίου, έχει βρεθεί ότι αποδοµείται 

από το FAAH, το ίδιο ένζυµο αποδόµησης των υπόλοιπων ενδογενών κανναβινοειδών 

(Fowler, 2004). 

 

 2.2.7 N-αραχιδονογλυκίνη και άλλα Ν-αραχιδονοϋλ-

αµινοξέα 

 Η Ν-αραχιδονογλυκίνη συνετέθη αρχικά το 1997, στα πλαίσια πειράµατος 

σχετικά µε τη δράση αναλόγων που οµοιάζουν χηµικά µε το ανανταµίδιο (Walker et al., 

2002). H άποψη ότι πιθανότατα η ουσία προέρχεται από το µεταβολισµό του 

ανανταµιδίου, έστρεψε τις έρευνες στην εξακρίβωση της παρουσίας της στον εγκέφαλο 

µε την ιδιότητα της ενδογενούς ουσίας. Πράγµατι, η Ν-αραχιδονογλυκίνη συντίθεται από 

τις πρόδροµες ουσίες αραχιδονικό οξύ και γλυκίνη, και αποτελεί προϊόν µεταβολισµού 

του ανανταµιδίου (Walker et al., 2002). 
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 Έχει βρεθεί ότι έχει αναλγητικές δράσεις σε πειραµατόζωα, µειώνει το 

οίδηµα που προκαλείται ύστερα από τοπική χορήγηση αραχιδονικού οξέος, 

επιδεικνύοντας αντιφλεγµονώδη δράση, και αναστέλλει τη δραστηριότητα του 

µεταγραφικού παράγοντα χΒ, ο οποίος ρυθµίζει την παραγωγή χηµοκίνης (Burstein et 

al., 2002). Πιθανότατα, όλες αυτές οι δράσεις να οφείλονται στην αύξηση των επιπέδων 

του ανανταµιδίου, που έρχεται ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης της Ν- 

αραχιδονογλυκίνης µε το FAAH. Επίσης, ίσως οφείλονται στα προϊόντα µεταβολισµού 

της Ν-αραχιδονογλυκίνης, όπως η Ν-αραχιδονοϋλαλανίνη και το Ν-αραχιδονυλ-γ-

αµινοβουτυρικό οξύ. Πρόκειται για αραχιδονυλ-αµινικά οξέα, τα οποία, πιθανότατα, να 

δρούν συνεργικά µε τα ενδοκανναβινοειδή, και να διευκολύνεται µε τον τρόπο αυτό , η 

δράση των δεύτερων στους υποδοχείς. Τα συγκεκριµένα οξέα έχει βρεθεί ότι προάγουν 

συµπεριφορές αναλγησίας (Walker et al., 2002). 

 

 2.3 Συνθετικά Κανναβινοειδή 

 Οι µελέτες για τη δράση της ∆9-ΤΗC, του δραστικότερου συστατικού της 

κάνναβης, άνοιξαν τον δρόµο, τόσο για την κατανόηση του ενδογενούς συστήµατος των 

κανναβινοειδών στον εγκέφαλο, όσο και για την ανάπτυξη συνθετικών αναλόγων της 

∆9-THC και ουσιών µε περισσότερο εξελιγµένη δράση και λιγότερες ανεπιθύµητες 

ενέργειες από τη δραστική ουσία του φυτού. Οι ουσίες που συνετέθησαν, περιελάµβαναν 

αγωνιστές, ανταγωνιστές και ρυθµιστικά µόρια, των οποίων οι δράσεις εντοπίζονται είτε 

σε επίπεδο υποδοχέων, ενεργοποιώντας ή αναστέλλοντας αυτούς, είτε σε  επίπεδο 

ενζύµων που εµπλέκονται στα στάδια της απενεργοποίησης ή της επαναπρόσληψης των 

ενδογενών κανναβινοειδών, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη νευροδιαβίβαση και, 

αντίστοιχα, τις συµπεριφορές που ρυθµίζονται από το ενδογενές σύστηµα. 

 

 2.3.1Αγωνιστές CB1 και CB2 υποδοχέων 

 Οι αγωνιστές των CB1 και CB2 υποδοχέων διακρίνονται σε τέσσερις 

κυρίως κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει παράγωγα διβενζοπυρανών, τα 

οποία εκπροσωπούνται από την ίδια την ∆9-ΤΗC, ένα από τα προϊόντα µεταβολισµού 
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της, την ∆8-ΤΗC,  την κανναβινόλη, το µη ψυχοδραστικό συστατικό κανναβιδιόλη, και 

τη ναβινόλη (Αmeri, 1999; Pertwee, 2001). 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, η ∆9-ΤΗC προκαλεί αναλγησία σε 

πειραµατόζωα, όπως έχει δειχθεί µε πειραµατικά πρότυπα µελέτης του πόνου και της 

αναλγησίας, όπως αυτό της θερµαινόµενης πλάκας και αυτό της µετακίνησης της ουράς, 

αντιστρέφονται ύστερα από χορήγηση του εκλεκτικού ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων 

SR1411716A (Chaperon και Τhiebot, 1999). Eπίσης, επιφέρει καταληψία, στατική 

αταξία, απουσία µυϊκού τόνου και αποσυντονισµό των κινήσεων. Όλα αυτά τα 

συµπεριφορικά αποτελέσµατα αντιστρέφονται ύστερα από χορήγηση SR141716A 

(Chaperon και Τhiebot, 1999). Σε µικρότερες δόσεις, έχει βρεθεί ότι, αυξάνει την 

κινητική δραστηριότητα (Sulkova et al.,1998; Mc Gregor et al., 1996). 

 Παράλληλα, έχει δειχθεί ότι, χορήγηση της ουσίας στα πειραµατόζωα 

προκαλεί υποθερµία, υπερφαγία, ενώ σε υψηλότερες δόσεις προκαλείται συµπεριφορά 

άγχους. Επιπλέον έχουν δειχθεί και οι αντιεµετικές δράσεις της ουσίας (Chaperon και 

Τhiebot, 1999). 

 Σε πειραµατικά πρότυπα µελέτης των ενισχυτικών δράσεων της ∆9-ΤΗC, 

και συγκεκριµένα από πειράµατα αυτοχορήγησης, έχει βρεθεί ότι, τα πειραµατόζωα δεν 

αυτοχορηγούν την ουσία ή την αυτοχορηγούν κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες (π.χ. 

αφού πρώτα έχουν εθιστεί στην κοκαΐνη).  Σε πειράµατα εξαρτηµένης προτίµησης θέσης, 

έχουν βρεθεί αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν την 

λειτουργία της ως θετικού ενισχυτή και άλλες που καταδεικνύουν τη δράση της ως 

αρνητικό ενισχυτή (Cheer et al., 2000). Το αποτέλεσµα αυτό ισχύει για τα περισσότερα 

κανναβινοειδή (πχ: CP 55,940, WIN 55,212-2) (Mc Gregor et al., 1996, Chaperon et al., 

1998).Aπό την άλλη, πειράµατα ενδοκρανιακού αυτοερεθισµού στην έσω τηλεγκεφαλική 

δεσµίδα έχουν δείξει µείωση του ουδού ερεθισµού σε επίµυες Lewis, αλλά όχι τόσο σε 

επίµυες Sprague-Dawley (Lepore et al., 1996). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι στέρηση της 

ουσίας από µοναδική χορήγηση των 1.0 mg/kg, προκαλεί µια σηµαντική αύξηση του 

ουδού το ενδοκρανιακού αυτοερεθισµού (Gardner και Vorel, 1998)  

 Σχετικά µε την πρόκληση συνδρόµου στέρησης από την ∆9-ΤΗC, έχει 

βρεθεί ότι τα πειραµατόζωα εκδηλώνουν τα συµπτώµατα σε µέτριο βαθµό. Έχουν 

 46



παρατηρηθεί συµπεριφορές αυτοπεριποίησης, τρόµος των άκρων και του κορµού, στάση 

κύρτωσης, κ.α.. Σε πιθήκους παρατηρήθηκε τρόµος, δαγκώµατα και αυξηµένη 

επιθετικότητα (Chaperon και Thiebot, 1999), ενώ πειράµατα σε σκύλους  έδειξαν ότι, τα 

πειραµατόζωα επέδειξαν δραµατική µείωση της κοινωνικής συµπεριφοράς, τρόµο, 

υπερευαισθησία στα εξωτερικά ερεθίσµατα, όπως επίσης και εντερικές ενοχλήσεις. Τα 

συµπτώµατα αυτά, µειώθηκαν ύστερα από χορήγηση SR141716A (Lichtman et al., 

1998). 

 Από µελέτες µε πειραµατικά πρότυπα µάθησης-µνήµης, όπως ο ακτινωτός 

λαβύρινθος, βρέθηκε ότι, οι επιδόσεις των πειραµατοζώων που έλαβαν την ουσία, ήταν 

αρκετά µειωµένες, σε σύγκριση µε ζώα που έλαβαν placebo, υποδεικνύοντας την 

ανασταλτική δράση της ∆9-THC σε διεργασίες µάθησης-µνήµης (Lichtman et al., 1995). 

 Χρόνια χορήγηση ∆9-ΤΗC έχει βρεθεί ότι, επιφέρει αντοχή στις 

συµπεριφορικές δράσεις της ουσίας στην κινητικότητα, στην αναλγησία, στη µνήµη, στη 

µείωση της θερµοκρασίας και στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης (Lichtman et al., 

1998). 

 H ∆8-ΤΗC αποτελεί επίσης παράγωγο του φυτού της κάνναβης, αλλά 

είναι λιγότερο ισχυρό ανάλογο από την ∆9-ΤΗC. Παρά το γεγονός αυτό, από 

συµπεριφορικές µελέτες έχει αποδειχθεί ικανό αντιεµετικό φάρµακο σε περιπτώσεις 

παιδιών που υπόκεινται σε χηµειοθεραπεία για τη θεραπεία καρκίνου (Αbrahamov et al., 

1995). 

          Τέλος, η ναβινόλη αποτελεί συνθετικό ανάλογο της ∆9-ΤΗC, συνετέθη 

πρόσφατα και έχει δειχθεί ότι έχει αντιεµετικές και ορεξιογόνες δράσεις (Ιversen 2000). 

 Aπό τα κανναβινοειδή αυτής της κατηγορίας, στο εµπόριο είναι διαθέσιµη 

η ∆9-ΤΗC µε την ονοµασία δροναβινόλη (Μarinol), και η ναβινόλη (Cesamet). Kαι οι 

δυο ουσίες ενδείκνυνται, λόγω των αντιεµετικών ιδιοτήτων τους, για την καταπολέµηση 

της ναυτίας και του έµετου που ακολουθούν συνήθως µετά από χηµειοθεραπεία σε 

ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Επίσης, λόγω των ορεξιογόνων δράσεών τους, 

ενδείκνυνται για ασθενείς που πάσχουν από ΑΙDS, οι οποίοι, λόγω της ασθένειας, 

παρουσιάζουν µεγάλη απώλεια σωµατικού βάρους, και σε καρκινοπαθείς, οι οποίοι 

παρουσιάζουν έντονη καχεξία. Οι συγκεκριµένες φαρµακευτικές ουσίες ήδη 
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κυκλοφορούν στη Βόρεια Αµερική και στη Μεγάλη Βρετανία (Ιversen, 2000; Chaperon 

και Τhiebot, 1999). 

 Μελέτες για τη δηµιουργία ουσιών µε δοµή ανάλογη της ∆9-ΤΗC, 

βοήθησαν στην βαθύτερη κατανόηση της χηµικής σύστασης της ΤΗC. Γνωρίζοντας τη 

χηµική της βάση, τα επόµενα χρόνια οι έρευνες στράφηκαν στην ανάπτυξη ουσιών µε 

πιο εξειδικευµένη δράση και λιγότερες τοξικές δράσεις. 

 Με τη λογική αυτή, αναπτύχθηκε µια δεύτερη κατηγορία κανναβινοειδών 

που αποτελείται από δικυκλικά και τρικυκλικά ανάλογα, από τα οποία, σε χηµικό 

επίπεδο, απουσιάζει ένας δακτύλιος πυρανίου. Εξ’ αιτίας αυτής της χηµικής 

διαφοροποίησης από την ΤΗC, ονοµάζονται και ΄΄ατυπα κανναβινοειδή΄΄. Η ανάπτυξη 

αυτής της κατηγορίας κανναβινοειδών ξεκίνησε από τη σύνθεση της ουσίας 

ναντραδόλης, η οποία χρησιµοποιήθηκε σε πιλοτικές κλινικές δοκιµές και βρέθηκε ότι 

παρουσιάζει αναλγητικές ιδιότητες και ότι, η δράση της δεν αναστέλλεται από τον 

ανταγωνιστή των υποδοχέων των οποιοειδών ναλοξόνη (Ιversen,2000). H ναντραδόλη 

αρχικά συνετέθη από ένα µείγµα τεσσάρων χηµικών ισοµερών, από τα οποία, το πιο 

δραστικό αποµονώθηκε αργότερα. Πρόκειται για την λεβοναντροδόλη ή CP 50,556. 

Tόσο η ναντραδόλη όσο και η λεβοναντραδόλη, διακρίνονται από υψηλή 

υδατοδιαλυτότητα, έναντι της ∆9-ΤΗC, και για το λόγο αυτό συντίθεται ευκολότερα και 

δρούν ταχύτερα. Η λεβοναντραδόλη χρησιµοποήθηκε κατά τη διάρκεια του 1980 σε 

αρκετές κλινικές δοκιµές, και αποδείχθηκε ότι είναι περισσότερο ισχυρή από τη µορφίνη 

ως αναλγητικό, περισσότερο αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση της ναυτίας και του 

εµετού που προκαλούνται σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και υποβάλλονται σε 

χηµειοθεραπεία, αλλά παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζει ψυχοτρόπες ανεπιθύµητες ενέργειες. 

Για το λόγο αυτό, εγκαταλείφθηκαν οι περαιτέρω µελέτες σχετικά µε την κλινική της 

εφαρµογή (Ιversen, 2000). 

 Σ’ αυτήν την κατηγορία αγωνιστών των υποδοχέων των κανναβινοειδών 

ανήκουν και τα συνθετικά κανναβινοειδή CP 55,244 και CP 55,940.Aπό αυτά, το 

ανάλογο που έχει χρησιµοποιηθεί περισσότερο στις φαρµακολογικές έρευνες είναι το 

δικυκλικό κανναβινοειδές CP 55,940. H συγκεκριµένη ουσία, στην τριτιωµένη της 

µορφή, ήταν αυτή που χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά σε µελέτες ραδιοδέσµευσης για 
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των εντοπισµό πιθανών υποδοχέων των κανναβινοειδών (Αmeri, 1999; Pertwee 2001). 

Οι µελέτες µε το CP 55,940 οδήγησαν στην ανακάλυψη των CB1 και CB2 υποδοχέων, 

και στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη ουσία αποτελεί µη εξειδικευµένο αγωνιστή των 

υποδοχέων των κανναβινοειδών. 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, η ουσία είναι 4-25 φορές ισχυρότερη από την 

∆9-ΤΗC, ως αναλγητικό (Αmeri, 1999). Παράλληλα, από πειράµατα κινητικότητας έχει 

βρεθεί ότι το CP 55,940 προκαλεί καταληψία στα πειραµατόζωα.. Σχετικά µε τις 

ενισχυτικές ιδιότητες της ουσίας, έχει βρεθεί ότι, σε πειράµατα εξαρτηµένης προτίµησης 

θέσης, λειτουργεί ως αρνητικό ενισχυτής, προκαλώντας αποστροφή στα πειραµατόζωα, 

όταν χορηγείται µαζί µε τροφή ή νερό, ενώ επίσης δεν αυτοχορηγείται από τα 

πειραµατόζωα ( Mc Gregor et al., 1996; Chaperon et al., 1999). 

 Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι, η χορήγηση της ουσίας αυξάνει την 

κατανάλωση σουκρόζης από τα πειραµατόζωα (Gallate et al., 1999) και, αναφορικά µε 

το ρόλο της στη ρύθµιση των γνωστικών λειτουργιών, έχει βρεθεί ότι λειτουργεί 

ανασταλτικά και µειώνει τις επιδόσεις των πειραµατοζώων στη δοκιµασία του ακτινωτού 

λαβύρινθου (Lichtman et al., 1995). Eπιπλέον, σε υψηλές δόσεις προκαλεί αντιδράσεις 

άγχους και υποθερµία στα πειραµατόζωα (Pertwee et al., 1993) 

 Tέλος, έχει βρεθεί ότι, αναπτύσσεται αντοχή σε συµπεριφορές που 

ρυθµίζονται από το CP 55,940, όπως στην κινητικότητα, στην αναλγησία, στις 

επιδράσεις στη µνήµη, στην υποθερµία και στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. 

 Οι δράσεις της ουσίας αντιστρέφονται ύστερα από χορήγηση του 

ανταγωνιστή SR141716A (Chaperon και Τhiebot, 1999). 

 Η τρίτη κατηγορία κανναβοµιµιτικών αναλόγων περιλαµβάνει ουσίες οι 

οποίες διαφέρουν αρκετά και από τα παράγωγα του φυτού της κάνναβης, και από τους 

δικυκλικούς και τρικυκλικούς αγωνιστές των CB1 και CB2 υποδοχέων. Περιλαµβάνει την 

οµάδα των αµινοαλκυλινδολών. Πρόκειται για συνθετικές ουσίες, οι οποίες δεν 

οµοιάζουν δοµικά µε την ∆9-ΤΗC, αλλά δρούν µέσω του ίδιου µηχανισµού στους 

υποδοχείς κανναβινοειδών. Οι συνθετικές ουσίες αυτής της οµάδας αποτελούν παράγωγα 

της πραβαδολίνης. Η πραβαδολίνη αρχικά παρασκευάστηκε στα πλαίσια έρευνας που 

είχε ως σκοπό την ανακάλυψη και δηµιουργία µιας ουσίας, η οποία να έχει τις ίδιες 
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αντιφλεγµονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες της ασπιρίνης. Πράγµατι, παρασκευάστηκε 

η πραβαδολίνη, η οποία σε µοντέλα συµπεριφοράς για την µέτρηση της αναλγησίας, 

επέδειξε αναλγητική δράση, ισχυρότερη και από αυτή της ασπιρίνης, ενώ παράλληλα, 

δεν προκαλούσε γαστρικές ενοχλήσεις, µια από τις κύριες ανεπιθύµητες ενέργειες της 

ασπιρίνης (Ιversen, 2000). Aπό τη χηµική τροποποίηση της πραβαδολίνης προέκυψαν 

διάφορες ουσίες, ανάµεσα στις οποίες και το συνθετικό κανναβινοειδές WIN 55212-2. 

∆ρα εκλεκτικά στους CB1 υποδοχείς, αναστέλλοντας την ενεργοποίηση της αδενυλικής 

κυκλάσης, ενώ δεσµεύεται ασθενέστερα στους CB2 υποδοχείς (Αmeri, 1999). 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, το WIN 55-212,2 έχει βρεθεί ότι προκαλεί 

καταληψία και αναλγησία σε πειραµατόζωα, και παράλληλα, λειτουργεί ως αρνητικός 

ενισχυτής σε πειράµατα εξαρτηµένης προτίµησης θέσης. (Chaperon και Τhiebot, 1999).  

Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι µειώνει τις ενισχυτικές δράσεις της κοκαΐνης, σύµφωνα µε 

µελέτη µε το πειραµατικό πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισµού (Vlachou et al., 

2002). 

 Παράλληλα, επιφέρει µείωση στην κατανάλωση σουκρόζης σε 

πειραµατόζωα και διαταράσσει τη µάθηση-µνήµη. Έχει βρεθεί ότι χρόνια χορήγηση της 

ουσίας επιφέρει ανάπτυξη αντοχής σε συµπεριφορές αναλγησίας, υποθερµίας και 

υποκινητικότητας (Chaperon και Τiebot, 1999). 

 Tέλος, και στην περίπτωση του WIN 55-212,2, οι δράσεις του 

αντιστρέφονται, ύστερα από χορήγηση του ανταγωνιστή SR141716A (Chaperon και 

Τhiebot, 1999).  

 Η τέταρτη κατηγορία συνθετικών κανναβινοειδών αναπτύχθηκε µετά την 

ανακάλυψη των ενδογενών κανναβινοειδών. Περιλαµβάνει παράγωγα του αραχιδονικού 

οξέος και η σύνθεσή τους  βασίστηκε στη χηµική σύνθεση του ανανταµιδίου. Σ’ αυτή τη 

κατηγορία εντάσσονται οι εκλεκτικοί αγωνιστές των CB1 υποδοχέων Ο-585, Ο-689,  και 

ο µη εκλεκτικός αγωνιστής Ο-875 (Chaperon και Τhiebot, 1999). 

 Στην κατηγορία αυτή, ανήκει και η ουσία HU-210, η οποία δεσµεύεται µε 

υψηλότερη συγγένεια µε τους CB1 υποδοχείς σε σύγκριση µε τους CB2. Σε 

συµπεριφορικό επίπεδο, το HU-210 προκαλεί αύξηση του ουδού ενδοκρανιακού 

αυτοερεθισµού (Vlachou et al., 2004), σε µικρότερες δόσεις προκαλεί αγχόλυση και 
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δοσοεξαρτώµενη αναλγησία σε πειραµατόζωα. Παράλληλα, έχει δειχθεί ότι, προκαλεί 

αντοχή στη συµπεριφορά αναλγησίας. Τέλος, όλες οι δράσεις της ουσίας αντιστρέφονται 

µετά από χορήγηση του ανταγωνιστή SR141716A (Chaperon και Τhiebot, 1999). 

 Εκτός από τις ουσίες αυτές αναφέρονται και άλλες, οι οποίες επιδεικνύουν 

µεγαλύτερη εκλεκτικότητα για τους CB1 υποδοχείς. Τέτοιες ουσίες είναι η ΑCPA µε 

υψηλή εκλεκτικότητα (ki= 2.2n M) για τους CB1 έναντι των CB2. Επίσης, ο ΑCEA, µε 

εκλεκτικότητα (ki=1.4 n M) για τους CB1 υποδοχείς, η αρβανίλη, που αποτελεί 

εκλεκτικό αγωνιστή των CB1 και VR1 υποδοχέων και ρυθµιστικό µόριο, αναστέλλοντας 

τον φορέα επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου. Παράλληλα µελέτες σε πειραµατόζωα 

έδειξαν ότι, παρουσιάζει αναλγητικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι, για την εκλεκτική ή όχι δράση τους στους 

υποδοχείς, συνέβαλλαν σε µεγάλο βαθµό τα φαρµακολογικά πειράµατα µε τη χρήση του 

εκλεκτικού ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A. ∆ηλαδή, µια από τις 

προαναφερθείσες ουσίες χαρακτηρίζεται ως αγωνιστής εξειδικευµένος για τον CB1 

υποδοχέα (π.χ WIN 55-212,2), εάν, ύστερα από χορήγηση του ανταγωνιστή SR141716A, 

αντιστραφούν ή ανασταλλούν οι βιοχηµικές (π.χ διέργεση του cΑΜP), ή συµπεριφορικές 

δράσεις (π.χ. ευαισθησία σε επώδυνα ερεθίσµατα) που επέφερε αρχικά ο αγωνιστής. 

(Αναφορά για τον εκλεκτικό ανταγωνιστή, επιχειρείται παρακάτω). 

 Πρόσφατες έρευνες µε νεότερες συνθετικές ουσίες, οδήγησαν στην 

ανάπτυξη φαρµάκων µε υψηλότερη εκλεκτικότητα για τους CB2 υποδοχείς. Τέτοιες 

ουσίες είναι ο JWH-133, ο οποίος χαρακτηρίζεται για τις αντισπασµωδικές δράσεις του, 

ο JWH -056, και δυο ακόµα πιο νέες ουσίες, ο L-759,633 και L-759,656 ( Pertwee, 

2001). 

 Εκτός από τα συνθετικά κανναβινοειδή που δρουν άµεσα στους υποδοχείς 

και επηρεάζουν τη νευροδιαβίβαση, έχουν αναπτυχθεί και ουσίες, ρυθµιστικές, οι οποίες 

επηρεάζουν τα στάδια της επαναπρόσληψης και της απενεργοποίησης των ενδογενών 

κανναβινοειδών, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τη διαθεσιµότητα του ανανταµιδίου στη 

συναπτική σχισµή. Ανάµεσα στις ουσίες που επηρεάζουν το στάδιο της 

επαναπρόσληψης, αναστέλλοντας τη δράση των φορέων, είναι το ΑΜ 404 και το ΑΜ 

356 (µεθανανταµίδιο). Συγκεκριµένα, για το ΑΜ 404, έχει δειχτεί σε συµπεριφορικό 
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επίπεδο ότι, προκαλεί µείωση της κινητικής δραστηριότητας, η οποία αντιστρέφεται από 

το SR141716A (Beltramo et al., 2000; Giuffrida et al., 2000a). Παράλληλα, έχει βρεθεί 

ότι ευωδώνει τη δράση του ανανταµιδίου, προκαλώντας σε συµπεριφορικό επίπεδο 

αναλγησία (Giuffrida et al., 2000a). Παράλληλα, ο συγκεκριµένος ρυθµιστής έχει βρεθεί 

ότι δρα και στους ντοπαµινεργικούς υποδοχείς, και συγκεκριµένα, αναστέλλει την 

υπερκινητικότητα, που προκαλείται ύστερα από χορήγηση κουϊνπιρόλης, εκλεκτικού 

αγωνιστή των D2 υποδοχέων. Το γεγονός αυτό αποτελλεί ένδειξη της αλληλεπίδρασης 

του συστήµατος κανναβινοειδών και µε άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα του 

εγκεφάλου (Giuffrida et al., 2001). 

  Το συνθετικό ανάλογο ΑΜ 356 ή µεθανανταµίδιο, αποτελεί, όπως 

προαναφέρθηκε, ρυθµιστής του συστήµατος των κανναβινοειδών και δρα στο στάδιο της 

επαναπρόσληψης. Πρόκειται για εναντιοµερές ανάλογο του ανανταµιδίου, που έχει ως 

κύριο χαρακτηριστικό  µεγαλύτερη διάρκεια δράσης από το ανανταµίδιο (Αbadji et al., 

1994; Goutopoulos et al., 2001). Σε συµπεριφορικό επίπεδο, έχει παρατηρηθεί ότι, µετά 

από χορήγηση της ουσίας, προκαλείται διασταυρούµενη αντοχή µε την ∆9-THC στην 

κινητική δραστηριότητα, στην καταληψία, στην υποθερµία και στην αναλγησία σε 

ποντίκια (Fride, 1995). 

 Άλλες ουσίες που έχουν συντεθεί και αποτελούν ρυθµιστικά µόρια των 

κανναβινοειδών είναι το VDM-11, το OMDM-2 και   το (-)-5’-DMH, το οποίο ύστερα 

από συστηµατική χορήγηση εµφανίζει αντισπαµωδικές δράση. 

 Σε επίπεδο υδρόλησης-απενεργοποίησης του ανανταµιδίου, έχουν 

παρασκευαστεί ουσίες, οι οποίες αναστέλλουν το ένζυµο αποδόµησης FAAH. Τέτοια 

ρυθµιστικά µόρια είναι το PMSF, το ΑΜ 374 και το AACOCF3. 

 

 2.3.2 Ανταγωνιστές Κανναβινοειδών 

 Πέρα από τους αγωνιστές των υποδοχέων των κανναβινοειδών και των 

ρυθµιστών τους, έχουν συντεθεί και ουσίες, οι οποίες αναστέλλουν τη δραστηριότητα 

των CB1 και CB2 υποδοχέων, ή  να ανταγωνίζονται τις δράσεις των ενδογενών ή των 

συνθετικών κανναβινοειδών, δρώντας ως ανταγωνιστές ή ως αντίστροφοι αγωνιστές. 
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 Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ανακοινώθηκε η σύνθεση των πρώτων 

ανταγωνιστών του WIN 56,O98 και της 6-βρωµοπραβαδολίνης (WIN 54,461) (Pertwee, 

2001). Τo WIN 56,098 βρέθηκε ότι ανταγωνίζεται την αναστολή του cΑΜP σε 

κυτταρικές µεµβράνες από την περιοχή της παρεγκεφαλίδας, αναστολή που προκαλείται 

µετά από χορήγηση του αγωνιστή WIN 55212-2. Eπιπλέον αναστέλλει τις ηλεκτρικά 

προκαλούµενες συσπάσεις στο σπερµατικό πόρο του όρχεος σε ποντίκια. Παρ’ όλα αυτά, 

η συνολική ανταγωνιστική δράση της ουσίας εκτιµήθηκε ως ασθενής. 

 Το WIN 54,461 βρέθηκε ότι είναι πιο ισχυρό από το WIN 56,098 ως προς  

την αναστολή της δράσης του αγωνιστή WIN 55,212-2 στο σπερµατικό πόρο του όρχεος, 

αποτρέποντας δηλαδή την σύσπασή του (Petwee, 2001). Παρ’ όλα αυτά, σε άλλα 

πειράµατα του ιδίου τύπου, βρέθηκε ότι συµπεριφέρεται ως µερικός αγωνιστής (Perwee, 

2001). 

 Eπίσης, η 6-λοβοπραβαδολίνη (ΑΜ 630) έχει παρατηρηθεί ότι αναστέλλει 

τη δράση του WIN 55,212-2, CP 55,930 και ∆9-ΤΗC στο σπερµατικό πόρο του όρχεος 

σε ποντίκια, αποτρέποντας τις συσπάσεις (Pertwee, 2001). Παρ’ όλα αυτά, in vivo 

έρευνες έχουν δείξει ότι δεν ασκεί ανταγωνιστική δράση. 

 Μέχρι στιγµής, ο πιο ισχυρός και καλύτερα χαρακτηρισµένος 

ανταγωνιστής των υποδοχέων των κανναβινοειδών είναι ο SR141716A. Πρόκειται για 

µόριο το βασίζεται στη δοµή των πυραζολών. Έχει βρεθεί ότι δεσµεύεται µε µεγαλύτερη 

συγγένεια στους CB1 υποδοχείς και ασθενέστερα στους CB2, και συµπεριφέρεται ως 

εκλεκτικός ανταγωνιστής των CB1 υποδοχέων και ως αντίστροφος αγωνιστής. 

Συγκεκριµένα το SR141716A αναστέλλει τη δράση των αγωνιστών CP 55940 και WIN 

55,212-2 ως προς τις συσπάσεις που προκαλούνται από τις ουσίες αυτές στο σπερµατικό 

πόρο του όρχεος σε ποντίκια. Σε µοριακό επίπεδο, αναστέλλει τη δράση των αγωνιστών 

των κανναβινοειδών, καλύπτοντας τη θέση δέσµευσης τους στον CB1 υποδοχέα, και 

αποτρέποντας µε τον τρόπο αυτό την αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης και την 

επεγόµενη πυροδότηση του νευρώνα (Αmeri, 1999; Pertwee, 2001). 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, χορήγηση SR141716A έχει δειχθεί ότι 

αποτρέπει τις τυπικές συµπεριφορές που προκαλλούνται από τα ενδογενή κανναβινοειδή 

και τους αγωνιστές τους. Συγκεκριµένα, εχεί δεχτεί ότι ανταγωνίζεται τις συµπεριφορές 
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υποθερµίας, υποκινητικότητας, αναλγησίας την αντιεµετική και ορεξιογόνο δράση των 

κανναβινοειδών (Αmeri, 1999; Pertwee, 2001). Eπιπλέον, σχετικά µε τις ενισχυτικές 

ιδιότητες των κανναβινοειδών, σε πειράµατα εξαρτηµένης προτίµησης θέσης, χορήγηση 

SR141716A ανέστειλε την συµπεριφορά αποστροφής των πειραµατοζώων, η οποία 

προκλήθηκε από την χορήγηση WIN 55,212-2, χωρίς όµως ο ίδιος ο ανταγωνιστής να 

προκαλεί θετική ή αρνητική ενίσχυση (Chaperon et al., 1998). Πειράµατα εξαρτηµένης 

προτίµησης θέσης µε το SR141716A και τυπικές ενισχυτικές ουσίες, όπως κοκαΐνη και  

µορφίνη, και ενισχυτικά ερεθίσµατα, όπως τροφή, έδειξαν ότι χορήγηση του 

ανταγωνιστή εµπόδισε την εγκατάσταση της εξαρτηµένης προτίµησης θέσης από τους 

προαναφερθέντες ενισχυτές (Ledent et al., 1999; Fratta et al., 1998). 

 Όπως αναφέρθηκε, το SR141716A έχει βρεθεί ότι συµπεριφέρεται και  ως 

αντίστροφος αγωνιστής. Μια εξωγενής ουσία χαρακτηρίζεται αντίστροφος αγωνιστής 

όταν δεσµευέται στον υποδοχέα µε µεγαλύτερη συγγένεια όταν ο δεύτερος βρίσκεται σε 

ανενεργή κατάσταση ( ανενεργός διαµόρφωση), δηλαδή δεν είναι παρούσα καµµία άλλη 

ουσία, και προκαλεί, σε συµπεριφορικό επίπεδο, δράσεις αντίθετες από αυτές του 

αγωνιστή. Έχει δειχθεί ότι το SR141716A είναι δυνατόν σε υψηλές δόσεις να 

προκαλέσει αύξηση της κινητικής δραστηριότητας σε ποντίκια, αυξηµένη συµπεριφορά 

εγρήγορσης σε επίµυες και ποντίκια, αύξηση της παραγωγής του cAMP, αυξηµένο εύρος 

στις ηλεκτρικά παραγόµενες συσπάσεις σε ιστό και ευώδωση της ηλεκτρικά 

προκαλούµενης απελευθέρωσης ακετυλοχολίνης από τον ιστό ιπποκάµπου αρουραίων 

(Pertwee, 2001). 

 Aξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη ουσία, εξ’ αιτίας της υψηλής 

εκλεκτικότητάς της για τους CB1 υποδοχείς και αντίστοιχα της ασθενούς συγγένειάς της 

µε τους CB2, προσέφερε πολύτιµη βοήθεια στην εξακρίβωση των φαρµακολογικών 

ιδιοτήτων των αγωνιστών των υποδοχέων των κανναβινοειδών και στη λεπτοµερέστερη 

κατανόηση του ρόλου και των συµπεριφορών, οι οποίες ρυθµίζονται από τους CB1 και 

CB2 υποδοχείς. 

 ∆οµικό ανάλογο του SR 141716A, αποτελεί η ουσία SR140085, ο οποίος 

είναι ισχυρός ανταγωνιστής των CB1 υποδοχέων. ∆ιαφέρει από τον SR141716A  στο ότι 

δεν αναστέλλει κάποιες από τις κεντρικές δράσεις των κανναβινοειδών στο νευρικό 
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σύστηµα. Πιθανότατα, αυτό να οφείλεται στην αδυναµία της  ουσίας να διάπεράσει τον 

αιµαταγκεφαλικό φραγµό. 

 Πιο πρόσφατα συνετέθη η ουσία LY 320135, η οποία αποτελεί 

υποκατάστατο βενζοφουρανίου (Felder et al., 1998). Έχει δειχθεί ότι έχει 70 φορές 

υψηλότερη δέσµευση στους CB1 υποδοχείς σε σχέση µε τους CB2. Έχει την ικανότητα 

να αναστρέφει την αναστολή του cAMP που προκαλείται από τη δέσµευση του 

ανανταµιδίου µε τον CB1 υποδοχέα, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί αύξηση της 

δραστηριότητας του cAMP µε τρόπο παρόµοιο µε αυτό του SR 141716A (Felder et al., 

1998). Παράλληλα, ανταγωνίζεται τις δράσεις που ασκεί ο αγωνιστής των CB1 

υποδοχέων WIN 55212-2 στους διαύλους ασβεστίου τύπου Ν και τα εισερχόµενα ιόντα 

καλίου ( Αmeri, 1999). 

 Άλλες ουσίες που έχουν συντεθεί και δρουν ως ανταγωνιστές των CB1 

υποδοχέων είναι ο ΑΜ 281, ο οποίος έχει δειχθεί ότι έπειτα από συστηµατική χορήγηση 

αυξάνει την κινητικότητα σε πειραµατόζωα, δρώντας επιπλέον και ως αντίστροφος 

αγωνιστής. Επίσης έχει συντεθή ο ΑΜ 251, ο οποίος αποτελεί ισχυρό και εκλεκτικό 

ανταγωνιστή του CB1 υποδοχέα και παρουσιάζει παρόµοια δοµή µε τον SR 141716A και 

η ουσία Ο-2050, η οποία διακρίνεται για την εκλεκτικότητά της για τους CB1 υποδοχείς, 

προκαλώντας, σε συµπεριφορικό επίπεδο, αναστολή της αυθόρµητης δραστηριότητας, 

χωρίς όµως να προκαλεί άλλη κανναβινοµιµητική δράση, όπως αναλγησία ή υποθερµία 

στα πειραµατόζωα. 

 Ο πρώτος εκλεκτικός ανταγωνιστής των CB2 υποδοχέων που 

αναπτύχθηκε, είναι ο SR 144528. Πρόκειται για ουσία, η οποία δεσµεύεται στους CB2 

υποδοχείς στο σπλήνα αρουραίων. Έχει βρεθεί ότι ανταγωνίζεται την προκαλούµενη από 

το CP 55-940 αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης στον CB2 υποδοχέα, ενώ αντίθετα, 

δεν αντιστρέφει την αντίστοιχη δράση στους CB1 υποδοχείς (Rinaldi-Carmona et al., 

1998). 
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3. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ανακάλυψη του τελικού στόχου δράσης των προϊόντων της κάνναβης, των 

υποδοχέων των κανναβινοειδών, άνοιξε το δρόµο για τη χαρτογράφηση και µελέτη ενός 

νέου συστήµατος στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα. Οι έρευνες οδήγησαν 

στον εντοπισµό ενδογενών ουσιών που διαθέτει ο ίδιος ο εγκέφαλος και, οι οποίες δρούν 

στους ίδιους υποδοχείς που δρούν και τα εξωγενή παράγωγα του φυτού cannabis sativa. 

Το γεγονός αυτό στάθηκε η αφετηρία για την έναρξη νέων µελετών µε κύριο στόχο την 

ανακάλυψη του φυσιολογικού ρόλου και των λειτουργιών που εξυπηρετεί ένα τέτοιο 

ενδογενές συστήµα στον οργανισµό. Τους ερευνητές επίσης απασχόλησε η 

αλληλεπίδραση του µε άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα του εγκεφάλου και η σχέση 

αυτών των αλληλεπιδράσεων µε την εκδήλωση και/ή ρύθµιση ποικίλων λειτουργιών-

συµπεριφορών. 

 Συγκεκριµένα, µε αφετηρία τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε τις δράσεις της 

κάνναβης σε χρήστες και σε πειραµατόζωα, έχει παρατηρηθεί η εκδήλωση 

συγκεκριµένων συµπεριφορών, το σύνολο των οποίων έχει χαρακτηριστεί ως σύνδροµο 

των ενδογενών και κανναβοµιµιτικών ουσιών. Αυτό εκτείνεται, από τις ευφοριογόνες 

δράσεις που προκαλεί η κάνναβη, ως τις γνωστικές αλλοιώσεις, κυρίως της 

βραχυπρόθεσµης µνήµης, την µείωση της αυθόρµητης κινητικής δραστηριότητας, την 

καταληψία, την αναλγησία, την υποθερµία, τις αντιεµετικές δράσεις των 

κανναβινοειδών, τις αντισπασµώδικές δράσεις, όπως και τις δράσεις στο περιφερικό 

νευρικό σύστηµα, για παράδειγµα τις δράσεις της στο κυκλοφορικό και ανοσοποιητικό 

σύστηµα. Το σύνολο των συγκεκριµένων συµπεριφορών και η εκδήλωσή τους, 

επηρεάζεται και ελέγχεται από το νευροδιαβιβαστικό κύκλωµα των ενδογενών 

κανναβινοειδών, σε συνδυασµό µε την αλληλεπίδραση αυτού και µε άλλα 

νευροδιαβιβαστικά συστήµατα (ντοπαµινεργικό, GABAεργικό, γλουταµινεργικό 

σύστηµα). 

 Σήµερα, η κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργίας και των συµπεριφορών που 

υπηρετεί αυτό, έχει  αποτελέσει το έναυσµα, ώστε να στραφούν οι έρευνες προς την 

ανάπτυξη φαρµάκων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων νευρολογικών, ψυχιατρικών 

και άλλων ασθενειών, των οποίων το νευροβιολογικό υπόβαθρο πιθανώς να  
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χαρακτηρίζεται και από δυσλειτουργίες του ενδογενούς συστήµατος των κανναβινοειδών 

και άλλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων, τα οποία αλληλεπιδρούν µε αυτό. 

 3.1 Μνήµη και Γνωστικές λειτουργίες 

 Οι έρευνες σχετικά µε τις συµπεριφορικές επιδράσεις της χρήσης µαριχουάνας σε 

ανθρώπους, έχουν δείξει ότι η κατανάλωση της ουσίας συνδέεται µε δυσλειτουργίες σε 

γνωστικές και εκτελεστικές δοκιµασίες, συµπεριλαµβανοµένων της αλλοίωσης της 

µνήµης, της διαστρεβλωµένης αίσθησης του χρόνου και της µειωµένης επίδοσης σε 

δοκιµασίες, όπως χρόνος αντίδρασης, η ικανότητα εκµάθησης νέων πληροφοριών, ο 

κινητικός συντονισµός και η προσοχή (Court, 1998). Γενικότερα, η πιο συνήθης 

επίδραση της κάνναβης στις γνωστικές λειτουργίες ανθρώπων και πειραµατοζώων, είναι 

η διατάραξη της ελεύθερης ανάκλησης µαθηµένων διαδικασιών και πληροφοριών που 

εντάσσονται στη βραχυπρόθεσµη µνήµη (Αmeri, 1999). 

 Η δοµή του εγκεφάλου που ευθύνεται για τις γνωστικές διεργασίες της µάθησης 

και της µνήµης είναι το σύστηµα του ιπποκάµπου. Συγκεκριµένα, ο ιππόκαµπος 

περιλαµβάνει δύο κύριες περιοχές, την CA1 και την CA3 περιοχή. Από αυτές, η CA1 

συνδέεται µε την µακρόχρονη ενδυνάµωση του ιπποκάµπου (long-term potentiation, 

LTP), δηλαδή την αποθήκευση των µαθηµένων πληροφοριών. Τα πυραµιδοειδή κύτταρα 

της  CA3 περιοχής χορηγούν παράπλευρους διεγερτικούς κλάδους, τους παράπλευρους 

κλάδους Schaffer, στα πυραµιδοειδή κύτταρα της CA1 περιοχής. Η δηµιουργία της LTP  

προέρχεται από την ταυτόχρονη διέργεση των νευρώνων από τους παράπλευρους 

κλάδους Schaffer προς τους µετασυναπτικούς νευρώνες των πυραµιδοειδών κυττάρων 

της CA1 περιοχής. Η εκπόλωση των ινών από τους κλάδους Schaffer έχει ως 

αποτέλεσµα την απελευθέρωση γλουταµινικού οξέος, το οποίο ενεργοποιεί τους NMDA 

και τους µη NMDA υποδοχείς που βρίσκονται στα µετασυναπτικά πυραµιδοειδή 

κύτταρα της CA1 περιοχής. Κατά τη φυσιολογική συναπτική διαβίβαση ενεργοποιούνται 

µόνο οι µη NMDA υποδοχείς, ενώ οι NMDA δίαυλοι-υποδοχείς αποκλείονται από Μg2+. 

Όταν καταγραφεί ταυτόχρονη, ισχυρή και επαναλαµβανόµενη διέγερση του 

µετασυναπτικού νευρώνα, ο αποκλεισµός των ΝΜDA υποδοχέων από το Μg2+ 

καταργείται και εισρέουν στο µετασυναπτικό κύτταρο µέσω των διαύλων των  ΝΜDA 

υποδοχέων ιόντα Να+ και Cα+. Η εισροή των Cα+ αποτελεί το σήµα έναρξης για την 
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πρόκληση της LTP (Kandel, Schwartz, Jessel, 1999). Ένας µεγάλος αριθµός CB1 

υποδοχέων εντοπίζεται στον ιππόκαµπο, και ειδικότερα, σε προσυναπτικούς νευρώνες 

του ιπποκάµπου. Η ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων σε προσυναπτικούς νευρώνες του 

ιπποκάµπου επιφέρει αναστολή στην πυροδότηση των παράπλευρων κλάδων Schaffer, 

και κατά συνέπεια, αναστολή στην απελευθέρωση γλουταµινικού οξέος και 

ενεργοποίησης των πυραµιδοειδών µετασυναπτικών κυττάρων της CA1 περιοχής. Το 

τελικό αποτέλεσµα είναι η αναστολή στην πρόκληση LTP (Ameri, 1999). 

 Έχει δειχθεί ότι η οξεία χρήση τσιγάρου µαριχουάνας προκαλεί αναστρέψιµες 

βλάβες στη µνηµονική λειτουργία, εξ’ αιτίας της αναστολής της νευροδιαβίβασης 

γλουταµινικού οξέος, αλλά και άλλων νευροδιαβιβαστών όπως της ακετυλοχολίνης 

(Αch). 

 Συγκεκριµένα, εκτός από το γλουταµινεργικό σύστηµα που συµµετέχει στις 

διεργάσιες µάθησης και µνήµης, έχει προταθεί και η αλληλεπίδραση των ανασταλτικών 

προσυναπτικών CB1 υποδοχέων του ιπποκάµπου µε την απελευθέρωση Αch  στην ίδια 

δοµή. Το χολινεργικό σύστηµα του διαφράγµατος – ιπποκάµπου, θεωρείται ότι 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην απόκτηση και αποθήκευση νέων πληροφοριών 

(Chaperon και Τhiebot, 1999). Μελέτες µικροδιαπίδυσης έχουν δείξει ότι 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση ∆9-ΤΗC, WIN 55,212-2 και CP 55,940, επέφερε µείωση στα 

εξωκυττάρια επίπεδα έκκρισης της Αch (Carta et al., 1998). Παράλληλα, αντίστοιχη 

έρευνα έδειξε ότι χορήγηση WIN 55,212-2 προκάλεσε αναστολή της διέγερσης των 

χολινεργικών νευρώνων, και κατά συνέπεια, αναστολή απελευθέρωσης Αch. Xορήγηση 

ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων  SR141716A απέτρεψε την αναστολή της έκκρισης 

Αch, καταδεικνύοντας την εµπλοκή των CB1 υποδοχέων στην πυροδότηση ή µη των 

χολινεργικών νευρώνων (Gifford et al., 1996). 

 Παράλληλα, έχει δειχθεί ότι, η χρόνια χορήγηση κανναβινοειδών σε επίµυες 

προκαλεί ευδιάκριτες µορφολογικές αλλαγές στον ιππόκαµπο, καταδεικνύοντας την 

νευροτοξική δράση των κανναβινοειδών σε επίπεδο µορφολογίας των νευρώνων (Αmeri, 

1999). Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι, το 50% των νευρώνων του ιπποκάµπου, οι οποίοι 

επωάστηκαν µε 1µΜ ∆9-THC, καταστράφηκαν µέσα σε 6 µέρες από τη στιγµή της 

έκθεσής τους στην ουσία. Η συγκεκριµένη ποσότητα της ουσίας που χρησιµοποιήθηκε 
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για την επώαση, ισοδυναµεί µε τα επίπεδα της ∆9-ΤΗC που εντοπίζονται στο ανθρώπινο 

αίµα µετά την κατανάλωση ενός τσιγάρου µαριχουάνας. Αντίθετα, συγχορήγηση ∆9-

ΤΗC και ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A, απέτρεψε την καταστροφή των 

νευρώνων (Chan et al., 1998). 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, δεδοµένα από µελέτες σε πειραµατόζωα µε 

πειραµατικά πρότυπα µελέτης της µάθησης και µνήµης, έχουν φανερώσει την εµπλοκή  

του συστήµατος των κανναβινοειδών στην αλλοίωση των µνηµονικών διεργασιών. 

Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι, οξεία χορήγηση ∆9-ΤΗC, WIN 55,212-2 ή CP 55,940 

προκαλεί δυσλειτουργία της χωριακής µνήµης, όπως εκτιµήθηκε από τον αριθµό των 

λαθών που εκτιµήθηκαν κατά τη δοκιµασία του ακτινωτού λαβυρίνθου (Lichtman et al., 

1995). Kατά τη συγκεκριµένη δοκιµασία, µελετάται η µνήµη, και ως εκ τούτου, η 

µάθηση χωριακών πληροφοριών. Παράλληλα, στην ίδια έρευνα δείχθηκε ότι 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση CP 55,940 επέφερε δοσοεξαρτώµενη µείωση της επίδοσης 

του χρόνου ανεύρεσης του σωστού βραχίονα, χωρίς όµως να επέλθει µείωση του 

συνολικού χρόνου επίδοσης της δοκιµασίας (Liehtman et al., 1995). Αυτό υποδεικνύει 

ότι η αλλοίωση της µνηµονικής ικανότητας ύστερα από χορήγηση κανναβινοειδών, είναι 

ανεξάρτητη από τις επιδράσεις που έχουν αυτά στην κινητική δραστηριότητα (Chaperon 

και Τhiebot, 1999). Οι δράσεις των αγωνιστών αντιστράφηκαν ύστερα από χορήγηση του 

ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A, υποδεικνύοντας τη σαφή εµπλοκή των 

CB1 υποδοχέων στη δυσλειτουργία των γνωστικών διαργασιών ( Chaperon και Τhiebot, 

1999). 

 Εξ’ αιτίας της ικανότητας του SR141716A να βελτιώνει τις µνηµονικές επιδόσεις 

των πειραµατοζώων σε δοκιµασίες χωριακής µνήµης, διεξάχθηκε έρευνα σχετικά µε την 

ικανότητα της ίδιας της ουσίας να βελτιώνει την ικανότητα κονωνικής αναγνώρισης των 

πειραµατοζώων, µια δοκιµασία η οποία δε στηρίζεται στα πρότυπα της συντελεστικής 

µάθησης, όπως ο ακτινωτός λαβύρινθος. Στη συγκεκριµένη δοκιµασία, ενήλικοι 

αρουραίοι πλησίαζαν µικρούς αρουραίους και τους αναγνώριζαν οσφρητικά. Οι ίδιοι 

νεαροί αρουραίοι εκτίθενται δυο φορές σε διάστηµα 120 λεπτών. Χορήγηση SR141716A 

βελτίωσε την αναγνώριση των µικρών αρουραίων, σε σχέση µε τους ενήλικους 

αρουραίους της οµάδας ελέγχου, ακόµα και αν περενέβαινε στο διάστηµα 120 λεπτών 

διαφορετικός µικρός αρουραίος από τον αρχικό. Ανάµεσα στους ενήλικες αρουραίους, 
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υπήρχαν και αρουραίοι µεγαλύτερης ηλικίας, των οποίων η επίδοση βελτιώθηκε 

αισθητά. Συµπερασµατικά, πιθανότατα, η αναστολή της αυθόρµητης ανάκλησης 

πληροφοριών (αναγνώριση αρουραίων) και η δυσλειτουργία της βραχυπρόθεσµής 

µνήµης εξ’ αιτίας της προχωρηµένης ηλικίας, να οφείλεται σε δραστηριότητα των CB1 

υποδοχέων, των οποίων ο αποκλεισµός να επιφέρει βελτίωση των γνωστικών 

λειτουργιών. 

 Πιο πρόσφατες έρευνες µε χορήγηση SR141716A σε δοκιµασίες που στηρίζονται 

στην συντελεστική µάθηση, όπως ο υδάτινος λαβύρινθος κατά Μorris, o ακτινωτός 

λαβύρινθος, τα πρότυπα παθητικής/ενεργητικής αποφυγής, έδειξαν ότι η ουσία δεν 

επηρέασε την επίδοση των πειραµατοζώων (Chaperon και Τhiebot, 1999). Tο γεγονός 

αυτό, δείχνει ότι, υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπου τα ερεθίσµατα 

στηρίζονται στην συντελεστική µάθηση, η αναστολή των CB1 υποδοχέων δεν ισοδυναµεί 

µε βελτίωση των µνηµονικών ικανοτήτων, σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις όπυ τα 

ερεθίσµατα βασίζονται σε µη συντελεστικές διαδικασίες µάθησης , όπως η κοινωνική 

αναγνώριση. Κατά συνέπεια, η πυροδότηση της τονικής ενεργοποίησης των υποδοχέων 

των κανναβινοειδών εξαρτάται από το είδος της πειραµατικής διαδικασίας που 

ακολουθείται και κατ’ επέκταση, το είδος των περιβαλοντικών ερεθισµάτων που 

ενεργοποιούν κάθε φορά τις µνηµονικές διεργασίες. 

 Σε θεραπευτικό επίπεδο, η ιδιότητα του SR141716A να λειτουργεί ως 

αντίστροφος αγωνιστής και, όπως έχει δειχθεί, να βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες σε 

πειραµατόζωα προχωρηµένης ηλικίας, θα µπορούσε να αξιοποιηθεί κλινικά, και µε βάση 

τη συγκεκριµένη ουσία, να αναπτυχθούν ανάλογά της ώστε µελλοντικά να εφαρµοστούν 

σε µία σειρά νευρολογικών ασθενειών οι οποίες περιλαµβάνουν στη συµπτωµατολογία 

τους, έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Τέτοιες ασθένειες είναι η γεροντική άνοια 

και η νόσος Αlzheimer, ασθένειες που εµφανίζονται σε ηλικιωµένα άτοµα. 

 . 
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 3.2 Πόνος και Αναλγησία 

 Μια από τις πιο καλά περιγραφείσες βιολογικές δραστηριότητες στις οποίες 

εµπλέκεται το σύστηµα των κανναβινοειδών, είναι η ικανότητά του να προκαλεί 

αναλγησία καταστέλλοντας τις φυσιολογικές διεργασίες µετάδοσης των αλγογόνων 

ερεθισµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η κάνναβη ήταν γνωστή για τις αναλγητικές της 

ιδιότητες εδώ και αιώνες. Μετά από µια παύση των ερευνών σχετικά µε τις θεραπευτικές 

ιδιότητες της κάνναβης, εξ’ αιτίας της ποτοαπαγόρευσης κατά τη δεκαετία του 1930, το 

θέµα επανήλθε στο προσκήνιο µετά τη δεκαετία του 1960. Από τότε και εξής, οι έρευνες 

σχετικά µε τη δράση της κάνναβης και της ∆9-ΤΗC ως αναλγητικών αυξήθηκαν, ενώ 

διαφωτίστηκαν περισσότερο οι προσπάθειες κατανόησης των φυσιολογοκών 

µηχανισµών δράσης των αλγογόνων ερεθισµάτων και της αναστολής αυτών. 

 Είναι γνωστό ότι η ίδια η δραστική ουσία της κάνναβης, η ∆9-ΤΗC, παρουσιάζει 

µέτριες αναλγητικές δράσεις σε πειραµατόζωα που εξετάστηκαν µε το πρότυπο της 

θερµαινόµενης πλάκας. Το ίδιο αποτέλεσµα παρουσιάστηκε σε ασθενείς, στους οποίους 

χορηγήθηκε ενδοµυϊκά ∆9-ΤΗC, πριν από οδοντιατρική επέµβαση. Οι αναφορές των 

ασθενών κυµαίνονταν από αυξηµένο πόνο (υπεραλγησία), ενώ ένα µικρό µόνο µέρος 

ασθενών δήλωσε κάποια ανακούφιση (Μartin και Lictman, 1998). 

 Φυσιολογικά, η αίσθηση του πόνου ελέγχεται τόσο από δοµές του κεντρικoύ 

νευρικού συστήµατος, όσο και από την περιφέρεια µέσω των νεύρων του νωτιαίου 

µυελού. Συγκεκριµένα, στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού, ενεργοποιείται όταν ασκηθεί 

κάποιο αλγογόνο ερέθισµα και µεταδίδει την αισθητική πληροφορία µέσω της ανιούσας 

νωτιαιοθαλαµικής δεσµίδας. Στις απολήξεις των συγκεκριµένων νεύρων εντοπίζονται οι 

CB1 υποδοχείς. Η πληροφορία µέσω της δεσµίδας µεταφέρεται αρχικά στην 

περιϋδραγωγό φαιά ουσία, και από εκεί στον θάλαµο, όπου πραγµατοποιείται η 

αντιληπτική επεξεργασία του αλγογόνου ερεθίσµατος. Παράλληλα, η πληροφορία 

µεταφέρεται από το θάλαµο προς την περιϋδραγωγό φαιά ουσία, και από εκεί, µέσω του 

κατιόντος νοραδρενεργικού συστήµατος, µεταδίδεται πίσω στο νωτιαίο κέρας (Αmeri, 

1999; Martin και Lichtman, 1998). 

 Η δράση των κανναβινοειδών ασκείται και σε νωτιαίες και υπερνωτιαίες 

περιοχές. Έχει δειχθεί ότι, τα κανναβινοειδή καταστέλλουν τη δραστηριότητα των 
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προβλητικών νευρώνων που ενεργοποιούνται ύστερα από την άσκηση αλγογόνου 

ερεθίσµατος και µεταδίδουν την πληροφορία προς τον θάλαµο (Μartin et al., 1996). 

Παράλληλα, µικροεγχύσεις κανναβινοειδών στην περιϋδραγωγό φαιά ουσία προκάλεσε 

αναλγησία σε πειραµατόζωα, η οποία ανεστάλη µετά από συγχορήγηση τοξίνης του 

κοκκίτη, που ως γνωστόν, διεγείρει τη δραστηριότητα των G πρωτεϊνών,υποδεικνύοντας 

τη συµµετοχή των µεταβολλοτροπικών υποδοχέων των κανναβινοειδών (Lichtman et al., 

1996). 

 Παράλληλα,η αφαίρεση των νεύρων του νωτιαίου µυελού που ευθύνονται για τη 

µετάδοση των σηµάτων πόνου, καθιστά αδύνατη την πρόκληση αναλγησίας σε 

πειραµατόζωα, ύστερα από συστηµατική χορήγηση κανναβινοειδών (Αmeri, 1999). Tο 

γεγονός αυτό τεκµηριώνει την άποψη ότι, οι µηχανισµοί δράσης των κανναβινοειδών 

µέσω των οποίων προκαλείται αναλγησία, περιλαµβάνουν την εµπλοκή νωτιαίων και 

υπερνωτιαίων νευρωνικών δραστηριοτήτων. 

 Επιπλέον, έχει δειχθεί από συµπεριφορικές µελέτες για τον πόνο µε το πρότυπο 

µετακίνησης της ουράς, ότι χορήγηση κανναβινοειδών αναστέλλει την ενεργοποίηση του 

κατιόντος νευρωνικού συστήµατος που προβάλλει στο νωτιαίο µυελό και, υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, επάγει τα ερεθίσµατα του πόνου. Το κατιόν νευρωνικό σύστηµα 

αποτελείται από νοραδρενεργικούς και σεροτονινεργικούς νευρώνες, οι οποίοι ρυθµίζουν 

την µετάδοση των αλγογόνων ερεθισµάτων. Η δράση των κανναβινοειδών σχετίζεται 

περισσότερο µε αλληλεπίδραση αυτών µε τους νοραδρενεργικούς νευρώνες. 

Συγκεκριµένα, ενδοµυϊκή χορήγηση ∆9-ΤΗC και ταυτόχρονη ενδοραχιαία χορήγηση είτε 

του εκλεκτικού ανταγωνιστή των σεροτονινεργικών υποδοχέων, µεθυσεργίδης, είτε του 

ανταγωνιστή των α2 αδρενεργικών υποδοχέων, υοχιµβίνης, έδειξε σηµαντική 

αντιστροφή των αναλγητικών δράσεων των κανναβινοειδών. Αντίθετα, τα πειραµατόζωα 

που δέχθηκαν τη συγχορήγηση της ∆9-THC και της µεθυσεργίδης, παρουσίασαν 

συµπεριφορά αναλγησίας και κατά συνέπεια, καµία δράση του ανταγωνιστή των 

σεροτονινεργικών υποδοχέων  (Αmeri, 1999). Το συγκεκριµένο εύρηµα φανερώνει ότι η 

∆9-ΤΗC ενεργοποιεί τους κατιόντες ανασταλτικούς α2 νοραδρενεργικούς νευρώνες, οι 

οποίοι προβάλλουν από το εγκεφαλικό στέλεχος, συµπεριλαµβανοµένου και της 

περιϋδραγωγού φαιά ουσίας, στο νωτιαίο µυελό, και φυσιολογικά αναστέλλουν την 

µετάδοση αλγογόνων ερεθισµάτων στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού. Στη συγκεκριµένη 
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έρευνα, η υοχιµβίνη δεν ανέστειλε τις καταληπτικές ή τις υποθερµικές δράσεις της ∆9-

ΤΗC, γεγονός που τεκµηριώνει την εµπλοκή του νοραδρενεργικού συστήµατος ειδικά 

στις φυσιολογικές διεργασίες αναστολής των αλγογόνων ερεθισµών. Οι αναλγητικές 

δράσεις των κανναβινοειδών αντιστρέφονται έπειτα από χορήγηση του εκλεκτικού 

ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A. (Rinaldi-Carmona et al., 1994; Compton 

et al., 1996; Lichtman και Μartin, 1997). Κατά συνέπεια, είναι ξεκάθαρη η σχέση του 

CB1 υποδοχέα µε τον πόνο και την αναλγησία. Παράλληλα, άλλες φαρµακολογικές 

µελέτες έχουν δείξει ότι ο ανταγωνιστής των CB1 υποδοχέων  SR141716A, προκαλεί 

υπεραλγησία (Richardson et al., 1998). 

 Κατά συνέπεια, ο SR141716A είναι δυνατόν να λειτουργεί ως αντίστροφος 

αγωνιστής και, σε κυτταρικό επίπεδο, πιθανότατα αυτό ερµηνεύεται ως ικανότητα των 

ενδογενών κανναβινοειδών να είναι τονικά ενεργοί και µε τον τρόπο αυτό να ρυθµίζουν 

την αναστολή της µετάδοσης των αλγογόνων ερεθισµάτων. 

Εκτός από τη συµµετοχή των CB1 υποδοχέων στην πρόκληση αναλγησίας πιο 

πρόσφατες έρευνες δηλώνουν τη συµµετοχή και των CB2 υποδοχέων που εντοπίζονται 

στη περιφέρεια. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας το πειραµατικό πρότυπο για την 

πρόκληση πόνου, έχει δειχθεί ότι οι αναλγητικές δράσεις του ανανταµιδίου 

αναστέλλονται µετά από χορήγηση του εκλεκτικού ανταγωνιστή των CB2 υποδοχέων 

SR144528. Αντίστοιχα, χορήγηση του ενδογενούς κανναβινοειδούς, 

παλµιτυλαιθανολαµίνης, που αποτελεί ενδογενή εκλεκτικό αγωνιστή των CB2 

υποδοχέων επέφερε επίσης αναλγησία, η οποία αντιστράφηκε ύστερα από χορήγηση του 

CB2 ανταγωνιστή, όχι όµως και από τον CB1 ανταγωνιστή. Ταυτόχρονη χορήγηση και 

των δύο αγωνιστών, επέφερε αναλγησία, η οποία ανεστάλη είτε από τον CB1 

ανταγωνιστή είτε από τον CB2. Κατά συνέπεια, στους µηχανισµούς αναλγησίας 

συµµετέχουν και οι δύο υποδοχείς κανναβινοειδών που εντοπίζονται εκτός του 

κεντρικού συστήµατος ( Calignano et al., 1998). 

 Παράλληλα, διαφορετικός φέρεται να είναι ο τρόπος δράσης του ανανταµιδίου σε 

σύγκριση µε τους άλλους αγωνιστές κανναβινοειδών, αν και επιφέρει το ίδιο 

συµπεριφορικό αποτέλεσµα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ανταγωνιστής SR141716A δεν 

ανέστειλε τη δράση του ανανταµιδίου και τη συµπεριφορά αναλγησίας, στη δοκιµασία 
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της µετακίνησης της ουράς σε ποντίκια και στη δοκιµασία της απόσυρσης του άκρου σε 

επίµυες (Smith et al., 1998; Adams et al., 1998). Το γεγονός αυτό, πιθανότατα να 

οφείλεται στο ότι οι αναλγητικές δράσεις του ανανταµιδίου ρυθµίζονται µέσω 

διαφορετικών υποδοχέων από τους CB1. Παρ’ όλα αυτά από µελέτες ραδιοσήµανσης, 

έχει δειχθεί ότι το ανανταµίδιο δεσµεύεται στους CB1 υποδοχείς και ότι αναπτύσσεται 

διασταυρούµενη αντοχή µεταξύ της αναλγησίας που προκαλείται από την ∆9-ΤΗC και 

το ανανταµίδιο (Fride, 1995). 

 Ως προς την επαγωγή της αναλγησίας, εκτός από την αλληλεπίδραση των 

κανναβινοειδών µε το νοραδρενεργικό σύστηµα, έχει δειχθεί και η συνέργια του 

συστήµατος των κανναβινοειδών µε αυτό των οπιοειδών. Η κυριότερη δράση του 

συστήµατος των οπιοειδών είναι η πρόκληση αναλγησίας µέσω των µ υποδοχέων. 

∆εδοµένου ότι και το σύστηµα των κανναβινοειδών επάγει το ίδιο συµπεριφορικό 

αποτέλεσµα µε αυτό των οπιοειδών, αρκετές µελέτες έχουν διεξαχθεί, προκειµένου να 

διερευνηθεί η ακριβής σχέση των δύο συστηµάτων. Τα κυριότερα συµπεράσµατα που 

µπορούν να εξαχθούν από τις µελέτες αυτές, καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση των κ 

υποδοχέων των οπιοειδών µε το σύστηµα κανναβινοειδών ως προς την πρόκληση 

αναλγησίας. Αρχικές έρευνες σχετικά µε την ύπαρξη αλληλεπίδρασης των δύο 

συστηµάτων έχουν δείξει ότι ενδοραχιαία χορήγηση ∆9-ΤΗC και ταυτόχρονη χορήγηση 

µορφίνης, είχε ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη από µια απλή συνεργική δράση των δύο 

ουσιών ως προς την πρόκληση αναλγησίας. Επιπρόσθετα, χορήγηση του SR141716A 

ανταγωνίστηκε τη δράση της µορφίνης που αυξήθηκε από την ∆9-ΤΗC, καταδεικνύοτας 

ότι το κανναβινοειδές αλληλεπιδρά µε το σύστηµα οπιοειδών µέσω των µ υποδοχέων 

των οπιοειδών που συµµετέχει στις αναλγητικές δράσεις των κανναβινοειδών. 

Μεταγενέστερες µελέτες σε επίπεδο νωτιαίου µυελού  έχουν δείξει ότι τόσο η ναλοξόνη, 

εκλεκτικός ανταγωνιστής των µ υποδοχέων, όσο και το ICI 174864, εκλεκτικός 

ανταγωνιστής των δ υποδοχέων, δεν αναστέλλουν την αναλγησία που προκαλείται σε 

πειραµατόζωα µετά από χορήγηση αγωνιστών των κανναβινοειδών. Το εύρηµα αυτό 

αποκαλύπτει τη µη συµµετοχή των συγκεκριµένων υποδοχέων στην επαγόµενη 

αναστολή του αλγογόνου ερεθίσµατος από τα κανναβινοειδή (Ameri, 1999). Σε αντίθεση 

µε τους προαναφερθέντες ανταγωνιστές των οπιοειδών, χορήγηση του nor-BNI, 

εκλεκτικού ανταγωνιστή των κ υποδοχέων, ανέστειλε τη δράση της ∆9-THC, όταν αυτή 
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χορηγήθηκε ενδοραχιαία (Reche, 1996). Επιπλέον, χορήγηση δυνορφίνης, εκλεκτικού 

αγωνιστή των κ υποδοχέων, ευώδωσε την αναλγητική δράση της ∆9-ΤΗC (Ameri, 

1999).Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι αναπτύσσεται διασταυρούµενη αντοχή ως προς την 

αναλγησία µεταξύ της ∆9-ΤΗC και αγωνιστών των κ υποδοχέων, (Αmeri, 1999). 

 Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε τα παραπάνω ευρήµατα, ενδεχοµένως, να υπάρχει 

κάποιος κοινός και αλληλεξαρτώµενος µηχανισµός δράσης µεταξύ των συστηµάτων των 

κανναβινοειδών και των οπιοειδών στην αναστολή των αλγογόνων ερεθισµάτων σε 

επίπεδο νωτιαίου µυελού, όπου οι µ υποδοχείς παίζουν κύριο ρυθµιστικό ρόλο. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι ανταγωνιστές των κ υποδοχέων αν και ανέστειλαν την αναλγησία που 

προκλήθηκε από τα κανναβινοειδή, δεν εξάλειψαν τις άλλες συµπεριφορικές δράσεις από 

τη χορήγηση των κανναβινοειδών, όπως την καταληψία, την υποκινητικότητα και την 

υποθερµία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τον ευδιάκριτο ρόλο των κανναβινοειδών ως 

προς την πρόκληση αναλγησίας, σε σχέση µε τα άλλες συµπεριφορικές δράσεις. 

 Σε θεραπευτικό επίπεδο, η ευδιάκριτη αναλγητική δράση των κανναβινοειδών θα 

µπορούσε να αξιοποιηθεί κλινικά για ασθένειες όπου κυριαρχεί το αίσθηµα του πόνου. 

Υπάρχουν δεδοµένα που προτείνουν τη χρήση των κανναβινοειδών στην καταπολέµηση 

του µετεγχειρητικού πόνου, στον καρκίνο, στον πόνο του µέλους-φάντασµα και στην 

ηµικρανία (Pertwee, 2001). 

 Oι µελλοντικές έρευνες σχετικά µε την κλινική χρήση των κανναβινοειδών στην 

θεραπευτική, θα πρέπει να επικεντρωθούν στη παρασκευή συνθετικών κανναβινοειδών, 

τα οποία όµως να µην προκαλούν τις συνήθεις ανεπιθύµητες ενέργειες των 

κανναβινοειδών, όπως π.χ. υποθερµία, καταληψία, υποκινητικότητα. Επειδή ακριβώς τα 

κανναβινοειδή δρούν κυρίως µέσω των CB1 υποδοχέων του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος, εκτός από τις αναλγητικές δράσεις που ασκούν, ενεργοποιούν και τις 

προαναφερθείσες συµπεριφορές. Μια προτεινόµενη λύση θα ήταν η παρασκευή ουσιών, 

οι οποίες δε θα έχουν ως άµεσο στόχο τους CB1, αλλά είτε τους CB2 υποδοχείς, είτε τις 

προσταγλανδίνες, οι οποίες ρυθµίζουν το αίσθηµα του πόνου, είτε πιθανότατα υποδοχείς 

που οµοιάζουν µε τους CB2 ή τους υποδοχείς των βανιλλοειδών, µεµβρανικές πρωτεΐνες 

οι οποίες επάγουν αλγογόνα ερεθίσµατα του θερµού και έχει δειχθεί η σχέση τους µε τα 

ενδογενή κανναβινοειδή. 

 65



 Παράλληλα, µία άλλη εναλλακτική λύση για την ελαχιστοποίηση των 

ανεπιθύµητων ενεργειών από την αλληλεπίδραση των κανναβινοειδών µε τους CB1 

υποδοχείς, θα ήταν η σύνθεση ουσιών που θα αυξήσουν την τονική δραστηριότητα των 

υποδοχέων, η οποία φαίνεται να δραστηριοποιείται σε περιπτώσεις µολύνσεων ή 

τραυµατισµού περιφερικών νεύρων σε πειραµατόζωα. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την 

ανάπτυξη ουσιών που θα ενεργούσαν στα άλλα στάδια της νευροδιαβιβαστικής 

διαδικασίας, πέραν της άµεσης εµπλοκής τους µε τους CB1 υποδοχείς. Τέτοιες ουσίες 

είναι ο AM 381 και ο ΑΜ 404 που δρουν σε επίπεδο επαναπρόσληψης, αναστέλλοντας 

τον φορέα επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου. Με τον τρόπο αυτό, το ανανταµίδιο δρα 

περισσότερο χρονικό διάστηµα στη συναπτική σχισµή, χωρίς να υπάρχει άµεση εµπλοκή 

των CB1 υποδοχέων, αποφευγοντας µε τον τρόπο αυτό τις ανεπιθύµητες ενέργειες των 

κανναβινοειδών. Επιπλέον, οι έρευνες έχουν δείξει τη συνεργική δράση των 

κανναβινοειδών µε τα οπιοειδή. Η ανάπτυξη φαρµακολογικών ουσιών προς αυτήν την 

κατεύθυνση, µε ουσίες εκλεκτικότερης δράσης, θα αποτελούσε χρήσιµο θεραπευτικό 

όπλο στην καταπολέµηση του πόνου σε µία σειρά σοβαρών ασθενειών. 

 Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ότι ακόµα και η οδός χορήγησης των κανναβινοειδών, 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη αναλγησίας. Η ενδοραχιαία χορήγηση , έχει 

αξιολογηθεί ως πιο αποτελεσµατική στην καταπολέµηση των αλγογόνων ερεθισµάτων, 

αφού CB1 υποδοχείς εντοπίζονται σε νευρώνες του νωτιαίου µυελού που ευθύνονται για 

τη µεταφορά των αλγογόνων ερεθισµών. Κατά συνέπεια, η άµεση ενεργοποίησή τους σ’ 

αυτό το επίπεδο, εξαλείφει το αίσθηµα του πόνου, χωρίς πιθανότητα εµφάνισης 

ανεπιθύµητων ενεργειών. Η συγκεκριµένη στρατηγική χορήγησης υιοθετείται σε 

ορισµένες περιπτώσεις, για την βακλοφαίνη, αγωνιστή των GABAB υποδοχέων, ώστε να 

µειωθούν οι πιθανότητες εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών σε ασθένεις που πάσχουν 

από σκλήρυνση κατά πλάκας (Pertwee, 2001). 

 Τέλος, έχει βρεθεί ότι είναι δυνατόν να προκληθεί αναλγησία έπειτα από 

ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων, που εντοπίζονται στους αισθητικούς νευρώνες εκτός 

εγκεφάλου και νωτιαίου µυέλου. Κατά συνέπεια, θα µπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση 

ανάπτυξης ουσιών που να µην διαπερνούν τον αιµατεγκεφαλικό φράγµο, και κατ’ 

επέκταση, να µην αλληλεπιδρούν µε τους CB1 υποδοχείς του κεντρικού νευρικού 
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συστήµατος, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εµφάνισης  των ανεπιθύµητων 

ενεργειών (Pertwee, 2001).         

           

  

 3.3 Λήψη τροφής-Ρύθµιση της όρεξης 

 Είναι αρκετές οι αναφορές από χρήστες µαριχουάνας σχετικά µε την έντονη 

επιθυµία που νοιώθουν, µετά τη χρήση της ουσίας, για κατανάλωση τροφών, και 

συγκεκριµένα γλυκών. Το γεγονός αυτό, προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών για 

τον πιθανό ρόλο του συστήµατος κανναβινοειδών στη ρύθµιση της όρεξης και της 

σχέσης του συστήµατος µε τα νευροπεπτίδια που ρυθµίζουν τη λήψη τροφής. 

 Φυσιολογικά, η δοµή η οποία ρυθµίζει τη συµπεριφορά λήψης τροφής είναι ο 

υποθάλαµος. Ειδικότερα στη λειτουργία αυτή συµµετέχει ο τοξοειδής πυρήνας του 

υποθαλάµου, στον οποίον εντοπίζονται οι κύριες ορµόνες και τα βασικά νευροπεπτίδια 

που συµµετέχουν στην ρύθµιση της όρεξης. Συγκεκριµένα, στον τοξοειδή πυρήνα 

εντοπίζονται νευρώνες µε υποδοχείς για τα δύο ορεξιογόνα πεπτίδια, το νευροπεπτίδιο Υ 

και οι πρωτεΐνες που σχετίζονται µε το agouti, όπως επίσης και υποδοχείς για τον 

εκλυτικό παράγοντα της α-MSH και τον ρυθµιστικό µεταγγραφικό παράγοντα της 

κοκαΐνης και της αµφεταµίνης (CART), πεπτίδια που µειώνουν την όρεξη. Ρυθµιστικό 

µόριο στη δραστηριότητα των συγκεκριµένων πεπτιδίων αποτελεί η λεπτίνη, η οποία 

συνεντοπίζεται µε τα προαναφερθέντα µόρια στο τοξοειδή πυρήνα. Η δράση της έγκειται 

στην άµεση αναστολή των δύο ορεξιογόνων πεπτιδίων (νευροπεπτίδιο Υ και οι 

πρωτεΐνες που σχετίζονται µε το agouti), και την ενεργοποίηση των πεπτιδίων α-ΜSH 

και του ρυθµιστικού µετεγγραφικού παράγοντα της κοκαΐνης, µε άµεσο αποτέλεσµα τη 

µείωση της όρεξης και κατά συνέπεια τη µειωµένη πρόσληψη τροφής. Παράλληλα, από 

τη δραστηριότητα της λεπτίνης αναστέλλονται µε έµµεσους µηχανισµούς η ορµόνη 

µελανίνη και οι ορεξίνες, πεπτίδια που επάγουν την όρεξη, ενώ διεγείρονται ο εκλυτικός 

παράγοντας της κορτικοτροπίνης (CRF) και η ωκυτοκίνη, ορµόνες που, όπως έχει 

δειχθεί, ευθύνονται για τη µειωµένη κατανάλωση τροφής από τα ποντίκια και για τη 

χαρακτηριστική µείωση βάρους τους (Μechoulam και Fride, 2001). 
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 Kατά συνέπεια, η λεπτίνη αποτελεί µόριο-κλειδί για την αίσθηση της πείνας και 

του κορεσµού, που ρυθµίζεται από τον υποθάλαµο. Μείωση του συνολικού όγκου του 

λίπους στο σώµα και των ενεργειακών αποθεµάτων, οδηγεί σε µείωση των επιπέδων της 

λεπτίνης. Κατά συνέπεια, η µειωµένη διαθεσιµότητα λεπτίνης, οδηγεί, αφ’ ενός στην 

αναστολή της διέγερσης των µη ορεξιογόνων ορµονών και, αφ’ ετέρου, στην ευώδωση 

των ορεξιογόνων ορµονών, του νευροπεπτιδίου Υ και της οι πρωτεΐνες που σχετίζονται 

µε το agouti. Αντίθετα, υψηλά επίπεδα λίπους στο σώµα και ενεργειακών αποθεµάτων, 

οδηγούν στην αύξηση παραγωγής λεπτίνης, και στην µειωµένη λήψη τροφής. Έτσι, ο 

οργανισµός  µε τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνει τη διατήρηση του σωµατικού βάρους 

(Mechoulam και Fride, 2001). 

 Aπό πειραµατικά δεδοµένα, έχει δειχθεί ότι, χορήγηση λεπτίνης, επιφέρει µείωση 

των επιπέδων του ανανταµιδίου και της 2-αραχιδονυλογλυκερόλης στον υποθάλαµο 

ποντικιών που δεν παρουσίαζαν πρόβληµα βάρους (Di Marzo et al., 2001a). Παράλληλα, 

έχει υποστηριχθεί ότι, πιθανότατα, αλλοιώσεις στα επίπεδα της λεπτίνης έχουν ως 

αποτέλεσµα την εµφάνιση νευροπροσαρµοστικών αλλαγών στο σύστηµα των 

κανναβινοειδών. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί σε παχύσαρκους αρουραίους στους οποίους 

εµφανίζεται δυσλειτουργική η δραστηριότητα της λεπτίνης, αυξηµένα τα επίπεδα του 

ανανταµιδίου και της 2-αραχιδονυλογλυκερόλης στον υποθάλαµο. Αυξηµένα επίπεδα 

κανναβινοειδών έχουν βρεθεί και στα παχύσαρκα ποντίκια τύπου ob/ob, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από κληρονοµική έλλειψη λεπτίνης, και στα παχύσαρκα ποντίκια τύπου 

db/db, τα οποία παρουσιάζουν αλλοιώσεις στους υποδοχείς της λεπτίνης (Μechoulam 

και Fride, 2001).  

 Παράλληλα, έχει δειχθεί ότι, CB1 -/- ποντίκια τα οποία έχουν στερηθεί την 

τροφή, παρουσίαζαν µειωµένη πρόσληψη τροφής σε σύγκριση µε ποντίκια αγρίου τύπου 

(wild type), ενώ χορήγηση του ανταγωνιστή SR141716A, µείωσε την πρόσληψη τροφής 

στα ποντίκια αγρίου τύπου, ενώ στα CB1 -/- ποντίκια δεν είχε καµµία δράση (Di Marzo 

et al., 2001a). 

 Σε θεραπευτικό επίπεδο, ελεγχόµενες κλινικές µελέτες έχουν δείξει ότι η ΤΗC 

(δροναβινόλη) έχει θετικά αποτελέσµατα σε ασθενείς που πάσχουν από AIDS, και οι 

οποίοι παρουσιάζουν αυξηµένη απώλεια βάρους. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έγκριση 
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θεραπευτικής χρήσης της ουσίας στις Ηνωµένες Πολιτείες   µε την εµπορική ονοµασία 

Μarinol (Ιversen, 2000). 

 Επίσης, στα πλαίσια της ανάπτυξης φαρµάκων για την καταπολέµηση της 

παχυσαρκίας, οι έρευνες θα µπορούσαν να στραφούν στην ανάπτυξη ανταγωνιστών και 

αντίστροφων αγωνιστών αφού τα πρώτα αποτελέσµατα από τον SR141716A ήταν 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 

 3.4 Aντιεµετική δράση κανναβινοειδών 

 Η µοναδική, µέχρι σήµερα, εγκεκριµένη θεραπευτική χρήση της ∆9-ΤΗC, 

αναφέρεται στη θεραπεία του εµέτου και της ναυτίας, συµπτωµάτων που εµφανίζονται 

ως ανεπιθύµητες ενέργειες της χηµειοθεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. 

 Το νευροβιολογικό υπόβαθρο της πρόκλησης εµέτου, περιλαµβάνει την 

αλληλεπίδραση συστηµάτων του περιφερικού και του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 

Το πνευµονογαστρικό νωτιαίο σύµπλεγµα του νωτιαίου µυελού περιλαµβάνει 

χολινεργικούς και σεροτονινεργικούς νευρώνες, οι οποίοι προβάλλουν στο µυεντερικό 

πλέγµα του εντερικού σωλήνα. ∆ιέγερση του εντερικού σωλήνα, έπειτα από 

απελευθέρωση ακετυλοχολίνης, προκαλεί παρατεταµένη γαστρεντερική δραστηριότητα, 

που έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση συσπάσεων του µυός του εντέρου και την 

στοµατική αποβολή της τροφής (Darmani, 2002). Tόσο στη περιοχή του µυεντερικού 

πλέγµατος, όσο και στο πνευµονογαστρικό νεύρο του νωτιαίου µυελού, εντοπίζονται 

CB1 υποδοχείς. Ιn vitro µελέτες έχουν δείξει ότι, χορήγηση ∆9-ΤΗC στο εντερικό 

πλέγµα, αναστέλλει τις ηλεκτρικά προκαλλούµενες συσπάσεις του εντέρου σε ινδικά 

χοιρίδια, µέσω προσυναπτικής αναστολής της απελευθέρωσης της Αch (Darmani, 2002). 

Παράλληλα,  χορήγηση ∆9-ΤΗC στη νωτιαία επιφάνεια του νωτιαίου µυελού προκάλεσε 

µείωση της γαστρεντερικής λειτουργίας (Darmani, 2002). 

 In vivo µελέτες έχουν επιβεβαιώσει τις παραπάνω µελέτες. Συγκεκριµένα, έχει 

δειχθεί µέσα από το µοντέλο  εµέτου προκαλούµενου από χορήγηση κισπλατίνης σε 

ποντίκια τύπου Cryptotis parvα, ότι έπειτα από χορήγηση ∆9-ΤΗC, WIN 55,212-2, CP 

55,940, µεθανανταµιδίου και του ενδογενούς κανναβινοειδούς ανανταµιδίου 

αναστέλλεται η περίσταλση του εντέρου και, κατά συνέπεια, η έξοδος της τροφής από τη 

στοµατική οδό. Σε κυτταρικό επίπεδο, οι αγωνιστές των κανναβινοειδών και το 
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ανανταµίδιο, µείωσαν την απελευθέρωση της Αch από το µυ που νευρώνει το εντερικό 

νεύρο και µε τον τρόπο αυτό, ανέστειλαν τις συσπάσεις του µυεντερικού σωλήνα. 

Αντίθετα, χορήγηση του ανταγωνιστή SR 141716A, επέφερε τα αντίθετα αποτελέσµατα 

σε κυτταρικό και σε συµπεριφορικό επίπεδο, προκαλώντας διέγερση της απελευθέρωσης 

της Ach, σύσπαση του µυεντερικού σωλήνα και πρόκληση εµέτου στα πειραµατόζωα 

(Darmani, 2002). 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη έρευνα, σε αντίθεση µε το 

ανανταµίδιο, η 2-ΑG επέφερε πρόκληση εµέτου, η οποία αντιστράφηκε ύστερα από 

χορήγηση χαµηλών δόσεων του ανταγωνιστή SR 141716A. Xορήγηση του ανταγωνιστή 

σε υψηλότερες δόσεις, επέφερε εµετικές δράσεις. Xορήγηση της ∆9-ΤΗC, WIN 55,212-

2, CP 55,940 και ανανταµιδίου αντέστρεψαν τις εµετικές δράσεις της 2-ΑG (Darmani, 

2002). 

 Σε θεραπευτικό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε, έχει εγκριθεί η θεραπευτική χρήση 

της ∆9-ΤΗC (δροναβινόλη). Παρ’ όλα αυτά, επειδή τα όρια µεταξύ της δοσολογίας που 

απαιτείται για το αντιεµετικό αποτέλεσµα στους ασθενείς και των δόσεων που 

προκαλούν ψυχοτρόπες ανεπιθύµητες ενέργειες δεν είναι ευδιάκριτα, η ιατρική χρήση 

της δροναβονόλης δεν προτιµάται από τους επιστήµονες της υγείας. Αντ’ αυτής, 

χρησιµοποιούνται ανταγωνιστές των 5-ΗΤ3, οι οποίοι θεωρούνται πιο ισχυρά αντιεµετικά 

φάρµακα και στερούνται ψυχοτρόπων δράσεων (Ιversen, 2003). 

 3.5 Κάνναβη και ψυχιατρικές διαταραχές 

 Η σχέση της κάνναβης µε την εκδήλωση ψυχιατρικών διαταραχών, περιορίστηκε 

στην ασθένεια της σχιζοφρένειας, και στη διερεύνηση της πιθανής συνάφειας της 

διαταραχής µε τη χρήση µαριχουάνας. Έχει παρατηρηθεί σε ένα ποσοστό χρηστών 

κάνναβης, ότι έπειτα από χρόνια χρήση της ουσίας, είναι δυνατόν να εµφανίσουν µια 

προσωρινή µορφή ψύχωσης που οφείλεται στη παρατεταµένη χρήση της ουσίας. Η 

συγκεκριµένη ψυχιατρική κατάσταση εντάσσεται σε ένα ευρύ διαγνωστικό φάσµα, που 

περιλαµβάνει την εκδήλωση σχιζοφρενικών συµπτωµάτων εξ’ αιτίας της χρήσης 

ψυχοτρόπων ουσιών (αµφεταµίνες, κοκαϊνη, οποιοειδή, κάνναβη) και έχει χαρακτηριστεί 

και ταξινοµηθεί σε ψυχιατρικά εγχειρίδια (DSM IV) ως ΄΄ψύχωση προκαλούµενη από 

ουσίες΄΄. Στη περίπτωση των χρηστών κάνναβης, έχει παρατηρηθεί ότι, χρόνια υψηλή 

 70



κατανάλωση της ουσίας, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε οξεία τοξική ψύχωση, µε 

αποτέλεσµα ο χρήστης να χρειάζεται άµεση µεταφορά στο νοσοκοµείο και λανθασµένα 

να δοθεί η διάγνωση της σχιζοφρένειας,  εξ’ αιτίας των κλινικών συµπτωµάτων που 

παρουσιάζει τα οποία οµοιάζουν µε αυτά της ψυχιατρικής ασθένειας. Συγκεκριµένα, τα 

συµπτώµατα περιλαµβάνουν παραλήρηµα ελέγχου (ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο 

κάποιας εξωτερικής δύναµης), παραλήρηµα µεγαλείου, δίωξης, διαταραγµένη σκέψη, 

ακουστικές ψευδαισθήσεις, αλλοιωµένη αντίληψη και επίπεδο συναίσθηµα (Ιversen, 

2003). ∆εν εµφανίζουν   όλοι οι χρήστες τα ίδια συµπτώµατα, αλλά η κλινική εικόνα 

οµοιάζει µε αυτή της σχιζοφρένειας παρανοϊκού τυπού. 

 Αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες έχουν διεξαχθεί µε σκοπό να διερευνηθεί το 

κατά πόσο η χρήση κάνναβης µπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία εκδήλωσης της 

σχιζοφρένειας. Συγκεκριµένα, διαχρονική έρευνα των Αndreasson et al., (1987) σε 

45.570 αάτοµα, από τους οποίους λήφθηκε πλήρες ιατρικό ιστορικό και καταγράφηκε το 

οικονοµικοκοινωνικό τους επίπεδο, έδειξε ότι από τα 4.293 άτοµα που είχαν δηλώσει ότι 

είχαν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον µια φορά, τα 246 από αυτά εµφάνισαν στη 

πορεία σχιζοφρένεια. Ο κίνδυνος εµφάνισης σχιζοφρένειας στα άτοµα που έκαναν χρήση 

κάνναβης ήταν 2.4 φορές µεγαλύτερος, σε σύγκριση µε τα άτοµα που δεν έκαναν χρήση. 

Σε ένα µικρότερο αριθµό χρηστών, οι οποίοι είχαν κάνει χρήση περισσότερες από 50 

φορές, ο κίνδυνος εµφάνισης σχιζοφρένειας αυξήθηκε στο 6.0. Το τελικό συµπέρασµα, 

τόσο από αυτή τη µελέτη, όσο και από άλλες που ακολούθησαν, είναι ότι, η χρήση 

κάνναβης αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα, που δεν επηρεάζει την εµφάνιση 

σχιζοφρένειας, και κατά συνέπεια, οι δύο καταστάσεις δεν συνδέονται µε σχέση αιτίας-

αποτελέσµατος (Ιversen, 2003). Πιθανότατα, οι δύο καταστάσεις, και γενικότερα η 

κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών, να εξαρτώνται από µια άλλη παράµετρο, την 

προσωπικότητα του χρήστη. Έρευνες έχουν δείξει ότι υγιή υποκείµενα τα οποία έκαναν 

χρήση κάνναβης, έδειξαν πολύ υψηλές επιδόσεις στις κλίµακες των τέστ που 

αξιολογούσαν την σχιζότυπη προσωπικότητα (Skosnik και Spatz, 2001). Kατά συνέπεια, 

από τα ευρήµατα των επιδηµιολογικών ερευνών γίνεται φανερό ότι, τόσο η χρήση 

κάνναβης όσο και η κατάχρηση και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών  αποτελούν παράµετροι 

που εξαρτώνται από βιολογικούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του χρήστη και 
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αφ’ ετέρου επηρεάζονται και από  το  περιβάλλον και αποτελούν επιβαρυντικούς 

παράγοντες για την εκδήλωση ή όχι σχιζοφρένειας ή άλλων ψυχιατρικών ασθενειών. 

 Σε νευροβιολογικό επίπεδο, η χρόνια χορήγηση ∆9-ΤΗC επιφέρει 

νευροπροσαρµοστικές αλλαγές σε επίπεδο υποδοχέων και µεταγραφικών παραγόντων-

γονιδίων. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι  παρατεταµένη διέγερση των CB1 υποδοχέων 

από την ∆9-ΤΗC, προκαλεί την απευαισθητοποίησή τους σε υποφλοιϊκές  περιοχές του 

εγκεφάλου, όπως το µεταιχµιακό συστήµα. Έχει υποστηριχθεί ότι το µεσοµεταιχµιακό 

σύστηµα, στην κλινική κατάσταση της σχιζοφρένειας, υπερλειτουργεί, µε αποτέλεσµα, 

την αυξηµένη έκκριση ντοπαµίνης και την εµφάνιση των θετικών συµπτωµάτων της 

σχιζοφρένειας. ∆ιεξάχθηκε έρευνα σχετικά µε την επίδραση των κανναβινοειδών στην 

πρόκληση ή όχι συµπτωµάτων σχιζοφρένειας σε αρουραίους µε τη χορήγηγηση D-

αµφεταµίνης (Gorritti et al., 1999). Σε συµπεριφορικό επίπεδο, η D-αµφεταµίνη 

προκαλεί αύξηση της κινητικής δραστηριότητας και των στερεοτυπικών κινήσεων, 

δράση η οποία οφείλεται σε δραστηριότητα των ντοπαµινεργικών υποδοχέων και η οποία 

αντιστρέφεται µετά από χορήγηση ανταγωνιστών των D2 υποδοχέων. Επειδή, η D-

αµφεταµίνη είναι δυνατόν να προκαλέσει ψυχωσικά επεισόδια σε σχιζοφρενείς, η 

συµπεριφορική απάντηση των πειραµατοζώων προς την ουσία, χρησιµοποιείται από τις 

ερευνητές της συµπεριφοράς, ως µοντέλο πρόκλησης σχιζοφρένειας (Piomelli et al., 

2000). Στη συγκεκριµένη έρευνα, οξεία χορήγηση ∆9-THC, προκάλεσα αναστολή των 

στερεοτυπικών κινήσεων που πυροδοτήθηκαν από τη χορήγηση της D-αµφεταµίνης. 

Αντίθετα, χρόνια χορήγηση ∆9-ΤΗC σε πειραµατόζωα, στα οποία είχε εγκατασταθεί 

αντοχή στην ουσία, επέφερε αύξηση των στερεοτυπικών κινήσεων µετά από χορήγηση 

D-αµφεταµίνης. Σε βιολογικό επίπεδο, η απευαισθητοποίηση των CB1 υποδοχέων και 

κατ’ επέκταση η αδυναµία ενεργοποίησή τους, προκάλεσε αυξηµένη απάντηση στην 

χορήγηση του αγωνιστή της ντοπαµίνης, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη έκκριση αυτής 

και την εκδήλωση στερεοτυπικών κινήσεων στα πειραµατόζωα. Κατά συνέπεια, η 

ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων πιθανότατα λειτουργεί ως ισοσταθµιστικός 

παράγοντας της διέγερσης των ντοπαµινεργικών νευρώνων, ενώ η απενεργοποίηση 

αυτών πιθανότατα προκαλεί την αυξηµένη διέγερση των νευρώνων ντοπαµίνης και της 

υπερέκκρισης του νευροδιαβιβαστή. Με αυτή τη λογική,  η χρήση κάνναβης από άτοµα 

που πάσχουν από σχιζοφρένεια πιθανότατα να ερµηνεύεται ως µια προσπάθεια των 

 72



χρηστών να λάβουν ανακούφιση από τα ψυχωσικά συµπτώµατα µέσω της µεθόδου 

αυτοθεραπείας, παρατεταµένη εφαρµογή της οποίας οδηγεί σε ανάπτυξη αντοχής-

απευαισθητοποίηση των CB1 υποδοχέων, και κατά συνέπεια, αυξηµένη έκκριση 

ντοπαµίνης, που σε συµπεριφορικό επίπεδο µεταφράζεται ως πυροδότηση των 

ψυχωσικών συµπτωµάτων. 

 Παράλληλα, έχουν διεξαχθεί µελέτες σε επίπεδο γονιδίων και µετεγγραφικών 

παραγόντων, σχετικά µε τις αλλοιώσεις που εντοπίζονται ύστερα από χρόνια χορήγηση 

∆9-ΤΗC. Έχει βρεθεί ότι,  το σύνδροµο στέρησης ύστερα από χρόνια χρήση ∆9-ΤΗC σε 

πειραµατόζωα, προκαλεί την αύξηση του γονιδίου της προεγκεφαλίνης (PENK) στις 

περιοχές του νεοραβδωτού, του επικλινούς πυρήνα, των οσφρητικών φυµάτων και του 

απιοειδούς φλοιού, και αύξηση του γονιδίου της προ-οπιοµελανοκορτίνης (POMC), 

πρόδροµος ορµόνη της β-ενδορφίνης και της κορτικοτροπίνης στον τοξοειδή πυρήνα του 

υποθαλάµου. Τα συγκεκριµένα γονίδια εµπλέκονται σε διεργασίες που ρυθµίζουν το 

συναίσθηµα και τα επίπεδα του stress στον οργανισµό. Έχει δειχθεί ότι, παρόµοιες 

αλλοιώσεις εντοπίζονται σε ασθενείς που πάσχουν από σχιζοσυναισθηµατικές 

διαταραχές. Συγκεκριµένα, η POMC, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί πρόδροµη ουσία της 

κορτικοτροπίνης και προβάλλει σε περιοχές που ρυθµίζουν αισθητικές πληροφορίες 

πόνου και λειτουργίες του συναισθήµατος. Η παρατεταµένη αύξηση της POMC 

σχετίζεται µε µια µόνιµη κατάσταση stress, κατάσταση η οποία, σύµφωνα µε 

νευροψυχολογικές θεωρίες, αποτελεί το βιολογικό υπόβαθρο των ψυχιατρικών 

ασθενειών. Οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται και στους δύο τύπους γονιδίου, σύµφωνα 

µε τα συµπεράσµατα των ερευνητών που διεξήγαγαν τη µελέτη, πιθανότατα να αυξάνουν 

την πιθανότητα εκδήλωσης σχιζοσυναισθηµατικών διαταραχών (Οliva et al.,2003). 

 Εν κατακλείδι, η σχέση της κάνναβης και της εκδήλωσης σχιζοφρένειας 

εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των περιβαλλοντικών και γονιδιακών παραγόντων που 

επηρεάζουν τη διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου, και πιθανότατα, δεν 

µπορούµε να µιλήσουµε για ξεκάθαρη αιτιακή σχέση της κάνναβης ως προς την 

εκδήλωση ψυχιατρικών διαταραχών. Σε επίπεδο θεραπείας, έχει δειχθεί ότι, η παράλληλη 

χρήση κάνναβης και φαρµακοθεραπείας µε αντιψυχωσικά, λειτουργεί αρνητικά για την 

καλή πρόγνωση του ασθενούς, αναστέλλοντας την θεραπευτική δράση των 

αντιψυχωσικών. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει µια έρευνα, κατά την οποία, χρήση κάνναβης 
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σε ασθενείς που έπασχαν από σχιζοφρένεια, βελτίωσε την κοινωνικότητά τους και 

µείωσε την συµπεριφορά κοινωνικής απόσυρσης (Ιversen, 2003). Παρ’ όλα αυτά, οι 

επιστήµονες της ψυχικής υγείας, αποτρέπουν την  χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, όταν ο 

ασθενής βρίσκεται κάτω από φαρµακευτική αγωγή µε αντιψυχωσικά φάρµακα, διότι η 

χρήση ουσιών, όπως η κάνναβη, αναστέλλει τη θεραπευτική δράση αυτών και 

επιδεινώνει τα συµπτώµατα της νόσου. 

 3.6 Αντοχή, εξάρτηση και σύνδροµο στέρησης από κανναβινοειδή 

 Οι περισσότερες έρευνες σχετικά µε το σύστηµα κανναβινοειδών 

επικεντρώθηκαν στις εθιστικές δράσεις της ουσίας, εξ΄ αιτίας των ψυχοτρόπων ιδιοτήτων 

που φαίνεται να ασκεί στη ψυχική σφαίρα των χρηστών. Οι ψυχοτρόπες δράσεις του 

δραστικού συστατικού της κάνναβης, ∆9-ΤΗC, εξαρτώνται από τη δόση του φαρµάκου, 

το κοινωνικό περιβάλλον, από την εµπειρία και τις προσδοκίες του χρήστη από την ίδια 

την ουσία. Το ευφορικό αποτέλεσµα της ουσίας χαρακτηρίζεται από µια γενικότερα 

ευχάριστη διάθεση, ψυχική ηρεµία, κατάσταση ονειροπόλησης και αποκοπής από την 

πραγµατικότητα, αύξηση της κοινωνικότητας, της αίσθησης του χιούµορ, της αίσθησης 

ότι ο χρόνος κυλάει αργά και νωχελικότητας. Επίσης, από µαρτυρίες χρηστών, 

παρατηρείται αυξηµένη όρεξη, έντονη υπνηλία και δυσκολία του χρήστη να 

διεκπεραιώσει µια συζήτηση µε οµαλή ροή του λόγου. Σε µια έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε µε 1333  νεαρούς χρήστες από τη Μεγάλη Βρεττανία, υποστήριξαν 

ότι θετικότερες επιδράσεις της ουσίας, κατά τη χρήση της, είναι η αίσθηση γαλήνης και 

αγχόλυσης, η αίσθηση της εσωτερικής ενόρασης και η αίσθηση ευφορίας. Το 21% των 

ερωτηθέντων χρηστών υποστήριξαν την εµφάνιση και αρνητικών επιδράσεων, 

συµπεριλαµβανοµένου αλλοιώσεων της µνήµης, ανάπτυξη παρανοϊκών σκέψεων και 

έλλειψη κινήτρων/αίσθηµα τεµπελιάς (Ιversen, 2003). 

 Σε νευροβιολογικό-νευροχηµικό επίπεδο, το κύριο χαρακτηριστικό όλων των 

εθιστικών ουσιών, είναι η δράση που ασκούν στο σύστηµα ενίσχυσης ανταµοιβής του 

εγκεφάλου. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι το µεσοµεταιχµιακό-ντοπαµινεργικό σύστηµα 

αποτελεί  τόπο δράσης των ψυχοδραστικών ουσιών ( κοκαΐνη, αµφεταµίνη, οπιοειδή), 

όπως επίσης και των φυσικών ενισχυτών (τροφή, νερό, sex). Εξαρτησιογόνες ουσίες και 

φυσικοί ενισχυτές επηρεάζουν  µε άµεσο ή  έµµεσο τρόπο την ντοπαµινεργική διαβίβαση 
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στις δοµές του µεσοµεταιχµιακού συστήµατος. Αναλυτικότερα, στο κοιλιακό καλυπτρικό 

πεδίο εντοπίζονται τα κυτταρικά σώµατα των ντοπαµινεργικών νευρώνων, τα οποία 

προβάλλουν, µέσω της έσω τηλεγκεφαλικής δεσµίδας στον επικληνή πυρήνα. Η κύρια 

δράση των ψυχοτρόπων ουσιών εντοπίζεται στην ικανότητά τους να αυξάνουν το ρυθµό 

πυροδότησης των ντοπαµινεργικών νευρώνων στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, µε άµεσο 

αποτέλεσµα την αύξηση των εξωκυττάριων επιπέδων ντοπαµίνης στον επικλινή πυρήνα. 

Η δράση αυτή επιτυγχάνεται, είτε µε την άµεση διέγερση των ντοπαµινεργικών 

νευρώνων στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, όπως συµβαίνει στη περίπτωση των 

ψυχοδιεργετικών, κοκαΐνη, αµφεταµίνη, είτε µε έµµεσο τρόπο, όπως συµβαίνει στη 

περίπτωση των οποιοειδών, ηρωΐνη, µορφίνη. Συγκεκριµένα, στη περιοχή του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου, εντοπίζονται διάµεσοι νευρώνες οπιοειδών και GABΑεργικοί 

ανασταλτικοί διάµεσοι νευρώνες, ένω στον επικληνή πυρήνα η νευροδιαβίβαση της 

ντοπαµίνης  ρυθµίζεται τονικά από νευρώνες οπιοειδών µέσω των κ υποδοχέων. 

Χορήγηση µορφίνης ή ηρωίνης ενεργοποιεί τους µ υποδοχείς στο κοιλιακό καλυπτρικό 

πεδίο, οι οποίοι µε τη σειρά τους, ασκούν ανασταλτική δράση στους ανασταλτικούς 

GABAεργικούς διάµεσους νευρώνες, µε άµεσο αποτέλεσµα την άρση της αναστολής 

των GABAεργικών νευρώνων προς τους ντοπαµινεργικούς νευρώνες, την αύξηση του 

ρυθµού πυροδότησης και την ευώδωση της ντοπαµινεργικής διαβίβασης, όπως αυτή 

διαπιστώνεται από την αύξηση των εξωκυττάριων επιπέδων ντοπαµίνης στον επικλινή 

πυρήνα (Αmeri, 1999). Χορήγηση ∆9-ΤΗC αυξάνει την ντοπαµινεργική δραστηριότητα 

στις δοµές του συστήµατος ενίσχυσης-ανταµοιβής, προκαλώντας αύξηση του ρυθµού 

πυροδότησης των ντοπαµινεργικών νευρώνων και αύξηση των εξωκυττάριων επιπέδων 

ντοπαµίνης στον επικληνή πυρήνα (Αmeri, 1999). Στους νευρώνες που φέρουν 

ντοπαµίνη δεν εντοπίζονται CB1 υποδοχείς, κατά συνέπεια, η δράση που ασκούν τα 

κανναβινοειδή στην ντοπαµινεργική διαβίβαση, είναι αποτέλεσµα έµµεσης δράσης 

αυτών στο ντοπαµινεργικό σύστηµα, χωρίς ακόµα να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο 

συγκεκριµένος µηχανισµός. ΄Εχουν διατυπωθεί δυο µηχανισµοί σχετικά µε τη πιθανή 

δράση που ασκούν τα κανναβινοειδή στο µεσοµεταιχµιακό-ντοπαµινεργικό σύστηµα. Ο 

πρώτος µηχανισµός αφορά τον πιθανό εντοπισµό CB1 υποδοχέων στις απολήξεις των 

ανασταλτικών GABA εργικών διάµεσων νευρώνων του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου. 

∆ιέγερση των CB1 υποδοχέων προκαλεί αναστολή της απελευθέρωσης GABA, µε 
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αποτέλεσµα την άρση της αναστολής της ντοπαµινεργικής διαβίβασης, την πυροδότηση 

της εσω τηλεγκεφαλικής δεσµίδας και την αύξηση της έκκρισης ντοπαµίνης στον 

επικληνή πυρήνα. Ουσιαστικά, πρόκειται για ανάλογη δράση των κανναβινοειδών µε 

αυτή του συστήµατος των οπιοειδών στους GABAεργικούς ενδωνευρώνες. Ο δεύτερος 

µηχανισµός αφορά στην έµµεση δράση των CB1 υποδοχέων στην GABAεργική 

διαβίβαση. Συγκεκριµένα, πιθανότατα, οι CB1 υποδοχείς εντοπίζονται στις απολήξεις 

νευρώνων των οπιοειδών του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου. Ενεργοποίησή τους, φέρει 

ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των µ υποδοχέων των οπιοειδών, που εντοπίζονται 

προσυναπτικά, στις απολήξεις των γειτονικών GABAεργικών νευρώνων. Η 

ενεργοποίηση των µ υποδοχέων αναστέλλει την πυροδότηση των GABAεργικών, και 

κατά συνέπεια, άρση της αναστολής της ντοπαµινεργικής διαβίβασης (Αmeri, 1999).Έχει 

δειχθεί µέσω της µεθόδου της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης, ότι χορήγηση της 

∆9-ΤΗC αυξάνει την εξωκυττάρια συγκέντρωση ντοπαµίνης ειδικά στο κέλυφος του 

επικλινούς πυρήνα, αντίστοιχη δράση που παρατηρείται έπειτα από χορήγηση ηρωΐνης 

(Τanda et al., 1997). Επιπλέον στην ίδια έρευνα, δείχθηκε ότι, η συγκεκριµένη δράση της 

∆9-ΤΗC, αντιστράφηκε έπειτα από χορήγηση του ανταγωνιστή των µ1 υποδοχέων των 

οπιοειδών, ναλοξοναζίνης. Πιθανότατα τόσο η ∆9-ΤΗC, όσο και η ηρωίνη να 

παρουσιάζουν τις ίδιες δράσεις στη µεσοµεταιχµιακή-ντοπαµινεργική διαβίβαση λόγω 

του κοινού µηχανισµού δράσης τους στους µ1 υποδοχείς των οπιοειδών στο κοιλιακό 

καλυπτρικό πεδίο (Τanda, 1997). Kατά συνέπεια, πιθανότατα η δράση των CB1 

υποδοχέων στο ντοπαµινεργικό σύστηµα του κυκλώµατος ενίσχυσης-ανταµοιβής να 

είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασής τους µε το σύστηµα των οπιοειδών. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση οδηγούν και τα συµπεράσµατα σχετικά µε τη διασταυρούµενη αντοχή και το 

σύνδροµό στέρησης που αναπτύσσεται µεταξύ των κανναβινοειδών και των οπιοειδών, 

αναφορά των οποίων θα επιχειρηθεί παρακάτω. 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, οι ενισχυτικές ιδιότητες των κανναβινοειδών έχουν 

µελετηθεί µε την χρήση πειραµατικών µοντέλων σε πειραµατόζωα που αξιολογούν τις 

δράσεις ενίσχυσης-ανταµοιβής µιας ουσίας. Τα πειραµατικά µοντέλα µελέτης της 

ενίσχυσης συγκεκριµένων ουσιών περιλαµβάνουν το πρότυπο της διάκρισης 

ερεθισµάτων που προκαλεί η µελετώµενη ουσία (drug discrimination), η εξαρτηµένη 

προτίµηση/αποστροφή θέσης (CPP/CPA), ο ενδοκρανιακός αυτοερεθισµός και η 
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αυτοχορήγηση φαρµάκων. Και τα τέσσερα µοντέλα έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη 

των ενισχυτικών ιδιοτήτων των κανναβινοειδών. 

  Το πρότυπο διάκρισης ερεθισµάτων που προκαλεί η µελετώµενη ουσία, αποτελεί 

µια συµπεριφορική δοκιµασία,  που βασίζεται στην ικανότητα ενός φαρµάκου να 

προκαλεί συγκεκριµένου είδους εσωτερικά ερεθίσµατα, τα οποία γίνονται αντιληπτά από 

τα πειραµατόζωα. Τα ερεθίσµατα αυτά πιθανότατα αντιστοιχούν µε τις υποκειµενικές 

µαρτυρίες ανθρώπων που λαµβάνουν την ίδια ουσία. Επειδή, µε το συγκεκριµένο 

πρότυπο δεν µελετάµε άµεσα τις εθιστικές ιδιότητες µιας ουσίας, έχει χρησιµοποιηθεί για 

την µελέτη ουσιών που δεν εµφανίζουν εθιστική δράση, όπως αντιψυχωσικά και 

αντικαταθλιπτικά φάρµακα, µε σκοπό την διερεύνηση των εσωτερικών ερεθισµών που 

προκαλούν και που µπορούν να διακριθούν από ανθρώπους και ζώα. Από την άλλη, 

συνήθως υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ των ουσιών που ανήκουν σε µια συγκεκριµένη 

φαρµακολογική κατηγορία και λειτουργούν ως ενισχυτές και ουσιών που προκαλούν 

συµπεριφορά διάκρισης παρόµοια µε αυτή της φαρµακολογικής κατηγορίας που 

ανήκουν. Η πειραµατική διαδικασία του προτύπου, περιλαµβάνει µια περίοδο 

εκπαίδευσης του πειραµατοζώου, αφού πρώτα σ’ αυτό έχει χορηγηθεί είτε µια 

συγκεκριµένη ουσία, είτε, το έκδοχό της, κατά την οποία µαθαίνει να πιέζει το σωστό 

µοχλό, ώστε να λαµβάνει ενισχυτικό ερέθισµα τροφής ή αποφυγής ηλεκτρικού 

ερεθίσµατος. Μέτα, την αρχική εκπαίδευση και αφού το ζώο έχει µάθει τη διαδικασία, 

χορηγείται σε αυτό είτε διαφορετική δόση της ουσίας, είτε ουσία που να ανήκει στην ίδια 

φαρµακολογική κατηγορία µε την αρχική, και έκδοχο, ώστε να εξακριβωθεί εάν το 

πειραµατόζωο θα δώσει την ίδια συµπεριφορική απάντηση, µε αυτή που έδινε όταν του 

χορηγούνταν η αρχική ουσία (επιλογή του σωστού µοχλού), και κατά συνέπεια, έχει 

επιτευχθεί η διάκριση των ερεθισµάτων (Τanda και Goldberg, 2003). 

 Στην περίπτωση των κανναβινοειδών, έχει δειχθεί ότι, επιτυγχάνεται 

συµπεριφορική διάκριση. Συγκεκριµένα, σε ζώα, τα οποία έχουν εκπαιδευθεί να 

διακρίνουν τις χορηγήσεις ∆9-ΤΗC από αυτές του εκδόχου της, επέδειξαν την ίδια 

συµπεριφορική διάκριση σε ουσίες που ενεργοποιούν τους CB1 υποδοχείς, όπως WIN 

55, 212-2, κανναβινόλη και CP-55, 940 (Tanda και Goldberg, 2003). Οι επιδράσεις στη 

διάκριση των ερεθισµών που προκαλούνται από την ∆9-ΤΗC και των υπόλοιπων 
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συνθετικών κανναβινοειδών, αντιστράφηκαν πλήρως έπειτα από χορήγηση του 

ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A (Tanda και Goldberg, 2003). 

 Σε αντίθεση µε τους άλλους αγωνιστές των CB1 υποδοχέων, το ανανταµίδιο 

αποτυγχάνει να προκαλέσει συµπεριφορική διάκριση, παρόµοια µε αυτή που 

προκαλείται από την ∆9-ΤΗC σε πιθήκους και αρουραίους (Wiley et al., 1997; Jarbe et 

al., 2001). Μια πιθανή εξήγηση είναι ο γρήγορος µεταβολισµός του ανανταµιδίου από το 

ένζυµο αποδόµησής του, FAAH, και κατά συνέπεια, ο µικρός χρόνος δράσης του. Η 

χορήγηση πιο σταθερών και µεγαλύτερης διάρκειας δράσης αναλόγων του ανανταµιδίου, 

όπως το µεθανανταµίδιο, προκάλεσε µόνο µερική ικανότητα διάκρισης των 

ερεθισµάτων, όταν συγκρίθηκε η δράση του µε αυτή της ∆9-ΤΗC. Aντίθετα, το 

ανανταµίδιο προκάλεσε παρόµοια συµπεριφορά διάκρισης στα πειραµατόζωα µε αυτή 

του µεθανανταµιδίου (Jarbe et al., 2001). Το γεγονός ότι το ανανταµίδιο δεν προκαλεί 

παρόµοια αντίδραση µε την ∆9-THC, πιθανότατα οφείλεται στη διαφορετική ικανότητα 

δέσµευσης των δύο ουσιών στους CB1 υποδοχείς (Jarbe et al.,2001). 

  

 Μελέτες έχουν γίνει και µε το πρότυπο της εξαρτηµένης προτίµησης θέσης, µε το 

οποίο µπορούν να µελετηθούν οι ενισχυτικές ιδιότητες διάφορων ερεθισµάτων (βλ. 

Παναγής, 2002). Τα ευρήµατα για τα κανναβινοειδή από το συγκεκριµένο µοντέλο είναι 

αντικρουόµενα. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι, όταν ακολουθείται ένα συγκεκριµένο 

πρόγραµµα καθηµερινών χορηγήσεων χωρίς µετατροπές αυτού (για παράδειγµα, πριν 

την καθηµερινή  τοποθέτηση του πειραµατοζώου στο διαµέρισµα, η σειρά των 

χορηγήσεων να είναι κάθε µέρα η ίδια, έκδοχο, φάρµακο, έκδοχο, φάρµακο, κτλ) η ∆9-

ΤΗC προκαλεί απόστροφή του διαµερίσµατος που έχει συνδεθεί µε τη χορήγηση της 

ουσίας στις χαµηλές της δόσεις, άλλα, αντίθετα, προκαλείται προτίµηση του ίδιου 

διαµερίσµατος στις υψηλότερες (2- και 4- mg/kg). Στις περιπτώσεις που γίνεται αλλαγή 

του καθηµερινού πειραµατικού σχεδιασµού, αφήνοντας τον οργανισµό ελεύθερο ουσίας 

για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ( για παράδειγµα, έκδοχο, απουσία της ουσίας (day 

off), φάρµακο, day off, έκδοχο, day off, φάρµακο, κτλ), η ∆9-ΤΗC προκαλεί εξαρτηµένη 

προτίµηση θέσης στις µικρότερες δόσεις, ενώ αντίθετα, προκαλεί αποστροφή στις 

υψηλότερες (2- και 4- mg/kg). Mια πιθανή εξήγηση για το φαινόµενο αυτό, θα µπορούσε 
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να αποτελεί η αύξηση των χρονικών διαστηµάτων µεταξύ των χορηγήσεων της ∆9-ΤΗC. 

∆ηλαδή, η αύξηση των χρονικών διαστηµάτων των χορηγήσεων της ουσίας, πιθανότατα 

οδηγεί στις συµπεριφορικές αλλαγές στο συγκεκριµένο συµπεριφορικό µοντέλο, εξ’ 

αιτίας του δυσφορικού αποτελέσµατος που επιφέρει στα πειραµατόζωα το µεγάλο 

χρονικό διάστηµα (48-84 ωρών), κατά το οποίο απουσιάζει η χορήγηση της ουσίας 

(φαινόµενο rebound). Πιθανότατα αυτή η εξήγηση να δικαιολογεί τα αντικρουόµενα 

αποτελέσµατα της ∆9-THC και των συνθετικών κανναβινοειδών στο µοντέλο 

εξαρτηµένης προτίµησης θέσης και της αποστροφής που προκαλείται από τις ουσίες 

αυτές σε µελέτες  µε αρουραίους και ποντίκια, στις οποία εφαρµόζεται ίδια δοσολογία 

και συγκεκριµένος πειραµατικός σχεδιασµός. Παράλληλα, οι διαφορές αυτές σε 

ξεχωριστές έρευνες ίσως οφείλονται σε  διαφοροποιήσεις που υπάρχουν µεταξύ του ιδίου 

είδους των πειραµατοζώων που χρησιµοποιούνται και σε διαφορές της πειραµατικής 

διαδικασίας. (Τanda και Goldberg, 2003). 

 Παράδειγµα των ποιοτικά διαφορετικών δράσεων της ∆9-ΤΗC στο πρότυπο της 

εξαρτηµένης προτίµησης θέσης, αποτελεί  µια πρόσφατη µελέτη κατά την οποία 

εφαρµόστηκε συγκεκριµένο πειραµατικό πρωτόκολλο, και βρέθηκε ότι, µε  υψηλές 

δόσεις (5 mg/kg) της ∆9-ΤΗC, προκαλείται αποστροφή σε ποντίκια, ενώ σε χαµηλότερες 

(1 mg/kg) δεν προκαλείται ούτε προτίµηση, ούτε αποστροφή του διαµερίσµατος που είχε 

συνδεθεί µε την χορήγηση της ουσίας. Αντίθετα, όταν τα ποντίκια είχαν  λάβει πριν την 

διεξαγωγή του πειράµατος, χορήγηση ∆9-ΤΗC, και µετά από 24 ώρες εκτέθηκαν στη 

πειραµατική διαδικασία που διήρκησε περισσότερο χρόνο (45’, αντί για 15-30’ που 

διαρκεί στα τυπικά πειράµατα της εξαρτηµένης προτίµησης θέσης), η χαµηλότερη δόση 

του 1mg/kg, προκάλεσε προτίµηση θέσης, ενώ αντίθετα, η υψηλότερη δόση των 5mg/kg, 

δεν προκάλεσε καµία συµπεριφορική απόκριση αποστροφής ή προτίµησης. Πιθανότατα, 

αυτό το αποτέλεσµα να οφείλεται  στην αρχική δυσφορία και στην πρόκληση άγχους των 

πειραµατοζώων κατά την διάρκεια της πρώτης χορήγησης, η οποία να επισκίασε την 

ανάπτυξη  προτίµησης θέσης για το διαµέρισµα που συνδέθηκε µε τη χορήγηση της 

ουσίας (Valjent και Maldonado, 2000). 

 Παράλληλα, έχει δειχθεί ότι, χορήγηση του εκλεκτικού ανταγωνιστή των CB1 

υποδοχέων SR1411716A, προκαλεί εξαρτηµένη προτίµηση θέσης σε αρουραίους, 

υποδεικνύοντας µε αυτό τον τρόπο την πιθανή παρουσία τονικού ελέγχου  από τα 
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ενδογενή κανναβινοειδή σε φυσιολογικές διεργασίες που σχετίζονται µε την αναστολή 

της ενίσχυσης ή την ευώδωση αυτής (Cheer et al., 200a). Παρ’ όλα αυτά, σε µια 

παρόµοια µελέτη,  χορήγηση του SR141716A δεν προκάλεσε ούτε εξαρτηµένη 

προτίµηση θέσης, ούτε αποστροφή (Βraida et al., 2001a). 

 Όµως, και τα ευρήµατα για τη µελέτη των ενισχυτικών ιδιοτήτων των 

κανναβινοειδών µε τη χρήση του προτύπου του ενδοκρανιακού αυτοερεθισµού είναι 

αντικρουόµενα. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι, χαµηλές δόσεις της ∆9-ΤΗC, 1.0-1.5 

mg/kg, µειώνουν τον ουδό ερεθισµού περισσότερο σε επίµυες τύπου Lewis, λιγότερο σε 

επίµυες Sprague Dawley, αλλά όχι σε επίµυες τύπου Fisher (Tanda και Goldberg, 2003). 

Παράλληλα, έχει δειχθεί ότι  στέρηση της ουσίας, µετά από µοναδική οξεία χορήγηση 

των 1.0 mg/kg, προκαλεί µια σηµαντική αύξηση του ουδού του ενδοκρανιακού 

αυτοερεθισµού (Gardner και Vorel, 1998). Aπό την άλλη, χορήγηση του CP 55,940 σε 

δόσεις ανάλογες µε αυτές της ∆9-ΤΗC, δεν επηρέασε την καµπύλη ενίσχυσης του 

εγκεφαλικού ερεθισµού, κατά τη διάρκεια, είτε οξείας χορήγησης, είτε µετά από 

απόσυρση της ουσίας. Στην ίδια µελέτη, η χορήγηση του ανταγωνιστή SR 141716A, 

αύξησε τον ουδό, αλλά µόνο όταν χορηγήθηκε σε υψηλές δόσεις, τέτοιες που 

δικαιολογούν την συµπεριφορά του ως αντίστροφου αγωνιστή (Αrnold et al., 2001). 

 Aντίθετα, σε µια αντίστοιχη έρευνα µε τη χορήγηση των αγωνιστών WIN 55,212-

2, CP 55,940, HU-210, δείχθηκε ότι και οι τρείς αγωνιστές στις υψηλότερες δόσεις 

µειώνουν την ενισχυτική δράση του ενδοκρανιακού αυτοερεθισµού στη περιοχή της έσω 

τηλεγκεφαλικής δεσµίδας , αυξάνοντας τον ουδό ερεθισµού. Οι δράσεις των WIN 

55,212-2 και του CP 55,940 αντιστράφηκαν µε προηγούµενη χορήγηση του ανταγωνιστή 

SR 141716A, ενώ του HU-210 από τον ανταγωνιστή ΑΜ-251  (Vlachou et al., 2004). 

  

 Τέλος, και τα ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε την αυτοχορήγηση της ∆9-ΤΗC ή 

άλλων συνθετικών κανναβινοειδών πειραµατόζωα, είναι τις περισσότερες φορές 

αρνητικά. Μάλιστα στις περιπτώσεις που διαφαίνεται κάποια δράση των ουσιών στα 

πειραµατόζωα, συχνά υπόκεινται σε µεθοδολογικούς περιορισµούς, όπως αυτοχορήγηση 

των ουσιών σε πειραµατόζωα στερηµένα από τροφή (Carr, 2002), ή ύπαρξη 

αποτελεσµάτων, ύστερα από πραγµατοποίηση του πειράµατος σε µία µόνο ηµέρα, 
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συνθήκη που δεν αντιπροσωπεύει τη χρόνια ή περιστασιακή χρήση εθιστικών ουσιών 

(Τanda και Goldberg, 2003). 

 Σε µια πρόσφατη µελέτη, δείχθηκε ότι σε επίµυες, στους οποίους είχε εµφυτευθεί 

καθετήρας και είχαν την ευκαιρία να αυτοχορηγούν διαφορετικές δόσεις από τον 

αγωνιστή WIN 55-212,2, (6.25, 12.5, 25, 50 mg/kg) αυτοχορηγούσαν το φάρµακο στη 

δόση των 12.5 mg/kg, δράση, η οποία αντιστράφηκε ύστερα από χορηγήση του 

SR141716A (Fattore et al., 2001). O περιορισµός που υπάρχει στη συγκεκριµένη µελέτη 

αφορά στο ότι, τα πειραµατόζωα δεν είχαν πρόσβαση σε τροφή. Παράλληλα, αντίστοιχη 

έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε την ενδοεγκεφαλική χορήγηση του συνθετικού αγωνιστή 

CP 55,940 σε αρουραίους. Σύµφωνα µε τις πειραµατικές συνθήκες της µελέτης, τα 

πειραµατόζωα είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή, αλλά υπήρχαν περιορισµοί ως προς 

τη λήψη  νερού. Συγκεκριµένα, λάµβαναν νερό για µια ώρα κατά τη διάρκεια του 

πειράµατος, και για 10’ µετά τη λήξη αυτού. Κατά τη διάρκεια της πειραµατικής 

διαδικασίας υπήρχαν δύο µοχλοί, πίεση του ενός είχε ως αποτέλεσµα τη χορήγηση νερού 

και του αγωνιστή και πίεση του δεύτερου τη χορήγηση νερού και του εκδόχου της 

ουσίας. Οι πιέσεις του µοχλού που µετέφερε νερό και ενδοεγκεφαλοκοιλιακή χορήγηση 

του αγωνιστή ήταν συχνότερη. Αντίθετα, προηγούµενη χορήγηση ανταγωνιστή, µείωσε 

τις πιέσεις του µοχλού που είχε ως αποτέλεσµα τη χορήγηση νερού και του αγωνιστή 

(Βraida et al., 2001b). 

 Οι λόγοι για τους οποίους σε πολλές πειραµατικές µελέτες έχει αποτύχει η 

αυτοχορήγηση της ∆9-ΤΗC, πιθανότατα να σχετίζονται µε την καθυστερηµένη έναρξη 

των ευφορικών νευροφαρµακολογικών επιδράσεών της, οι πιθανές ιδιότητες της ουσίας 

ως αρνητικού ενισχυτή στα πειραµατόζωα και τις κατασταλτικές δράσεις της ουσίας σε 

πειράµατα που απαιτούν πίεση ενός µοχλού. Επιπρόσθετοι παράγοντες µπορεί να είναι οι 

δόσεις που χρησιµοποιούνται, ή η παρασκευή της ουσίας, ώστε να είναι δυνατή η 

χορήγησή της. Επιπλέον, εξ’ αιτίας της υψηλής λιποφολικής φύσης της ∆9-THC και της 

αδυναµίας της να διαλυθεί στο νερό, η ουσία χρησιµοποιείται σε αρκετά υψηλές δόσεις. 

Για το λόγο αυτό, πολλές µελέτες διεξάγονται µε τη χρήση του φαρµάκου, όχι στη 

καθαρή του µορφή, αλλα διαλυµένο στο διάλυµα παρασκευής του. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την χαµηλή συγκέντρωση του φαρµακου στο διαλύµα και αντίθετα υψηλές 

ποσότητες από τα υπόλοιπα συστατικά του διαλύµατος, τη σχετικά αργή διαδικασία 
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διάχυσης του φαρµάκου στον οργανισµό, και κατά συνέπεια, τη µακρά διάρκεια των 

χορηγήσεων (Τanda και Goldberg, 2003). Έχοντας γνώση των παραπάνω παραµέτρων, 

διεξάχθηκε πείραµα, στο οποίο χρησιµοποιήθηκαν πίθηκοι,οι οποίοι, πριν την έναρξη 

των πειραµάτων µε χορήγηση ∆9-ΤΗC, είχαν δεχθεί χορήγηση κοκαΐνης. Στα 

πειραµατόζωα µεσολάβησε περίοδος αποχής από την κοκαΐνη, η οποία αντικαταστάθηκε 

µε χορήγηση φυσιολογικού όρου. Η παρασκευή του διαλύµατος της ∆9-ΤΗC έγινε µε 

διαφορετικό τρόπο από ότι στο παρελθόν, µε σκοπό να αντιµετωπίσουν µειονεκτήµατα 

που είχαν προηγούµενες µελέτες (αργή διάχυση, λιγότερη συγκέντωση του φαρµάκου). 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι πίθηκοι αυτοχορηγούν την ουσία, και η συµπεριφορά 

αυτή αντιστρέφεται, έπειτα από χορήγηση SR141716A (Tanda et al., 2000). Mια πιθανή 

ερµηνεία για τη συµπεριφορά αυτοχορήγησης της ∆9-ΤΗC από τους πιθήκους 

αποτελούν οι πιθανές νευροπροσαρµοστικές αλλαγές που πρόκαλεσε η δράση της 

κοκαΐνης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, και που οδήγησαν στην ευκολότερη 

προσαρµογή των πειραµατοζώων στην αυτοχορήγηση της ουσίας (Μaldonado et al., 

2002). Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατη έρευνα, έδειξε ότι η ∆9-ΤΗC προκάλεσε συµπεριφορά 

αυτοχορήγησης σε πιθήκους που δεν είχαν εκτεθεί προηγουµένως σε καµία άλλη 

ψυχοτρόπο ουσία, και επέδειξαν µεγαλύτερο αριθµό αυτοχορήγησης από άλλους που 

είχαν προηγουµένως εκτεθεί στη κοκαΐνη (Justinova et al., 2003). 

 Κύριο χαρακτηριστικό όλων των εθιστικών ουσιών είναι η ανάπτυξη αντοχής. 

Πρόκειται για συµπεριφορικό απατέλεσµα, το οποίο έχει νευροβιολογικό-νευροχηµικό 

υπόβαθρο. Στη περίπτωση των κανναβινοειδών παρουσιάζεται κυρίως φαρµακοδυναµική 

αντοχή.  Σε νευροβιολογικό επίπεδο, έχει δειχθεί ότι, ύστερα από χρόνια χορήγηση ∆9-

ΤΗC και WIN 55212-2  παρουσιάζεται µείωση του αριθµού των υποδοχέων και 

εσωτερίκευση αυτών σε αρκετές από τις δοµές που απαντώνται. Είναι χαρακτηριστικό το 

εύρηµα του διαφορετικού χρόνου έναρξης των νευροπροσαρµοστικών αλλαγών στις 

δίαφορες δοµές που απαντώνται οι υποδοχείς. Συγκεκριµένα, ύστερα από µοναδική 

χορήγηση των κανναβινοειδών, παρατηρείται µείωση των υποδοχέων στον ιππόκαµπο 

και στις έσω περιοχές του φλοιού, ενώ µετά από 3 συνεχόµενες ηµέρες χορήγησης 

παρατηρείται µείωση στο νεοραβδωτό, στη µέλαινα ουσία και στο διάφραγµα (Chaperon 

και Thiebot, 1999). Παράλληλα, χρόνια έκθεση στην ∆9-ΤΗC προκαλεί αλλαγές στα 

επίπεδα των ενδογενών κανναβινοειδών σε διαφορετικές περιοχές. Συγκεκριµένα, έχει 
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αναφερθεί µείωση των επιπέδων του ανανταµιδίου και της 2-AG στο ραβδωτό, και µια 

µη στατιστικώς σηµαντική τάση µείωσης στην περιοχή του εγκεφαλικού στελέχους και 

της παρεγκεφαλίδας, ειδικά για την 2-ΑG. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι, δεν 

παρατηρείται αύξηση των επιπέδων του ανανταµιδίου στη περιοχή του 

µεσοµεταιχµιακού συστήµατος, χωρίς σηµαντικές αλλαγές για τα επίπεδα της 2-ΑG. Τα 

ευρήµατα αυτά αποκαλύπτουν τις νευροπροσαρµοστικές αλλαγές που 

πραγµατοποιούνται και σε επίπεδο βιοσύνθεσης των ενδογενών κανναβινοειδών. 

Παράλληλα, έχει βρεθεί, στα πλαίσια της εγκατάστασης αντοχής, ότι παρουσιάζεται 

αντοχή στην αύξηση του ρυθµού πυροδότησης των ντοπαµινεργικών νευρώνων της 

δικτυωτής µοίρας της µέλαινας ουσίας. Αντίθετα, δεν παρουσιάζεται µείωση του ρυθµού 

πυροδότησης των ντοπαµινεργικών νευρώνων στην περιοχή του κοιλιακού καλυπτικού 

πεδίου. Το γεγονός αυτό, αντιστοιχεί σε συµπεριφορικό επίπεδο, µε µαρτυρίες χρηστών 

σχετικά µε τη διατήρηση του αισθήµατος ευφορίας  της ουσίας, ακόµα και µετά από 

χρόνια χρήση αυτής (Τanda και Goldberg, 2003). 

 Σε συµπεριφορικό επίπεδο, η αντοχή παρατηρείται σε διάφορες λειτουργίες-

συµπεριφορές που ρυθµίζουν τα κανναβινοειδή, Έχει παρατηρηθεί ότι αναπτύσσεται 

αντοχή σε συµπεριφορές υποθερµίας, αναλγησίας, υποκινητικότητας, και σε 

ανοσοποιητικές διεργασίες που ρυθµίζονται από τα κανναβινοειδή. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι δεν αναπτύσσεται αντοχή στις µνηµονικές λειτουργίες, όπως έχει δειχθεί από 

πειράµατα µάθησης –µνήµης. Το γεγονός αυτό συµπληρώνεται και µε νευροχηµικές 

έρευνες που φανερώνουν την αδυναµία ανάπτυξης αντοχής στην µείωση των επιπέδων 

ακετυκοχολίνης στον ιππόκαµπο (Τanda και Goldberg, 2003). 

 Eπιπλέον, έχει δειχθεί η ανάπτυξη διασταυρούµενης αντοχής µεταξύ 

διαφορετικών κανναβινοειδών σε συµπεριφορές αναλγησίας, υποκινητικότητας, 

καταληψίας και υποθερµίας (Μaldonado και Rodriguez de Fonseca, 2002). 

 Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί και η σαφής αλληλεπίδραση του συστηµάτος των 

κανναβινοειδών µε αυτό των οπιοειδών, µέσα από ευρήµατα για την ανάπτυξη 

διασταυρούµενης αντοχής µεταξύ ουσιών που εντάσσονται στις δυο κατηγορίες. 

Συγκεκριµένα, εκδηλώνεται διασταυρούµενη αντοχή έπειτα από χορήγηση THC και 

µορφίνης για τη συµπεριφορά αναλγησίας και στον καρδιακό ρυθµό. Επίσης, σε ποντίκια 
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ΚΟ (knock out) από τον µεταγγραφικό παράγοντα PENC (προεγκεφαλίνη), πρόδροµη 

ουσία των ενδορφινών, παρουσιάζεται µείωση στην ανάπτυξη αντοχής στην 

προκαλούµενη από χορήγηση ΤΗC αναλγησία και µειωµένη ανάπτυξη αντοχής στην 

υποκινητικότητα. (Μaldonado και Rodriguez de Fonseca, 2002). 

 Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό  της δράσης των εθιστικών ουσιών είναι η 

εγκατάσταση ευαισθητοποίησης που προκύπτει έπειτα από χρόνια χορήγηση της ουσίας.  

Πρόκειται ουσιαστικά για το εντελώς αντίθετο φαινόµενο της ανάπτυξης αντοχής, και σε 

νευροβιολογικό επίπεδο, αποτελεί ένδειξη νευροπροσαρµοστικών αλλαγών του νευρικού 

συστήµατος και παράγοντας διατήρησης της χρήσης της ουσίας. Στη περίπτωση των 

κανναβινοειδών, υπάρχουν συµπεριφορικά πειράµατα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

ευαισθητοποίησης. Συγκεκριµένα, σε έρευνα έχει δειχθεί ότι επανειληµµένη χορήγηση 

ΤΗC για 3-5 µέρες, διακοπή αυτής και επανάληψη της χορήγησης για 2 ή περισσότερες 

εβδοµάδες από την τελευταία χορήγηση σε αρουραίους, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση 

της κινητικής τους δραστηριότητας, και συγκεκριµένα την αύξηση των στερεοτυπικών 

κινήσεων των πειραµατοζώων, σε σχέση µε τα πειραµατόζωα στα οποία είχε  χορηγηθεί 

φυσιολογικός ορός (Τanda και Goldberg, 2003). Έχει παρατηρηθεί και ανάπτυξη 

διασταυρούµενης ευαισθητοποίησης µε άλλες ψυχοτρόπες ουσίες, όπως ηρωίνη, µορφίνη 

και αµφεταµίνη (Τanda και Goldberg, 2003). Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι προκλήθηκε 

ευαισθητοποίηση ύστερα από οξεία χορήγηση d-αµφεταµίνης σε αρουραίους στους 

οποίους είχε προηγηθεί συνεχιζόµενη  χορήγηση ΤΗC για 14 µέρες (Chaperon και 

Τhiebot, 1999). Σε µια άλλη µελέτη, η κοκαίνη, αλλά όχι η µορφίνη, προκάλεσε 

ευαισθητοποίηση σε CB1 KO ποντίκια (Μartin et al., 2000). Σύµφωνα µε τα παραπάνω 

ευρήµατα, οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι πιθανότατα η χρήση κάνναβης να αυξάνει τις 

τάσεις για χρήση και άλλων εθιστικών ουσιών, ένα συµπέρασµα το οποίο παραµένει 

αµφιλεγόµενο για τον άνθρωπο. 

 Η εγκατάσταση εθισµού προς µια ουσία, εξαρτάται και από το εάν, στέρηση της 

ουσίας, θα οδηγήσει στην αναζήτηση αυτής και την εµφάνιση σωµατικών-φυσικών και 

ψυχολογικών-υποκειµενικών συµπτωµάτων στέρησης. Η χαρακτηριστική εκδήλωση της 

συγκεκριµένης συµπεριφοράς του εθισµού διακρίνει όλες τις ουσίες που ασκούν 

ψυχοτρόπο δράση στο χρήστη, και οφείλονται σε µια σειρά νευροπροσαρµοστικών 

αλλαγών του κεντρικού νευρικού συστήµατος, προκειµένου να ανταπεξέλθει στην 
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απουσία της ουσίας. Στην περίπτωση των κανναβινοειδών, έχει περιγραφεί ένα ήπιο 

σύνδροµο στέρησης στους ανθρώπους, που περιλαµβάνει τα αντίθετα συµπτώµατα από 

αυτά που προκαλούνται µε χορήγηση της κάνναβης. Συγκεκριµένα, έχει καταγραφεί 

σφοδρή επιθυµία για τη λήψη της ουσίας (craving), µειωµένη όρεξη, δυσκολίες στον 

ύπνο, µείωση βάρους, ναυτία, υπογαστρικές ενοχλήσεις, εφίδρωση, υπερέκκριση σιέλου, 

τρόµος, ανησυχία, και σε µερικές περιπτώσεις επιθετικότητα, ευερεθιστότητα και 

εµφάνιση παράδοξων ονείρων κατά τον ύπνο (Chaperon και Τhiebot, 1999). Τα 

συµπτώµατα όµως, παρουσιάζονται ήπια συγκριτικά µε αυτά που προκαλούνται από 

άλλες εθιστικές ουσίες, όπως τα οπιοειδή, η νικοτίνη, το οινόπνευµα και οι 

βενζοδιαζεπίνες, και έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν περισσότερο ένδειξη ανάπτυξης 

ψυχολογικής αντοχής (Μαρσέλος, 1997) 

 Στα ζώα έχουν καταγραφεί σωµατικά-φυσικά συµπτώµατα στέρησης µε 

µεγαλύτερη ευκολία, όπως τα τινάγµατα, κουνήµατα της κεφαλής, τρίψιµο του 

προσώπου, τρόµος των πρόσθιων άκρων και του κορµού, αταξία, στάση κύρτωσης, 

µηρικασµός, γλειψίµατα, τριψίµατα, ξυσίµατα (Chaperon και Thiebot, 1999). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις το σύνδροµο στέρησης από κανναβινοειδή έχει προκληθεί 

µετά από χρόνια χορήγηση υψηλών δόσεων κανναβινοειδών σε πειραµατόζωα που στη 

συνέχεια δέχονται χορήγηση του ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A. Σ’ αυτό 

το µεθοδολογικό σχεδιασµό έχει ασκηθεί κριτική από ορισµένους ερευνητές 

  Σε νευροχηµικό επίπεδο, έχουν παρατηρηθεί νευροπροσαρµοστικές αλλαγές, που 

ενδεχωµένως να σχετίζονται µε την εκδήλωση των συµπτωµάτων στέρησης. 

Συγκεκριµένα, η µελέτη του συνδρόµου στέρησης στις συµπεριφορικές και νευροχηµικές 

µελέτες. επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση του ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων 

SR141716A. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια του συνδρόµου στέρησης από 

κανναβινοειδή αυξηµένος ρυθµός πυροδότησης των ντοπαµινεργικών νευρώνων στο 

κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα σε συµπεριφορικό επίπεδο, την 

εµφάνιση των ψυχολογικών συµπτωµάτων στέρησης και την σφοδρή επιθυµία για τη 

λήψη της ουσίας. Επίσης, έχει διαπιστωθεί η αύξηση στην απελευθέρωση του εκλυτικού  

παράγοντα της κορτικοτροπίνης, ορµόνης που ρυθµίζει την δραστηριότητα του άξονα 

υποθάλαµος-υπόφυση-φλοιός των επινεφριδίων (ΗPA). Στη συγκεκριµένη 

νευροπροσαρµοστική αλλαγή οφείλεται η αύξηση του stress και της εµφάνισης των 
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ψυχολογικών συµπτωµάτων στέρησης κατά την απόσυρση της ουσίας. Παράλληλα, έχει 

διαπιστωθεί αύξηση του αριθµού και της λειτουργίας των CB1 υποδοχέων των 

κανναβινοειδών στη περιοχή του ραβδωτού, και αύξηση των επιπέδων του γονιδίου 

έκφρασης της τυροσίνης (πρόδροµος ουσία της ντοπαµίνης) στην περιοχή της µέλαινας 

ουσίας. Σε συµπεριφορικό επίπεδο, οι συγκεκριµένες νευροπροσαρµοστικές αλλαγές 

φαίνεται να σχετίζονται µε τις κινητικές δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στα 

πειραµατόζωα κατά το σύνδροµο στέρησης (τρόµος των άκρων, στερεοτυπικές κινήσεις) 

( Oliva et al.,  2003). 

 Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί µείωση των επιπέδων του γονιδίου έκφρασης της 

τυροσίνης, στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο και νευροπροσαρµοστικές αλλαγές που 

σχετίζονται µε το σύστηµα των οπιοειδών, όπως αύξηση του γονιδίου έκφρασης της 

προεγκεφαλίνης (PENC) στο ραβδωτό, στον επικληνή φλοιό, στα οσφρητικά φύµατα και 

στον απιοειδή πυρήνα. Επιπρόσθετα, νευροπροσαρµοστικές αλλαγές παρατηρήθηκαν και 

στα επίπεδα του γονιδίου της προ-οπιοµελανοκορτίνης (POMC) (Οliva et al., 2003). 

 H δηµιουργία ΚΟ πειραµατοζώων βοήθησε αρκετά τις προσπάθειες διερεύνησης 

της αλληλεπίδρασης του συστήµατος κανναβινοειδών µε αυτό των οπιοειδών. 

Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι σε  KO ποντίκια από το γονίδιο της προεγκεφαλίνης στα 

οποία είχε γίνει χρόνια χορήγηση ΤΗC, εµφάνισαν πολύ ήπιο σύνδροµο στέρησης, 

έπειτα από χορήγηση του ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A (Valverde et 

al., 2000). Επίσης, ποντίκια ΚΟ στο µ υποδοχέα των οπιοειδών και στα οποία είχε γίνει 

παρατεταµένη χορήγηση ΤΗC,  επέδειξαν µείωση των συµπτωµάτων του συνδρόµου 

στέρησης, που προκλήθηκαν έπειτα από χορήγηση SR141716A, ενώ αντίστοιχα ποντίκια 

ΚΟ στο CB1 υποδοχέα, τα οποία ήταν εξαρτηµένα από µορφίνη, παρουσίασαν ήπια 

συµπτώµατα στέρησης, έπειτα από τη χορήγηση του ανταγωνιστή των οπιοειδών, 

ναλοξόνη (Lichtman et al., 2001a). 

 Από τα ευρήµατα αυτά, γίνεται φανερή η εµπλοκή και η αλληλεπίδραση του 

συστήµατος των οπιοειδών µε εκείνο των κανναβινοειδών. Τα συγκεκριµένα ευρήµατα, 

αλλά και άλλες αντίστοιχες έρευνες, ωθούν τους ερευνητές προς την διατύπωση του 

ερωτήµατος, κατά  πόσο η χρήση κάνναβης είναι δυνατόν να κάνει το άτοµο επιρρεπές 

στη χρήση πιο ΄΄σκληρών΄΄ ψυχοτρόπων ουσιών, όπως ηρωίνης, κοκαΐνης, αµφεταµινών 

 86



κα. Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, και οι 

µαρτυρίες που υπάρχουν από χρήστες κάνναβης, δεν βοηθούν για τη εξαγωγή ενός 

βέβαιου συµπεράσµατος. Πιθανότατα, κάποια άτοµα να χαρακτηρίζονται από µια 

γενετική προδιάθεση σχετικά µε την οµαλή ή όχι πορεία της προσωπικότητάς τους και σε 

συνδυασµό µε το περιβάλλον, να καταφεύγουν στη χρήση ουσιών, χωρίς να έχει 

ιδιαίτερη σηµασία το είδος της ουσίας στο οποίο καταφεύγουν. 

    

   3.7 Κινητική συµπεριφορά 

 Η κυριότερη δοµή του κεντρικού νευρικού συστήµατος που σχετίζεται µε τον 

έλεγχο της κίνησης είναι τα βασικά γάγγλια. Τα βασικά γάγγλια αποτελούνται από πέντε 

πυρήνες. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνουν τον κερκοφόρο πυρήνα και το κέλυφος, που 

σχηµατίζουν το ραβδωτό, την ωχρά σφαίρα, τον υποθαλάµιο πυρήνα και την µέλαινα 

ουσία, που περιλαµβάνει δύο τµήµατα, την δικτυωτή και τη συµπαγή µοιρα. Το ραβδωτό 

είναι η πιο σηµαντική δοµή των βασικών γαγγλίων, η οποία δέχεται γλουταµινεργική 

εννεύρωση από κινητικές και αισθητικές περιοχές του φλοιού. Αποτελεί, ουσιαστικά τη 

δοµή η οποία επικοινωνεί άµεσα µε το φλοιό. Από τις υπόλοιπες δοµές που έχουν 

έµµεση αλληλεπίδραση µε τις περιοχές του φλοιού, η ωχρά σφαίρα και η µέλαινα ουσία 

αποτελούν τις σηµαντικότερες.  

Τα κύρια νευροδιαβιβαστικά κυκλώµατα που εντοπίζονται στις δοµές των 

βασικών γαγγλίων είναι το GABAεργικό, το  γλουταµινεργικό και το ντοπαµινεργικό. Οι 

νευρώνες που ξεκινούν από το ραβδωτό είναι GABAεργικοί και προβάλλουν σε δύο 

περιοχές: από το ραβδωτό προς την ωχρά σφαίρα, επηρεάζοντας τη λειτουργία της 

µέλαινας ουσίας (έµµεσο µονοπάτι), και από το ραβδωτό απ’ ευθείας προς τη µέλαινα 

ουσία, επηρεάζοντας την πυροδότηση των νευρώνων της δικτυωτής µοίρας, και τη 

δραστηριότητα των ντοπαµινεργικών νευρώνων της συµπαγούς µοίρας που προβάλλουν 

πίσω στο ραβδωτό (άµεσο µονοπάτι). Η γλουταµινεργική εννεύρωση ξεκινά από το 

φλοιό προβάλλοντας στο ραβδωτό και στον υποθαλάµιο πυρήνα. Οι γλουταµινεργικοί 

νευρώνες δέχονται εννεύρωση από GABAεργικούς νευρώνες της ωχράς σφαίρας και 

στέλνουν τις απολήξεις τους στη δικτυωτή µοίρα της µέλαινας ουσίας. Η κύρια 
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ντοπαµινεργική οδός των βασικών γαγγλίων σχηµατίζεται από νευρώνες που ξεκινούν 

από τη συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας και καταλήγουν στο ραβδωτό. 

 Οι CB1 υποδοχείς εντοπίζονται σε υψηλή πυκνότητα στις δοµές των βασικών 

γαγγλίων. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται κυρίως προσυναπτικά στις απολήξεις 

GABAεργικών νευρώνων της οδού ραβδωτό-µέλαινα ουσία και στις απολήξεις της οδού 

ραβδωτό-ωχρά σφαίρα, φτάνοντας σε πυκνότητα στους GABAεργικούς νευρώνες που 

καταλήγουν στην ωχρά σφαίρα το 85% (Αmeri, 1999). Επίσης εντοπίζονται στις 

απολήξεις γλουταµινεργικών προβλητικών νευρώνων από τον υποθαλάµιο πυρήνα προς 

την δικτυωτή µοίρα της µέλαινας ουσίας. Στους προβλητικούς ντοπαµινεργικούς 

νευρώνες από τη συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας, εντοπίζονται στις απολήξεις που 

καταλήγουν στο ραβδωτό (Ameri, 1999). 

 Στο GABAεργικό σύστηµα η δράση που ασκούν οι CB1 υποδοχείς εντοπίζονται 

στην αναστολή της πρόσληψης της ουσίας και κατά συνέπεια, την παραµονή του GABA  

περισσότερο χρόνο στη συναπτική σχισµή και την άσκηση ανασταλτικής δράσης στους 

νευρώνες µε τους οποίους επικοινωνεί. Συγκεκριµένα, οι CB1 υποδοχείς που 

εντοπίζονται στις απολήξεις των GABAεργικών νευρώνων που καταλήγουν στην ωχρά 

σφαίρα, ενεργοποιούνται µε την απελευθέρωση GABA στη δοµή, προκαλλώντας 

παρατεταµένο χρόνο δράσης του ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή, µε απότέλεσµα να 

προκλήθει περαιτέρω ενεργοποίηση των GABAεργικών νευρώνων που προβάλλουν από 

την ωχρά σφαίρα στον υποθαλάµιο πυρήνα. Όπως αναφέρθηκε, ο υποθαλάµιος πυρήνας 

περιέχει γλουταµινεργικούς νευρώνες που προβάλλουν πίσω στην ωχρά σφαίρα. Η 

διέγερση των GABAεργικών νευρώνων που νευρώνουν τους γλουταµινεργικούς 

νευρώνες του υποθαλάµιου πυρήνα, έχει ως αποτέλεσµα, την αναστολή πυροδότησης 

των γλουταµινεργικών νευρώνων και την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή στην 

ωχρά σφαίρα. Παράλληλα, CB1 υποδοχείς εντοπίζονται και στις απoλήξεις των 

GABAεργικών νευρώνων που προβάλλουν από το ραβδωτό προς τη µέλαινα ουσία. Στη 

συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας, εντοπίζονται τα κυτταροσώµατα των 

ντοπαµινεργικών νευρώνων που καταλήγουν στο ραβδωτό. Η αναστολή της 

επεναπρόσληψης του GABA στη περιοχή της συµπαγούς µοίρας, έχει ως αποτέλεσµα 

την αναστολή της πυροδότησης του ντοπαµινεργικού νευρώνα και της απελευθέρωσης 

της ντοπαµίνης στο ραβδωτό. 
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 Από πειραµατικές µελέτες έχει δειχθεί ότι, εγχύσεις ∆9-ΤΗC στην περιοχή της 

ωχράς σφαίρας, προκαλεί καταληψία στα πειραµατόζωα, δράση που υποδεικνύει την 

εµπλοκή της GABAεργικής νευροδιαβίβασης. Αντίθετα, χορήγηση ανταγωνιστή των 

GABAB υποδοχέων ανέστρεψε την υποκινητικότητα που προκάλεσε η ∆9-ΤΗC (Ameri, 

1999). Παράλληλα, η δράση του GABA, που επικουρείται από τη δραστηριότητα των 

CB1 υποδοχέων, στη νευροδιαβίβαση της ντοπαµίνης στο ραβδωτό, τεκµηριώνεται από 

πειραµατική µελέτη, σύµφωνα µε την οποία, αποκλεισµός των CB1 υποδοχέων στους 

GABAεργικούς νευρώνες που προβάλλουν από το ραβδωτό προς την συµπαγή µοίρα της 

µέλαινας ουσίας, είχε ως αποτέλεσµα την άρση της αναστολής από το GABA και τη 

πυροδότηση της ντοπαµινεργικής µελαινοραβδωτής οδού µε επακόλουθη απελευθέρωση 

ντοπαµίνης στο ραβδωτό (Guedet et al., 1995). 

 Στο γλουταµινεργικό σύστηµα των βασικών γαγγλίων, οι CB1 υποδοχείς ασκούν 

ανασταλτική δράση, τροποποιώντας τόσο τη δραστηριότητα της ωχράς σφαίρας, στην 

οποία προβάλλουν γλουταµινεργικοί νευρώνες από τον υποθαλάµιο πυρήνα, όσο και τη 

δραστηριότητα της δικτυωτής µοίρας της µέλαινας ουσίας, στην οποία απελευθερώνεται 

γλουταµινικό οξύ από τους προβλητικούς νευρώνες του υποθαλάµιου πυρήνα. 

Συγκεκριµένα, οι προβλητικόι γλουταµινεργικοί νευρώνες από τον υποθαλάµιο πυρήνα 

προς την δικτυωτή µοίρα της µέλαινας ουσίας, στις απολήξεις τους φέρουν CB1 

υποδοχείς. Οι CB1 υποδοχείς αναστέλλουν τη γλουταµινεργική νευριδιαβίβαση στην 

δικτυωτή µοίρα της µέλαινας ουσίας, που σε συµπεριφορικό επίπεδο, αντιστοιχεί σε 

µείωση της κινητικής δραστηριότητας. Έχει δειχθεί ότι, χορήγηση του ανταγωνιστή των 

CB1 υποδοχέων SR141716A, επιφέρει αύξηση του ρυθµού πυροδότησης των 

γλουταµινεργικών νευρώνων που προβάλλουν στη δικτυωτή µοίρα της µέλαινας ουσίας 

(Szabo et al., 2000). 

 Σε αντίθεση µε το GABAεργικό και το γλουταµινεργικό σύστηµα, στα οποία η 

επίδραση των CB1 υποδοχέων είναι άµεση, το ντοπαµινεργικό σύστηµα δέχεται έµµεση 

επίδραση από τους υποδοχείς κανναβινοειδών, µέσω της  ευώδωσης που ασκούν οι CB1 

υποδοχείς στην ανασταλτική GABAεργική νευροδιαβίβαση. Συγκεκριµένα, όπως 

αναφέρθηκε, οι CB1 υποδοχείς εντοπίζονται προσυναπτικά στους GABAεργικούς 

προβλητικούς νευρώνες από το ραβδωτό προς την συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας, 

όπου βρίσκονται ντοπαµινεργικά κυτταροσώµατα. Ο παρατεταµένος χρόνος δράσης του 
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GABA που προκαλείται από τους CB1 υποδοχείς, επιφέρει αναστολή στην πυροδότηση 

των ντοπαµινεργικών νευρώνων της µελαινοραβδωτής οδού, µε αποτέλεσµα την 

µειωµένη απελευθέρωση ντοπαµίνης στο ραβδωτό. Έχει δειχθεί µειωµένη 

δραστηριότητα της υδροξυλάσης της τυροσίνης, στην περιοχή του ραβδωτού σε επίµυες 

στους οποίους έγινε οξεία χορήγηση αναταµιδίου ή του ρυθµιστή των ενδογενών 

κανναβινοειδών ΑΜ 404. Πιθανότατα, σύµφωνα µε τους ερευνητές που διεξήγαγαν τη 

µελέτη, η µείωση του ενζύµου σύνθεσης της ντοπαµίνης να οφείλεται στην επίδραση των 

υποδοχέων των κανναβινοειδών στη GABAεργική απελευθέρωση (έµµεση επίδραση), 

και όχι στην απ’ ευθείας δράση των CB1 υποδοχέων στη ντοπαµινεργική δραστηριότητα, 

αφού δεν εντοπίζονται CB1 υποδοχείς στις απολήξεις των ντοπαµινεργικών νευρώνων 

που καταλήγουν στο ραβδωτο (Gonzalez et al., 1999). Επίσης, έχει αναφερθεί ότι, το 

γονίδιο έκφρασης του mRNA του CB1 υποδοχέα στη µέλαινα ουσία, βρίσκεται κάτω από 

τον ανασταλτικό έλεγχο των ντοπαµινεργικών προβολών του ραβδωτού. Σε 

συµπεριφορικό επίπεδο, η µείωση της δραστηριότητας της µελαινοραβδωτής οδού, 

αντιστοιχεί µε τη µείωση της κινητικότητας που παρατηρείται στα πειραµατόζωα. 

 

 3.8 Αλλαγές του ενδογενούς συστήµατος κανναβινοειδών στις κινητικές 

διαταραχές 

 Το ενδογενές σύστηµα κανναβινοειδών επηρεάζεται από τις  φυσιολογικές 

διεργασίες που συνοδεύουν τη γήρανση, οι οποίες µε τη σειρά τους σηµατοδοτουν την 

έναρξη διαδικασιών εκφύλισης σε διάφορες δοµές του κεντρικού νευρικού συστήµατος, 

ανάµεσα στις οποίες είναι και τα βασικά γάγγλια. Παράλληλα, είναι δυνατόν να 

αλλοιωθεί η λειτουργία του συστήµατος και από παθολογικές καταστάσεις που 

εµφανίζονται σε κεντρικές δοµές, όπως τα βασικά γάγγλια, στις οποίες παίζουν 

ρυθµιστικό ρόλο οι υποδοχείς των κανναβινοειδών. Για το λόγο αυτό, οι έρευνες έχουν 

επικεντρωθεί περισσότερο στις αλλαγές που παρατηρούνται στους CB1 υποδοχείς σε 

διαταραχές που σχετίζονται µε την κίνηση, και ως επί το πλείστον, µε τα βασικά γάγγλια, 

αλλά και µε άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες που επηρεάζουν έµµεσα το σύστηµα 

των βασικών γαγγλίων. 
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 3.8.1 Φυσιολογική γήρανση 

 Η γήρανση αποτελεί µια φυσιολογική διεργασία του οργανισµού, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αργή, αλλά προοδευτική δυσλειτουργία στις κινητικές ικανότητες, 

χωρίς σηµεία εµφάνισης κάποιας ασθένειας. Οι κινητικές δυσλειτουργίες αντιστοιχούν 

σε νευροβιολογικό επίπεδο, µε µειωµένη δραστηριότητα πολλών από τους 

νευροδιαβιβαστές που απαντώνται στα βασικά γάγγλια, και κυρίως της ντοπαµίνης και 

του GABA. Κατά τη διαδικασία της φυσιολογικής γήρανσης, έχει αναφερθεί, µείωση του 

mRNA των CB1 υποδοχέων και µείωση των θέσεων δέσµευσης του υποδοχέα σε επίµυες 

προχωρηµένης ηλικίας ιδιαίτερα στη περιοχή των βασικών γαγγλίων (Romero et al., 

1998a). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι κινητικές δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σε 

χρήστες µαριχουάνας ως αποτέλεσµα της χρήση της ουσίας, τείνουν να µειωθούν µε τη 

πάροδο της ηλικίας, λόγω µείωσης των CB1 υποδοχέων στα βασικά γάγγλια εξ’ αιτίας 

διαδικασιών γήρανσης (Romero et al., 2002). 

 3.8.2 Χορεία του Huntington 

 Η νόσος  Huntington είναι µια σοβαρή νευρολογική ασθένεια µε γενετικό 

υπόστρωµα που χαρακτηρίζεται από κινητικά και ψυχολογικά συµτώµατα. Σε κλινικό 

επίπεδο, οι ασθενείς που πάσχουν από την ασθένεια παρουσιάζουν αρχικά ακούσιους 

µυϊκούς σπασµούς (τικ) του προσώπου που στη συνέχεια εξαπαλώνονται σε άλλες 

περιοχές του σώµατος. Αρχικά, η βάδιση, η οµιλία και άλλες εκούσιες κινήσεις γίνονται 

αργές και τελικά καθίστανται αδύνατες (Κalat, 1998) 

 Στα ψυχολογικά συµπτώµατα της νόσου περιλαµβάνονται η κατάθλιψη, η 

εξασθένιση της µνήµης, το άγχος, οι παραισθήσεις και οι ψευδαισθήσεις, η κακή κρίση, 

η κατάχρηση οινοπνεύµατος και εξαρτησιογόνων ουσιών και οι διαταραχές της 

σεξουαλικής συµπεριφοράς, που κυµαίνονται από την απόλυτη έλλειψη σεξουαλικής 

ανταπόκρισης µέχρι την αδιάκριτη επίδοση σε σεξουαλικές συνευρέσεις (Κalat, 1998). 

 H συχνότερη ηλικία έναρξης κυµαίνεται µεταξύ των 30 και 50 ετών, παρ’ ότι 

αναφέρονται περιπτώσεις έναρξης κατά την παιδική ηλικία ή σε προχωρηµένη ηλικία 

(Κalat. 1998). Aπό τη στιγµή της εκδήλωσης της ασθένειας, τόσο τα κινητικά, όσο και τα 

ψυχολογικά συµπτώµατα της νόσου, προοδευτικά επιδεινώνονται για ένα διάστηµα 

περίπου 15 έτων και τελικά  τα άτοµα καταλήγουν στο θάνατο (Kalat, 1998). 
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 Σε βιολογικό επίπεδο, η ασθένεια προκαλείται από υπερδραστηριότητα των 

γλουταµινεργικών νευρώνων του ραβδωτού και της δικτυωτής µοίρας της µέλαινας 

ουσίας, µε άµεσο αποτέλεσµα την καταστροφή τους λόγω νευροτοξικότητας. Αρκετές 

µελέτες έχουν δείξει, ότι κατά την κλινική κατάσταση της νόσου, παρατηρείται πλήρης 

απώλεια των θέσεων δέσµευσης των CB1 υποδοχέων στις περιοχές της µέλαινας ουσίας, 

στην ωχρά σφαίρα και, σε µικρότερο βαθµό στο κέλυφος (Romero et al., 2002). H 

απώλεια των CB1 υποδοχέων συµφωνεί µε την γενικότερη εικόνα καταστροφής των 

νευρώνων, που αρχικά επηρεάζει τους µεσαίου µεγέθους εµµύελους GABAεργικούς 

νευρώνες των βασικών γαγγλίων στις απόλήξεις των οποίων εντοπίζονται CB1 υποδοχείς 

(Romero et al., 2002). Πρόσφατα δεδοµένα από µελέτη µεταθανάτιου εγκεφαλικού ιστού 

σε ανθρώπους, αποκάλυψαν ότι, η απώλεια των CB1 υποδοχέων εµφανίζεται πολύ 

νωρίτερα από την κύρια συµπτωµατολογία της νόσου. (Glass et al., 2000). Αντίστοιχα 

αποτελέσµατα έχουν βρεθεί σε πειραµατικά πρότυπα πρόκλησης της χορείας Huntington 

σε µεταλλαγµένα ποντίκια, στα οποία εµφανίστηκαν δυσλειτουργίες στους υποδοχείς, 

παρά κυτταρικός θάνατος (Lastres-Becker et al., 2002a). Η παρατήρηση αυτή, συµφωνεί 

µε τα ευρήµατα των Glass et al. (2000) σε ασθενείς, σύµφωνα µε τα οποία, η διαδικασία 

της απώλειας των CB1 υποδοχέων στα βασικά γάγγλια ξεκινάει αρκετά νωρίς στη 

παθογένεια της νόσου, ενώ ο κυταρικός θάνατος είναι περιορισµένος.  Πιθανότατα, τα 

αποτελέσµατα αυτά να καταδεικνύουν την εµπλοκή των CB1 υποδοχέων στην 

παθογένεση της διαταραχής (Glass et al., 2000). 

 Παράλληλα, έχουν βρεθεί αλλαγές και στα επίπεδα των ενδογενών 

κανναβινοειδών, ύστερα από την πειραµατική πρόκληση της νόσου  µε χορήγηση 3-

νιτροπροπιονικού οξέος. Βρέθηκαν µειωµένα επίπεδα ανανταµιδίου και 2-AG ραβδωτό, 

εύρηµα που συµφωνεί µε την µειωµένη πυκνότητα των CB1 υποδοχέων (Lastres-Becker 

et al., 2001b). 

 Εν κατακλείδι, διαφαίνεται ότι, η νευροδιαβίβαση των ενδογενών 

κανναβινοειδών στη νόσο Huntington υπολειτουργεί, γεγονός που συνεισφέρει, σε 

συµπεριφορικό επίπεδο, στην υπερκινησία που παρατηρείται στην ασθένεια. Σε 

θεραπευτικό επίπεδο, η ανάπτυξη ουσιών µε άµεση ή έµµεση εµπλοκή στους CB1 

υποδοχείς (αγωνιστές των CB1 υποδοχέων ή ρυθµιστές, που αναστέλλουν την 

επαναπρόσληψη των ενδογενών κανναβινοειδών από τη FAAH), θα αποτελούσε χρήσιµo 
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θεραπευτικό όπλο στην αντιµετώπιση της υπολειτουργίας των υποδοχέων, και σε κλινικό 

επίπεδο, στην αντιµετώπιση των υπερκινητικών συµπτωµάτων. Οι συγκεκριµένες ουσίες 

θα δρουν στην περιοχή της µελαινοραβδωτής οδού, στις απολήξεις των GABAεργικών 

νευρώνων της συµπαγούς µοίρας της µέλαινας ουσίας, ευωδώνοντας την GABAεργική 

νευροδιαβίβαση, η οποία µε τη σειρά της θα προκαλεί αναστολή στους ντοπαµινεργικούς 

νευρώνες της µέλαινας ουσίας, οι οποίοι στην κλινική κατάσταση της νόσου, 

υπερλειτουργούν. Μια άλλη πιθανή αλληλεπίδραση του συστήµατος κανναβινοειδών µε 

το κύκλωµα των βασικών γαγγλιων, θα µπορούσε να αποτελεί, η δράση ανταγωνιστών 

στους GABAεργικούς νευρώνες της οδού ραβδωτό-µέλαινα ουσία και της οδού 

ραβδωτό-ωχρά σφαίρα, µε τελικό αποτέλεσµα την αναστολή αυτών και στη συνέχεια την 

άρση της αναστολής της οδού ωχρά σφαίρα-υποθαλάµιος πυρήνας και µέλαινα ουσία-

υποθαλάµιος πυρήνας,. Το συµπεριφορικό αποτέλεσµα, θα είναι η µείωση των 

συµπτωµάτων υπερκινησίας (Romero et al., 2002). 

 3.8.3 Nόσος Parkinson 

 H νόσος Parkinson αποτελεί µια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια, κατά 

την οποία η δυνατότητα εκτέλεσης εκούσιων κινήσεων σταδιακά µειώνεται. Η κύρια 

συµπτωµατολόγία της νόσου περιλαµβάνει τρόµο, δυσκαµψία των µυών, δυσκολία στην 

έναρξη των κινήσεων και βραδυκινησία. Εµφανίζεται, συνήθως, σε ηλικιωµένα άτοµα, 

και σε άτοµα ηλικίας άνω των 75 ετών, η νόσος έναι υπευθυνη για ένα θάνατο άνα 1000 

άτοµα (Κalat, 1998; Romero et al., 2002). 

 Η κύρια βιολογική αιτία της διαταραχής είναι η σταδιακή εκφύλιση 

ντοπαµινεργικών νευρώνων της οδού από την συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας προς 

το ραβδωτό. Έχει βρεθεί ότι οι θέσεις δέσµευσης των υποδοχέων και η ενεργοποίηση 

των G πρωτεϊνών από αγωνιστές των υποδοχέων υπερλειτουργούν στη περιοχή των 

βασικών γαγγλίων, ως αποτέλεσµα του εκφυλισµού της ντοπαµινεργικής 

µελαινοραβδωτής οδού, που εµφζνίζουν ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο (Lastres-

Becker et al., 2001a). H συγκεκριµένη παρατήρηση συµφωνεί µε το εύρηµα σχετικά µε 

την αρνητική δράση που προκαλεί η ντοπαµίνη στο mRNA των CB1 υποδοχέων στο 

ραβδωτό. Κατά συνέπεια η υπερδραστηριότητα των CB1 υποδοχέων αποτελεί 

νευροπροσαρµοστική αλλαγή, στην υπολειτουργεία της ντοπαµινεργικής διαβίβασης στο 
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ραβδωτό. Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός, όπως και στην περίπτωση της 

νόσου Huntington, ότι η αλλαγή αυτή στους CB1 υποδοχείς εµφανίζεται πολύ νωρίς, 

πριν ακόµα την εκδήλωση των κυρίως κινητικών δυσλειτουργιών της νόσου, µε αύξηση 

του αριθµού των υποδοχέων σε πυρήνες των βασικών γαγγλίων, όπως διαπιστώθηκε σε 

ασθενείς που δεν είχαν εκδηλώσει ακόµα τα συµπτώµατα της ασθένειας (Lastres-Becker 

et al., 2001a). 

 Aντίστοιχα ευρήµατα φαίνεται να ισχύουν και σε πειραµατικά πρότυπα 

πρόκλησης της ασθένειας, ύστερα από χορήγηση 6-υδροξυντοπαµίνης στην περιοχή της 

µελαινοραβδωτής οδού σε επίµυες. Και σε αύτες τις περιπτώσεις παρουσιάζεται µια 

εντυπωσιακή αύξηση του γονιδίου έκφρασης του mRNA για τους CB1 υποδοχείς στο 

ραβδωτό (Romero et al., 2000). Ευρήµατα µε το πειραµατικό πρότυπο πρόκλησης της 

νόσου έπειτα από χορήγηση ρεσερπίνης, υποδεικνύουν, αντίστοιχα, αύξηση των 

επιπέδων των ενδογενών κανναβινοειδών στα βασικά γάγγλια το οποίο αντιστοιχεί, σε 

συµπεριφορικό επίπεδο, µε συµπεριφορά υποκινητικότητας. Αντίστοιχα, χορήγηση 

αγωνιστή των D1 ή D 2 υποδοχέων της ντοπαµίνης, επανέφερε στα φυσιολογικά επίπεδα 

την δραστηριότητα του συστήµατος κανναβινοειδών στα βασικά γάγγλια και σε 

συµπεριφορικό επίπεδο, ευόδωσε  την κινητική δραστηριότητα (Di Μarzo et al., 2000b). 

 Συµπερασµατικά, µπορούµε να υποθέσουµε, ότι κατά τη κλινική κατάσταση της 

νόσου Parkinson, παρατηρείται υπερδραστηριότητα του ενδογενούς συστήµατος 

κανναβινοειδών στα βασικά γάγγλια, γεγονός που σε συµπεριφορικό επίπεδο, αντιστοιχεί 

µε την εκδήλωση υποκινητικότητας που αποτελεί, χαρακτηριστικό σύµπτωµα της 

ασθένειας. 

 Σε θεραπευτικό επίπεδο, θα ήταν χρήσιµο για την αντιµετώπιση των 

συµπτωµάτων, η ανάπτυξη ανταγωνιστών των CB1 υποδοχέων, οι οποίοι θα 

αναστέλλουν την διέγερση των GABAεργικών νευρώνων που εντοπίζονται στην 

συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας, και κατά συνέπεια να αρθεί η ανασταλτική δράση 

που ασκούν στα ντοπαµινεργικά κυτταροσώµατα της ίδιας δοµής, και να αυξηθεί η 

πυροδότηση των νευρώνων στο ραβδωτό. Σε συµπεριφορικό επίπεδο, η κλινική 

εφαρµογή ανταγωνιστών, θα εξυπηρετούσε τη µείωση της βραδυκινησίας που 

παρατηρείται κατά τη νόσο 
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3.8.4 Άλλες κινητικές διαταραχές 

Έχει υποστηριχθεί ότι το ενδογενές σύστηµα κανναβινοειδών συµµετέχει και σε 

άλλες εξωπυραµιδικές ασθένειες. Από τις λίγες µελέτες που έχουν διεξαχθεί, έχει δειχθεί 

ότι, η ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων µειώνει την εκδήλωση δυσκινησίας, που 

παρατηρείται κατά τη θεραπευτική αγωγή µε L-DOPA για τη θεραπεία της νόσου 

Parkinson (Romero et al., 2002) Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι ενεργοποίηση των CB1 

υποδοχέων, µειώνει την σπαστικότητα, τα τικς και τη ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική 

συµπεριφορά που παρατηρούνται κατά το σύνδροµο Gilles de la Tourette (Piomelli et al., 

2000). 

 Παράλληλα, ευρήµατα υποστηρίζουν ότι τα κανναβινοειδή µειώνουν τον 

τρόµου και τη σπαστικότητα κατά τη πειραµατική πρόκληση σκλήρυνσης κατά πλάκας 

σε πειραµατόζωα. Παρουσιάστηκε υποτροπή των συµπτωµάτων έπειτα από χορήγηση 

του  ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων SR141716A (Baker et al., 2000). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι πραγµατοποιούνται ελεγχόµενες κλινικές µελέτες µε χορήγηση 

συνθετικών κανναβινοειδών σε ασθενείς που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας για 

να διαπιστωθεί η κλινική τους αποτελεσµατικότητα (Iversen, 2003).      

 

3.9 ∆ράσεις στο περιφερικό νευρικό σύστηµα 

 Πέρα από τις δράσεις των κανναβινοειδών στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, 

δράσεις εντοπίζονται και στο περιφερικό. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί η ικανότητα της 

κάνναβης να µειώνει την ενδοφθάλµια πίεση. Έχουν εντοπστει CB1 υποδοχείς στο 

µελάγχρουν επιθήλιο, όπου πιθανότατα επιδρούν  στην παραγωγή υδατοειδούς υγρού και 

στην στο κανάλι του Schlemm, όπου πιθανότατα επιδρούν στην έκκριση υδατοειδούς 

υγρού. Τοπική έγχυση τριών διαφορετικών αγωνιστών των κανναβινοειδών (WIN 

55,212-2, CP55940 και ανανταµίδιο) έδειξε ότι προκαλεί µείωση της ενδοφθάλµιας 

πίεσης σε κουνέλια, δράση που αντιστρέφεται ύστερα από χορήγηση ανταγωνιστή 

SR141716A. Σε θεραπευτικό επίπεδο, πιθανότατα, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν 

ανάλογα κανναβινοειδών που θα ενδείκνυνται για τη θεραπεία του γλαυκώµατος, που 

χαρακτηρίζεται άπο αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης ( Porter και Felder, 2001). 
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 H περιφερική δράση του συστήµατος των κανναβινοειδών σχετίζεται και µε τις 

καρδιαγγειακές λειτουργίες. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι τα ανάλογα των 

κανναβινοειδών προκαλούν αγγειοδιαστολή και υπόταση µέσω διεργασιών που 

ρυθµίζονται από τους CB1 υποδοχείς. Το ανανταµίδιο προκαλεί µείωση της αιµατικής 

πίεσης, δράση η οποία αναστέλλεται από τον ανταγωνιστή SR141617A. Παράλληλα,  

έχει δειχθεί ότι ο ανταγωνιστής αναστέλλει την υπόταση που προκαλείται από χορήγηση 

ενδοτοξίνης σε γάτες και αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσής στους µετά το σοκ. 

Αντίθετα, όµως χορήγηση του ανταγωνιστή µετά από αιµορραγικό σοκ, µειώνει τις 

πιθανότητες επιβίωσης, πιθανότατα λόγω µείωσης της αγγειοδιαστολής, γεγονός που 

επιταχύνει περαιτέρω την έγχυση ιστού. 

 Σε βιολογικό επίπεδο, η προκαλούµενη υπόταση από τους CB1 υποδοχείς, 

πιθανότατα να οφείλεται σε αναστολή που ασκούν αυτοί στη νορεπινεφρίνη, που 

απελευθερώνεται από τις απολήξεις συµπαθητικών νευρώνων. 

 Σε θεραπευτικό επίπεδο, η ανάπτυξη αγωνιστών των CB1 υποδοχέων θα ήταν 

χρήσιµη σε περιπτώσεις υπέρτασης που οφείλονται σε υπερδραστηριότητα 

συµπαθητικών νευρώνων, ενώ η ανάπτυξη ανταγωνιστών των CB1 υποδοχέων θα 

έβρισκε θεραπευτική εφαρµογή στις περιπτώσεις υπότασης που προκαλείται έπειτα από 

σοκ (πχ, ύστερα από απελευθέρωση ενδοτοξίνης) ( Porter και Felder, 2001).
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4.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Από όσα αναφέρθηκαν στην εισαγωγή γίνεται σαφές ότι τα κανναβινοειδή είναι 

ουσίες µε τεράστιο ενδιαφέρον και µε πολλές δυνητικά κλινικές εφαρµογές. Αν και 

εµφανίζουν ψυχοτρόπο δράση, έχουν µια άτυπη εικόνα, που αναµφισβήτητα διαφέρει 

από αυτή των κλασικών εξαρτησιογόνων ουσιών. Στόχος της µελέτης µας ήταν να 

µελετήσουµε τον ακριβή ρόλο του συστήµατος των κανναβινοειδών στη κινητική 

συµπεριφορά Η µελέτη µας είχε δύο φάσεις. Στη πρώτη φάση εξετάσαµε τις δόσεις του 

εκλεκτικού αγωνιστή των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών WIN 55,212-2 και του 

αναστολέα επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου ΑΜ 404 στην αυθόρµητη κινητική 

δραστηριότητα. Στη δεύτερη φάση στόχος µας ήταν να εξετάσουµε αν η χορήγηση των 

παραπάνω κανναβινοειδών µπορεί να επηρεάσει την υπερκινητικότητα που, ως γνωστόν, 

προκαλεί το ψυχοδιαγερτικό κοκαΐνη. Για την καταγραφή της κινητικής δραστηριότητας 

των επίµυων χρησιµοποιήθηκε ειδικός κλωβός καταγραφής µε φωτοκύτταρα, µε τον 

οποίο καταγράφονταν χωριστά οι οριζόντιες (µετακινήσεις-κινητικότητα) και χωριστά οι 

κάθετες κινήσεις (ανασηκώσεις).   . 
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Β. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

1.1 Ζώα  

 Χρησιµοποιήθηκαν αρσενικοί επίµυες Sprague-Dawley, 300-350 g. Πριν την 

διαδικασία του πειράµατος, τοποθετούνταν σε οµάδες των τριών, κάτω από συνθήκες 12 

ώρες κύκλου- 12 ώρες σκότους, µε ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και νερό. Η φροντίδα 

των ζώων και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ήταν σύµφωνες µε το ΝΙΗ 85-23 

(1985).  

 Πριν από κάθε πειραµατική διαδικασία, προηγούνταν 1 εβδοµάδα εξοικοίωσης µε 

τον πειραµατιστή. 

 

1.2 Κλωβός κινητικότητας και πειραµατική διαδικασία καταγραφής 

 Η καταγραφή της αυθόρµητης κινητικής δραστηριότητας µετρήθηκε µε σύστηµα 

κινητικότητας µε φωτοκύτταρα (Μοdel 7420, Ugo Basile). Aποτελούνταν από έναν 

ορθογώνιο κλωβό από Plexiglas (56x56x30), από µια ενσωµατωµένη ηλεκτρονική 

µονάδα καταγραφής και εκτυπωτή. Η κάτω επιφάνεια περιείχε οριζόντιες και κάθετες 

σειρές φωτοκυττάρων. Ο ειδικός καταγραφέας κατεγράφε τις διακοπές των δεσµίδων 

που προέκυπταν από τη κίνηση του πειραµατοζώου  και ο εκτυπωτής παρουσίαζε τα 

αποτελέσµατα ανά 5 λεπτά καταγραφής. Η συνολική καταγραφή περιελάµβανε 12 

5λεπτα καταγραφών (1 ώρα). Η χορήγηση των ουσιών πραγµατοποιούνταν 10 ή 15 

λεπτά πριν την τοποθέτηση του πειραµατοζώου στο κλωβό κινητικότητας. ∆ύο µέρες 

πριν την πειραµατική διαδικασία, το πειραµατόζωο τοποθετούνταν στο πειραµατικό 

δωµάτιο για 3 ώρες, προκειµένου να εξοικοιωθεί µε το χώρο. 

 Το κάθε ζώο λάµβανε µέρος µόνο σε µία ώρα καταγραφής, και µετά το πέρας 

αυτής, θανατώνονταν. 

 

1.3 Φάρµακα 

 Υδροχλωρική κοκαΐνη (Εθνικό Μονοπώλειο για τα Ναρκωτικά, Υπουργείο 

Υγείας, Ελλάδα) (5 mg/kg, 10 mg/kg, i.p) διαλύθηκε σε 0.9% φυσιολογικού ορού και 

χορηγήθηκε ενδοπεριταναϊκά (i.p.) σε αναλογία 1 mg/kg του σωµατικού βάρους. WIN 

55,212-2 (Tocris) και AM 404 (Tocris) διαλύθηκαν σε διάλυµα που αποτελούνταν από 
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5% διµεθυλσουλφοξίδη, 5% κρεµοφώριο ΕL και 0.9% ΝaCl, και χορηγήθηκαν 

ενδοπεριτοναϊκά σε αναλογία 3 mg/kg του σωµατικόυ βάρους. 

 

1.4 Πειραµατική ∆ιαδικασία 

1.4.1 Πείραµα 1: Επίδραση της οξείας χορήγησης WIN 55,212-2 στη κινητική 

συµπεριφορά πειραµατοζώων 

 Σαράντα τέσσερις επίµυες έλαβαν οξεία χορήγηση WIN 55,212-2 (0,3, 1 και 3 

mg/kg, i.p.) ή του εκδόχου του. Οι επίµυες χωρίστηκαν σε 4 οµάδες των 11 (οµάδα 1: 

έκδοχο, οµάδα 2: WIN 0.3 mg/kg, i.p., οµάδα 3: WIN 1 mg/kg, i.p., οµάδα 4: WIN 3 

mg/kg, i.p.). 

 

1.4.2 Πείραµα 2: Επίδραση της χορήγησης WIN 55,212-2 στην υπερκινητικότητα που 

προκαλεί η κοκαΐνη (5 mg/kg) 

 Τριάντα δύο επίµυες έλαβαν WIN 55,212-2 (1 mg/kg, i.p.) και ακολούθησε 5 

λεπτά αργότερα χορήγηση κοκαΐνης (5 mg/kg, i.p.). Οι επίµυες χωρίστηκαν σε 4 οµάδες 

των 8 (οµάδα 1: έκδοχο-φυσιολογικός ορός, οµάδα 2: έκδοχο-κοκαΐνη 5mg/kg, i.p. 

οµάδα 3: WIN 1 mg/kg i.p.-φυσιολογικός ορός, οµάδα 4: WIN 1mg/kg i.p.-κοκαΐνη 5 

mg/kg, i.p.).    . 

     

1.4.3 Πείραµα 3: Επίδραση της χορήγησης WIN 55,212-2 στην υπερκινητικότητα που 

προκαλεί η κοκαΐνη (10 mg/kg) 

 Τριάντα έξι επίµυες έλαβαν WIN 55,212-2 (1 mg/kg, i.p) και ακολούθησε 5 

λεπτά αργότερα χορήγηση κοκαΐνης (10 mg/kg, i.p.). Οι επίµυες χωρίστηκαν σε 4 οµάδες 

των 9 (οµάδα 1: έκδοχο-φυσιολογικός ορός, οµάδα 2: έκδοχο-κοκαΐνη 10 mg/kg, i.p, 

οµάδα 3: WIN 1 mg/kg, i.p.-φυσιολογικός ορός, οµάδα 4: WIN 1 mg/kg, i.p-κοκαΐνη 10 

mg/kg, i.p).  

   

1.4.4 Πείραµα 4: Επίδραση της οξείας χορήγησης ΑΜ 404 στην κινητική συµπεριφορά 

πειραµατοζώων 
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 Τριάντα έξι επίµυες έλαβαν ΑΜ 404 (3, 10, 30 mg/kg, i.p.) ή του εκδόχου του.Oι 

επίµυες χωρίστηκαν σε 4 οµάδες των 9 (οµάδα 1: έκδοχο, οµάδα 2: ΑΜ 3 mg/kg, i.p., 

οµάδα 3: AM 10 mg/kg, i.p.,οµάδα 4: AM 30 mg/kg, i.p.). 

 

1.4.5. Πείραµα 5: Επίδραση της χορήγησης ΑΜ 404 στην υπερκινητικότητα που 

προκαλεί η κοκαΐνη (5 mg/kg) 

 Τριάντα δύο επίµυες έλαβαν ΑΜ (10 mg/kg, i.p.) και ακολούθησε 5 λεπτά 

αργότερα χορήγηση κοκαΐνης (5 mg/kg, i.p.).Οι επίµυες χωρίστηκαν σε 4 οµάδες των 8 

(οµάδα 1: έκδοχο-φυσιολογικός ορός, οµάδα 2: έκδοχο-κοκαΐνη 5 mg/kg, i.p., οµάδα 3: 

ΑΜ 10 mg/kg, i.p.- φυσιολογικός ορός, οµάδα 4: ΑΜ 10 mg/kg, i.p.-κοκαΐνη 5 mg/kg, 

i.p.). . 

 

1.4.6 Πείραµα 6: Επίδραση της χορήγησης ΑΜ 404 στην υπερκινητικότητα που 

προκαλεί η κοκαΐνη (10 mg/kg) 

 Τριάντα δύο επίµυες έλαβαν ΑΜ (10 mg/kg, i.p.) και ακολούθησε 5 λεπτά 

αργότερα χορήγηση κοκαΐνης (10 mg/kg, i.p.). Οι επίµυες χωρίστηκαν σε 4 οµάδες των 8 

(οµάδα 1: έκδοχο-φυσιολογικός ορός, οµάδα 2: έκδοχο-κοκαΐνη 10 mg/kg, i.p, οµάδα 3: 

ΑΜ 10 mg/kg, i.p.- έκδοχο, οµάδα 4: ΑΜ 10 mg/kg, i.p.-κοκαΐνη 10 mg/kg, i.p.).  . 

   

1.5 Ανάλυση ∆εδοµένων και στατιστική επεξεργασία 

 Μετά την ολοκλήρωση των πειραµάτων, έγινε υπολογισµός του µέσου όρου των 

µετρήσεων για το κάθε ζώο του κάθε πειράµατος σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας. Στη 

συνέχεια, έγινε στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων των πειραµάτων µε τη 

χρησιµοποίηση της ανάλυσης διακύµανσης µονής και διπλής κατεύθυνσης (two-way και 

one-way ANOVA) αντίστοιχα. Σε περίπτωση στατιστικής σηµαντικότητας έγινε 

περαιτέρω επεξεργασία µε το στατιστικό κριτήριο LSD. 
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
ΜΕΛΕΤΗ 1η

Πείραµα 1ο: Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων των 

κανναβινοειδών WIN 55,212-2 στην κινητική δραστηριότητα των επίµυων. 

Η επίδραση του WIN 55,212-2 στην κινητική δραστηριότητα και τις ανασηκώσεις των 

επίµυων παρουσιάζεται στο Γράφηµα 1. Το WIN 55,212-2 µείωσε σηµαντικά ( F (3, 43) 

= 3.574, P = 0.022) την κινητικότητα των επίµυων [Γράφηµα 1A], ενώ υπήρξε 

στατιστικώς σηµαντική µείωση και στις ανασηκώσεις ( F (3, 43) = 4.321, P = 0.010) 

[Γράφηµα 1B]. Περαιτέρω επεξεργασία µε το στατιστικό κριτήριο LSD έδειξε ότι η 

κινητικότητα µειώθηκε µετά τη χορήγηση των  δυο υψηλότερων δόσεων χορήγησης (1 

και 3mg/kg), ενώ οι ανασηκώσεις µειώθηκαν και στις τρεις δόσεις χορήγησης του WIN 

55,212-2 (0.3, 1 και 3mg/kg, i.p.), σε σχέση µε την οµάδα που έλαβε το έκδοχο του 

 

φαρµάκου. 

ράφηµα 1Α. Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών 
 3m
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Γ
WIN 55,212-2 (0, 0.3, 1 και g/kg, i.p.) στην κινητική δραστηριότητα των επίµυων (n=44). Οι 
αστερίσκοι (*) υποδεικνύουν µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από την οµάδα ελέγχου. (p ≤ 
0.05)  
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Γράφηµα 1Β. Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών 

IN 55,212-2 (0, 0.3, 1 και 3mg/kg, i.p.) στις ανασηκώσεις των επίµυων (n=44). Οι αστερίσκοι W
(*) υποδεικνύουν µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από την οµάδα ελέγχου. (p ≤ 0.05)  
 

 102



Πείραµα 2ο: Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB  υποδοχέων των 

κανναβινοειδών WIN 55,212-2 στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την 

κοκαΐνη (5mg/kg). 

1

Η επίδραση του WIN 55,212-2 στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την κοκαΐνη 

(5mg/kg) παρουσιάζεται στο Γράφηµα 2. Το WIN 55,212-2 (1mg/kg, i.p.) µείωσε 

σηµαντικά ( F (3, 31) = 12.589, P = 0.001) την υπερκινητικότητα που προκάλεσε η 

κοκαΐνη [Γράφηµα 2Α], ενώ υπήρξε στατιστικώς σηµαντική µείωση και στις 

ανασηκώσεις ( F (3, 31) =11.355, P = 0.002) [Γράφηµα 2Β]. Περαιτέρω επεξεργασία µε 

το στατιστικό κριτήριο LSD έδειξε ότι η οµάδα που έλαβε WIN+cocaine δεν διέφερε από 

την οµάδα ελέγχου που έλαβε vehicle+saline. Το WIN 55,212-2 δεν είχε καµία δράση 

στην κινητικότητα per se. 

 

ράφηµα 2Α. Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών 
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WIN 55,212-2 (1mg/kg, i.p.) στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την κοκαΐνη (5mg/kg) 
[n=32]. Ο αστερίσκος (*) υποδεικνύει µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από την οµάδα 
ελέγχου. (p ≤ 0.05)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 103



 
 

WIN 55,212-2 - COCAINE

*

mg/kg
0

50

100

150

200

veh-sal veh-coc5 WIN1-sal WIN1-coc5

Μ
ετ
ρή

σ
ει
ς

Ανασηκώσεις

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ  ράφηµα 2Β. Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών
WIN 55,212-2 (1mg/kg, i.p.) στην αύξηση των ανασηκώσεων που προκαλούνται από την 
κοκαΐνη (5mg/kg) [n=32]. Ο αστερίσκος (*) υποδεικνύει µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από 
την οµάδα ελέγχου. (p ≤ 0.05)  
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Πείραµα 3ο: Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB  υποδοχέων των 

κανναβινοειδών WIN 55,212-2 στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την 

κοκαΐνη (10mg/kg). 

1

Η επίδραση του WIN 55,212-2 στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την κοκαΐνη 

(10mg/kg) παρουσιάζεται στο Γράφηµα 3. Το WIN 55,212-2 (1mg/kg, i.p.) µείωσε 

σηµαντικά ( F (3, 35) = 28.367, P < 0.0001) την υπερκινητικότητα που προκάλεσε η 

κοκαΐνη [Γράφηµα 3Α], ενώ υπήρξε στατιστικώς σηµαντική µείωση και στις 

ανασηκώσεις ( F (3, 35) =5.294, P = 0.028) [Γράφηµα 3Β]. Περαιτέρω επεξεργασία µε το 

στατιστικό κριτήριο LSD έδειξε ότι µόνο η οµάδα που έλαβε έκδοχο+ κοκαΐνη διέφερε 

σηµαντικά από την οµάδα ελέγχου τόσο στην κινητικότητα όσο και στις ανασηκώσεις. 

Το WIN 55,212-2 δεν είχε καµία δράση στην κινητικότητα per se. 
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Γράφηµα 3Α. Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών 
WIN 55,212-2 (1mg/kg, i.p.) στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την κοκαΐνη 
(10mg/kg) [n=36]. Ο αστερίσκος (*) υποδεικνύει µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από την 
οµάδα ελέγχου. (p ≤ 0.05 
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Γράφηµα 3Β. Μελέτη της επίδρασης του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών 
WIN 55,212-2 (1mg/kg, i.p.) στην αύξηση των ανασηκώσεων που προκαλούνται από την 
κοκαΐνη (10mg/kg) [n=36]. Ο αστερίσκος (*) υποδεικνύει µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά 
από την οµάδα ελέγχου. (p ≤ 0.05)  
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ΜΕΛΕΤΗ 2η

Πείραµα 1ο: Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών 

ΑΜ-404 στην κινητική δραστηριότητα των επίµυων. 

Η δράση του AM-404 στην κινητικότητα και τις ανασηκώσεις παρουσιάζεται στο 

Γράφηµα 4. Ο αναστολέας επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου AM-404 (0, 3, 10 και 

30mg/kg, i.p.) δεν προκάλεσε καµία αλλαγή στην κινητική δραστηριότητα των επίµυων 

[Γράφηµα 4Α] σε καµία από τις δόσεις χορήγησης ( F (3, 35) = 0.359, P = 0.783). ∆εν 

υπήρξε καµία δράση της ουσίας ούτε στις ανασηκώσεις των πειραµατόζωων ( F (3, 35) = 

0.700, P = 0.559) [Γράφηµα 4Β].  

 

ράφηµα 4Α. Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών ΑΜ-404 (0, 
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3, 10 και 30mg/kg, i.p.)  στην κινητική δραστηριότητα των επίµυων [n=36].  
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Γράφηµα 4Β. Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών ΑΜ-404 (0, 
3, 10 και 30mg/kg, i.p.) στις ανασηκώσεις των επίµυων [n=36].  
 

 108



Πείραµα 2ο: Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών 

ΑΜ-404 στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την κοκαΐνη (5mg/kg). 

Η δράση του AM-404 στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την κοκαΐνη 

(5mg/kg) παρουσιάζεται στο Γράφηµα 5. Ο αναστολέας επαναπρόσληψης του 

ανανταµιδίου AM-404 (10mg/kg, i.p.) µείωσε σηµαντικά την υπερκινητική 

δραστηριότητα που προκάλεσε η κοκαΐνη [Γράφηµα 5Α] ( F (3, 31) = 5.061, P = 0.033). 

Περαιτέρω επεξεργασία µε το στατιστικό κριτήριο LSD έδειξε ότι η διαφορά αυτή ήταν 

στατιστικώς σηµαντική σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Επιπλέον, υπήρξε 

στατιστικώς σηµαντική µείωση των ανασηκώσεων των πειραµατόζωων που προκάλεσε η 

κοκαΐνη ( F (3, 31) = 5.565, P = 0.026) [Γράφηµα 5Β].  
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Γράφηµα 5Α. Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών ΑΜ-404 
(10mg/kg, i.p.) στην υπερκινητική δραστηριότητα που προκαλεί η κοκαΐνη (5mg/kg, i.p.) 
[n=32]. Ο αστερίσκος (*) υποδεικνύει µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από την οµάδα 
ελέγχου. (p ≤ 0.05)   
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ράφηµα 5Β. Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών ΑΜ-404 
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(10mg/kg, i.p.) στις ανασηκώσεις που προκαλεί η κοκαΐνη (5mg/kg, i.p.) [n=32]. Ο αστερίσκος 
(*) υποδεικνύει µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από την οµάδα ελέγχου. (p ≤ 0.05) 
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Πείραµα 3ο: Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών 

ΑΜ-404 στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την κοκαΐνη (10mg/kg). 

Η δράση του AM-404 στην υπερκινητικότητα που προκαλείται από την κοκαΐνη 

(10mg/kg) παρουσιάζεται στο Γράφηµα 6. Ο αναστολέας επαναπρόσληψης του 

ανανταµιδίου AM-404 (10mg/kg, i.p.) δεν είχε καµία επίδραση στην υπερκινητική 

δραστηριότητα που προκάλεσε η κοκαΐνη [Γράφηµα 6Α] ( F (3, 31) = 0.043, P = 0.838), 

ενώ υπήρξε σαφής µείωση στον αριθµό των ανασηκώσεων των πειραµατόζωων που 

προκάλεσε η κοκαΐνη ( F (3, 31) = 6.020, P = 0.003) [Γράφηµα 6Β]. 
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Γράφηµα 6Α. Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών ΑΜ-404 
(10mg/kg, i.p.)  στην υπερκινητικότητα που προκαλεί η κοκαΐνη (10mg/kg, i.p.) [n=32]. Οι 
αστερίσκοι (*) υποδεικνύουν µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από την οµάδα ελέγχου. (p ≤ 
0.05)   
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ράφηµα 6B. Μελέτη της επίδρασης του ρυθµιστή των ενδογενών κανναβινοειδών ΑΜ-404 
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(10mg/kg, i.p.) στις ανασηκώσεις που προκαλεί η κοκαΐνη (10mg/kg, i.p.) [n=32]. Ο αστερίσκος 
(*) υποδεικνύει µια στατιστκώς σηµαντική διαφορά από την οµάδα ελέγχου. (p ≤ 0.05)   
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∆. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Συνοπτικά, τα κυριότερα ευρήµατα της µελέτης µας υποδεικνύουν ότι η οξεία 

χορήγηση του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων WIN 55, 212-2 προκάλεσε µείωση της 

κινητικής δραστηριότητας των πειραµατοζώων στις δόσεις του 1 και 3mg/kg. H οξεία 

χορήγηση του ΑΜ 404 παρ’ όλο που δεν προκάλεσε καµία στατιστικώς σηµαντική 

αλλαγή στην κινητική δραστηριότητα, διαφαίνεται ότι προκαλεί µια τάση για µείωση της 

κινητικότητας, στη δόση των 30mg/kg (γράφηµα 4Α) και µια εµφανέστερη 

δοσοεξαρτώµενη τάση µείωσης στις ανασηκώσεις (γράφηµα 4Β) Η υπερκινητικότητα 

που προκάλεσε η κοκαΐνη (και στις δύο δόσεις των 5 και 10 mg/kg) αντιστράφηκε 

πλήρως από τον αγωνιστή των CB1 υποδοχέων (1 mg/kg) (γραφήµατα 2Α, 2Β και 3Α, 

3Β). Tην ίδια δράση στην υπερκινητικότητα που προκάλεσε η κοκαΐνη είχε και ο 

αναστολέας επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου, ΑΜ 404 (10 mg/kg) στη δόση των 5 

mg/kg κοκαΐνης (γραφήµατα 5Α και 5Β), ενώ διαπιστώθηκε σαφής µείωση των 

ανασηκώσεων που προκάλεσε η κοκαΐνη στα 10 mg/kg κοκαΐνης (γράφηµα 6Β). 

Έχει δειχθεί από προηγούµενες µελέτες ότι το συνθετικό κανναβινοειδές ∆9-ΤΗC 

και το ενδογενές κανναβινοειδές ανανταµίδιο, προκαλούν µείωση της κινητικής 

δραστηριότητας (Oviedo et al.,1993; Navaro et al.,1993;Rodriguez et al., 1994). Ο 

µηχανισµός αναστολής της κινητικότητας είναι αποτέλεσµα της µειωµένης 

ντοπαµινεργικής δραστηριότητας της µελαινοραβδωτής οδού. Έχει δειχθεί ότι χορήγηση 

ανανταµιδίου ή ∆9-ΤΗC, προκαλεί µείωση της δραστηριότητας της υδροξυλάσης της 

τυροσίνης, πρόδροµος ουσία της ντοπαµίνης, η οποία ευθύνεται για την σύνθεση του 

νευροδιαβιβαστή στο ραβδωτό (Romero et al., 1995). Επειδή δεν συνεντοπίζονται CB1 

υποδοχείς στις απολήξεις των ντοπαµινεργικών νευρώνων στο ραβδωτό, η ανασταλτική 

δράση των CB1 υποδοχέων επιτυγχάνεται µε τη µεσολάβηση των GABAεργικών 

νευρώνων στη συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας, όπου εντοπίζονται τα 

ντοπαµινεργικά κυτταροσώµατα. Χορήγηση ανταγωνιστή των GABAB υποδοχέων αλλά 

όχι των GABAA, προκάλεσε αναστολή της δράσης του ανανταµιδίου, που σε 

συµπεριφορικό επίπεδο αντιστοιχεί µε αναστολή της υποκινητικότητας (Romero et al., 

1995). Παρ’ όλα αυτά, έχει γίνει προσπάθεια να εξακριβωθεί η ακριβής βιολογική 

αλληλεπίδραση του ντοπαµινεργικού συστήµατος µε αυτό των κανναβινοειδών, που 

σχετίζεται µε τις δράσεις στην κινητική συµπεριφορά. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί ότι 

 113



χορήγηση λεβοναντραδόλης, αγωνιστή των CB1 υποδοχέων, προκάλεσε ακινησία και 

καταληψία στα πειραµατόζωα, δράσεις οι οποίες αντιστράφηκαν µε χορήγηση είτε 

αγωνιστή των D1  υποδοχέων 6-Βr-APB, είτε µε χορήγηση αγωνιστή των D2 υποδοχέων 

κουϊνερολάνη. Αντίθετα, συγχορήγηση του D1 ανταγωνιστή SCH23390 µε την 

λεβοναντραδόλη ενδυνάµωσε την δράση του αγωνιστή των υποδοχέων των 

κανναβινοειδών µε αποτέλεσµα την πρόκληση καταληψίας (Μeschler et al., 2000). Σε 

βιοχηµικό επίπεδο, οι αγωνιστές των D1 υποδοχέων προκαλούν διέγερση της αδενυλικής 

κυκλάσης, ενώ αντίθετα οι D2 µείωση της δραστηριότητας της, όπως συµβαίνει  µε τους 

CB1 υποδοχείς. Κατά συνέπεια, ενώ αγωνιστές και των δύο ντοπαµινεργικών  υποδοχέων 

παρουσιάζεται να έχουν την ίδια συµπεριφορική απόκριση, δηλαδή αναστολή της 

κινητικής δραστηριότητας που προκαλείται από τη διέγερση των CB1 υποδοχέων, σε 

βιοχηµικό επίπεδο οι D1 και D2 υποδοχείς, παρουσιάζουν αντίθετη ακριβώς 

δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό, πιθανότατα να καταδεικνύει την έµµεση 

αλληλεπίδραση των δύο συστηµάτων και ενισχύει την άποψη της απουσίας 

συνεντοπισµού των ντοπαµινεργικών και των υποδοχέων των κανναβινοειδών στους 

ίδιους νευρώνες. 

 Φαρµακολογική µελέτη έχει διεξαχθεί και µε τον αγωνιστή των CB1 υποδοχέων 

των κανναβινοειδών WIN 55,212-2, στην όποια βρέθηκε ότι σε οξεία χορήγηση 

προκαλεί υποκινητικότητα και είναι δυνατον να αναστέλλει την δράση του αντίστροφου 

αγωνιστή ΑΜ 281, ο οποίος, όταν χορηγείται µόνος του προκαλεί υπρκινητικότητα σε 

επίµυες (Cosenza et al., 2000). Η ίδια ουσία έχει βρεθεί ότι, µε ενδοπεριτοναϊκή 

χορήγησή της προκαλεί αύξηση στον ρυθµό πυροδότησης των GABAεργικών νευρώνων 

της συµπαγούς µοίρας της µέλαινας ουσίας, µε αποτέλεσµα τη µείωση της κινητικής 

συµπεριφοράς (Μiller et al., 1995). 

 Τα παραπάνω ευρήµατα συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, 

σχετικά µε την ικανότητα των κανναβινοειδών να προκαλέσουν µείωση της 

κινητικότητας στα πειραµατόζωα. Με βάση τα ευρήµατα αυτά, υποθέσαµε ότι χορήγηση 

αγωνιστών των κανναβινοειδών θα αναστείλει τη δράση ουσιών που προκαλούν 

υπερκινητικότητα. Προηγούµενη µελέτη έχει δείξει ότι χορήγηση WIN 55,212,2 

ανέστειλε την υπερκινητικότητα που προκάλεσε η λεβοντόπα, ενώ αντίθετα, δε συνέβη 

το ίδιο µε το ΑΜ 404 (Segovia et al., 2003). Παράλληλα έχει δειχθεί ότι χορήγηση του 
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HU-210, ανέστειλε την κινητικότητα που προκλήθηκε από την κοκαΐνη και επιπρόσθετα, 

οξεία χορήγηση του HU-210 ανέστειλε τις στερεοτυπικές κινήσεις και τη συµπεριφορά 

αναζήτησης που προκλήθηκε από τη χορήγηση του αγωνιστή των D1/D2 υποδοχέων της 

ντοπαµίνης  CQP 201-403 (Ferrari et al., 1999)    Αντίστοιχα από τη παρούσα έρευνα 

δείχθηκε ότι υπήρξε στατιστικώς σηµαντική αύξηση της κινητικότητας στην οµάδα των 

πειραµατοζώων που έλαβαν κοκαΐνη. Η δράση της κοκαΐνης αναστάλθηκε από τη 

χορήγηση του αγωνιστή των CB1 υποδοχέων  των WIN 55,212-2 και από τη χορήγηση  

του αναστολέα επαναπρόσληψης του ανανταµιδίου ΑΜ 404. Κατά συνέπεια 

καταδεικνύεται ότι οι CB1  υποδοχείς, σε φυσιολογικές καταστάσεις παίζουν ρυθµιστικό 

ρόλο για την ισορροπία της νευροδιαβίβασης στα βασικά γάγγλια.  

Ο ρυθµιστικός ρόλος των CB1 υποδοχέων στη λειτουργία των 

νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων των βασικών γαγγλίων, έχει δειχθεί µέσα από πρότυπα 

µελέτης κινητικών διαταραχών κυρίως για τη νόσο Ηuntington και τη νόσο Parkinson, 

ασθένειες κατά τις οποίες η κινητική δραστηριότητα διαταράσσεται Κατά τη νόσο 

Ηuntington παρατηρείται υπερλειτουργία των διεγερτικών νευροδιαβιβαστών, 

γλουταµινικού οξέος και ντοπαµίνης, που σε συµπεριφορικό επίπεδο µεταφράζεται στην 

υπερκινητικότητα και τα τικ που παρατηρούνται στους ασθενείς. ∆εδοµένα από 

πειραµατικό πρότυπο πρόκλησης της νόσου σε πειραµατόζωα έπειτα από χορήγηση 3-

νιτροπροπιονικού οξέος, υποδεικνύουν ότι η χορήγηση ανανταµιδίου και ∆9-ΤΗC 

προκαλεί αναστολή της κινητικής δραστηριότητας σε επίµυες (Romero et al., 1995), και 

ότι αποκλεισµός των CB1 υποδοχέων µε χορήγηση του εκλεκτικού ανταγωνιστή SR 

141716A αντιστρέφει πλήρως τη δράση των αγωνιστών, προκαλώντας µείωση του 

ρυθµού πυροδότησης των GABAεργικών νευρώνων, και κατά συνέπεια άρση της 

αναστολής της ντοπαµινεργικής διαβίβασης προς το ραβδωτό (Guedet et al., 1995). 

Παροµοίως, έχει δειχθεί µε τη χρήση του ίδιου πειραµατικού µοντέλου, ότι χορήγηση 

του άµεσου αγωνιστή CP-55940 ή χορήγηση του ρυθµιστή AM 404, επέφερε µείωση της 

υπερκινητικότητας και οδήγησε σε αποκατάσταση της GABAεργικής δεισλειτουργίας 

(Lastres και Becker, 2002b).  Ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες έδειξαν παρόµοια δράση 

των CB1 υποδοχέων στη νευροδιαβίβαση του γλουταµινικού οξέος στη περιοχή των 

βασικών γαγγλίων. Πιο συγκεκριµένα η διέγερση  των CB1 υποδοχέων αναστέλει την 

απελευθέρωση του γλουταµινικού οξέος µε αποτέλεσµα την εκδήλωση 
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υποκινητικότητας. Η δράση αυτή αναστέλλεται µε τη χορήγηση του ανταγωνιστή των 

CB1 υποδοχέων  SR 141716A  (Szabo et al., 2000). Επιπλέον, παρατηρούνται 

νευροπροσαρµοστικές αλλαγές, που αφορούν στη µειωµένη λειτουργικότητα των CB1 

υποδοχέων στη µέλαινα ουσία, στην ωχρά σφαίρα, και σε µικρότερο βαθµό στο κέλυφος 

(Glass et al., 1993, 2000)   

Το νευροβιολογικό υπόβαθρο της νόσου Parkinson αφορά στην µειωµένη 

ντοπαµινεργική διαβίβαση από τη µέλαινα ουσία προς το ραβδωτό λόγω εκφυλισµού των 

νευρώνων της οδού. Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι συντελούνται νευροπροσαρµοστικές 

αλλαγές των CB1 υποδοχέων στην περιοχή της µελαινοραβδωτής οδού, όπως αυτές 

διαπιστώνονται από υπερέκφραση των υποδοχέων στην περιοχή που έχει υποστεί 

καταστροφή (Romero et al., 2000). Η παρατήρηση αυτή συµφωνεί µε το εύρηµα ότι, σε 

φυσιολογικές συνθήκες, η ντοπαµίνη ασκεί ανασταλτική δράση στο γονίδιο έκφρασης 

του mRNA των CB1 υποδοχέων στην περιοχή του ραβδωτού (Mailleux και 

Vanderhaeghen, 1993). Aντίθετα, χορήγηση ∆9-ΤΗC, µειώνει τη δραστηριότητα της 

υδροξυλάσης της τυροσίνης, αντικατροπτίζοντας την ανασταλτική δράση της ∆9-ΤΗC 

στη σύνθεση της ντοπαµίνης στο ραβδωτό (Ferrari et al., 1999).   Επιπλέον, µελέτη µε 

πειραµατικό πρότυπο πρόκλησης της νόσου έπειτα από χορήγηση ρεσερπίνης, έδειξε 

αύξηση των επιπέδων των ενδοκανναβινοειδών στη περιοχή των βασικών γαγγλίων, που 

σε συµπεριφορικό επίπεδο µεταφράζεται σε υποκινητικότητα των πειραµατοζώων. 

Αντίθετα, χορήγηση εκλεκτικών αγωνιστών των D1 ή D2 υποδοχέων της ντοπαµίνης, 

επέφερε, σε νευροβιολογικό επίπεδο αποκατάσταση των επιπέδων των κανναβινοειδών, 

που αντιστοιχεί, σε συµπεριφορικό επίπεδο, µε διέγερση της κινητικότητας. (Di Marzo et 

al., 2000b). Mια άλλη παράµετρος της νόσου  Parkinson είναι οι ανεπιθύµητες ενέργειες 

που προκαλούνται από τη θεραπεία της νόσου µε L-DOPA. Πιο συγκεκριµένα, κατά την 

ασθένεια η GABAεργική διαβίβαση από την ωχρά σφαίρα προς την µέλαινα ουσία 

(έµµεσο µονοπάτο) είναι αυξηµένη, ενώ αντίθετα, οι GABAεργικοί νευρώνες από το 

ραβδωτό προς την µέλαινα ουσία (άµεσο µονοπάτι), υπολειτουργούν. Φαρµακοθεραπεία 

µε L-DOPA προκαλεί ακριβώς την αντίθετη δραστηριότητα των οδών (υπολειτουργία 

έµµεσου µονοπατιού και υπερλειτουργία του άµεσου µονοπατιού) Σε συµπεριφορικό 

επίπεδο, η δραστηριοτήτα που προκαλεί η L-DOPA αντιστοιχεί µε την δυσκινησία που 

παρατηρείται σε ασθενείς που λαµβάνουν χρόνια χορήγηση της ουσίας. Έχει δειχθεί ότι 
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χορήγηση WIN 55,212-2 µείωσε τη δυσκινησία που προκλήθηκε από τη χορήγηση L-

DOPA σε επίµυες  οι οποίοι είχαν λάβει ρεσερπίνη, ουσία που µιµείται τα παρκινσονικά 

συµπτώµατα. Tη δράση αυτή δεν επέδειξε ο ρυθµιστής των ενδογενών κανναβινοειδών 

ΑΜ 404. (Segovia et al., 2003). Συµπερασµατικά, και στις δυο περιπτώσεις των 

κινητικών διαταραχών, έχει διαπιστωθεί δυσλειτουργία των CB1 υποδοχέων στα βασικά 

γάγγλια  (υπολειτουργία στη περίπτωση της νόσου Huntington, υπερλειτουργία στη 

περίπτωση της νόσου Parkinson), πρίν ακόµα την εµφάνιση των κυριότερων κινητικών 

συµπτωµάτων (Romero et al., 2002). Κατά συνέπεια, σε µη παθοφυσιολογικές 

καταστάσεις, οι CB1 υποδοχείς λειτουργούν ως ρυθµιστές της δραστηριότητας της 

GABAεργικής, ντοπαµινεργικής και γλουταµινεργικής διαβίβασης, επιτυγχάνοντας την 

λειτουργική ισορροπία στη περιοχή των βασικών γαγγλίων. ∆ιέγερση των CB1 

υποδοχέων, προκαλεί ευώδωση του ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή GABA, µείωση της 

γλουταµινεργικής και ντοπαµινεργικής νευροδιαβίβασης, και σε συµπεριφορικό επίπεδο 

εκδήλωση υποκινητικότητας (Schabo et al., 2000; Romero et al., 1995).  

Μια δεύτερη παράµετρος που αξίζει να σηµειωθεί αφορά στις συµπεριφορικές 

δράσεις των κανναβινοειδών, σε σύγκριση µε άλλες κλασικές εξαρτησιογόνες ουσίες. 

Έχει δειχθεί ότι τα ψυχοδιεργετικά (κοκαΐνη, αµφεταµίνη), τα οπιοειδή σε χαµηλές 

δόσεις (µορφίνη, ηρωΐνη) και άλλες εθιστικές ουσίες (π.χ. νικοτίνη, φαινκυκλιδίνη) 

προκαλούν υπερκινητικότητα στα πειραµατόζωα. Αντίθετα, όπως δείξαµε και σε αυτή τη 

µελέτη, τα κανναβινοειδή καταστέλλουν την κινητική συµπεριφορά. Ενδιαφέρον είναι 

επίσης το εύρηµά µας ότι αντιστρέφουν την υπερκινητικότητα που προκαλεί η κοκαΐνη. 

Παροµοίως, έχει δειχθεί ότι ∆9-ΤΗC ανταγωνίζεται την υπερκινητικότητα που προκαλεί 

κοκαΐνη και η αµφεταµίνη (Pryor et al., 1978). Παράλληλα, πρόσφατη σχετική έρευνα µε 

τη χρήση του πειραµατικού µοντέλου πρόκλησης σχιζοφρένειας έπειτα από χορήγηση d-

αµφεταµίνης, ουσία που προκαλεί υπερκινητικότητα στα πειραµατόζωα όπως και η 

κοκαΐνη, έδειξε ότι η ∆9-ΤΗC κατέστειλε τις στερεοτυπικές κινήσεις των 

πειραµατοζώων (Gorriti et al.,1999). Στην παρούσα έρευνα δείξαµε ότι το ίδιο 

συµπεριφορικό αποτέλεσµα επιτυγχάνεται µε αναστολή της δράσης της κοκαΐνης από το 

WIN 55,212-2 και το ΑΜ 404. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλεπίδραση 

κοκαΐνης και κανναβινοειδών σε διεργασίες ενίσχυσης. Συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι η 

ενισχυτική δράση της κοκαΐνης αναστέλλεται έπειτα από χορήγηση του WIN 55,212-2, 
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όπως υποδεικνύεται από την αύξηση του ουδού ερεθισµού των πειραµατοζώων (Vlachou 

et al., 2002). Kατά συνέπεια, τόσο από τις προαναφερθείσες έρευνες, όσο και από την 

παρούσα, διαφαίνεται αφ’ ενός η διαφορετική δράση των κανναβινοειδών έναντι των 

άλλων ψυχοτρόπων ουσιών στην συµπεριφορά της κινητικότητας, και αφ’ ετέρου, η 

ανασταλτική δράση που ασκεί το ενδογενές σύστηµα κανναβινοειδών σε συµπεριφορές 

που προκαλλούνται από εθιστικές ουσίες όπως η κοκαΐνη και η d-αµφεταµίνη (ενίσχυση, 

κινητικότητα). 

 Αρκετές µελέτες έχουν καταδείξει την αναλγητική, αντιεµετική και ορεξιογόνο 

δράση των κανναβινοειδών ενώ έχει εγκριθεί η ιατρική χρήση συνθετικών ουσιών που 

ενεργοποιούν άµεσα τους CB1 υποδοχείς, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

διαταράσσονται οι συγκεκριµένες λειτουργίες (καρκίνος, ΑIDS). Παρ’ όλα αυτά, καθώς 

δεν εξαλείφονται οι ψυχοτρόπες δράσεις των κανναβινοειδών, οι οποίες ως επί το 

πλείστον προκύπτουν από την άµεση διέγερση των CB1 υποδοχέων, η κλινική χρήση 

τους παραµένει αµφιλεγόµενη και ως εκ τούτου είναι περιορισµένη. ∆εδοµένου του 

ρυθµιστικού ρόλου που διαδραµατίζουν σε κινητικές διαταραχές και της ανασταλτικής  

δράσης που ασκούν σε άλλες ψυχοτρόπες ουσίες, οι µελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν 

να στραφούν στην ανάπτυξη συνθετικών ουσιών µε έµµεση δράση στους CB1 υποδοχείς, 

οι οποίες θα δρουν επηρεάζοντας τα στάδια της σύνθεσης, της επαναπρόσληψης ή της 

απενεργοποίησης των ενδογενών κανναβινοειδών. Η κλινική τους χρησιµότητα θα 

µπορούσε να δειχθεί σε κινητικές διαταραχές όπως η νόσος Huntington, µε την ανάπτυξη 

π.χ. αναστολέων επαναπρόσληψης των ενδογενών κανναβινοειδών, στη νόσο Parkinson, 

µε ανταγωνιστές των ενδογενών κανναβινοειδών, και σε άλλες νευρολογικές ασθένειες 

όπου διαταράσσονται οι κινητικές λειτουργίες όπως το σύνδροµο Gilles de la Tourete και 

η σκλήρυνση κατά πλάκας. 

Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα της µελέτης µας υποδεικνύουν ότι υπάρχουν 

ουσιαστικές διαφορές µεταξύ κανναβινοειδών και κλασικών εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Επιπλέον, τα κανναβινοειδή φαίνεται να αναστέλλουν συµπεριφορές, που εκδηλώνονται 

από άλλες κλασικές εθιστικές ουσίες (κινητικότητα, ενίσχυση). Κατά συνέπεια, η 

ανάπτυξη ρυθµιστικών µορίων που ευωδώνουν την νευροδιαβίβαση των ενδογενών 

κανναβινοειδών, κατά το πρότυπο των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης της 
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σεροτονίνης  (SSRI), θα µπορούσε να αποτελέσει στο µέλλον θεραπευτικό στόχο και σε 

περιπτώσεις φαρµακευτικής απεξάρτησης από κλασικές εθιστικές ουσίες.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 Το ενδογενές σύστηµα κανναβινοειδών αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα 

νεοανακαλυφθέντα συστήµατα του νευρικού συστήµατος. Έχει διαπιστωθεί η ανάµειξη 

του σε διάφορες διεργασίες, όπως στην αναλγησία, στην ρύθµιση της όρεξης, στις 

διεργασίες µάθησης-µνήµης, στη ρυθµίσεις του έµετου, στην κινητικότητα και στις 

διαδικασίες ενίσχυσης-ανταµοιβής. Η εµπλοκή του συστήµατος σε µια ποικιλλία 

συµπεριφορών καταδεικνύει το ρυθµιστικό ρόλο που διαδραµατίζει αυτό στη λειτουργία 

και άλλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων, δοµών και εν τέλει αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την εκδήλωση συγκεκριµένων συµπεριφορών. 

 Οι έρευνες για το ενδογενές σύστηµα κανναβινοειδών συνεχίζονται ώστε να 

διαφωτιστεί καλύτερα ο ρόλος του σε σηµαντικές πτυχές της ανθρώπινης συµπεριφοράς, 

όπως αυτής της ενίσχυσης από εξαρτησιογόνες και η ικανότητα ή όχι των 

κανναβινοειδών να προκαλέσουν εξάρτηση και ο ρόλος τους σε σοβαρές 

παθοφυσιολογικές καταστάσεις, όπως στις διαταραχές της κίνησεις. Στόχος των 

µελλοντικών ερευνών, είναι η παραγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων για τον ακριβή 

ρόλο του συστήµατος σε τέτοιου είδους διεργασίες και η ανάπτυξη φαρµακολογικών 

ουσιών για την αντιµετώπιση κινητικών διαταραχών, (όπως η νόσος Parkinson και η 

νόσος Huntington), και του εθισµού.  
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