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1. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ καξηρνπάλα είλαη ε πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελε παξάλνκε νπζία παγθνζκίσο, κε ηνπο 

εθήβνπο λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε ηεο. χκθσλα κε 

κειέηεο, ε ρξφληα έθζεζε ζηελ θάλλαβε θαη ζε ζπλζεηηθά θαλλαβηλνεηδή θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εθεβείαο απμάλεη ηνλ θίλδπλν έλαξμεο ηεο ρξήζεο άιισλ εζηζηηθψλ νπζηψλ ζηελ ελήιηθε 

δσή. O ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ρξφληαο ρνξήγεζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή ησλ ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ WIN 55, 

212-2 θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή ζηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο 

θνθαΐλεο ζηνλ ελήιηθν επίκπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, άξξελεο επίκπεο Sprague-Dawley 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο θαη δέρζεθαλ ρξφληεο ρνξεγήζεηο WIN 55, 212-2 (0, 0.1, & 1 

mg/kg, i.p.), ε κηα νκάδα θαηά ηελ εθεβεία (κεηαγελλεηηθή εκέξα 30-51) θαη ε άιιε θαηά 

ηελ ελήιηθε δσή (κεηαγελλεηηθή εκέξα 65-86). Έπεηηα, νη επίκπεο ειέρζεθαλ γηα πηζαλέο 

αιιαγέο ζηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο (0, 2.5, 10 mg/kg, i.p.) κε ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ κεηαηφπηζεο ηεο θακπχιεο ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα καο, θαηά ηε θάζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επίκπσλ ζηνλ 

ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ, νη επίκπεο πνπ εθηέζεθαλ ζηε δφζε 1 mg/kg WIN 55,212-2 

θαηά ηελ εθεβεία εκθάληζαλ απμεκέλν νπδφ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ νκάδα 

πνπ είρε ιάβεη ηε δφζε 0.1 mg/kg WIN 55,212-2. Δπηπξφζζεηα, ε ρξφληα ρνξήγεζε 1mg/kg 

WIN 55,212-2, ηφζν ζηελ εθεβεία φζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή, πξνθάιεζε κείσζε ηεο 

αζπκπηψηνπ ζπγθξηλφκελε κε ηηο άιιεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ ρνξήγεζε θνθαΐλεο (0, 

2.5, & 10 mg/kg, i.p.) ζε παξζέλνπο ζε νπζίεο επίκπο πξνθάιεζε δνζνεμαξηψκελε κείσζε 

ηνπ νπδνχ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ζηα πεηξακαηφδσα ησλ δχν πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. 

Δπηπιένλ, ε δφζε 2.5 mg/kg ηεο θνθαΐλεο πξνθάιεζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ 

νπδνχ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ζηνπο επίκπο πνπ είραλ εθηεζεί ζε 1 mg/kg WIN 

55,212-2 ηφζν ζηελ εθεβεία (κεγαιχηεξε) φζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή (κηθξφηεξε) ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ δφζε 10mg/kg ηεο θνθαΐλεο κείσζε ειαθξψο ηνλ νπδφ 

ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ζηνπο επίκπο πνπ είραλ εθηεζεί ζε 1 mg/kg WIN 55,212-2 θαη 

ζηηο δχν ειηθηαθέο πεξηφδνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, αιιά ε επίδξαζε απηή δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ε ρξφληα 

ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ κπνξεί λα επεξεάζεη (απμήζεη) ηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο άιισλ 

εζηζηηθψλ νπζηψλ, φπσο ε θνθαΐλε, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο εμεγεί νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε θάλλαβε κπνξεί λα απνηειεί πχιε εηζφδνπ γηα άιιεο, πεξηζζφηεξν επηβιαβείο, 

εζηζηηθέο νπζίεο.  
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2. ABSTRACT 
 Marijuana is the most commonly used illegal substance in the world, with adolescents 

being particularly vulnerable to its use and abuse. According to research findings, chronic 

exposure to cannabis and synthetic cannabinoids during adolescence increases the risk of 

using other addictive substances in adulthood. The purpose of the present study is to 

determine the effects of chronic administration of the cannabinoid receptor agonist WIN 55, 

212-2 during adolescence and adulthood on the reward-facilitating effects of cocaine in adult 

rats. For this purpose, male Sprague-Dawley rats were divided into two groups and received 

chronic WIN 55, 212-2 (0, 0.1, 1 mg/kg, i.p.) injections, one group in adolescence (postnatal 

day 30-51) and the other in adulthood (postnatal day 65-86). Rats were then assessed for 

potential alterations of cocaine‟s (0, 2.5, & 10mg/kg, i.p.) reward-facilitating effects by using 

the curve-shift variant of the intracranial self-stimulation (ICSS) procedure. The results of the 

present study show that rats that were exposed to the 1 mg/kg WIN 55,212-2 dose in 

adolescence showed an increase in ICSS threshold compared to the control group and the 

group that was received the 0.1 mg/kg dose of WIN 55,212-2. Moreover 1 mg/kg of WIN 

55,212-2 produced a decrease of the asymptotic rate of responding compared to the control 

group both in adolescence and adulthood during ICSS acquisition. Administration of cocaine 

(0, 2.5, and 10 mg / kg, i.p.) to drug-naïve rats caused a dose-dependent decrease of ICSS 

threshold in both experimental groups. Furthermore, 2.5 mg of cocaine produced a 

significantly greater decrease in ICSS threshold of rats that were exposed to 1 mg/kg WIN 

55,212-2 in both adolescence (greater) and adulthood (minor) compared to the control group. 

The dose of 10 mg/kg of cocaine slightly decreased ICSS threshold of rats that were exposed 

to 1 mg/kg WIN 55,212-2 in both adolescence and adulthood compared to the control group, 

but this effect was not statistically significant. Overall, the present results reveal that chronic 

cannabinoid exposure can affect (increase) the reward-facilitating effects of other addictive 

substances, such as cocaine, which may explain some cases where cannabis is a gateway drug 

for other, more harmful, addictive substances.  
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3. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 χκθσλα κε ηελ Anna Freud (1958, ζει. 256), «είλαη θπζηνινγηθό γηα έλαλ έθεβν λα 

έρεη γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κηαλ αζπληόληζηε θαη απξόβιεπηε ζπκπεξηθνξά, λα 

αγαπά ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα ηνπο κηζεί, λα επαλαζηαηεί απέλαληί ηνπο θαη λα εμαξηάηαη από 

απηνύο, λα ληξέπεηαη βαζεηά γηα ηε κεηέξα ηνπ κπξνζηά ζηνπο άιινπο θαη ρσξίο λα ην πεξηκέλεη 

θαλείο λα επηζπκεί λα ηεο ηα εκπηζηεύεηαη όια». Μέζσ ηνπ παξαπάλσ απνζπάζκαηνο, 

αλαδεηθλχνληαη, κε ηνλ πιένλ παξαζηαηηθφ ηξφπν, ην ζπγθξνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ε ςπρηθή 

αλαζηάησζε πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ελφο λεαξνχ αηφκνπ, ην νπνίν δηαλχεη ηελ 

πεξίνδν ηεο εθεβείαο. 

 Χο εθεβεία νξίδεηαη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελήιηθε 

δσή, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπληειείηαη πιεζψξα βηνινγηθψλ, ςπρηθψλ θαη 

ςπρνθνηλσληθψλ αιιαγψλ. Απνηειεί πεξίνδν αληζνξξνπίαο θαη θξίζεσλ γηα θάζε έθεβν, ελψ 

παξάιιεια ζεκαηνδνηεί ηελ αλαηξνπή ηεο πξνεγνχκελεο παηδηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ 

πιήξε αλάπηπμε κηαο λέαο ελήιηθεο, απηφλνκεο, αλεμάξηεηεο θαη ππεχζπλεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Ο βαζκφο ηεο έληαζεο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ είλαη ηα 

θχξηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο εθήβνπο (Jessor, 2017). Δλ νιίγνηο, πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή επαλάζηαζε ηνπ εθήβνπ απέλαληη ζηελ παληνδπλακία ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ηελ 

ακθηζβήηεζε λφκσλ, θαλφλσλ θαη αμηψλ.  

ηελ εθεβεία, ε εμεξεχλεζε θαη ν πεηξακαηηζκφο σο πξνο άγλσζηα κέρξη ηψξα 

ζέκαηα είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. Οη έθεβνη σζνχληαη απφ ηηο παξνξκήζεηο θαη ηα εθάζηνηε 

έληνλα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Όκσο, ν κεησκέλνο έιεγρνο ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη 

παξνξκήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ φρη αθφκα αλεπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε, πνπ νθείιεηαη 

ζηε βξαδεία αλάπηπμε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ε νπνία νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ εθεβεία, 

νδεγεί ηνπο εθήβνπο ζε ξηςνθίλδπλεο θαη επηβιαβείο γηα απηνχο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε 

ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη θαη‟επέθηαζε ν εζηζκφο ζε απηέο, ρσξίο λα 

ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο (θαλδάκε, Βεηνχιε, 

Κεξαζηψηε, Καθεηδφπνπινο, & Μαιιηψξε, 2016).  

Ζ έλαξμε ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ παξαηεξείηαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθεβείαο, αληηθαηνπηξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ςπρνθνηλσληθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην άκεζν νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (Κνθθέβε, Φσηίνπ, & Κίηζνο, 2008). Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη, 

παξά ηνλ ακθηιεγφκελν ραξαθηήξα ηεο, ε καξηρνπάλα, φρη κφλν απνηειεί ηελ πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκελε παξάλνκε νπζία παγθνζκίσο, αιιά θαη ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε ζηνλ 
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εθεβηθφ πιεζπζκφ, ειηθηαθή νκάδα πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε επαισηφηεηα ζηε ρξήζε θαη 

ηελ θαηάρξεζή ηεο (De Luca et al., 2017).  

 

3.1 Δπηπνιαζκόο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο 

χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Έθζεζε γηα ηα Ναξθσηηθά (World Drug Report) (2018), 

ην 2016 ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ θάλλαβεο αλεξρφηαλ ζηα 192,2 εθαηνκκχξηα, ην νπνίν 

απνηειεί ην 3,9% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ. Τςειά πνζνζηά 

επηπνιαζκνχ ηεο ρξήζεο θάλλαβεο παξαηεξνχληαη ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Αθξηθή 

(13,2%), ζηε Βφξεηα Ακεξηθή (12,9%) θαη ζηελ Χθεαλία (11%), ελψ ζηε Γπηηθή θαη 

Κεληξηθή Δπξψπε, φπνπ ε ρξήζε θάλλαβεο παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ζε ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά είραλ ρακειά πνζνζηά. Αλαθνξηθά κε 

ηνπο εθήβνπο, 13,8 εθαηνκκχξηα λένη, ειηθίαο 15-16 εηψλ, έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 5,6% ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ηεο ειηθίαο απηήο.   

Με βάζε ηελ Δπξσπατθή Έθζεζε γηα ηα Ναξθσηηθά: Τάζεηο θαη Δμειίμεηο (2018), πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ ηειεπηαία αλάιπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Παξαθνινχζεζεο 

Ναξθσηηθψλ θαη Σνμηθνκαλίαο (EMCDDA), ππνινγίδεηαη φηη 87,6 εθαηνκκχξηα ελήιηθεο, 

ειηθίαο 15-64 εηψλ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δειαδή ην 26,3% ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο 

νκάδαο, αλέθεξαλ φηη έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο. Απφ ην 

παξαπάλσ ζχλνιν, εθηηκάηαη φηη 17,2 εθαηνκκχξηα λένη, ειηθίαο 15-34 εηψλ, έθαλαλ ρξήζε 

θάλλαβεο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, εθ ησλ νπνίσλ ηα 9,8 εθαηνκκχξηα αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 15-24 εηψλ, κε ηελ αλαινγία αλδξψλ/γπλαηθψλ λα είλαη 2 πξνο 1. Δπηπιένλ, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο έλαξμεο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο είλαη ηα 16 έηε, ελψ ν 

κέζνο φξνο ειηθίαο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο ηα 25 έηε. 

ηελ ηειεπηαία κειέηε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο εξεπλψλ ζην καζεηηθφ 

πιεζπζκφ γηα ηε ρξήζε αιθνφι θαη άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (ESPAD) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015, ζπκκεηείραλ 35 επξσπατθέο ρψξεο. Σα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ 

απφ καζεηέο ειηθίαο 15-16 εηψλ θαη δείρλνπλ φηη ην 18% ησλ καζεηψλ έθαλαλ ρξήζε 

θάλλαβεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηε δσή ηνπο, ελψ ην 8% έθαλε ρξήζε ηνλ ηειεπηαίν κήλα. 

Σα πςειφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηελ Σζερία (37%) θαη ηε Γαιιία (31%), ελψ ε 

Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά (9,6%) (Kraus & 

Nociar, 2016). ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηηο Ζ.Π.Α. (Monitoring the Future) απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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Δζληθφ Ηλζηηηνχην Καηάρξεζεο Οπζηψλ (NIDA), ε ρξήζε θάλλαβεο απφ ηνπο εθήβνπο 

ζεκείσζε αχμεζε 1,3% ην 2017 ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θηάλνληαο ζην 24% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (Johnston, Miech, O'Malley, 

Bachman, Schulenberg, & Patrick, 2018).  

 

3.2. Μεραληζκόο δξάζεο ηεο θάλλαβεο: Δλδνγελέο ζύζηεκα θαλλαβηλνεηδώλ 

 Ζ θάλλαβε έρεη κνλνπσιήζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο νπθ νιίγεο 

θνξέο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ηεο. Ηζηνξηθά, ην θπηφ 

Cannabis Sativa, έλα απφ ηα πξψηα θπηά πνπ θαιιηεξγήζεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ζεξαππεπηηθνχο ιφγνπο φζν θαη γηα ηελ πξφθιεζε επθνξίαο ιφγσ 

ησλ ςπρνδξαζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ήδε απφ ην 2.700 π.Υ. (Μαξζέινο & Καξαγηαλλίδνπ, 

2005). Χζηφζν, κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ ε ρξήζε θάλλαβεο δηαδφζεθε αλάκεζα 

ζηνπο λένπο ηεο Γχζεο, αλαθαιχθζεθαλ ηα πξψηα ελεξγά ζπζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζην 

θπηφ, ηα θαλλαβηλνεηδή, ηα νπνία θαη επζχλνληαη γηα ηηο ςπρνηξφπνπο θαη επθξαληηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο θάλλαβεο.  

πγθεθξηκέλα, ην 1964, νη Gaoni θαη Mechoulam αλαγλψξηζαλ ηε ρεκηθή δνκή ηεο 

Γ
9
-ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιεο (Γ

9
-THC), ηνπ βαζηθνχ ςπρνδξαζηηθνχ ζπζηαηηθνχ ηεο 

θάλλαβεο (Fankhauser, 2002). Ζ εληαηηθή έξεπλα, πνπ ππξνδνηήζεθε απφ ηελ αλαθάιπςε 

απηή, νδήγεζε ζηελ εχξεζε ηνπ ελδνγελνχο ζπζηήκαηνο θαλλαβηλνεηδψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πνιχπινθν ελδνγελέο ζχζηεκα κεηαγσγήο ζεκάησλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνπο 

δηακεκβξαληθνχο ππνδνρείο θαλλαβηλνεηδψλ, ηα ελδνγελή πξνζδέκαηα (ελδνθαλλαβηλνεηδή), 

θαζψο θαη απφ ηηο πξσηεΐλεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε βηνζχλζεζε θαη ηελ απελεξγνπνίεζε 

ησλ ελδνθαλλαβηλνεηδψλ (De Petrocellis, Cascio, & Di Marzo, 2004).  

 Οη δξάζεηο ηνπ ελδνγελνχο ζπζηήκαηνο θαλλαβηλνεηδψλ δηακεζνιαβνχληαη κέζσ ηεο 

δηέγεξζεο ησλ ππνδνρέσλ ηνπ απφ νπζίεο κε θαλλαβηλνκηκεηηθή δξάζε. Σα θαλλαβηλνεηδή, 

δειαδή φιεο νη θπζηθέο ή ζπλζεηηθέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα κηκεζνχλ ηηο δξάζεηο ησλ 

δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θπηνχ ηεο θάλλαβεο, πεξηιακβάλνπλ ηα ελδνγελή θαλλαβηλνεηδή, 

πνπ ζπληίζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, ηα εμσγελή θαλλαβηλνεηδή ή θπηνθαλλαβηλνεηδή, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θπηφ ηεο θάλλαβεο, θαη ηα ζπλζεηηθά θαλλαβηλνεηδή, ηα νπνία 

ζπληίζεληαη εξγαζηεξηαθά. Δπηπιένλ, κε βάζε ηε ρεκηθή ηνπο κνξθή, ηα θαλλαβηλνεηδή 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: ηα θιαζηθά (π.ρ. Γ
9
-THC, Γ

8
-THC, θαλλαβηλφιε), 

ηα κε θιαζηθά (π.ρ. CP 55,940, CP 55,244, CP 47,497, HU-308), ηα εηθνζαλνεηδή (π.ρ. 
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αλαληακίδην, βηξνδακίλε, 2-αξαρηδνλπινγιπθεξφιε) θαη ηηο ακηλναιθπιντλδφιεο (π.ρ. WIN 

55,212-2) (Pertwee, 2006) [βι. Δηθόλα 1]. 

 

 

 

Δηθόλα 1. Απεηθφληζε ρεκηθψλ δνκψλ επηιεγκέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ: Γ
9
-THC (θιαζηθφ θαλλαβηλνεηδέο), CP 55,940 (κε 

θιαζηθφ θαλλαβηλνεηδέο), αλαληακίδην θαη 2-αξαρηδνλπινγιπθεξφιε (εηθνζαλνεηδή) θαη WIN 

55,212-2 (ακηλναιθπιντλδφιε) (Joy, Watson, & Benson, 1999). 

 

 

3.2.1. Τπνδνρείο θαλλαβηλνεηδψλ 

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έπεηηα, ε κειέηε θαη πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ ηεο 

θάλλαβεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ησλ ςπρνηξφπσλ επηπηψζεσλ πνπ απηέο έρνπλ 

ζεκείσζε ξαγδαία πξφνδν. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο αικαηψδνπο απηήο εμέιημεο 

ππήξμε ε εχξεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ χπαξμε εηδηθψλ ζέζεσλ πξφζδεζεο γηα ηα θαλλαβηλνεηδή 

(Devane, Dysarz, Johnson, Melvin, & Howlett, 1988). ρεδφλ 30 ρξφληα αξγφηεξα, έρνπλ 

θισλνπνηεζεί θαη ραξαθηεξηζηεί πιήξσο δχν ηχπνη ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ: ν CB1 
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(Matsuda, Lolait, Brownstein, Young, & Bonner, 1990) θαη ν CB2 (Munro, Thomas, & Abu-

Shaar, 1993).  

Πην αλαιπηηθά, νη ππνδνρείο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ αλήθνπλ ζηελ ππεξνηθνγέλεηα ησλ 

ππνδνρέσλ πνπ είλαη ζπδεπγκέλνη κε G πξσηεΐλεο (Howlett et al., 2002). Ζ δηακφξθσζή ηνπο 

είλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα αιπζίδα 473 ακηλνμέσλ 

ζρεκαηίδνληαο επηά δηακεκβξαληθέο έιηθεο, νη νπνίεο δηαηξέρνπλ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. 

ηελ εμσθπηηάξηα πιεπξά ηεο κεκβξάλεο βξίζθεηαη ην ακηλνηειηθφ άθξν ηνπ ππνδνρέα, ελψ 

ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή πιεχξα ηεο ην θαξβνμπηειηθφ (Howlett, Champion-Dorow, 

McMahon, & Westlake, 1991; Bramblett, Panu, Ballesteros, & Reggio, 1995) [βι. Δηθόλα 2]. 

Σέινο, νη δχν ππνδνρείο παξνπζηάδνπλ 44% νκνηνγέλεηα ζηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ 

ηνπο θαη 68% νκνηνγέλεηα ζηηο δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο ηνπο (Joy, Watson, & Benson, 

1999). 

 

 

 

Δηθόλα 2. Απεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ηεο νκνινγίαο ησλ CB1 θαη CB2 ππνδνρέσλ (Joy, 

Watson, & Benson, 1999).  

  

 Όζνλ αθνξά ηνπο CB1 ππνδνρείο, εθηφο απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα 

πεξηθεξηθά φξγαλα, φπσο ε θαξδία, ν ζπιήλαο, νη ελδνθξηλείο αδέλεο θαη ηα φξγαλα 

αλαπαξαγσγήο, εληνπίδνληαη θπξίσο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φπσο ν κεησπηαίνο θινηφο, ηα βαζηθά γάγγιηα, ε παξεγθεθαιίδα, ν ππνζάιακνο θαη νη 



[11] 
 

ξαρηαίεο ξίδεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ (Herkenham et al., 1990). Ζ παξνπζία ησλ ππνδνρέσλ 

ζηα ζεκεία απηά ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο αλαδεηθλχνπλ ηoλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ηνπ ελδνγελνχο ζπζηήκαηνο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηε ξχζκηζε νξηζκέλσλ εγθεθαιηθψλ 

δηεξγαζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ην ελδνγελέο ζχζηεκα θαλλαβηλνεηδψλ εκπιέθεηαη ζε 

θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο (Rodriguez de Fonseca, Del Arco, Martin-Calderon, Gorriti, & Navarro, 

1998), ιεηηνπξγίεο κάζεζεο θαη κλήκεο (Lutz, 2007), δηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο γλσζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Egerton, Allison, Brett, & Pratt, 2006), θαζψο θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ πφλνπ 

(Pacher, Batkai, & Kunos, 2006). Ζ παξνπζία ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα 

ππνδεηθλχεη ην ξφιν ηνπ ελδνγελνχο ζπζηήκαηνο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ θαη ζε δηεξγαζίεο 

αληακνηβήο (Solinas, Justinova, Goldberg, & Tanda, 2006). Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο 

Breivogel θαη Childres (1998), ηα θαλλαβηλνεηδή δελ επεξεάδνπλ βαζηθέο δσηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο ε αλαπλνή, θαζψο νη CB1 ππνδνρείο απνπζηάδνπλ απφ ηηο δνκέο ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο.  

 Δλ αληηζέζεη κε ην CB1 ππνδνρέα, ν CB2 απαληάηαη θπξίσο ζην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα, θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φξγαλα, φπσο ν ζπιήλαο, νη ακπγδαιέο θαη νη 

ιεκθαδέλεο, αιιά θαη ζε θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ηα Β θαη Σ 

ιεκθνθχηηαξα, γεγνλφο πνπ ηνπ πξνζδίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλνζνινγηθή άκπλα ηνπ 

νξγαληζκνχ (Demuth & Molleman, 2006). Δπηπξνζζέησο, παξά ηελ αξρηθή αληίιεςε φηη ν 

CB2 ππνδνρέαο απνπζηάδεη απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ζχγρξνλεο κειέηεο πξνηείλνπλ 

ηελ έθθξαζή ηνπ ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ν επηθιηλήο ππξήλαο (Zhang et al., 2015), 

ε κέιαηλα νπζία (Garcia, Palomo-Garo, Gomez-Galvez, & Fernandez-Ruiz, 2016) θαη ην 

θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν (Zhang et al., 2017), γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ 

επαλεμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ CB2 ππνδνρέσλ ζηνλ εγθέθαιν. 

 

 

3.2.2. Δλδνγελή θαλλαβηλνεηδή  

 Μεηά ηελ απνκφλσζε θαη ηελ θισλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνρέσλ ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ, εχινγα γελλήζεθε ε ππνςία χπαξμεο ελδνγελψλ νπζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

θπζηθψλ πξνζδεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεζκεχνληαη ζηνπο ππνδνρείο 

θαλλαβηλνεηδψλ θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο αθξηβψο ηα θπηηθά θαλλαβηλνεηδή. 

Έπεηηα απφ ζπζηεκαηηθή έξεπλα, ν Devane θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1992) απνκφλσζαλ έλα 

παξάγσγν ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο, ην αλαληακίδην, ην νπνίν κπνξεί λα πξνζδέλεηαη ζηνπο 

ππνδνρείο θαλλαβηλνεηδψλ θαη λα δξα φπσο ε Γ
9
-THC. Σα ελδνγελή θαλλαβηλνεηδή πνπ 

έρνπλ κειεηεζεί πεξηζζφηεξν είλαη ην αλαληακίδην θαη ε 2-αξαρηδνλπινγιπθεξφιε (2-AG) 
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(De Petrocellis, Cascio, & Di Marzo, 2004). Ζ ζχλζεζε ησλ ελδνγελψλ θαλλαβηλνεηδψλ 

ιακβάλεη ρψξα χζηεξα απφ εθπφισζε ησλ λεπξψλσλ θαη επαθφινπζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ (Ca
2+

). Μεηά ηε δξάζε ηνπο ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή, 

απελεξγνπνηνχληαη κέζσ πδξφιπζεο ζε αλελεξγά πξντφληα κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδχκνπ 

πδξνιάζε ηνπ ακηδίνπ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ (FAAH) (Piomelli, 2003). 

 

 

3.3. Υξόληα ρξήζε θαλλαβηλνεηδώλ: Αληνρή, Δμάξηεζε θαη ύλδξνκν ζηέξεζεο 

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε παξνπζία ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ππνδνρέσλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία, ηφζν ηνπ θεληξηθνχ, φζν θαη ηνπ πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ππνδειψλεη ηελ επίδξαζε ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο 

ην λεπξηθφ, ην θαξδηαγγεηαθφ, ην αλαπλεπζηηθφ, ην αλνζνπνηεηηθφ θαη ην αλαπαξαγσγηθφ. Οη 

θχξηεο ζπκπεξηθνξηθέο επηδξάζεηο ηεο νμείαο ρνξήγεζεο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ αθνξνχλ ηελ 

αληακνηβή θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε κάζεζε, ηε κλήκε θαη ηε πξνζνρή, ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ηελ θίλεζε, ηνλ πφλν θαη ηελ αλαιγεζία (Julien, 2003). 

 Χζηφζν, ε ρξφληα θαη επαλεηιεκκέλε ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ νδεγεί ζην 

θαηλφκελν πνπ θαιείηαη αληνρή, δειαδή ζηε ζπλερή αχμεζε ηεο δφζεο ρνξήγεζεο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην αξρηθφ απνηέιεζκα πνπ είρε ε πξψηε ρνξήγεζε (Maldonado, 2002). ηνλ 

άλζξσπν, ε αληνρή έρεη παξαηεξεζεί κεηά απφ θαζεκεξηλή ρξήζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

θάλλαβεο (Μαξζέινο, 1997). ε πεηξακαηφδσα, ε ρξφληα ρνξήγεζε αγσληζηψλ ησλ 

ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε αληνρήο ζηηο επηδξάζεηο ηεο θάλλαβεο 

ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηελ ππνζεξκία, ζηελ θαηαιεςία θαη ζηηο εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

θάλλαβεο, φπσο ππνδειψλεη ε κείσζε ησλ απνθξίζεσλ ηνπ πεηξακαηφδσνπ ζηνλ 

ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ ή ζην πξφηππν απηνρνξήγεζεο θαξκάθσλ (Abood & Martin, 

1992). ηελ ίδηα κειέηε, νη ζπγγξαθείο αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ ηαρεία αλάπηπμε αληνρήο ζηηο 

θαξδηαγγεηαθέο επηδξάζεηο, ηηο επηδξάζεηο ζην βάξνο ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ απειεπζέξσζε 

θνξηηθνζηεξφλεο απφ ηα πεηξακαηφδσα (Abood & Martin, 1992). Ζ αληνρή πνπ 

αλαπηχζζεηαη είλαη θαηά θχξην ιφγν θαξκαθνδπλακηθή θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

πξνθαινχκελε απφ ηα θαλλαβηλνεηδή κεηνξχζκηζε θαη απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ 

ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηνλ εγθέθαιν (Julien, 2003). 

 Έλα άιιν ελδηαθέξνλ θαηλφκελν πνπ έρεη κειεηεζεί θαη αθνξά ζηε ρξήζε ηεο 

θάλλαβεο, ε νπνία, ιφγσ ησλ εληζρπηηθψλ δξάζεψλ ηεο, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηνλ εζηζκφ 

θαη ζηελ αλάπηπμε θπζηθήο εμάξηεζεο, είλαη ε εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο, ηφζν απηήο, φζν θαη άιισλ αγσληζηψλ ησλ 
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θαλλαβηλνεηδψλ. Σν πξνθαινχκελν απφ θάλλαβε ζχλδξνκν ζηέξεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ςπρνινγηθά, αιιά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. ηνλ άλζξσπν, ηα ζπκπηψκαηα ηνπ 

ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο, ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη επηφηεξν απφ απηφ άιισλ νπζηψλ, 

πεξηιακβάλνπλ αλεζπρία, επεξεζηζηφηεηα, άγρνο, θαηάζιηςε θαη δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν θαη 

ζηελ πξφζιεςε ηεο ηξνθήο (Haney, Ward, Comer, Foltin & Fischman, 1999). Όζνλ αθνξά 

ηα πεηξακαηφδσα, ην ζχλδξνκν ζηέξεζεο απφ ηελ θάλλαβε εθδειψλεηαη κε ζπκπηψκαηα 

φπσο ε αηαμία, ν ηξφκνο, ε ππνθηλεηηθφηεηα θαη ην έληνλν άγρνο (Maldonado & de Fonseca, 

2002). Δπηπιένλ, ην ζχλδξνκν ζηέξεζεο ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλα εμσθπηηάξηα επίπεδα 

ηεο εθιπηηθήο νξκφλεο ηεο θνξηηθνηξνπίλεο (CRH) ζην κεζνθινηηθφ ζχζηεκα θαη απφ 

κείσζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην κεζνθινηηθφ ζχζηεκα (de Fonseca, 

Carrera, Navarro, Koob & Weiss, 1997).  

 

 

3.4. Τπόζεζε πύιεο εηζόδνπ (Gateway hypothesis) 

 Ζ ζπλήζεηα πνιιψλ ρξεζηψλ λα θάλνπλ παξάιιειε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ απφ κηα 

εζηζηηθέο νπζίεο είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν. Απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηε ρξήζε θάλλαβεο, ε 

νπνία ζρεδφλ πάληα ζπλππάξρεη κε θαηάρξεζε άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, φπσο ην 

αιθνφι, ε ληθνηίλε, ε θνθαΐλε θ.ά. (Brook, Balka, & Whiteman, 1999). Σηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη επηθεληξσζεί ζηε κειέηε ηνπ θαηά 

πφζνλ ε ρξήζε κηαο νπζίαο (π.ρ. θάλλαβεο) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ρξήζε άιισλ 

πεξηζζφηεξν εζηζηηθψλ νπζηψλ (π.ρ. θνθαΐλε). Σν παξαπάλσ θαηλφκελν, πνπ νλνκάζηεθε 

«ππφζεζε πχιεο εηζφδνπ» (gateway hypothesis), έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

 χκθσλα κε ην δνθίκην ηνπ John Kleinig (2015), ν φξνο «πχιε εηζφδνπ» γηα κηα 

νπζία (gateway drug) έγηλε επξέσο γλσζηφο απφ ηνλ Robert DuPont, πξψην δηεπζπληή ηνπ 

Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Καηάρξεζεο Οπζηψλ (NIDA) ησλ Ζ.Π.Α., ζην βηβιίν ηνπ “Getting 

Tough on Gateway Drugs: A Guide for the Family” (1984). Ο DuPont δηακφξθσζε ηελ ηδέα 

απηή βαζηδφκελνο ζε δχν παξαηεξήζεηο. Καηαξρήλ, παξαηήξεζε έλα κνηίβν ρξήζεο κεηαμχ 

θάπνησλ θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ λεαξήο ειηθίαο, ηα νπνία αξρηθά έθαλαλ ρξήζε αιθνφι θαη 

θαπλνχ, θαη ζηε ζπλέρεηα καξηρνπάλαο. ηε ζπλέρεηα δηαπίζησζε φηη, ε ρξήζε ηεο 

καξηρνπάλαο, ε νπνία ηφηε ήηαλ παξάλνκε, αχμαλε ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο θαη άιισλ 

παξάλνκσλ νπζηψλ, πεξηζζφηεξν επηβιαβψλ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 
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Χζηφζν, ηζηνξηθά, πξψηε ε Denise Kandel, ζην άξζξν ηεο κε ηίηιν “Stages in 

Adolescent Involvement in Drug Use” πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1975 ζην πεξηνδηθφ Science, 

δηαηχπσζε κηα ππφζεζε, ηελ «ππφζεζε πχιεο εηζφδνπ» (gateway drug hypothesis), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ν πξψηκνο πεηξακαηηζκφο ελφο εθήβνπ κε ην αιθνφι, ηνλ θαπλφ θαη ηελ 

θάλλαβε θιηκαθψλεηαη ζε πην εζηζηηθέο παξάλνκεο νπζίεο ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ (Kandel, 

1975).  

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ θιαζηθή πιένλ κειέηε ηεο Kandel, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα 

απφ δχν θνφξηεο εθήβσλ καζεηψλ απφ 18 δεκφζηα ζρνιεία ζηελ πνιηηεία ηεο Νέαο Τφξθεο. 

Σν πξψην δείγκα αθνξνχζε 5.468 καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

εξσηήζεθαλ ην θζηλφπσξν θαη ηελ άλνημε ηνπ ίδηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ελψ ην δεχηεξν 

δείγκα απνηεινχληαλ απφ 985 καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ ιπθείνπ, νη νπνίνη 

εξσηήζεθαλ 5-9 κήλεο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαρξνληθήο 

κειέηεο απνδείθλπαλ κηα αθνινπζία ζηελ έλαξμε ρξήζεο νπζηψλ, κε ηνπο καζεηέο λα 

κεηαπεδνχλ απφ ηε κε ρξήζε, ζηελ θαηαλάισζε κπχξαο ή θξαζηνχ, ζηε ρξήζε θαπλνχ ή 

θάπνηνπ ζθιεξνχ πνηνχ, έπεηηα ζηε ρξήζε θάλλαβεο θαη ηέινο ζε άιιεο παξάλνκεο νπζίεο 

(Kandel, 1975) [βι. Δηθόλα 3]. 

 

 

 

Δηθόλα 3. Απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ ζηαδίσλ ηεο Kandel (Kandel, 1975). 

 

Παξφιν πνπ ε ππφζεζε πχιεο εηζφδνπ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970, ε αξρηθή ηδέα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο εκπινθήο κε ηηο εζηζηηθέο νπζίεο 

ρξνλνινγείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930, γλσζηή σο «ζεσξία ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ» 

(stepping-stone theory). Ζ ζεσξία ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ ζεσξεί ηελ πνξεία εκπινθήο κε ηηο 

εζηζηηθέο νπζίεο αλαπφθεπθηε, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ρξήζε θάλλαβεο ζα νδεγήζεη θαηά 

θαλφλα ζηελ εμάξηεζε απφ εξσίλε. ε απηφ ην ζεκείν δηαθνξνπνηείηαη ε ππφζεζε πχιεο 
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εηζφδνπ απφ ηε ζεσξία ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ, θαζψο ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κηαο αθνινπζίαο, 

φπνπ ε ρξήζε θάπνησλ, ζπλήζσο λφκηκσλ, νπζηψλ πξνεγείηαη ηεο ρξήζεο θάπνησλ άιισλ, 

ζπλήζσο παξάλνκσλ, νπζηψλ. Χζηφζν, απηή ε εμειηθηηθή πνξεία δελ είλαη αλαπφθεπθηε, 

αθνχ ε είζνδνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδν ζην 

επφκελν ζηάδην (Kandel, 2002).  

Ζ Kandel δελ επαλαπαχηεθε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο έξεπλαο. Σηο επφκελεο 

δεθαεηίεο, πξνρψξεζε ζε επαλεμεηάζεηο ελφο ππνζπλφινπ ηνπ δείγκαηφο ηεο, αξρηθά ην 1980-

1981 θαη ζηε ζπλέρεηα ην 1990, φηαλ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πιένλ 34-35 

εηψλ. Οη κειέηεο απηέο, φρη κφλν επηβεβαίσζαλ ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα ηεο Kandel, άιια 

νδήγεζαλ θαη ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ αμηνζεκείσησλ ζπκπεξαζκάησλ. Αξρηθά, νη 

εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία εκπινθήο κε ηηο 

δηάθνξεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, θαζψο νη άληξεο, κεηά ηε ρξήζε αιθνφι, ηζηγάξσλ θαη 

θάλλαβεο, πξνρσξνχζαλ ζηε ρξήζε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, γεγνλφο πνπ δελ 

παξαηεξήζεθε ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ. Έπεηηα, ε ειηθία έλαξμεο ρξήζεο αιθνφι θαίλεηαη 

φηη απνηειεί ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο ρξήζεο θάλλαβεο, ελψ ε έλαξμε ρξήζεο 

θάλλαβεο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε κεηέπεηηα 

ρξήζε άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ. Σέινο, άμηα αλαθνξάο είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο 

θάλλαβεο κε παξάγνληεο, νη νπνίνη κε έκκεζν ηξφπν ζθηαγξαθνχλ ην νηθνγελεηαθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε, φπσο ε παξαβαηηθφηεηα θαη ε ρξήζε νπζηψλ απφ ηνπο 

νκνηίκνπο (Kandel, Yamaguchi, & Chen, 1992). ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ, νη θαλδάκε, 

Βεηνχιε, Κεξαζηψηε, Καθεηδφπνπινο θαη Μαιιηψξε (2016) αλαθέξνπλ φηη έλαο αξθεηά 

κεγάινο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο βξίζθνληαη εθεί γηα παξαβάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηα λαξθσηηθά, φπσο ε δηαθίλεζε, ε θαηνρή θαη ε εκπνξεία, ή γηα παξαβάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εχξεζε ρξεκάησλ γηα ηελ αγνξά εζηζηηθψλ νπζηψλ. Όζνλ αθνξά ηνπο 

νκνηίκνπο, ε επηινγή θίισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εζηζηηθέο νπζίεο απφ έλαλ έθεβν ζπκβάιιεη 

ζηε ζηαδηαθή εκπινθή ηνπ κε πεξηζζφηεξν επηβιαβείο παξάλνκεο νπζίεο (Otten, Mun, & 

Dishion, 2017). 

ηε ζρεηηθά πξφζθαηε κειέηε ηνπο, νη Kandel θαη Kandel (2015) ππνζηεξίδνπλ, γηα 

κηα αθφκε θνξά, ηελ εγθπξφηεηα ηεο ππφζεζεο πχιεο εηζφδνπ, θαζψο ηα επξήκαηά ηνπο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε κηαο νπζίαο, ζηε ζπγθεξηκέλε πεξίπησζε ε ληθνηίλε, εληζρχεη ηηο 

επηδξάζεηο άιισλ νπζηψλ, φπσο ε θνθαΐλε. Χζηφζν, ε εμειηθηηθή πνξεία εκπινθήο κε ηηο 

δηάθνξεο εζηζηηθέο νπζίεο πνπ πξνηείλεη ε Kandel δελ είλαη θαζνιηθή, αθνχ ππάξρνπλ 

εμαηξέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε κειέηε ηνπ Degenhardt θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009), 

ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο Ζ.Π.Α. κε ηε ζπκκεηνρή 9.282 αγγιφθσλσλ αηφκσλ ειηθίαο 18 
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εηψλ θαη άλσ. Ζ κειέηε απηή επηζεκαίλεη φηη ε έλαξμε ρξήζεο εζηζηηθψλ νπζηψλ αθνινπζεί 

έλα ηζρπξφ θαλνληζηηθφ κνηίβν, νη απνθιίζεηο απφ ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζπάληεο θαη δελ 

ζρεηίδνληαη κε κεηαγελέζηεξν θίλδπλν εμάξηεζεο. Αληίζεηα, νη απνθιίζεηο ζρεηίδνληαη κε ην 

πξφηεξν ηζηνξηθφ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, θαζψο νη έθεβνη πνπ έρνπλ ήδε αλαπηχμεη 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο είλαη πηζαλφ λα απνθιίλνπλ απφ ηελ θαλνληζηηθή αθνινπζία 

έλαξμεο ηεο ρξήζεο εζηζηηθψλ νπζηψλ θαη αλάπηπμεο εμάξηεζεο απφ απηέο. Έλα ρξφλν 

αξγφηεξα, ε ίδηα επηζηεκνληθή νκάδα, επεθηείλνληαο ηελ έξεπλα ζε 17 δηαθνξεηηθέο ρψξεο, 

έδεημε φηη νη παξαβηάζεηο ηεο αθνινπζίαο ρξήζεο νπζηψλ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηζηηθνχο 

παξάγνληεο (Degenhardt et al., 2010). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηαπσλία θαη ηε Νηγεξία, αιιά 

θαη ζε άιιεο ρψξεο φπνπ ε ρξήζε θάλλαβεο είλαη ζπάληα, ε ρξήζε «ζθιεξψλ» παξάλνκσλ 

νπζηψλ, φπσο ε θνθαΐλε θαη ε εξσίλε, δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θάλλαβεο. 

Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί ρξήζε θάλλαβεο πξηλ ηελ έλαξμε ρξήζεο θαπλνχ, αλαζηξνθή 

δειαδή ηεο ππφζεζεο πχιεο εηζφδνπ, ην νπνίν δπλεηηθά νθείιεηαη ζηνπο απζηεξφηεξνπο 

ειέγρνπο ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα θαπλνχ (Patton, Coffey, Carlin, Sawyer, & Lynskey, 

2005). Σέινο, ζχκθσλα κε ηε Sartor θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2013), ηα λεαξά άηνκα 

αθξνακεξηθαληθήο θαηαγσγήο είλαη πηζαλφηεξν λα μεθηλήζνπλ ηελ «θαξηέξα» ηνπο ζηε 

ρξήζε κε θάλλαβε παξά κε αιθνφι. 

 

 

3.5. Ζ θάλλαβε ωο πύιε εηζόδνπ γηα άιιεο εζηζηηθέο νπζίεο: Δπηδεκηνινγηθέο 

κειέηεο 

 Έλα απφ ηα πην επίκαρα δεηήκαηα ζηελ επηδεκηνινγία ηεο θάλλαβεο, ην νπνίν έρεη 

δηράζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, είλαη θαηά πφζνλ ε ρξήζε θάλλαβεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εθεβείαο απμάλεη ηνλ θίλδπλν έλαξμεο ηεο ρξήζεο άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ κεηέπεηηα 

ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ. Σν πξψην είδνο απφδεημεο γηα ηελ παξαπάλσ ππφζεζε είλαη ε 

εμέηαζε ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο θαη ησλ άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ. 

Σν 2002, νη Kandel θαη Yamaguchi δηαπίζησζαλ φηη, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο 

θάλλαβεο δελ πξνρσξνχλ ζηε ρξήζε θνθαΐλεο ή εξσίλεο, ην 90% ησλ ρξεζηψλ θνθαΐλεο 

έθαλε πξνεγνπκέλσο ρξήζε θάλλαβεο. Οη Golub θαη Johnson (2002) αλαθέξνπλ φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηνπο (91%), ην νπνίν πεξηιάκβαλε ζνβαξέο 

πεξηπηψζεηο ηνμηθνκαλψλ απφ ηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο, έθαλε ρξήζε θάλλαβεο πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε νπζία. Παξνκνίσο, νη Kandel, Yamaguchi θαη Chen (1992) 

αλαθέξνπλ φηη ην 86-90% ησλ ρξεζηψλ πνπ θάλνπλ παξάιιειε ρξήζε θάλλαβεο θαη άιισλ 
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παξάλνκσλ νπζηψλ έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο πξηλ ηηο άιιεο εζηζηηθέο νπζίεο. Δπίζεο, ζηελ 

έξεπλα ησλ Fergusson θαη Horwood (2000), αλαθέξεηαη φηη νη πνιπρξήζηεο, δειαδή ηα 

άηνκα πνπ θάλνπλ παξάιιειε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο νπζίαο, έθαλαλ ρξήζε άιισλ 

παξάλνκσλ νπζηψλ πξηλ ηε ρξήζε θάλλαβεο. 

 Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ πξνηαζεί αξθεηέο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο παξαπάλσ 

ζπζρέηηζεο. Ζ ππφζεζε πχιεο εηζφδνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο θάλλαβεο 

θαη ηεο ρξήζεο άιισλ, πεξηζζφηεξν επηβιαβψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ, νπζηψλ είλαη άκεζε, 

εμαηηίαο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θάλλαβεο (Kandel, 1975). ε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, 

έρεη πξνηαζεί φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο θάλλαβεο θαη ηεο ρξήζεο άιισλ νπζηψλ ίζσο 

είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ αηνκηθψλ παξαγφλησλ, γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

(Vanyukov et al., 2012; Morral, McCaffrey, & Paddock, 2002). Έλα άηνκν, γηα παξάδεηγκα, 

κε απμεκέλε ηάζε αλαδήηεζεο ηεο επραξίζηεζεο θαη κεησκέλν έιεγρν, ιφγσ γελεηηθψλ 

παξαγφλησλ, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επάισην ζηε ρξήζε νπζηψλ. Μηα ηξίηε άπνςε 

ππνζηεξίδεη φηη νη ρξήζηεο θάλλαβεο κπνξνχλ λα εθηεζνχλ κε κεγάιε επθνιία ζηηο άιιεο 

παξάλνκεο νπζίεο, θαζψο πσινχληαη ζηελ ίδηα «πηάηζα» (Wagner & Anthony, 2002). 

 Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην εξψηεκα αλ ε θάλλαβε 

είλαη πχιε εηζφδνπ γηα άιιεο εζηζηηθέο νπζίεο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν, θαζψο δελ κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα κηα αηηηψδεο ζρέζε, ελψ ηαπηφρξνλα εκπιέθνληαη γελεηηθνί 

θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην εξψηεκα απηφ εμεηάζηεθε 

είηε κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ (Agrawal, Neale, Prescott, & Kendler, 2004) ή κε ηε 

βνήζεηα παλνκνηφηππσλ δηδχκσλ, νη νπνίνη είραλ ην ίδην γελεηηθφ ππφζηξσκα, κεγάισζαλ 

ζην ίδην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά είραλ δηαθνξεηηθφ κνηίβν ρξήζεο θάλλαβεο ζηελ 

εθεβεία (Lynskey et al., 2003; Agrawal & Lynskey, 2006). Σφζν ζηε κία φζν θαη ζηελ άιιε 

πεξίπησζε, ε έλαξμε ρξήζεο θάλλαβεο λσξίο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο απμάλεη 2-5 

θνξέο ηελ πηζαλφηεηα θαηάρξεζεο άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ ζε ζρέζε κε ηα ππνθείκελα 

πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζηελ θάλλαβε. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Lessem θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2006) αλαθέξνπλ φηη ε ρξήζε θάλλαβεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηάξξηςε ελφο ηακπνχ, 

αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε ρξήζε πην ηζρπξψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 

Χζηφζν, νη θαηλνκεληθέο ζπλδέζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ ηέζεθαλ ππφ 

ακθηζβήηεζε, θαζψο δελ ππάξρεη κηα ζαθήο αηηηψδεο ζρέζε, ε νπνία λα απνδεηθλχεη ην ξφιν 

ηεο θάλλαβεο σο νπζία πχιεο εηζφδνπ γηα άιιεο εζηζηηθέο νπζίεο, δεδνκέλνπ φηη πιήζνο 

παξαγφλησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εππάζεηα ζηε ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ, φπσο ε γελεηηθή 

πξνδηάζεζε, ε πίεζε ησλ ζπλνκηιήθσλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξνο ρξήζε νπζηψλ. Γηα ηελ 

πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, αλαπηχρζεθαλ ειεγρφκελα πεηξακαηηθά 
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δσηθά πξφηππα γηα ηνλ εζηζκφ, ζηα νπνία βαζίζηεθε ε έξεπλα γηα ηελ ππφζεζε πχιεο 

εηζφδνπ (Hall & Lynskey, 2005; Miller & Hurd, 2017). 

 

3.6. Ζ θάλλαβε ωο πύιε εηζόδνπ γηα άιιεο εζηζηηθέο νπζίεο: Πεηξακαηηθά δωηθά 

πξόηππα γηα ηνλ εζηζκό 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, πιήζνο εξεπλψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ειεγρφκελα πεηξακαηηθά 

δσηθά πξφηππα γηα ηνλ εζηζκφ κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ αλ ε θάλλαβε απνηειεί πχιε εηζφδνπ 

γηα άιιεο παξάλνκεο νπζίεο. Ζ ρξήζε ησλ δσηθψλ πξνηχπσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

κειέηε ηνπ εζηζκνχ επηηξέπεη ηνλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο ρξήζεο/θαηάρξεζεο νπζηψλ ζηνλ άλζξσπν θαη 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ζηα δψα φζν θαη ζηνλ άλζξσπν. Οη 

κεηαβιεηέο απηέο αθνξνχλ ζηελ ειηθία έθζεζεο ζηελ νπζία (πξνγελλεηηθή, πεξηγελλεηηθή, 

εθεβηθή θαη ελήιηθε), ζην πξφηππν έθζεζεο ζηελ νπζία (δηαθεθνκκέλε ή θιηκαθνχκελε 

ρξήζε) θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζηελ νπζία θαη ηεο δνθηκαζίαο. Οη 

κεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, αιιά νη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. ρεηηθά 

κε ηελ έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εμεηάδνπλ ηηο αιιαγέο είηε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ή ζηνλ εγθέθαιν, θάπνηεο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ θαη ηα δχν ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα ίδηα ππνθείκελα, ελψ είλαη ειάρηζηεο απηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ηηο 

λεπξνβηνινγηθέο αιιαγέο απφ ηελ έθζεζε ζηα θαλλαβηλνεηδή κε ηηο αιιαγέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Panlilio & Justinova, 2018). 

 

3.6.1. πκπεξηθνξηθέο επηδξάζεηο 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ζηηο επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο ζηελ 

θάλλαβε θαη ζηνπο αγσληζηέο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηε ζπκπεξηθνξά κε ηε ρξήζε δσηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε ηνπ εζηζκνχ έρεη επηθεληξσζεί ζηα νπνηνεηδή, 

ηδηαίηεξα ζηελ εξσίλε θαη ηελ κνξθίλε. Σα πεξηζζφηεξα πεηξάκαηα πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

απηνρνξήγεζε νπηνεηδψλ κε πξφγξακκα ζηαζεξήο αλαινγίαο FR1, ην νπνίν απαηηεί κηα κφλν 

απφθξηζε ηνπ δψνπ αλά ρνξήγεζε θαη πιεξνθνξεί γηα ην αλ κηα νπζία έρεη εληζρπηηθή δξάζε 

ή φρη, απνδεηθλχνπλ φηη ε έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο απμάλεη 

ηελ απηνρνξήγεζε ησλ νπνηνεηδψλ (Vela et al., 1998; Norwood et al., 2003; Solinas et al., 

2004a; Spano et al., 2007; Ellgren et al., 2007;  Biscaia et al., 2008; Tomasiewicz et al., 
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2012). Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. ηε κειέηε ησλ Biscaia θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ (2008), ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζειπθνί επίκπεο εκθάληδαλ απμεκέλε 

απηνρνξήγεζε κνξθίλεο αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίνδν έθζεζεο ζηνλ αγσληζηή ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ CP-55,940. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Stopponi θαη ζπλεξγάηεο (2014), νη 

επίκπεο δελ αχμεζαλ ηελ απηνρνξήγεζε εξσίλεο κεηά απφ έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή, αιιά 

εκθάληζαλ εληζρπκέλε αλαδήηεζε ηεο νπζίαο απηήο, φηαλ ηνπο ρνξεγήζεθε ν αδξελεξγηθφο 

αληαγσληζηήο πνρηκβίλε (yohimbine) ζε έλα κνληέιν ππνηξνπήο. 

 Οη Tomasiewicz θαη ζπλεξγάηεο (2012) παξέρνπλ ηηο πην ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ 

χπαξμε ελφο κεραληζκνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ, ε έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ κεηέπεηηα ιήςε νπζηψλ. ηε κειέηε απηή, αλαθέξεηαη φηη ε έθζεζε επίκπσλ ζε Γ
9
-THC 

απμάλεη ηελ έθθξαζε πξνεγθεθαιίλεο 30 εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία ρνξήγεζε. Αθνινχζσο, 

ε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε ππεξέθθξαζε πξνεγθεθαιίλεο ζε επίκπο πνπ δελ έρνπλ εθηεζεί ζε 

Γ
9
-THC κηκείηαη ηηο επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο ησλ πεηξακαηνδψσλ ζηε Γ

9
-THC ζηελ 

απηνρνξήγεζε εξσίλεο, ελψ, ηέινο, ε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε αδξαλνπνίεζε ηεο έθθξαζεο 

πξνεγθεθαιίλεο ζην θέιπθνο ηνπ επηθιηλή ππξήλα πξνθαιεί ηηο επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο ζηε 

Γ
9
-THC ζηελ απηνρνξήγεζε εξσίλεο. 

 Δλ αληηζέζεη κε ην πξφγξακκα ζηαζεξήο αλαινγίαο FR1 ζηελ εμέηαζε 

απηνρνξήγεζεο ηεο εξσίλεο, ν Di Chiara θαη νη ζπλεξγάηεο (2013) ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

ζηαδηαθά κεηαβαιιφκελν πξφγξακκα, ζην νπνίν ην πεηξακαηφδσν απμάλεη πξννδεπηηθά ηνλ 

αξηζκφ ησλ απνθξίζεψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ελδνθιεβίσο ε νπζία. Ο 

κέγηζηνο αξηζκφο ησλ απνθξίζεσλ ηνπ δψνπ (breaking point) απνηειεί έλαλ άκεζν δείθηε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ θαξκάθνπ λα εληζρχζεη ηε ζπκπεξηθνξά. Ζ παξαπάλσ κειέηε θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε έθζεζε ησλ πεηξακαηνδψσλ ζε Γ
9
-THC θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβηθήο 

πεξηφδνπ απμάλεη ην κέγηζην αξηζκφ απνθξίζεσλ ηνπ δψνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηηο εληζρπηηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο εξσίλεο, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε απειεπζέξσζεο ηεο ληνπακίλεο 

ζην θέιπθνο ηνπ επηθιηλή ππξήλα (Lecca, Cacciapaglia, Valentini, & Di Chiara, 2006).  

 Οη επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή θαηά ηελ εθεβεία ζηηο κεηέπεηηα 

επηδξάζεηο νπηνεηδψλ έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο εμαξηεκέλεο 

πξνηίκεζεο ζέζεο. Σα απνηειέζκαηα πιεζψξαο εξεπλψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε έθζεζε ζε 

θαλλαβηλνεηδή απμάλεη ηνλ ρξφλν παξακνλήο ησλ επίκπσλ ζην δηακέξηζκα ηνπ θισβνχ πνπ 

έρεη ζπζρεηηζηεί κε αγσληζηέο νπηνεηδψλ (Rubio et al., 1995; Rubio et al., 1998; Singh et al., 

2006;  Morel et al., 2009; Di Nieri et al., 2011; Cadoni et al, 2015). Δμαίξεζε απνηειεί ε 

κειέηε ησλ Cadoni θαη ησλ ζπλεξγαηψλ (2015), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έθζεζε ζε Γ
9
-THC 
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δελ επεξέαζε ηελ πξνθαινχκελε απφ νπηνεηδή ζπκπεξηθνξά εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο 

ζε Lewis επίκπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο επίκπο Fischer 344. 

 Πνιιέο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο έθζεζεο 

ζε θαλλαβηλνεηδή ζηε κεηέπεηηα ρξήζε ή/θαη ηηο επηδξάζεηο θαλλαβηλνεηδψλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην πξφηππν εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο, 

ελψ κφλν κηα έθαλε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο απηνρνξήγεζεο. χκθσλα κε ην Scherma θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο (2016a), νη επίκπεο, πνπ εθηέζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο ζε Γ
9
-

THC θαη χζηεξα αθέζεθαλ λα απηνρνξεγήζνπλ ηνλ αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ WIN 

55,212-2 ζηελ ελήιηθε δσή, θαηέθηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά απηνρνξήγεζεο θαλλαβηλνεηδψλ 

πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ηα ππνθείκελα ειέγρνπ θαη ζεκείσζαλ πςειφηεξα επίπεδα 

αζπκπηψηνπ πξφζιεςεο ηεο νπζίαο ζην πξφγξακκα ζηαζεξήο αλαινγίαο FR1. Αλαθνξηθά κε 

ηηο κειέηεο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο, ηφζν νη 

Hyatt θαη Fantegrossi (2014), φζν θαη νη Valjent θαη Maldonado (2000), έδεημαλ φηη ε έθζεζε 

ζε Γ
9
-THC πξνθαιεί ηελ πξνηίκεζε ησλ κπψλ γηα ην δηακέξηζκα ηνπ θισβνχ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηα θαλλαβηλνεηδή, ελψ ε έθζεζε ζε WIN 55,212-2 δελ πξνθάιεζε θάηη αλάινγν. ε 

επίκπο, ε έθζεζε ζε Γ
9
-THC δελ πξνθάιεζε ζπκπεξηθνξά εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο 

(Hempel et al., 2016; Wakeford et al., 2016). Δπηπιένλ, ζηε κειέηε ησλ Valjent θαη 

Maldonado (2000), ηα πεηξακαηφδσα εθηέζεθαλ ζε κηα εθάπαμ δφζε ηεο Γ
9
-THC 24 ψξεο 

πξηλ ηελ πξψηε δνθηκαζία ζην πξφηππν ηεο εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο. Ζ έθζεζε απηή 

ελίζρπζε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνηίκεζεο ζέζεο γηα ην δηακέξηζκα ηνπ θισβνχ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε κηα ρακειή δφζε ηεο Γ
9
-THC, ελψ πξνθάιεζε εμαξηεκέλε απνζηξνθή ζέζεο 

γηα ην δηακέξηζκα πνπ ζρεηηδφηαλ κε κηα πςειή δφζε ηεο Γ
9
-THC. Σέινο, ε έθζεζε ζηε Γ

9
-

THC πξνθάιεζε εμαξηεκέλε απνζηξνθή ζέζεο γηα ην δηακέξηζκα πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα 

πςειή δφζε ηνπ αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ JWH-018 (Hyatt & Fantegrossi, 2014).  

 ε αληίζεζε κε ην πιήζνο ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή 

ζηελ απηνρνξήγεζε νπηνεηδψλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ απηά, ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ εάλ ε έθζεζε ζε 

θαλλαβηλνεηδή κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ςπρνδηεγεηηθψλ 

(ακθεηακίλε, MDMA, θνθαΐλε). Σν 2011, ζηε κειέηε ησλ Cortright θαη ησλ ζπλεξγαηψλ, ε 

έθζεζε ζε Γ
9
-THC δελ πξνθάιεζε αχμεζε ζηελ απηνρνξήγεζε ακθεηακίλεο, αχμεζε πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηελ απηνρνξήγεζε απνκνξθίλεο ζην πξννδεπηηθά κεηαβαιιφκελν 

πξφγξακκα. ρεηηθά κε ην MDMA, νη Hyatt θαη Fantegrossi (2014) αλαθέξνπλ φηη ε έθζεζε 

ζηνλ αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ JWH-018 δελ πξνθάιεζε εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο 

ζε NIH Swiss πνληίθηα, ελψ, κε βάζε ηνπο Rodriguez-Arias θαη ζπλεξγάηεο (2016), ε έθζεζε 
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ζε WIN 55,212-2 πξνθάιεζε εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο γηα ην δηακέξηζκα πνπ είρε 

ζπλδεζεί  κε MDMA ζε OFI πνληίθηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θνθαΐλε, ν Rodriguez-Arias θαη νη ζπλεξγάηεο (2016) δηαπίζησζαλ 

φηη ε έθζεζε ζε WIN 55,212-2 είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο γηα ην δηακέξηζκα πνπ είρε ζπλδεζεί κε κηα ρακειή δφζε 

θνθαΐλεο. ηηο κειέηεο απηνρνξήγεζεο θνθαΐλεο, ε έθζεζε ζε Γ
9
-THC δελ επεξέαζε ηελ 

πξφζιεςε θνθαΐλεο ζε αξζεληθνχο επίκπο (Panlilio et al., 2007), ελψ ε έθζεζε ζε CP 55,940, 

έλαλ αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, ελίζρπζε ηελ απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο ζε ζειπθνχο 

επίκπο (Higuera-Matas et al., 2008). ην πξννδεπηηθά κεηαβαιιφκελν πξφγξακκα 

απηνρνξήγεζεο, ε απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο ήηαλ ρακειφηεξε ζηνπο επίκπο πνπ είραλ εθηεζεί 

ζε Γ
9
-THC ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, απνδεηθλχνληαο φηη ε έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή 

κεηψλεη ηελ αμία αληακνηβήο ηεο θνθαΐλεο (Panlilio et al., 2007).  

Ζ ληθνηίλε θαη ην αιθνφι είλαη νη δχν νπζίεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ιηγφηεξν ζρεηηθά 

κε ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηα πεηξακαηφδσα κεηά απφ ρξφληα έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή. Ζ 

έθζεζε ζε Γ
9
-THC αχμεζε ην πνζνζηφ ησλ επίκπσλ πνπ αλέπηπμαλ ηε ζπκπεξηθνξά 

απηνρνξήγεζεο ληθνηίλεο ζε ζηαζεξφ πξφγξακκα αλαινγίαο FR1 (Panlilio et al., 2013). ηελ 

ίδηα κειέηε, ε απηνρνξήγεζε ληθνηίλεο δελ επεξεάζηεθε, φηαλ ε αμία αληακνηβήο ηεο 

απμήζεθε εληφο ησλ δνθηκαζηψλ, ελψ ζεκείσζε αχμεζε, φηαλ ε αμία αληακνηβήο ηεο 

απμήζεθε πξννδεπηηθά κεηαμχ ησλ δνθηκαζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ληθνηίλε έγηλε πην 

απνηειεζκαηηθή θαη πην αμηφινγε σο αληακνηβή, φηαλ νη επίκπεο είραλ εθηεζεί ζε Γ
9
-THC. 

Όζνλ αθνξά ην αιθνφι, ε απηνρνξήγεζε αηζαλφιεο απφ ην ζηφκα ζε ζηαζεξφ πξφγξακκα 

αλαινγίαο FR1 δελ επεξεάζηεθε, νχηε απφ ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε ζε Γ
9
-THC, νχηε απφ 

ηελ έθζεζε ζηελ αηζαλφιε, νχηε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν (Economidou et al., 

2007). 

 

 

3.6.2. Νεπξνβηνινγηθέο επηδξάζεηο 

 Οη επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή θαηά ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο ζε λεπξνβηνινγηθφ επίπεδν έρνπλ κειεηεζεί ζε πνηθίιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, νη 

νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ, ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

απηνρνξήγεζε νπζηψλ. ηηο πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, ε 

ακπγδαιή, ν επηθιηλήο ππξήλαο, ν ηππφθακπνο θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ 

(Spear, 2016).  
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Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ κειεηεζεί πνιιά ζπζηήκαηα λεπξνδηαβίβαζεο θαη 

ζεκαηνδφηεζεο, αιιά νη επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή δηαθέξνπλ απφ έξεπλα ζε 

έξεπλα. Ζ εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή ζηελ εθεβεία ζηηο 

κεηαγελέζηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ελδνγελνχο ζπζηήκαηνο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη επηδξάζεηο απηέο πνηθίινπλ ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ απνπζία αιιαγψλ 

επί ηεο ιεηηνπξγηθήο ελεξγνπνίεζεο ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ κέρξη ηε κεηαβνιή ηεο 

έθθξαζεο θαη ηεο ππθλφηεηαο ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζηηο δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο 

(Higuera-Matas et al., 2015). Πιήζνο εξεπλψλ ζε επίκπο επηβεβαηψλνπλ φηη ε έθζεζε ζε 

θαλλαβηλνεηδή κπνξεί λα κεηψζεη ηελ έθθξαζε, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ησλ CB1 

ππνδνρέσλ ζε εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληακνηβή, ηελ θηλεηνπνίεζε, ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία (Ginovart et al., 2012; Lopez-Gallardo et al., 2012; 

Lopez-Rodriguez et al, 2014; Rubino et al., 2015). ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ κειέηεο, ε 

έθζεζε ζε Γ
9
-THC δελ επεξεάδεη ηελ ππθλφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ CB1 ππνδνρέα 

(Ellgren, Spano, & Hurd, 2007). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Rubino θαη ζπλεξγάηεο (2008), 

ε έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή επεξεάδεη ηελ έθθξαζε ηνπ CB1 ππνδνρέα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζε άληξεο θαη γπλαίθεο.  

Δθηφο απφ ηνπο ππνδνρείο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, ε έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή επεξεάδεη 

θαη ηα ελδνγελή θαλλαβηλνεηδή. χκθσλα κε ηνπο Ellgren θαη ζπλεξγάηεο (2008), ε ρξφληα 

έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο νδήγεζε ζε απμεκέλα επίπεδα ηνπ 

αλαληακηδίνπ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, ζε αληίζεζε κε ηε 2-αξαρηδνλπινγιπθεξφιε (2-AG), ηα 

επίπεδα ηεο νπνίαο δελ άιιαμαλ. Σν 2015, ν Rubino θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ παξαηήξεζαλ φηη 

ε έθζεζε επίκπσλ δχν θνξέο ηε κέξα ζε απμαλφκελεο δφζεηο Γ
9
-THC αχμεζε ηα επίπεδα ηνπ 

αλαληακηδίνπ ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, ελψ ε 2-AG δελ επεξεάηεθε νχηε ζηελ παξνχζα 

κειέηε. 

Δπηδξάζεηο απφ ηε ρξφληα έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή παξαηεξνχληαη θαη ζε άιια 

λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα. Σν ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε 

δηεξγαζίεο αληακνηβήο. Έρεη δεηρζεί φηη νη επίκπεο πνπ εθηίζεληαη ζε Γ
9
-THC ζηελ ελήιηθε 

δσή παξνπζηάδνπλ αιιαγέο ζηε δέζκεπζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (Ginovart et 

al., 2012), ελψ παξφκνηεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ησλ ζειπθψλ θαη ζηνλ 

πξνκεησπηαίν ππξήλα ησλ αξζεληθψλ επίκπσλ κεηά απφ έθζεζε ζε Γ
9
-THC θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εθεβείαο (Zamberletti et al., 2012). Δπηπξφζζεηα, νη επίκπεο πνπ εθηέζεθαλ 

ρξνλίσο ζε Γ
9
-THC ζηελ εθεβεία ηνπο εκθάληζαλ απμεκέλε ληνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε 

ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (Cadoni et al., 2008) 
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Έλα αθφκε ζχζηεκα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ έθζεζε ζηα θαλλαβηλνεηδή είλαη ην 

ζχζηεκα ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ θαη ηεο πξνεγθεθαιίλεο. Ζ έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηγελλεηηθήο θαη εθεβηθήο αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ κεηψλεη ηελ 

ππθλφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, θαζψο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ 

γνληδίνπ ηεο πξνεγθεθαιίλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ησλ αξζεληθψλ 

επίκπσλ, θάηη ην νπνίν δε ζπκβαίλεη ζηα ζειπθά (Ellgren et al., 2007). Δπίζεο, ε έθζεζε ζε 

Γ
9
-THC έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδεη θαη άιινπο λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δηεξγαζίεο αληακνηβήο, αθνχ κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο κεηεγθεθαιίλεο, ηνπ αγσληζηή ησλ δ-

νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ (Ellgren et al., 2008), κεηψλεη ηα επίπεδα ηνπ γ-ακηλνβνπηπξηθνχ νμένο 

(GABA) ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη απμάλεη ηα επίπεδα ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ ζψκα (Zamberletti et al., 2014). 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε επίδξαζε ηεο έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή ζηηο νξκφλεο 

ηνπ stress. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο άιιεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, ηα θαλλαβηλνεηδή 

ελεξγνπνηνχλ ηνλ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε-επηλεθξίδηα (YYE). Ζ έθζεζε ζε Γ
9
-THC 

θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν απμάλεη ηα επίπεδα ηεο θνξηηθνζηεξφλεο θαη ηεο εθιπηηθήο 

νξκφλεο ηεο θνξηηθνηξνπίλεο ζηα ζειπθά, ελψ ζηα αξζεληθά κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο 

θνξηηθνζηεξφλεο (Rubio et al., 1998). H επίδξαζε ηεο έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή ζηηο 

νξκφλεο ηνπ stress έρεη απνδεηρζεί φηη εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ αγσληζηή ησλ ππνδνρέσλ 

ησλ θαλλαβηλνεηδψλ. Σα επίπεδα ηεο θνξηηθνζηεξφλεο δε κεηαβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ 

έθζεζε επίκπσλ ζηνλ αγσληζηή θαλλαβηλνεηδψλ CP 55,940 θαηά ηελ εθεβεία (Biscaia et al., 

2003), ελψ ε έθζεζε ζηνλ αγσληζηή θαλλαβηλνεηδψλ HU-210 ζηελ εθεβεία αχμεζε ηελ 

απφθξηζε ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε-επηλεθξίδηα ηφζν ζε αξζεληθνχο φζν θαη ζε 

ζειπθνχο επίκπο (Lee et al., 2014). 
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4. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα απφ ηα πην ακθηιεγφκελα δεηήκαηα ζηε κειέηε ησλ 

ηδηνηήησλ ηεο θάλλαβεο είλαη θαηά πφζνλ ε νπζία απηή απνηειεί πχιε εηζφδνπ γηα άιιεο 

εζηζηηθέο νπζίεο. χκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, ν πξψηκνο πεηξακαηηζκφο ελφο 

εθήβνπ κε ηελ θάλλαβε απμάλεη ηνλ θίλδπλν έλαξμεο ηεο ρξήζεο άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ 

ζηελ ελήιηθε δσή, ρσξίο φκσο λα απνδεηθλχεηαη ε χπαξμε κηαο αηηηψδνπο ζρέζεο πνπ λα 

εμεγεί κε ζαθήλεηα ηηο θαηλνκεληθέο απηέο ζπλδέζεηο. Ζ αλάπηπμε ειεγρφκελσλ 

πεηξακαηηθψλ δσηθψλ πξνηχπσλ γηα ηε κειέηε ηνπ εζηζκνχ, φπσο ην πξφηππν ηεο 

απηνρνξήγεζεο θαη ηεο εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο, βνήζεζε ζηελ πεηξακαηηθή 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο 

αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ έθζεζεο ζηελ νπζία (πξνγελλεηηθή, πεξηγελλεηηθή, εθεβηθή θαη 

ελήιηθε). Χζηφζν, βάζεη βηβιηνγξαθίαο, γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ έρεη απνζαθεληζηεί πιήξσο 

(i) εάλ ε θάλλαβε απνηειεί ηελ πχιε γηα ηελ έλαξμε ρξήζεο άιισλ παξάλνκσλ νπζηψλ, φπσο 

ηα ςπρνδηεγεξηηθά, θαη (ii) εάλ ε αλαπηπμηαθή πεξίνδνο πνπ εθηείζεηαη θάπνηνο ζε θάλλαβε 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επαηζζεζία ζε άιιεο εζηζηηθέο νπζίεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ρξφληαο ρνξήγεζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή ησλ ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ WIN 55, 

212-2  θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή ζηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο 

θνθαΐλεο ζηνλ ελήιηθν επίκπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, άξξελεο επίκπεο Sprague-Dawley 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο θαη δέρζεθαλ ρξφληεο ρνξεγήζεηο WIN 55, 212-2, ε κηα νκάδα 

θαηά ηελ εθεβεία θαη ε άιιε θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Έπεηηα, ζηα πεηξακαηφδσα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηεξενηαμηθή εκθχηεπζε ειεθξνδίνπ θάησ απφ γεληθή αλαηζζεζία ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έμσ ππνζαιάκνπ θαη, αθνχ εθπαηδεχηεθαλ ζηελ έθιπζε ζπκπεξηθνξάο 

απηνεξεζηζκνχ, ειέρζεθαλ νη πηζαλέο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο κε ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ κεηαηφπηζεο ηεο θακπχιεο ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. 
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5. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

5.1. Πεηξακαηόδωα θαη ζπλζήθεο δηαβίωζεο 
 Γηα ηα πεηξάκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξζεληθνί επίκπεο 

Sprague-Dawley, νη νπνίνη γελλήζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Νεπξνεπηζηεκψλ ηεο πκπεξηθνξάο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σα πεηξακαηφδσα ζηεγάδνληαλ αλα δχν ή ηξία ζε πιαζηηθνχο 

θισβνχο, έρνληαο ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηξνθή θαη λεξφ θαηά βνχιεζε. Ζ ζεξκνθξαζία ζην 

δσνηξνθείν, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πεηξακάησλ, ήηαλ ζηαζεξή 

ζηνπο 22-23
ν
C. Παξάιιεια, ππήξρε έλαο ζηαζεξφο 12σξνο θχθινο ελαιιαγήο θσηφο θαη 

ζθφηνπο (08:00-20:00 θσο θαη 20:00-08:00 ζθνηάδη). Σέινο, φιεο νη πεηξακαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηεηλήο θάζεο ηνπ 24σξνπ θχθινπ. 

5.2. Φάξκαθα θαη ρνξεγήζεηο 

 Ο άκεζνο αγσληζηήο ησλ CB1 ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ WIN 55,212-2 

δηαιχζεθε ζε δηάιπκα πνπ απνηεινχληαλ απφ 5% δηκεζπινζνπιθνμείδην (DMSO), 5% 

θξεκνθφξην (cremophor) θαη 90% θπζηνινγηθφ νξφ (δηάιπκα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ 0.9%) ζε 

φγθν 3ml/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο. Οη δφζεηο ηνπ WIN 55,212-2 πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηηο 

ρξφληεο  ρνξεγήζεηο ήηαλ: 0 (έθδνρν-VEH), 0.1 θαη 1 mg/kg. Ζ πδξνρισξηθή θνθαΐλε 

δηαιχζεθε ζε δηάιπκα θπζηνινγηθνχ νξνχ 0.9% θαη ρνξεγήζεθε ζε φγθν 1ml/kg ζσκαηηθνχ 

βάξνπο. Οη δφζεηο ηεο θνθαΐλεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηηο νμείεο ρνξεγήζεηο ήηαλ: 0 (έθδνρν-

θπζηνινγηθφο νξφο), 2.5 θαη 10 mg/kg. Σφζν νη ρξφληεο ρνξεγήζεηο WIN 55,212-2, φζν θαη νη 

νμείεο ρνξεγήζεηο θνθαΐλεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελδνπεξηηνλατθά (i.p).  

 

5.3. Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο 

 Μεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ ηνπο ηελ 21
ε
 κεηαγελλεηηθή εκέξα, νη άξξελεο επίκπεο 

ηνπνζεηνχληαλ αλά δχν ή ηξεηο ζε θισβνχο αλάινγα κε ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν έθζεζεο 

ζην WIN 55,212-2 (εθεβεία ή ελήιηθε δσή) θαη ηε δφζε ηνπ WIN 55,212-2 πνπ ζα ιάκβαλαλ 

(0, 0.1, 1 mg/kg, i.p.). Όζνλ αθνξά ηνπο επίκπο πνπ επξφθεηην λα εθηεζνχλ ζην WIN 55,212-

2 θαηά ηελ εθεβεία, θαηά ην δηάζηεκα απφ ηελ 27-29 κεηαγελλεηηθή εκέξα, έιαβε ρψξα ε 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηνλ πεηξακαηηζηή, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηπρφλ επηδξάζεηο αξγφηεξα ηνπ 

ζηξεο ζηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ. Απφ ηελ 30-51 κεηαγελλεηηθή εκέξα, ηα 

πεηξακαηφδσα δέρνληαλ ελδνπεξηηνλατθά είηε ην έθδνρν ηνπ WIN 55,212-2, είηε ηε δφζε 

0.1mg/kg WIN 55,212-2, είηε ηε δφζε 1mg/kg WIN 55,212-2. Παξνκνίσο, νη επίκπεο πνπ 

επξφθεηην λα εθηεζνχλ ζην WIN 55,212-2 θαηά ηελ ελήιηθε δσή, αθνχ εμνηθεηψλνληαλ κε 

ηνλ πεηξακαηηζηή θαηά ην δηάζηεκα απφ ηελ 62-64 κεηαγελλεηηθή εκέξα, δέρνληαλ 
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ελδνπεξηηνλατθά είηε ην έθδνρν ηνπ WIN 55,212-2, είηε ηε δφζε 0.1mg/kg WIN 55,212-2, 

είηε ηε δφζε 1mg/kg WIN 55,212-2, απφ ηελ 65-86 κεηαγελλεηηθή εκέξα. Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, δεκηνπξγήζεθαλ 6 δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο νκάδεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 

απαξηηδφηαλ απφ 8 επίκπο [βι.Πίλαθα 1].  Οη ρνξεγήζεηο γίλνληαλ θαζεκεξηλά, 22 ζην 

ζχλνιφ ηνπο, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ζπξηγγψλ ηλζνπιίλεο φγθνπ 1ml κε 

βειφλε 27G. Οη επίκπεο φισλ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ειέγζεθαλ γηα ηελ επαηζζεζία ηνπο 

σο πξνο ηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο κε ηε κέζνδν ηνπ ελδνθξαληαθνχ 

απηνεξεζηζκνχ (ICSS). 

 

Έθζεζε WIN 55,212-2 ζηελ εθεβεία Έθζεζε WIN 55,212-2 ζηελ ελήιηθε δωε 

Vehicle (n=8) Vehicle (n=8) 

0.1mg/kg WIN 55,212-2 (n=8) 0.1mg/kg WIN 55,212-2 (n=8) 

1mg/kg WIN 55,212-2 (n=8) 1mg/kg WIN 55,212-2 (n=8) 

 

Πίλαθαο 1. Πεηξακαηηθέο νκάδεο ηεο έξεπλαο 

  

 

5.4. ηεξενηαμηθή ρεηξνπξγηθή 

 Μεηά ηε κεηαγελλεηηθή εκέξα 86, εθφζνλ ην βάξνο ησλ επίκπσλ ήηαλ κεηαμχ 300-

350 γξακκάξηα, ηνπνζεηνχληαλ ζηε ζηεξενηαμηθή ζπζθεπή πξνθεηκέλνπ λα εκθπηεπηνχλ κε 

ειεθηξφδην ζηελ πεξηνρή ηνπ έμσ ππνζαιάκνπ. Σελ εκέξα ηεο εγρείξεζεο, κεηά ηε κέηξεζε 

ηνπ βάξνπο ηνπο, νη επίκπεο ηνπνζεηνχληαλ ζε έλα δηάθαλν θνπηί απφ Plexiglas κε κηθξή 

πνζφηεηα αηζέξα, ψζηε λα δαιηζηνχλ. Δθφζνλ ην πεηξακαηφδσν είρε δαιηζηεί, ηνπ 

ρνξεγνχληαλ ελδνκπηθψο 0.6 mg/kg ζεητθή αηξνπίλε,  ψζηε λα απνθεπρζεί ε βξαδπθαξδία 

θαη νη βξνγρηθέο εθθξίζεηο, θαη 10 mg/kg μπιαδίλεο, ε νπνία έρεη κπνραιαξσηηθή δξάζε. 

Μεηά απφ 20 ιεπηά, αθνινπζνχζεζε ε ελδνκπηθή ρνξήγεζε 100mg/kg θεηακίλεο, ηεο θχξηαο 

αλαηζζεηηθήο νπζίαο. 

 Ζ εκθχηεπζε ηνπ κνλνπνιηθνχ ειεθηξνδίνπ γηλφηαλ ακθίπιεπξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έμσ ππνζάιακνπ, κηαο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηεο έζσ ηειεγθεθαιηθήο 

δεζκίδαο. Οη ζπληεηαγκέλεο ιήθζεθαλ απφ ηνλ ζηεξενηαμηθφ άηιαληα ησλ Paxinos θαη 

Watson (2007) (2.56 mm πίζσ απφ ην βξέγκα, 1.8 mm πιάγηα ηεο κέζεο νβειηαίαο ξαθήο ηνπ 

θξαλίνπ θαη 8.6 mm θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θξαλίνπ). Σα ειεθηξφδηα εκθχηεπζεο 

θαηαζθεπάζηεθαλ απφ έλα κηθξφ θνκκάηη αλνμείδσηνπ ράιπβα, πάρνπο 0.25mm θαη κήθνπο 
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πεξίπνπ 13mm. Δπηπιένλ, ήηαλ κνλσκέλα ζε φιν ην κήθνο ηνπο εθηφο απφ ηηο δχν άθξεο 

ηνπο, θαζψο ε κία άθξε επξφθεηην λα εκθπηεπηεί θαη ε άιιε άθξε πξννξηδφηαλ λα ελσζεί κε 

αθίδεο πξνεξρφκελεο απφ βειφλε 21G. Όζνλ αθνξά ηελ άλνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, απηή 

πξνεξρφηαλ απφ βειφλε αλνμείδσηνπ ράιπβα πάρνπο 0.25 mm, πνπ δελ είρε θακία κφλσζε. 

Πξηλ ηελ εκθχηεπζε ησλ ειεθηξνδίσλ, δηαλνίγνληαλ ηέζζεξηο κηθξέο ηξχπεο ζην θξαλίν ηνπ 

δψνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηζάξηζκσλ θνριίσλ, φπνπ ζε έλαλ απφ απηνχο, ζπλήζσο ζηνλ πίζσ 

αξηζηεξά, πεξηειηζζφηαλ ε άλνδνο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ γηλφηαλ κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν βξαρπθπθιψκαηνο, αθήλνληαο απφζηαζε ηφζν κεηαμχ 

ηνπο φζν θαη κεηαμχ ησλ θνριίσλ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνριίσλ, ησλ ειεθηξνδίσλ θαη 

ηεο αλφδνπ, αθνινχζεζε ε ζηαζεξνπνίεζή ηνπο κε ηε ρξήζε αθξπιηθνχ πνιπκεξνχο. Σέινο, 

έγηλε ε ζπξξαθή ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηνλ κεραληζκφ κε ηε 

ρξήζε ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ.  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέκβαζεο, ηα πεηξακαηφδσα ηνπνζεηνχληαλ αηνκηθά ζε 

έλα πιαζηηθφ θισβφ θαη αθελφηαλ λα αλαξξψζνπλ γηα κία εβδνκάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο εμνηθεηψλνληαλ κε ηνλ πεηξακαηηζηή. ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο, μεθηλνχζε ε 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. 

  

5.5. Πξόηππν ελδνθξαληαθνύ απηνεξεζηζκνύ 

 Δθφζνλ ηα πεηξακαηφδσα είραλ αλαξξψζεη πιήξσο, κηα εβδνκάδα κεηά ηελ 

επέκβαζε, μεθίλεζαλ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ έθιπζε ζπκπεξηθνξάο απηνεξεζηζκνχ. Αξρηθά, νη 

επίκπεο ηνπνζεηνχληαλ ζε έλα θισβφ ζπληειεζηηθήο κάζεζεο Skinner (Skinner Box) απφ 

Plexiglas (κήθνο=25cm, πιάηνο=25cm θαη χςνο=30cm), πνπ δηέζεηε έλαλ κεηαιηθφ κνριφ 

ιίγν πάλσ απφ ηε βάζε ηνπ. Ο δηεγέξηεο (Med Associates, St. Albans, VT), κε ηνλ νπνίν 

ζπλδεφηαλ ν κνριφο ηνπ θισβνχ, ρνξεγνχζε ειεθηξηθά εξεζίζκαηα ζηαζεξήο έληαζεο 

(250κΑ) θαη κεηαβαιιφκελεο ζπρλφηεηαο. ηε θάζε ηεο εμνηθείσζεο-εθπαίδεπζεο, ηα 

πεηξακαηφδσα θιήζεθαλ λα κάζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. Ζ 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ κία ψξα ηελ εκέξα γηα ηξεηο ζπλερφκελεο κέξεο. Καζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηα πεηξακαηφδσα ιάκβαλαλ ειεθηξηθά εξεζίζκαηα ζηαζεξήο 

έληαζεο (250κΑ), ελψ ε ζπρλφηεηα πξνζαξκνδφηαλ αλάινγα κε ην εθάζηνηε πεηξακαηφδσν. 

Γηα παξάδεηγκα, ν πεηξακαηηζηήο αχμαλε ηε ζπρλφηεηα φηαλ ην δψν δελ αληηδξνχζε, ελψ, 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, κείσλε ηε ζπρλφηεηα φηαλ παξαηεξνχζε φηη ην εξέζηζκα πξνμελεί 

δπζθνξία ζην δψν. Σέινο, ζηελ πεξίνδν ηεο εθπαίδεπζεο εθηηκήζεθαλ νξηζκέλνη δείθηεο, 

φπσο ν κέζνο φξνο ηνπ νπδνχ (threshold baseline) θαη ηεο αζπκπηψηνπ (asymptote baseline). 
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 ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε εθπαίδεπζε ζην πξφγξακκα κεηαβαιιφκελσλ 

ζπρλνηήησλ, φπνπ νη επίκπεο εθπαηδεχνληαλ λα απηνεξεζίδνληαη κε ηελ απηνρνξήγεζε 

ηεζζάξσλ ελαιιαζζφκελσλ ζεηξψλ κεηαβαιιφκελσλ ζπρλνηήησλ. ην πξφγξακκα απηφ, νη 

ζπρλφηεηεο μεθηλνχζαλ απφ ηελ πςειφηεξε θαη, αθνχ έθζαλαλ ζηε ρακειφηεξε, θαηέιεγαλ 

πξννδεπηηθά θαη πάιη ζηελ πςειφηεξε, ιακβάλνληαο ζπλνιηθά ηέζζεξηο κεηξήζεηο αλά 

ζπρλφηεηα. Δπηπξνζζέησο, πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ζπρλφηεηαο, ην πεηξακαηφδσν δερφηαλ 

απηφκαηα ηξία εξεζίζκαηα (priming) ίδηαο ζπρλφηεηαο κε απηή πνπ επξφθεηην λα 

αθνινπζήζεη, σο ππελζχκηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Αθνινχζσο, ιάκβαλε ρψξα ε κέηξεζε, ε 

νπνία είρε δηάξθεηα 60s θαη θαηά ηελ νπνία ην πεηξακαηφδσν αθελφηαλ ειεχζεξν λα πηέζεη ην 

κνριφ θαηά βνχιεζε κε αλαινγία πηέζεσλ/εξεζηζκάησλ έλα πξνο έλα. Μηα πεξίνδνο 

απφζβεζεο 30s αθνινπζνχζε θάζε κέηξεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην πεηξακαηφδσν 

αθφκα θαη αλ πίεδε ην κνριφ, δελ ειάκβαλε αληακνηβή. Ζ δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο ζην 

πξφγξακκα κεηαβαιιφκελσλ ζπρλνηήησλ ήηαλ πεξίπνπ 45-50 ιεπηά, ελψ νη ζπλεδξίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά γηα 15-20 κέξεο, έσο φηνπ ν νπδφο εξεζηζκνχ ηνπ 

πεηξακαηνδψνπ λα κελ εκθαλίδεη κεηαβνιή κεγαιχηεξε ηνπ 10% γηα ηξεηο ζπλερφκελεο 

κέξεο. Έηζη ππήξρε ε βεβαηφηεηα φηη νη αληηδξάζεηο ηνπ πεηξακαηνδψνπ είραλ 

ζηαζεξνπνηεζεί θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, 

απφ ηηο κεηξήζεηο θάζε ζπλεδξίαο ιακβάλνληαλ νη ηηκέο ηνπ νπδνχ θαη ηεο αζπκπηψηνπ κέζσ 

εηδηθνχ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ βαζηδφηαλ ζε παξαιιαγή ηνπ ζηγκνεηδνχο 

κνληέινπ ηνπ Gompertz (Coulombe & Miliaressis, 1987). Ο νπδφο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ 

παικψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 36.7% ηεο ηηκήο ηεο αζπκπηψηνπ. 

Μεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελδξνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ, 

μεθηλνχζε ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εληζρπηηθψλ δξάζεσλ ηεο θνθαΐλεο. ην 

πξψην πείξακα, ε πξψηε νκάδα πεηξακαηνδψσλ (n=24), ηα νπνία είραλ εθηεζεί ζε WIN 

55,212-2 [VEH (n=8), 0.1mg/kg WIN 55,212-2 (n=8), 1mg/kg WIN 55,212-2 (n=8)] θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο ηνπο, μεθίλεζε ηα πεηξάκαηα ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ κε 

ηε ιήςε ησλ ηξηψλ δφζεσλ ηεο θνθαΐλεο (0, 2,5 θαη 10 mg/kg, i.p.). Ζ θάζε δφζε μεθηλνχζε 

κε κία κέηξεζε ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο κέηξεζεο, ρνξεγνχηαλ ελδνπεξηηνλατθά ζην πεηξακαηφδσν κία 

απφ ηηο ηξεηο δφζεηο θνθαΐλεο θαη κεζνιαβνχζε έλα δηάζηεκα 5 ιεπηψλ, ψζηε λα δξάζεη ε 

νπζία. Έπεηηα, ν πεηξακαηηζηήο ηνπνζεηνχζε ην πεηξακαηφδσν ζηνλ πεηξακαηηθφ θισβφ θαη 

αθνινπζνχζε ε δεχηεξε κέηξεζε. Ζ θάζε κέηξεζε ήηαλ δηάξθεηαο 45 ιεπηψλ. Μεηαμχ ησλ 

πεηξακαηηθψλ εκεξψλ, κεζνιαβνχζε έλα θελφ δηάζηεκα δχν εκεξψλ. Ζ αθνινπζία ησλ 

δφζεσλ γηα θάζε πεηξακαηφδσν θαζνξίζηεθε κε πιήξε αληηζηάζκηζε. Σέινο, ζπγθξηλφηαλ ν 
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νπδφο ηνπ θάζε πεηξακαηφδσνπ πξηλ ηε κέηξεζε κε απηφλ πνπ πξνέθππηε κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο θνθαΐλεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί πηζαλή εληζρπηηθή ή αλεδνληθή δξάζε ηνπ θαξκάθνπ. 

ην δεχηεξν πείξακα, ε δεχηεξε νκάδα πεηξακαηνδψσλ (n=24), ηα νπνία εθηέζεθαλ 

ζε WIN 55,212-2 [VEH (n=8), 0.1mg/kg WIN 55,212-2 (n=8), 1mg/kg WIN 55,212-2 (n=8)] 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο, μεθίλεζε ηε ζεηξά ησλ πεηξακάησλ ζηνλ 

ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ κε ηε ιήςε ησλ ηξηψλ δφζεσλ ηεο θνθαΐλεο (0, 2,5 θαη 10 

mg/kg, i.p.). Ζ δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ θαη ε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζην πξψην πείξακα. 

 

5.6. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αθνξνχζε δχν ηηκέο πνπ ειήθζεζαλ 

απφ ηελ θακπχιε ζπρλφηεηαο εξεζηζκνχ-αληηδξάζεσλ (θακπχιε ελίζρπζεο ηνπ εγθεθαιηθνχ 

εξεζηζκνχ): ηνλ νπδφ ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ θαη ην κέγηζην πνζνζηφ 

απνθξίζεσλ ή αζχκπησην. Οη ηηκέο ηνπ νπδνχ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ θαη ηεο 

αζπκπηψηνπ κεηά απφ θάζε θαξκαθνινγηθφ ρεηξηζκφ εθθξάζηεθαλ σο επί ηνηο εθαηφ 

κεηαβνιέο απφ ηηο αξρηθέο ηηκέο (ηηο ηηκέο πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο νπζίαο).  

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δχν παξακέηξσλ/δεηθηψλ απφ ηε 

θάζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ, ηεο βαζηθήο ηηκήο ηνπ νπδνχ θαη 

ηεο βαζηθήο ηηκήο ηεο αζπκπηψηνπ. Γηα ηελ αλάιπζε απηή, ρξεζηκνπνηήζεθε ε Αλάιπζε 

Γηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο (One Way Anova), ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησλφηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα, δηεμαγφηαλ  t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Independent 

Sampes T Test). 

Δλ ζπλερεία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ (νπδφο θαη 

αζχκπησηνο), κεηά ηε ρνξήγεζε θνθαΐλεο, ηφζν ζηελ νκάδα πνπ εθηέζεθε ζε WIN 55,212-2 

ζηελ εθεβεία, φζν θαη ζηελ νκάδα πνπ εθηέζεθε ζε WIN 55,212-2 ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο επίδξαζεο ηεο θνθαΐλεο εθηηκήζεθε ζηαηηζηηθά κε ηελ Αλάιπζε 

Γηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο (One Way Anova), ελψ ζε πεξίπησζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ, αθνινπζνχζε ε δηεμαγσγή  t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

(Independent Sampes T Test).  

Σέινο, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηδξάζεσλ ηεο θνθαΐλεο ζε παξζέλνπο απφ νπζίεο 

επίκπο (0, 2,5 θαη 10 mg/kg, i.p.) ζηνλ νπδφ θαη ηελ αζχκπησην, ζηηο δχν πεηξακαηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, εθηηκήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο Αλάιπζεο 

Γηαθχκαλζεο Γηπιήο Καηεχζπλζεο (Two Way Anova) κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο 
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(repeated measures), ελψ, φπνπ θξηλφηαλ απαξαίηεην, αθνινπζνχζε t-test κε ηε ρξήζε ηνπ 

θξηηεξίνπ Bonferroni γηα πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο. Σέινο, γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

πεηξακάησλ ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα 

IBM SPSS Statistics 23. 
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6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

6.1. Μέηξεζε ηεο βαζηθήο ηηκήο ηνπ νπδνύ θαη ηεο αζπκπηώηνπ θαηά ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ελδνθξαληαθνύ απηνεξεζηζκνύ 

 Όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ κεηαβαιιφκελσλ ζπρλνηήησλ ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ θαη πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ειήθζεζαλ νη κεηξήζεηο δχν παξακέηξσλ/δεηθηψλ, 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ νπδνχ (threshold baseline) θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο αζπκπηψηνπ 

(asymptote baseline) ηεο θάζε νκάδαο πεηξακαηφδσσλ. 

 Αξρηθά, ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο, γηα ηε βαζηθή ηηκή ηνπ νπδνχ 

ζηελ νκάδα ησλ πεηξακαηνδψσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε WIN 55-212,2 θαηά ηελ εθεβεία, έδεημε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα [F(2,21) = 5.636, p = 0.011]. Γη‟ απηφ ην ιφγν, δηεμήρζε 

επηπιένλ t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα λα δηαπηζησζνχλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

νκάδεο, ην νπνίν δελ έδεημε θακία δηαθνξά γηα ηα δψα πνπ εθηέζεθαλ ζε 0.1mg/kg WIN 55-

212,2 [t(14) = 0.518, p = 0.612], ζε αληίζεζε κε απηά πνπ εθηέζεθαλ ζε 1mg/kg WIN 55-

212,2 [t(9,356) = -2.219, p = 0.049], φηαλ ζπγθξίζεθαλ κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Χζηφζν, φηαλ 

νη δχν απηέο νκάδεο ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο, πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

[t(8,825) = -2.527, p = 0.033] (βι Σρήκα 1Α). Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα ησλ πεηξακαηνδψσλ 

πνπ εθηέζεθαλ ζε WIN 55-212,2 θαηά ηελ ελήιηθε δσή, ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Μνλήο 

Καηεχζπλζεο, γηα ηε βαζηθή ηηκή ηνπ νπδνχ ζηε θάζε ηεο εθπαίδεπζεο, δελ έδεημε θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ [F(2,21) = 0.752, p = 0.484] (βι Σρήκα 

1Β). 

 Αθνινχζσο, ζηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο ηηκήο ηεο αζπκπηψηνπ ζηελ νκάδα ησλ 

εθήβσλ, ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα [F(2,21) = 9.490, p = 0.001], γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή επηπιένλ t-

test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. To t-test δελ έδεημε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα 

ηελ νκάδα πνπ είρε εθηεζεί ζε 0.1mg/kg WIN 55-212, 2 [t(13,980) = 1.978, p = 0.068], ελ 

αληηζέζεη κε ηελ νκάδα πνπ δέρζεθε ρνξεγήζεηο ηνπ 1mg/kg WIN 55-212,2 [t(14) = 3.445, p 

= 0.004], φηαλ ζπγθξίζεθαλ κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν παξαπάλσ νκάδσλ 

δελ έδεημε θάπνηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά [t(14) = 1.952, p = 0.071] (βι Σρήκα 1Γ). 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο ηηκήο ηεο αζπκπηψηνπ ησλ ελειίθσλ, ε Αλάιπζε 

Γηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ [F(2,21) = 3.805, p = 0.039]. Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ t-test, νδήγεζε ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ νκάδα πνπ είρε δερζεί ρνξεγήζεηο ηνπ 1mg/kg 

WIN 55-212,2 ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ [t(14) = 2.837, p = 0.013], ελψ δελ ππήξρε 
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αληίζηνηρε δηαθνξά γηα ηελ νκάδα πνπ δέρηεθε ρνξεγήζεηο ηνπ 0.1mg/kg WIN 55-212,2 

[t(10,874) = 2.161, p = 0.054] (βι Σρήκα 1Γ).  

 

 

 

 

ρήκα 1. Ο νπδόο (threshold) θαη ε αζύκπησηνο (asymptote) ησλ πεηξακαηνδώσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε 

WIN 55,212-2 θαηά ηελ εθεβεία (Α, Γ) θαη ηελ ελήιηθε δσή (Β, Γ) κεηά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ κεηαβαιιόκελσλ ζπρλνηήησλ θαη πξηλ ηελ δηεμαγσγή ησλ θαξκαθνινγηθώλ 

πεηξακάησλ, όπνπ ν θάζεηνο άμνλαο αληηπξνζσπεύεη ηνλ κέζν όξν ηνπ νπδνύ θαη ηεο αζπκπηώηνπ, ελώ 

ν νξηδόληηνο ηηο ηξεηο νκάδεο ησλ πεηξακαηνδώσλ. Ο έλαο αζηεξίζθνο (*), αληηπξνζσπεύεη έλαλ νπδό 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από ηνλ νπδό ηεο νκάδαο ειέγρνπ, p<0.05. Οη δύν αζηεξίζθνη (**), 

αληηπξνζσπεύνπλ έλαλ νπδό ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από απηόλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, p<0.01, ελώ ε 

δίεζε (#) αληηπξνζσπεύεη έλαλ νπδό ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από ηνλ νπδό ηεο νκάδαο πνπ εθηέζεθε ζε 

0.1mg/kg WIN55,212-2. 

 

 

 

 

A B 

Γ Δ 
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6.2. Μειέηε ηεο δξάζεο ηεο θνθαΐλεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ εγθεθαιηθνύ εξεζηζκνύ 

ζε παξζέλνπο ζε νπζίεο επίκπο  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ ηηο εληζρπηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

θνθαΐλεο, ηφζν ζηε δφζε ησλ 2,5mg/kg φζν θαη ζηε δφζε 10mg/kg, ζηνλ ελδνθξαληαθφ 

απηνεξεζηζκφ ζε επίκπο πνπ δελ είραλ εθηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε θάπνηα άιιε νπζία (drug  

naïve animals). Αλαιπηηθφηεξα, ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Γηπιήο Καηεχζπλζεο κε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηεο θνθαΐλεο θαη ηεο ειηθίαο [F(2,14) = 0.868, p = 0.441] ζηνλ ελδνθξαληαθφ 

απηνεξεζηζκφ. ρεηηθά κε ηηο θχξηεο επηδξάζεηο, ε ειηθία (εθεβεία θαη ελήιηθε δσή) δελ είρε 

θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ νπδφ ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ  

[F(1,7) = 1.424, p = 0.272], ζε αληίζεζε κε ηελ θνθαΐλε (2,5mg/kg θαη 10mg/kg) [F(2,14) = 

292.235, p = 0.000]. Σν t-test κε ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Bonferroni γηα πνιιαπιέο 

ζπγθξίζεηο έδεημε φηη ε δφζε 10mg/kg θνθαΐλεο (p = 0.000), αιιά θαη ε δφζε 2,5mg/kg (p = 

0.000), κείσζε ζεκαληηθά ηνλ νπδφ ησλ πεηξακαηνδψσλ ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ 

(βι. Σρήκα 2Α). Όζνλ αθνξά ηελ αζχκπησην, ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Γηπιήο Καηεχζπλζεο 

κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θνθαΐλεο θαη ηεο ειηθίαο [F(2,14) = 0.325, p = 0.728]. 

Παξνκνίσο, ε παξαπάλσ αλάιπζε έδεημε φηη νη θχξηεο επηδξάζεηο ηεο θνθαΐλεο [F(2,14) = 

0.119, p = 0.889] θαη ηεο ειηθίαο [F(1,7) = 0.897, p = 0.375] δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(βι. Σρήκα 2Β).  

 

 

 

τήμα 2. Δπηδξάζεηο ηεο θνθαΐλεο ζηνλ νπδό (Α) θαη ηελ αζύκπησην (Β) ηνπ ελδνθξαληαθνύ 

απηνεξεζηζκνύ θαηά ηελ εθεβεία θαη ηελ ελήιηθε δσή ζε παξζέλνπο ζε νπζίεο επίκπεο. Οη θάζεηνη 

άμνλεο αληηπξνζσπεύνπλ ην κέζν όξν ηνπ νπδνύ ελδνθξαληαθνύ απηνεξεζηζκνύ, ελώ νη νξηδόληηνη ηηο 

ηξεηο δόζεηο ηεο θνθαΐλεο (0, 2.5, & 10 mg/kg, i.p.). Οη ηξεηο αζηεξίζθνη (***), ππνδεηθλύνπλ έλαλ νπδό 

A Β 
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ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από ηνλ νπδό ηεο νκάδαο ειέγρνπ, δειαδή ηνλ νπδό ησλ πεηξακαηνδώσλ πνπ 

εθηέζεθαλ ζε έθδνρν, p<0.001. 

 

6.3. Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ρξόληαο ρνξήγεζεο WIN 55,212-2 ζε επίκπο θαηά 

ηελ εθεβεία ζηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο ζηελ ελήιηθε δώε 

ε απηφ ην ηκήκα ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη νη επηδξάζεηο ζηνλ νπδφ θαη 

ζηελ αζχκπησην ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηηο ηξεηο νκάδεο 

πεηξακαηoδψσλ, ηα νπνία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο εθηέζεθαλ ζε WIN 55,212-2 (0, 

0.1, & 1mg/kg, i.p.). H Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο γηα ην έθδνρν ηεο 

θνθαΐλεο δελ θαηέιεμε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ρνξήγεζε ηνπ εθδφρνπ δελ επεξέαζε ηνλ νπδφ ελδνθξαληαθνχ 

απηνεξεζηζκνχ νχηε ησλ επίκπσλ πνπ είραλ εθηεζεί ζε 0.1mg/kg WIN 55,212-2, νχηε 

εθείλσλ πνπ είραλ εθηεζεί ζε 1mg/kg WIN55,212-2 [F(2,21) = 1.097, p = 0.352]. Αληίζεηα, ε 

Μνλή Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ηε δφζε 2.5mg/kg ηεο θνθαΐλεο έδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα [F(2,21) = 37.231, p = 0.000]. Δπηπιένλ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε t-

test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα έδεημε φηη ε δφζε 2,5mg/kg, i.p., κείσζε ηνλ νπδφ ζηνπο επίκπο 

πνπ είραλ εθηεζεί ζε 0.1mg/kg WIN 55,212-2 [t(14) = 5.116, p = 0.000], αιιά θαη ζε 1mg/kg 

WIN55,212-2 [t(14) = 7.600, p = 0.000], φηαλ ζπγθξίλνληαλ κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ κεηαμχ 

ηνπο ζχγθξηζε έδεημε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κεηαβνιή [t(14) = 3.848, p = 0.002], θαζψο 

παξαηεξήζεθε αηζζεηά κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ νπδνχ ζηελ νκάδα πνπ είρε εθηεζεί ζε 

1mg/kg WIN55,212-2 (βι. Σρήκα 3A, 4A, 4Γ, & 4E). Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δφζε 10mg/kg, 

i.p. ηεο θνθαΐλεο, απηή κείσζε ηνλ νπδφ ησλ επίκπσλ θαη ζηηο ηξεηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο 

(Vehicle, 0.1mg/kg WIN 55,212-2 & 1mg/kg WIN55,212-2) κε ηνλ ίδην ηξφπν, ην νπνίν 

ππνδεηθλχεη φηη κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

[F(2,21) = 1.722, p = 0.203] (βι. Σρήκα 3A, 5A, 5Γ, & 5E). 

 ηo ρήκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε κέηξεζε ηεο αζπκπηψηνπ ηνπ 

ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ησλ επίκπσλ, νη νπνίνη είραλ εθηεζεί ζε WIN55,212-2 (0, 0.1, 

& 1mg/kg, i.p.) θαηά ηελ εθεβεία ηνπο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο αζπκπηψηνπ ηνπ 

ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ησλ πεηξακαηνδψσλ κεηά ηε ρνξήγεζε θνθαΐλεο.  

 Ζ Μνλή Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα ην έθδνρν ηεο θνθαΐλεο δελ έδεημε θάπνην 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα [F(2,21) = 2.165, p = 0.140], γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη 

ε ρνξήγεζε ηνπ εθδφρνπ δελ επεξέαζε ηελ αζχκπησην ησλ επίκπσλ ζηηο νκάδεο πνπ 

δέρζεθαλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο. Παξνκνίσο, αλεπεξέαζηε έκεηλε, 
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φπσο θαίλεηαη, ε αζχκπησηνο ησλ επίκπσλ ζηηο νκάδεο πνπ είραλ εθηεζεί ζε WIN55,212-2 

(0, 0.1, & 1mg/kg, i.p.) ζηελ εθεβεία ηνπο, ηφζν απφ ηε δφζε 2.5mg/kg, i.p. [F(2,21) = 0.208, 

p = 0.814], φζν θαη απφ ηε δφζε 10mg/kg, i.p. ηεο θνθαΐλεο [F(2,21) = 0.688, p = 0.514] (βι. 

Σρήκα 3Γ).  

 

6.4. Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ρξόληαο ρνξήγεζεο WIN 55,212-2 ζε επίκπο θαηά 

ηελ ελήιηθε δωή ζηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο ζηελ ελήιηθε δωή  

 ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη επηδξάζεηο ζηνλ νπδφ θαη ζηελ αζχκπησην 

ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο επίκπο πνπ εθηέζεθαλ ζε WIN 55,212-2 

(0, 0.1, & 1mg/kg, i.p.) θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο. H Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Μνλήο 

Καηεχζπλζεο, αλαθνξηθά κε ην έθδνρν ηεο θνθαΐλεο, έδεημε φηη δελ επεξεάζηεθαλ νχηε νη 

επίκπεο πνπ εθηέζεθαλ ζε 0.1mg/kg WIN 55,212-2, νχηε εθείλνη πνπ εθηέζεθαλ ζε 1mg/kg 

WIN 55,212-2 [F(2,21) = 1.214, p = 0.317]. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηε δφζε 2.5mg/kg  ηεο 

θνθαΐλεο, απφ ηελ Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Μνλήο Καηεχζπλζεο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα [F(2,21) = 23.043, p = 0.000]. Γη‟ απηφ ην ιφγν πεξαηηέξσ 

αλαιχζεηο κε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, έδεημαλ φηη ε δφζε 2,5mg/kg, i.p., κείσζε ηνλ 

νπδφ ζηνπο επίκπο πνπ είραλ εθηεζεί ζε 0.1mg/kg WIN 55,212-2 [t(14) = 5.445, p = 0.004], 

αιιά θαη ζε 1mg/kg WIN55,212-2 [t(14) = 6.656, p = 0.000], ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νκάδσλ δελ έδεημε θάπνηα ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά [t(14) = 1.960, p = 0.070], παξφιν πνπ ε πηψζε ηνπ νπδνχ ήηαλ 

κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα πνπ είρε εθηεζεί ζηελ πςειή δφζε WIN55,212-2 (βι. Σρήκα 3Β, 4B, 

4Γ, & 4ΣΤ). Αληίζεηα, ε δφζε 10mg/kg ηεο θνθαΐλεο κείσζε ηνλ νπδφ ησλ επίκπσλ ζε φιεο 

ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο κε ηνλ ίδην ηξφπν, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ [F(2,21) = 1.861, p = 0.180] (βι. 

Σρήκα 3Β, 5B, 5Γ, & 5ΣΤ). 

 Αλαθνξηθά κε ην δείθηε ηεο αζπκπηψηνπ, ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο Μνλήο 

Καηεχζπλζεο δελ έδεημε θάπνην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα νχηε γηα ην έθδνρν ηεο 

θνθαΐλεο [F(2,21) = 1.189, p = 0.324], νχηε γηα ηε δφζε 2.5mg/kg, i.p. [F(2,21) = 1.946, p = 

0.168], νχηε γηα ηε δφζε 10mg/kg, i.p. [F(2,21) = 0.780, p = 0.471] (βι. Σρήκα 3Γ). 
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ρήκα 3. Δπηδξάζεηο ηεο θνθαΐλεο ζηνλ νπδό (Α,Β) θαη ηελ αζύκπησην (Γ,Γ) ελδνθξαληαθνύ 

απηνεξεζηζκνύ ζε επίκπο πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε WIN 55,212-2 (0, 0.1, & 1mg/kg,i.p.) θαηά ηελ εθεβεία 

θαη ηελ ελήιηθε δσή. Οη θάζεηνη άμνλεο αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ κέζν όξν ηεο % κεηαβνιήο ζηνλ νπδό θαη 

ζηελ αζύκπησην ελδνθξαληαθνύ απηνεξεζηζκνύ, ελώ νη νξηδόληηνη ηηο ηξεηο δόζεηο ηεο θνθαΐλεο (0, 2.5, 

& 10 mg/kg, i.p.). Οη δύν αζηεξίζθνη (**), αληηπξνζσπεύνπλ έλαλ νπδό ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από 

απηόλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, p<0.01, νη ηξεηο αζηεξίζθνη (***), ππνδεηθλύνπλ έλαλ νπδό ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθό από ηνλ νπδό ηεο νκάδαο ειέγρνπ, p<0.001 θαη νη δύν δηέζεηο (##) αληηπξνζσπεύνπλ έλαλ 

νπδό ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από ηνλ νπδό ηεο νκάδαο πνπ εθηέζεθε ζε 0.1mg/kg WIN55,212-2. 

 

Β Α 

Γ Δ 
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ρήκα 4.  Κακπύιεο ελίζρπζεο ηνπ εγθεθαιηθνύ εξεζηζκνύ (ινγάξηζκνο παικώλ/ζεηξά – 

αληηδξάζεηο/ιεπηό) από αληηπξνζσπεπηηθά πεηξακαηόδσα πξηλ θαη κεηά από ηε ρνξήγεζε 2.5mg/kg 

θνθαΐλεο ζηηο νκάδεο πνπ είραλ εθηεζεί ζε WIN (0, 0.1, 1mg/kg, i.p.) ζηελ εθεβεία (A, Γ, E) θαη ζηελ 

ελήιηθε δσή (B, Γ, ΣΤ). 

 

Β 

Δ Γ 

A 

E ΣΤ

Τ 
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ρήκα 5.  Κακπύιεο ελίζρπζεο ηνπ εγθεθαιηθνύ εξεζηζκνύ (ινγάξηζκνο παικώλ/ζεηξά – 

αληηδξάζεηο/ιεπηό) από αληηπξνζσπεπηηθά πεηξακαηόδσα πξηλ θαη κεηά από ηε ρνξήγεζε 10mg/kg 

θνθαΐλεο ζηηο νκάδεο πνπ είραλ εθηεζεί ζε WIN (0, 0.1, 1mg/kg, i.p.) ζηελ εθεβεία (A, Γ, E) θαη ζηελ 

ελήιηθε δσή (B, Γ, ΣΤ). 

 

 

ΣΤ E 

 Δ Γ 

B A 
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7. ΓΔΝΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπνχζε ζην λα δηεξεπλεζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο ρξφληαο 

ρνξήγεζεο θαλλαβηλνεηδψλ ζε επίκπο θαηά ηελ εθεβεία θαη ηελ ελήιηθε δσή ζηηο εληζρπηηθέο 

δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο ζηνλ ελήιηθν επίκπ, ζπλεηζθέξνληαο πεηξακαηηθά ζηελ ήδε ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ ε θάλλαβε απνηειεί πχιε εηζφδνπ γηα άιιεο 

εζηζηηθέο νπζίεο.  

 Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη παξάκεηξνη/δείθηεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά 

ηε θάζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επίκπσλ ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ, δειαδή νη βαζηθέο 

ηηκέο ηνπ νπδνχ θαη ηεο αζπκπηψηνπ, παξνπζίαζαλ κεηαβνιέο έπεηηα απφ ηελ ρξφληα 

ρνξήγεζε ηνπ αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ WIN 55,212-2 (0.1 θαη 1mg/kg, i.p.) θαηά ηελ 

εθεβεία θαη ηελ ελήιηθε δσή ζε ζχγθξηζε κε ηηο νκάδεο ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, νη επίκπεο 

πνπ εθηέζεθαλ ζηε δφζε 1mg/kg WIN 55,212-2 ζηελ εθεβεία ηνπο εκθάληζαλ κεγαιχηεξν 

νπδφ απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία έιαβε έθδνρν, θαη ηελ νκάδα πνπ είρε ιάβεη ηε ρακειή 

δφζε (0.1mg/kg, i.p.) ηνπ WIN 55,212-2. Αληίζεηα, δελ ππήξμαλ αλάινγα επξήκαηα ζηα 

πεηξακαηφδσα πνπ έιαβαλ WIN 55,212-2 ζηελ ελήιηθε δσή. Σφζν ζηελ εθεβεία φζν θαη 

ζηελ ελήιηθε δσή, ε δφζε 1mg/kg WIN 55,212-2 πξνθάιεζε κείσζε ηεο αζπκπηψηνπ 

ζπγθξηλφκελε κε ηηο άιιεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ρξφληα 

έθζεζε ζε WIN 55,212-2 ζηελ επαίζζεηε πεξίνδν ηεο εθεβείαο, κεηψλεη ηελ εληζρπηηθή αμία 

ησλ ειεθηξηθψλ εξεζηζκάησλ ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ, ελδερνκέλσο ιφγσ ησλ 

λεπξνπξνζαξκνγψλ πνπ πξνθαινχληαη ζηα θπθιψκαηα αληακνηβήο, θαη φρη κφλν, ηνπ 

εγθεθάινπ (Renard, Rushlow, & Laviolette, 2016).  

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο, ε ρξφληα έθζεζε ζε 

θαλλαβηλνεηδή απμάλεη ηα επίπεδα ληνπακίλεο ζην ξαβδσηφ ζψκα επίκπσλ (Jentsch, Verrico, 

Le, & Roth, 1998), ελψ αληίζεηα ηα κεηψλεη ζηνλ ηππφθακπν κπψλ (Avraham et al., 2004). 

Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί κείσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο ληνπακίλεο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ 

(Jentsch, Verrico, Le, & Roth, 1998), αιιά θαη ηεο έθθξαζεο ηεο πδξνμπιάζεο ηεο ηπξνζίλεο 

ζηε κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ (Ginovart, et al., 2012). Όζνλ 

αθνξά ηνλ επηθιηλή ππξήλα, ε ρξφληα έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή θαίλεηαη φηη πξνθαιεί αθελφο 

αχμεζε ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ ππξήλα θαη  αθεηέξνπ κείσζε ζην θέιπθνο 

(Cadoni, Valentini, & Di Chiara, 2008).  

Δπηπξφζζεηα, νη Heiferts θαη Castillo (2009) αλαθέξνπλ φηη ε ρξφληα ρξήζε Γ
9
-THC 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνπξφζεζκε θαηαζηνιή (LTD), έλα θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε 

ζπλαπηηθή επηθνηλσλία γίλεηαη πην αδχλακε. ηε καθξνπξφζεζκε θαηαζηνιή, κηα ζεηξά 
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γεγνλφησλ πξνθαιεί κείσζε ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή πνπ απειεπζεξψλεηαη 

απφ ην πξνζπλαπηηθφ θχηηαξν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ληνπακίλεο, κεηψλνληαο θαη‟ 

απηφ ηνλ ηξφπν ηηο εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ρνξεγνχκελεο νπζίαο. Οη Robbe, Kopf, 

Remaury, Rackaert θαη Manzoni (2002) επηβεβαηψλνπλ ηελ πξφθιεζε πιαζηηθψλ αιιαγψλ 

απφ ηε ρξφληα ρξήζε θαλλαβηλνεηδψλ, αθνχ ε καθξνπξφζεζκε θαηαζηνιή πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηελ ρξφληα ρνξήγεζε ηεο Γ
9
-THC, εκπνδίδεηαη απφ ηελ ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ηνπ 

CB1 ππνδνρέα ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, ελψ επίζεο δελ παξαηεξείηαη 

θαζφινπ ζε πνληίθηα ζηα νπνία έρεη αδξαλνπνηεζεί ν CB1 ππνδνρέαο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ 

(knockout). 

Δλ ζπλερεία, ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θνθαΐλεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ εγθεθαιηθνχ 

εξεζηζκνχ ζε παξζέλνπο ζε νπζίεο επίκπο, ε ρνξήγεζε θνθαΐλεο (0, 2.5, & 10mg/kg) 

πξνθάιεζε δνζνεμαξηψκελε κείσζε ηνπ νπδνχ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ησλ 

πεηξακαηνδψσλ ηφζν ζηελ νκάδα ησλ εθήβσλ φζν θαη ζηελ νκάδα ησλ ελειίθσλ, ρσξίο 

φκσο λα κεηαβάιιεη ηελ αζχκπησην. Ο νπδφο ησλ επίκπσλ ζηελ νκάδα ησλ εθήβσλ ήηαλ 

ειαθξψο κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ ελειίθσλ, φκσο ε δηαθνξά απηή δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Οη εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο, πνπ ππνδειψλνληαη απφ ηε 

κείσζε ηνπ νπδνχ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ, έρνπλ δηαπηζησζεί ζε πιήζνο εξεπλψλ ζηε 

βηβιηνγξαθία, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε κειέηε ησλ Tomasiewicz, Todtenkopf, Chartoff, 

Cohen, & Carlezon (2008), θαηά ηελ νπνία ε ρνξήγεζε θνθαΐλεο ζε αξζεληθνχο Sprague-

Dawley επίκπο πξνθάιεζε δνζνεμαξηψκελε κείσζε ηνπ νπδνχ ελδνθξαληαθνχ 

απηνεξεζηζκνχ, απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ηεο δηθήο καο κειέηεο. Ζ 

θνθαΐλε έρεη βξεζεί φηη απμάλεη ηα επίπεδα ληνπακίλεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, αιιά θαη ζε 

άιιεο δνκέο ηνπ θπθιψκαηνο αληακνηβήο, κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηνπ πξνζπλαπηηθνχ 

κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο. Σα απμεκέλα επίπεδα ληνπακίλεο ζηηο πεξηνρέο αληακνηβήο έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηηο επθνξηθέο-εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο (Wise, 1998). Δπηπιένλ, ηφζν 

ε ελδνθιέβηα φζν θαη ε ελδνεγθεθαιηθή απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

θνηιηαθνχ θαιππηξηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ επηθιηλή ππξήλα απφ ηα πεηξακαηφδσα, αιιά θαη ε 

αλαζηνιή ηεο παξαπάλσ δξάζεο έπεηηα απφ θαξκαθνινγηθφ απνθιεηζκφ ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ή επηιεθηηθή θαηαζηξνθή ησλ ληνπακηλεξγηθψλ απνιήμεσλ, 

επηβεβαηψλνπλ ηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο (Bressan & Crippa, 2005). 

ε κνξηαθφ επίπεδν, έρεη βξεζεί φηη ε δξάζε ηεο θνθαΐλεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θσζθνξπιησκέλε α ππνκνλάδα ηνπ επθαξπσηηθνχ παξάγνληα έλαξμεο ηεο κεηάθξαζεο ηνπ 

mRNA (p-elF2a), θαζψο κηα κηθξή δφζε θνθαΐλεο ζε κπο είλαη αξθεηή γηα λα κεηψζεη ηα 
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επίπεδα ηεο p-elF2a ζην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν, λα απμήζεη ηελ ληνπακηλεξγηθή 

λεπξνδηαβίβαζε θαη λα πξνάγεη εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Walter et al., 2016). 

 Αθνινχζσο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ καο, ε ρνξήγεζε ηεο ρακειήο 

δφζεο θνθαΐλεο (2.5mg/kg, i.p.) πξνθάιεζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε κείσζε ζηνλ νπδφ 

ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ησλ επίκπσλ πνπ είραλ εθηεζεί ζηνλ αγσληζηή ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ WIN 55,212-2 θαηά ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ νκάδα ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πεηξακαηνδψσλ ε 

θνθαΐλε είρε κεγαιχηεξε εληζρπηηθή δξάζε. Μάιηζηα, ε κείσζε ηνπ νπδνχ ήηαλ κεγαιχηεξε 

ζηα πεηξακαηφδσα πνπ ηνπο είρε ρνξεγεζεί ρξνλίσο 1mg/kg WIN 55,212-2 απφ εθείλα πνπ 

είραλ εθηεζεί ζε 0.1mg/kg WIN 55,212-2 ζηελ εθεβεία ηνπο. Δπηπιένλ, κεησκέλνο νπδφο 

παξαηεξήζεθε κεηά απφ ηε ρνξήγεζε 10mg/kg θνθαΐλεο θαη ζηνπο επίκπο πνπ είραλ εθηεζεί 

ζε 1mg/kg WIN 55,212-2 θαηά ηελ εθεβεία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο επίκπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, 

αιιά απηή ε δηαθνξά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 Παξφκνηα ήηαλ ηα επξήκαηα θαη ζηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε θαηά ηελ νπνία νη 

επίκπεο εθηέζεθαλ ζε WIN 55,212-2 ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Ζ δφζε 2.5mg/kg θνθαΐλεο 

κείσζε πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ νπδφ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ ησλ πεηξακαηνδψσλ πνπ 

είραλ εθηεζεί ηφζν ζε 0.1mg/kg WIN 55,212-2, φζν θαη ζε 1mg/kg WIN 55,212-2 ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο επίκπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δπίζεο, ε δφζε 10mg/kg ηεο θνθαΐλεο κείσζε 

ειαθξψο ηνλ νπδφ ησλ επίκπσλ πνπ ηνπο είρε ρνξεγεζεί ρξνλίσο 1mg/kg WIN 55,212-2 θαηά 

ηελ ελήιηθε δσή ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, αιιά ε επίδξαζε απηή δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε κείσζε ηνπ νπδνχ απφ ηα 2.5mg/kg 

θνθαΐλεο ήηαλ κεγαιχηεξε ζηα πεηξακαηφδσα πνπ είραλ εθηεζεί ζε WIN 55,212-2 θαηά ηελ 

εθεβεία ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ είραλ εθηεζεί ζε WIN 55,212-2 ζηελ ελήιηθε δσή.  

 Σα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη ζχκθσλα θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα επξήκαηα άιισλ 

κειεηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξα πεηξακαηηθά δσηθά πξφηππα κειέηεο ηνπ εζηζκνχ, 

ππνδεηθλχνληαο φηη ε ρνξήγεζε ελφο αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθεβείαο απμάλεη ηηο εληζρπηηθέο επηδξάζεηο ηεο θνθαΐλεο. Ζ ζρεηηθά πξφζθαηε κειέηε ηνπ 

Rodriguez-Arias θαη ησλ ζπλεξγαηψλ (2016) ππνζηεξίδεη φηη ε έθζεζε κπψλ ζηνλ αγσληζηή 

ησλ θαλλαβηλνεηδψλ WIN 55,212-2 θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο γηα ην δηακέξηζκα πνπ είρε ζπλδεζεί κε κηα ρακειή 

δφζε θνθαΐλεο ζηνλ ελήιηθν κπ. Δπηπξφζζεηα, νη Higuera-Matas θαη ζπλεξγάηεο (2008) 

αλαθέξνπλ φηη ε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ CP-55,940 αχμεζε ηελ 

απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο ζε ζειπθνχο επίκπο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ε ίδηα εξεπλεηηθή νκάδα 

εληφπηζε δηαθνξέο ζηηο καθξνρξφληεο αιιαγέο ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 
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ελήιηθσλ αξζεληθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζειπθνχο επίκπο πνπ ελδερνκέλσο εξκελεχνπλ ηελ 

αχμεζε απηνρνξήγεζεο θνθαΐλεο πνπ παξαηεξήζεθε επηιεθηηθά ζηνπο ζειπθνχο επίκπο. 

Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο (DAT) ζην 

ξαρηαίν ξαβδσηφ ζψκα ζηνπο ελήιηθεο ζειπθνχο επίκπο πνπ είραλ εθηεζεί ζηνλ αγσληζηή 

ησλ θαλλαβηλνεηδψλ CP-55,940 θαηά ηελ εθεβεία ηνπο, ελψ νη αξζεληθνί επίκπεο 

παξνπζίαζαλ απιά αχμεζε ησλ D1 ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ. Αληίζεηα, ε ρξφληα έθζεζε 

ζε CP-55,940 θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο κείσζε ηελ έθθξαζε ησλ D2 ληνπακηλεξγηθψλ 

ππνδνρέσλ ζηελ CA1 πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ αλεμαξηήησο θχινπ (Higuera-Matas et al., 

2010). 

  Παξνκνίσο, ζηελ πξφζθαηε κειέηε ηνπο νη Melas θαη ζπλεξγάηεο (2018) ππέδεημαλ 

φηη ππάξρεη δηαζηαπξνχκελε επαηζζεηνπνίεζε αλάκεζα ζηνλ αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ 

WIN 55,212-2 θαη ηελ θνθαΐλε, θαζψο ε ρξφληα έθζεζε επίκπσλ ζε WIN 55,212-2 απμάλεη 

ηελ επαγφκελε απφ θνθαΐλε ππεξθηλεηηθφηεηα, αιιά απηφ παξαηεξείηαη κφλν ζηνπο επίκπο 

πνπ είραλ εθηεζεί ζε WIN 55,212-2 θαηά ηελ εθεβεία θαη φρη ζε εθείλνπο πνπ ηνπο 

ρνξεγήζεθε ρξνλίσο WIN 55,212-2 ζηελ ελήιηθε δσή. Μάιηζηα, ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ παξαηεξήζεθε θαη ζηα επίπεδα ηεο p-elF2a. Ζ ρξφληα έθζεζε ζε WIN 

55,212-2 κείσζε ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηεο p-elF2a ζηελ νκάδα ησλ εθήβσλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ νκάδα ησλ ελειίθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ επηθιηλή ππξήλα. Ζ κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο p-

elF2a έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ζρεηηθέο κε ηελ εμάξηεζε δηεξγαζίεο (Placzek et al., 

2016a).  

ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ε πνιχ πξφζθαηε κειέηε ησλ Kononoff θαη ζπλεξγαηψλ 

(2018) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο ρξφληαο έθζεζεο ζε WIN 55,212-2 θαηά ηελ εθεβεία ζε 

ζρεηηθέο κε ηελ εμάξηεζε ζπκπεξηθνξέο κε ηε ρξήζε ελφο πην ζχλζεηνπ πεηξακαηηθνχ δσηθνχ 

πξνηχπνπ γηα ηε κειέηε ηνπ εζηζκνχ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε ρξφληα έθζεζε ζε 

θαλλαβηλνεηδή θαηά ηελ εθεβεία δελ επεξέαζε νχηε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ απηνρνξήγεζε 

θνθαΐλεο νχηε ηελ θαηαλαγθαζηηθή πξφζιεςε θνθαΐλεο ζηελ ελήιηθε δσή, ππνδεηθλχνληαο 

φηη ε έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή per se είλαη απίζαλν λα είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζρέζε κεηαμχ 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο θάλλαβεο ζηελ εθεβεία θαη κειινληηθήο ρξήζεο θνθαΐλεο ζηελ 

ελήιηθε δσή, φπσο ππνζηεξίδεη ε ππφζεζε πχιεο εηζφδνπ. Χζηφζν, ε ρξφληα έθζεζε ζε 

θαλλαβηλνεηδή πξνθάιεζε καθξνρξφληα αχμεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο επεξεζηζηφηεηαο ζηνπο 

επίκπο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέηξν ηεο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ζηνλ εζηζκφ. Ζ παξαπάλσ αχμεζε, αλαγφκελε ζηνλ άλζξσπν, ελδερνκέλσο ζπκβάιιεη 

έκκεζα ζηελ εκθάληζε θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάρξεζε άιισλ εζηζηηθψλ νπζηψλ, φπσο ε θνθαΐλε. 
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Δπηπιένλ, νη Kononoff θαη ζπλεξγάηεο (2018) ππέδεημαλ φηη ε δηαζηαπξνχκελε 

επαηζζεηνπνίεζε κεηαμχ ηνπ WIN 55,212-2 θαη ηεο θνθαΐλεο, ε νπνία παξαηεξήζεθε απφ 

ηελ αχμεζε ηεο επαγφκελεο απφ ηελ θνθαΐλε ππεξθηλεηηθφηεηαο ζηελ εθεβεία, αιιά φρη ζηελ 

ελήιηθε δσή, πηζαλφλ ππνδειψλεη κηα βξαρππξφζεζκε αχμεζε ηεο εππάζεηαο ζε επαγφκελεο 

απφ θνθαΐλε εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ηα επξήκαηά καο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε απηά ηεο 

κειέηεο ηνπ Panlilio θαη ησλ ζπλεξγαηψλ (2007), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έθζεζε ζε Γ
9
-

THC δελ επεξέαζε ηελ απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο ζε αξζεληθνχο επίκπο. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε 

ηελ παξάκεηξν ηεο ειηθηαθήο πεξηφδνπ έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή, ηα επξήκαηά καο 

ζπγθξνχνληαη κε απηά ησλ Dow-Edwards θαη Izenwasser (2012), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ε 

ρξφληα ρνξήγεζε Γ
9
-THC απμάλεη ηελ επαγφκελε απφ θνθαΐλε ππεξθηλεηηθφηεηα ζε 

έθεβνπο, αιιά φρη ζε ελήιηθεο αξζεληθνχο επίκπο, ππνγξακκίδνληαο φηη ε έθζεζε ζε κηα 

νπζία κεηαβάιιεη ηελ επαθφινπζε επαηζζεζία ζε κηα άιιε νπζία αλάινγα κε ηελ 

αλαπηπμηαθή πεξίνδν έθζεζεο ζε απηή.  

Σν εχινγν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη κε πνηνλ αθξηβψο κεραληζκφ 

δηακεζνιαβείηαη ε αχμεζε ησλ εληζρπηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο θνθαΐλεο ζε επίκπο κεηά απφ 

ρξφληα έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή. Σα θαλλαβηλνεηδή, ηφζν ηα ελδνγελή, φζν θαη ηα εμσγελψο  

ρνξεγνχκελα, φπσο ην WIN 55,212-2, έρεη δεηρζεί φηη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

ληνπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν θαη ζηνλ επηθιηλή ππξήλα 

(Gardner & Vorel, 1998). Χζηφζν, δελ επηδξνχλ απεπζείαο πάλσ ζηελ ληνπακίλε, αιιά κε 

έλαλ έκκεζν ηξφπν. πγθεθξηκέλα, ηα θαλλαβηλνεηδή ξπζκίδνπλ ηελ GABAεξγηθή θαη 

γινπηακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε ζηνλ επηθιηλή ππξήλα, αζθψληαο αλαζηαιηηθφ έιεγρν ζε 

απηέο (Manzoni & Bockaert, 2001). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη ε θνθαΐλε έρεη δεηρζεί φηη 

απμάλεη ηελ ληνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε (Lecca, Valentini, Acquas, & Di Chiara, 2006). 

χκθσλα κε ηνλ Herkenham (1991), ζε πνιιέο πεξηνρέο ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ, φπσο ην 

ξαβδσηφ ζψκα, εκθαλίδνληαη ηφζν CB1 ππνδνρείο θαλλαβηλνεηδψλ φζν θαη ππνδνρείο 

ληνπακίλεο. Οη Giuffrida, Parsons, Kerr, de Fonseca, Navarro θαη Piomelli (1999) 

ππνζηήξημαλ φηη  ην ελδνγελέο ζχζηεκα ησλ θαλλαβηλνεηδψλ αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα ηεο 

ληνπακίλεο ζην ξαβδσηφ, αθνχ έπεηηα απφ ηελ ρνξήγεζε θνπηλπηξφιεο, ελφο 

ληνπακηλεξγηθνχ αγσληζηή ησλ D2, D3 θαη D4 ππνδνρέσλ, απμήζεθε ε απειεπζέξσζε ηνπ 

αλαληακηδίνπ. Αληίζηξνθε δξάζε είρε ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

ππνδνρέσλ ξαθινπξίδε, ε νπνία πξνθάιεζε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ αλαληακηδίνπ. Δπίζεο, 

νη Centonze θαη ζπλεξγάηεο (2004) έδεημαλ φηη ε ρνξήγεζε θνθαΐλεο απμάλεη ηα επίπεδα  ηνπ 



[44] 
 

αλαληακηδίνπ ζην ξαβδσηφ εμαηηίαο ηεο κείσζεο πδξφιπζήο ηνπ απφ ην έλδπκν πδξνιάζε 

ηνπ ακηδίνπ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ (FAAH). 

Ζ ζπλχπαξμε ληνπακηλεξγηθψλ θαη CB1 ππνδνρέσλ πηζαλφλ ππνδεηθλχεη φηη ε 

δηέγεξζε ησλ ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ κπνξεί λα νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ελφο 

κεραληζκνχ αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ακβιχλεη θαη ηειηθά αδξαλνπνηεί ηελ αληίιεςε θαη 

έθθξαζε ησλ εληζρπηηθψλ ηδηνηήησλ ζεηηθψλ εληζρπηψλ, φπσο ε θνθαΐλε. Χζηφζν, κεηά απφ 

ρξφληα έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή, κεηψλεηαη ε έθθξαζε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ CB1 

ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

εληζρπηηθψλ δξάζεσλ ηεο θνθαΐλεο (Giuffrida et al., 1999). 

Δλ πεξηιήςεη, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ρξφληα ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ κπνξεί λα επεξεάζεη (απμήζεη) ηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο 

άιισλ εζηζηηθψλ νπζηψλ, φπσο ε θνθαΐλε. Δλδερνκέλσο θάηη ηέηνην κπνξεί λα εμεγήζεη 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ θαίλεηαη ε θάλλαβε λα απνηειεί πχιε εηζφδνπ γηα άιιεο, 

πεξηζζφηεξν επηβιαβείο, εζηζηηθέο νπζίεο, φπσο ε θνθαΐλε. Χζηφζν, παξακέλνπλ ζεκαληηθά 

θελά ζηε γλψζε καο επί ηνπ ζέκαηνο πξηλ απνδεθηνχκε ή απνξξίςνπκε ηελ ζεσξία ηεο πχιεο 

εηζφδνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ κειεηψλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ρξφληαο ρξήζεο θαλλαβηλνεηδψλ ζηελ επαθφινπζε ρξήζε 

άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, θπξίσο θαηά ηελ θξίζηκε αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο. 

πγθεθξηκέλα, είλαη πνιχ κηθξφο ν αξηζκφο ησλ κειεηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ρξφληαο έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή ζηηο εληζρπηηθέο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

νπηνεηδή, φπσο ε εξσίλε θαη ε κνξθίλε, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο 

κειινληηθψλ εξεπλψλ επί ηνπ ζέκαηνο. Δπηπιένλ, κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα 

εμεηάζνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο ρξφληαο έθζεζεο ζε θαλλαβηλνεηδή παξάιιεια κε ληθνηίλε ή 

αιθνφι ζηε κεηέπεηηα ρξήζε άιισλ εζηζηηθψλ νπζηψλ, ψζηε λα αληηθαηνπηξηζηεί θαιχηεξα 

ην ηππηθφ πξφηππν ηεο αλζξψπηλεο ρξήζεο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί εηο βάζνο εάλ 

νη επαγφκελεο απφ ρξφληα έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή ληνπακηλεξγηθέο αιιαγέο θαηά ηε 

δηάξθεηα θξίζηκσλ αλαπηπμηαθψλ θάζεσλ παξακέλνπλ ζηελ ελήιηθε δσή θαη πψο απηέο 

ζπλδένληαη κε κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ε παξάκεηξνο ηνπ θχινπ επεξεάδεη ηελ ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ κεηά απφ 

ρξφληα έθζεζε ζε θαλλαβηλνεηδή, θαζψο ε χπαξμε κφλν κηαο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ 

παξάκεηξν απηή δελ καο επηηξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα πηζαλέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 
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