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«Έχοντας συνταγογραφήσει την κάνναβη επί τριάντα 

χρόνια, είμαι πεπεισμένος ότι αποτελεί ένα από τα πιο 

σημαντικά φάρμακα που διαθέτουμε». 

 

Reynolds, 1890, p. 637 

[Dr. John Russell Reynolds (1828-1896), προσωπικός 
ιατρός της βασίλισσας Βικτωρίας της Αγγλίας, 
απόσπασμα από το άρθρο του:  Reynolds, J.R. 
(1890). ON THE THERAPEUTICAL USES AND 
TOXIC EFFECTS OF CANNABIS INDICA. The 
Lancet, 135, 637-638]. 



 
 

 
 
 
 

 

Ως προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων του τότε επίκουρου καθηγητή 

βιοψυχολογίας κυρίου Παναγή Γιώργου «γεννήθηκε» το ερευνητικό ερώτημα που 

έγινε προσπάθεια να απαντηθεί εν μέρει, λίγα χρόνια αργότερα ως μεταπτυχιακός 

φοιτητής πλέον, μέσα από αυτή τη μελέτη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους 

εκείνους τους «δασκάλους» του τμήματος Ψυχολογίας αλλά και του μεταπτυχιακού 

προγράμματος Νευροεπιστημών, που χάρη στη διδασκαλία τους μας έδωσαν όλα τα 

απαραίτητα ερεθίσματα για να αποκτήσουμε μια διερευνητική και κριτική οπτική 

στον τρόπο σκέψης μας καθώς και τη γνώση η οποία απαιτείται προκειμένου να 

υπάρξει ένα δημιουργικό αποτέλεσμα. Επίσης, χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ 

ειδικότερα στους «δασκάλους» κύριους Καστελλάκη Ανδρέα, αναπληρωτή καθηγητή 

Ψυχοφυσιολογίας, και Παναγή Γιώργο, αναπληρωτή καθηγητή Βιοψυχολογίας, οι 

οποίοι μέσα από τις παραδόσεις, τα σεμινάρια και τα εργαστήριά τους στο τμήμα 

Ψυχολογίας μας μετέδωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη «μαγεία» του πεδίου 

της νευροεπιστήμης της συμπεριφοράς. 

Ερχόμενος στη μεταπτυχιακή μου εργασία, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα 

από όλους την κυρία Θερμού Κυριακή, καθηγήτρια Φαρμακολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιηθεί η παρούσα 

μελέτη παρά τις όποιες δυσκολίες εμπεριέχονταν και δεδομένης της γενικότερης 

δυσκολίας των καιρών στη λειτουργία των εργαστηρίων του Ελληνικού 

Πανεπιστημίου. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Καστελλάκη Ανδρέα για την 

πολύτιμη βοήθειά του τόσο στα πρακτικής φύσεως ζητήματα όσο και για τη 

γενικότερη στήριξη που παρείχε, μιας και ήταν δίπλα μου προσφέροντας βοήθεια σε 

ότι προέκυπτε, είτε αφορούσε την παρούσα έρευνα είτε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. 

Ακόμη, ευχαριστώ θερμά την κυρία Αντωνίου Αικατερίνη, επίκουρη καθηγήτρια 

Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την πολύτιμη βοήθειά της στην 

εκτίμηση των σεροτονινεργικών δεικτών με την τεχνική της HPLC, τον καθηγητή 

Raphael Mechoulam (Σχολή Φαρμακολογίας, Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της 
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Ιερουσαλήμ) για την ευγενική χορηγία του HU-210 και τον κύριο Δαλέζιο Ιωάννη, 

επίκουρο καθηγητή Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη μεγάλη του 

βοήθεια αναφορικά με τη διαδικασία ανατομής. Επιπλέον, να ευχαριστήσω τη Νίκη 

Μαστροδήμου, τεχνικό του εργαστηρίου Φαρμακολογίας, για την μεγάλη της 

βοήθεια σχετικά με τη μελέτη δέσμευσης αλλά και για τα ευχάριστα πρωινά που 

περάσαμε στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. Επιπρόσθετα, να 

ευχαριστήσω την τριμελή μου επιτροπή για τις διορθώσεις και τις εύστοχες 

παρατηρήσεις αναφορικά με τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας.  

Επίσης, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των εργαστηρίων «του ορόφου» της 

Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και κυρίως την Κοκονά Δέσποινα και 

τον Κουλάκη Μανώλη, όπου σε όλο αυτό το διάστημα συνέβαλαν στη δημιουργία 

ενός ιδιαίτερα ευχάριστου κλίματος εργασίας και μου χάρισαν αξέχαστες στιγμές. 

Ακόμη, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου που μου στάθηκαν ηθικά και 
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Αλεξάνδρα και Ευσταθόπουλο Πασχάλη. 
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Α.1. Περίληψη της Μελέτης και Λέξεις «Κλειδιά» στην 
Ελληνική Γλώσσα 
 

Α.1.1. Περίληψη 

Αρκετά κανναβινοειδή έχουν δειχθεί ικανά να παρέχουν προστασία από 

ποικίλες νευροτοξικές διεργασίες και συνεπώς φαίνεται να είναι αποτελεσματικά σε 

διάφορες νευροεκφυλιστικές διαταραχές. Επίσης, διάφορα αμφεταμινικά παράγωγα 

(METH, MDMA) αποτελούν ισχυρές τοξίνες σεροτονινεργικών και ντοπαμινεργικών 

νευρώνων. Παρόμοιοι παθογόνοι παράγοντες εμπλέκονται στην εκδήλωση των 

περισσότερων νευροεκφυλιστικών διαταραχών και στη νευροτοξικότητα που 

προκαλούν τα εν λόγω αμφεταμινικά παράγωγα. Στη μελέτη μας εξετάσαμε τις 

δράσεις της χρόνιας i.p. χορήγησης HU-210, ενός ισχυρού αγωνιστή των υποδοχέων 

των κανναβινοειδών, μετά από την i.c.v. έγχυση 5,7-DHT, μιας ισχυρής νευροτοξίνης 

του σεροτονινεργικού συστήματος. Η σεροτονινεργική «βλάβη» εκτιμήθηκε από την 

ανίχνευση των επιπέδων της 5-HT και του 5-HIAA μέσω HPLC καθώς και της 

πυκνότητας του SERT μέσω της δέσμευσης της [3H]παροξετίνης. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η έγχυση της 5,7-DHT μείωσε σημαντικά τα επίπεδα της 5-HT στον 

ιππόκαμπο και το ραβδωτό, του 5-HIAA στον ιππόκαμπο, τη δέσμευση της 

[3Η]παροξετίνης στην περιοχή του ιππόκαμπου και προκάλεσε σημαντική αύξηση της 

ανακύκλησης της 5-HT (5-HIAA/5-HT) και στις δύο προαναφερθείσες εγκεφαλικές 

δομές. Επιπλέον, η χρόνια χορήγηση του HU-210, ανέστρεψε όλες τις νευροτοξικές 

επιδράσεις της 5,7-DHT, επαναφέροντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τους 

σεροτονινεργικούς δείκτες στα φυσιολογικά επίπεδα. Η χορήγηση του HU-210 

απουσία της τοξίνης δεν προκάλεσε καμία μεταβολή στους εκτιμώμενους δείκτες, 

αποδεικνύοντας ότι η επίδραση του HU-210 στο σεροτονινεργικό σύστημα ήταν 

αποτέλεσμα νευροπροστασίας και όχι «προϊόν» αυξορύθμισης από τη χρόνια 

χορήγηση. Το ευρήματά μας αναδεικνύουν για πρώτη φορά την ικανότητα των 

κανναβινοειδών να παρέχουν νευροπροστασία έναντι του προκαλούμενου από την 

5,7-DHT σεροτονινεργικού εκφυλισμού, γεγονός που υποδηλώνει την ενδεχόμενη 

αποτελεσματικότητα και χρησιμότητά τους σε αντίστοιχες καταστάσεις 

νευροτοξικότητας στον άνθρωπο. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά πιθανόν 

δικαιολογούν εν μέρει το γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δείχνουν ότι 

αμφεταμινικά παράγωγα τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό δυναμικό κατάχρησης 
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στον άνθρωπο και συγχορηγούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό με κάνναβη, όπως η 

MDMA, προκαλούν σεροτονινεργική τοξικότητα στον άνθρωπο. 

 

 

Α.1.2. Λέξεις «κλειδιά» 

Κανναβινοειδή, Νευροπροστασία, Σεροτονίνη, Νευροτοξικότητα, 5,7-

Διϋδροξυτρυπταμίνη, SERT, HU-210, Αμφεταμινικά παράγωγα, MDMA, HPLC, 

[3Η]παροξετίνη 



Α.2. Περίληψη της Μελέτης και Λέξεις «Κλειδιά» στην 
Αγγλική Γλώσσα 
 

Α.2.1. Abstract 

Several cannabinoids have been shown capable of providing neuroprotection 

against different neurotoxic procedures and therefore seem to be effective in the 

treatment of several neurodegenerative disorders. Furthermore, some substituted 

amphetamines (METH, MDMA) are strong serotonergic and dopaminergic 

neurotoxins. Similar pathogenic procedures are implicated in the manifestation of 

most neurodegenerative disorders and in the substituted amphetamines induced 

neurotoxicity. In this study, we examined the effects of chronic i.p. administration of   

HU-210, a potent cannabinoid agonist, after i.c.v. injection of 5,7-DHT, a strong 

serotonergic neurotoxin. The serotonergic lesion was estimated by calculation of the 

5-HT and 5-HIAA  levels using HPLC technique as well as by calculation of SERT 

density using [3H]paroxetine binding. Our results showed that 5,7-DHT injection 

significantly reduced 5-HT content in hippocampus and striatum, 5-HIAA content and 

[3Η]paroxetine binding in hippocampus and induced significant increase in 5-HT 

turnover (5-HIAA/5-HT) in both cerebral regions mentioned above. Moreover, the 

chronic HU-210 treatment reversed all 5,7-DHT neurotoxic effects, restoring, in some 

cases, the levels of serotonergic indexes. HU-210 treatment without the presence of 

the toxin did not alter the levels of estimated indexes showing that HU-210 induced 

serotonergic effect was the result of a neuroprotection procedure than a chronic 

administration upregulatory effect. Our findings show for the first time that 

cannabinoids are capable of providing neuroprotection against 5,7-DHT induced 

serotonergic degeneration and, therefore, may be used in the future in the treatment of 

similar neurotoxic conditions in humans. Substituted amphetamines are extensively 

used among humans for recreational purposes often in combination of cannabis use. 

Our findings may, at least partially, explain in these cases the lack of serotonergic 

toxicity evidence in humans.        
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Α.2.2. Keywords 

Cannabinoids, Neuroprotection, Serotonin, Neurotoxicity, 5,7-Dihydroxitryptamine, 

SERT, HU-210, Substituted amphetamines, MDMA, HPLC, [3Η]paroxetine 



  
 



Β.1. Βιογενείς Αμίνες στο ΚΝΣ 

 

Ο όρος βιογενής αμίνη, αν και χημικώς είναι απροσδιόριστος,  

χρησιμοποιείται επί δεκαετίες για να περιγράψει μια ομάδα νευροδιαβιβαστών, η 

οποία περιλαμβάνει τις κατεχολαμίνες και τη σεροτονίνη. Η ισταμίνη, ένα ιμιδαζόλιο, 

αναφέρεται επίσης ως βιογενής αμίνη, αν και η βιοχημεία της διαφέρει από εκείνη 

των κατεχολαμινών και των ινδολαμινών (Kandel, Schwartz & Jessel, 2004, σ.379).  

Με τον όρο κατεχολαμίνες αναφερόμαστε σε ενώσεις που περιέχουν ένα 

πυρήνα κατεχόλης (βενζοϊκό δακτύλιο με δύο προσαρτημένες υδροξυλικές ομάδες) 

στον οποίο είναι συνδεμένη μια αμινική ομάδα (βλέπε Σχήμα Β.1.Α). Στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) ο όρος κατεχολαμίνη συνήθως αναφέρεται στο 

νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη και το μεταβολικό του παράγωγο νορεπινεφρίνη [ή 

νοραδρεναλίνη (βλέπε Kandel και συν., 2004, σ. 379)]. Ένας τρίτος 

κατεχολαμινεργικός νευροδιαβαστής στο περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) είναι η 

επινεφρίνη (ή αδρεναλίνη) (Julien, 2003, σ. 84). Ωστόσο, πιστεύεται ότι ένας μικρός 

αριθμός νευρώνων του εγκεφάλου χρησιμοποιούν ως νευροδιαβιβαστή την 

επινεφρίνη (Kandel και συν., 2004, σ. 380). 

Οι κατεχολαμινεργικοί νευροδιαβιβαστές συντίθενται από το βασικό αμινοξύ 

τυροσίνη σε μια κοινή βιοσυνθετική οδό (βλέπε Σχήμα Β.1.Β). Αρχικά, το ένζυμο 

υδροξυλάση της τυροσίνης μετατρέπει την τυροσίνη σε L-διυδροξυφαινυλαμίνη (L-

DOPA). Η L-DOPA αποκαρβοξυλιώνεται στη συνέχεια από μια αποκαρβοξυλάση 

για να δώσει ντοπαμίνη και CO2. Ένα τρίτο ένζυμο κατά σειρά, η υδροξυλάση β της 

ντοπαμίνης, μετατρέπει τη ντοπαμίνη σε νορεπινεφρίνη. Για να σχηματιστεί η 

επινεφρίνη απαιτείται η μεθυλίωση της νορεπινεφρίνης από το ένζυμο Ν-

μεθυλοτρανσφεράση της φαινυλαιθανολαμίνης στον μυελό των επινεφριδίων (Kandel 

και συν., 2004, σ. 380). Μετά τη σύνθεση, οι εν λόγω νευροδιαβιβαστές 

αποθηκεύονται σε κυστίδια με σκοπό την απελευθέρωσή τους στη σύναψη. Η 

απελευθέρωση ρυθμίζεται από προσυναπτικούς υποδοχείς (αυτοϋποδοχείς) που 

ενεργοποιούνται από τις ενδογενείς ουσίες (νορεπινεφρίνη ή ντοπαμίνη) ανάλογα με 

το νευρώνα. Επίσης, ο προσυναπτικός νευρώνας διαθέτει ετεροϋποδοχείς, οι οποίοι 

ενεργοποιούνται από ουσίες όπως η ακετυλοχολίνη, οι προσταγλανδίνες, κ.λπ., και 

επηρεάζουν την απελευθέρωση των κατεχολαμινών. Κάθε κατεχολαμινεργικός 

νευροδιαβιβαστής ασκεί δράση σ’ ένα αριθμό διαφορετικών μετασυναπτικών 
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υποδοχέων. Η αδρανοποίησή τους στη συναπτική σχισμή επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 

επαναπρόσληψης του νευροδιαβιβαστή προς την προσυναπτική νευρική απόληξη. 

Εντός της νευρωνικής απόληξης, οι κατεχολαμίνες μπορούν να απενεργοποιηθούν 

από ένζυμα όπως η μονοαμινοοξειδάση (ΜΑΟ) (Julien, 2003, σ. 84-86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα Β.1. (Α) Δομή της κατεχόλης και των κατεχολαμινών. (Β) Δομή και σύνθεση των 
κατεχολαμινών (Από Julien, 2003, σ. 85). 
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Από τις κατεχολαμίνες, η ντοπαμίνη εμπλέκεται στον έλεγχο διάφορων 

λειτουργιών και συμπεριφορών, όπως οι εκούσιες κινήσεις, το συναίσθημα, η 

ενίσχυση, τα κίνητρα, ο εθισμός και οι νευροενδοκρινικές αποκρίσεις (Chinta & 

Andersen, 2005· Björklund & Dunnett, 2007). Η μετασυναπτική της δράση ασκείται 

μέσω πρόσδεσής της σε τουλάχιστον έξι υποδοχείς που ανήκουν σε δύο οικογένειες 

(D1 και D2). Οι D1 υποδοχείς υποδιαιρούνται σε δύο τύπους: D1 και D2, ενώ οι D2 σε 

τέσσερις τύπους: D2Α, D2Β, D3 και D4. Μεταβολές στη λειτουργία των 

ντοπαμινεργικών υποδοχέων έχουν ενοχοποιηθεί σε διάφορες νόσους και 

συμπεριφορικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σχιζοφρένειας, της νόσου 

Parkinson, της χορείας Huntington, των συναισθηματικών διαταραχών, της 

σεξουαλικής δραστηριότητας, της συμπεριφοράς ανταμοιβής, του συνδρόμου 

ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ ή ADHD) και άλλων (Julien, 

2003, σ. 84). Οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες είναι μια ετερογενής λειτουργικά και 

ανατομικά ομάδα κυττάρων, που εντοπίζονται στον διάμεσο και μέσο εγκέφαλο 

καθώς και στον οσφρητικό βολβό (βλέπε Σχήμα Β.2). Οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες 

που εκφύονται από την μέλαινα ουσία και προβάλλουν στο ραβδωτό συγκροτούν το 

μελαινοραβδωτό κύκλωμα, το οποίο σχετίζεται με τον έλεγχο της εκούσιας κίνησης 

(βλέπε Σχήμα Β.2). Επιπλέον, στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο βρίσκονται 

ντοπαμινεργικά κυτταροσώματα, που είτε νευρώνουν τον επικλινή πυρήνα, τα 

οσφρητικά φύματα, το διάφραγμα, την αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο, συγκροτώντας 

το μεσομεταιχμιακό σύστημα, είτε προβάλλουν στον προμετωπιαίο, περιρρινικό και 

στον φλοιό του προσαγωγίου, συγκροτώντας το μεσοφλοιικό σύστημα (βλέπε Σχήμα 

Β.2). Αυτά τα δύο συστήματα εμπλέκονται στις συμπεριφορές εκείνες που 

σχετίζονται με το συναίσθημα, όπως τα κίνητρα και η ανταμοιβή (Chinta & 

Andersen, 2005). Μια επιπρόσθετη ντοπαμινεργική οδός ξεκινά από τον τοξοειδή 

πυρήνα του υποθαλάμου και προβάλλει στην υπόφυση, ρυθμίζοντας την έκκριση 

ορμονών (βλέπε Σχήμα Β.2) (Kandel και συν., 2004, σ. 380). 

Η νορεπινεφρίνη, είναι επίσης μια κατεχολαμίνη που παρουσιάζεται ευρέως 

κατανεμημένη στον εγκέφαλο και είναι γνωστό ότι εμπλέκεται σε κύριες λειτουργίες 

όπως ο ύπνος (Carrasco, & Van de Kar, 2003). Η δράση της (τόσο της ίδιας όσο και 

της επινεφρίνης) ασκείται μέσω δέσμευσής της σε δύο κύριους τύπους υποδοχέων (α 

και β), καθένας από τους οποίους έχει τουλάχιστον δύο υπότυπους (Julien, 2003, σ. 

86). Οι αδρενεργικοί υποδοχείς α και β εντοπίζονται είτε προ- είτε μετασυναπτικά  
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Σχήμα Β.2. Τα τρία ντοπαμινεργικά συστήματα του εγκεφάλου. Το πρώτο είναι ένα τοπικό 
σύστημα του υποθαλάμου, το δεύτερο η οδός από τη μέλαινα ουσία προς τον κερκοφόρο πυρήνα 
των βασικών γαγγλίων που εμπλέκεται στις κινητικές λειτουργίες και τη νόσο Parkinson και το 
τρίτο αποτελείται από κυτταρικά σώματα του εγκεφαλικού στελέχους και του μέσου εγκεφάλου 
(καλύπτρας) που προβάλλουν ευρέως προς τον εγκεφαλικό φλοιό και το μεταιχμιακό σύστημα του 
πρόσθιου εγκεφάλου (ενδορινικός φλοιός) (Από Julien, 2003, σ. 88). 

 

 

(Ressler & Nemeroff, 2000). Τα κυτταρικά σώματα των νοραδρενεργικών νευρώνων 

εντοπίζονται στο εγκεφαλικό στέλεχος και κυρίως στον υπομέλαινα τόπο. Αν και  

αυτοί οι νοραδρενεργικοί νευρώνες είναι λίγοι σχετικώς σε αριθμό, προβάλλουν 

διάχυτα σε ολόκληρο τον εγκέφαλο προς τον εγκεφαλικό φλοιό, το μεταιχμιακό 

σύστημα, τον υποθάλαμο και την παρεγκεφαλίδα, καθώς επίσης και στα οπίσθια 

κέρατα του νωτιαίου μυελού, όπου και συμμετέχουν στη λειτουργία της αναλγησίας 

(βλέπε Julien, 2003, σ. 86· Kandel και συν., 2004, σ. 380) (βλέπε Σχήμα Β.3). 

Γνωρίζουμε επίσης ότι νοραδρενεργικοί νευρώνες, οι οποίοι εκφύονται κυρίως από 

το ραχιαίο έξω (πλάγιο) και ραχιαίο έσω προμήκη μυελό αλλά και από 

νοραδρενεργικά κύτταρα του υπομέλανα τόπου, προβάλλουν στον υποθάλαμο, δομή 

που σχετίζεται πρωταρχικά με τις νευροενδοκρινικές αντιδράσεις του στρες 

(Palkovits, 1999) (βλέπε Σχήμα Β.3). Γενικά, η απελευθέρωση νορεπινεφρίνης 

προκαλεί μια αντίδραση εγρήγορσης, εστίασης της προσοχής και του 

προσανατολισμού και θετικά αισθήματα ανταμοιβής και αναλγησίας. Επίσης, μπορεί 

να εμπλέκεται σε βασικές ενστικτώδεις συμπεριφορές όπως η πείνα, η δίψα, το 

συναίσθημα και η σεξουαλική συμπεριφορά (Julien, 2003, σ. 86). 
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Σχήμα Β.3. Νοραδρενεργικά συστήματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα κυτταρικά σώματα 
βρίσκονται στον υπομέλανα τόπο και τις παρακείμενες περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους και 
προβάλλουν ευρέως προς τον πρόσθιο εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα και προς το εγκεφαλικό 
στέλεχος και το νωτιαίο μυελό (Από Julien, 2003, σ. 87). 

 

 

Η σεροτονίνη (5-HT) είναι μια μονοαμίνη που μεσολαβεί στην ανασταλτική 

αλλά και στη διεγερτική νευροδιαβίβαση στο ΚΝΣ (Ressler & Nemeroff, 2000). 

Είναι ευρύτατα κατανεμημένη στον εγκέφαλο και εμπλέκεται σε πληθώρα 

λειτουργιών, όπως στην ρύθμιση του συναισθήματος, της διάθεσης, των κινήτρων, 

της όρεξης, του ύπνου, της επιθετικής συμπεριφοράς, της σεξουαλικής λειτουργίας, 

της θερμοκρασίας και της νευροενδοκρινικής λειτουργίας (βλέπε Fink, Sumner, 

McQueen, Wilson & Rosie, 1998· Schatzberg, Garlow & Nemeroff, 2002· Young & 

Leyton, 2002· Carrasco, & Van de Kar, 2003· Julien, 2003, σ. 90· Neumeister, Young 

& Stastny, 2004· Firk & Markus, 2007). Τόσο η ίδια όσο και το βασικό αμινοξύ 

τρυπτοφάνη, από το οποίο προκύπτει, ανήκουν σε μια ομάδα αρωματικών ουσιών 

που ονομάζονται ινδόλες (Kandel και συν., 2004, σ. 380-381). Στον εγκέφαλο 
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Σχήμα Β.4. Η βιοσύνθεση και ο μεταβολισμός της σεροτονίνης (Τροποποιημένο από 
Wikipedia, n. d.a).  
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συντίθεται εντός των πυρήνων της ραφής από την τρυπτοφάνη, η οποία μετατρέπεται 

από το ένζυμο υδροξυλάση της τρυπτοφάνης σε 5-υδροξυτρυπτοφάνη (5-HTP), η 

οποία με τη σειρά της σχηματίζει την 5-HT μέσω αποκαρβοξυλίωσης (βλέπε Σχήμα 

Β.4). Ο κύριος μεταβολίτης της 5-HT είναι το 5-υδροξυ-ινδολο-οξικό οξύ (5-HIAA), 

ο οποίος μπορεί να μετρηθεί με ευκολία στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF) και στα 

ούρα (Schatzberg et al., 2002) (βλέπε Σχήμα Β.4). Η σεροτονίνη, αφού 

απελευθερωθεί στη συναπτική σχισμή μπορεί να επαναπροσληφθεί από τον 

προσυναπτικό μεταφορέα σεροτονίνης (SERT), ο οποίος αναστέλλεται από τα 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα της κατηγορίας των εκλεκτικών αναστολέων 

επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (ΕΑΕΣ ή SSRIs). Οι επιδράσεις της 

μεσολαβούνται μέσω των σεροτονινεργικών υποδοχέων, οι οποίοι διακρίνονται σε 18 

τουλάχιστον υπότυπους που συμπεριλαμβάνονται σε 4 κύριες  «οικογένειες» 

υποδοχέων (5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 και 5-HT4). Ο υποδοχέας 5-HT3 είναι 

ιοντοτροπικός ενώ οι άλλοι χρησιμοποιούν ένα σύστημα δεύτερου αγγελιοφόρου 

μέσω σύζευξης με πρωτεΐνη G (Julien, 2003, σ. 90). Οι σεροτονινεργικοί υποδοχείς 

βρίσκονται είτε προ- είτε μετασυναπτικά, ή επί των κυτταρικών σωμάτων (Nemeroff, 

2002). Τα σεροτονινεργικά κυτταροσώματα βρίσκονται είτε στο ραχιαίο είτε στο 

μέσο πυρήνα της ραφής, αλλά επίσης συναντώνται στην κοιλιακή-έξω (πλάγια) 

περιοχή του μέσου εγκεφάλου, γνωστή ως Β9 κυτταρική ομάδα (Carrasco, & Van de 

Kar, 2003). Οι σεροτονινεργικοί νευρώνες, που εντοπίζονται στη ραφή του μέσου 

εγκεφάλου προβάλλουν στον υποθάλαμο και αρκετοί από αυτούς νευρώνουν 

παράπλευρα την αμυγδαλή (Petrov, Krukoff & Jhamandas, 1994) και πιθανότατα 

άλλες μεταιχμιακές περιοχές του τελικού εγκεφάλου (Carrasco, & Van de Kar, 2003) 

(βλέπε Σχήμα Β.5). Εκτός αυτών, σεροτονινεργική νεύρωση δέχονται και άλλες 

εγκεφαλικές δομές, όπως ο εγκεφαλικός φλοιός, ο ιππόκαμπος, τα βασικά γάγγλια και 

το εγκεφαλικό στέλεχος (βλέπε Σχήμα Β.5).  Οι εν λόγω εγκεφαλικές περιοχές έχει 

παρατηρηθεί ότι εμπλέκονται σε διάφορα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης 

(Ressler & Nemeroff, 2000· Nemeroff, 2002). Πλέον, είναι ξεκάθαρα τεκμηριωμένο 

ότι η δυσλειτουργία του σεροτονινεργικού συστήματος σχετίζεται με την 

παθοφυσιολογία της κατάθλιψης (Ressler & Nemeroff, 2000· Nemeroff, 2002· 

Neumeister et al., 2004· Firk & Markus, 2007). 

 

 

 



                                                                               Μέρος Β      •      Εισαγωγή      •                   
 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Β.5. Σεροτονινεργικές οδοί στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα κυτταρικά σώματα και οι δεσμίδες 
ινών (νευραξονικές προβολές) απεικονίζονται με μαύρο χρώμα. Οι σεροτονινεργικές απολήξεις 
απεικονίζονται με γκρι (Από Julien, 2003, σ. 91). 

 

 

 

 

 

 

 



Β.2. Η Κάνναβη και τη Συστατικά της 
 

 

Η ινδική κάνναβη αποτελεί ένα από τα παλαιότερα φυτά που έχει 

καλλιεργήσει ο άνθρωπος (Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Η χρήση της είναι 

ευρύτατα διαδεδομένη στους ιστορικά γνωστούς πολιτισμούς ως μέσο διατροφικό, 

θεραπευτικό, ευφορικό, κατασκευαστικό και τελετουργικό1, αποτελώντας πολύτιμο 

αγαθό για την επιβίωση του ανθρώπου (Γρίβας, 1993, σ. 51). 

Η κάνναβη αναφέρεται σε αρχαία κινέζικα και συριακά κείμενα που 

χρονολογούνται ήδη από το 8500 π.Χ. (Μαρσέλος, 1997, σ. 139). Η καλλιέργειά της 

στην Κίνα για την παραγωγή πρώτης ύλης υπολογίζεται περίπου 5000 με 6000 χρόνια 

πριν (βλέπε Robson, 2001· Παναγής & Καστελλάκης, 2006· Zuardi, 2006). Στην 

Ινδία, περίπου εδώ και 4000 χρόνια χρησιμοποιήθηκε για τελετουργίες καθώς την 

ίδια περίοδο αρχίζουν να αναγνωρίζονται κάποιες από τις θεραπευτικές ιδιότητές της 

(Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Γύρω στο 1000 π.Χ., οι Ινδοί χρησιμοποιούν την 

κάνναβη, πέραν από θρησκευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, ως φάρμακο με 

ποικίλες θεραπευτικές ιδιότητες, όπως ως αναλγητικό, αντισπασμωδικό, υπνωτικό, 

ηρεμιστικό, αναισθητικό, αντιφλεγμονώδες, αντιβιοτικό, αντιπαρασιτικό, διεγερτικό 

της όρεξης, αφροδισιακό κ.λπ. (Zuardi, 2006). 

Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., στην Αρχαία Ελλάδα η κάνναβη αναφέρεται από 

περιγραφές του Ηρόδοτου για τη ζωή των Σκύθων, νομαδικός λαός που 

μετακινούνταν ανάμεσα στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, οι οποίοι 

χρησιμοποιούσαν την κάνναβη για την κατασκευή υφασμάτων και σχοινιών αλλά και 

για τις ευφορικές ιδιότητές της (βλέπε  Γρίβας, 1993, σ. 53-54· Μαρσέλος, 1997, σ. 

139· Russo, 1998· Zuardi, 2006). Στους Ελληνιστικούς χρόνους και στη Ρωμαϊκή 

αρχαιότητα η κάνναβη χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή πρώτων υλών αλλά και 

ως θεραπευτικό και ευφορικό μέσο, γεγονός που παρατηρείται από αναφορές 

διάφορων συγγραφέων της εποχής, όπως του Πλίνιου του Πρεσβύτερου (23-79 μ.Χ.), 

του Διοσκουρίδη (1ος αιώνας μ.Χ.), του Πλούταρχου (46-127 μ.Χ.), του Γαληνού 

(131-201 μ.Χ.) και του Παύλου του Αιγινίτη (βλέπε Γρίβας, 1993, σ. 54· Μαρσέλος, 

1997, σ. 139-140· Russo, 1998· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). 

                                                 
1 Αν και έχει χρησιμοποιηθεί ως τελετουργικό μέσο από διάφορες θρησκευτικές ιδεολογίες, όπως 
Συντοϊσμός, Ινδουισμός, Βουδισμός και Ζωροαστρισμός (Γρίβας, 1993, σ. 51), ωστόσο είναι λιγότερο 
χρήσιμη από τα φυσικά ψυχεδελικά για θρησκευτικές και ψυχεδελικές εμπειρίες αφού επιφέρει 
μικρότερη στρέβλωση των αισθήσεων (Julien, 2003, σ. 339).  
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Στη διάρκεια του Μεσαίωνα η χρήση της κάνναβη ήταν εξαπλωμένη σε όλη 

την Ευρώπη και καλλιεργούνταν επί αιώνες ως διατροφικό, ευφορικό και 

θεραπευτικό μέσο αλλά και για την παρασκευή πρώτων υλών (Γρίβας, 1993, σ. 54-

55). Με τις αποικίες των Ευρωπαίων στην Αμερική, η κάνναβη γίνεται γνωστή κατά 

το μέσο του 16ο αιώνα μ.Χ. σε νότιες περιοχές της ηπείρου αυτής, αρχικά στη Χιλή 

και κατόπιν στη Βραζιλία, ενώ στις αρχές του 17ου αιώνα αρχίζει να γνωστοποιείται 

σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική (βλέπε Γρίβας, 1993, σ. 57· Zuardi, 2006). Κατά το 

19ο αιώνα μ.Χ., με την επιστροφή των στρατιωτών από την εκστρατεία του 

Ναπολέοντα στην Αίγυπτο (1800 μ.Χ.), οι οποίοι είχαν «μυηθεί» στη χρήση της 

κάνναβης, καθώς και με τη δημιουργία της Λέσχης των χασιστών από καλλιτέχνες και 

συγγραφείς που χρησιμοποιούσαν την κάνναβη για τις ευφορικές και ψυχεδελικές 

δράσεις της, παρατηρείται μια «αναζωπύρωση» του ενδιαφέροντος του κοινού στην 

Ευρώπη για ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης (βλέπε Γρίβας, 1993, σ.σ. 58-60· 

Μαρσέλος, 1997, σ. 139). Πέραν όμως από την εξάπλωσή της ως ευφορικό μέσο, την 

ίδια περίοδο αρκετές θεραπευτικές ιδιότητές της εισέρχονται πλέον στη Δυτική 

ιατρική. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα 

δημοσιεύθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική με περιεχόμενο τις θεραπευτικές 

δυνατότητες της κάνναβης (βλέπε Russo, 1998· Robson, 2001· Zuardi, 2006). Στη 

χώρα μας επίσης συναντάται σε ιατρικά συγγράμματα του 19ου αιώνα, όπως  το 1875 

στο βιβλίο του Αφεντούλη Φαρμακολογία στο οποίο αναφέρονται παρασκευάσματα 

κάνναβης με ενδείξεις ηρεμιστικού και υπνωτικού φαρμάκου (Μαρσέλος, 1997, σ. 

139). 

Με την είσοδο του 20ου αιώνα, η κάνναβη ενδεικνυόταν για ποικίλους 

ιατρικούς σκοπούς, π.χ. ως ηρεμιστικό, υπνωτικό, αναλγητικό, κατά της ανορεξίας 

και της σεξουαλικής δυσλειτουργίας φάρμακο (Zuardi, 2006). Για το διάστημα του 

1ου μισού του 20ου αιώνα στη Δύση η χρήση της κάνναβης περιοριζόταν σε μικρές 

ομάδες (βλέπε Γρίβας, 1993, σ. 69· Zuardi, 2006). Όμως, με τη θέσπιση της 

Ποτοαπαγόρευσης το 1920, αρχίζει να παρατηρείται αυξανόμενη χρήση της κάνναβης 

για τις ψυχοτρόπους επιδράσεις της ως μέσο «υποκατάστασης» του απαγορευμένου 

αλκοόλ (Γρίβας, 1993, σ. 73). Την περίοδο αυτή η κάνναβη θεωρήθηκε επικίνδυνη 

ουσία και συσχετίστηκε με την εγκληματικότητα και τη δραστηριότητα του 

«υπόκοσμου» (Julien, 2003, σ. 339· Παναγής & Καστελλάκης, 2006), ενώ περί τα 

μέσα του 1930 η μαριχουάνα αντιμετωπίστηκε ως «ναρκωτικό» (Julien, 2003, σ. 

340). Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια τη μείωση της χρήση της και για ιατρικούς 
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σκοπούς (βλέπε Russo, 1998· Zuardi, 2006). Η υπόθεση ότι υπάρχει κάποια 

συσχέτιση ανάμεσα στην μαριχουάνα και την εγκληματικότητα οδήγησε στη θέσπιση 

νόμων που καθιστούσαν τη χρήση της παράνομη (Julien, 2003, σ. 339· Παναγής & 

Καστελλάκης, 2006). 

Στο 2ο μισό του 20ου αιώνα, η κάνναβη έφθασε να κατέχει μεγάλη κοινωνική 

σημασία λόγω της «έκρηξης» της κατανάλωσής της για ευφορικούς λόγους (Zuardi, 

2006). Πέραν όμως από την αύξηση της ψυχαγωγικής χρήσης της κάνναβης, κατά το 

2ο μισό του 20ου αιώνα παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος των ερευνητών για 

το εν λόγω φυτό και τις επιδράσεις του (βλέπε Σχήμα Β.6 & Β.7) (βλέπε Γρίβας, 

1993, σ. 96-100· Russo, 1998· Zuardi, 2006).  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μετά από την απομόνωση του κύριου 

δραστικού συστατικού της κάνναβης (1964), της Δ9–τετραϋδροκανναβινόλης (Δ9-

THC) (Gaoni & Mechoulam, 1964), ο αριθμός των δημοσιεύσεων που αφορούσαν 

την ινδική κάνναβη έφθασε σε αιχμή (βλέπε Σχήμα Β.7) (Zuardi, 2006). Την περίοδο 

αυτή, μόνο τα συνθετικά κανναβινοειδή  συμπεριλήφθηκαν στις ψυχοτρόπους ουσίες 

με κάποια ιατρική χρησιμότητα, ενώ τα παραγόμενα από το φυτό παρέμειναν στην 

κατηγορία των απαγορευμένων ψυχοτρόπων ουσιών χωρίς καμία ιατρική εφαρμογή 

(Γρίβας, 1993, σ. 122-123). Από το 1985 ξεκινά να χρησιμοποιείται για ιατρικούς 

σκοπούς η δροναβινόλη (συνθετική μορφή της Δ9-THC) στις ΗΠΑ και από το 1983 η 

ναβιλόνη (ένα ανάλογο της Δ9-THC συνθετικό κανναβινοειδές) στην Αγγλία για την 

αντιμετώπιση της ναυτίας και των εμέτων που προκαλούνται από τις χημειοθεραπείες 

(Robson, 2001).  

Κατά την είσοδο της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα, με την 

κλωνοποίηση των CB1 (1990) (Herkenham et al., 1990) και CB2 (1993) υποδοχέων 

των κανναβινοειδών2 (Munro, Thomas & Abu-Shaar, 1993) καθώς και με την 

απομόνωση του ανανταμιδίου3 (1992) (το πρώτο ενδογενές καναβινοειδές που 

απομονώθηκε) (Devane et al., 1992), το ενδιαφέρον των ερευνητών για την κάνναβη 

επανήλθε (Zuardi, 2006). Επιπλέον, από το 1996 επιτρέπεται η καλλιέργεια και η 

χρήση της κάνναβης για ιατρικούς λόγους με γνωμάτευση ιατρού στη Καλιφόρνια, 

στην Ιταλία και στην Αυστραλία (Robson, 2001). Με όλη αυτή τη «στροφή» στη 

μελέτη των κανναβινοειδών και την ιδιαίτερη σημασία που τους προσδίδεται από  

 

                                                 
2 Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς τους υποδοχείς στο κεφάλαιο Β.3. 
3 Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο Β.3.  
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Σχήμα Β.7. Απεικόνιση του αριθμού των σχετικών με την κάνναβη δημοσιεύσεων από το 1951 έως και το 
2010. Τα δεδομένα αποκτήθηκαν μέσω αναζήτησης στη βάση δεδομένων PubMed  με τη χρησιμοποίηση 
λέξεων «κλειδιών»: κάνναβη (cannabis) ή μαριχουάνα (marijuana ή marihuana) ή χασίς (hasish) ή 
κανναβινοειδές/ή (cannabinoid/s), οι οποίες εμπεριέχονται στους τίτλους ή/και στην περίληψη των 
δημοσιεύσεων. 

Σχήμα Β.6. Δύο σειρές χρονολογικών σταθμών της ιστορίας της μαριχουάνας: 1. Σύντομη ιστορική 
αναδρομή της χρήσης κάνναβης παγκοσμίως, 2. Ερευνητικά επιτεύγματα σχετικά με τις δράσεις της 
κάνναβης (Τροποποιημένο από Childers & Breivogel, 1998 στο Julien, 2003, σ. 341). 
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τους ερευνητές για τις πιθανές θεραπευτικές χρήσεις τους, ο αριθμός των 

δημοσιεύσεων αυξάνεται με «αστραπιαίο» ρυθμό τα τελευταία χρόνια (βλέπε Σχήμα 

Β.7) (Zuardi, 2006).  

Το φυτό της κάνναβης, γνωστό και ως ινδική κάνναβη (Λιάππας, 1999, σ. 

160), ανήκει στο γένος των κνιδωδών (Γρίβας, 1993, σ. 23). Το έτος 1753 

ονομάστηκε από τον Linneaus ως Cannabis Sativa (Κάνναβη η ήρεμη). Εμφανίζεται 

στη φύση σε πάνω από εκατό παραλλαγές, μερικές εκ των οποίων είναι η Cannabis 

Indica, η Cannabis Orientalis και η Cannabis Ruderalis, που διαφέρουν κυρίως ως 

προς την περιεκτικότητά τους σε μερικές δραστικές ουσίες (βλέπε Grinspoon & 

Bakala, 1977, σ. 375· Γρίβας, 1993, σ. 23-24· Κουτσελίνης, 2002, σ. 15). Τα 

δραστικά συστατικά της κάνναβης είναι συγκεντρωμένα κυρίως στα βράκτια φύλλα, 

που βρίσκονται γύρω από τα άνθη του θηλυκού φυτού, τα οποία χάρη στους μικρούς 

αδένες που διαθέτουν εκκρίνουν την ρητίνη της κάνναβης που είναι ιδιαίτερα 

«πλούσια» σε κανναβινοειδή (Μαρσέλος, 1997, σ. 142). Από τα παράγωγα της 

κάνναβης, για τα οποία υπάρχουν περισσότερα από εκατό ονόματα σε ολόκληρο τον 

κόσμο (Λιάππας, 1999, σ. 160) αναλόγως της προελεύσεως και της ποιότητάς τους 

(Κουτσελίνης, 2002, σ. 15), ως κυριότερα αναφέρονται: 

1. η μαριχουάνα (marijuana ή marihuana), που αποτελείται από όλα τα μέρη 

του φυτού (άνθη, φύλλα και στελέχη) τα οποία έχουν αποξηραθεί και 

θρυμματισθεί (Γρίβας, 1993, σ. 37· Μαρσέλος, 1997, σ. 142) είναι γνωστή 

επίσης ως μπάνγκ (bhang) (Julien, 2003, σ. 338· Crowley, 2004, p. 18) και ως 

χόρτο χάρη στο πράσινο χρώμα της (Γρίβας, 1993, σ. 37· Μαρσέλος, 1997, σ. 

142). Τα προϊόντα αυτά της κάνναβης που ομοιάζουν στην εμφάνιση με τον 

καπνό και καλούνται ως μαριχουάνα έχουν τη μικρότερη περιεκτικότητα σε 

δραστικά συστατικά (Γρίβας, 1993, σ. 38· Julien, 2003, σ. 338· Crowley, 

2004, p.p. 22-23).  

2. Το αποξηραμένο ρητινώδες εξίδρωμα των θηλυκών ανθών το οποίο έχει 

υποστεί συμπίεση υπό θερμοκρασία σχηματίζοντας σκοτεινόχρωμες πλάκες  

ονομάζεται χασίς (hashish) (Γρίβας, 1993, σ. 37· Μαρσέλος, 1997, σ. 142· 

Crowley, 2004, p. 18), σάρας (charras) (Julien, 2003, σ. 338) αλλά και μαύρο 

ή μαύρη εξαιτίας του σκούρου χρώματός του (Γρίβας, 1993, σ. 37· Μαρσέλος, 

1997). Τα παρασκευάσματα αυτά είναι πιο δραστικά και ισχυρά (βλέπε 

Γρίβας, 1993, σ. 38· Julien, 2003, σ. 338· Crowley, 2004, p.p. 22-23). 
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3. Το ακροτελεύτιο τμήμα του ανθοφόρου στελέχους του θηλυκού φυτού που 

φέρει πυκνά φύλλα και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ρητίνη αποτελεί τη 

«φούντα» (Μαρσέλος, 1997, σ. 142) που είναι γνωστή επίσης ως γκάτζα 

(ganja), sinsemilla (Julien, 2003, σ. 338) και κάνναβη «των δρόμων» 

(“street” cannabis) (Crowley, 2004, p. 18). Τα παράγωγα αυτά του φυτού της 

κάνναβης χαρακτηρίζονται από μέτρια περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες 

(βλέπε Julien, 2003, σ. 338· Crowley, 2004, p.p. 22-23). 

4. Το κολλώδες και παχύρευστο ρευστό που παράγεται από την ειδική 

επεξεργασία (εκχύλιση) των βρακτίων (παράνθιων) φύλλων με αιθυλική 

αλκοόλη ή άλλους οργανικούς διαλύτες ονομάζεται χασισέλαιο (hashish oil ή 

cannabis oil) (βλέπε Γρίβας, 1993, σ. 37-38· Μαρσέλος, 1997, σ. 142-143· 

Κουτσελίνης, 2002, σ. 16· Crowley, 2004, p. 18) και αποτελεί το πλουσιότερο 

σε δραστικά συστατικά παρασκεύασμα της κάνναβης (βλέπε Γρίβας, 1993, σ. 

38· Μαρσέλος, 1997, σ. 143· Λιάππας, 1999, σ. 160· Crowley, 2004, p.p. 22-

23). 

Από το φυτό της κάνναβης έχουν απομονωθεί 489 ουσίες (6 από αυτές έχουν 

αναγνωρισθεί πρόσφατα) (ElSohly & Slade, 2005), οι οποίες ανήκουν σε 

διαφορετικές χημικές κατηγορίες, όπως υδρογονάνθρακες, αμινοξέα, στεροειδή, 

υδατάνθρακες, αλκαλοειδή, τερπένια, αλκοόλες και φαινόλες (Μαρσέλος, 1997, σ. 

143). Ανάμεσα στο πλήθος αυτών των χημικών ενώσεων διακρίνεται μια κατηγορία 

τερπενοφαινολών που περιλαμβάνει 70 συστατικά (βλέπε (ElSohly & Slade, 2005) τα 

οποία καλούνται κανναβινοειδή (Παναγής, 2004· Crowley, 2004) και απαντούν μόνο 

στην κάνναβη (Μαρσέλος, 1997, σ. 143), μερικά εκ των οποίων είναι η καναβινόλη 

(cannabinol - CBN), η κανναβιδιόλη (cannabidiol - CBD), το κανναβινολικό οξύ 

(cannabinolic acid), η κανναβιγερόλη (cannabigerol - CBG), η κανναβικυκλόλη 

(cannabicyclol – CBL) και διάφορα ισομερή4 της τετραϋδρο-κανναβινόλης, όπως η 

Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-tetrahydrocannabinol - Δ9-THC) (Crowley, 2004, p.p. 

18-19) και η Δ8-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ8-tetrahydrocannabinol ή Δ8-THC) 

(Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Ο όρος κανναβινοειδή (ή κανναβινόλες) 

αναφέρεται αφενός μεν σε φυσικά, δραστικά ή μη, συστατικά της ρητίνης (βλέπε 

                                                 
4 Οποιαδήποτε ένωση παρουσιάζει ισομέρεια, δηλαδή ύπαρξη δύο ή περισσότερων διαφορετικών 
ενώσεων με τον ίδιο μοριακό τύπο, όπου κάθε μόριο έχει τον ίδιο αριθμό ατόμων από κάθε στοιχείο, 
αλλά με διαφορετική διάταξη (Dorland, 1997, σ. 444). 
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Εικόνα Β.1), αφετέρου δε σε εκείνα που προκύπτουν από την καύση της κάνναβης 

(Μαρσέλος, 1997, σ. 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δ9-THC (βλέπε Σχήμα Β.8) είναι το κύριο δραστικό συστατικό της 

κάνναβης (Ameri, 1999· Ashton, 2001· Pertwee, 2005) και ευθύνεται πρωταρχικά για 

τις ψυχοτρόπους επιδράσεις που βιώνουν οι χρήστες της μαριχουάνας (Wachtel, 

ElSohly, Ross, Ambre & de Wit, 2002). Η Δ9-THC αποτελεί ουσία στην οποία έχει 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή επειδή εκτός των ψυχοδραστικών ιδιοτήτων της, αποτελεί, 

μαζί με τη δροναβινόλη (Marinol®) και τη ναβιλόνη (Cesamet®) (Παναγής & 

Καστελλάκης, 2006), ένα από τα ελάχιστα κανναβινοειδή που έχουν εγκριθεί για 

ιατρική χρήση σε διάφορες χώρες (Pertwee, 2005). Η Δ8-THC (βλέπε Σχήμα Β.8) 

είναι πανομοιότυπη με τη Δ9-THC αλλά αποτελεί λιγότερο δραστική ουσία (Ashton, 

2001). Η CBN (βλέπε Σχήμα Β.8) είναι προϊόν οξείδωσης της Δ9-THC (Μαρσέλος, 

1997, σ. 143-144) και παρουσιάζει παρόμοια φαρμακολογική ενέργεια με τη 

«μητρική» της ένωση αλλά είναι λιγότερο δραστική (Μαρσέλος, 1997, σ. 143-144·  

 

Εικόνα Β.1.  Φωτογραφία αδενίσκων ρητίνης επί της επιφάνειας του φύλλου της 
ινδικής κάνναβης (από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) (Από Hall, Christie & Currow, 
2005).   
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Σχήμα Β.8. Απεικόνιση των χημικών δομών τεσσάρων συστατικών του φυτού της κάνναβης: τα 
δραστικά Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη, Δ8-τετραϋδροκανναβινόλη και κανναβινόλη, όπως επίσης το μη 
δραστικό κανναβιδιόλη (Τροποποιημένο από Ameri, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ashton, 2001). Η CBD (βλέπε Σχήμα Β.8) αποτελεί το κύριο μη ψυχοδραστικό 

συστατικό της κάνναβης (Ameri, 1999· Ashton, 2001· Mechoulam & Hanuš, 2002). Η 

ουσία αυτή όμως έχει βρεθεί ότι έχει πληθώρα φαρμακολογικών δράσεων, όπως 

αγχολυτικές, αντιψυχωσικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και 

ανοσοτροποποιητικές. Επίσης, ιδιαίτερη είναι η λειτουργία της στην τροποποίηση του 

μεταβολισμού και των επιδράσεων της Δ9-THC, αναστέλλοντας τη μετατροπή της 

στην περισσότερο δραστική ουσία 11-υδροξυ-τετραϋδροκανναβινόλη (11-hydroxy-

THC)  (Mechoulam & Hanuš, 2002· Russo & McPartland, 2003). Η κανναβιχρωμένη 

(Cannabichromene - CBC) (βλέπε Σχήμα Β.8) είναι το τέταρτο κύριο κανναβινοεδές 

και αποτελεί το δεύτερο από αυτά σε αφθονία στα παράγωγα του φυτού της κάνναβης 

(Turner & Elsohly, 1981). Είναι μια μη δραστική ουσία η οποία δεν αλληλεπιδρά με 

τους υποδοχείς των κανναβινοειδών5, φαίνεται όμως ότι προάγει αρκετές επιδράσεις 

                                                 
5 Περισσότερες πληροφορίες για τους υποδοχείς στο κεφάλαιο Β.3. 
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Σχήμα Β.9. Απεικόνιση των δομών έξι τύπων κανναβινοειδών: 1.Τύπου 
κανναβιχρωμένης (CBC), 2.Τύπου κανναβιγερόλης; 3.Τύπου κανναβικυκλόλης (CBL), 
4.Τύπου κανναβινοδιόλης (CBND), 5.Τύπου  κανναβιτριόλης (CBT) & 6.Τύπου 
κανναβιελσοΐνης (Τροποποιημένο από ElSohly & Slade, 2005).  

της THC (Ashton, 2001). Η CBG (βλέπε Σχήμα Β.9) είναι ένα κανναβινοειδές που 

χαρακτηρίζεται από απουσία ψυχοτρόπων δράσεων (Ligresti et al., 2006) και ασκεί 

αντιβακτηριακές δράσεις (ElSohly & Slade, 2005). Πρόκειται για την άμεση 

πρόδρομο ουσία των CBD, THC και CBC (de Meijer & Hammond, 2005). Η CBL 

(βλέπε Σχήμα Β.9) έχει παρόμοια δομή με την THC, για το λόγο αυτό αρχικά 

ονομάστηκε THC III. Σήμερα είναι γνωστή ως κανναβικυκλόλη ή κανναβιπινόλη. 
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Είναι ένα κανναβινοειδές που στερείται ψυχοτρόπου δράσεως και που φαίνεται να 

προάγει την λειτουργία του ύπνου (Wikipedia, n. d.b). Επίσης στην κάνναβη 

περιέχονται, η κανναβινοδιόλη (Cannabinodiol - CBND) (βλέπε Σχήμα Β.9) που 

αποτελεί αρωματοποιημένο παράγωγο της CBD, η κανναβιτριόλη (Cannabitriol - 

CBT) (βλέπε Σχήμα Β.9) και η κανναβιελσοΐνη (Cannabielsoin - CBE) (βλέπε 

Σχήμα Β.9) (ElSohly & Slade, 2005). Εκτός αυτών, στην κάνναβη περιέχονται 14 

ενώσεις (κανναβινοειδή) ποικίλου τύπου, μερικές εκ των οποίων είναι η 

δεϋδροκανναβιφουράνη (Dehydrocannabifuran - DCBF-C5), η κανναβιφουράνη 

(cannabifuran - CBF-C5), και η κανναβιχρωμανόνη (cannabichromanone - CBCN-

C5) (ElSohly & Slade, 2005).  

Τέλος, στη μαριχουάνα έχουν αναγνωρισθεί 419 επιπλέον μη κανναβινοειδή 

ουσίες οι οποίες περιλαμβάνουν: 27 αζωτούχα συστατικά, 18 αμινοξέα, 3 πρωτεΐνες, 

2 γλυκοπρωτεΐνες, 6 ένζυμα, 34 σακχαρώδη και σχετικά συστατικά, 50 

υδρογονάνθρακες, 7 αλκοόλες, 3 αλδεΰδες, 13 οξέα, 23 λιπαρά οξέα, 12 εστέρες, 1 

λακτόνη, 11 στεροειδή, 120 τερπένια, 25 μη κανναβινοειδή φαινόλες, 23 

φλαβονοειδή6, 1 βιταμίνη, 2 χρωστικές ουσίες και 9 φυσικά στοιχεία (ElSohly & 

Slade, 2005). Επιπρόσθετα, όταν καπνίζεται η μαριχουάνα, κατά την πυρόλυση 

παράγονται εκατοντάδες μόρια που μπορεί μαζί με τα άλλα κανναβινοειδή να 

αλληλεπιδρούν με την Δ9-THC και να επηρεάζουν τη δράση της (Ameri, 1999· 

Παναγής & Καστελλάκης, 2006).  

Τα τελευταία χρόνια, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, έχει παρατηρηθεί μια 

ιδιαίτερη αύξηση του επιστημονικού ενδιαφέροντος γύρω από τα συστατικά της 

κάνναβης, που μεταξύ άλλων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων συνθετικών 

κανναβινοειδών7, με μεγαλύτερη υδατοδιαλυτότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις 

μεγαλύτερη δραστικότητα από τα φυσικά κανναβινοειδή (βλέπε Μαρσέλος, 1997, σ. 

145· Παναγής & Καστελλάκης, 2006).   

 

 

 

 

                                                 
6 Ομάδα υδροξυλιωμένων παραγώγων (Lackie & Dow, 2002, σ. 164). 
7 Αρκετά από τα συνθετικά κανναβινοειδή καθώς και οι δράσεις τους αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.3. 



Β.3. Το Ενδογενές Σύστημα των Κανναβινοειδών 

 

Η έρευνα του συστήματος των κανναβινοειδών εμφανίζει πολλά κοινά με 

αυτή του συστήματος των οπιοειδών, αφού και στις δύο περιπτώσεις η απομόνωση 

και η μελέτη των δραστικών συστατικών των φυτών είχε ως αποτέλεσμα την 

ανακάλυψη ενός ενδογενούς συστήματος με σημαντικό νευροβιολογικό ρόλο 

(Παναγής & Καστελλάκης, 2006).     

Για το λόγο ότι η Δ9-THC και άλλα κανναβινοειδή είναι λιπόφιλα μόρια, για 

μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούταν ότι οι δράσεις αυτών των ουσιών οφείλονταν σε 

μη εκλεκτική αλληλεπίδραση με τα λιπίδια των μεμβρανών καθώς και σε μεταβολές 

της ρευστότητας της κυτταρικής μεμβράνης (Ameri, 1999· Παναγής & Καστελλάκης, 

2006). Το 1984, σε έρευνα τους οι Howlett & Fleming έδειξαν ότι τα ψυχοτρόπα 

κανναβινοειδή Δ8-THC και Δ9-THC αναστέλλουν το ενδοκυττάριο ένζυμο αδενυλική 

κυκλάση δεσμευόμενα σε κάποιον υποδοχέα ανεξάρτητο των μουσκαρινικών. των α2 

αδρενεργικών και των κεντρικών υποδοχέων των οπιοειδών (Howlett & Fleming, 

1984). Λίγα χρόνια αργότερα, οι Devane, Dysarz, Johnson, Melvin & Howlett (1988) 

βρήκαν ότι τα κανναβινοειδή δρουν δεσμευόμενα σε ένα συγκεκριμένο υποδοχέα στις 

μεμβράνες του εγκεφάλου επίμυων, τον CB1 υποδοχέα των κανναβινοειδών. Το 1990 

ο Herkenham και οι συνεργάτες του περιέγραψαν  την κατανομή του στον εγκέφαλο 

(Herkenham et al., 1990), ενώ οι Matsuda, Lolait, Brownstein, Young & Bonner 

(1990) προχώρησαν στην κλωνοποίησή του. Ο δεύτερος υποδοχέας των 

κανναβινοειδών, ο CB2, κλωνοποιήθηκε τρία χρόνια αργότερα από τους Munro et al. 

(1993).  

Σήμερα γνωρίζουμε ότι και οι δύο υποδοχείς συζεύγνυνται με πρωτεΐνες G 

(Pertwee, 1995, p. 8, 1997, 2004, 2005· Ameri, 1999· Stott & Guy, 2004· Παναγής & 

Καστελλάκης, 2006) και η ενεργοποίησή τους αναστέλλει την αδενυλική κυκλάση  

(Ameri, 1999· Hiley & Ford, 2004· Παναγής & Καστελλάκης, 2006) και ευοδώνει την 

πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από μιτογόνα  (Pertwee & Ross, 2002· 

Pertwee, 2004, 2005). Επίσης, είναι γνωστό ότι οι υποδοχείς των κανναβινοειδών 

προάγουν τη ενδοκυτταρική συγκέντρωση του ελεύθερου ασβεστίου (Ca2+) (Pertwee, 

2005) (βλέπε Σχήμα Β.10). 
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Β.3.1.Οι υποδοχείς των κανναβινοειδών και οι ουσίες πρόσδεσής τους 
 
Β.3.1.1. Οι CB1 υποδοχείς των κανναβινοειδών 

Οι CB1 υποδοχείς των κανναβινοειδών, ή αλλιώς CB1 ή CBR1 (Pertwee, 

1995, p. 8), είναι μια αλυσίδα 473 αμινοξέων με επτά υδρόφοβες περιοχές που 

διατρέχουν την κυτταρική μεμβράνη (Howlett, Champion-Dorow, McMahon & 

Westlake, 1991· Bramblett, Panu, Ballesteros & Reggio, 1995· Julien, 2003, σ. 342) 

και δρουν αναστέλλοντας τη δραστηριότητα διαύλων Ca2+ τύπου-N και τύπου-P/Q 

και καλίου (Κ+) τύπου-D και ενισχύοντας τη δραστηριότητα διαύλων Κ+ τύπου-Α 

(Pertwee, 2004, 2005) (βλέπε Σχήμα Β.10). Εντοπίζονται κυρίως στους νευράξονες 

και στις νευρωνικές απολήξεις (Iversen, 2003) προσυναπτικών νευρώνων και ως 

συνέπεια της διέγερσής τους αναστέλλουν την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών 

(Julien, 2003, σ. 341· Iversen, 2003· Παναγής & Καστελλάκης, 2006), όπως 

ακετυλοχολίνη, γλουταμινικό οξύ, γ-αμινο-βουτυρικό οξύ (GABA), νοραδρεναλίνη 

(ΝΑ), ντοπαμίνη (DA), σεροτονίνη (5-HT), D-ασπαραγινικό οξύ και 

χολοκυστοκινίνη (CCK), σε εγκεφαλικές δομές όπως ο ιππόκαμπος, η 

παρεγκεφαλίδα, ο νεοφλοιός, η μέλαινα ουσία, η ωχρά σφαίρα και ο επικλινής 

πυρήνας (βλέπε Howlett et al., 2002· Iversen, 2003). Θεωρείται ότι αυτή η 

προσυναπτική αναστολή στις νευρωνικές απολήξεις ευθύνεται για τις ψυχοτρόπους 

δράσεις των κανναβινοειδών (Julien, 2003, σ. 341).  

Οι CB1 υποδοχείς εκφράζονται σε νευρώνες του κεντρικού και περιφερικού 

νευρικού συστήματος αλλά και σε μη νευρικά κύτταρα (Pertwee, 1997, 2005· 

Howlett et al., 2002· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Εντός του ΚΝΣ οι CB1 

υποδοχείς εντοπίζονται σε μεγάλο αριθμό στον εγκεφαλικό φλοιό, τον ιππόκαμπο, το 

ραβδωτό (κερκοφόρος πυρήνας-κέλυφος φακοειδούς πυρήνα), τη μέλαινα ουσία, την 

ωχρά σφαίρα, τον ενδοσκελιαίο πυρήνα (entopeduncular nucleus), την περιυδραγωγό 

φαιά ουσία, τον ρυγχαίο κοιλιακό-έσω προμήκη μυελό (rostral ventromedial 

medulla), τα άνω διδύμια, την παρεγκεφαλίδα, τα βασικά γάγγλια, τον υποθάλαμο 

αλλά και σε περιοχές του νωτιαίου μυελού.  Αυτό ερμηνεύει το λόγο για τον οποίο τα 

κανναβινοειδή επιφέρουν ψυχοτρόπους δράσεις (π.χ. αλλοίωση της αισθητηριακής 

αντίληψης) ή επηρεάζουν την κινητική λειτουργία, τη μνήμη και τον πόνο (βλέπε 

Julien, 2003, σ.σ. 344-346· Iversen, 2003· Pertwee, 1997, 2004, 2005· Παναγής, 2004· 

Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Εκτός του ΚΝΣ οι CB1 υποδοχείς εκφράζονται σε 

διάφορα όργανα και ιστούς, όπως η υπόφυση, τα επινεφρίδια, ο θυρεοειδής αδένας, 



                                                                               Μέρος Β      •      Εισαγωγή      •                 27

τα συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά γάγγλια, ο σπλήνας, η καρδιά, τα 

αναπαραγωγικά όργανα, τα λευκά αιμοσφαίρια, ο γαστρεντερικός ιστός, τα κύτταρα 

του ανοσοποιητικού συστήματος, οι πνεύμονες, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του 

οφθαλμού και η ουροδόχος κύστη (βλέπε Pertwee, 1997, 2004· Buckley, Hansson, 

Harta & Mezey, 1998·  Howlett et al., 2002· Παναγής, 2004· Παναγής & 

Καστελλάκης, 2006). 

Επιπλέον, οι Shire et al. (1995) απομόνωσαν ένα υπότυπο του CB1 υποδοχέα, 

τον CB1Α. Ο υποδοχέας αυτός εντοπίζεται στον εγκεφαλικό ιστό, όπου και 

κατανέμεται αντίστοιχα με τον CB1 υποδοχέα, αλλά και στον περιφερικό ιστό. 

Επιπρόσθετα, ομοιάζει με τους CB1 υποδοχείς στη «συγγένεια» με τους οποίους 

εμφανίζει η Δ9-THC, το CP55940 και το WIN55212 και χαρακτηρίζεται από δύο 

τουλάχιστον κοινούς μηχανισμούς σηματοδότησης με τον CB1 υποδοχέα (Rinaldi-

Carmona et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Β.10. Διάφοροι προτεινόμενοι μηχανισμοί στη μετάδοση σήματος στους υποδοχείς 
κανναβινοειδών. Μετά τη δέσμευση της THC (ή του ανανταμιδίου) (άνω μέρος), ο CB1 υποδοχέας 
ενεργοποιεί πρωτεΐνες G, οι οποίες με τη σειρά τους δρουν σε διάφορους τελεστές, όπως η αδενυλική 
κυκλάση (ΑΚ), το ασβέστιο (Ca2+) και η πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από μιτογόνα 
(ΠΚΕΜ). Η αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης και οι επακόλουθες μειώσεις του cAMP μειώνουν την 
ενεργοποίηση της εξαρτώμενης από το cAMP πρεωτεϊνικής κινάσης (ΠΚΑ), γεγονός που οδηγεί σε 
μειωμένη εισροή ιόντων καλίου (Κ+) μέσω των διαύλων. Οι διεγερτικές επιδράσεις απεικονίζονται με 
τα διακεκομμένα βέλη και οι ανασταλτικές με τα συνεχή. Η κατάσταση των διαύλων (ανοικτοί ή 
κλειστοί) και τα Χ πάνω σε μερικά βέλη αντιπροσωπεύουν τις τελικές επιδράσεις  των αγωνιστών των 

 

 

 

 

 

κανναβινοειδών (Από Childers & Breivogel, 1998 στο Julien, 2003, σ. 343). 
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Β.3.1.2. Οι CB2 υποδοχείς των κανναβινοειδών     

Οι CB2, ή αλλιώς CB2 ή CBR2 (Pertwee, 1995, p. 8) υποδοχείς των 

κανναβινοειδών είναι μια αλληλουχία 360 αμινοξέων που παρουσιάζει ομοιότητα σε 

ποσοστό μόνο 44% με αυτή των CB1 υποδοχέων (Munro et al., 1993· Pertwee, 1997· 

Ameri, 1999). Ανευρίσκονται κυρίως σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των λεμφοκυττάρων (ιδιαίτερα των Β-λεμφοκυττάρων), των 

μακροφάγων, των κυττάρων του συνδετικού ιστού, των κυττάρων «δολοφόνων», των 

μονοπύρηνων περιφερικών κυττάρων και των μικρογλοιακών κυττάρων (βλέπε 

Pertwee, 1997, 2004· Howlett et al., 2002), αλλά επίσης έχουν αναγνωρισθεί στον 

πλακούντα, στα τροφοβλαστικά κύτταρα (Buckley et al., 1998), στον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού (Lu, Straiker, Lu & Maguire, 2000) και έχει 

δειχθεί ότι μπορούν ακόμη να εκφρασθούν στο ΚΝΣ ως αντίδραση σε καταστάσεις 

στρες (Croxford & Yamamura, 2005) και σε ορισμένες περιοχές του νωτιαίου μυελού 

παρουσιάζοντας μειορρύθμιση υπό συνθήκες νευρωνικού τραυματισμού αλλά όχι 

υπό καταστάσεις περιφερικών φλεγμονών (Zhang et al., 2003). Παρά το γεγονός ότι 

λίγα είναι γνωστά για το ρόλο των CB2 υποδοχέων, ωστόσο έχουν σχετιστεί με τις 

ανοσοτροποποιητικές (βλέπε Pertwee, 1997, 2004· Howlett et al., 2002· Julien, 2003, 

σ. 347· Παναγής, 2004· Παναγής & Καστελλάκης, 2006· Lunn, Reich & Bober, 2006) 

καθώς και με τις αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές περιφερικές δράσεις των 

κανναβινοειδών (Hanuš et al., 1999). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι υποδοχείς 

αυτοί είναι πολύ πιθανό να εμπλέκονται στη ρύθμιση της απελευθέρωσης κυτοκινών 

σε υγιείς συνθήκες ή και σε καταστάσεις ασθένειας (Howlett et al., 2002· Pertwee, 

2004· Croxford & Yamamura, 2005). 

 

Β.3.1.3. Υποδοχέας βανιλλοειδών τύπου 1 (VR1 ή TRPV1) 

Οι υποδοχείς βανιλλοειδών VR1 ή TRPV1 χαρακτηρίζονται από «μακρινή 

συγγένεια» με τους υποδοχείς TRP, δρουν ως μη εκλεκτικοί δίαυλοι κατιόντων και 

ανευρίσκονται κυρίως σε αισθητικούς νευρώνες διάφορων ιστών, όπως το δέρμα, η 

καρδιά, τα αγγεία του αίματος και οι πνεύμονες (Ross, 2003· Pertwee, 2005).  

Πρόκειται για πρωτεΐνη με έξι διαμεμβρανικές περιοχές που παρουσιάζει κάποια 

ομοιότητα με τους διαύλους που «χειρίζονται» το αποθηκευμένο ασβέστιο (SOCS - 

store-operated calcium channels), παρόλο που ο VR1 δε φαίνεται να είναι εκλεκτικός 

δίαυλος ασβεστίου (Lackie & Dow, 2002, σ. 448).  Στα ζώα έχουν επίσης εντοπιστεί 

στην ουροδόχο κύστη, στους νεφρούς, στον σπλήνα και στο στομάχι. Ακόμα, έχει 
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δειχθεί ότι εκφράζονται σε διάφορες εγκεφαλικές περιοχές σε επίμυες, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των φλοιικών περιοχών, αρκετών δομών του  

μεταιχμιακού συστήματος (π.χ. ιππόκαμπος, αμυγδαλή και ηνία), το ραβδωτό, τον 

υποθάλαμο, τον κεντρικό-έσω και τον παρακοιλιακό θαλαμικό πυρήνα, το δικτυωτό 

σχηματισμό, τον υπομέλανα τόπο, την παρεγκεφαλίδα και την κάτω ελαία. Στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο έχουν εντοπισθεί στην 3η και 5η στοιβάδα  του βρεγματικού 

φλοιού (Szallasi, 2002). Οι υποδοχείς αυτοί ενεργοποιούνται από τις ουσίες 

καψαϊκίνη1 και ρεζινιφερατοξίνη2 (RTX) αλλά και από την υπερβολική θερμότητα 

(>43 °C) και την ήπια οξύτητα (Szallasi, 2002· Ross, 2003).  Επίσης, πρόσφατα 

δεδομένα αποδεικνύουν ότι ενεργοποιούνται επιπρόσθετα από ενδογενείς αγωνιστές 

των CB1/CB2 υποδοχέων των κανναβινοειδών, όπως το ανανταμίδιο (βλέπε κεφάλαιο 

Α.3.2) (Howlett et al., 2002· Pertwee & Ross, 2002· Szallasi, 2002· Ross, 2003· 

Pertwee, 2005). Η σημαντικότερη συνέπεια της ενεργοποίησής τους είναι η 

απελευθέρωση νευροπεπτιδίων από τους αισθητικούς νευρώνες, τα οποία με τη σειρά 

τους επιδρούν σε λειτουργίες όπως ο πόνος, η ταχυκαρδία, η αγγειοδιαστολή και η 

βρογχοσυστολή (Pertwee, 2005). 

 

Β.3.1.4. Άλλοι μη ταυτοποιημένοι υποδοχείς των κανναβινοειδών    

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που στηρίζουν την ύπαρξη πρόσθετων υποδοχέων 

των κανναβινοειδών που ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα (για 

ανασκόπηση βλέπε Pertwee, 2005). 

Έρευνες των Di Marzo et al. (2000), Breivogel, Griffin, Di Marzo & Martin 

(2001) και Monory et al. (2002) σε μυς στελέχους C57BL/6 που δεν εκφράζουν τον 

CB1 υποδοχέα έδειξαν ότι υπάρχει ένα τρίτο είδος υποδοχέων των κανναβινοειδών 

(μη  CB1 - μη CB2, ή αλλιώς ¨CB3¨) που συζευγνύεται με πρωτεΐνες G και στον οποίο 

δεσμεύονται ενδοκανναβινοειδή, όπως το ανανταμίδιο και συνθετικοί αγωνιστές των 

υποδοχέων των κανναβινοειδών, όπως το WIN55,212-2. Επίσης, από τα ευρήματα 

των προαναφερθεισών μελετών φαίνεται ότι οι υποδοχείς αυτοί δεν είναι ευαίσθητοι 

στην ενεργοποίηση από τους CB1/CB2  αγωνιστές Δ
9-THC, HU-210 και CP55940, 

καθώς και ότι το SR141716A και το SR144528, ανταγωνιστές των CB1 και CB2  

                                                 
1 Μόριο που ανευρίσκεται στις πιπεριές τσίλι και τις κάνει να «καίνε». Δρα στον υποδοχέα των 
βανιλλοειδών  τύπου 1 και διεγείρει την έκλυση νευρογενών πεπτιδίων (π.χ. ουσία P) από αισθητικούς 
νευρώνες. Χρησιμοποιείται για την απευαισθητοποίηση των υποδοχέων του πόνου (Lackie & Dow, 
2002, σ. 63).. 
2 Ισχυρό ανάλογο της καψαϊκίνης που συναντάται στον κάκτο Euphorbia resinifera και αποτελεί 
αγωνιστή των VR1 υποδοχέων (Szallasi, 2002· Lackie & Dow, 2002, σ. 366).  
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υποδοχέων αντίστοιχα, δεν αναστέλλουν το είδος αυτό των υποδοχέων. Οι Fride et al. 

(2003) σε έρευνά τους χρησιμοποιώντας μυς ίδιου στελέχους παρατήρησαν ότι το 

είδος αυτού του υποδοχέα σχετίζεται με τη πρόσληψη γάλατος κατά τα πρώτα στάδια 

της ανάπτυξης. Σε συμφωνία με τα ευρήματα των ανωτέρω ερευνών βρήκαν ότι η 

χορήγηση WIN55,212-2 ή 2-αραχιδονυλογλυκερόλης (2-arachidonoyl-glycerol - 2-

AG) (ενδογενές κανναβινοειδές, βλέπε κεφάλαιο Α.3.2) ενίσχυσε την ανάπτυξη των 

νεογνών μέσω της κατανάλωσης μεγαλύτερων ποσοτήτων γάλατος, ενώ το CP55940 

χορηγούμενο σε δύο δόσεις (5 και 20 mg/kg) δεν είχε κάποια δράση. Σε αντίθεση 

όμως με τις υπόλοιπες σχετικές μελέτες, έδειξαν ότι η χορήγηση SR141716A μείωσε 

την πρόσληψη γάλατος και την επιβίωση των νεογέννητων μυών C57BL/6 οι οποίοι 

δεν εκφράζουν τον CB1 υποδοχέα. Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 

SR141716A είτε αναστέλλει μερικώς το είδος αυτού του υποδοχέα σε μυς που δεν 

εκφράζουν τον CB1 υποδοχέα, είτε ανταγωνίζεται πλήρως τον υποδοχέα αυτόν, ο 

οποίος όμως ρυθμίζει μόνο μερικώς στα πρωταρχικά στάδια την πρόσληψη γάλατος 

στους νεογέννητους μυς. 

Εκτός των ενδείξεων ως προς την ύπαρξη ενός τρίτου, διαφορετικών 

ιδιοτήτων, υποδοχέα των κανναβινοειδών, φαίνεται ότι υπάρχουν επιπρόσθετοι 

υποδοχείς που ομοιάζουν με τους γνωστούς κλασικούς υποδοχείς των 

κανναβινοειδών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πιθανή ύπαρξη ενός είδους 

υποδοχέα, όπως προτείνουν οι Calignano, La Rana, Giuffrida. & Piomelli (1998), που 

ομοιάζει με τον CB2 υποδοχέα (CB2-like receptor) και που αναστέλλεται από τον CB2 

ανταγωνιστή SR144528. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στο εύρημα ότι το 

παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο (palmitoylethanolamide – PEA), ένα ενδογενές αμίδιο των 

λιπαρών οξέων ανάλογο του ενδοκανναβινοειδούς ανανταμίδιου (Re, Barbero, Miolo 

& Di Marzo 2007), στερείται σημαντικής «συγγένειας» με τους CB1 και CB2 

υποδοχείς (βλέπε Showalter, Compton, Martin & Abood, 1996· Sheskin, Hanus, 

Slager, Vogel & Mechoulam, 1997· Lambert et al., 1999· Griffin, Tao, & Abood, 

2000· Jonsson, Vandevoorde, Lambert, Tiger & Fowler, 2001) και επιφέρει 

αναλγητικές ιδιότητες (για ανασκόπηση βλέπε Re et al., 2007) οι οποίες 

αναστέλλονται από τον εκλεκτικό CB2 ανταγωνιστή SR144528 (Calignano et al., 

1998· Calignano, La Rana & Piomelli, 2001· Conti, Costa, Colleoni, Parolaro & 

Giagnoni, 2002· Farquhar-Smith & Rice, 2001, 2003) αλλά όχι από τον εκλεκτικό 

CB1 ανταγωνιστή SR141716A (Calignano et al., 2001· Farquhar-Smith & Rice, 2001, 

2003). 
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Υπάρχουν επίσης δεδομένα τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός είδους 

υποδοχέα που ομοιάζει με τους TRPV1 υποδοχείς (TRPV1-Like Receptors) και 

εντοπίζεται στις απολήξεις νευραξόνων γλουταμινικού οξέος στον ιππόκαμπο. Με το 

συγκεκριμένο υποδοχέα φαίνεται να αλληλεπιδρούν αρκετοί αγωνιστές των 

κανναβινοειδών αναστέλλοντας την απελευθέρωση γλουταμινικού οξέος (βλέπε 

Pertwee, 2005). 

Τέλος, ευρήματα συνηγορούν υπέρ της πιθανότητας ύπαρξης ενός ακόμη 

υποδοχέα με τον οποίο εμφανίζεται να αλληλεπιδρά ένα μη ψυχοδραστικό 

κανναβινοειδές, η μη φυσιολογική κανναβιδιόλη (abnormal cannabidiol - abn-CBD) 

και που εντοπίζεται στο καρδιαγγειακό σύστημα και στα μικρογλοιακά κύτταρα 

(βλέπε Pertwee, 2005). 

 

Β.3.1.5. Αγωνιστές των υποδοχέων των κανναβινοειδών 

Οι αγωνιστές των υποδοχέων των κανναβινοειδών μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες (Pertwee, 1997, 2005· Howlett et 

al., 2002): 

1. Τα «κλασικά κανναβινοειδή». Η κατηγορία αυτή αποτελείται από παράγωγα 

του διβενζοπυρένιου και περιλαμβάνει κάποια από τα προερχόμενα από το 

φυτό κανναβινοειδή («φυτοκανναβινοειδή»), όπως η Δ9-THC, η Δ8-THC και 

η CBN και συνθετικές ενώσεις όπως το HU-210, το HU-211, το JWH-133, η 

L-759633, η L-759656, η L-ναντραδόλη (L-nantradol) και η δεσακετυλο-L-

ναντραδόλη (desacetyl-L-nantradol). 

2. Τα «μη κλασικά κανναβινοειδή». Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δικυκλικά 

και τρικυκλικά ανάλογα της Δ9-THC τα οποία στερούνται του δακτύλιου 

πυρανίου (pyran ring) (του B δακτύλιου). Μερικά από τα μη κλασικά 

κανναβινοειδή είναι το CP55940, το CP47497, το CP55244 και το HU-308. 

3. Οι «αμινοαλκυλινδόλες» (aminoalkylindoles). Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

κατηγορίες των αγωνιστών των κανναβινοειδών, οι αμινοαλκυλινδόλες 

διαθέτουν τελείως διαφορετική δομή από τα υπόλοιπα κανναβινοειδή. Το R-

(+)-WIN55212 (WIN55212-2) είναι το κανναβινοειδές αυτής της κατηγορίας 

που έχει ερευνηθεί περισσότερο και έχει δειχθεί ότι δεσμεύεται διαφορετικά 

στους CB1 υποδοχείς απ’ ότι οι υπόλοιποι αγωνιστές των κανναβινοειδών. 

4. Τα «εικοσανοειδή». Τα εικοσανοειδή διαθέτουν διαφορετική δομή από τα 

κλασικά και μη κλασικά κανναβινοειδή αλλά και από τις αμινοαλκυλινδόλες. 
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Κύριες ουσίες αυτής της κατηγορίας αποτελούν τα ενδοκανναβινοειδή (βλέπε 

κεφάλαιο Α.3.2) αραχιδονοϋλαιθανολαμίδιο (arachidonoylethanolamide) 

(γνωστό και ως ανανταμίδιο ή ΑΕΑ), O-αραχιδονοϋλαιθανολαμίνη (O-

arachidonoylethanolamine) (ή αλλιώς βιροδαμίνη), 2-

αραχιδονοϋλογλυκερόλη (2-arachidonoyl glycerol - 2-AG) και 2-

αραχιδονυλογλυκερυλαιθέρας (2-arachidonyl glyceryl ether) (ή νολαδινικός 

αιθέρας), αλλά και αρκετά συνθετικά ανάλογα του ανανταμιδίου (βλέπε 

κεφάλαιο Α.1.2), όπως το R-(+)-μεθανανταμίδιο (R-(+)-methanandamide), το 

αραχιδονυλο-2′-χλωροαιθυλαμίδιο (arachidonyl-2′-chloroethylamide - 

ACEA), το αραχιδονυλοκυκλοπροπυλαμίδιο (arachidonylcyclopropylamide - 

ACPA), το O-689 και το O-1812. 

Οι αγωνιστές των κανναβινοειδών διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το βαθμό 

«συγγένειας» για τους CB1 και CB2  υποδοχείς, με αρκετούς να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη εκλεκτικότητα δέσμευσης για κάποιον από τους δύο (βλέπε Pertwee, 

1997, 2005· Howlett et al., 2002· Pertwee & Ross, 2002). 

 

Β.3.1.6. Ανταγωνιστές και αντίστροφοι αγωνιστές των υποδοχέων των 
κανναβινοειδών 

Ο SR141716A [γνωστός και ως ριμοναμπάντη (rimonabant) (Iversen, 2003· 

Παναγής & Καστελλάκης, 2006)], μια διαρυλπυραζόλη (diarylpyrazole), αποτελεί 

τον πρώτο εκλεκτικό ανταγωνιστή των CB1 υποδοχέων που αναπτύχθηκε. Εκτός 

αυτού, άλλοι εκλεκτικοί CB1 ανταγωνιστές είναι ο LY320135, ο AM251 και ο 

AM281 (βλέπε Pertwee, 1997, 2005· Howlett et al., 2002· Pertwee & Ross, 2002). Οι 

AM251 και AM281 διαθέτουν ανάλογη δομή με τον SR141716A και παρουσιάζουν 

350 φορές μεγαλύτερη «συγγένεια» με τους CB1 υποδοχείς από ότι με τους CB2 

(Howlett et al., 2002). Ο LY320135 χαρακτηρίζεται από μικρότερη «συγγένεια» με 

τον CB1 υποδοχέα συγκριτικά με τον SR141716A, ενώ φαίνεται ότι δεσμεύεται 

επιπλέον στους μουσκαρινικούς, στους σεροτονινεργικούς και σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στους H1 ισταμινικούς, στους α1- και α2 αδρενεργικούς καθώς και 

στους D1 και D2 ντοπαμινεργικούς υποδοχείς (Pertwee, 2005). Πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι ο SR141716A, αν και αποτελεί εκλεκτικό ανταγωνιστή των CB1 

υποδοχέων, ωστόσο, δεν είναι ειδικός ανταγωνιστής των υποδοχέων αυτών. Για 

παράδειγμα, ο SR141716A έχει τη δυνατότητα να δεσμεύεται σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις στους TRPV1 (De Petrocellis et al., 2001) ή στους A1 υποδοχείς της 
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αδενοσίνης (όπως και το AM251) (Savinainen, Saario, Niemi, Järvinen & Laitinen, 

2003). 

Οι κυριότεροι εκλεκτικοί ανταγωνιστές των CB2 υποδοχέων είναι η 

διαρυλπυραζόλη SR144528 και η αμινοαλκυλινδόλη (aminoalkylindole) 6-

ιοδοπραβαδολίνη (6-iodopravadoline) (γνωστή και ως AM630) (Howlett et al., 2002· 

Pertwee & Ross, 2002· Pertwee, 2005). Και οι δύο ανταγωνιστές παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη «συγγένεια» με τους CB2 παρά με τους CB1 υποδοχείς των 

κανναβινοειδών (Pertwee & Ross, 2002· Pertwee, 2005). 

Αρκετοί από τους ανταγωνιστές των υποδοχέων των κανναβινοειδών 

λειτουργούν και ως αντίστροφοι αγωνιστές, δηλαδή επιφέρουν αντίθετες επιδράσεις 

από αυτές που προκαλούνται από την ενεργοποίηση των υποδοχέων. Ως αντίστροφοι 

αγωνιστές των CB1 υποδοχέων αναφέρονται οι SR141716A, AM251, AM281, 

LY320135 και AM630, ενώ των CB2 υποδοχέων οι SR144528, AM630 και AM251 

(για ανασκόπηση βλέπε Pertwee, 2005). 

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ουσίες που προσδένονται 

στους  CB1/CB2 υποδοχείς, οι οποίες στερούνται δράσεις τόσο αγωνιστών όσο και 

αντίστροφων αγωνιστών, αλλά παρουσιάζουν δυναμικό ανταγωνισμού για κάποιους 

αγωνιστές των κανναβινοειδών και καλούνται ως ουδέτεροι ανταγωνιστές. Στην 

κατηγορία των ουδέτερων ανταγωνιστών περιλαμβάνονται το O-1184, το NESS 

0327, το O-2654, το O-2050 και το VCHSR (για ανασκόπηση βλέπε Pertwee, 2005). 

Τέλος, υπάρχουν πρόσφατα ευρήματα που δείχνουν ότι η Δ9-

τετραϋδροκανναβιβαρίνη (D9-tetrahydrocannabivarin - THCV), ένα κανναβινοειδές 

που προέρχεται από το φυτό της κάνναβης, αποτελεί ανταγωνιστή των CB1/CB2 

υποδοχέων παρεμποδίζοντας τη δέσμευση και αναστέλλοντας τη δράση αρκετών 

αγωνιστών των κανναβινοειδών (Thomas et al., 2005). Επίσης, έρευνα των Pertwee et 

al. (2007) σε μυς in vivo, έδειξε ότι το O-4394 και το O-4395, δύο συνθετικά 

ανάλογα των Δ9-τετραϋδροκανναβιβαρίνη και Δ8-τετραϋδροκανναβιβαρίνη 

[Delta(8)-tetrahydrocannabivarin] αντίστοιχα, ανταγωνίζονται τους αγωνιστές των 

υποδοχέων των κανναβινοειδών, συμπεριλαμβανομένων και του κύριου 

ψυχοδραστικού κανναβινοειδούς Δ9-THC. 
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Β.3.2. Τα ενδογενή κανναβινοειδή, ο μηχανισμός δράσης τους και 
ουσίες που μιμούνται ή τροποποιούν τη λειτουργία τους 
Β.3.2. Τα ενδογενή κανναβινοειδή, ο μηχανισμός δράσης τους και 
ουσίες που μιμούνται ή τροποποιούν τη λειτουργία τους 
  

Η ανακάλυψη συγκεκριμένων υποδοχέων για τα κανναβινοειδή, όπως ήταν 

αναμενόμενο, έκανε τους ερευνητές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην 

αναζήτηση κάποιας ενδογενούς χημικής ουσίας που να δεσμεύεται στους υποδοχείς 

και να έχει όμοιες δράσεις με αυτές της Δ9-THC (Παναγής, 2004· Παναγής & 

Καστελλάκης, 2006). Το πρώτο ενδογενές κανναβινοειδές που απομονώθηκε από 

τους Devane et al. (1992) ήταν το ανανταμίδιο, ενώ λίγα χρόνια αργότερα 

προσδιορίσθηκε το δεύτερο, η 2-AG, από τους Mechoulam et al. (1995). Μέχρι 

σήμερα πέντε ενδογενή κανναβινοειδή είναι γνωστά που εκτός των δύο 

προαναφερθέντων περιλαμβάνουν τη βιροδαμίνη, το νολαδινικό αιθέρα και τη N-

αραχιδονοϋλντοπαμίνη (N-arachidonoyldopamine) (Howlett et al., 2002· Pertwee, 

2005· Παναγής & Καστελλάκης, 2006) (βλέπε Σχήμα Α.11). Οι ουσίες αυτές, που 

καλούνται και ενδοκανναβινοειδή (Iversen, 2003), προσδένονται στους υποδοχείς 

των κανναβινοειδών αλλά οι πλήρεις λειτουργίες τους δεν είναι γνωστές μέχρι 

σήμερα (Howlett et al., 2004· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). 

Η ανακάλυψη συγκεκριμένων υποδοχέων για τα κανναβινοειδή, όπως ήταν 

αναμενόμενο, έκανε τους ερευνητές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην 

αναζήτηση κάποιας ενδογενούς χημικής ουσίας που να δεσμεύεται στους υποδοχείς 

και να έχει όμοιες δράσεις με αυτές της Δ9-THC (Παναγής, 2004· Παναγής & 

Καστελλάκης, 2006). Το πρώτο ενδογενές κανναβινοειδές που απομονώθηκε από 

τους Devane et al. (1992) ήταν το ανανταμίδιο, ενώ λίγα χρόνια αργότερα 

προσδιορίσθηκε το δεύτερο, η 2-AG, από τους Mechoulam et al. (1995). Μέχρι 

σήμερα πέντε ενδογενή κανναβινοειδή είναι γνωστά που εκτός των δύο 

προαναφερθέντων περιλαμβάνουν τη βιροδαμίνη, το νολαδινικό αιθέρα και τη N-

αραχιδονοϋλντοπαμίνη (N-arachidonoyldopamine) (Howlett et al., 2002· Pertwee, 

2005· Παναγής & Καστελλάκης, 2006) (βλέπε Σχήμα Α.11). Οι ουσίες αυτές, που 

καλούνται και ενδοκανναβινοειδή (Iversen, 2003), προσδένονται στους υποδοχείς 

των κανναβινοειδών αλλά οι πλήρεις λειτουργίες τους δεν είναι γνωστές μέχρι 

σήμερα (Howlett et al., 2004· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Σχήμα Β.11.  Οι χημικές δομές των 5 μέχρι σήμερα γνωστών ενδογενών κανναβινοειδών  
(Τροποποιημένο από Pertwee, 2005). 
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Από τα ενδογενή κανναβινοειδή, εκείνα που έχουν μελετηθεί περισσότερο 

είναι το ανανταμίδιο και η 2-AG (Piomelli, Giuffrida, Calignano & Rodríguez de 

Fonseca, 2000). Το ανανταμίδιο αποτελεί μερικό αγωνιστή των CB1 και CB2 

υποδοχέων και παρουσιάζει μεγαλύτερη «συγγένεια» για τους CB1 υποδοχείς (Ameri, 

1999· Howlett et al., 2002· Pertwee & Ross, 2002· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). 

H  2-AG συμπεριφέρεται ως πλήρης αγωνιστής τόσο στους CB1 όσο και στους CB2 

υποδοχείς και έχει μικρότερη «συγγένεια» από το ανανταμίδιο και για τους δύο 

τύπους υποδοχέων (Pertwee & Ross, 2002· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Σε 

αντίθεση με του κλασικούς νευροδιαβιβαστές, δεν αποθηκεύονται σε κυστίδια αλλά 

συντίθενται ταχύτατα από τους νευρώνες ως απόκριση σε εκπόλωση και επακόλουθη 

αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου και απελευθερώνονται στην συναπτική σχισμή 

μέσω διάχυσης από την κυτταροπλασματική μεμβράνη του προσυναπτικού κυττάρου  

όταν απαιτείται (Ameri, 1999· Piomelli et al., 2000· Pertwee & Ross, 2002· Παναγής, 

2004· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Μετά την απελευθέρωσή τους 

απενεργοποιούνται ταχύτατα με ένα συνδυασμό επαναπρόσληψης και μεταβολισμού. 

Ο μεταβολισμός του ανανταμιδίου πραγματοποιείται με την υδρόλυσή του από το 

ένζυμο υδρολάση του αμιδίου των λιπαρών οξέων (FAAH), ενώ της 2-AG τόσο από 

το FAAH όσο και από άλλα ένζυμα που δεν είναι γνωστά μέχρι σήμερα (Ameri, 

1999· Piomelli et al., 2000· Pertwee & Ross, 2002). 

Στο ΚΝΣ τα ενδοκανναβινοειδή εμπλέκονται στην τροποποίηση αρκετών 

νευροφυσιολογικών λειτουργιών, όπως η μνήμη (Di Marzo, Melck, Bisogno & De 

Petrocellis, 1998), ο πόνος (Calignano et al., 1998, 2001) και η κίνηση (Di Marzo et 

al., 1998· Ramos, De Miguel, Cebeira, Hernandez & Fernandez-Ruiz, 2002). Επίσης, 

διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, μεσολαβώντας 

στο νευρωνικό πολλαπλασιασμό και τη «μετανάστευση» των νευρώνων αλλά και 

στην επιμήκυνση των νευραξόνων, στη συναπτογένεση και/ή στη μυελίνωση (βλέπε 

Fernandez-Ruiz, Berrendero, Hernandez, Romero & Ramos, 1999· Ramos et al., 

2002· Fride, 2004). Εκτός του ΚΝΣ, τα ενδογενή κανναβινοειδή φαίνεται ότι 

ρυθμίζουν διεργασίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ), του ενδοκρινικού, 

του ανοσοποιητικού, του αναπαραγωγικού, του καρδιαγγειακού και του 

γαστρεντερικού συστήματος (Di Marzo et al., 1998· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν παραχθεί διάφορες συνθετικές ουσίες ανάλογες 

του ανανταμιδίου, όπως  το R-(+)-μεθανανταμίδιο, το ACEA, το ACPA και το O-

1812, που παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στην υδρόλυση από το FAAH και 



                                                                               Μέρος Β      •      Εισαγωγή      •                 36

μεγαλύτερη «συγγένεια» κυρίως για τον CB1 υποδοχέα (Howlett et al., 2002).  

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί συνθετικές ουσίες που αναστέλλουν την επαναπρόσληψη 

του ανανταμιδίου, όπως το AM404 (Calignano, La Rana, Beltramo, Makriyannis & 

Piomelli, 1997), το OMDM-1 και το OMDM-2 (Ortar, Ligresti, De Petrocellis, 

Morera & Di Marzo, 2003), το VDM-11 και το UCM-707 (de Lago et al., 2005), το 

OMDM-37, το OMDM-39 και το Lo395 (Schiano Moriello et al., 2006). Τέλος,  

έχουν συντεθεί παράγοντες που αναστέλλουν το ένζυμο FAAH και που ως 

επακόλουθο αναστέλλουν το μεταβολισμό του ανανταμιδίου, όπως το PMSF (Hillard, 

Wilkison, Edgemond & Campbell, 1995), το URB532 και το URB597 (Kathuria et 

al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β.4. Δράσεις των Κανναβινοειδών στο ΚΝΣ και Επιδράσεις 
στη Συμπεριφορά 

 

Τα κανναβινοειδή επηρεάζουν διάφορα συστήματα του οργανισμού (βλέπε 

Ashton, 2001· Julien, 2003, σ. σ. 352-361), εκ των οποίων το κυριότερο είναι το ΚΝΣ 

(Παναγής, 2004). Οι επιδράσεις των δραστικών συστατικών της κάνναβης στο ΚΝΣ 

ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τη δόση, την οδό χορήγησης, την εμπειρία 

του χρήστη, την ευπάθεια σε δράσεις ψυχοτρόπων ουσιών και το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο λαμβάνει χώρα η χρήση (Julien, 2003, σ. 352). Παρ’ όλα αυτά, σε γενικές 

γραμμές η κάνναβη σε μικρές δόσεις προκαλεί αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης, ήπια 

ευφορία, μεταβολές στην αισθητηριακή αντίληψη, διαταραχές στις γνωσιακές 

λειτουργίες, στη μάθηση, στη βραχύχρονη μνήμη και στις ψυχοκινητικές λειτουργίες, 

μειωμένη αίσθηση πόνου, αγχόλυση, λογόρροια και αύξηση της όρεξης, ενώ σε 

μεγαλύτερες δόσεις μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην προσωπικότητα, δυσφορία, 

αποπροσανατολισμό, άγχος, αποπροσωποποίηση ή ακόμα και ήπιες παραισθήσεις 

(βλέπε Julien, 2003, σ. 352· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Εκτός αυτών, στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες ακόμη κεντρικές δράσεις των κανναβινοειδών, 

όπως η αντιεπιληπτική και αντισπασμωδική δράση, η τροποποίηση του ύπνου, η 

υποθερμία και η νευροπροστασία (βλέπε Ameri, 1999· Irving, Rae & Coutts, 2002· 

Iversen, 2003· Παναγής, 2004· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). 

 

 

Β.4.1. Ψυχοκινητική δραστηριότητα 

Τα προϊόντα της κάνναβης τροποποιούν την ψυχοκινητική δραστηριότητα, 

προκαλώντας υποκινητικότητα, καταληψία και στατική αταξία (Rodriguez de 

Fonseca, Del Arco, Martin-Calderon, Gorriti & Navarro, 1998). Το γεγονός ότι τα 

κανναβινοειδή επηρεάζουν την κίνηση και κατ’ επέκταση η άποψη ότι τα 

ενδοκανναβινοειδή ρυθμίζουν τα σχετικά με αυτή συστήματα υποστηρίζεται από τρία 

βασικά ευρήματα (Fernandez-Ruiz & Gonzales, 2005): 

1. Παρατηρείται αφθονία CB1, CB2 και VR1 υποδοχέων καθώς και 

ενδοκανναβινοειδών στις εγκεφαλικές δομές των βασικών γαγγλίων και της 

παρεγκεφαλίδας,  οι οποίες ρυθμίζουν την κίνηση. 
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2. Σημειώνεται μια ισχυρή δράση, κυρίως φυσικών αναστολέων και 

παραγόμενων του φυτού, συνθετικών και ενδογενών κανναβινοειδών στην      

λειτουργία της κίνησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω τροποποίησης της       

      δραστηριότητας ποικίλων κλασικών νευροδιαβιβαστών. 

3. Υπογραμμίζεται η ύπαρξη αλλαγών στη διαβίβαση των ενδοκανναβινοειδών 

στα βασικά γάγγλια σε ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από κινητικές 

διαταραχές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από πρότυπα αυτών των 

νευρολογικών διαταραχών που έχουν αναπτυχθεί για πειραματόζωα.  

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή των βασικών γαγγλίων και της παρεγκεφαλίδας 

αποτελούν δύο από τις τρεις δομές (η τρίτη απαρτίζεται από τον ιππόκαμπο) που 

χαρακτηρίζονται από την υψηλότερη πυκνότητα CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών 

σε ολόκληρο τον εγκέφαλο (Herkenham et al., 1990· Herkenham, Lynnde Costa, & 

Richfield, 1991). Αν και δεν είναι ξεκάθαρη η σχέση του CB1 υποδοχέα με τη 

λειτουργία της κίνησης, το εύρημα ότι η χορήγηση του SR141716A αναστέλλει την 

παραγόμενη από την μονόπλευρη έγχυση ανανταμιδίου στο ραβδωτό συμπεριφορά 

«στρέψης» προς την αντίθετη πλευρά από την έγχυση, αποδεικνύει την εμπλοκή του 

υποδοχέα αυτού (Ameri, 1999). Επιπλέον, η διέγερση των D2 υποδοχέων της 

ντοπαμίνης έχει δειχθεί ότι αυξάνει τη σύνθεση και την απελευθέρωση του 

ανανταμιδίου στο ραβδωτό, όπου στη συνέχεια μπορεί να δρα ως ανασταλτικός 

μηχανισμός ανάδρασης εναντία στην προερχόμενη από την ντοπαμίνη 

«διευκόλυνση» της κίνησης (Giuffrida et al., 1999). 

Οι CB1 υποδοχείς των κανναβινοειδών στα βασικά γάγγλια ανευρίσκονται 

επίσης προσυναπτικά σε απολήξεις νευρώνων που ανέρχονται από το ραβδωτό και 

απελευθερώνουν τον νευροδιαβιβαστή GABA (Ameri, 1999). Ακόμη, έχουν 

αναγνωρισθεί σε απολήξεις νευρώνων που απελευθερώνουν γλουταμινικό οξύ και 

προβάλλουν από τον υποθαλάμιο πυρήνα σε πυρήνες των βασικών γαγγλίων (Iversen, 

2003). Έχει προταθεί ότι κύριο ρόλο του ενδογενούς συστήματος των 

κανναβινοειδών στην ρύθμιση της κίνησης πιθανόν να αποτελεί η αναστολή της 

διεγερτικής απελευθέρωσης γλουταμινικού οξέος αλλά και της ανασταλτικής 

απελευθέρωσης  GABA στη μέλαινα ουσία και την ωχρά σφαίρα (Sañudo-Peña, Tsou 

& Walker, 1999). 

Σχετικά με την εμπλοκή της παρεγκεφαλίδας στην τροποποίηση της κινητικής 

λειτουργίας από τα κανναβινοειδή, είναι γνωστό ότι οι CB1 υποδοχείς απαντώνται 
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κοντά σε όλες τις κύριες διεγερτικές και ανασταλτικές εισόδους στα παρεγκεφαλιδικά 

κύτταρα Purkinje (Iversen, 2003). 

Συμπεριφορικά, η χορήγηση κανναβινοειδών σε πειραματόζωα προκαλεί σε 

μεγάλες δόσεις υποκινητικότητα, καταληψία και αταξία, ενώ σε μικρές δόσεις έχει τις 

αντίθετες ακριβώς δράσεις (Παναγής, 2004). Στον άνθρωπο η χρήση κάνναβης είναι 

γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει ατύχημα επηρεάζοντας ιδιαίτερα την αντίληψη και 

την  ικανότητα οδήγησης (Ashton, 2001· Παναγής, 2004· Ramaekers, Berghaus, van 

Laar & Drummer, 2004). Βέβαια, αρκετές έρευνες έχουν συσχετίσει την αλλοίωση 

αυτή της αντίληψης με τάση των χρηστών να οδηγούν με μικρότερη ταχύτητα, 

δείχνοντας ότι η πιθανότητα για πρόκληση ατυχήματος παρουσιάζεται μειωμένη 

συγκριτικά με την αντίστοιχη από κατανάλωση αλκοόλ (βλέπε Γρίβας, 1993, σ.σ. 

156-162). Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι η THC σε δόση 300 μg/kg μπορεί να 

επιφέρει ανάλογες επιδράσεις στην οδήγηση με εκείνη την ποσότητα αλκοόλης που 

θεωρείται ως επιτρεπτό όριο κατανάλωσης για τη δυνατότητα οδήγησης (BAC ≥ 

0.05g/dl), τονίζοντας ότι ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από την κατανάλωση 

κάνναβης σχετίζεται μόνο με πρόσφατη χρήση και ιδιαίτερα σε υψηλή δόση και όχι 

με χρήση παρελθούσας χρονικής στιγμής, όπως επίσης ότι ο συνδυασμός κάνναβης 

και αλκοόλης, ακόμα και σε χαμηλές δόσεις, αυξάνει ιδιαίτερα την πιθανότητα 

ατυχήματος και καθιστά την οδήγηση πολύ επικίνδυνη (Ramaekers et al., 2004). Για 

το λόγο ότι σε αρκετά από τα τροχαία ατυχήματα που προηγήθηκε χρήση κάνναβης 

παρατηρήθηκε επίσης προηγούμενη κατανάλωση αλκοόλ, σε συνδυασμό με το ότι η 

απέκκριση των κανναβινοειδών είναι ιδιαίτερη αργή, μια θετική εξέταση αίματος, 

ούρων ή σίελου δε μπορεί να δείξει τη «μέθη» του οδηγού την στιγμή του συμβάντος, 

ούτε την τελευταία ποσότητα της ουσίας που λήφθηκε και ως συνέπεια δεν μπορεί να 

αποδειχθεί ότι η κάνναβη ήταν η αιτία του ατυχήματος (Ashton, 2001).  

 

  

Β.4.2. Μνήμη και μάθηση 

Μία από τις καλά τεκμηριωμένες επιδράσεις τις χρήσης κάνναβης στον 

άνθρωπο είναι η διαταραχή που προκαλεί στη βραχύχρονη μνήμη (γνωστή αλλιώς ως 

μνήμη εργασίας ή εργαζόμενη μνήμη) (Hampson & Deadwyler, 1999· Riedel &  

Davies, 2005· Ranganathan & D'Souza, 2006). Αρκετές έρευνες έχουν δείξει 
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σημαντικές επιδράσεις στη βραχύχρονη μνήμη, ιδιαίτερα αν οι δοκιμασίες 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την λειτουργία της προσοχής (Iversen, 2003).  

Οι Curran, Brignell, Fletcher, Middleton & Henry (2002) παρατήρησαν ότι η 

οξεία χορήγηση THC επηρεάζει αρνητικά την μνήμη επεισοδίων, την προσοχή, τη 

μάθηση και τη μνήμη εργασίας αμέσως μετά τη λήψη της και όχι 24 ή 48 ώρες 

μετέπειτα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι παραμένουσες επιδράσεις της THC 

είναι μηδαμινές. Επίσης, η οξεία χορήγηση THC έχει συσχετισθεί με εξασθένηση της 

άμεσης και της «καθυστερημένης» ελεύθερης ανάκλησης πληροφοριών που 

παρουσιάζονται μετά αλλά όχι πριν τη λήψη της ουσίας. Από το προφίλ αυτών των 

επιδράσεων προτείνεται ότι τα κανναβινοειδή εξασθενούν όλα τα στάδια της μνήμης, 

συμπεριλαμβανομένων της κωδικοποίησης, της εδραίωσης και της ανάκλησης και ότι 

αρκετοί μηχανισμοί ευθύνονται για την εν λόγω τροποποίηση, όπως η αναστολή της 

απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών (GABA, γλουταμινικό οξύ, ακετυλοχολίνη, 

ντοπαμίνη) (Ranganathan & D'Souza, 2006).  

Οι επιδράσεις της μακρόχρονης χρήσης κάνναβης στις γνωστικές λειτουργίες 

είναι λιγότερο ξεκάθαρες. Αρκετές έρευνες έχουν αποτύχει να δείξουν ορατές 

δυσλειτουργίες, αν και υπάρχουν ευρήματα για ήπια γνωστική εξασθένηση, ιδιαίτερα 

των λειτουργιών της προσοχής και της μνήμης (Jager, Kahn, Van Den Brink, Van 

Ree & Ramsey, 2006).  Οι  Jager et al. (2006) έδειξαν ότι η μακροχρόνια χρήση 

κάνναβης δεν προκάλεσε ελλείμματα στην δραστηριότητα εγκεφαλικών δομών που 

σχετίζονται με την μνήμη εργασίας και την επιλεκτική προσοχή. Παρ’ όλα αυτά οι 

χρόνιοι χρήστες κάνναβης παρουσίασαν μία σημαντική μεταβολή της 

δραστηριότητας του αριστερού άνω πλευρικού φλοιού κατά τη διάρκεια δοκιμασιών 

εργαζόμενης μνήμης. 

Έρευνες σε ζώα έχουν δείξει ότι η THC, συνθετικά κανναβινοειδή και το 

ανανταμίδιο προκαλούν ελλείμματα στη βραχύχρονη μνήμη σε δοκιμασίες χωρικής 

μάθησης (Hampson & Deadwyler, 1999· Iversen, 2003). Η χρόνια έκθεση σε THC ή 

προϊόντων της κάνναβης προκαλεί αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του 

ιππόκαμπου επίμυων, εγκεφαλική δομή που εμπλέκεται στις διαδικασίες της μνήμης 

και της μάθησης (Ameri, 1999).  Το γεγονός ότι η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από 

υψηλή πυκνότητα CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών, προτείνει την εμπλοκή αυτού 

του υποδοχέα στην προερχόμενη από τα κανναβινοειδή γνωστική τροποποίηση 

(Herkenham et al., 1990, 1991). Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται και από το γεγονός 

ότι οι δράσεις αυτές τόσο των κανναβινοειδών όσο και του ανανταμιδίου 
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αναστέλλονται από τον ανταγωνιστή του CB1 υποδοχέα ριμοναμπάντη (SR141716A) 

(Iversen, 2003). 

Η μακροπρόθεσμη (ή μακροχρόνια) ενίσχυση (LTP) καθώς και η 

μακροπρόθεσμη (ή μακρόχρονη) καταστολή (LTD) γνωρίζουμε ότι εμπλέκονται στο 

μνημονικό σχηματισμό στις γλουταμινεργικές συνάψεις στον ιππόκαμπο (Iversen, 

2003). Υπάρχουν επαρκή ευρήματα που συσχετίζουν τη δράση των κανναβινοειδών 

με την αναστολή της LTP (Ameri, 1999) αλλά και της LTD (Misner & Sullivan, 

1999) στην μνημονική εξασθένηση. Είναι γνωστό ότι τα κανναβινοειδή είναι ικανά 

να αναστέλλουν την απελευθέρωση γλουταμινικού σε ιπποκάμπειες καλλιέργειες 

(Shen, Piser, Seybold & Thayer, 1996), όπως επίσης ακετυλοχολίνης (Gifford, 

Samiian, Gatley & Ashby, 1997) και νοραδρεναλίνης (Schlicker, Timm, Zentner & 

Göthert, 1997) σε ιπποκάμπειες τομές. Στην ίδια δομή παρατηρείται μεγάλος αριθμός 

CB1 υποδοχέων σε απολήξεις GABA-εργικών νευρώνων, οι οποίοι περιέχουν επίσης 

το νευροπεπτίδιο χολοκυστοκινίνη (Iversen, 2003· Ranganathan & D'Souza, 2006). Η 

ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων μειώνει την απελευθέρωση GABA στους 

νευρώνες αυτούς (Misner & Sullivan, 1999) και η αναστολή αυτή, που αναμένεται να 

μειώσει τα επίπεδα της διεγερτικής «ικανότητας» των ιπποκάμπειων πυραμιδικών 

κυττάρων, φαίνεται να εξηγεί την προκαλούμενη από τα κανναβινοειδή μείωση του 

γλουταμινικού οξέος (Iversen, 2003). Οι τροποποιητικοί μηχανισμοί που έχουν ως 

αποτέλεσμα της μείωση της απελευθέρωσης των νευροδιαβιβαστών και την 

αναστολή της LTP στον ιππόκαμπο, περιλαμβάνουν τόσο την μεσολαβούμενη από 

τον CB1 υποδοχέα αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης όσο και την αναστολή των 

διαύλων ασβεστίου τύπου N. Παρ’ όλα αυτά, η τροποποίηση της απελευθέρωση των 

νευροδιαβιβαστών και ιδιαίτερα η αναστολή της απελευθέρωσης του γλουταμινικού 

οξέος, έχει δειχθεί ότι αναστέλλει τον σχηματισμό της LTP (Ameri, 1999). 

 

 

Β.4.3. Πόνος 

Ακόμη μία επαρκώς τεκμηριωμένη δράση των κανναβινοειδών είναι η 

αναστολή της αίσθησης του πόνου (Ameri, 1999). Τα ενδογενή κανναβινοειδή και οι 

υποδοχείς των κανναβινοειδών έχουν αναγνωρισθεί σε διάφορα επίπεδα των 

νευρωνικών οδών της αίσθησης του πόνου, από τις απολήξεις αισθητήριων νεύρων 

στον νωτιαίο μυελό μέχρι και σε υπερνωτιαία κέντρα, σε ένα σύστημα που είναι 
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παράλληλο αλλά ευδιάκριτο από τις εμπλεκόμενες ενδορφίνες και τους υποδοχείς 

των οπιοειδών (Iversen & Chapman, 2002· Iversen, 2003). 

Η συστηματική χορήγηση THC και συνθετικών κανναβινοειδών επιφέρει 

αναλγητικές επιδράσεις σε ποικίλα ζωικά πρότυπα οξέος και φλεγμονώδους πόνου 

(Pertwee, 2001· Iversen & Chapman, 2002). Επίσης, η τοπική έγχυση κανναβινοειδών 

και ανανταμιδίου στον νωτιαίο μυελό, στο εγκεφαλικό στέλεχος και το θάλαμο έχει 

δειχθεί ότι προκαλεί αναλγησία σε ζωικά πρότυπα φλεγμονώδους πόνου (Pertwee, 

2001). Ευρήματα συμπεριφορικών μελετών σε πρότυπα νευροπαθητικού πόνου σε 

επίμυες υποδεικνύουν ότι τα κανναβινοειδή μειώνουν τη θερμική και μηχανική 

αλλοδυνία1 (Iversen & Chapman, 2002). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι τα 

κανναβινοειδή παρουσιάζονται αποτελεσματικά ως αναλγητικά σε ζωικά πρότυπα 

χρόνιου πόνου, ο οποίος ως γνωστόν δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά ούτε με τα 

υπάρχοντα σήμερα οπιοειδή αναλγητικά (Παναγής, 2004). 

Το γεγονός ότι οι αναλγητικές αυτές επιδράσεις των κανναβινοειδών 

αναστέλλονται από τη χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή SR141716A αποδεικνύει την 

εμπλοκή του υποδοχέα αυτού στις εν λόγω ενέργειες (Ameri, 1999· Iversen, 2003). 

Βέβαια, η παρατήρηση ότι οι αναλγητικές επιδράσεις της THC απουσιάζουν από μυς 

που δεν εκφράζουν τους CB1 υποδοχείς στη δοκιμασία της θερμής πλάκας ενώ του 

ανανταμιδίου διατηρούνται (Di Marzo et al., 2000), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

CB1 υποδοχείς δεν είναι οι μόνοι που εμπλέκονται στην τροποποίηση του πόνου από 

το σύστημα των ενδογενών κανναβινοειδών. Επίσης, το εύρημα ότι η μείωση του 

προκαλούμενου πόνου από βλάβη ιστού παρουσιάζει ευαισθησία τόσο σε CB1 όσο 

και σε CB2 ανταγωνιστές, υπογραμμίζει τη συμμετοχή υποδοχέων που ομοιάζουν με 

τους CB1 και CB2 και βρίσκονται εκτός του ΚΝΣ στη ρύθμιση του πόνου από το 

σύστημα των ενδοκανναβινοειδών (Calignano et al., 1998). Εκτός αυτών, υπάρχουν 

αρκετά δεδομένα ώστε να υποστηριχθεί η άποψη της πιθανής εμπλοκής μη CB1, και 

κυρίως υποδοχέων που ομοιάζουν με τους CB2 και VR1 υποδοχέων, στην αναλγητική 

δράση των κανναβινοειδών (για ανασκόπηση βλέπε Pertwee, 2001). 

Επιπλέον, η προκαλούμενη από τα κανναβινοειδή αναλγησία φαίνεται να 

σχετίζεται με την αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα των οπιοειδών (Ameri, 1999· 

Fuentes et al., 1999· Iversen, 2003). Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η THC και 

η μορφίνη παρουσιάζουν συνεργική δράση στην πρόκληση αναλγησίας (Smith, 

                                                 
1 Πόνος προκαλούμενος από μη επιβλαβές ερέθισμα (Καστελλάκης, 2002, σ. 21). 
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Cichewicz, Martin & Welch, 1998· Fuentes et al., 1999· Iversen, 2003· Cichewicz, 

2004). Το γεγονός ότι ο SR141716A ανταγωνίζεται την ενίσχυση που προκαλείται 

από την χορήγηση της THC στην αναλγητική δράση της μορφίνης αποδεικνύει την 

συμμετοχή του CB1 υποδοχέα στην αλληλεπίδραση των συστημάτων των 

κανναβινοειδών και των οπιοειδών σχετικά με την τροποποίηση του πόνου (Smith et 

al., 1998). 

Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι η 11-υδροξυ-δέλτα-

9-τετραϋδροκανναβινόλη, σε αντίθεση με άλλους μεταβολίτες της Δ9-THC, επέδειξε 

μεγαλύτερη αναλγητική δραστηριότητα από την «μητρική» της ένωση (Δ9-THC) στη 

δοκιμασία της θερμής πλάκας, στοιχείο που στηρίζει την υπόθεση ότι ο μεταβολισμός 

της THC σε 11-υδροξυ-δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη ίσως είναι απαραίτητος για 

τη μεσολάβηση της αναλγητικής δράσης στη δοκιμασία της θερμής πλάκας σε μυς 

αλλά πιθανότατα όχι για άλλες φαρμακολογικές επιδράσεις αυτών των ουσιών 

(Ameri, 1999). 

 

 

Β.4.4. Ευφορία 

Η υποκειμενική αίσθηση του «ανεβάσματος» που βιώνουν οι χρήστες ποικίλει 

ανάλογα με τη δόση, το περιβάλλον, την εμπειρία αλλά και τις προσδοκίες του 

χρήστη από την ουσία. Το «ανέβασμα» αυτό μπορεί γενικά να χαρακτηρισθεί από 

επιτάχυνση των νοητικών συνειρμών, όξυνση της αίσθησης του χιούμορ, ενώ συχνά 

περιγράφεται ως μια κατάσταση «ανόητης ευφορίας» (¨fatuous euphoria¨) (Iversen, 

2003). 

Παρά το γεγονός ότι η μαριχουάνα αποτελεί ουσία εκτεταμένης κατάχρησης 

από τον άνθρωπο, οι μηχανισμοί εκείνοι που σχετίζονται με τις ευφορικές επιδράσεις 

της δεν έχουν διευκρινιστεί επαρκώς μέχρι σήμερα (Ameri, 1999· Iversen, 2003). 

Είναι πλέον γνωστό ότι οι ενισχυτικές ιδιότητες αρκετών ψυχοδραστικών ουσιών 

μεσολαβούνται από την ενεργοποίηση των συστημάτων ανταμοιβής του εγκεφάλου, 

που περιλαμβάνουν τη μεσομεταιχμιακή και μεσοφλοιική οδό, οι οποίες ξεκινούν από 

τα ντοπαμινεργικά κυτταροσώματα του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου (VTA) και 

προβάλλουν σε περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος [όπως ο επικλινής πυρήνας 

(NAc), το αμυγδαλοειδές σώμα, τα οσφρητικά φύματα, το διάφραγμα και ο 
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ενδορινικός φλοιός] και τον προμετωπιαίο φλοιό αντίστοιχα (βλέπε Παναγής, 1998, 

2005· Παναγής & Καστελλάκης, 1999).  

Υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν ότι η Δ9-THC αλλά και συνθετικά 

κανναβινοειδή αυξάνουν την ντοπαμινεργική δραστηριότητα στα κυκλώματα 

ανταμοιβής του εγκεφάλου (βλέπε Ameri, 1999· Tanda & Goldberg, 2003· Gardner, 

2005). Για παράδειγμα, μελέτη εγκεφαλικής μικροδιαπίδυσης των Tanda, Pontieri, & 

Di Chiara (1997) έδειξε ότι η Δ9-THC αλλά και το WIN55212-2 αυξάνει τις 

εξωκυτταρικές συγκεντρώσεις ντοπαμίνης στο κέλυφος του NAc και όχι στον κορμό 

του, δράση παρόμοια με της ηρωίνης. Επιπλέον, το εύρημα ότι η χορήγηση 

ναλοξοζίνης, ενός ανταγωνιστή των μ υποδοχέων των οπιοειδών, ανέστρεψε την 

προκαλούμενη από την Δ9-THC αύξηση της ντοπαμίνης, υποδεικνύει την εμπλοκή 

του συστήματος των οπιοειδών στις εν λόγω δράσεις των κανναβινοειδών. Επίσης, η 

χορήγηση του SR141716A εμπόδισε την επαγόμενη από την Δ9-THC ευόδωση των 

συγκεντρώσεων της ντοπαμίνης αλλά όχι της ηρωίνης, γεγονός που υπογραμμίζει την 

πιθανή εμπλοκή του CB1 υποδοχέα στις ευφορικές ιδιότητες των κανναβινοειδών. Η 

υπόθεση αυτή υποστηρίζεται και από τα ευρήματα της έρευνας των Huestis et al. 

(2001) σε δείγμα 63 υγειών χρηστών κάνναβης, παρατηρώντας ότι η χορήγηση 

ριμοναμπάντης πριν την χρήση σιγαρέτου μαριχουάνας ανέστειλε δοσοεξαρτώμενα 

την προκαλούμενη από την μαριχουάνα υποκειμενική αίσθηση «μέθης».  

Η δράση αυτή των CB1 υποδοχέων στην τροποποίηση των συστημάτων 

ανταμοιβής μπορεί να ερμηνευθεί και από το γεγονός ότι οι υποδοχείς αυτοί έχουν 

αναγνωρισθεί ότι εκφράζονται σε μεγάλη πυκνότητα στον έξω (πλάγιο) και στον 

βασικό πυρήνα της αμυγδαλής στους εγκέφαλους μυών. Στις δομές αυτές οι CB1 

υποδοχείς ανιχνεύονται προσυναπτικά σε απολήξεις GABA-εργικών νευρώνων που 

περιέχουν χολοκυστοκινίνη και φαίνεται ότι μεσολαβούν στην τροποποίηση της 

GABA-εργικής συναπτικής διαβίβασης που παρατηρείται μετά από τη χορήγηση 

κανναβινοειδών, μηχανισμός που μπορεί να ερμηνεύσει αρκετές από τις 

συναισθηματικές επιδράσεις που προκαλεί η έκθεση στην κάνναβη (Katona et al., 

2001). 

Η εμπλοκή του CB1 υποδοχέα στις ψυχοδραστικές και συμπεριφορικές 

επιδράσεις των κανναβινοειδών υποστηρίζεται επίσης από την μεσολάβησή του στην 

αύξηση της φλοιικής γλουταμινεργικής διαβίβασης. Σε συμφωνία με την υπόθεση 

αυτή, οι Tomasini et al. (2002) σε έρευνά τους έδειξαν ότι η χορήγηση Δ9-THC σε 
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πρωταρχικές φλοιικές καλλιέργειες επίμυων αύξησε τα εξωκυτταρικά επίπεδα 

γλουταμινικού οξέος, δράση που αναστράφηκε από την χορήγηση του SR141716A. 

Ωστόσο, συμπεριφορικά, σε προκλινικό επίπεδο δεν είναι ξεκάθαρη η 

ενισχυτική δράση των κανναβινοειδών που χαρακτηρίζονται από ψυχοτρόπο δράση. 

Αντιφατικά ευρήματα έχουν παρατηρηθεί σε διάφορα συμπεριφορικά πρότυπα 

εκτίμησης της ανταμοιβής, με κάποιες μελέτες να δείχνουν ενισχυτική και κάποιες 

άλλες ανηδονική δράση της Δ9-THC καθώς και άλλων συνθετικών αγωνιστών. 

Δεδομένου ότι η ενισχυτική δράση των κανναβινοειδών παρατηρείται κάτω από 

συγκεκριμένους πειραματικούς χειρισμούς, φαίνεται ότι τα κανναβινοειδή διαφέρουν 

από τις κλασικές εθιστικές ουσίες, όπως τα ψυχοδιεγερτικά, τα οπιοειδή, η αλκοόλη 

και η νικοτίνη (για ανασκόπηση βλέπε Panagis, Vlachou & Nomikos, 2008). 

 

 

Β.4.5. Ναυτία και έμετος 

Είναι γνωστό ότι η Δ9-THC, η συνθετική μορφή της δροναβινόλη και ένα 

ανάλογό της η ναβιλόνη παρουσιάζουν αντιεμετική δράση και έχουν χρησιμοποιηθεί 

για την καταπολέμηση της ναυτίας και των εμέτων που σχετίζονται με τις 

χημειοθεραπείες ενάντια στον καρκίνο (Iversen, 2003· Παναγής, 2004· Παναγής & 

Καστελλάκης, 2006). 

Δεδομένα ερευνών σε πειραματόζωα ενισχύουν την υπόθεση για πιθανή 

εμπλοκή των CB1 υποδοχέων στην αντιεμετική δράση των κανναβινοειδών. Η 

χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή SR141716A σε υψηλές δόσεις έχει δειχθεί ότι 

προκαλεί εμετική δράση, σε αντίθεση με εκείνη του ανταγωνιστή των CB2 

υποδοχέων SR144528 (Darmani, 2001a). Τόσο η Δ9-THC όσο και συνθετικά 

κανναβινοειδή, όπως το WIN 55,212-2 και το CP 55,940, παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

αντιεμετικές ιδιότητες, αναστέλλοντας την εμετική δράση του SR141716A (Darmani, 

2001a). Επίσης, τα κανναβινοειδή αυτά είναι ικανά να αναστρέψουν την εμετική 

δράση της πλατίνας2 (cisplatin), ενώ η επίδραση αυτή αναστέλλεται από τον 

SR141716A (βλέπε Darmani, 2001b· Darmani et al., 2003). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το εύρημα ότι η χορήγηση του ενδογενούς κανναβινοειδούς 2-AG, αλλά 

όχι του ανανταμιδίου και του μεθανανταμιδίου, έχει ισχυρή εμετική δράση, η οποία 

                                                 
2 Κυτταροτοξικό φάρμακο που χρησιμοποιείται στη χημειοθεραπεία του καρκίνου (Lackie & Dow, 
2002, σ. 97). 
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αναστέλλεται από τη χορήγηση της Δ9-THC, του WIN55,212-2, του CP55,940 και 

μερικώς από το ανανταμίδιο και το μεθανανταμίδιο. Επιπρόσθετα, η χορήγηση του 

SR141716A σε μικρές δόσεις ανταγωνίζεται μερικώς την προκαλούμενη από την 2-

AG εμετική απόκριση, δράση που αντιτίθεται με την παρατηρούμενη σε υψηλότερες 

δόσεις πρόκληση εμέτου από την ίδια ουσία (SR141716A) (Darmani, 2002). 

Συμπερασματικά, ο CB1 υποδοχέας πιθανόν να μεσολαβεί μέσω διαφορετικών 

μηχανισμών στα εγκεφαλικά συστήματα που σχετίζονται με τον έμετο. 

 

 

Β.4.6. Λήψη τροφής 

Αρκετές υποκειμενικές αναφορές συσχετίζουν τη χρήση κάνναβης με την 

αύξηση της όρεξης, ιδιαίτερα για γλυκά γεύματα (Iversen, 2003). Επιπλέον, υπάρχουν 

αρκετές ενδείξεις από πειραματικές μελέτες που υποστηρίζουν την εμπλοκή του 

συστήματος των ενδοκανναβινοειδών στη διαδικασία της λήψης τροφής καθώς και 

στην αύξηση του βάρους (βλέπε Kirkham, 2005· Woods, 2007).  

Ερευνητικές μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν ότι η χορήγηση THC ενισχύει 

την πρόσληψη τροφής, ενώ εκ νέου η συμπεριφορά αυτή παρατηρείται εκλεκτικά για 

διατροφή υψηλή σε λιπαρά και γλυκές τροφές (Koch, 2001). Το γεγονός ότι η 

δοσοεξαρτώμενα προκαλούμενη από την THC «υπερφαγία» αναστέλλεται από τη 

χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή ριμοναμπάντη και του ανταγωνιστή των οπιοειδών 

ναλοξόνη, αλλά όχι από την έκθεση στον CB2 ανταγωνιστή SR144528 και τον 5-HT 

αγωνιστή δεξφενφλουραμίνη υποδεικνύει εμπλοκή του CB1 υποδοχέα καθώς και 

αλληλεπίδραση των συστημάτων των κανναβινοειδών και των οπιοειδών σχετικά με 

τη ρύθμιση της όρεξης και αποκλείει ενδεχόμενη μεσολάβηση του CB2 υποδοχέα 

ή/και του συστήματος της σεροτονίνης (Williams & Kirkham, 2002). Η υποδόρια 

χορήγηση ανανταμιδίου σε επίμυες προκαλεί επίσης ενίσχυση της όρεξης, η οποία 

αναστρέφεται δοσοεξαρτώμενα από τη χορήγηση ριμοναμπάντης, εύρημα που 

συμφωνεί με την ύπαρξη μηχανισμών που μεσολαβούνται από τους CB1 υποδοχείς 

στη διαδικασία της λήψης τροφής (Williams & Kirkham, 1999). Σε συμφωνία με την 

υπόθεση αυτή, η έκθεση σε ριμοναμπάντη ή ανάλογων αυτής, όπως το O-3259, το O-

3257 (Wiley et al., 2005) και το AM251 (Chen, Huang, Shen, MacNeil & Fong, 

2004), καταστέλλουν τη λειτουργία της όρεξης, δράση που παρουσιάζεται 

εξαρτώμενη από τη δόση. Η υπόθεση ότι τα συστήματα των κανναβινοειδών και των 
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οπιοειδών αλληλεπιδρούν τροποποιώντας τις σχετικές λειτουργίες με τη λήψη τροφής 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το AM251 και η ναλφεμένη, ένας 

ανταγωνιστής των οπιοειδών, παρουσιάζουν συνεργική δράση στη μείωση της όρεξης 

(Chen et al., 2004).  

Ένας επιπρόσθετος μηχανισμός που προτείνεται για την ερμηνεία της 

ρύθμισης της όρεξης από τα κανναβινοειδή είναι η επαγόμενη από την ορμόνη 

λεπτίνη ρύθμιση των ενδογενών κανναβινοειδών στον υποθάλαμο (Kirkham, 2005· 

Woods, 2007). Σε έρευνά τους οι Di Marzo et al. (2001) έδειξαν ότι εξαιρετικά 

«παχύσαρκοι» μυς αλλά και επίμυες που χαρακτηρίζονται από ελλιπή σηματοδότηση 

λεπτίνης παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα ανανταμιδίου και 2-AG στην περιοχή του 

υποθαλάμου, αλλά όχι της παρεγκεφαλίδας. Επίσης, η χορήγηση λεπτίνης σε 

φυσιολογικούς μυς και επίμυες είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εν λόγω 

ενδοκανναβινοειδών στον υποθάλαμο. Επιπλέον, μυς οι οποίοι δεν εξέφραζαν τον 

CB1 υποδοχέα έτρωγαν λιγότερο από φυσιολογικά ζώα του ίδιου είδους, ενώ η 

χορήγηση του SR141716A μείωσε την λήψη τροφής των δεύτερων αλλά όχι των 

πρώτων. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα 

ενδοκανναβινοειδή στον υποθάλαμο πιθανώς ενισχύουν τη διατήρηση της λήψης 

τροφής μέσω ενεργοποίησης των CB1 υποδοχέων αποτελώντας τμήμα νευρωνικού 

κυκλώματος που ρυθμίζεται από τη λεπτίνη.  

Αρκετά είναι τα ευρήματα που υποστηρίζουν την άποψη ότι τα 

ενδοκανναβινοειδή αυξάνουν την κινητοποίηση για πρόσληψη τροφής μέσω της 

ενίσχυσης των κινήτρων και της ηδονικής αποτίμησης (Kirkham, 2005). Έρευνα των 

Kirkham, Williams, Fezza & Di Marzo (2002) σε επίμυες έδειξε ότι η αποστέρηση 

φαγητού αυξάνει τα επίπεδα ανανταμιδίου και 2-AG σε μεταιχμιακές περιοχές του 

πρόσθιου εγκεφάλου και σε μικρότερη έκταση της 2-AG στον υποθάλαμο. Αντίθετα, 

η 2-AG μειώνεται στον υποθάλαμο κατά τη διάρκεια της πρόσληψης τροφής. Επίσης, 

η ενδοεγκεφαλική έγχυση 2-AG στον επικλινή πυρήνα, μεταιχμιακή περιοχή του 

πρόσθιου εγκέφαλου που σχετίζεται ιδιαίτερα με τα κίνητρα της λήψη τροφής, 

προκάλεσε δοσοεξαρτώμενη ενίσχυση της εν λόγω λειτουργίας, δράση η οποία 

εξασθενήθηκε  από τη χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή SR141716A. Τα ευρήματα 

αυτά τονίζουν το ρόλο του ενδογενούς συστήματος των κανναβινοειδών στη ρύθμιση 

των κινήτρων για πρόσληψη τροφής. Στην ίδια «γραμμή σκέψης», κλινική μελέτη 

των Monteleone et al. (2005) σημείωσε ότι γυναίκες που πάσχουν από ψυχογενή 

ανορεξία και διαταραχή υπερφαγίας (χωρίς αντισταθμιστικές συμπεριφορές) 
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παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα ανανταμιδίου στο πλάσμα συγκριτικά με 

τις φυσιολογικές γυναίκες και εκείνες με ψυχογενή βουλιμία. Βρέθηκε επίσης ότι τα 

επίπεδα της 2-AG δεν διαφέρουν μεταξύ των τριών ομάδων. Επιπλέον, στις 

ανορεκτικές αλλά και στις φυσιολογικές γυναίκες τα επίπεδα του ανανταμιδίου 

συσχετίστηκαν αρνητικά με εκείνα της λεπτίνης. Τα ευρήματα αυτά έκαναν τους 

ερευνητές να υποθέσουν ότι το ανανταμίδιο πιθανόν να εμπλέκεται στη μεσολάβηση 

των διαστάσεων ανταμοιβής στις παρεκκλίνουσες συμπεριφορές πρόσληψης τροφής 

που χαρακτηρίζουν την ψυχογενή ανορεξία και τη διαταραχή υπερφαγίας. 

 

 

Β.4.7. Άγχος 

Αντιφατικά είναι τα ευρήματα αναφορικά με τη σχέση των κανναβινοειδών 

και του άγχους. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις οι αντιφάσεις αυτές μπορεί να 

παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα των δοσοεξαρτώμενων δράσεων των κανναβινοειδών 

(Witkin, Tzavara & Nomikos, 2005· Viveros, Marco & File, 2005· Παναγής & 

Καστελλάκης, 2006). Σημαντικός όμως αποδεικνύεται και ο ρόλος των 

περιβαλλοντικών παραγόντων (Viveros et al., 2005· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). 

Οι Berrendero & Maldonado (2002) σε έρευνά τους έδειξαν ότι η χορήγηση 

μικρής δόσης Δ9-THC (0,3 mg/kg) σε μυς είχε αγχολυτικές δράσεις, οι οποίες 

αναστράφηκαν από τη χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή SR141716A και των 

ανταγωνιστών των μ και δ υποδοχέων των οπιοειδών β-φουναλτρεξαμίνη (β-

funaltrexamine) και ναλτρινδόλη (naltrindole) αντίστοιχα αλλά όχι από τον 

ανταγωνιστή των κ υποδοχέων των οπιοειδών νορ-βιναλτοφιμίνη (nor-

binaltorphimin). Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν στην εμπλοκή του CB1 υποδοχέα 

των κανναβινοειδών καθώς και των μ και δ υποδοχέων των οπιοειδών στην 

αγχολυτική αυτή δράση της Δ9-THC. Επιπλέον, οι Marín et al. (2003) βρήκαν ότι ο 

αγωνιστής των υποδοχέων των κανναβινοειδών CP55,940 σε υψηλές δόσεις προκαλεί 

αύξηση του άγχους, δράση η οποία αναστέλλεται από τη χορήγηση της νορ-

βιναλτοφιμίνης αλλά όχι από τη χορήγηση ναλτρινδόλης και κυπροδίμης 

(cyprodime), ενός εκλεκτικού ανταγωνιστή των μ υποδοχέων των οπιοειδών. Τα 

ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι ο ανταγωνισμός του κ υποδοχέα 

μέσω της νορ-βιναλτοφιμίνης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη συμπεριφορά άγχους 
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όταν αυτή χορηγείται μεμονωμένα υποδεικνύουν ότι ο κ υποδοχέας των οπιοειδών 

εμπλέκεται στις αγχογόνους δράσεις του CP55,940 (Marín et al., 2003). 

Δοσοεξαρτώμενη δράση παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Rubino et al. 

(2007) δείχνοντας ότι η Δ9-THC σε δόσεις από 0,075 έως 1.5 mg/kg προκαλεί 

αγχόλυση με αποτελεσματικότερη αυτή των 0.75 mg/kg. Η χορήγηση του CB1 

ανταγωνιστή AM251 ανέστειλε τις δράσεις αυτές. Επιπλέον, μετρώντας την έκφραση 

του c-Fos όπως και της λειτουργίας του παράγοντα πρόσδεσης (CREB)3 προς το 

κυκλικό AMP (cAMP)4 σε σχετιζόμενες με το άγχος δομές, οι ερευνητές συμπέραναν 

ότι η ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων στον προμετωπιαίο φλοιό, στην αμυγδαλή 

και στον ιππόκαμπο μαζί με τη διαδοχική ενεργοποίηση διαφορετικών οδών 

σηματοδότησης μεσολαβούν στις επιδράσεις των κανναβινοειδών σε καταστάσεις 

άγχους. Σε συμφωνία με τα ανωτέρω ευρήματα, οι Fokos & Panagis (2010) σε 

πρόσφατη μελέτη τους έδειξαν ότι η οξεία χορήγηση Δ9-THC σε δόσεις 0.5 mg/kg 

και 1.0 mg/kg σε επίμυες είχε αγχολυτικές δράσεις. Αντίστοιχα, σε επιπρόσθετη 

μελέτη τους οι Rubino et al. (2008a) εγχύνοντας THC ενδοεγκεφαλικά στον 

προμετωπιαίο φλοιό και στον ιππόκαμπο βρήκαν ότι οι χαμηλές δόσεις προκάλεσαν 

αγχόλυση ενώ οι υψηλές αύξησαν το άγχος. Αντίθετα, η ενδοεγκεφαλική έγχυση 

μικρής δόσης στον βασικό και πλάγιο (έξω) πυρήνα της αμυγδαλής προκάλεσε 

αγχώδη συμπεριφορά, ενώ οι υψηλότερες δόσεις ήταν αναποτελεσματικές. 

Ερμηνεύοντας τα δεδομένα αυτά, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η «ήπια» 

ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων στον προμετωπιαίο φλοιό και τον ιππόκαμπο 

μεσολαβεί στις αγχολυτικές επιδράσεις, ενώ η αντίστοιχη στην αμυγδαλή εμπλέκεται 

στις αγχογόνους δράσεις της κάνναβης. Η δοσοεξαρτώμενη αυτή δράση των 

κανναβινοειδών έχει δειχθεί και για άλλους αγωνιστές των υποδοχέων των 

κανναβινοειδών, όπως το CP55,940 και η ναβιλόνη (Viveros et al., 2005). Επίσης, για 

άλλους αγωνιστές των κανναβινοειδών, όπως το WIN55,212-2, δεν έχουν 

παρατηρηθεί επιδράσεις αναφορικά με το άγχος στις χαμηλές δόσεις, ενώ στις 

υψηλές έχει δειχθεί πρόκληση αύξησης του άγχους (Rutkowska, Jamontt & Gliniak, 

2006). Ακόμη, αναφορικά με τη χρόνια χορήγηση αγωνιστών των κανναβινοειδών, 

όπως το HU210, έχει παρατηρηθεί ότι μειώνουν τις συμπεριφορές άγχους σε 

πειραματόζωα (Jiang et al., 2005). 

                                                 
3 Ο CREB είναι μεταγραφικός παράγοντας που εμπλέκεται στη μεταγραφή γονιδίων από το κυκλικό 
AMP (cAMP) (Lackie & Dow, 2002, σ. 110).  
4 Το cAMP αποτελεί δεύτερο αγγελιοφόρο του ορμονικού σηματοδοτικού συστήματος (Lackie & 
Dow, 2002, σ. 112). 



                                                                               Μέρος Β      •      Εισαγωγή      •                                  50

Επιπρόσθετα, τα ενδογενή κανναβινοειδή αλλά και διάφοροι τροποποιητές 

του συστήματος των ενδοκανναβινοειδών φαίνεται ότι επιδρούν στην εκδήλωση 

αγχωδών αντιδράσεων. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα των Rubino et al. (2008b) έδειξε 

ότι η ενδοεγκεφαλική χορήγηση ενός μεταβολικά σταθερού ανάλογου του 

ανανταμίδιου, του μεθανανταμίδιου, στον προμετωπιαίο φλοιό προκάλεσε αγχόλυση 

σε χαμηλές δόσεις ενώ σε υψηλές άγχος. Στην ίδια μελέτη, η προχορήγηση του CB1 

ανταγωνιστή AM251 ανέστειλε τις αγχολυτικές δράσεις του μεθανανταμίδιου αλλά 

όχι τις αγχογόνους, ενώ η προχορήγηση καψαζεπίνης5, ενός ανταγωνιστή των 

TRPV1 υποδοχέων, ανέστειλε τις αγχογόνους επιδράσεις του μεθανανταμίδιου. 

Ακόμη, βρέθηκε ότι όταν τα επίπεδα του ανανταμίδιου στον προμετωπιαίο φλοιό 

αυξήθηκαν από την τοπική έγχυση ενός εκλεκτικού αναστολέα του ενζύμου FAAH, 

του URB597, παρατηρήθηκε αγχολυτική δράση για τις χαμηλές δόσεις της εν λόγω 

ουσίας, ενώ για υψηλότερες καμία ή αγχογόνος δράση. Η μείωση του ανανταμίδιου 

στην ίδια εγκεφαλική περιοχή, η οποία επιτεύχθηκε από την μεσολαβούμενη από 

Λεντι-ιούς6 υπερέκφραση της FAAH είχε αγχογόνο δράση. Τα στοιχεία αυτά 

προτείνουν ότι φυσιολογικές αυξήσεις του ανανταμίδιου στον προμετωπιαίο φλοιό 

έχουν ως αποτέλεσμα αγχολυτικές επιδράσεις, ενώ μεγαλύτερες αυξήσεις ή μειώσεις 

πιθανόν οδηγούν στις αγχογόνους δράσεις αυτού του ενδοκανναβινοειδούς εξαιτίας 

της διέγερσης των TRPV1 υποδοχέων ή της μη ενεργοποίησης των CB1 υποδοχέων 

(Rubino et al., 2008b). Το εύρημα ότι η αναστολή της FAAH έχει αγχολυτικές 

επιδράσεις έχει δειχθεί και στην μελέτη των Kathuria et al. (2003). Επίσης, η 

ενδοεγκεφαλική έγχυση του ανανταμίδιου και ενός ανάλογου του ανανταμίδιου, του 

ACEA, στην ραχιαία έξω (πλάγια) περιυδραγωγό φαιά ουσία σε μικρές δόσεις 

παρατηρήθηκε ότι προκαλεί αγχόλυση ενώ σε υψηλότερες δόσεις ήταν 

αναποτελεσματική. Η αγχολυτική αυτή επίδραση του ανανταμίδιου ευοδώθηκε από 

την έγχυση του αναστολέα του ανανταμίδιου AM404 και αναστάλθηκε από την 

έγχυση του CB1 ανταγωνιστή AM251. Τόσο ο AM404 όσο και ο AM251 ήταν 

αναποτελεσματικοί όταν εγχύθηκαν μεμονωμένα. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η ραχιαία 

έξω (πλάγια) περιυδραγωγός φαιά ουσία είναι μια πιθανή νευροανατομική θέση των 

μεσολαβούμενων από τη διέγερση του CB1 υποδοχέα αγχολυτικών επιδράσεων 

(Moreira, Aguiar & Guimarães, 2007). Οι Rutkowska  et al. (2006) σε μελέτη τους 

                                                 
5 Συναγωνιστικός ανταγωνιστής της καψαϊκίνης (Lackie & Dow, 2002, σ. 63).  
6 Υπο-οικογένεια μη ογκογόνων ιών που προκαλούν «βραδέα νοσήματα», τα οποία χαρακτηρίζονται 
από οριζόντια μετάδοση, μακρά περίοδο επώασης και χρόνια εξελικτική πορεία (Lackie & Dow, 2002, 
σ. 247).  
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βασισμένη στο πρότυπο του «σκοτεινού/φωτεινού κουτιού», ενός πειραματικού 

πρότυπου μέτρησης της συμπεριφοράς πειραματόζωων που ομοιάζει με άγχος, 

έδειξαν ότι η χορήγηση του αναστολέα της υδρόλυσης του ανανταμίδιου AACOCF3 

στη δόση των 5 mg/kg προκαλεί αγχόλυση, ενώ στη χαμηλότερη δόση του 1 mg/kg 

δεν φάνηκε να επηρεάζει τα επίπεδα του άγχους. Στην ίδια έρευνα, η χορήγηση του 

AM404 σε αντίστοιχες δόσεις δεν επέδρασε στη συμπεριφορά άγχους. Αντίθετα, οι 

Braida, Limonta, Malabarba, Zani & Sala (2007) έδειξαν αγχολυτική δράση του 

AM404 στην δόση των 1.25 mg/kg σε ένα διαφορετικό ζωικό πρότυπο εκτίμησης της 

συμπεριφοράς άγχους, τον ανυψωμένο λαβύρινθο. Η δράση αυτή του AM404 όπως 

επίσης και της αγχολυτικής επίδρασης της Δ9-THC στην δόση των 0.75 mg/kg 

αναστάλθηκαν από την προχορήγηση ενός ανταγωνιστή των 5-HT1A υποδοχέων, τον 

WAY-100635. Επίσης, η συγχορήγηση είτε Δ9-THC είτε AM404 στην 

αναποτελεσματική δόση των 0.015 mg/kg με τον 5-HT1A αγωνιστή 8-OH-DPAT στην 

αναποτελεσματική δόση των 7.5 mg/kg οδήγησε σε συνεργική δράση προκαλώντας 

αγχόλυση. Τα ευρήματα αυτά σημειώνουν την μεσολάβηση του 5-HT1A υποδοχέα 

στις αγχολυτικές επιδράσεις των ενδογενών κανναβινοειδών αλλά και των 

«φυτοκανναβινοειδών» καθώς και την σαφή αλληλεπίδραση μεταξύ των 

κανναβινοειδών και των σεροτονινεργικών συστημάτων (Braida et al., 2007). 

Ακόμη, αντιφατικά είναι τα ευρήματα αναφορικά με τον αποκλεισμό των 

υποδοχέων των κανναβινοειδών στις συμπεριφορές που σχετίζονται με το άγχος. Για 

παράδειγμα, οι Navarro et al. (1997) βρήκαν ότι η χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή 

SR141716A στην δόση των 3 mg/kg προκάλεσε αύξηση της συμπεριφοράς άγχους 

στο πρότυπο του ανυψωμένου λαβυρίνθου και συμπέραναν ότι η αναστολή του 

συστήματος των ενδοκανναβινοειδών επάγει το άγχος σε επίμυες. Ωστόσο, υπάρχουν 

δεδομένα που στηρίζονται σε διαφορετικά πειραματικά πρότυπα εκτίμησης του 

άγχους και δείχνουν ότι τόσο η φαρμακολογική αναστολή, μέσω της χορήγηση του 

SR141716A σε συγκεκριμένες δόσεις, όσο και η γενετική αδρανοποίηση του CB1 

υποδοχέα, όπως επιτυγχάνεται από μυς που δεν εκφράζουν αυτόν τον τύπο υποδοχέα, 

επιφέρουν αγχόλυση στηρίζοντας την υπόθεση ότι αρκετές από τις δράσεις των 

κανναβινοειδών μεσολαβούνται από τον συγκεκριμένο υποδοχέα (Degroot & 

Nomikos, 2004). Βέβαια, από την άλλη πλευρά σύμφωνα με άλλες μελέτες η 

χορήγηση ανταγωνιστών των CB1 υποδοχέων έχει αγχολυτική δράση, όπως το 

SR141716A στο πρότυπο του ανυψωμένου λαβυρίνθου μόνο όμως σε δεύτερη 

έκθεση στη δοκιμασία (η μέτρηση έγινε μετά τη χορήγηση της ουσίας σε ζώα που 
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είχαν επανεκτεθεί στη δοκιμασία του ανυψωμένου λαβυρίνθου την προηγούμενη 

ημέρα) και όχι σε πρώτη (τα ζώα δεν είχαν επανεκτεθεί στη δοκιμασία) (Rodgers, 

Haller, Halasz & Mikics, 2003), είτε αγχογόνο, όπως το AM251 στην ίδια δοκιμασία 

και στις δύο συνθήκες που προαναφέρθηκαν (Rodgers, Evans & Murphy, 2005). Τα 

αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με το εύρημα ότι μυς που δεν εκφράζουν τον CB1 

υποδοχέα αυξάνουν την αγχώδη συμπεριφορά στον ανυψωμένο λαβύρινθο αλλά 

αφότου τους χορηγηθεί SR141716A παρουσιάζουν αγχόλυση όπως και οι 

φυσιολογικοί μυς που δεν έχουν υποστεί κάποια γενετική τροποποίηση (Haller, 

Bakos, Szirmay, Ledent & Freud, 2002), έχουν οδηγήσει κάποιους ερευνητές στην 

υπόθεση ότι οι δράσεις αυτές του SR141716A πιθανόν να μεσολαβούνται από την 

πρόσδεσή του σε κάποιο νέο υποδοχέα διαφορετικό του CB1 (Haller et al., 2002· 

Rodgers et al., 2005), ικανότητα που προφανώς δε διαθέτει το AM251 (Rodgers et al., 

2005). Το εύρημα ότι η χορήγηση του AM251 αυξάνει τις συμπεριφορές άγχους σε 

φυσιολογικούς μυς αλλά όχι σε μυς που δεν εκφράζουν τον CB1 υποδοχέα καθώς και 

ότι το WIN55,212-2 μειώνει την αγχογόνο αυτή δράση του AM251 στους 

φυσιολογικούς μυς υποδηλώνει ότι το AM251 οφείλει την αγχογόνο δράση του στην 

εκλεκτική αναστολή του CB1 υποδοχέα και σε συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν 

για το SR141716A φαίνεται ότι ο CB1 υποδοχέας και ο νέος υποδοχέας των 

κανναβινοειδών μεσολαβούν στις αγχολυτικές και στις αγχογόνες επιδράσεις των 

κανναβινοειδών αντίστοιχα (Haller, Varga, Ledent & Freund, 2003). Επιπρόσθετα, οι 

Rutkowska  et al. (2006) δεν βρήκαν επιδράσεις για τον CB1 ανταγωνιστή AM281 

στο πρότυπο του «σκοτεινού/φωτεινού κουτιού» όταν χορηγήθηκε από μόνος του, 

ωστόσο παρατήρησαν ότι ο AM281 ανέστειλε την αγχογόνο δράση της υψηλής 

δόσης των 5 mg/kg του αγωνιστή των κανναβινοειδών WIN55,212-2 και την 

αγχολυτική δράση του αναστολέα υδρόλυσης του ανανταμίδιου AACOCF3, 

ευρήματα που επίσης στηρίζουν την άποψη ότι το σύστημα των κανναβινοειδών 

εμπλέκεται στην ρύθμιση των αγχωδών συμπεριφορών.  

Εκτός όμως από τους αγωνιστές και ανταγωνιστές των CB1 υποδοχέων, από 

την προηγούμενη δεκαετία είναι γνωστές και οι δράσεις ενός μη ψυχοδραστικού 

κανναβινοειδούς, της  CBD στα επίπεδα του άγχους. Στο πρότυπο του ανυψωμένου 

λαβυρίνθου η CBD έχει δειχθεί ότι προκαλεί αγχόλυση σε δόσεις των 2,5, 5,0 και 

10,0 mg/kg (Guimarães, Chiaretti, Graeff. & Zuardi, 1990). Εξίσου αποτελεσματικό 

με την CBD βρέθηκε το HU-219, ένα ισομερές της, ενώ τα HU-252 και HU-261, δύο 

επιπλέον ισομερή της, προκάλεσαν αγχόλυση μόνο στη δόση του 1 mg/kg  
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(Guimarães, de Aguiar, Mechoulam & Breuer, 1994). Επίσης, η CBD έχει 

παρατηρηθεί ότι προκαλεί αγχόλυση σε επίμυες και με τη χρησιμοποίηση 

διαφορετικών πειραματικών προτύπων εκτίμησης του άγχους, όπως η δοκιμασία 

Vogel (Moreira, Aguiar & Guimarães, 2006). Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν 

προφανώς την ύπαρξη επιπρόσθετων μηχανισμών ανεξάρτητων του CB1 υποδοχέα 

στη ρύθμιση αγχογόνων καταστάσεων από τα κανναβινοειδή. Ακόμη, αναφορικά με 

τις εγκεφαλικές δομές που εμπλέκονται στις αγχολυτικές αυτές δράσεις της CBD, 

πρόσφατη έρευνα σε ανθρώπους των de Souza Crippa et al. (2004) έδειξε ότι η 

χορήγηση CBD μείωσε τα υποκειμενικά επίπεδα άγχους στους συμμετέχοντες, δράση 

που συσχετίσθηκε με μείωση της τοπικής εγκεφαλικής αιματικής ροής (rCBF) στην 

αριστερή έσω κροταφική περιοχή που περικλείει το αριστερό σύμπλεγμα αμυγδαλής-

ιππόκαμπου και εκτείνεται στον υποθάλαμο καθώς και στην αριστερή πρόσθια έλικα 

του προσαγωγίου. Επιπλέον, η ομάδα που έλαβε CBD και επέδειξε αντιλαμβανόμενη 

αγχόλυση εμφάνισε αυξημένη δραστηριότητα στην αριστερή παραϊπποκάμπεια έλικα. 

Τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν ότι η CBD έχει αγχολυτικές ιδιότητες οι οποίες 

μεσολαβούνται από τη δράση της σε μεταιχμιακές και παραμεταιχμιακές περιοχές.    

Ένας παράγοντας, εκτός της δόσης, που έχει παρατηρηθεί ότι πιθανόν 

διαφοροποιεί τις επιδράσεις των κανναβινοειδών στο άγχος είναι η ηλικία. Για 

παράδειγμα οι Schramm-Sapyta et al. (2007) έδειξαν ότι η δόση των 0.5 mg/kg σε 

επίμυες «νεαρής» ηλικίας (28 ημερών) ήταν αναποτελεσματική ενώ σε επίμυες 

μεγαλύτερης ηλικίας (65 ημερών) προκάλεσε αγχογένεση, προτείνοντας ότι πιθανόν 

το εύρημα αυτό σχετίζεται με τη μειωμένη χρήση που παρατηρείται στους ενήλικες 

συγκριτικά με τους έφηβους. Επίσης, εξαρτημένες επιδράσεις των κανναβινοειδών 

στο άγχος παρατήρησαν και οι Genn, Tucci, Marco, Viveros & File (2004) 

διαπιστώνοντας ότι η υψηλότερη δόση του CP55,940 που χρησιμοποίησαν, αυτή των 

40 μg/kg, προκάλεσε αγχογένεση στο ζωικό πρότυπο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

όταν τα ζώα εκτέθηκαν στη δοκιμασία μετά τη χορήγηση, δράση που παρουσιάσθηκε 

ενισχυμένη όταν τα ζώα επανεξετάσθηκαν 24 ώρες μετά την δοκιμασία χωρίς την εκ 

νέου λήψη της ουσίας, ενώ όταν στα ζώα χορηγήθηκε CP55,940 αμέσως μετά τη 

δοκιμασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επανεξετάσθηκαν 24 ώρες μετά χωρίς 

τη λήψη της ουσίας επέδειξαν αγχόλυση. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε αρχικά, 

περιβαλλοντικές συνιστώσες είναι δυνατόν να εμπλέκονται στην διφασική επίδραση 

των κανναβινοειδών αναφορικά με τις συμπεριφορές άγχους. Στηρίζοντας αυτή την 

άποψη, οι Hill & Gorzalka (2004) βασισμένοι στο ζωικό πρότυπο του ανυψωμένου 



                                                                               Μέρος Β      •      Εισαγωγή      •                                  54

λαβυρίνθου έδειξαν ότι το HU-210 προκάλεσε δοσοεξαρτώμενες δράσεις σε επίμυες 

υπό φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης, με τη χαμηλή δόση των 10 μg/kg να επιδρά 

αγχολυτικά ενώ με την υψηλότερη των 50 μg/kg αγχογόνα, δράση που διέφερε όταν 

το HU-210 χορηγήθηκε σε επίμυες που είχαν εκτεθεί σε χρόνιο μη προβλέψιμο στρες 

διάρκειας 21 ημερών, προκαλώντας αγχογένεση και στις δύο δόσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές να συμπεράνουν ότι 

το χρόνιο στρες επάγει είτε την απαντητικότητα των υποδοχέων των κανναβινοειδών 

είτε ένα από τα συστήματα που αλληλεπιδρούν με τα κανναβινοειδή και σχετίζεται με 

συναισθηματικές λειτουργίες, όπως αυτό των ενδογενών οπιοειδών. Αντίθετα, οι 

Fokos & Panagis (2010) έδειξαν ότι η χορήγηση Δ9-THC στην υψηλή δόση (1.0 

mg/kg) σε επίμυες που εκτέθηκαν σε 10 ημερών χρόνιο μη προβλέψιμο στρες είχε 

αγχολυτικές δράσεις ενώ η χορήγηση μικρότερης δόσης (0.5 mg/kg) είχε αγχογόνο 

δράση. Ωστόσο, η διαφοροποίηση ανάμεσα στα ευρήματα των δύο ανωτέρω ερευνών 

μπορεί πιθανώς να οφείλεται στο ότι η δόση του 1 mg/kg της Δ9-THC που 

χρησιμοποιήθηκε από τους Fokos & Panagis (2010) είναι μια μέτρια δόση που είναι 

γνωστό ότι έχει αγχολυτική δράση σε τρωκτικά υπό φυσιολογικές συνθήκες 

διαβίωσης (χωρίς να έχουν εκτεθεί σε στρες), όπως ήδη αναφέρθηκε, ενώ η δόση των 

50 μg/kg HU-210 που εξετάσθηκε στην έρευνα των Hill & Gorzalka (2004) 

ενδεχομένως να αποτελεί ισχυρότερη δόση αναλογικά, που όπως φάνηκε και από την 

αγχογόνο δράση της στα μη στρεσαρισμένα ζώα συνάδει με την γενική διαπίστωση 

ότι οι αρκετά υψηλές δόσεις αγωνιστών των κανναβινοειδών συνηθίζεται να 

προκαλούν άγχος στα τρωκτικά ή/και στο ότι μελετήθηκαν δύο διαφορετικά 

κανναβινοειδή μόρια ή/και στη διαφορετική διάρκεια της αλληλουχίας των 

στρεσογόνων παραγόντων. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν τις 

ανωτέρω υποθέσεις δοκιμάζοντας υψηλότερες δόσεις Δ9-THC που είναι γνωστό ότι 

έχουν αγχογόνο δράση, όπως δόσεις υψηλότερες του 1.5 mg/kg, σε ζώα που έχουν 

υποστεί χρόνιο μη προβλέψιμο στρες διάρκειας 10 και 21 ημερών. 

 

 

Β.4.8. Ύπνος 

Ένα επιπλέον γνωστό χαρακτηριστικό των κανναβινοειδών είναι ότι 

εμπλέκονται την ρύθμιση του ύπνου. Ψυχοδραστικά κανναβινοειδή όπως η Δ9-THC, 

έχουν δειχθεί ικανά να αυξάνουν τον ύπνο (Murillo-Rodríguez, Millán-Aldaco, 
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Palomero-Rivero, Mechoulam & Drucker-Colín, 2006), δράση που όπως έδειξαν 

μελέτες ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ ή EEG), σχετίζεται με τροποποίηση της 

δραστηριότητας δομών του πρόσθιου φλοιού (Iversen, 2003). Το εύρημα ότι ο CB1 

ανταγωνιστής SR141716A αύξησε την εγρήγορση μειώνοντας έτσι τον ύπνο, 

υποδεικνύει εμπλοκή του CB1 υποδοχέα καθώς και του συστήματος των ενδογενών 

κανναβινοειδών στη ρύθμιση του κύκλου ύπνος-εγρήγορση (Santucci, Storme, 

Soubrié & Le Fur, 1996). 

Ωστόσο, το γεγονός ότι η CBD, ένα μη ψυχοτρόπο κανναβινοειδές που 

στερείται συγγένειας με τον CB1 υποδοχέα, εμπλέκεται στη ρύθμιση του κύκλου 

ύπνος-εγρήγορση, υπογραμμίζει την ύπαρξη επιπρόσθετων μηχανισμών ανεξάρτητων 

του CB1 υποδοχέα στην εν λόγω λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα για τη 

δράση της CBD παρουσιάζονται αρκετά αντιφατικά. Ο  Monti (1977) έδειξε ότι η 

οξεία χορήγηση προκαλεί μικρής δράσης αύξηση του ύπνου η οποία με συστηματική 

χορήγηση αντιστρέφεται υποδεικνύοντας το φαινόμενο της αντοχής. Οι Carlini & 

Cunha (1981) βρήκαν ότι η χορήγηση CBD αύξησε τη διάρκεια του ύπνου σε 

ασθενείς που έπασχαν από αϋπνία. Οι Nicholson, Turner, Stone & Robson (2004), σε 

πρόσφατη έρευνά τους παρατήρησαν ότι η χορήγηση 15 mg CBD σε νεαρούς 

ενήλικες προκάλεσε αύξηση της περιόδου αϋπνίας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι 

Murillo-Rodríguez et al. (2006) στηρίζοντας την παραπάνω διαπίστωση έδειξαν ότι η 

CBD αυξάνει την αϋπνία και μειώνει τον ύπνο REM κατά τη διάρκεια της περιόδου 

φωτός σε επίμυες. Επίσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μικροδιαπίδυσης βρήκαν 

ότι η δράση αυτή της CBD συσχετίστηκε με αύξηση των εξωκυττάριων επιπέδων 

DA, NA, 5-HT και επινεφρίνης στον επικλινή πυρήνα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 

αύξηση της έκφρασης του c-Fos σε δομές που σχετίζονται με την εγρήγορση, όπως ο 

υποθάλαμος και ο ραχιαίος πυρήνας της ραφής  (DRD). Τέλος, η χορήγηση 

ανανταμιδίου δεν ανέστρεψε τις ανασταλτικές ως προς τον ύπνο επιδράσεις της CBD. 

Τα ευρήματα αυτά έκαναν τους ερευνητές να υποθέσουν ότι η CBD ενισχύει την 

εγρήγορση μέσω της ενεργοποίησης νευρώνων του υποθαλάμου και του ραχιαίου 

πυρήνα της ραφής, καθώς και ότι η δράση αυτή είναι πιθανό να σχετίζεται με την 

απελευθέρωση της DA, η οποία είναι γνωστό ότι εμπλέκεται στη ρύθμιση του κύκλου 

ύπνος-εγρήγορση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Nicholson et al. (2004), στην 

οποία παρατηρήθηκε ότι η χορήγηση Δ9-THC σε δόση 15 mg δεν επηρέασε την 

περίοδο του ύπνου κατά το ίδιο βράδυ που τα άτομα έλαβαν την ουσία σε αντίθεση 
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με τη συγχορήγηση Δ9-THC και CBD, όπου σε δόσεις των 5 mg έκαστος επέφερε 

μείωση του 3ου σταδίου του ύπνου, ενώ σε δόσεις των 15 mg προκάλεσε αύξηση της 

αϋπνίας. Επίσης, στην ίδια έρευνα τα άτομα που είχαν λάβει 15 mg Δ9-THC, την 

επόμενη ημέρα δήλωσαν αυξημένη υπνηλία, το διάστημα του ύπνου τους αυξήθηκε 

και οι μνημονικές τους ικανότητες εξασθένησαν, ενώ τα άτομα στα οποία τους είχε 

χορηγηθεί Δ9-THC και CBD, στις μικρές δόσεις παρουσίασαν γρηγορότερο χρόνο 

αντίδρασης σε δοκιμασίες ανάκλησης, ενώ μόνο στη μεγαλύτερη δόση δήλωσαν 

αύξηση της αίσθησης υπνηλίας. 

Τα ευρήματα των δύο τελευταίων ερευνών που αναφέρθηκαν είναι αρκετά 

σημαντικά για την πιθανή χρησιμότητα της CBD στη θεραπεία διαταραχών του 

ύπνου, όπως η υπερβολική υπνηλία, αφού στερείται ψυχοτρόπων δράσεων. 

 

 

Β.4.9. Σπασμοί και επιληψία 

Σημαντικός αριθμός ερευνών έδειξε ότι κάποια φυσικά κανναβινοειδή, όπως η  

Δ9-THC και η CBD, έχουν αντισπασμωδικές δράσεις σε διάφορα πειραματικά 

πρότυπα επιληψίας (Παναγής & Καστελλάκης, 2006· Luszczki, Czuczwar, Cioczek-

Czuczwar & Czuczwar, 2006). Η ικανότητά τους αυτή έχει προταθεί ότι 

μεσολαβείται από τη δράση τους σε προσυναπτικούς υποδοχείς κανναβινοειδών, οι 

οποίοι αναστέλλουν την απελευθέρωση διεγερτικών νευροδιαβιβαστών, όπως το 

γλουταμινικό οξύ (Ameri, 1999· Smith, 2005). Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα 

κανναβινοειδή έχουν «προσπασμωδικές» δράσεις πιθανότατα μέσω της 

ενεργοποίησης υποδοχέων που βρίσκονται στις απολήξεις νευρώνων και 

απελευθερώνουν ανασταλτικούς νευροδιαβιβαστές, όπως το GABA (Smith, 2005). 

Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Wallace, Blair, Falenski, Martin & 

DeLorenzo (2003) σε επίμυες, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα πειραματικό πρότυπο 

επιληψίας έδειξαν ότι η Δ9-THC και το WIN55,212-2 παρουσίασαν ισχυρή 

αντιεπιληπτική δράση σε αντίθεση με το SR141716A που αύξησε τόσο την 

συχνότητα όσο και τη διάρκεια των κρίσεων. Επιπρόσθετα, παρατήρησαν ότι κατά τη 

βραχύχρονη διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων τα επίπεδα της 2-AG αυξάνονταν 

στον ιππόκαμπο. Τέλος, βρήκαν ότι η έκφραση των CB1 υποδοχέων στις μεμβράνες 

νευρώνων του ιππόκαμπου στους «επιληπτικούς» επίμυες ήταν σημαντικά αυξημένη 

συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν όχι μόνο την 
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αντιεπιληπτική δράση των εξωγενώς χορηγούμενων κανναβινοειδών αλλά και την 

εμπλοκή του συστήματος των ενδογενών κανναβινοειδών στην τροποποίηση της 

επιληπτικής δραστηριότητας μέσω της ενεργοποίησης των CB1 υποδοχέων. 

 

 

Β.4.10. Νευροπροστασία 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα γύρω από τις ενδεχόμενες δράσεις των 

κανναβινοειδών σε νευροεκφυλιστικές καταστάσεις και τραυματισμούς του ΚΝΣ έχει 

πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ως αποτέλεσμα της έρευνας αυτής, σήμερα γνωρίζουμε 

αρκετά στοιχεία, που συνοψίζονται σε πρόσφατα δημοσιευμένες ανασκοπήσεις, για 

τις νευροπροστατευτικές ιδιότητες των κανναβινοειδών καθώς και για τον ρόλο του 

συστήματος των ενδοκανναβινοειδών στις «βλάβες» του ΚΝΣ, οι οποίες αφορούν 

νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση (MS), η ασθένεια 

Parkinson (PD), η νόσος Alzheimer (AD) και η χορεία του Huntington (HD), αλλά 

και άλλου είδους νευρικών «βλαβών», όπως τα ισχαιμικά επεισόδια, τα εγκεφαλικά 

τραύματα και το γλαύκωμα (βλέπε Campbell & Gowran, 2007· Martínez-Orgado, 

Fernández-López, Lizasoain & Romero, 2007· Mechoulam & Shohami, 2007· Micale, 

Mazzola & Drago, 2007· Nucci et al., 2008· Papathanasopoulos, Messinis, Lyros, 

Kastellakis & Panagis, 2008· Pazos, Sagredo & Fernández-Ruiz, 2008· Yazulla, 2008· 

Correa, Mestre, Docagne, Borrell & Guaza, 2009· García-Arencibia, García & 

Fernández-Ruiz, 2009· Fernández-Ruiz, García, Sagredo, Gómez-Ruiz & de Lago, 

2010· Gowran, Noonan & Campbell, 2010· Hwang et al., 2010· Pope, Mechoulam & 

Parsons, 2010· Sánchez & García-Merino, 2011· Shohami, Cohen-Yeshurun, Magid, 

Elgali & Mechoulam, 2011· Zajicek & Apostu, 2011). 

Ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και έπειτα άρχισε να 

γνωστοποιείται ότι αρκετά από τα κανναβινοειδή είναι ικανά να παρέχουν προστασία 

από διάφορους νευροτοξικούς παράγοντες και διεργασίες, όπως είναι η  

γλουταμινεργική διεγερσιτοξικότητα7 (Shen & Thayer, 1998· Marsicano et al., 2003· 

Kim, Won, Mao, Jin & Greenberg, 2006· Shouman et al., 2006· Loría et al., 2010), η 

                                                 
7 Η διεγερσιτοξικότητα διαμεσολαβείται από τη δραστηριότητα του γλουταμινικού οξέος και 
συμβάλλει στην νευρωνική απώλεια μετά από οξείες προσβολές, όπως υποξία-υπογλυκαιμία, 
επιληπτικές κρίσεις και τραυματισμό κεφαλής. Η ευαισθητοποίηση στις γλουταμινεργικές προσβολές 
μπορεί επίσης να υφίσταται σε περισσότερο χρόνιες νευροεκφυλιστικές διαδικασίες, όπως η χορεία  
Huntington (Shen & Thayer, 1998).  
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ισχαιμική προσβολή8 (Nagayama et al., 1999), η υποξία9 (Sinor, Irvin & Greenberg, 

2000), τα εγκεφαλικά τραύματα (Mechoulam, Spatz & Shohami, 2002a· Mechoulam, 

Panikashvili & Shohami, 2002b), το οξειδωτικό στρες10 (Marsicano, Moosmann, 

Hermann, Lutz & Behl, 2002· Kim, Won, Mao, & Greenberg, 2005) και η 

επηρεασμένη από την ουαβαΐνη δεύτερη διεγερσιτοξικότητα11 (van der Stelt et al., 

2001). Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τα κανναβινοειδή σχετίζονται με τον έλεγχο της 

απόφασης επιβίωσης/θανάτου του κυττάρου τόσο στο ΚΝΣ αλλά και στο ΠΝΣ 

(Guzmán, Sánchez & Galve-Roperh, 2001). 

Πλέον, αρκετά είναι τα ευρήματα που καταδεικνύουν τον προστατευτικό ρόλο 

των κανναβινοειδών έναντι της MS (για ανασκοπήσεις βλέπε Micale et al., 2007· 

Papathanasopoulos et al., 2008· Correa et al., 2009· Gowran et al., 2010· Zajicek & 

Apostu, 2011· Sánchez & García-Merino, 2011). Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι η 

χορήγηση διάφορων κανναβινοειδών, όπως των WIN 55,212, Δ9-THC, 

μεθανανταμίδιο, και JWH-133, αλλά και ενδοκανναβινοειδών, όπως το AEA και η 2-

AG, προκάλεσε μείωση των κινητικών προβλημάτων και συμπτωμάτων της MS σε 

ένα ζωικό πρότυπο της MS, την πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα (ΕΑΕ) 

(βλέπε Baker et al., 2000, 2001· Ni et al., 2004). Πιο πρόσφατες μελέτες κάνουν πιο 

ξεκάθαρο ότι τα προστατευτικά αυτά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω 

νευροπροστατευτικών ιδιοτήτων των κανναβινοειδών και δεν «απαλύνουν» μόνον τα 

συμπτώματα της νόσου, μιας και το σύστημα των ενδοκανναβινοειδών παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αναστολή της πορείας της εν λόγω νόσου. Για παράδειγμα έχει 

                                                 
8 Ανεπαρκής αιματική ροή που προκαλεί ιστική υποξία (Lackie & Dow, 2002, σ. 232). 
9 Κατάσταση στην οποία το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα και τους ιστούς είναι παθολογικά χαμηλό 
(Lackie & Dow, 2002, σ. 217). 
10 Το οξειδωτικό στρες αποτελεί μια από τις κύριες εκδηλώσεις η οποία επέρχεται κατά τη διάρκεια 
του νευροεκφυλισμού σε αρκετές νευρολογικές παθήσεις, όπως η νόσος Alzheimer (Marsicano et al., 
2002). Η συσσώρευση των καταστρεπτικών μορίων, που καλούνται ελεύθερες ρίζες, μπορεί να 
οδηγήσει στο θάνατο κινητικών νευρώνων. Οι ελεύθερες ρίζες βλάπτουν τα συστατικά των μεμβρανών 
των κυττάρων, των πρωτεϊνών ή του γενετικού υλικού με την «οξείδωση», μηχανισμός όμοιος της 
χημικής αντίδρασης που αναγκάζει το σίδηρο για να οξειδωθεί. Μερικοί ασθενείς με τη νόσο 
Alzheimer παρουσιάζουν μεταλλάξεις στο γονίδιο για τη δισμουτάση του υπεροξειδίου τύπου 1 
(SOD1). Η SOD1 κανονικά αποσυνθέτει τις ελεύθερες ρίζες, αλλά η μεταλλαγμένη SOD1 είναι 
ανίκανη να εκτελέσει αυτή την λειτουργία. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες μπορούν να παραχθούν όταν 
δυσλειτουργεί το ένζυμο δισμουτάση του υπεροξειδίου (είτε λόγω μιας γενετικής μετάλλαξης είτε 
λόγω του χημικού περιβάλλοντος των νευρικών κυττάρων), ή μπορούν να παραχθούν ως αποτέλεσμα 
γλουταμινεργικής διεγερσιτοξικότητας, ή για κάποιο άλλο λόγο. Πολλοί ασθενείς της νόσου 
Alzheimer λαμβάνουν αντιοξειδωτικούς παράγοντες, όπως η βιταμίνη Ε, σε μια προσπάθεια να 
εξουδετερωθούν οι ελεύθερες ρίζες (ALS Therapy Development Foundation, 2007).    
11  Η ουαβαΐνη (ουαμπαΐνη ή στροφανθίνη G) (Καστελλάκης, 2002, σ. 145· Lackie & Dow, 2002, σ. 
313) προσδένεται ειδικά στην ATPάση Na-K και την αναστέλλει (Lackie & Dow, 2002, σ. 313· van 
der Stelt et al., 2001) και αποτελεί μια ισχυρή νευροτοξίνη που μεταξύ άλλων προκαλεί κυτταρική 
καταστροφή εξαρτώμενη από το γλουταμινικό οξύ (van der Stelt et al., 2001).  
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βρεθεί ότι η έκφραση των CB1 υποδοχέων από τους νευρώνες απαιτείται για την 

κατασταλτική δράση των κανναβινοειδών στην εξέλιξη της ΕΑΕ, καθώς και ότι η 

έκφραση των CB2 υποδοχέων στα «εγκεφαλιτιδογόνα» κύτταρα τύπου Τ12 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της φλεγμονής που σχετίζεται με την 

ΕΑΕ (Maresz et al., 2007). Επίσης, η φαρμακολογική ενεργοποίηση των CB1 

υποδοχέων έχει δειχθεί ότι μειώνει τη νευροτοξικότητα που παρατηρείται στο εν 

λόγω πρότυπο, ενώ η απαλοιφή του CB1 υποδοχέα σε γενετικά τροποποιημένους μυς 

επιβαρύνει την εξέλιξη και σοβαρότητα της ΕΑΕ (Rossi et al., 2011). Επιπρόσθετα, η 

χορήγηση 2-AG έχει παρατηρηθεί ότι βελτιώνει την οξεία φάση της διαταραχής 

καθυστερώντας την έναρξή της, όπως παρατηρήθηκε σε πρότυπο οξείας και χρόνιας 

ΕΑΕ, μειώνει την θνησιμότητα, τη μακρόχρονη κλινική «ανικανότητα» και την 

παθογένεια των νευραξόνων στο χρόνιο πρότυπο της ΕΑΕ και επίσης αυξάνει την 

μικρογλοιακή ενεργοποίηση και υποδιαίρεση στο οξύ πρότυπο της ΕΑΕ. Βασισμένοι 

στα ευρήματα της εν λόγω μελέτης, οι ερευνητές πρότειναν ότι η χορήγηση 2AG 

μπορεί να παρέχει άμεση (μέσω των υποδοχέων των κανναβινοειδών) αλλά και 

μεσολαβούμενη από το ανοσοποιητικό σύστημα (μέσω των M2 μακροφάγων) 

νευροπροστασία στο πρότυπο της ΕΑΕ (Lourbopoulos et al., 2011). Επιπλέον, οι 

Loría et al. (2010) έδειξαν ότι τα πειραματόζωα που έχουν υποστεί ΕΑΕ 

παρουσιάζουν μειωμένη έκφραση του γλοιακού μεταφορέα του γλουταμινικού GLT-

113, η οποία αντιστράφηκε από τη χορήγηση του αναστολέα επαναπρόσληψης των 

ενδοκανναβινοειδών UCM707. Εκτός αυτού, ο UCM707 παρήγαγε θεραπευτικές 

επιδράσεις στο πρότυπο της ΕΑΕ. 

Η μείωση του GLT-1 δεν είναι πρωτόγνωρο εύρημα σε τέτοιου είδους 

διαταραχές. Για παράδειγμα, σημαντικά μειωμένη έκφραση του GLT-1 έχει βρεθεί 

στον κινητικό φλοιό αλλά και στο νωτιαίο μυελό σε εγκεφάλους ασθενών με πλάγια 

μυατροφική σκλήρυνση (ALS) (Rothstein, Van Kammen, Levey, Martin & Kuncl, 

1995). Αντίστοιχα, και σε αυτή τη διαταραχή, τα κανναβινοειδή έχουν δειχθεί ικανά 

να παρέχουν προστατευτικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι Raman et al. 

(2004) βρήκαν ότι η χορήγηση Δ9-THC σε μυς προκάλεσε καθυστέρηση των 

κινητικών ελλειμμάτων και παράτεινε την επιβίωση in vivo σε ένα ζωικό πρότυπο της  
                                                 
12 Κύτταρα τύπου Τ που επάγουν την εγκεφαλίτιδα στο συγκεκριμένο πρότυπο. Γενικότερα, τα 
κύτταρα τύπου Τ αποτελούν κατηγορία λεμφοκυττάρων και εμπλέκονται κυρίως στις κυτταρικές 
άνοσες αντιδράσεις και στον έλεγχο της ανάπτυξης των Β-λεμφοκυττάρων (Lackie & Dow, 2002, σ. 
411). 
13 Ο γλοιακός μεταφορέας του γλουταμινικού GLT-1 εκφράζεται σε αφθονία στα αστροκύτταρα και 
παίζει κρίσιμο ρόλο στη μετακίνηση του γλουταμινικού από τη συναπτική σχισμή (Maeda et al., 2008). 
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ALS. Επίσης, παρατήρησαν ότι η Δ9-THC ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική in vitro 

μειώνοντας την οξειδωτική «βλάβη» σε κυτταροκαλλιέργειες νωτιαίου μυελού. 

Αναφορικά με την AD, επίσης φαίνεται ότι το σύστημα των 

ενδοκανναβινοειδών εμπλέκεται και ενεργοποιείται πιθανότατα με σκοπό την 

προστασία, καθώς και ότι τα εξωγενώς χορηγούμενα κανναβινοειδή έχουν την 

ικανότητα να καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου και να παρέχουν 

νευροπροστατευτικές επιδράσεις (για ανασκοπήσεις βλέπε Campbell & Gowran, 

2007· Micale et al., 2007· Gowran et al., 2010). Πιο συγκεκριμένα, σε μεταθανάτιο 

υλικό από εγκεφάλους ασθενών με AD έχει βρεθεί αυξημένη έκφραση των CB1 και 

CB2 υποδοχέων των κανναβινοειδών στη μικρογλοία εντός των γεροντικών 

πλακών14, ενώ μειωμένη έκφραση των CB1 υποδοχέων παρατηρήθηκε σε 

παρακείμενους των γεροντικών πλακών νευρώνες (Ramírez, Blázquez, Gómez del 

Pulgar, Guzmán & de Ceballos, 2005). Ωστόσο, οι Benito et al. (2003) σε αντίστοιχη 

μελέτη βρήκαν μόνο στους CB2 υποδοχείς αυξημένη έκφραση στη μικρογλοία και σε 

αστροκύτταρα εντός των γεροντικών πλακών και όχι στους CB1. Επιπλέον, 

παρατήρησαν υπερέκφραση του ενζύμου FAAH, το οποίο όπως έχει αναφερθεί 

υδρολύει τα ενδοκανναβινοειδή (Benito et al., 2003). Έχει προταθεί, ότι η 

αλληλεπίδραση της FAAH με τα αστροκύτταρα στις γεροντικές πλάκες πιθανόν να 

συμμετέχει στα «αστροκυτταρικά» συμβάντα που οδηγούν σε αντίδραση 

γλοιώματος15, η οποία παρατηρείται σε περιοχές με υψηλές εναποθέσεις β-

αμυλοειδούς πεπτιδίου16 (Αβ) (Wyss-Coray, 2006). Οι προστατευτικές επιδράσεις 

του συστήματος των ενδοκανναβινοειδών υποστηρίζεται και από ευρήματα 

προκλινικών μελετών. Για παράδειγμα, ο Milton (2002) έδειξε ότι δύο 

ενδοκανναβινοειδή, το ΑΕΑ και ο νολαδινικός αιθέρας, μείωσαν την προκαλούμενη 

από το Αβ τοξικότητα. Οι van der Stelt et al., 2006, σε αντίστοιχη μελέτη έδειξαν ότι 

                                                 
14 Χαρακτηριστικό εύρημα στον εγκέφαλο ασθενών με AD και γηρασμένων πιθήκων. Αποτελείται από 
ένα πυρήνα αμυλοειδών ινιδίων που περιβάλλεται από δυστροφικούς νευράξονες. Κύριο συστατικό 
των αμυλοειδών ινιδίων στις γεροντικές πλάκες είναι το πεπτίδιο Β/A4 το οποίο προέρχεται από την 
πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς (APP)  (Lackie & Dow, 2002, σ. 385).  
15 Νευροεκτοδερματικοί όγκοι νευρογλοιακής προελεύσεως. Περιλαμβάνουν τα αστροκυττώματα, τα 
ολιγοδενδρογλοιώματα και τα επενδυμώματα που προέρχονται αντίστοιχα από το είδος των κυττάρων 
της νευρογλοίας από το οποίο αποτελούνται. Όλα διηθούν το γειτονικό εγκεφαλικό ιστό, αλλά δε 
μεθίστανται (Lackie & Dow, 2002, σ.σ. 181-182). 
16 Το β-αμυλοειδές (Αβ) είναι ένα πεπτίδιο που εναποτίθεται στον εγκέφαλο και προέρχεται από την 
πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς (APP). Οι ασθενείς με τη νόσο του Alzheimer χαρακτηρίζονται 
από εκτεταμένη συσσώρευση αμυλοειδούς στον εγκέφαλο σε σχηματισμούς που ονομάζονται 
γεροντικές πλάκες. Ο ειδικός ρόλος της αμυλοειδούς πρωτεΐνης είναι άγνωστος, ωστόσο, θεωρείται ότι 
οι εναποθέσεις του αμυλοειδούς μπορεί να προκαλέσουν εκφύλιση των νευρώνων (Lackie & Dow, 
2002, σ. 23). 
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η χορήγηση ενός αναστολέα επαναπρόσληψης των ενδοκανναβινοειδών, του VDM-

11, αντέστρεψε τη νευρωνική «καταστροφή». Παρ’ όλα αυτά, εκτιμώντας την 

εμπλοκή των ενδοκανναβινοειδών στον εγκέφαλο επίμυων που είχαν εκτεθεί σε 

ζωικό μοντέλο της AD (ζώα που τελικά χαρακτηρίζονται από υψηλές εναποθέσεις 

Αβ), βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα για την 2-AG αλλά όχι για το ΑΕΑ. Δεδομένου των 

ανωτέρω  η χορήγηση μη ενδογενών κανναβ νοειδών θα παρείχ  επίσης 

νευροπροστασία σε αντίστοιχα ζωικά πειραματικά πρότυπα. Επαληθεύοντας την 

άποψη αυτή, έρευνα των Ramírez et al. (2005) έδειξε ότι τα κανναβινοειδή HU-210, 

WIN 55,212-2, και JWH-133 ήταν ικανά να παρέχουν νευροπροστατευτικές και 

αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις in vitro σε ένα ζωικό πρότυπο της AD αποτρέποντας τη 

δραστηριότητα του β-αμυλοειδούς πεπτιδίου σε καλλιέργειες μικρογλοιακών 

κυττάρων, όπως εκτιμήθηκε από τη μιτοχονδριακή δραστηριότητα, τη μορφολογία 

των κυττάρων και την απελευθέρ

, ι ε

ωση του παράγοντα-α νέκρωσης των όγκων (ΤNF-

α). 

α ά

                                                

Άλλη μια νευροεκφυλιστική διαταραχή στην οποία έχουν δοκιμαστεί τα 

κανναβινοειδή προκλινικά και θεωρούνται πολλά υποσχόμενα είναι η PD (για 

ανασκοπήσεις βλέπε Micale et al., 2007· García-Arencibia et al., 2009· Fernández-

Ruiz, 2009). Όπως και στις MS και AD, το σύστημα των ενδοκανναβινοειδών 

φαίνεται ότι εμπλέκεται και στην PD. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι ασθενείς με PD 

οι οποίοι δεν έχουν πάρει θεραπεία χαρακτηρίζονται από αυξημένα επίπεδα 

ενδοκανναβινοειδών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Pisani et al., 2005). Επίσης, σε 

πειραματικά ζωικά πρότυπα της PD, όπως η έγχυση της τοξίνης 6-υδοξυντοπαμίνης 

(6-OHDA) 17 εντός της μελαινοραβδωτής οδού, έχει δειχθεί ότι η υπερέκφραση των 

CB2 υποδοχέων των κανναβινοειδών μειώνει τον ντοπαμινεργικό εκφυλισμό, τα 

κινητικά ελλείμματα, την «κινητοποίηση» στροκυττ ρων και μικρογλοίας στη 

περιοχή της «βλάβης» και το επίπεδο αρκετών οξειδωτικών παραμέτρων, 

προσφέροντας με αυτό τον τρόπο νευροπροστασία έναντι της ντοπαμινεργικής 

«βλάβης» (Ternianov et al., 2010). Αντίστοιχα, μυς που δεν εκφράζουν τον  CB2 

υποδοχέα παρουσιάζουν αυξημένο νευροεκφυλισμό προκαλούμενο από τη χορήγηση 

1-μεθυλο-4-φαυνυλο-1,2,3,6-τετραϋδροπυριδίνης (MPTP)18, η οποία χρησιμοποιείται 

 
17 Τοξίνη που παράγει προοδευτικό θάνατο των ντοπαμινεργικών νευρώνων (García-Arencibia et al., 
2007). 
18 Η MPTP αποτελεί νευροτοξίνη η οποία προκαλεί μόνιμα συμπτώματα της νόσου του Parkinson 
μέσω της καταστροφής ντοπαμινεργικών νευρώνων στην μέλαινα ουσία του εγκεφάλου (Wikipedia, n. 
d.c). 
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επίσης ως πρότυπο ρόκλησης «παρκινσονισμού» στα ζώα (Price et al., 2009). 

Επιπλέον, μυς που δε φέρουν τον CB1 υποδοχέα παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

σοβαρότητα στα κινητικά ελλείμματα και την ντοπαμινεργική εκφύλιση, ως 

αποτέλεσμα της έγχυσης 6-OHDA, καθώς και μειωμένη δυσκινησία προκαλούμενη 

από τη χορήγηση L-DOPA. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση των CB1 

υποδοχέων προσφέρει νευροπροστασία έναντι του ντοπαμινεργικού εκφυλισμού και 

σχετίζεται με την ανάπτυξη δυσκινησίας προκαλούμενης από την επαναλαμβανόμενη 

χορήγηση L-DOPA (Pérez-Rial et al., 2011). Επιπρόσθετα, ευρήματα από μελέτη με 

μυς που έφεραν μεταλλάξεις σε PARK γονίδια που έχουν συσχετισθεί με την 

ανάπτυξη της PD στον άνθρωπο PAR 1 (α-συνουκλεΐνη)

π

[ K  

 ι ς

ν

π

μ τ τ ιν

                                                

19, PARK2 (παρκίνη)20 ή 

PARK6 (PINK1)21] δείχνουν ότι ο  CB1 υποδοχεί  των κανναβινοειδών 

μειορυθμίζονται στις πρώτες φάσεις ανάπτυξης της νόσου, ενώ μετέπειτα 

αυξορυθμίζονται (García-Arencibia et al., 2009). Γνωρίζοντας πλέον τόσα δεδομένα 

για το σύστημα των ενδοκανναβινοειδών σχετικά με την PD, αποτελεί λογική 

υπόθεση ότι η χορήγηση κανναβινοειδών θα παρέχει προστασία έναντι του 

ντοπαμινεργικού ευροεκφυλισμού που παρατηρείται στην PD. Αποδεικνύοντας την 

υπόθεση αυτή, οι Lastres-Becker, Molina-Holgado, Ramos, Mechoulam & 

Fernández-Ruiz (2005), εφαρμόζοντας ένα πρότυπο σε επίμυες που χρησιμοποιείται 

για να παράγει «παρκινσονισμό» στα πειραματόζωα, δηλαδή ραγματοποιώντας 

μονόπλευρες εγχύσεις 6-OHDA στην έσω τηλεγκεφαλική δεσμίδα (MFB), 

παρατήρησαν ότι δύο κανναβινοειδή παράγωγα του φυτού, η Δ9-THC και η CBD, 

ήταν ικανά να ετριάσουν ο βαθμό νευροεκφύλισης ων μελα οραβδωτών 

ντοπαμινεργικών προβολών στα πρώτα στάδια της εξέλιξης της νόσου 

(«ημιπαρκινσονικοί» επίμυες), όπως φάνηκε από τη μείωση της ντοπαμίνης (DA) και 

των ελλειμμάτων της υδροξυλάσης της τυροσίνης (TH) που προκλήθηκαν από την 

τοξίνη στο ραβδωτό. Επίσης, διερεύνησαν το δυναμικό των κανναβινοειδών ενάντια 

στην in vitro νευροτοξικότητα της 6-OHDA και βρήκαν ότι ο HU-210, ένας μη 

εκλεκτικός αγωνιστής των υποδοχέων των κανναβινοειδών, ήταν επίσης ικανός να 

αυξήσει τη νευρωνική επιβίωση. Σε πιο πρόσφατη μελέτη, οι García-Arencibia et al. 

 
19 Η α-συνουκλεΐνη αποτελεί πρωτεΐνη που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο ασθενών με νόσο Parkinson, 
ιδίως με σωμάτια Lewy ( Lackie & Dow, 2002, σ. 20). 
20 Πρωτεΐνη μεταλλαγμένη σε μια ασυνήθιστη μορφή Παρκινσονισμού (αυτοσωματικός 
υπολειπόμενος νεανικός Παρκινσονισμός) (Lackie & Dow, 2002, σ. 321). 
21 Η PINK1 είναι μια μιτοχονδριακή σερίνη/θρεονίνη-πρωτεϊνική κινάση. η οποία προστατεύει από 
μιτοχονδριακή δυσλειτουργία επαγόμενη από στρες. Μεταλλαγμένες μορφές της έχουν συσχετισθεί με 
τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο νεανικό Παρκινσονισμό (Wikipedia, n. d.d). 
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(2007) θέλησαν να εξετάσουν την ικανότητα μίας σειράς συνθετικών ενώσεων 

βασισμένων στα κανναβινοειδή με περισσότερη εκλεκτικότητα για διαφορετικά 

στοιχεία του συστήματος σηματοδότησης των κανναβινοειδών, στο να παράγουν 

νευροπροστασία in vivo στα πρώτα στάδια εξέλιξης της PD («ημιπαρκινσονισμός»). 

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το ACEA, αγωνιστή του CB1 υποδοχέα, το HU-308, 

αγωνιστή του CB2 υποδοχέα, το μη εκλεκτικό αγωνιστή WIN 55,212-2 και τους 

αναστολείς της επαναπρόσληψης των ενδοκανναβινοειδών AM404 και UCM707. 

Επιπρόσθετα, θέλησαν να εκτιμήσουν την επιλογή του κατάλληλου χρονικού 

διαστήματος για την νευροπροστατευτική επίδραση των κανναβινοειδών με 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όπως η CBD που έχει δειχθεί ότι παράγει νευροπροστασία 

σε αυτό το πειραματικό πρότυπο νευροεκφυλισμού (βλέπε Lastres-Becker et al., 

2005). Επίσης, επιδίωξαν να ερευνήσουν εάν η νευροπροστατευτική επίδραση της 

CBD παράχθηκε αυξάνοντας τις ενδογενείς άμυνες ενάντια στο οξειδωτικό στρες, 

εξετάζοντας την έκφραση της δισμουτάσης του υπεροξειδίου που περιέχει χαλκό (Cu) 

ή ψευδάργυρο (Zn)  (Cu,Zn-SOD), ένα ένζυμο «κλειδί» σ’ αυτή την απόκριση, το 

οποίο αποτελεί το 90% της συνολικής δισμουτάσης του υπεροξειδίου (SOD)22 (βλέπε 

Noor, Mittal & Iqbal, 2002). Το «σκεπτικό» αυτής της τελευταίας ανάλυσης 

βασίστηκε στη μεγάλη σημασία και στο θεραπευτικό δυναμικό που προσδίδεται σ’ 

αυτό το ένζυμο και ιδιαίτερα στα δεδομένα που δείχνουν την ύπαρξη αλλαγών στη 

λειτουργία του σε αρκετές νευροεκφυλιστικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της 

PD. Τα α οτελέσματα έδειξαν τι τα καννα ινοειδ  που έχουν αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες ανεξάρτητες των υποδοχέων των κανναβινοειδών παρέχουν 

νευροπροστασία έναντι στον προοδευτικό νευροεκφυλισμό των μελαινοραβδωτών 

ντοπαμινεργικών νευρώνων που παρατηρείται στην PD. Επιπλέον, η ενεργοποίηση 

των CB2 (και χι των CB1) υποδοχέων ή άλλων επιπρόσθετων μηχανισμών 

[αναστολή της κυκλοοξυγενάσης 2 (COX-2)

π ό β ή

ό  

                                                

23 ή ενεργοποίηση των TRPV1 

υποδοχέων] μπορεί επίσης να συμβάλλει σε ορισμένο βαθμό στη παρατηρούμενη 

 
22 Το υπεροξείδιο (ή ρίζα υπεροξειδίου) είναι ένα πολύ δραστικό παράγωγο του οξυγόνου που 
προκαλεί πολλές βλάβες (Lackie & Dow, 2002, σ. 406). Η δισμουτάση του υπεροξειδίου αναφέρεται 
σε ποικίλα μεταλλοένζυμα τα οποία καταλύουν το σχηματισμό υπεροξειδίου του υδρογόνου και του 
οξυγόνου από το υπεροξείδιο και έτσι προφυλάσσουν από βλάβες που προκαλεί το υπεροξείδιο. Στους 
προκαρυώτες, ως μεταλλικό ιόν περιέχουν σίδηρο ή μαγγάνιο, ενώ στους ευκαρυώτες χαλκό ή 
ψευδάργυρο (Noor et al., 2002· Lackie & Dow, 2002, σ. 406). 
23 Ενζυμικό σύμπλοκο που βρίσκεται στους περισσότερους ιστούς και παράγει ποικίλες 
προσταγλανδίνες και θρομβοξάνια από το αραχιδονικό οξύ. Αναστέλλεται από φάρμακα του τύπου της 
ασπιρίνης, γεγονός που μάλλον ερμηνεύει την αντιφλεγμονώδη δράση αυτών των φαρμάκων (Lackie 
& Dow, 2002, σ. 114).   
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θετική επίδραση των κανναβινοειδών στην ασθένεια αυτή. Αντίστοιχα ευρήματα 

παρατηρούνται και σε άλλα ζωικά πειραματικά πρότυπα της PD. Για παράδειγμα, οι 

Price et al. (2009) χρησιμοποιώντας τη χορήγηση MPTP για να προκαλέσουν 

«παρκινσονισμό» σε μυς, έδειξαν ότι η χορήγηση WIN55,212-2 μείωσε τον 

ντοπαμινεργικό εκφυλισμό και τα κινητικά ελλείμματα. Επίσης, τόσο το WIN55,212-

2 αλλά και το JWH015, ένας CB2 αγωνιστής, ήταν ικανά να μειώσουν την 

ενεργοπ

e u , ίδ

                                                

οίηση της μικρογλοίας, η οποία προκλήθηκε από την χορήγηση της MPTP. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, αρκετά είναι τα ευρήματα αναφορικά με το πώς και 

κατά πόσον το σύστημα των ενδοκανναβινοειδών εμπλέκονται στη πορεία της HD 

καθώς και το εάν τα κανναβινοειδή μπορούν να αναστείλουν το νευροεκφυλισμό που 

προκαλείται στην εν λόγω διαταραχή (για ανασκοπήσεις βλέπε Micale et al., 2007· 

Pazos et al., 2008· Fernández-Ruiz, 2009). Είναι γνωστό εδώ και δύο περίπου 

δεκαετίες ότι παρατηρείται μειωμένος αριθμός CB1 υποδοχέων στον εγκέφαλο 

ασθενών με HD (Glass, Faull & Dragunow, 1993· Richfield & Herkenham, 1994· 

Glass, Dragunow & Faull, 2000). Σε αντίθεση, η έκφραση των CB2 υποδοχέων εντός 

της μικρογλοίας στο ραβδωτό ασθενών με HD εμφανίζεται αυξημένη (Palazuelos et 

al., 2009). Επίσης, σε λεμφοκύτταρα ασθενών με HD έχει βρεθεί σημαντικά 

μειωμένη δραστηριότητα του ενζύμου FAAH, και κατ’ επέκταση αυξημένα επίπεδα 

του ΑΕΑ, συγκριτικά με υγιή άτομα (Battista et al., 2007). Αντίστοιχα, μείωση των 

CB1 υποδοχέων στο ραβδωτό, ιδιαίτερα κατά τα τελικά στάδια της πορείας του 

πειραματικού προτύπου της νόσου κατά το οποίο παρατηρείται ακινησία, έχει βρεθεί 

και σε πειραματικό ζωικό πρότυπο της HD, στο οποίο επίμυες λαμβάνουν έγχυση 3-

νιτροπροπιονικού οξέος (3-NP)24 στο ραβδωτό (Lastres-Becker et al., 2001· Lastres-

Becker, Góm z, De Mig el, Ramos & Fernández-Ruiz, 2002). Επιπρόσθετα στο ιο 

πειραματικό πρότυπο της HD, μείωση έχει παρατηρηθεί και για τα 

ενδοκανναβινοειδή ΑΕΑ και 2-AG στο ραβδωτό, αν και στη μέλαινα ουσία, ιδιαίτερα 

το ΑΕΑ, έχει εμφανίσει αύξηση (Lastres-Becker et al., 2001). Ακόμη, μειωμένοι CB1 

υποδοχείς έχουν βρεθεί στο ραβδωτό, το φλοιό και τον ιππόκαμπο σε ημιζυγωτικούς 

διαγονιδιακούς μυς ως προς την αλληλουχία του υποκινητή και το εξόνιο 1 του 

ανθρώπινου γονιδίου της HD (Denovan-Wright & Robertson, 2000). Αντίθετα, σε 

αντίστοιχα διαγονιδιακά ζώα η έκφραση των CB2 υποδοχέων εντός της μικρογλοίας 

 
24 Το 3-NP αποτελεί τοξίνη των GABA-εργικών νευρώνων, η οποία όταν εγχυθεί στο ραβδωτό 
πειραματόζωων προκαλεί εκλεκτική καταστροφή των απαγωγών GABA-εργικών νευρώνων και για το 
λόγο αυτό αποτελεί ένα ασφαλές ζωικό πειραματικό ζωικό πρότυπο της HD (Lastres-Becker et al., 
2001).   



                                                                               Μέρος Β      •      Εισαγωγή      •                                  65

στο ραβδωτό παρουσιάζεται αυξημένη (Palazuelos et al., 2009). Και στην περίπτωση 

της HD υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν ότι η χορήγηση κανναβινοειδών παρέχει 

νευροπραστασία. Πιο συγκεκριμένα, οι Lastres-Becker et al. (2004) έδειξαν ότι η 

χορήγηση Δ9-THC επέφερε νευροπροστατευτικές επιδράσεις έναντι της 3-NP 

τοξικότητας. Επίσης, η χορήγηση ενός CB2 αγωνιστή, του HU-308, έχει δειχθεί ότι 

μειώνει τη νευροφλεγμονή, το εγκεφαλικό οίδημα, τη νευρωνική απώλεια στο 

ραβδωτό και τα κινητικά συμπτώματα, σε ένα ζωικό πειραματικό πρότυπο HD που 

επάγει διεγερσιτοξικότητα μετά από χορήγηση υδροκινολινικού οξέος (Quinolinic 

acid)25

 τ C Π ν

έκφραση ο  ιέ ς 

υ υ ντ , ο

                                                

 (Palazuelos et al., 2009). 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, τα κανναβινοειδή παρέχουν νευροπροστασία μέσω 

ποικίλων και διαφορετικών τρόπων. Επομένως, ο πιθανός μηχανισμός μέσω του 

οποίου επιτυγχάνονται τα προστατευτικά αυτά αποτελέσματα των κανναβινοειδών 

πιθανότατα δεν θα αποτελεί ένα μοναδικό και ενιαίο μηχανισμό νευροπροστασίας,  

αλλά τουλάχιστον έναν για κάθε μία από τις σχετικές με τη νευροπροστασία δράσεις 

τους. Έτσι, για παράδειγμα, οι αντιγλουταμινεργικές δράσεις των κανναβινοειδών 

έναντι της διεγερσιτοξικότητας φαίνεται να διαμεσολαβούνται κυρίως από την 

ενεργοποίηση ων B1 υποδοχέων. ρος αυτή τη  κατεύθυνση, οι Kim et al. (2006) 

έδειξαν ότι οι προστατευτικές επιδράσεις του WIN55,212-2 έναντι της 

προκαλούμενης από τη χορήγηση NMDA γλουταμινεργικής διεγερσιτοξικότητας 

αναστάλθηκαν από τη χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή SR141716A. Επίσης, στην 

ίδια μελέτη, η μη  του CB1 υπ δοχέα σε κυτταροκαλλ ργειε από γενετικά 

τροποποιημένους μυς επιδείνωσε την προκαλούμενη από το NMDA 

διεγερσιτοξικότητα. Οι προστατευτικές αυτές δράσεις της ενεργοποίησης του CB1 

υποδοχέα έναντι της γλουταμινεργικής διεγερσιτοξικότητας συσχετίσθηκαν με 

αναστολή της ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης Α (PKA)26 και της παραγωγής 

οξειδίου το αζώτο (NO)27 (Kim et al., 2006). Α ίστοιχα ι προκαλούμενες από τη 

 
25 Το υδροκινολινικό οξύ είναι ένα δικαρβοξυλικό οξύ που χαρακτηρίζεται από υψηλό δυναμικό 
τοξικότητας και εμπλέκεται σε πολλές νευροεκφυλιστικές διαδικασίες στον εγκέφαλο, όπως το AIDS, 
η ασθένεια Parkinson, η χορεία Huntington, η νόσος Alzheimer, η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση και 
η πολλαπλή σκλήρυνση, Εντός του εγκεφάλου το υδροκινολινικό οξύ παράγεται από την 
ενεργοποιημένη μικρογλοία και τα μακροφάγα (Wikipedia, n. d.e). 
26 Πρωτεϊνική κινάση εξαρτώμενη από το κυκλικό AMP (Lackie & Dow, 2002, σ. 350). 
27 Το οξείδιο του αζώτου είναι ένα αέριο που παράγεται από την L-αργινίνη με τη δράση της συνθάσης 
του οξειδίου του αζώτου. Δρα ως ενδοκυττάριος και διακυττάριος αγγελιοφόρος σε ποικίλες 
διεργασίες στο αγγειακό και νευρικό σύστημα (Lackie & Dow, 2002, σ. 299). Ωστόσο, έχει επίσης 
συσχετισθεί με ποικίλες παθολογικές καταστάσεις, όπως διαφόρων μορφών καρκινώματα και 
φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως ο διαβήτης ανηλίκων, η πολλαπλή σκλήρυνση, η αρθρίτιδα και η 
ελκωτική κολίτιδα (Wikipedia, n. d.f). 
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χορήγηση ΑΕΑ προστατευτικές δράσεις έναντι της γλουταμινεργικής 

διεγερσιτοξικότητας σε εγκεφάλους νεογέννητων μυών, παρεμποδίστηκαν από τον 

αποκλεισμό των CB1 αλλά όχι των CB2 υποδοχέων (Shouman et al., 2006). Ακόμη, η 

παρατηρούμενη αύξηση της παραγωγής του ΑΕΑ ως απάντηση στην προκαλούμενη 

από τη χορήγηση καϊνικού οξέος διεγερσιτοξικότητα, συσχετίσθηκε με πρόκληση 

προστατευτικών μηχανισμών στους προσβεβλημένους ιπποκάμπιους νευρώνες, 

γεγονός που δεν παρατηρήθηκε σε μυς που δεν εκφράζανε τον CB1 υποδοχέα 

(Marsicano et al., 2003). Επιπλέον  η ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων έχει βρεθεί 

ότι μειώνει τα προκαλούμενα από τον ΤNF-α δυναμικά των αυθόρμητων 

προκαλούμενων από το γλουταμινικό διεγερτικών μετασυναπτικών ρευμάτων 

(EPSCs) στο ραβδωτό, τα οποία πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην προκαλούμενη από 

φλεγμονή νευροεκφυλιστική βλάβη που παρατηρείται στο πρότυπο ΕΑΕ της MS 

(Rossi et al., 2011). Μάλιστα, ευρήματα έχουν δείξει ότι για την αποτελεσματικότητα 

του συστήματος των κανναβινοειδών στην αναστολή της εξέλιξης της ΕΑΕ, όσον 

αφορά τον νευρικό ιστό, είναι απαραίτητοι οι εν λόγω υποδοχείς (Maresz et al., 

2007). Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ότι μυ  που δε  εκφράζουν τον CB1 υποδοχέα 

παρουσιάζουν αυξημένη θνησιμότητα, έκταση της περιοχής θρόμβωσης και 

αυξημένα ευρολογ ής φύσης ελλείμματα μετά πό πρόκληση εγκεφαλικής 

ισχαιμίας, δράσεις που σχετίζονται επίσης με αυξημένη γλουτα

,

ς ν

ν ικ α

μινεργική 

νευροτ

δοχέα, από τη χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή 

SR1417

ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης που ενεργοποιείται από μιτογόνα (MAP 

οξικότητα (Parmentier-Batteur, Jin, Mao, Xie and Greenberg, 2002). 

Αναφορικά με την εγκεφαλική ισχαιμία, έχει δειχθεί ότι η ενεργοποίηση του 

CB1 υποδοχέα μειώνει επίσης την οξειδωτική κυτταρική «βλάβη» που προκαλείται 

από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, δράση που έχει συσχετισθεί με την αναστολή 

της PKA (Kim et al., 2005). Ωστόσο, έχει δειχθεί ότι μειωμένη έκταση της περιοχής 

θρόμβωσης στην περίπτωση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου παρατηρείται και 

μέσω αποκλεισμού του CB1 υπο

16A (Zhang et al., 2009). 

Επίσης, η ενεργοποίηση του CB1 υποδοχέα φαίνεται ότι προστατεύει από την 

προκαλούμενη από το Αβ τοξικότητα, αφού οι νευροπροστατευτικές επιδράσεις του 

ΑΕΑ και του νολαδινικού αιθέρα στο εν λόγω πρότυπο της AD καταργήθηκαν από τη 

χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή  AM251, δράσεις που συσχετίσθηκαν με την 
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κινάση ή MAPK ή ERK)28 (Milton, 2002). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, 

έχει προταθεί ότι ο CB1 υποδοχέας των κανναβινοειδών, η ενεργοποίηση του οποίου 

έχει συσχετισθεί με υποκινητικότητα29, παρουσιάζει μειορύθμιση σε διαταραχές που 

προκαλούν υποκινητικότητα, όπως η PD, και αυξορύθμιση σε διαταραχές που 

προκαλούν υπερκινητικότητα, όπως η HD. Ειδικότερα, στην PD φαίνεται ότι κατά τα 

πρώτα στάδια της νόσου, παρατηρείται αυξορύθμιση του υποδοχέα, όπου και δεν έχει 

επέλθει ακόμη το σύμπτωμα της δυσκινησίας (βλέπε Σχήμα Β.12) (για ανασκόπηση 

βλέπε Fernández-Ruiz, 2009). Η υπόθεση αυτή της εμπλοκής του CB1 υποδοχέα στην 

εκδήλωση των κινητικών συμπτωμάτων, και ως εκ τούτου στην αναστροφή τους, σε 

σχετικές με την κίνηση νευροεκφυλιστικές διαταραχές υποστηρίζεται από τα 

προαναφερθέντα ευρήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα Β.12. Αλλαγές του CB1 υποδοχέα των κανναβινοειδών κατά την εξέλιξη της νόσου Parkinson 
και της χορείας Huntington (Τροποποιημένο από Fernández-Ruiz, 2009). 

                                                 
28 Οι πρωτεϊνικές κινάσές που ενεργοποιούνται από μιτογόνα ή αλλιώς εξωγενώς ρυθμιζόμενες 
κινάσες (MAP κινάσες ή ERK) είναι κινάσες σερίνης/θρεονίνης που ενεργοποιούνται από την 
επίδραση μιτογόνων σε κύτταρα που βρίσκονται σε ηρεμία, οι οποίες δυνητικά μεταδίδουν το σήμα για 
την είσοδο στον κυτταρικό κύκλο (Lackie & Dow, 2002, σ. 266). 
29 Βλέπε κεφάλαιο Β.4.1. 
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Αναφορικά με τους CB2 υποδοχείς, φαίνεται ότι εμπλέκονται στη 

νευροπροστασία κυρίως μέσω των αντιφλεγμονωδών δράσεων, καθώς και του 

ελέγχου στην επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των νευρικών κυττάρων που έχει ως 

αποτέλεσμα η ενεργοποίησή τους (για ανασκόπηση βλέπε Fernández-Ruiz et al., 

2007). Προς αυτή την κατεύθυνση, ο JWH-133, ένας εκλεκτικός αγωνιστής των CB2 

υποδοχέων, παρουσιάσθηκε πιο αποτελεσματικός από ότι ο WIN 55,212-2 (μικτός, 

μη εκλεκτικός αγωνιστής των CB1 και CB2 υποδοχέων) στο να παρέχει 

νευροπροστατευτικές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις in vitro σε ένα ζωικό μοντέλο 

της Alzheimer (AD) αναστέλλοντας τη δραστηριότητα του β-αμυλοειδούς πεπτιδίου 

σε καλλιέργειες μικρογλοιακών κυττάρων, όπως εκτιμήθηκε από τη μιτοχονδριακή 

δραστηριότητα, τη μορφολογία των κυττάρων και την απελευθέρωση του ΤNF-α 

(Ramírez et al, 2005). Επίσης, έχει βρεθεί ότι αυτοί οι υποδοχείς εμπλέκονται στον 

έλεγχο επιβίωσης/θανάτου του κυττάρου (Guzmán et al, 2001) καθώς και ότι 

επηρεάζουν τη μετακίνηση των μικρογλοιακών κυττάρων σε περιοχές που 

παρουσιάζουν νευροφλεγμονή (Walter et al., 2003). Το γεγονός ότι το HU-210 

έδρασε νευροπροστατευτικά έναντι της προκαλούμενης από την χορήγηση 6-OHDA 

τοξικότητας in vitro μέσω αύξησης της τροφικής υποστήριξης που ασκείται από τα 

νευρογλοιακά κύτταρα στους νευρώνες (Lastres-Becker et al., 2005) ενισχύει την 

τελευταία υπόθεση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να μεσολαβείται τόσο από 

τους CB1 όσο και από τους CB2 υποδοχείς αφού το HU-210 δεσμεύεται και στους 

δύο υποδοχείς (Howlett et al., 2002). Επιπρόσθετα, η απουσία έκφρασης του εν λόγω 

υποδοχέα σε διαγονιδιακούς μυς που φέρουν την ανθρώπινη μετάλλαξη του εξονίου 1 

που έχει συνδεθεί με την HD έχει δειχθεί ότι ευοδώνει την ενεργοποίηση της 

μικρογλοίας, επιδεινώνει τη συμπτωματολογία της νόσου και ελαττώνει το 

προσδόκιμο ζωής. Επίσης, η χορήγηση του εκλεκτικού CB2 αγωνιστή  HU-308 σε 

μυς στους οποίους έχει προκληθεί διεγερσιτοξικότητα μέσω έγχυσης υδροκινολινικού 

οξέος ως πρότυπο HD, προκαλεί μείωση της νευροφλεγμονής, του εγκεφαλικού 

οιδήματος, της νευρωνικής απώλειας στο ραβδωτό και των κινητικών συμπτωμάτων 

(Palazuelos et al., 2009). Ακόμη, στο ζωικό πρότυπο ΕΑΕ της MS έχει δειχθεί ότι το 

WIN 55,212-2 εξασθένησε την προκαλούμενη από την ΕΑΕ αυξημένη 

αλληλεπίδραση λευκοκυττάρων/ενδοθηλιακών κυττάρων στον εγκέφαλο μυών μέσω 

ενεργοποίησης του CB2 υποδοχέα, αφού μόνο η χορήγηση του CB2 ανταγωνιστή  

SR144528 και όχι του CB1 ανταγωνιστή SR141716A αντέστρεψε τις επιδράσεις του 

WIN 55,212-2 (Ni et al., 2004). Στο ίδιο πειραματικό πρότυπο, έχει δειχθεί ότι ο  CB2 
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υποδοχέας εκφράζεται στα προσβεβλημένα τύπου Τ κύτταρα με σκοπό τον έλεγχο 

της φλεγμονής (Maresz et al., 2007). Επιπλέον, το εύρημα ότι η χορήγηση του CB2 

ανταγωνιστή AM630 και όχι του CB1 ανταγωνιστή SR141716A αντέστρεψε την 

προκαλούμενη από τη χορήγηση CBD μείωση της οξείας και αποπτωτικής «βλάβης» 

σε ένα in vitro πρότυπο εγκεφαλικής υποξίας/ισχαιμίας νεογέννητων μυών, μέσω 

μείωσης των συγκεντρώσεων γλουταμινικού και ιντερλευκίνης 6 (IL-6)30 και της 

έκφρασης του ΤNF-α, της COX-2 και της ισομορφής της συνθάσης του οξειδίου του 

αζώτου που εμπλέκεται στις ανοσοαποκρίσεις (iNOS)31, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

η ενεργοποίηση του CB2 υποδοχέα εμπλέκεται στις νευροπροστατευτικές επιδράσεις 

έναντι του προκαλούμενου από υποξία/ισχαιμία κυτταρικού «θανάτου» στον 

«ανώριμο» εγκέφαλο (Castillo, Tolón, Fernández-Ruiz, Romero & Martinez-Orgado, 

2010). Επίσης, πρόσφατα έχει δειχθεί ότι ένα παραγόμενο του φυτού κανναβινοειδές, 

η Δ9-τετραϋδροκανναβιβαρίνη (Δ9-THCV), η οποία έχει την ικανότητα να 

ενεργοποιεί τον CB2 και να αποκλείει τον CB1 υποδοχέα, παρείχε προστασία έναντι 

του προκαλούμενου από 6-OHDA νευροεκφυλισμού. Το γεγονός ότι οι 

προστατευτικές επιδράσεις παράχθηκαν επίσης και από τη χορήγηση ενός CB2 

αγωνιστή, του HU-308, καταδεικνύει ότι ο CB2 υποδοχέας εμπλέκεται τουλάχιστον 

εν μέρει στις νευροπροστατευτικές επιδράσεις της Δ9-THCV, μιας και είναι γνωστό 

ότι το εν λόγω κανναβινοειδές ασκεί δράσεις και στον CB1 υποδοχέα αποκλείοντάς 

τον και χαρακτηρίζεται επίσης από αντιοξειδωτικές ιδιότητες (García et al., 2011). 

Αντίστοιχα, ένα συνθετικό ανάλογο της Δ9-THCV, η Δ8-τετραϋδροκανναβιβαρίνη 

(Δ8-THCV), έχει δειχθεί ότι παρέχει νευροπροστασία έναντι της ηπατικής ισχαιμίας, 

μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονώδη απόκριση, δράση που 

                                                 
30 Κυταροκίνη (ή κυτοκίνη) που παράγεται μαζί με την ιντερφερόνη από ινοβλάστες. Παράγοντας 
διαφοροποίησης των Β-λεμφοκυττάρων, επάγει τη σύνθεση πρωτεϊνών οξείας φάσης και είναι 
παράγοντας διέγερσης αποικιών για τα αρχέγονα κύτταρα του μυελού μυών (Lackie & Dow, 2002, σ. 
228). Γενικότερα, οι κυτταροκίνες (ή κυτοκίνες) είναι μικρές πρωτεΐνες που εκλύονται από κύτταρα 
και επηρεάζουν τη συμπεριφορά άλλων κυττάρων. Ο όρος κυτοκίνες χρησιμοποιείται ως εύχρηστη 
γενική ονομασία για τις ιντερλευκίνες (IL), τις λεμφοκίνες και αρκετά συγγενικά σηματοδοτικά μόρια, 
όπως ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNF) και οι ιντερφερόνες. (Lackie & Dow, 2002, σ. 116). 
Οι IL παράγονται από λευκοκύτταρα και άλλα είδη κυττάρων και λειτουργούν κατά τη διάρκεια των 
φλεγμονωδών αντιδράσεων (Lackie & Dow, 2002, σ. 228). Ο TNFα θανατώνει κατά προτίμηση 
νεοπλασματικά κύτταρα, προκαλεί νέκρωση μερικών όγκων μεταμοσχευμένων σε μυς και αναστέλλει 
τις πειραματικές μεταστάσεις. Στον άνθρωπο παρουσιάζει ευρύ φάσμα φλεγμονωδών δράσεων και 
συνήθως θεωρείται ως κυτοκίνη (Lackie & Dow, 2002, σ. 440). 
31 Η iNOS είναι μια ισομορφή της συνθάσης του οξειδίου του αζώτου η οποία εμπλέκεται στις 
ανοσοαποκρίσεις, δεσμεύει καλμοδουλίνη σε όλες τις σχετικώς φυσιολογικές συγκεντρώσεις  και 
παράγει ΝΟ ως αμυντικό μηχανισμό. Αποτελεί την κύρια αιτία σηπτικής προσβολής και 
πιθανολογείται ότι εμπλέκεται σε διάφορες διαταραχές με αυτοάνοση αιτολογία. Γενικότερα, οι 
συνθάσες του οξειδίου του αζώτου είναι μια οικογένεια ενζύμων που καταλύουν την παραγωγή ΝΟ 
από την L-αργινίνη (Wikipedia, n. d.g). 
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αναστρέφεται από τον αποκλεισμό του CB2 υποδοχέα και παρουσιάζει τάση να 

ευοδώνεται από τον αποκλεισμό του CB1 υποδοχέα. Τα ευρήματα αυτά επίσης 

καταδεικνύουν τη μερική συμμετοχή του CB2 υποδοχέα (πιθανόν σε συνδυασμό με 

τον αποκλεισμό του CB1 υποδοχέα ή άλλων ανεξάρτητων των υποδοχέων δράσεων) 

στις νευροπροστατευτικές επιδράσεις της Δ8-THCV (Bátkai et al., 2011). Επιπλέον, 

σε πρότυπο εγκεφαλικού τραύματος, έχει παρατηρηθεί ότι η χορήγηση της Ν-

αραχιδονοϋλ-L-σερίνης (AraS), ενός ενδογενούς εγκεφαλικού μορίου που ομοιάζει 

δομικά με τα ενδοκανναβινοειδή, επιφέρει αντιαποπτωτική δράση μέσω 

φωσφορυλίωσης των ERK32 και Akt33 κινασών και επαγωγής των προς τα κάτω 

αντιαποπτωτικών «μονοπατιών» τους, η οποία αναστρέφεται από τον αποκλεισμό 

των CB2 και όχι των CB1 υποδοχέων. Ωστόσο, η ενεργοποίηση του CB2 υποδοχέα 

φαίνεται ότι δεν αποτελεί τον μοναδικό μηχανισμό της αντιαποπτωτικής αυτής 

δράσης της AraS, αφού και ο αποκλεισμός των TRPV1 υποδοχέων αναστέλλει το εν 

λόγω αποτέλεσμα (Cohen-Yeshurun et al., 2011). 

Όπως ήδη έγινε αντιληπτό, στις νευροπροστατευτικές δράσεις των 

κανναβινοειδών έχει προταθεί η εμπλοκή των TRPV1 υποδοχέων (Pegorini, Zani, 

Braida, Guerini-Rocco and Sala, 2006). Η υπόθεση αυτή στηρίζεται και από το 

γεγονός ότι οι υποδοχείς αυτοί μπορούν να ενεργοποιηθούν από το AM404 (Pertwee 

and Ross, 2002) ή την CBD (Bisogno et al., 2001), δυο κανναβινοειδή που έχουν 

δειχθεί ικανά να παρέχουν νευροπροστασία έναντι της προκαλούμενης από 6-OHDA 

τοξικότητας (βλέπε Lastres-Becker et al., 2005; García-Arencibia et al., 2007). 

Επίσης, το εύρημα ότι ο αποκλεισμός των εν λόγω υποδοχέων αναστρέφει εν μέρει 

την αντιαποπτωτική δράση της AraS σε πρότυπο εγκεφαλικού τραύματος ισχυροποιεί 

τη συμμετοχή του TRPV1 υποδοχέα στις νευροπροστατευτικές δράσεις των 

κανναβινοειδών (Cohen-Yeshurun et al., 2011). 

Επίσης, πρόσφατα στους μηχανισμούς των νευροπροστευτικών δράσεων των 

κανναβινοειδών έχει προταθεί και η ενεργοποίηση των Α1 και Α2 υποδοχέων 

αδενοσίνης. Πιο συγκεκριμένα, οι Castillo et al. (2010) έδειξαν ότι οι προστατευτικές 

δράσεις της CBD σε ένα in vitro πρότυπο εγκεφαλικής υποξίας/ισχαιμίας 

νεογέννητων μυών, όπως είναι η μείωση των συγκεντρώσεων γλουταμινικού και IL-6 

                                                 
32 Βλέπε ανωτέρω MAP κινάση. 
33 Προϊόν του φυσιολογικού γονιδίου που είναι ομόλογο με το γονίδιο v-akt, ένα ογκογονίδιο του ιού 
AKT8. Είναι κινάση σερίνης/θρεονίνης που ενεργοποιείται από την κινάση PI3. Η πρωτεΐνη ΑΚΤ 
φωσφορυλιώνει την πρωτεΐνη GSK3 και εμπλέκεται στη διέγερση της πρωτεΐνης Ras και στον έλεγχο 
επιβίωσης του κυττάρου (Lackie & Dow, 2002, σ. 15). 
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και της έκφρασης του ΤNF-α, της COX-2 και της iNOS, αναστράφηκαν μέσω του 

αποκλεισμού, εκτός του CB2 υποδοχέα, και του Α2Α υποδοχέα αδενοσίνης με τη 

χορήγηση του ανταγωνιστή SCH58261. Στην ίδια μελέτη, ο αποκλεισμός του Α1Α 

υποδοχέα αδενοσίνης μέσω της χορήγησης του ανταγωνιστή DPCPX, αντέστρεψε 

μόνο την προκαλούμενη από τη CBD μείωση των συγκεντρώσεων γλουταμινικού. Τα 

ευρήματά τους αυτά δείχνουν ότι στις προστατευτικές επιδράσεις της CBD, μεταξύ 

άλλων, εμπλέκονται και οι υποδοχείς της αδενοσίνης, κυρίως οι Α2Α υποδοχείς. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι τα κανναβινοειδή μπορούν να παρέχουν 

νευροπροστασία πιθανώς μέσω ανεξάρτητων από τους υποδοχείς των 

κανναβινοειδών μηχανισμών, όπως λόγω αντιοξειδωτικών δράσεων (για 

ανασκοπήσεις βλέπε Mechoulam et al., 2002a,b). Για παράδειγμα, προς αυτή την 

κατεύθυνση, οι Marsicano et al. (2002), δοκιμάζοντας ποικίλα κανναβινοειδή μόρια 

που δεσμεύονται ή όχι στον CB1 υποδοχέα σε κυτταροκαλλιέργειες από κύτταρα 

φυσιολογικών ή μυών που δεν εκφράζουν τον CB1 υποδοχέα, έδειξαν ότι στις 

προστατευτικές κατά του οξειδωτικού στρες επιδράσεις των κανναβινοειδών δεν 

εμπλέκεται ο  CB1 υποδοχέας. Ωστόσο, πιθανότατα στις εν λόγω δράσεις να μετείχαν 

άλλοι υποδοχείς στους οποίους δεσμεύονται τα κανναβινοειδή, όπως ο CB2 

υποδοχέας. Επίσης, μια ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η διαπίστωση 

ότι αν και η χορήγηση Δ9-THC και Δ8-THC παρεμπόδισε τον οξειδωτικό κυτταρικό 

θάνατο που προκλήθηκε από την αφαίρεση του ορού in vitro, ο οποίος απαιτείται για 

την επιβίωση και ανάπτυξη των περισσότερων ζωικών κυττάρων, η χορήγηση του 

WIN 55,212-2, το οποίο επίσης δεσμεύεται στους υποδοχείς των κανναβινοειδών, δεν 

είχε δράση στο εν λόγω πρότυπο τοξικότητας. Άσχετα με την ένδειξη αυτή, το 

γεγονός ότι στην ίδια μελέτη τα κύτταρα (NIH 3T3 κύτταρα) στα οποία τα 

κανναβινοειδή επέφεραν προστασία δεν εκφράζανε ούτε τον CB1 αλλά ούτε και τον 

CB2 υποδοχέα ισχυροποιεί την υπόθεση αυτή (Chen & Buck, 2000). Επιπλέον, έχει 

βρεθεί ότι οι ενδογενείς άμυνες ενάντια στο οξειδωτικό στρες, συμπεριλαμβανομένης 

και της SOD, μειώνονται σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικές νόσους όπως η PD 

(βλέπε Noor et al., 2002) και ότι φάρμακα που επάγουν την SOD, όπως ο αγωνιστής 

της DA περγολίδη, μπορούν να δρουν νευροπροστατευτικά (Ihara, Chuda, Kuroda 

and Hayabara, 1999). Σε συμφωνία με τα παραπάνω, έχει παρατηρηθεί μειωμένη 

έκφραση της Cu,Zn-SOD μετά από έγχυση 6-OHDA (Kunikowska & Jenner, 2001· 

García-Arencibia et al., 2007) ενώ η υπερβολικά αυξημένη έκφραση της Cu,Zn-SOD 

έχει συσχετισθεί με μείωση του κυτταρικού θανάτου προκαλούμενου από ορισμένους 
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αποπτωτικούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως η σταυροσπορίνη και η γ-

ιντερφερόνη (Patel, Collaco Moraes, Latchman, Coffin &  de Bellerocheb, 2002). Το 

γεγονός ότι η χορήγηση CBD στη μελέτη των García-Arencibia et al. (2007) 

αντέστρεψε τη μειωμένη έκφραση της Cu,Zn-SOD μπορεί να θεωρηθεί ως ένας 

πιθανός μηχανισμός νευροπροστασίας από τα κανναβινοειδή. 

Επιπρόσθετα, στις αντιφλεγμονώδεις δράσεις των κανναβινοειδών έχει 

συμπεριληφθεί η ικανότητα αναστολής της COX-2. Η επαγωγή της COX-2 φαίνεται 

ότι διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην απώλεια των ντοπαμινεργικών νευρώνων 

(Okuno et al., 2005). Κάποια από τα κανναβινοειδή με νευροπροστευτικές δράσεις, 

όπως το ΑΜ404 (Högestätt et al., 2005), η CBD και η Δ9-THC (βλέπε Gallily & 

Mechoulam αδημοσίευτα δεδομένα στους García-Arencibia et al., 2007) έχει δειχθεί 

ότι αναστέλλουν την COX-2. Πιο πρόσφατα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι η CBD 

μεταξύ άλλων μειώνει την έκφραση της COX-2 προστατεύοντας από 

υποξική/ισχαιμική «βλάβη» του «ανώριμου»/υπό ανάπτυξη εγκεφάλου, ωστόσο το 

γεγονός ότι οι δράσεις της αυτές φαίνεται να αναστέλλονται από τον αποκλεισμό των 

CB2 ή των A2A υποδοχέων  (Castillo et al., 2010) δείχνει ότι πιθανόν η αναστολή της 

COX-2 από την CBD να σχετίζεται με την ενεργοποίηση των εν λόγω υποδοχέων. 

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι το σύστημα των κανναβινοειδών εμπλέκεται, και 

μέσω της τροποποίησής του, μπορεί να επιφέρει νευροπροστατευτικές επιδράσεις σε 

ποικίλες παθολογικές καταστάσεις και διεργασίες του ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένων 

νευροεκφυλιστικών διαταραχών όπως η MS, η PD, η AD και η HD, μέσω ποικίλων 

μηχανισμών που μέχρι σήμερα δεν έχουν διευκρινιστεί επακριβώς. Σε μια 

προσπάθεια συνοπτικής συγκεντρωτικής αναφοράς κάποιων εκ των πιθανών 

μηχανισμών συγκεκριμένα αναφορικά με τις νευροεκφυλιστικές κινητικές νόσους 

των βασικών γαγγλίων, παρατίθεται το κατωτέρω σχήμα (βλέπε Σχήμα Β.13).   
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Σχήμα Β.13. Σχηματική απεικόνιση κάποιων εκ των διαφορετικών «στόχων» (CB1, CB2 και TRPV1 
υποδοχέων) που μπορεί να μεσολαβούν στην ικανότητα των κανναβινοειδών να «ανακουφίζουν» 
συγκεκριμένα συμπτώματα, ή στο να καθυστερούν την πορεία των διαταραχών των βασικών 
γαγγλίων. DA: ντοπαμίνη, GLU: γλουταμινικό οξύ,  GABA: γ-αμινοβουτυρικό οξύ,  HD: χορεία 
Huntington, PD: νόσος Parkinson’s, CB1: υποδοχέας κανναβινοειδών τύπου 1, TRPV1: Υποδοχέας 
βανιλλοειδών τύπου 1 (Τροποποιημένο από Fernández-Ruiz, 2009). 



Β.5. Αμφεταμινικά Παράγωγα και Νευροτοξικότητα 

 

Πλέον είναι γνωστό ότι αμφεταμινικά παράγωγα (βλέπε Σχήμα Β.14), όπως η 

μεθυλενο-διοξυ-μεθαμφεταμίνη (MDMA), η μεθαμφεταμίνη (METH), η παρα-

χλωροαμφεταμίνη (PCA) [ή αλλιώς 4-χλωροαμφεταμίνη (4-CA)] και η 

φαινφλουραμίνη (FEN), προκαλούν εκλεκτικές και παραμένουσες τοξικές «βλάβες» 

στους ντοπαμινεργικούς και/ή στους σεροτονινεργικούς νευρώνες στο ΚΝΣ (βλέπε 

Fuller, 1992· McCann, Seiden, Rubin & Ricaurte, 1997· Baumgarten & Lachenmayer, 

2004· Itzhak & Achat-Mendes, 2004· McCann & Ricaurte, 2004· Quinton & 

Yamamoto, 2006· Cadet, Krasnova, Jayanthi & Lyles, 2007· Steinkellner, Freissmuth, 

Sitte & Montgomery, 2011). Από τα παράγωγα αυτά, η METH και η MDMA 

αποτελούν ψυχοδιεγερτικές ουσίες με υψηλό δυναμικό κατάχρησης και εθισμού για 

τον άνθρωπο (βλέπε White, Obradovic, Imel, & Wheaton, 1996· Green, A.R., 

Mechan, Elliott, O’Shea & Colado, 2003· Itzhak & Achat-Mendes, 2004· Quinton & 

Yamamoto, 2006· Steinkellner et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα Β.14. Χημική δομή της αμφεταμίνης και κάποιων παραγώγων της (Τροποποιημένο από Green, 
Mechan, Elliott, O’Shea & Colado, 2003). 
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Η METH και η MDMA δρουν στο ΚΝΣ και ως κοινές κύριες επιδράσεις τους 

αναφέρονται η ψυχοκινητική δραστηριότητα, η ευφορία, η μείωση της όρεξης και η 

υπερθερμία (Julien, 2003, σ. 229, σ. 381· Itzhak & Achat-Mendes, 2004· Quinton & 

Yamamoto, 2006). Λόγω των ευφοριογόνων δράσεών τους, και οι δύο ουσίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλή πιθανότητα κατάχρησης και η χρόνια χρήση τους μπορεί 

να προκαλέσει ψυχωτική και επιθετική συμπεριφορά, ακόμη και θάνατο (Julien, 

2003, σ.σ. 229-230, 381-386· Quinton & Yamamoto, 2006). Η METH, γνωστή επίσης 

ως "speed", "crystal", "crank", "go" και "ice" (η καπνιζόμενη μορφή της), ως 

ψυχοδιεγερτικό, ομοιάζει πολύ με την κοκαΐνη στις φαρμακολογικές δράσεις της και 

η αυτοχορήγησή της είναι αρκετά δύσκολο να ελεγχθεί, ιδιαίτερα σε άτομα που τη 

χρησιμοποιούν ενέσιμα ή μέσω του καπνίσματος (Julien, 2003, σ.σ. 229-230). Η 

MDMA, γνωστή και ως "ecstasy", "XTC", "Adam" και "the love drug", πέραν της 

διέγερσης που προκαλεί χαρακτηρίζεται και από ψευδαισθησιογόνο δράση (Shannon, 

2000· Julien, 2003, σ.σ. 381-386). 

Οι δύο αυτές ουσίες, αποτελούν ισχυρές νευροτοξίνες σεροτονιργικών και 

ντοπαμινεργικών νευρώνων (βλέπε White, Obradovic, Imel & Wheaton, 1996· 

Baumgarten & Lachenmayer, 2004· Itzhak & Achat-Mendes, 2004· Gouzoulis-

Mayfrank, & Daumann, 2006a,b· Quinton & Yamamoto, 2006· Cadet et al., 2007· 

Steinkellner et al., 2011). Ήδη εδώ και δύο δεκαετίες είναι γνωστό ότι και οι δύο 

ουσίες  προκαλούν αύξηση της έκφρασης της ινώδους όξινης πρωτεΐνης της γλοίας 

(GFAP), ένας δείκτης βλάβης ή τραυματισμού του ΚΝΣ, μειώνουν τα επίπεδα της 

ντοπαμίνης (DA) και της σεροτονίνης (5-ΗΤ) και προκαλούν εκφυλισμό των 

νευρικών ινών και απολήξεων (O'Callaghan & Miller, 1994). Αν και από τότε μέχρι 

σήμερα τα ευρήματα είναι αρκετά για να ισχυροποιήσουν την άποψη περί 

νευροτοξικής δράσης των εν λόγω ουσιών, τα δεδομένα αυτά αφορούν κυρίως 

τρωκτικά και πρωτεύοντα θηλαστικά εκτός του ανθρώπου, και ως εκ τούτου η άποψη 

του νευρωνικού εκφυλισμού δεν είναι ξεκάθαρη για τον άνθρωπο, γεγονός που εν 

μέρει σχετίζεται με τον περιορισμένο αριθμό μελετών στο ανθρώπινο είδος (βλέπε 

Itzhak & Achat-Mendes, 2004· Gouzoulis-Mayfrank & Daumann, 2006a· Quinton & 

Yamamoto, 2006· Steinkellner et al., 2011). Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε ότι 

υπάρχουν ευρήματα που υποδεικνύουν τη σεροτονινεργική και ντοπαμινεργική 

δυσλειτουργία σε ανθρώπους χρήστες της MDMA (βλέπε McCann, Ridenour, 

Shaham & Ricaurte, 1994· Steele, McCann & Ricaurte, 1994· McCann, Szabo, 

Scheffel, Dannals & Ricaurte, 1998a· Buchert et al., 2003) και της METH (McCann 
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et al., 1998b· Sekine et al., 2001· Volkow et al., 2001) αντίστοιχα, υπογραμμίζοντας 

την επικινδυνότητά τους. 

Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει μακροπρόθεσμη μείωση στη δραστηριότητα 

της υδροξυλάσης της τυροσίνης (ΤΗ) και της τρυπτοφάνης (ΤPH) από τη χορήγηση 

είτε της μιας είτε της άλλης ουσίας (για ανασκόπηση βλέπε Quinton & Yamamoto, 

2006). Η METH, έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί μεγάλης διάρκειας μείωση της DA 

και των μεταβολιτών της, όπως επίσης και της επαναπρόσληψής της στο ραβδωτό, 

αλλά όχι σε άλλες δομές «πλούσιες» σε DA όπως ο επικλινής πυρήνας και ο 

προμετωπιαίος φλοιός (Wagner et al., 1980· Eisch & Marshall, 1998). Αντίθετα, η 

χορήγηση METH επηρεάζει σεροτονινεργικές απολήξεις σε αρκετές περιοχές του 

εγκεφάλου συμπεριλαμβανομένων του προμετωπιαίου φλοιού, του ιππόκαμπου και 

του ραβδωτού (Ricaurte, Schuster & Seiden, 1980· Green, De Souza, Williams, 

Murray & Cross, 1992). Οι τοξικές επιδράσεις της METH στη DA και στη 5-ΗΤ 

διαρκούν για περισσότερα από 4 χρόνια μετά τη χορήγηση της ουσίας, όπως έχει 

βρεθεί σε πρωτεύοντα θηλαστικά εκτός του ανθρώπου (Woolverton, Ricaurte, Forno 

& Seiden, 1989). Σε ανθρώπους που έκαναν χρήση της ουσίας έχουν παρατηρηθεί 

μειωμένα επίπεδα του μεταφορέα της DA στο ραβδωτό (Sekine et al., 2001), από 11 

μήνες (Volkow et al., 2001) έως και περισσότερο από 3 χρόνια μετά την τελευταία 

χορήγηση (McCann et al., 1998b). 

Η MDMA και άλλα σχετικά αμφεταμινικά παράγωγα, σε αντίθεση με τη 

METH, έχουν δειχθεί ως περισσότερο εκλεκτικές νευροτοξίνες των 

σεροτονινεργικών απολήξεων. Για παράδειγμα, με βασική προϋπόθεση τη δοσολογία 

και τη συχνότητα χορήγησης, έχει δειχθεί ότι η MDMA (White et al., 1996· Green et 

al., 2003), η PCA (Fuller, 1992) και η FEN (McCann et al, 1997) επιφέρουν 

μακροχρόνια μείωση των συγκεντρώσεων 5-HT και του κύριου μεταβολίτη της 5-

HT, το 5-HIAA, της δραστηριότητας της TPH και της περιεκτικότητας των 

μεμβρανικών και κυστιδικών μεταφορέων της 5-HT, όπως εκτιμήθηκε από τη 

δέσμευση των ραδιενεργά σημασμένων μορίων [3H]παροξετίνης1 και 

[3H]διϋδροτετραβεναζίνης ([3H]DTBZ)2, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα για την MDMA, 

έχει βρεθεί ότι προκαλεί μεγαλύτερο έλλειμμα της περιεκτικότητας της 5-ΗΤ από ότι 

της DA στο ραβδωτό (Finnegan et al., 1988). Επιπρόσθετα, οι Mayerhofera, Kovarb 

                                                 
1 Η παροξετίνη είναι ένας αναστολέας επαναπρόσληψης της σεροτονίνης. Με τη δράση της αυτή 
ευοδώνει τη σεροτονινεργική νευροδιαβίβαση και χρησιμοποιείται ως αντικαταθλιπτικό φάρμακο 
(βλέπε Julien, 2003, σ.σ. 497- 498).  
2 H DTBZ αναστέλλει την πρόσληψη των μονοαμινών στα κυστίδια (Scherman, 1986). 
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& Schmidt (2001) έδειξαν ότι η καθημερινή χορήγηση MDMA για δύο εβδομάδες 

προκάλεσε σημαντική μείωση της 5-ΗΤ σε αρκετές εγκεφαλικές δομές, όπως το 

ραβδωτό, ο επικλινής πυρήνας και ο προμετωπιαίος φλοιός, και της νοραδρεναλίνης 

(NA) στον επικλινή πυρήνα. Αντίστοιχη μείωση βρέθηκε για τη DA στο ραβδωτό και 

μόνο μετά από τέσσερις εβδομάδες χορήγησης στον επικλινή πυρήνα. Επίσης, 

παρατηρείται σημαντική μείωση της επαναπρόσληψης της 5-ΗΤ στο ραβδωτό 

(Battaglia et al., 1987). Γενικότερα, η μειωμένη σεροτονινεργική λειτουργία ως 

αποτέλεσμα της νευροτοξικότητας της MDMA, περιλαμβάνει μείωση της 

περιεχόμενης 5-ΗΤ, του 5-HIAA, της πυκνότητας του μεταφορέα της (SERT), της 

δέσμευσης της παροξετίνης και των σεροτονινεργικών νευραξόνων στον εγκεφαλικό 

ιστό (για ανασκόπηση βλέπε Gouzoulis-Mayfrank & Daumann, 2006a). Μάλιστα, σε 

ανθρώπους χρήστες MDMA έχει βρεθεί μείωση της έκφρασης του SERT στον 

εγκέφαλο (McCann et al., 1998a· Buchert et al., 2003) καθώς και της περιεκτικότητας 

του 5-HIAA στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (McCann et al., 1994). 

Η νευροτοξική δράση της MDMA φαίνεται ότι είναι καθαρά 

δοσοεξαρτώμενη. Για παράδειγμα, σε επίμυες, η μείωση της 5-ΗΤ παρατηρήθηκε 

ύστερα από 7 ημέρες καθημερινής χορήγησης υψηλής δόσης [10 mg ενδοπεριτοναϊκά 

(i.p.)] και από 4 ημέρες μέτριας δόσης που χορηγούνταν 2 φορές ανά ημέρα (4 mg 

i.p.), αλλά όχι μετά από οξεία χορήγηση μέτριας δόσης (4 mg i.p.), καθημερινή 

χορήγηση μέτριας δόσης (4 mg i.p.) για 4 ημέρες ή μέτριας δόσης (4 mg i.p.) 

χορηγούμενης 2 φορές εβδομαδιαία για διάστημα 8 εβδομάδων (O’Shea, Granados, 

Esteban, Colado & Green, 1998). Αντίστοιχα, η χορήγηση MDMA σε PC12 κύτταρα 

προκάλεσε κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο κυτταρικό θάνατο (Kaizaki, Tanaka, 

Tsujikawa, Numazawa & Yoshida, 2010). Επιπρόσθετα, η σεροτονινεργική 

τοξικότητα που προκαλεί η MDMA έχει παρατηρηθεί ότι είναι εμμένουσα. Πιο 

συγκεκριμένα, σε επίμυες έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων 

5-ΗΤ και της δέσμευσης της [3H]παροξετίνης στον ιππόκαμπο και το φλοιό ακόμη 

και 32 εβδομάδες μετά τη χορήγηση της MDMA (O'Shea et al., 2006). Επίσης, 

μελέτη των Hatzidimitriou, McCann & Ricaurte (1999) σε πιθήκους, έδειξε ότι η 

μείωση της 5-ΗΤ που προκλήθηκε από τη χορήγηση MDMA, παρατηρήθηκε ύστερα 

από διάστημα 7 ετών απουσίας της ουσίας, σε νεοφλοιϊκές δομές και στον 

ιππόκαμπο. Επίσης, μετά από ίδιο χρονικό διάστημα, η μειωμένη πυκνότητα των 

σεροτονινεργικών νευραξόνων διατηρήθηκε σε εγκεφαλικές περιοχές όπως το 

ραβδωτό και ο φλοιός. 
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Στη μελέτη της σεροτονινεργικής «βλάβης» που προκαλείται από τη 

χορήγηση MDMA και άλλων σχετικών αμφεταμινικών παραγώγων χρησιμοποιείται 

επίσης ως θετικός έλεγχος η 5,7-διϋδροξυτρυπταμίνη (5,7-DHT), μια ισχυρή 

σεροτονινεργική τοξίνη (βλέπε Σχήμα Β.15) (βλέπε Baumgarten & Lachenmayer, 

2004). Η 5,7-DHT προκαλεί εμμένουσα μείωση των συγκεντρώσεων της 5-ΗΤ και 

του 5-HIAA, της ποσότητας της πρωτεΐνης και της ανοσοδραστικότητας του SERT 

καθώς και της δέσμευσης της [3H]παροξετίνης και επάγει την καταστροφή των 

σεροτονινεργικών απολήξεων (βλέπε Choi, Patil & Fernstrom, 2001· Baumgarten & 

Lachenmayer, 2004· Xie et al., 2006· Capela et al., 2008), επιδράσεις που έχουν 

παρατηρηθεί και για την MDMA αλλά και άλλα αντίστοιχα παράγωγα αμφεταμινών 

(βλέπε ανωτέρω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Β.15. Χημική δομή της 5,7-DHT (Από Wikipedia, n. d.h). 
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Αναφορικά με τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στη νευροτοξικότητα των 

MDMA και METH, από δεδομένα μελετών έχει προταθεί η δραστηριότητα 

παθογόνων παραγόντων, όπως το ΝΟ, διάφορες αποπτωτικές πρωτεΐνες και 

φλεγμονώδεις κυτταροκίνες (βλέπε Baumgarten & Lachenmayer, 2004· Itzhak & 

Achat-Mendes, 2004· Cadet et al., 2007· Sarkar & Schmued, 2010), καθώς και η 

συμμετοχή νευροτοξικών διαδικασιών, όπως το οξειδωτικό στρες, η 

διεγερσιτοξικότητα και η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία (βλέπε Baumgarten & 

Lachenmayer, 2004· Quinton & Yamamoto, 2006· Cadet et al., 2007· Sarkar & 

Schmued, 2010· Song, Moon, Upreti, Eddington & Lee, 2010). Το εύρημα ότι αρκετά 

αμφεταμινικά παράγωγα, όπως η MDMA, η METH και η PCA, αυξάνουν την 

έκφραση της GFAP, η οποία έχει συσχετισθεί με αυξημένη δραστηριότητα της 

μικρογλοίας που με τη σειρά της έχει ως επακόλουθο την παραγωγή διαφόρων 

τοξικών παραγόντων, όπως το ΝΟ, το υπεροξείδιο και διάφορες κυτταροκίνες, 

υποστηρίζει την ανωτέρω υπόθεση (Thomas et al., 2004). Επίσης, σε συμφωνία με τα 

παραπάνω, έχει δειχθεί ότι η χορήγηση MDMA σε μύες μειώνει σημαντικά τη 

δραστηριότητα του μιτοχονδριακού συμπλόκου Ι, η οποία ακολουθείται από 

αυξημένη παραγωγή ελεύθερων υπεροξειδωτικών ριζών (Puerta et al., 2010). 

Επιπλέον, για την MDMA έχει διατυπωθεί η πιθανή εμπλοκή της Cu,Zn-SOD στην 

πρόοδο του νευροεκφυλισμού (βλέπε White et al., 1996). Για παράδειγμα, μελέτη των 

Cadet, Ladenheim, Baum, Carlson & Epstein (1994) έδειξε ότι επίμυες με μετάλλαξη 

στο γονίδιο της Cu,Zn-SOD παρουσίασαν αντοχή στις θανατηφόρους επιδράσεις της 

MDMA (μικρότερος αριθμός θανάτων μετά την χορήγηση MDMA) συγκριτικά με 

επίμυες χωρίς αυτή τη μετάλλαξη. Επίσης, παρατήρησαν ότι τα θηλυκά, είτε με 

μεταλλαγμένο γονίδιο της Cu,Zn-SOD είτε όχι, ήταν πιο ανθεκτικά από τα αρσενικά 

στις δράσεις αυτές. Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν υπέρ της εμπλοκής της Cu,Zn-

SOD στο οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τη χορήγηση MDMA, αλλά και 

στην πιθανή μείωση της έκφρασής της στην πρόκληση νευροτοξικότητας από την εν 

λόγω ουσία. Ακόμη, το εύρημα σε μύες ότι η χορήγηση του MK-801, ενός 

ανταγωνιστή του NMDA υποδοχέα του γλουταμινικού, αναστέλλει τις νευροτοξικές 

δράσεις των MDMA και METH (O'Callaghan & Miller, 1994), συνάδει με την 

υπόθεση της εμπλοκής της γλουταμινεργικής διεγερσιτοξικότητας στην πρόκληση 

νευροεκφυλισμού από τις εν λόγω ουσίες. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η χορήγηση 

MDMA σε PC12 κύτταρα καταστέλλει σημαντικά την προκαλούμενη από τη 

χορήγηση NGF νευριτική ανάπτυξη, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η νευροτοξική της 
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δράση πιθανόν να σχετίζεται με την αναστολή της ανάπτυξης των νευριτών  (Kaizaki 

et al., 2010). Επίσης, στην πρόκληση νευροτοξικότητας από τις εν λόγω ουσίες 

φαίνεται ότι εμπλέκεται και η υπερθερμία την οποία επιφέρουν (βλέπε Baumgarten & 

Lachenmayer, 2004· McCann & Ricaurte, 2004· Cadet et al., 2007). Για παράδειγμα, 

η χορήγηση MDMA σε επίμυες που διέμεναν στους 4 ºC είχε ως αποτέλεσμα τη 

παρεμπόδιση της μείωσης της δέσμευσης της [3H]παροξετίνης και της 

δραστηριότητας της TPH που προκλήθηκαν από τη χορήγηση του MDMA σε επίμυες 

οι οποίοι διέμεναν στους 22  ºC. Ωστόσο, στην ίδια μελέτη η παρατηρούμενη μείωση 

των επιπέδων της 5-ΗΤ από τη χορήγηση της MDMA δεν αναστράφηκε από την 

μείωση της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας στους 4 ºC (O'Shea et al., 2006). 

Αντίστοιχη μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση MDMA σε επίμυες που διέμεναν στους 15 

ºC ανάστειλε την προκαλούμενη από την MDMA υπερθερμία, την μείωση της 5-ΗΤ 

και τον μεταβολισμό της MDMA, δράσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν όταν οι επίμυες 

διέμεναν σε υψηλότερη περιβαλλοντική θερμοκρασία, όπως 21,5 ºC και 30 ºC. Τα 

ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η υπερθερμία που προκαλεί η MDMA σχετίζεται με 

την εκδήλωση νευροτοξικότητας, καθώς και ότι η δράση αυτή πιθανώς να επάγεται 

μέσω της αύξησης του μεταβολισμού της MDMA, δηλαδή παρουσία αύξησης των 

μεταβολιτών της και της δραστηριότητα των ενζύμων που τη μεταβολίζουν (Goni-

Allo et al., 2008). Ανάλογα ευρήματα έχουν βρεθεί και για την METH. 

Συγκεκριμένα, η μείωση της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας στους 4 ºC έχει 

παρατηρηθεί ότι έχει ως αποτέλεσμα την αναστροφή της ντοπαμινεργικής (Bowyer et 

al., 1992, 1993· Ali, Newport & Slikker, 1996) και της σεροτονινεργικής (Ali, 

Newport, Holson, Slikker & Bowyer, 1994) απώλειας στο ραβδωτό, η οποία 

εμφανίζεται σε επίμυες που διαμένουν υπό φυσιολογικές συνθήκες στους 23 ºC και 

λαμβάνουν METH. Ανάλογη νευροπροστασία έχει παρατηρηθεί και από διάφορες 

ουσίες που προκαλούν υποθερμία, όπως οι ανταγωνιστές των NMDA υποδοχέων του 

γλουταμινικού MK-801 [ή αλλιώς διζοκιλπίνη (DZ)] και CGS 19755 (CGS), ο 

ανταγωνιστής των AMPA υποδοχέων του γλουταμινικού NBQX, τα βαρβιτουρικά 

φάρμακα3 φαινοβαρβιτάλη και πεντοβαρβιτάλη, η βενζοδιαζεπίνη4 διαζεπάμη και το 

 

                                                 
3 Τα βαρβιτουρικά φάρμακα καταστέλλουν το ΚΝΣ και έχουν χρησιμοποιηθεί κατά της αϋπνίας, του 
άγχους και της επιληψίας. Οι δράσεις τους αυτές επιτυγχάνονται μέσω της δέσμευσής τους σε 
συγκεκριμένες θέσεις στον GABAΑ υποδοχέα (βλέπε Julien, 2003, σ.σ. 145- 156). 
4 Οι βενζοδιαζεπίνες είναι φάρμακα που χαρακτηρίζονται από αγχολυτικές, κατασταλτικές, 
αμνησιακές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες. Οι δράσεις τους επιτυγχάνονται μέσω δέσμευσης τους σε 
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Σχήμα Β.16. Προτεινόμενη σχηματική απεικόνιση των αιτιών και των συνεπειών της 
προκαλούμενης από την χορήγηση MDMA και METH τοξικότητας. Η αύξηση των εξωκυττάριων 
επιπέδων ντοπαμίνης (DA) που προκαλεί η χορήγηση MDMA και METH οδηγεί στο σχηματισμό 
των DA κινόνων και των υδροξυλικών ριζών (·ΟΗ) και στην παραγωγή των αντιδραστικών (reactive) 
ειδών οξυγόνου (ROS). Επιπρόσθετα, η αύξηση των εξωκυττάριων επιπέδων γλουταμινικού που 
προκαλεί η χορήγηση των εν λόγω αμφεταμινικών παραγώγων οδηγεί σε αύξηση των ενδοκυττάριων 
επιπέδων ασβεστίου (Ca++), που με τη σειρά της προκαλεί την αύξηση της σύνθεσης του οξειδίου 
του αζώτου (NOS) και κατά συνέπεια τη δημιουργία των αντιδραστικών ειδών αζώτου (RNS). Τα 
ROS και RNS μπορούν να μεταβάλλουν πρωτεΐνες, λιπίδια και το DNA, καθώς επίσης να 
αναστείλουν τη μιτοχονδριακή λειτουργία έτσι ώστε να προκληθεί ενεργειακό έλλειμμα στις 
νευρωνικές απολήξεις. Επιπλέον, η αύξηση των ενδοκυττάριων επιπέδων ασβεστίου μπορεί να 
αναστείλει άμεσα τη μιτοχονδριακή λειτουργία, όπως επίσης να ενεργοποιήσει κασπάσες οι οποίες 
παράγουν βλάβη στη λειτουργία των πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού, όπως η σπεκτρίνη6, η 
πρωτεΐνη Tau7 και η πρωτεΐνη-2 που αλληλεπιδρά με τους μικροσωληνίσκους (MAP-2)8. 
Συνοψίζοντας, τα συμβάντα αυτά οδηγούν στην βλάβη των νευρικών απολήξεων, στην απώλεια 
σημαντικών πρωτεϊνών, όπως ο μεταφορέας VMAT-2, στην αύξηση της διαπερατότητας του 
αιματοεγκεφαλικού φραγμού9 και σε μη ασφαλείς αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, όπως τα 
αντιψυχωσικά10 (Τροποποιημένο από Quinton &Yamamoto, 2006). 

                                                                                                                                            
συγκεκριμένη θέση στον GABAΑ υποδοχέα ευοδώνοντας έτσι την δέσμευση του GABA σε αυτόν 
(βλέπε Julien, 2003, σ.σ. 174-188). 
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κλασικό αντιψυχωσικό φάρμακο αλοπεριδόλη5, έναντι της τοξικότητας από διάφορα 

αμφεταμινικά παράγωγα, όπως η METH, η MDMA και η PCA (βλέπε Ali et al., 

1994, 1996· O'Callaghan & Miller, 1994· Farfel & Seiden, 1995a,b). 

Δεδομένων των όσων έχουν αναφερθεί, γίνεται αντιληπτό ότι αρκετά από τα 

παράγωγα των αμφεταμινών, όπως η MDMA και η METH, αποτελούν ισχυρές 

μονοαμινικές νευροτοξίνες του ΚΝΣ, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

χαρακτηρίζονται από υψηλό δυναμικό κατάχρησης και εθισμού, καθίσταται 

κατανοητή η έντονη επικινδυνότητά τους. 

 

 

 
5 Η αλοπεριδόλη είναι μια βουτυροφαινόνη και αποτελεί ένα κλασικό αντιψυχωσικό φάρμακο. Οι 
δράσεις της έναντι στα θετικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας επιτυγχάνονται κυρίως μέσου του 
αποκλεισμού των D2 υποδοχέων της ντοπαμίνης, και για το λόγο αυτό προκαλεί έντονα εξωπυραμιδικά 
κινητικά συμπτώματα ως ανεπιθύμητες ενέργειες (βλέπε Julien, 2003, σ.σ. 554-557, 561-566, 574-
575). 
6 Η σπεκτρίνη είναι μια διμερής πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά με τη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων. 
Επίσης, σχηματίζει σύμπλοκο με την αγκυρίνη, την ακτίνη και πιθανόν και άλλα συστατικά του 
μεμβρανικού κυτταροσκελετού, σχηματίζοντας έτσι ένα δίκτυο πρωτεϊνών κάτω από την κυτταρική 
μεμβράνη το οποίο δυνητικά περιορίζει την πλάγια μετακίνηση των εσωτερικών δομικών πρωτεϊνών 
(Lackie & Dow, 2002, σ. 395).  
7 Η πρωτεΐνη Τau αλληλεπιδρά με την τουμπουλίνη. Αποτελεί την πρώτη γνωστή πρωτεΐνη που 
αλληλεπιδρά με τους μικροσωληνίσκους. Οι πρωτεΐνες Τau παράγονται από με εναλλακτική συρραφή 
ενός μόνο γονιδίου. Περιέχουν αλληλοδιάδοχες επαναλήψεις μιας περιοχής πρόσδεσης στην 
τουμπουλίνη και προάγουν τη συναρμολόγηση της τουμπουλίνης. Υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα και 
χαρακτηριστικά στους νευρώνες όπου και αλληλεπιδρουν κυρίως με μικροσωληνίσκους του 
νευράξονα (Lackie & Dow, 2002, σ. 413). 
8 Οι πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τους μικροσωληνίσκους (MAPs) πιθανόν να σχηματίζουν μέρος 
της διαυγούς ζώνης γύρω από ένα μικροσωληνίσκο. Η πρωτεΐνη MAP-2 σχετίζεται με τους 
νευράξονες των νευρικών κυττάρων των σπονδυλωτών και η παρουσία της διακρίνει τους νευράξονες 
από τους δενδρίτες (Lackie & Dow, 2002, σ. 266). 
9 Καταστάσεις όπως το οξειδωτικό στρες και η υπερθερμία έχουν συσχετισθεί με αύξηση της 
διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Ως εκ τούτου, η χρόνια χορήγηση MDMA έχει 
δειχθεί ότι επιφέρει επίσης αντίστοιχη αύξηση (βλέπε Quinton & BryanYamamoto, 2006). 
10 Έχει δειχθεί ότι η ταυτόχρονη λήψη METH με τον ανταγωνιστή των D2 υποδοχέων της ντοπαμίνης 
ρακλοπρίδη σε υπο-χρόνια χορήγηση (για 5 ημέρες) φαίνεται ότι επάγει την προκαλούμενη από τη 
METH διεγερσιτοξικότητα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το εύρημα ότι η αντίστοιχη 
συγχορήγηση με αλοπεριδόλη, ένα κλασικό αντιψυχωσικό, αύξησε σημαντικά την πρωτεόλυση της 
δενδριτικής σπεκτρίνης και την απώλεια κυττάρων στη μέλαινα ουσία, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
λήψη αντιψυχωσικών φαρμάκων μετά από τη χορήγηση METH, όπως για παράδειγμα συνηθίζεται να 
χορηγείται αλοπεριδόλη μετά από λήψη υψηλής δόσης METH, πιθανόν να επάγει την καταστροφή 
κυττάρων εντός της μέλαινας ουσίας και ακολούθως να επιφέρει εξωπυραμιδική κινητική 
δυσλειτουργία (βλέπε Quinton & BryanYamamoto, 2006). 



  
 



Γ.1. Περιγραφή του Ερευνητικού Ερωτήματος 

 

Όπως έγινε κατανοητό από την εισαγωγή, τα κανναβινοειδή φαίνεται ότι 

χαρακτηρίζονται από ποικίλες δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η 

νευροπροστασία. Αρκετά από τα κανναβινοειδή έχουν δειχθεί ικανά να παρέχουν 

προστασία από διάφορους νευροτοξικούς παράγοντες και διεργασίες, όπως 

διεγερσιτοξικότητα, ισχαιμική προσβολή, υποξία, εγκεφαλικά τραύματα και 

οξειδωτικό στρες και φαίνονται να εμπλέκονται στον έλεγχο της απόφασης 

επιβίωσης/θανάτου του κυττάρου στο ΚΝΣ αλλά και το ΠΝΣ. Επιπλέον, διαθέτουν 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και ρυθμίζουν την απελευθέρωση προφλεγμονωδών 

κυτταροκινών από την ενεργοποίηση της μικρογλοίας. Χάρη σε αυτές τις επιδράσεις 

τους, πολλά από τα κανναβινοειδή φαίνεται να είναι αποτελεσματικά σε διάφορες 

νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπως η νόσος Parkinson, η νόσος Alzheimer, η 

χορεία Huntington, η πολλαπλή σκλήρυνση κ.λπ.1 

Επίσης, είναι γνωστό ότι διάφορα αμφεταμινικά παράγωγα, μεταξύ των 

οποίων η METH και η MDMA, αποτελούν ισχυρές τοξίνες σεροτονινεργικών και 

ντοπαμινεργικών νευρώνων. Δεδομένα δείχνουν ότι παρόμοιοι παθογόνοι 

παράγοντες, όπως το οξειδωτικό στρες, η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, η 

διεγερσιτοξικότητα, ο μη ομαλός χειρισμός των πρωτεϊνών και διάφορα φλεγμονώδη 

ερεθίσματα, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στην εκδήλωση των 

περισσότερων νευροεκφυλιστικών διαταραχών όσο και στη νευροτοξικότητα που 

προκαλούν τα εν λόγω αμφεταμινικά παράγωγα2. 

Δεδομένου ότι τα κανναβινοειδή χαρακτηρίζονται από ποικίλες 

νευροπροστευτικές δράσεις και έχουν δειχθεί ικανά να αναστέλλουν αρκετές από τις 

ανωτέρω παθολογικές διαδικασίες, θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά 

αναστρέφοντας τον προκαλούμενο από την METH και την MDMA νευροεκφυλισμό. 

Η διαπίστωση ότι, παρόλο που ο προκαλούμενος από τα αμφεταμινικά αυτά 

παράγωγα νευροεκφυλισμός σε τρωκτικά αλλά και σε πρωτεύοντα θηλαστικά εκτός 

του ανθρώπου είναι αποδεδειγμένος, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να τον 

τεκμηριώνουν στον άνθρωπο3, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αρκετοί από τους 

ανθρώπους χρήστες MDMA είναι πολυχρήστες και σημαντικό ποσοστό τους φαίνεται 

                                                 
1 Βλέπε Κεφάλαιο Β.4. 
2 Βλέπε Κεφάλαιο Β.5. 
3 Βλέπε Κεφάλαιο Β.5. 
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να κάνει επίσης χρήση κάνναβης (βλέπε Gouzoulis-Mayfrank & Daumann, 2006b· 

Parrott, Milani, Gouzoulis-Mayfrank & Daumann, 2007), ενισχύει την ανωτέρω 

υπόθεση. Για να αναλογισθούμε τη συχνότητα συνδυασμένης χρήσης MDMA και 

κάνναβης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι Strote, Lee & Wechsler (2002) μελετώντας 

14.000 φοιτητές στις Η.Π.Α. βρήκαν ότι το 5% αυτών έκανε χρήση MDMA εκ των 

οποίων το 92% έκανε επίσης χρήση κάνναβης και οι Wish, Fitzelle, O'Grady, Hsu & 

Arria (2006) βρήκαν ότι το 9% των φοιτητών του Αμερικανικού κολλεγίου Δυτικής 

Ακτής (east coast American college) έκανε χρήση MDMA, από τους οποίους το 98% 

λάμβανε επίσης κάνναβη. Στην υπόθεση της ενδεχόμενης νευροπροστασίας που 

παρέχουν τα κανναβινοειδή έναντι του προκαλούμενου από τα εν λόγω αμφεταμινικά 

παράγωγα νευροεκφυλισμού συμβάλλουν επιπρόσθετα ευρήματα που δείχνουν ότι η 

συνδυασμένη χρήση MDMA και κάνναβης τροποποιεί διάφορες από τις δράσεις της 

MDMA, όπως μειώνει την προκαλούμενη από την MDMA αύξηση της 

θερμοκρασίας, του οξειδωτικού στρες και της εγρήγορσης (βλέπε Parrott et al., 2007), 

κάποιες εκ των οποίων θα μπορούσαν να σχετίζονται με νευροπροστασία (π.χ. 

μείωση του οξειδωτικού στρες και της υπερθερμίας). 

Η ανωτέρω υπόθεση ισχυροποιείται και από κάποια λιγοστά ευρήματα 

προκλινικών μελετών. Για παράδειγμα, οι Morley, Li, Hunt, Mallet & McGregor 

(2004) έδειξαν ότι η συγχορήγηση Δ9-THC ή CP 55,940, συνθετικός αγωνιστής των 

υποδοχέων των κανναβινοειδών, και MDMA σε επίμυες για δύο ημέρες τροποποίησε 

τις προκαλούμενες από την MDMA δράσεις, προκαλώντας μειωτική τάση της 

υπερκινητικότητας, μείωση της υπερθερμίας και μερική αναστροφή της μείωσης της 

5-HT και του 5-HIAA σε διάφορες εγκεφαλικές περιοχές. Επίσης, σε πρόσφατη 

μελέτη, οι Torres et al. (2010) έδειξαν ότι η χορήγηση MDMA σε επίμυες προκαλεί 

την άμεση αύξηση της έκφρασης του CB2 υποδοχέα των κανναβινοειδών στην 

μικρογλοία, καθώς και ότι η χορήγηση του JWH-015, ενός αγωνιστή των CB2 

υποδοχέων, 1 ώρα πριν και 6 ώρες μετά την χορήγηση της MDMA, προκάλεσε 

μείωση της προκαλούμενης από την MDMA ενεργοποίησης της μικρογλοίας και 

απελευθέρωσης της ιντερλευκίνης-1β, η οποία έχει συσχετισθεί με την πρόκληση 

υπερθερμίας, και μερικώς μείωσε τη σεροτονινεργική νευροτοξικότητα. Ακόμη, οι 

Touriño, Zimmer & Valverde (2010) έδειξαν σε μυς ότι η Δ9-THC χορηγούμενη 1 

ώρα πριν από κάθε χορήγηση MDMA (4 χορηγήσεις) ανέστειλε την προκαλούμενη 

από την MDMA υπερθερμία και ενεργοποίηση της μικρογλοίας καθώς και την 
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ντοπαμινεργική νευροτοξικότητα, η οποία ωστόσο παρατηρήθηκε μόνο όταν η 

MDMA χορηγούνταν σε αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος (26 ºC). 

Δεδομένων των όσων προαναφέρθηκαν, θεωρήσαμε εύλογο να εξετάσουμε τη 

δυνατότητα προστατευτικής δράσης των κανναβινοειδών έναντι της 

νευροτοξικότητας που προκαλείται από τα εν λόγω αμφεταμινικά παράγωγα. 

Λαμβάνοντας υπόψιν μας ότι η MDMA αλλά και η METH χαρακτηρίζονται από 

υψηλό δυναμικό κατάχρησης και εθισμού στον άνθρωπο και προκαλούν 

σεροτονινεργικό και ντοπαμινεργικό εκφυλισμό, ήταν προτεραιότητά μας να 

δοκιμάσουμε τις όποιες επιδράσεις των κανναβινοειδών έναντι του νευροεκφυλισμού 

αυτού. Ωστόσο, για το λόγο ότι η αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών έναντι 

του ντοπαμινεργικού εκφυλισμού έχει δειχθεί επανειλημμένως στη βιβλιογραφία4 σε 

αντίθεση με τον σεροτονινεργικό, αλλά και διότι η MDMA και αντίστοιχα 

αμφεταμινικά παράγωγα αποτελούν τοξίνες με περισσότερη εκλεκτικότητα ως προς 

το σεροτονινεργικό σύστημα, επιλέξαμε να διερευνήσουμε τις ενδεχόμενες 

προστατευτικές δράσεις των κανναβινοειδών αναφορικά με τον εκφυλισμό του εν 

λόγω συστήματος. Το κανναβινοειδές μόριο που επιλέχθηκε στην μελέτη μας ήταν το 

HU-210, διότι αποτελεί αγωνιστή και των δύο υποδοχέων των κανναβινοειδών5, είναι 

ένα από τα ισχυρότερα σε δραστικότητα κανναβινοειδή (βλέπε Pop, 1999) και έχει 

δειχθεί ότι διαθέτει νευροπροστατευτικές ιδιότητες6. Επιπλέον, στην επιλογή του 

συνέβαλε το γεγονός ότι προκαλεί υποθερμία (Ovadia, Wohlman, Mechoulam & 

Weidenfeld, 1995) και όπως έχει προαναφερθεί, η υποθερμία παρέχει 

νευροπροστατευτικές επιδράσεις στον παρατηρούμενο από τα αμφεταμινικά 

παράγωγα νευροεκφυλισμό7. Μάλιστα, μελέτη των Leker, Gai, Mechoulam & 

Ovadia (2003) έδειξε ότι η νευροπροστατευτική δράση του HU-210 σε in vivo ζωικό 

πειραματικό πρότυπο εγκεφαλικής ισχαιμίας, όπως εκτιμήθηκε από την μείωση του 

όγκου της περιοχής της θρόμβωσης και της κινητικής δυσλειτουργίας, αναστράφηκε 

πλήρως όταν τα ζώα εκτέθηκαν σε λαμπτήρα θερμότητας, ο οποίος διατήρησε τη 

θερμοκρασία τους στα φυσιολογικά επίπεδα αναστέλλοντας την προκαλούμενη από 

το HU-210 υποθερμία. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει τη συμμετοχή της 

προκαλούμενης από το HU-210 υποθερμίας στους μηχανισμούς των 

νευροπροστατευτικών ιδιοτήτων του. Επίσης, ένας επιπρόσθετος λόγος που 

                                                 
4 Βλέπε Κεφάλαιο Β.4. 
5 Βλέπε Κεφάλαια Β.3 και Β.4. 
6 Βλέπε Κεφάλαιο Β.4. 
7 Βλέπε Κεφάλαιο Β.5. 
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επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κανναβινοειδές είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα 

στη βιβλιογραφία αναφορικά με τις νευροπροστατευτικές του επιδράσεις in vivo. Η 

χορήγησή του επιλέχθηκε να ξεκινά μετά και όχι πριν από την έναρξη του 

σεροτονινεργικού εκφυλισμού8, έτσι ώστε να εξακριβωθεί εάν και κατά πόσο είναι 

ικανό να αναστείλει τη διαδικασία του προς εξέλιξη εκφυλισμού. 

Για την πρόκληση του σεροτονινεργικού εκφυλισμού επιλέξαμε να 

χρησιμοποιήσουμε την 5,7-DHT. Η 5,7-DHT είναι μια ισχυρή σεροτονινεργική 

τοξίνη, η οποία αντανακλά τις τοξικές επιδράσεις της MDMA και των αντίστοιχων 

αμφεταμινικών παραγώγων στο σεροτονινεργικό σύστημα και έχει χρησιμοποιηθεί 

ως θετικός έλεγχος στη μελέτη της εν λόγω νευροτοξικότητας από τα αμφεταμινικά 

αυτά παράγωγα9. Δεδομένου ότι η 5,7-DHT καταστρέφει τις σεροτονινεργικές 

απολήξεις μέσω της έγχυσής της είτε στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό είτε άμεσα στο 

εγκεφαλικό παρέγχυμα (βλέπε Baumgarten & Björklund, 1976· Baumgarten, Klemm, 

Sievers & Schlossberger, 1982), επιλέξαμε να την εισάγουμε στον εγκέφαλο 

εγχέοντάς την αμφίπλευρα μέσω των πλάγιων κοιλιών εντός του εγκεφαλονωτιαίου 

υγρού, έτσι ώστε να μεταφερθεί σε ολόκληρο τον εγκέφαλο και να μπορέσουμε να 

μελετήσουμε τη σεροτονινεργική τοξικότητα σε αριθμό εγκεφαλικών δομών10. 

Για την εκτίμηση του σεροτονινεργικού εκφυλισμού υπολογίσθηκε η 

περιεκτικότητα της 5-HT και του 5-HIAA στον ιππόκαμπο, το ραβδωτό σώμα και τον 

μετωπιαιο-βρεγματικού φλοιό, δομές που προσβάλλονται από τη χορήγηση 5,7-DHT, 

MDMA και αντίστοιχων αμφεταμινικών παραγώγων11,  με τη χρήση της τεχνικής της 

υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) με ηλεκτροχημικό ανιχνευτή. 

Επιπλέον, εξετάσθηκε ο ρυθμός ανακύκλησης της 5-HT, ο οποίος υπολογίσθηκε με 

βάση τον λόγο του 5-HIAA προς τη 5-HT (5-HIAA/5-HT), για τις ανωτέρω 

εγκεφαλικές περιοχές. Τέλος, για την εκτίμηση συγκεκριμένα των σεροτονινεργικών 

απολήξεων, οι οποίες προσβάλλονται από την 5,7-DHT, την MDMA και τα 

αντίστοιχα αμφεταμινικά παράγωγα12, εκτιμήθηκε η πυκνότητα του SERT μέσω της 

τεχνικής δέσμευσης της [3H]παροξετίνης13. 

 

 
8 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο Δ.1. 
9 Βλέπε Κεφάλαιο Β.5. 
10 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο Δ.1 και Δ.2. 
11 Βλέπε Κεφάλαιο Β.5. 
12 Βλέπε Κεφάλαιο Β.5. 
13 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο Δ.2. 



  
 



Δ.1. Πειραματόζωα, Χειρουργικές Επεμβάσεις και Χορηγή-
σεις Φαρμάκων 

 

Δ.1.1. Πειραματόζωα 

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν αρσενικοί επίμυες 

στελέχους Sprague-Dawley, βάρους 280-350 γραμμαρίων. Κατά τη διάρκεια των 

πειραματικών χειρισμών, οι επίμυες διέμεναν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του 

Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 

Υγείας, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα πειραματόζωα, πριν τις εγχειρίσεις, ήταν 

τοποθετημένα σε κλωβούς ανά τέσσερα έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και 

νερό. Οι συνθήκες διαμονής στο ζωοτροφείου ήταν ελεγχόμενες, με θερμοκρασία 

στους 21±1 °C και σταθερή εναλλαγή περιόδων φωτός/σκότους ανά 12 ώρες 

(περίοδος φωτός 08.00-20.00 / περίοδος σκότους 20.00-08.00). Πριν από την έναρξη 

των πειραματικών διαδικασιών τα πειραματόζωα εξοικειώνονταν με τον 

πειραματιστή. Ο χειρισμός των πειραματόζωων πριν και κατά τη διάρκεια των 

πειραμάτων πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την 

Φροντίδα και Χρήση των Πειραματόζωων (EEC Council 86/609· 27/01/1992, No 

116). 

 

 

Δ.1.2. Φάρμακα 

Το HU-210 [ευγενική χορηγία του Prof. Raphael Mechoulam (Σχολή 

Φαρμακολογίας, Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ)] διαλύθηκε σε έκδοχο 

αποτελούμενο από 5% διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), 5% κρεμοφόριο (cremophor 

EL) και 90% φυσιολογικό ορό (0.9% NaCl) και χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά (i.p.) 

σε όγκο 3 ml/kg του σωματικού βάρους. Στην ομάδα των πειραματόζωων που δεν 

λάμβαναν HU-210, χορηγούνταν το αντίστοιχο έκδοχο στον ίδιο όγκο. Η 

υδροχλωρική δεσιπραμίνη (DMI) (Sigma-Aldrich) διαλύθηκε σε φυσιολογικό ορό και 

εγχύθηκε (i.p.) σε όγκο 3 ml/kg του σωματικού βάρους. Η 5,7-διϋδροξυτρυπταμίνη 

(5,7-DHT) φωσφοκρεατίνη (Sigma-Aldrich), αφού διαλύθηκε σε 5 μl εκδόχου 

αποτελούμενου από 1% ασκορβικό οξύ, ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση, και 99% 

φυσιολογικό ορό, εγχύθηκε άμεσα ενδοεγκεφαλοκοιλιακά (i.c.v.). Στην ομάδα των 
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πειραματόζωων που δεν έλαβαν 5,7-DHT, εγχύθηκε το αντίστοιχο έκδοχο στον ίδιο 

όγκο. 

 

 

Δ.2.3. Χειρουργικές επεμβάσεις 

   Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνταν ενώ τα πειραματόζωα 

βρίσκονταν υπό γενική αναισθησία. Η αναισθησία πραγματοποιήθηκε με την 

ενδομυϊκή χορήγηση (i.m.) ξυλαζίνης (10 mg/kg) και υδροχλωρικής κεταμίνης (100 

mg/kg). Για την μείωση των βρογχικών εκκρίσεων και την αποφυγή της 

βραδυκαρδίας και της πιθανής καρδιακής ανακοπής που μπορεί να προκαλέσει η 

υδροχλωρική κεταμίνη χορηγήθηκε θειική ατροπίνη (0.6mg/kg, i.m.). Κατόπιν, τα 

ζώα τοποθετήθηκαν σε στερεοταξική συσκευή για επίμυες (David Kopf Instruments, 

Tujunga CA) όπου και τους εμφυτεύθηκαν δύο οδηγοί μικροσωληνίσκων έγχυσης, 

ένας για κάθε πλάγια εγκεφαλική κοιλία. Οι συντεταγμένες προσδιορίστηκαν από τον 

στερεοταξικό άτλαντα των Paxinos & Watson (2007) (προσθιοπίσθια - 1.00 mm με 

σημείο αναφοράς το βρέγμα, πλάγια ± 1.5 mm από τη μέση γραμμή και - 4.0 mm 

ραχιαιο-κοιλιακά από την επιφάνεια του κρανίου). Μετά την εμφύτευση, τα 

πειραματόζωα τοποθετήθηκαν ατομικά σε κλωβούς όπου και παρέμειναν μέχρι το 

τέλος των πειραματικών διαδικασιών. 

 
 
Δ.1.4. Αμφίπλευρες μικροεγχύσεις της 5,7-DHT 

Μετά το πέρας των εμφυτεύσεων τα πειραματόζωα παρέμειναν ανέπαφα για 

μια εβδομάδα ώστε να αναρρώσουν πλήρως από τη χειρουργική επέμβαση. Κατόπιν, 

τους προ-χορηγήθηκε DMI σε δόση 25 mg/kg (i.p.), έτσι ώστε να προστατευτούν οι 

νοραδρενεργικοί νευρώνες από την τοξικότητα (βλέπε Björklund, Baumgarten & 

Rensch, 1975), και 30 λεπτά αργότερα τα πειραματόζωα, υπό αναισθησία με διαιθυλ-

αιθέρα, δέχθηκαν i.c.v. εγχύσεις 5,7-DHT, σε δόση 5 μg/5 μl/κοιλία και ταχύτητα 

ροής 2 μl/λεπτό (2.5 λεπτά συνολική διάρκεια έγχυσης). Η επιλογή της δόσης της 5,7-

DHT (5 μg/κοιλία) πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την πρόκληση μιας σχετικά 

«μικρής» αλλά υπαρκτής σεροτονινεργικής «βλάβης» (βλέπε Choi, Jonak & 

Fernstrom, 2004), έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα αδυναμίας αναστροφής της 

τοξικότητας από το HU-210, η οποία θα οφείλεται στην ιδιαίτερα αυξημένη, και ως 

εκ τούτου μη αναστρέψιμη, σεροτονινεργική «καταστροφή». Για την 
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πραγματοποίηση των μικροεγχύσεων, το διάλυμα που περιείχε την τοξίνη (5 μg/5 μl) 

τοποθετήθηκε σε τριχοειδή σωλήνα ο οποίος ενώθηκε από τη μία πλευρά με το 

μικροσωληνίσκο έγχυσης και από την άλλη με τη σύριγγα (Hamilton 100 μl) της 

αντλίας έγχυσης, η οποία ήταν γεμάτη με φυσιολογικό ορό. Ύστερα, ενεργοποιούταν 

η αντλία έως ότου το διάλυμα με την τοξίνη, ρέοντας μέσα από τον μικροσωληνίσκο 

έγχυσης, έφθανε στην άκρη του. Αμέσως μετά, ο μικροσωληνίσκος τοποθετούταν 

εντός του ενός οδηγού που ήταν εμφυτευμένος σε μία από τις εγκεφαλικές κοιλίες 

του πειραματόζωου και ενεργοποιούταν η αντλία ώσπου να εγχυθούν 5 μl του 

διαλύματος εντός της κοιλίας. Αφού αφηνόταν για ένα επιπλέον λεπτό εντός του 

οδηγού ο μικροσωληνίσκος έγχυσης, έτσι ώστε να εισχωρήσει στην κοιλία 

ολόκληρος ο όγκος του διαλύματος, τότε τοποθετούταν στον διπλανό οδηγό και η 

αντίστοιχη διαδικασία επαναλαμβανόταν για την άλλη εγκεφαλική κοιλία του 

πειραματόζωου. Αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε για μια 

επιπρόσθετη ομάδα πειραματόζωων, στην οποία το εγχεόμενο διάλυμα δεν περιείχε 

5,7-DHT, αλλά έκδοχο. Επομένως, κατά την πειραματική αυτή φάση, τα 

πειραματόζωα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 

1. ομάδα ζώων που έλαβε αμφίπλευρη μικροέγχυση 5,7-DHT και 

2. ομάδα ζώων που έλαβε αμφίπλευρη μικροέγχυση του αντίστοιχου εκδόχου. 

 

 

Δ.1.5. Χρόνια χορήγηση του HU-210 

Αμέσως μετά το πέρας των i.c.v. εγχύσεων, κάθε ομάδα πειραματόζωων 

χωρίστηκε σε δύο επιπλέον υποομάδες· η μία ομάδα λάμβανε για 14 ημέρες i.p. 

εγχύσεις (χρόνια χορήγηση) HU-210 και η άλλη ομάδα το αντίστοιχο έκδοχο. 

Επομένως, στην πειραματική αυτή φάση τα πειραματόζωα διαχωρίστηκαν σε 4 

ομάδες: 

1. ομάδα πειραματόζωων που έλαβε αμφίπλευρη μικροέγχυση 5,7-DHT και 

κατόπιν 14 χορηγήσεις HU-210 (ομάδα 5,7-DHT+HU-210), 

2. ομάδα πειραματόζωων που έλαβε αμφίπλευρη μικροέγχυση του εκδόχου της 

τοξίνης και κατόπιν 14 χορηγήσεις HU-210 (ομάδα Έκδοχο+HU-210), 

3. ομάδα πειραματόζωων που έλαβε αμφίπλευρη μικροέγχυση 5,7-DHT και 

κατόπιν 14 χορηγήσεις του εκδόχου του κανναβινοειδούς (ομάδα 5,7-

DHT+Έκδοχο) και 
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4. ομάδα πειραματόζωων που έλαβε αμφίπλευρη μικροέγχυση του εκδόχου της 

τοξίνης και κατόπιν 14 χορηγήσεις του εκδόχου του κανναβινοειδούς (ομάδα 

Έκδοχο+ Έκδοχο). 

  Το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ των i.c.v. εγχύσεων και της 

πρώτης χορήγησης του κανναβινοειδούς ή του αντίστοιχου εκδόχου του ήταν 16 ώρες 

και επιλέχθηκε με βάση προηγμένες in vivo μελέτες που αφορούσαν 

νευροπροστατευτικές δράσεις κανναβινοειδών έναντι της ντοπαμινεργικής 

νευροτοξικότητας (βλέπε Lastres-Becker et al., 2005· García-Arencibia et al., 2007). 

Η δόση του HU-210 που χρησιμοποιήθηκε ήταν 80 μg/kg, και επιλέχθηκε μετά από 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από την αποτελεσματικότητα του εν λόγω 

κανναβινοειδούς σε διάφορες δράσεις του, όπως η κινητικότητα, και όχι αναφορικά 

με τις ενδεχόμενες νευροπροστατευτικές του δράσεις συγκεκριμένα, αφού δεν 

υπάρχουν δεδομένα για την δοσολογία του σε χρόνια i.p. χορήγηση σε in vivo 

μελέτες. Οι i.p. χορηγήσεις του HU-210 ή του αντίστοιχου εκδόχου 

πραγματοποιούνταν καθημερινά για 2 εβδομάδες την ίδια ακριβώς ώρα με αυτή της 

πρώτης χορήγησης. Κατόπιν, 2 ώρες μετά την τελευταία χορήγηση του φαρμάκου ή 

του εκδόχου, τα πειραματόζωα θυσιάστηκαν και οι εγκέφαλοί τους αφαιρέθηκαν 

άμεσα για επακόλουθη ανάλυση και εκτίμηση των σεροτονινεργικών παραμέτρων1. 

Το χρονικό διάστημα των 2 ωρών που μεσολαβούσε μεταξύ της τελευταίας 

χορήγησης και της θυσίας των ζώων επιλέχθηκε σύμφωνα με αντίστοιχες in vivo 

μελέτες (βλέπε Lastres-Becker et al., 2005· García-Arencibia et al., 2007). Ολόκληρη 

η πειραματική διαδικασία από τη φάση των χειρουργικών επεμβάσεων έως και τη 

θυσία των πειραματόζωων απεικονίζεται στο Σχήμα Δ.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Βλέπε Κεφάλαιο Δ.2. 



                                                                         Μέρος Δ      •      Μεθοδολογία      •                   93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Δ.1. Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διαδικασίας. 



Δ.2. Διαδικασίες Εκτίμησης της Σεροτονινεργικής «Βλάβης» 

 

Δ.2.1. Διαδικασία ανατομής 

Μετά το πέρας της πειραματικής διαδικασίας τα πειραματόζωα  θυσιάστηκαν 

με αποκεφαλισμό. Κατόπιν, αφαιρέθηκαν άμεσα οι εγκέφαλοι από τα οστά του 

κρανίου και τοποθετήθηκαν πάνω σε τριβλία (Petri dishes) τα οποία ήταν γεμάτα με 

πάγο. Στη συνέχεια, οι εγκέφαλοι «ξεπλύθηκαν» με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 

(PBS buffer), αποτελούμενο από 137 Mm NaCl, 2.7 Mm KCl, 10 Mm Na2HPO4 και 

1.76 Mm KH2PO4 διαλυμένα σε απιονισμένο H2O (d H2O), με pH 7.4. Έπειτα, έγινε 

εκτομή του ιππόκαμπου, του μετωπιαιο-βρεγματικού φλοιού και του ραβδωτού 

σώματος από κάθε εγκεφαλικό ημισφαίριο, και αφού ζυγίστηκαν, φυλάχθηκαν σε 

βαθιά κατάψυξη -80 °C έως ότου πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις της 

περιεκτικότητας των σεροτονινεργικών δεικτών και της πυκνότητας του SERT. Η 

διαδικασία ανατομής από τη στιγμή της εξαγωγής του εγκεφάλου έως και το ζύγισμα 

των προς ανάλυση εγκεφαλικών δομών πραγματοποιήθηκε σε χώρο με θερμοκρασία 

4 °C. 

 

 

Δ.2.2. Εκτίμηση των επιπέδων 5-ΗΤ και 5-HIAA  

Η νευροχημική εκτίμηση των σεροτονινεργικών δεικτών πραγματοποιήθηκε 

στις εγκεφαλικές δομές του ιππόκαμπου, του μετωπιαιο-βρεγματικού φλοιού και του 

ραβδωτού σώματος που προέρχονταν από το ένα ημισφαίριο για 28 ζώα. (Ν=28, Ν=7 

για κάθε ομάδα ζώων). Η επιλογή του ημισφαιρίου για τις αναλύσεις ήταν τυχαία 

σταθμισμένη, δηλαδή επιλέχθηκε τυχαία το προς ανάλυση ημισφαίριο από κάθε 

πειραματόζωο ενώ ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων του δεξιού ημισφαιρίου που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ίδιος με τον αντίστοιχο του αριστερού (αριστερό ημισφαίριο 

Ν=14, δεξί ημισφαίριο Ν=14). Αφού οι ιστοί ξεπάγωσαν, ομογενοποιήθηκαν και 

αποπρωτεϊνώθηκαν σε 0.2Ν διαλύματος υπερχλωρικού οξέος (Merck KgaA, 

Darmstadt, Germany), αποτελούμενο από 7.9 mM Na2S2O5 (Riedel-de-Haen AG, 

Seelze, Germany) και 1.3 mM Na2EDTA (Riedel-de-Haen AG, Seelze, Germany). Το 

ομογενοποίημα φυγοκεντρήθηκε στις 14,000 rpm για 30 λεπτά και το υπερκείμενο 

προϊόν συλλέχθηκε. Οι αναλύσεις των αποπρωτεϊνομένων δειγμάτων 

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της τεχνικής της υγρής χρωματογραφίας υψηλής 
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απόδοσης (HPLC) με ηλεκτροχημικό ανιχνευτή, όπως έχει περιγραφεί από τους 

Sharp et al (1987) και Papadopoulou-Daifotis, Antoniou, Vamvakidis, Kalliteraki & 

Varonos (1995) με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις (βλέπε Drossopoulou et al., 2004· 

Dalla et al., 2005· Antoniou et al., 2008). Για την ανάλυση της 5-HT και του 5-HIAA 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάστροφης φάσης - ιοντικού ζεύγους. Το διάλυμα 

της κινητής φάσης (υγρό έκλουσης) αποτελούνταν από ακετυλονιτρίλιο (Merck) 

αραιωμένο σε διάλυμα 50 mM φωσφορικών (σε αναλογία 10.5 / 91.5 αντίστοιχα), το 

οποίο περιείχε 300 mg/l 5-οκτύλιο νατριούχου άλατος (Merck) (το αντιδραστήριο του 

ιοντικού ζεύγους) και 20 mg/l Na2EDTA (Riedel-de Haen AG). Τα πρότυπα 

αναφοράς (reference standards) παρασκευάσθηκαν σε 0.2 N διάλυμα υπερχλωρικού 

οξέος που περιείχε 7.9 mM Na2S2O5 και 1.3 mM Na2EDTA. Η ευαισθησία των 

αναλύσεων δοκιμάζονταν συνεχώς χρησιμοποιώντας εξωτερικά πρότυπα (external 

standards). Το σύστημα της HPLC αποτελούνταν από ηλεκτροχημικό ανιχνευτή 

τύπου BAS-LC4B με ηλεκτρόδιο από υαλώδη άνθρακα, στήλες Hypersil, Elite C18 

150 mm × 2.1 mm, 5 μm (Thermo Electron, Cheshire, UK) και ήταν συνδεδεμένο με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα δείγματα ποσοτικοποιήθηκαν μέσω της σύγκρισης των 

περιοχών που βρίσκονταν κάτω από τις κορυφές της προς εξέταση ουσίας (της 5-HT 

ή του 5-HIAA) και των αντίστοιχων περιοχών από τα πρότυπα αναφοράς, 

χρησιμοποιώντας πρόγραμμα HPLC για ηλεκτρονικό υπολογιστή (Chromatography 

Station for Windows). Οι τελικές τιμές της περιεχόμενης 5-HT και του 5-HIAA για 

κάθε δομή εκφράσθηκαν ως προς το αντίστοιχο αρχικό βάρος του ιστού (μg/g ιστού). 

Επιπρόσθετα, υπολογίσθηκε ο λόγος της ανακύκλησης της 5-HT (5-HIAA/5-HT) σε 

μια προσπάθεια σαφέστερης και επιτυχέστερης εκτίμησης της σεροτονινεργικής 

λειτουργίας (βλέπε Cransac, Cottet-Emard, Pequignot & Peyrin, 1996· Connor, Kelly 

& Leonard, 1997).  

 

 

Δ.2.3. Ποσοτικός καθορισμός της πυκνότητας του SERT  

Για την εκτίμηση της πυκνότητας του SERT επιλέχθηκε η τεχνική της 

δέσμευσης της [3H]παροξετίνης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε βασίσθηκε στους 

Hewitt & Green (1994) και εφαρμόσθηκε με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Η 

δέσμευση της [3H]παροξετίνης πραγματοποιήθηκε για τη δομή του ιππόκαμπου από 

το ένα εγκεφαλικό ημισφαίριο κάθε πειραματόζωου (Ν=30, Ν=8 για κάθε μία από τις 
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ομάδες Έκδοχο+Έκδοχο και 5,7-DHT+Έκδοχο και Ν=7 για κάθε μία από τις ομάδες  

Έκδοχο+HU-210 και 5,7-DHT+HU-210). Όπως και στην νευροχημική εκτίμηση των 

σεροτονινεργικών παραμέτρων, η επιλογή του ημισφαιρίου (δεξί ή αριστερό) έγινε 

τυχαία και με σταθμισμένο τρόπο (αριστερό ημισφαίριο Ν=15, δεξί ημισφαίριο 

Ν=15). Αφότου οι ιστοί ξεπάγωσαν, σε κάθε δείγμα από κάθε ζώο προστέθηκε 

παγωμένο διάλυμα Tris– HCl (50 mM, pH 7.4), το οποίο περιείχε 120 mM NaCl και 

5 mM KCl. Ο όγκος του διαλύματος Tris που προστέθηκε σε κάθε δείγμα 

αναλογούσε σε 1 ml ανά 10 mg ιστού. Κατόπιν τα δείγματα ομογενοποίηθηκαν για 2 

λεπτά χρησιμοποιώντας τη συσκευή ομογενοποίησης Ultra-Turrax. Έπειτα, τα 

δείγματα (εις διπλούν) επωάστηκαν με [3H]παροξετίνη σε συγκέντρωση 1 nM για 60 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (25 oC). Για την εκτίμηση της μη ειδικής δέσμευσης 

χρησιμοποιήθηκε η προσθήκη 5-HT σε συγκέντρωση 100 mM σε ένα από τα δύο 

όμοια δείγματα κάθε ιστού. Η επώαση τερματίσθηκε με την προσθήκη κρύου 

διαλύματος Tris (4 ml) και την άμεση διήθηση μέσα από GF/C φίλτρα (Whatman) τα 

οποία ήταν τοποθετημένα σε συσκευή Millipore. Τα φίλτρα με τα κατάλοιπα της 

διήθησης ξεπλύθηκαν με 5 ml κρύου διαλύματος Tris για άλλες 3 φορές. Η 

διαδικασία της διήθησης πραγματοποιήθηκε χάρη στην αναρροφητική αντλία κενού 

με την οποία ήταν συνδεδεμένη η συσκευή Millipore. Στη συνέχεια τα φίλτρα με τα 

κατάλοιπα της διήθησης αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ειδικά μικρά δοχεία με 

την προσθήκη υγρού σπινθηρισμού, τα οποία με τη σειρά τους τοποθετήθηκαν στον 

εκτιμητή σπινθηρισμού για τον υπολογισμό των ραδιενεργών κρούσεων ανά λεπτό 

(cpm). Η διαφορά στα cpm μεταξύ του πρώτου δείγματος (δεν είχε επωαστεί με 5-

HT) και του αντίστοιχου δεύτερου δείγματος που είχε επωαστεί με 5-HT 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ειδικής δέσμευσης. Τέλος, τα cpm της 

ειδικής δέσμευσης εκφράσθηκαν ως fmoles/mg πρωτεΐνης. 

Οι συγκεντρώσεις της συνολικής πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα εκτιμήθηκαν 

σύμφωνα με την μέθοδο του Bradford (1976). Αρχικά, δημιουργήθηκαν διαλύματα 1 

ml (εις διπλούν) που περιείχαν είτε 50 μl από τον ομογενοποιημένο σε διάλυμα Tris 

προς εξέταση ιστό (βλέπε ανωτέρω) (πειραματικά διαλύματα), είτε την πρωτεΐνη 

βόειο λευκωματίνη (BSA) σε συγκεντρώσεις 0, 5, 10, 20, 30, 40 και 50 μl (πρότυπα 

διαλύματα). Η BSA ήταν αραιωμένη σε διάλυμα PBS σε αντιστοιχία 10 mg BSA/200 

ml PBS. Κατόπιν, προστέθηκε κρύο διάλυμα Tris σε τέτοιο όγκο, ώστε κάθε διάλυμα 

να έχει 200 μl συνολικό όγκο (από 150-200 μl). Στη συνέχεια σε κάθε διάλυμα 

προστέθηκαν 800 μl διαλύματος Bradford, το οποίο αποτελούταν από  0.5 mg/ml 
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Coomassie Blue G, 25% μεθανόλη και 42.5% H 3PO4. Όλη η διαδικασία που 

περιγράφηκε μέχρι αυτό το σημείο, πραγματοποιούταν ενώ τα διαλύματα βρίσκονταν 

τοποθετημένα σε πάγο. Μετά από ανάδευση των δειγμάτων σε συσκευή αναταράξεως 

(συσκευή vortex), συλλέχθηκαν 200 μl από κάθε δείγμα και τοποθετήθηκαν σε 

τριβλία Elisa (Elisa plate). Έπειτα, τα τριβλία Elisa τοποθετήθηκαν σε συσκευή 

φασματοφωτόμετρου και ο δείκτης απορροφησιμότητας κάθε δείγματος 

υπολογίσθηκε σε μήκος κύματος 595 nm. Το φασματοφωτόμετρο ήταν συνδεδεμένο 

με εκτυπωτή. Τέλος, με τα αποτελέσματα κατασκευάσθηκαν πρότυπες καμπύλες 

απορροφησιμότητας/περιεκτικότητας πρωτεΐνης για τα πρότυπα διαλύματα, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν στον προσδιορισμό της περιεχόμενης πρωτεΐνης κάθε 

πειραματικού δείγματος. 

 

 

Δ.2.4. Στατιστική ανάλυση 

  Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 17η 

έκδοση του Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS) για 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα των Windows. Όλα τα δεδομένα 

εκφράστηκαν ως μέσοι όροι ± τα τυπικά σφάλματα μέτρησης (SEMs). Για την 

ανάλυση των δεδομένων (5-HT, 5-HIAA, ανακύκληση 5-HT και δέσμευση 

[3H]παροξετίνης) σε κάθε εγκεφαλική δομή χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο 

της Διπλής Μη Συσχετισμένης Ανάλυσης Διακύμανσης [two-way analysis of 

variance (two-way ANOVA)], με σταθερούς παράγοντες (fixed factors) (ανεξάρτητες 

μεταβλητές) την χρόνια χορήγηση φαρμάκου (δύο επίπεδα: HU-210 και Έκδοχο) και 

την συνθήκη τοξικότητας (δύο επίπεδα: 5,7-DHT και Έκδοχο). Οι στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων των παραγόντων, εφόσον ήταν αναγκαίο, 

διερευνήθηκαν με τη χρήση πολλαπλών συγκρίσεων μέσω του στατιστικού κριτηρίου 

t (T-test) για ανεξάρτητα δείγματα (Independent-Samples T-test) με την προσθήκη 

της διόρθωσης Bonferoni (Bonferoni’s correction). Η διόρθωση Bonferoni ρυθμίζει  

τη στατιστική σημαντικότητα (P) μιας σύγκρισης ανάλογα με τον αριθμό (Ν) των 

δυνατών συγκρίσεων (P διορθωμένο = P αρχικό x Ν συγκρίσεων) ή εναλλακτικά 

προσαρμόζει την τιμή του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας (τιμή άλφα) 

ανάλογα με τον αριθμό των συγκρίσεων (τιμή άλφα διορθωμένη = τιμή άλφα 

(συνήθως 0.05) / Ν συγκρίσεων), έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα στατιστικού 
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λάθους τύπου Ι. Στην παρούσα μελέτη η διόρθωση Bonferoni πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε 

αυτό του 0.05 (τιμή άλφα = 0.05) και οποιαδήποτε τιμή με p μικρότερο αυτού (p < 

0.05) θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντική.  

 



  
 



Ε.1. Νευροχημικές Μελέτες 

 

Ε.1.1. Η επίδραση της χρόνιας χορήγησης HU-210 στα επίπεδα της 5-
HT μετά από την έγχυση 5,7-DHT 

Οι επιδράσεις της 5,7-DHT καθώς και της χρόνιας χορήγησης HU-210 στα 

επίπεδα της 5-HT στον ιππόκαμπο, στο ραβδωτό και στο μετωπιαιο-βρεγματικό 

φλοιό απεικονίζονται στο Σχήμα Ε.1. 

Η διπλή μη συσχετισμένη ANOVA έδειξε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση της συνθήκης τοξικότητας με τη χορήγηση φαρμάκου για την 5-HT 

στην εγκεφαλική δομή του ιππόκαμπου (F1,24 = 19.684, p < 0.001). Με την εφαρμογή 

των μη συσχετισμένων ελέγχων t φάνηκε ότι η 5,7-DHT μείωσε σημαντικά την 

περιεχόμενη 5-HT στην εν λόγω δομή (p < 0.001). Αναφορικά με τη χρόνια 

χορήγηση του HU-210, παρατηρήθηκε ότι δεν επηρέασε την περιεκτικότητα της 5-

HT απουσία της τοξίνης αφού διατηρήθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα (p > 0.05), τα 

οποία επίσης διέφεραν σημαντικά από εκείνα της 5,7-DHT (p < 0.001). Αντίθετα, το 

HU-210 ανέστειλε σημαντικά την προκαλούμενη από την 5,7-DHT μείωση της 5-HT 

στον ιππόκαμπο (p < 0.001). Ωστόσο, δεν κατάφερε να επαναφέρει τη 5-HT 

επακριβώς στα φυσιολογικά της επίπεδα (απουσία της 5,7-DHT), παρουσιάζοντας 

μια μικρή στατιστική διαφορά (p < 0.05) (βλέπε Σχήμα Ε.1.α). 

Για την δομή του ραβδωτού, η διπλή μη συσχετισμένη ANOVA κατέδειξε 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνθήκης τοξικότητας και της 

χορήγησης φαρμάκου αναφορικά με τα επίπεδα της περιεχόμενης 5-HT (F1,24 = 

6.283, p < 0.05). Όπως έδειξε ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα, η έγχυση της 5,7-

DHT προκάλεσε στατιστικά σημαντική μείωση της 5-HT και σε αυτή τη δομή (p < 

0.01). Η περιεκτικότητα της 5-HT δεν παρουσίασε διαφορά μετά από τις 

επαναλαμβανόμενες i.p. χορηγήσεις του HU-210, παραμένοντας σε αντίστοιχα 

επίπεδα με εκείνα της ομάδας του εκδόχου (p > 0.05). Ακολούθως, στατιστικά 

σημαντικά μειωμένη εμφανίσθηκε η περιεχόμενη 5-HT στην ομάδα που εγχύθηκε 

5,7-DHT συγκριτικά με την ομάδα που λάμβανε μόνο HU-210 (p < 0.001), αλλά και 

με την ομάδα στην οποία χορηγούνταν HU-210 μετά την έγχυση της τοξίνης (p < 

0.05), καταδεικνύοντας την αναστροφή της προκαλούμενης από την τοξίνη μείωσης 

της 5-HT από τη χρόνια χορήγηση του HU-210. Μάλιστα, το HU-210 εμφανίσθηκε 

να επαναφέρει πλήρως την περιεχόμενη 5-HT, αφού τα επίπεδα της 5-HT μεταξύ της  
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Σχήμα Ε.1. Σχηματική απεικόνιση της περιεχόμενης 5-HT στον ιππόκαμπο (α), στο ραβδωτό (β) 
και στο μετωπιαιο-βρεγματικό φλοιό (γ). Οι κατακόρυφες μπάρες αναπαριστούν τα SEMs. Ο 
αστερίσκος (*) καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με την ομάδα των 
εκδόχων (Έκδοχο + Έκδοχο) (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001)· Η δίεση (#) υποδηλώνει 
στατιστικά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με την ομάδα της 5,7-DHT (5,7-DHT + Έκδοχο) (#p 
< 0.05, ###p < 0.001). 
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ομάδας που λάμβανε μόνο τα έκδοχα και της ομάδας που λάμβανε HU-210 και στην 

οποία είχε εγχυθεί 5,7-DHT δεν διέφεραν σημαντικά (p > 0.05) (βλέπε Σχήμα Ε.1.β). 

Σύμφωνα με την μη συσχετισμένη διπλή ANOVA, δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνθήκης τοξικότητας και της χορήγησης 

φαρμάκου αναφορικά με τα επίπεδα της περιεχόμενης 5-HT για την περιοχή του 

μετωπιαιο-βρεγματικού φλοιού (F1,24 = 0.363, p > 0.05). Επίσης, ούτε οι κύριες 

επιδράσεις της συνθήκης της τοξικότητας (F1,24 = 1.940, p > 0.05) και της χορήγησης 

φαρμάκου (F1,24 = 0.182, p > 0.05) ήταν στατιστικά σημαντικές (Σχήμα Ε.1.γ). 

 

 

Ε.1.2. Η επίδραση της χρόνιας χορήγησης HU-210 στα επίπεδα του 5-
HIAA μετά από την έγχυση 5,7-DHT 

Οι επιδράσεις της 5,7-DHT καθώς και της χρόνιας χορήγησης HU-210 στα 

επίπεδα του 5-HIAA στον ιππόκαμπο, στο ραβδωτό και στο μετωπιαιο-βρεγματικό 

φλοιό απεικονίζονται στο Σχήμα Ε.2. 

Η διπλή μη συσχετισμένη ANOVA έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνθήκης τοξικότητας και της χορήγησης 

φαρμάκου αναφορικά με τα επίπεδα του 5-HIAA για την περιοχή του ιππόκαμπου 

(F1,24 = 1.644, p > 0.05). Ωστόσο, οι κύριες επιδράσεις της συνθήκης της τοξικότητας 

(F1,24 = 15.915, p < 0.01) και της χορήγησης φαρμάκου (F1,24 = 8.576, p < 0.01) ήταν 

στατιστικά σημαντικές. Αναφορικά με τη συνθήκη τοξικότητας, ο έλεγχος t για 

ανεξάρτητα δείγματα έδειξε ότι η περιεκτικότητα του 5-HIAA παρουσιάστηκε 

σημαντικά μειωμένη στην ομάδα που εγχύθηκε 5,7-DHT συγκριτικά με την ομάδα 

που έλαβε έκδοχο (p < 0.05). Μεταξύ των ομάδων που εκτέθηκαν σε χρόνια 

χορήγηση HU-210 η έγχυση της 5,7-DHT μείωσε τα επίπεδα του 5-HIAA, αν και η 

στατιστική διαφορά ήταν οριακή (p = 0.034). Όσoν αφορά τη χορήγηση φαρμάκου, η 

επαναλαμβανόμενη έκθεση σε HU-210 δεν προκάλεσε στατιστικά σημαντικές 

μεταβολές στην περιεκτικότητα του 5-HIAA, ούτε στη συνθήκη των ζώων που δεν 

έλαβαν 5,7-DHT, αν και παρουσίασε αυξητική τάση (p = 0.08), αλλά ούτε και στη 

συνθήκη των ζώων που εγχύθηκε 5,7-DHT (p > 0.05) (βλέπε Σχήμα Ε.2.α). 

Στο ραβδωτό, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση 

μεταξύ της συνθήκης τοξικότητας και της χορήγησης φαρμάκου σχετικά με τα  
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Σχήμα Ε.2. Σχηματική απεικόνιση των συγκεντρώσεων του 5-HIAA στον ιππόκαμπο (α), στο 
ραβδωτό (β) και στο μετωπιαιο-βρεγματικό φλοιό (γ). Οι κατακόρυφες μπάρες αναπαριστούν τα 
SEMs. Ο αστερίσκος (*) καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με την 
ομάδα των εκδόχων (Έκδοχο + Έκδοχο) (*p < 0.05)· Η δίεση (#) υποδηλώνει στατιστικά 
σημαντικές διαφορές συγκριτικά με την ομάδα της 5,7-DHT (5,7-DHT + Έκδοχο) (#p < 0.05)· 
Το θετικό πρόσημο (+) δείχνει στατιστικά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με την ομάδα του 
HU-210 (Έκδοχο + HU-210) (+p < 0.05)  
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επίπεδα του 5-HIAA, όπως κατέδειξε η διπλή μη συσχετισμένη ANOVA (F1,24 = 

0.839, p > 0.05). Αντίστοιχα, ούτε η κύρια επίδραση της χορήγησης φαρμάκου 

εμφανίσθηκε στατιστικά σημαντική (F1,24 = 0.440, p > 0.05). Ωστόσο, στατιστικά 

σημαντική βρέθηκε η κύρια επίδραση της συνθήκης τοξικότητας (F1,24 = 6.463, p < 

0.05). Ακολούθως, ο μη συσχετισμένος έλεγχος t έδειξε ότι η έγχυση της 5,7-DHT 

δεν προκάλεσε σημαντική μεταβολή στη συγκέντρωση του 5-HIAA απουσία της 

χρόνιας έκθεσης σε HU-210 (p > 0.05), αλλά προκάλεσε στατιστικά σημαντική 

μείωση στη συνθήκη έκθεσης σε HU-210 (p < 0.05) (βλέπε Σχήμα Ε.2.β). 

Σύμφωνα με τη διπλή μη συσχετισμένη ANOVA, δεν παρουσιάσθηκε 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνθήκης τοξικότητας και της 

χορήγησης φαρμάκου αναφορικά με τα επίπεδα του 5-HIAA για την περιοχή του 

μετωπιαιο-βρεγματικού φλοιού (F1,24 = 0.044, p > 0.05). Από τις κύριες επιδράσεις, 

μόνο αυτή της χορήγησης φαρμάκου εμφανίσθηκε στατιστικά σημαντική (F1,24 = 

6.953, p < 0.05) (κύρια επίδραση συνθήκη τοξικότητας: F1,24 = 1.123, p > 0.05). 

Αναφορικά με τη χορήγηση φαρμάκου, ο έλεγχος t ανεξάρτητων δειγμάτων έδειξε ότι 

η χρόνια χορήγηση HU-210 δεν επηρέασε σημαντικά την περιεκτικότητα του 5-

HIAA στη συνθήκη απουσίας τοξικότητας (p > 0.05) αλλά προκάλεσε στατιστικά 

σημαντική αύξηση του εν λόγω μεταβολίτη στη συνθήκη έκθεσης στην 5,7-DHT (p < 

0.05) (βλέπε Σχήμα Ε.2.γ). 

 

 

Ε.1.3. Η επίδραση της χρόνιας χορήγησης HU-210 στο ρυθμό ανακύ-
κλησης της 5-HT μετά από την έγχυση 5,7-DHT 

Οι επιδράσεις της 5,7-DHT καθώς και της χρόνιας χορήγησης HU-210 στο 

ρυθμό ανακύκλησης της 5-HΤ στον ιππόκαμπο, στο ραβδωτό και στο μετωπιαιο-

βρεγματικό φλοιό απεικονίζονται στο Σχήμα Ε.3. 

Η διπλή μη συσχετισμένη ANOVA έδειξε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ της συνθήκης τοξικότητας και της χορήγησης φαρμάκου 

αναφορικά με την ανακύκληση της 5-HT για τη δομή του ιππόκαμπου (F1,24 = 20.845, 

p < 0.001). Με την εφαρμογή των μη συσχετισμένων ελέγχων t φάνηκε ότι η έγχυση 

της 5,7-DHT αύξησε σημαντικά την ανακύκληση της 5-HT συγκριτικά με την 

μικροέγχυση του εκδόχου της (p < 0.05). Επίσης, η επαναλαμβανόμενη χορήγηση 

HU-210 από μόνη της δεν προκάλεσε στατιστικά σημαντική μεταβολή στην 
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ανακύκληση της 5-HT υπό φυσιολογικές συνθήκες (p > 0.05). Ωστόσο, ανέστειλε 

σημαντικά την προκαλούμενη από την 5,7-DHT αύξηση της ανακύκλησης της 5-HT 

(p < 0.05), σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο αφού ο ρυθμός της ανακύκλησης για 

την ομάδα που έλαβε την τοξίνη και το HU-210  δε διέφερε σημαντικά από αυτόν της 

ομάδας των εκδόχων (p > 0.05) (βλέπε Σχήμα Ε.3.α). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διπλή ANOVA για ανεξάρτητα δείγματα, 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνθήκης 

τοξικότητας και της χορήγησης φαρμάκου στην ανακύκληση της 5-HT και για τη 

δομή του ραβδωτού (F1,24 = 30.745, p < 0.001). Η χρήση των ελέγχων t για 

ανεξάρτητα δείγματα έδειξε ότι η ομάδα που έλαβε 5,7-DHT εμφάνισε σημαντικά 

υψηλότερο ρυθμό ανακύκλησης συγκριτικά με την ομάδα που έλαβε το αντίστοιχο 

έκδοχο (p < 0.01), αλλά και με την ομάδα που δεν έλαβε την τοξίνη και εκτέθηκε σε 

χρόνια χορήγηση HU-210 (p < 0.01). Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι η χρόνια έκθεση στο 

HU-210 από μόνη της δεν προκάλεσε σημαντική μεταβολή στο ρυθμό ανακύκλησης 

της 5-HT απουσία της τοξίνης (p > 0.05). Ωστόσο, προκάλεσε στατιστικά σημαντική 

αναστολή της παρατηρούμενης από την 5,7-DHT αύξησης της ανακύκλησης της 5-

HT (p < 0.01), επαναφέροντάς την σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτά της ομάδας των 

εκδόχων (p > 0.05) (βλέπε Σχήμα Ε.3.β). 

Αναφορικά με την εγκεφαλική περιοχή του μετωπιαίο-βρεγματικού φλοιού, 

όπως κατέδειξε η διπλή μη συσχετισμένη ANOVA, δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνθήκης τοξικότητας και της χορήγησης 

φαρμάκου στην ανακύκληση της 5-HT (F1,24 = 0.014, p > 0.05). Επίσης, ούτε οι 

κύριες επιδράσεις της συνθήκης της τοξικότητας (F1,24 = 1.451, p > 0.05) και της 

χορήγησης φαρμάκου (F1,24 = 3.469, p > 0.05) εμφανίσθηκαν στατιστικά σημαντικές 

(Σχήμα Ε.3.γ). 
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Σχήμα Ε.3. Σχηματική απεικόνιση της ανακύκλησης της 5-HT στον ιππόκαμπο (α), στο 
ραβδωτό (β) και στο μετωπιαιο-βρεγματικό φλοιό (γ). Οι κατακόρυφες μπάρες αναπαριστούν τα 
SEMs. Ο αστερίσκος (*) καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με την 
ομάδα των εκδόχων (Έκδοχο + Έκδοχο) (*p < 0.05, **p < 0.01)· Η δίεση (#) υποδηλώνει 
στατιστικά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με την ομάδα της 5,7-DHT (5,7-DHT + Έκδοχο) (#p 
< 0.05, ##p < 0.01, ###p < 0.001). 



Ε.2. Μελέτες Δέσμευσης 

 

Οι επιδράσεις της 5,7-DHT και της χρόνιας χορήγησης HU-210 στην 

δέσμευση της [3Η]παροξετίνης για την περιοχή του ιππόκαμπου απεικονίζονται στο 

Σχήμα Ε.4. 

Η διπλή μη συσχετισμένη ANOVA έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνθήκης τοξικότητας και της χορήγησης 

φαρμάκου αναφορικά με τη δέσμευση της [3Η]παροξετίνης στην περιοχή του 

ιππόκαμπου (F1,26 = 1.436, p > 0.05). Επίσης, στατιστική σημαντικότητα δεν 

παρουσίασε ούτε η κύρια επίδραση της χορήγησης φαρμάκου (F1,26 = 1.736, p > 

0.05). Ωστόσο, η κύρια επίδραση της συνθήκης τοξικότητας εμφανίσθηκε στατιστικά 

σημαντική (F1,26 = 26.021, p < 0.001). Οι ακόλουθοι έλεγχοι t για ανεξάρτητα 

δείγματα έδειξαν ότι η έγχυση της 5,7-DHT προκάλεσε στατιστικά σημαντική μείωση 

της δέσμευσης της [3Η]παροξετίνης απουσία της έκθεσης στην χρόνια χορήγηση HU-

210 (p < 0.001). Μια μικρότερη μείωση της προκαλούμενης από την 5,7-DHT 

δέσμευσης παρατηρήθηκε και μεταξύ των ομάδων στη συνθήκη της χρόνιας έκθεσης 

στο HU-210, ωστόσο ήταν στατιστικά οριακή (p = 0.048) (βλέπε Σχήμα Ε.4). 

 

 

 

Σχήμα Ε.4. Σχηματική απεικόνιση της δέσμευσης της [3Η]παροξετίνης στην εγκεφαλική περιοχή 
του ιππόκαμπου. Οι κατακόρυφες μπάρες αναπαριστούν τα SEMs. Ο αστερίσκος (*) καταδεικνύει 
στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με την ομάδα των εκδόχων (Έκδοχο + Έκδοχο) 
(***p < 0.001)· Το θετικό πρόσημο (+) δείχνει στατιστικά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με την 
ομάδα του HU-210 (Έκδοχο + HU-210) (+p < 0.05). 



  
 



ΣΤ.1. Συζήτηση και Συμπεράσματα  

 

Η παρούσα μελέτη παρέχει την πρώτη διαπίστωση της νευροπροστατευτικής 

δράσης των κανναβινοειδών έναντι στον προκαλούμενο από την 5,7-DHT 

σεροτονινεργικό εκφυλισμό σε αρσενικούς επίμυες. Δεδομένου ότι η 5,7-DHT 

χρησιμοποιείται ως θετικός έλεγχος στη μελέτη της τοξικής δράσης διαφόρων 

αμφεταμινικών παραγώγων στο σεροτονινεργικό σύστημα (Callahan, Cord & 

Ricaurte, 2001· Wang, Baumann, Xu & Rothman, 2004· Wang, Baumann, Xu, 

Morales  & Rothman, 2005· Xie et al., 2006), κάποια εκ των οποίων χαρακτηρίζονται 

από υψηλό δυναμικό κατάχρησης και εθισμού στον άνθρωπο, όπως η MDMA και η 

METH (βλέπε White et al., 1996· Green et al., 2003· Itzhak & Achat-Mendes, 2004· 

Quinton & Yamamoto, 2006· Steinkellner et al., 2011), τα ευρήματά μας δείχνουν ότι 

η ενεργοποίηση του συστήματος των κανναβινοειδών μπορεί να είναι 

αποτελεσματική στην αναστολή της σεροτονινεργικής τοξικότητας που προκαλούν 

αυτές οι ουσίες. 

Από τα αποτελέσματα των νευροχημικών μελετών της έρευνάς μας, φάνηκε 

ότι η i.c.v. έγχυση της 5,7-DHT προκάλεσε σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων 

της 5-HT στον ιππόκαμπο και στο ραβδωτό σώμα, καθώς επίσης και του 5-HIAA 

στον ιππόκαμπο, όπως εκτιμήθηκε 14 ημέρες μετά τη χορήγηση. Τα ευρήματά μας 

αυτά ήταν αναμενόμενα, διότι η 5,7-DHT είναι γνωστό ότι αποτελεί ισχυρή 

νευροτοξίνη του σεροτονινεργικού συστήματος, προκαλώντας σημαντική μείωση των 

επιπέδων της 5-HT και των μεταβολιτών της (Giambalvo, Snodgrass & Uretsky, 

1978· Stachowiak, Stricker, Jacoby & Zigmond, 1986· για ανασκοπήσεις βλέπε 

Fuller, 1978· Jonsson, 1980), δράσεις που παρατηρούνται αντίστοιχα και για την 

MDMA και αλλά σχετικά αμφεταμινικά παράγωγα (για ανασκοπήσεις βλέπε Fuller, 

1978· Baumgarten & Lachenmayer, 2004· McCann & Ricaurte, 2004). Επίσης, ο 

ρυθμός ανακύκλησης της 5-HT (5-HIAA/5-HT) βρέθηκε σημαντικά αυξημένος μετά 

τη χορήγηση της 5,7-DHT και στις δύο προαναφερόμενες δομές, γεγονός που 

υποδηλώνει αύξηση της σεροτονινεργικής δραστηριότητας. Για την περιοχή του 

μετωπιαίο-βρεγματικού φλοιού, δεν σημειώθηκε σημαντική μεταβολή σε καμία από 

τις ανωτέρω σεροτονινεργικές παραμέτρους, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα 

η δόση της 5,7-DHT που χρησιμοποιήθηκε (5 μg/εγκεφαλική κοιλία/ζώο), η οποία 

αποτελεί μια μικρή σχετικά αποτελεσματική δόση (βλέπε, Choi et al., 2004), δεν 
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ήταν επαρκής ώστε να προκαλέσει σημαντική τοξικότητα σε τόσο μεγάλες σε έκταση 

εγκεφαλικές δομές, όπως ο φλοιός. Η παρατηρούμενη αύξηση του ρυθμού 

ανακύκλησης της 5-HT πηγάζει από τη διαφορική επίδραση της 5,7-DHT στο βαθμό 

με τον οποίο μειώνει τη 5-HT και το 5-HIAA, προκαλώντας μεγαλύτερη απώλεια στα 

επίπεδα της πρώτης (5-HT). Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με εκείνα των 

Stachowiak et al. (1986), οι οποίοι έδειξαν ότι η i.c.v. έγχυση της 5,7-DHT σε επίμυες 

προκάλεσε μεγαλύτερη μείωση της 5-HT και μικρότερη του 5-HIAA στον ιππόκαμπο 

και το διάφραγμα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του ρυθμού 

ανακύκλησης της 5-HT στις εν λόγω δομές. Ωστόσο, οι Chenu et al. (2008) δεν 

βρήκαν σημαντική μεταβολή στην ανακύκληση της 5-HT μετά από αμφίπλευρη i.c.v 

έγχυση 5,7-DHT (11.4 μg) σε μυς, για τις δομές του ιππόκαμπου και του φλοιού. 

Ασυμφωνία αναφορικά με το ρυθμό ανακύκλησης της 5-HT έχει παρατηρηθεί και για 

τα νευροτοξικά αμφεταμινικά παράγωγα, όπως η MDMA. Για παράδειγμα, μελέτη 

των McNamara, Kelly & Leonard (1995) έδειξε ότι η χορήγηση MDMA σε επίμυες, 

μεταξύ άλλων, προκάλεσε μείωση του λόγου 5-HIAA/5-HT στο μετωπιαίο φλοιό, 

αλλά στις εγκεφαλικές δομές ραβδωτό, υποθάλαμος και επίφυση δεν παρατηρήθηκε 

καμία μεταβολή. Σε αντίθεση, αυξημένος ρυθμός ανακύκλησης της 5-HT έχει βρεθεί 

στον ιππόκαμπο, αλλά όχι στον προμετωπιαίο φλοιό και το κοιλιακό ραβδωτό 

«ενήλικων» επίμυων, οι οποίοι είχαν λάβει  MDMA 11-20 ημέρες αφότου 

γεννήθηκαν (Crawford et al., 2006). Οι διαφοροποιήσεις αυτές πιθανόν να οφείλονται 

στο βαθμό της σεροτονινεργικής νευροτοξικότητας που προκαλείται από τις τοξικές 

αυτές ουσίες, ο οποίος μπορεί να διαφέρει μεταξύ των εγκεφαλικών δομών, ή/και να 

εμφανίζεται δοσοεξαρτώμενος. Αυτή η υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός ότι η i.c.v 

έγχυση 5,7-DHT αν και σε μεγάλες δόσεις (100 και 200 μg/επίμυ) έχει δειχθεί ότι 

προκαλεί σημαντική μείωση της 5-HT και του πρόδρομου μορίου της 5-

υδροξυτρυπτοφάνη  (5-HTP) σε διάφορες δομές, συμπεριλαμβανομένων του 

υποθαλάμου, σε μικρές δόσεις (π.χ. 5 και 50 μg/επίμυ) η μείωση παρατηρείται μόνο 

για τη 5-HT και όχι για την 5-HTP για τη δομή του υποθαλάμου. Μάλιστα στη 

μικρότερη αποτελεσματική δόση (5 μg/επίμυ) φαίνεται να εμφανίζεται μια τάση 

αύξησης του 5-HTP (Choi et al., 2004). Δεδομένου ότι η 5-HTP ρυθμίζει το ρυθμό 

σύνθεσης της 5-HT (Carlsson & Lindqvist, 1978), γίνεται αντιληπτό ότι διαφορετικές 

δόσεις της 5,7-DHT μπορεί να επιδρούν διφασικά στη σύνθεσης της 5-HT, με τις 

μικρότερες δόσεις να τείνουν να αυξάνουν το ρυθμό της. Σε συμφωνία με τα 
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προαναφερθέντα, οι Stachowiak et al. (1986) βρήκαν ότι εκτός από τον αυξημένο 

ρυθμό ανακύκλησης, η έγχυση 5,7-DHT αύξησε και τη σύνθεση της 5-HT, όπως 

εκτιμήθηκε από το λόγο 5-HTP/5-HT. Βάση των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω και σε 

συμφωνία με τους Stachowiak et al. (1986), η παρατηρούμενη στη μελέτη μας 

αύξηση της σεροτονινεργικής δραστηριότητας, η οποία παρατηρείται υπό μερική 

καταστροφή του συστήματος αυτού και αντανακλάται από τον αυξημένο ρυθμό 

ανακύκλησης, πιθανόν να αποτελεί αντισταθμιστικό μηχανισμό των εναπομεινάντων 

σεροτονινεργικών απολήξεων. 

Επίσης, τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η 5,7-DHT μείωσε σημαντικά την 

πυκνότητα του SERT στον ιππόκαμπο, όπως εκτιμήθηκε από τη μείωση της 

δέσμευσης της [3Η]παροξετίνης. Το εύρημά μας αυτό συμφωνεί πλήρως με δεδομένα 

προηγούμενων μελετών, που αφορούν είτε την 5,7-DHT (Gobbi, Cervo, Taddei & 

Mennini, 1990· Scheffel & Ricaurte, 1990· Xie et al., 2006, για ανασκόπηση βλέπε 

Jonsson, 1980), είτε την MDMA και τα αντίστοιχα αμφεταμινικά παράγωγα 

(Battaglia et al., 1987· Scheffel & Ricaurte, 1990· Ricaurte, Martello, Katz & 

Martello, 1992· Xie et al., 2006, για ανασκόπηση βλέπε Baumgarten & Lachenmayer, 

2004). Ωστόσο, δεδομένα μελετών έδειξαν ότι οι προκαλούμενες από την MDMA, τη 

FEN και την PCA μειώσεις στη δέσμευση της [3Η]παροξετίνης και στις 

συγκεντρώσεις της 5-HT και του 5-HIAA, δε συνοδεύονταν από μείωση των 

επιπέδων της πρωτεΐνης του SERT, όπως εκτιμήθηκε από την τεχνική στυπώματος 

Western (Western blot) (βλέπε Rothman et al., 2003, 2004· Wang et al, 2004, 2005), 

σε αντίθεση με την 5,7-DHT, η οποία προκάλεσε μείωση σε όλες τις εκτιμώμενες 

σεροτονινεργικές παραμέτρους (Wang et al, 2004, 2005). Τα ευρήματα αυτά 

οδήγησαν τους συγκεκριμένους ερευνητές να υποθέσουν ότι τα παρατηρούμενα 

σεροτονινεργικά «ελλείμματα» από τα αμφεταμινικά αυτά παράγωγα αντανακλούν 

νευροπροσαρμοστικές αλλαγές στο μεταβολισμό της 5-HT σε σχέση με τη 

λειτουργική κατάσταση (trafficking) του μεταφορέα, και πιο συγκεκριμένα 

απομάκρυνση του SERT, και όχι νευροτοξικότητα (βλέπε Rothman et al., 2003, 2004· 

Wang et al, 2004, 2005). Σε μια προσπάθεια διερεύνησης της ανωτέρω υπόθεσης, οι 

Xie et al. (2006) βρήκαν ότι τα δεδομένα αυτά, βάσει της μεθοδολογίας τους, δεν 

απεικόνιζαν με ορθότητα την κατάσταση την οποία περιέγραφαν. Πιο συγκεκριμένα, 

οι εν λόγω ερευνητές έδειξαν ότι η συγκεκριμένη ταινία (band) στυπώματος Western 

που θεωρούταν ότι αντιστοιχούσε στην πρωτεΐνη του SERT (70|[thinsp]|kDa) και 
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χρησιμοποιήθηκε από τους ανωτέρω ερευνητές, δεν επέδειξε τη γνωστή κατανομή 

του μεταφορέα στον εγκέφαλο, δεν μειώθηκε σημαντικά από την 5,7-DHT και 

εκφράζονταν σε ζώα όπου δεν έφεραν τον SERT. Αντίθετα, με την εκτίμηση της 

63|[ndash]|68|[thinsp]|kDa ταινίας στυπώματος Western, η οποία προβλέπει σε 

ικανοποιητικό βαθμό την κατανομή του SERT στον εγκέφαλο, βρέθηκε ότι τα 

αμφεταμινικά παράγωγα MDMA, FEN και PCA, καθώς και η 5,7-DHT, προκάλεσαν 

αντίστοιχες δράσεις, μειώνοντας σημαντικά την έκφραση του SERT, μείωση η οποία 

παρατηρήθηκε και στα ζώα, τα οποία δεν εκτέθηκαν στις εν λόγω ουσίες και δεν 

εκφράζανε τον SERT. Επιπλέον, έδειξαν ότι και οι τέσσερις ουσίες προκάλεσαν 

μειώσεις στις συγκεντρώσεις της 5-HT και του 5-HIAA, στην ανοσοδραστικότητα 

του SERT και στην έκφραση της υδροξυλάσης της τρυπτοφάνης (ΤPH). Τα δεδομένα 

αυτά δείχνουν ότι η παρατηρούμενη μείωση της πυκνότητας του SERT από τις εν 

λόγω ουσίες, φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα νευροτοξικότητας επί των 

σεροτονινεργικών απολήξεων και όχι ενδεχόμενων νευροπροσαρμογών. 

Συνεκτιμώντας όλα όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω, οδηγούμαστε στην υποστήριξη 

της υπόθεσης, ότι η 5,7-DHT και διάφορα αμφεταμινικά παράγωγα, όπως η MDMA, 

η FEN, το PCA και η METH, προκαλούν «βλάβη» των απολήξεων των 

σεροτονινεργικών νευρώνων (για ανασκοπήσεις βλέπε Battaglia et al., 1987· 

O'Hearn, Battaglia, De Souza, Kuhar & Molliver, 1988· Molliver et al, 1990· Fuller, 

1992· Seiden & Sabol, 1996· Green et al, 2003· Gudelsky & Yamamoto, 2003, 2008· 

McCann & Ricaurte, 2004· Quinton & Yamamoto, 2006). Ωστόσο, αξίζει να 

αναφερθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα, φαίνεται ότι οι «βλάβες» από τα 

αμφεταμινικά παράγωγα δεν περιορίζονται μόνο στις απολήξεις, αλλά αφορούν και 

τα κυτταρικά σώματα, βιογενών αμινών και μη, στον εγκέφαλο (για ανασκόπηση 

βλέπε Yamamoto, Moszczynska & Gudelsky, 2010), και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι οι ουσίες αυτές αποτελούν εκλεκτικές νευροτοξίνες των 

μονοαμινικών απολήξεων. 

Επιπρόσθετα, από τα ευρήματα της μελέτης μας φάνηκε για πρώτη φορά ότι η 

χρόνια χορήγηση του συνθετικού αγωνιστή των υποδοχέων των κανναβινοειδών HU-

210, ανέστειλε σε ικανοποιητικό επίπεδο τον υπό εξέλιξη εκφυλισμό των 

σεροτονινεργικών νευρώνων, ο οποίος προκλήθηκε από την έγχυση της 5,7-DHT σε 

επίμυες. Συγκεκριμένα, το HU-210 ανέστειλε σημαντικά την προκαλούμενη από τη 

5,7-DHT μείωση της 5-HT στον ιππόκαμπο και στο ραβδωτό. Μάλιστα, στην 

περίπτωση του ραβδωτού η αναστροφή της μείωσης που προκάλεσε ήταν πλήρης, 
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επαναφέροντας τη 5-HT στα φυσιολογικά επίπεδα. Αντίστοιχη αναστροφή από τη 

χορήγηση του HU-210 παρατηρήθηκε και για το προκαλούμενο από τη 5,7-DHT 

έλλειμμα του 5-HIAA στον ιππόκαμπο. Αναφορικά με το φλοιό, το HU-210 

προκάλεσε μια μικρή αύξηση στα επίπεδα του 5-HIAA στο φλοιό των 

πειραματοζώων που είχαν λάβει την τοξίνη, αν και στην εν λόγω περιοχή δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των επιπέδων του μεταβολίτη από την εφαρμογή 

της τοξίνης. Επιπλέον, η χρόνια χορήγηση του HU-210 επανέφερε τη δραστηριότητα 

της 5-HT σε φυσιολογικά επίπεδα στον ιππόκαμπο και στο ραβδωτό, αναστέλλοντας 

πλήρως τον αυξημένο από τη 5,7-DHT ρυθμό ανακύκλησης της 5-HT. Επίσης, 

παρεμπόδισε τη μείωση της πυκνότητας του SERT στον ιππόκαμπο, όπως εκτιμήθηκε 

από την μερική αύξηση της δέσμευσης της [3Η]παροξετίνης στα πειραματόζωα που 

έλαβαν 5,7-DHT. Το γεγονός ότι η χρόνια χορήγηση του HU-210 δεν προκάλεσε 

μεταβολές στις εκτιμώμενες σεροτονινεργικές παραμέτρους απουσία της τοξίνης, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δράσεις αυτές του HU-210 αφορούν νευροπροστασία 

και δεν αντανακλούν αυξορυθμιστικές επιδράσεις της χρόνιας χορήγησής του. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε μια τάση αύξησης του 5-HIAA στην περιοχή του 

ιππόκαμπου, η οποία δεν εμφανίστηκε σημαντική και πιθανότατα δεν σχετίζονταν με 

τις επιδράσεις του HU-210, δεδομένου ότι η χρόνια χορήγηση αντίστοιχων 

αγωνιστών των υποδοχέων των κανναβινοειδών, όπως η Δ9-THC, έχει δειχθεί ότι είτε 

δεν επηρεάζει τα επίπεδα του μεταβολίτη (Sagredo, Ramos, Fernández-Ruiz, 

Rodríguez & de Miguel, 2006), είτε τα μειώνει (Taylor & Fennessy, 1982), καθώς και 

ότι ο αποκλεισμός των CB1 υποδοχέων προκαλεί αύξηση του συγκεκριμένου 

μεταβολίτη (Darmani, Janoyan, Kumar & Crim, 2003· Tzavara et al., 2003). 

Δεδομένου ότι η τοξικότητα της 5,7-DHT αναπαριστά πιστά τον 

νευροεκφυλισμό του σεροτονινεργικού συστήματος που προκαλείται από τη 

χορήγηση αμφεταμινικών παραγώγων, όπως η MDMA και η METH, τα ευρήματα 

της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η χρόνια χορήγηση HU-210 μπορεί να αναστείλει 

την πρόοδο του εκφυλισμού των σεροτονινεργικών νευρώνων που παρατηρείται από 

τις εν λόγω ουσίες, παρέχοντας νευροπροστασία. Το συμπέρασμα αυτό 

υποστηρίζεται από τα ευρήματα της μελέτης των Morley et al. (2004), οι οποίοι 

έδειξαν ότι η συγχορήγηση των αγωνιστών του συστήματος των κανναβινοειδών Δ9-

THC ή CP 55,940, με MDMA σε επίμυες για δύο ημέρες τροποποίησε τις 

προκαλούμενες από την MDMA δράσεις, προκαλώντας μειωτική τάση της 

υπερκινητικότητας, μείωση της υπερθερμίας και μερική αναστροφή της μείωσης της 
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5-HT και του 5-HIAA σε διάφορες εγκεφαλικές περιοχές. Η έλλειψη ισχυρής 

νευροπροστατευτικής δράσης των κανναβινοειδών έναντι της σεροτονινεργικής 

«βλάβης» που προκάλεσε η MDMA στη συγκεκριμένη έρευνα πιθανόν να σχετίζεται 

με το μικρό αριθμό χορηγήσεων των εν λόγω μορίων (4×2.5 mg/kg για την Δ9-THC 

και  2×0.1 ή 0.2 mg/kg για το CP 55,940).  

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν μας ότι κάποια από τα τοξικά αμφεταμινικά 

παράγωγα, όπως η METH και MDMA, προκαλούν εκτός του σεροτονινεργικού και 

ντοπαμινεργικό νευροεκφυλισμό (για ανασκοπήσεις βλέπε Baumgarten & 

Lachenmayer, 2004· McCann & Ricaurte, 2004· Quinton & Yamamoto, 2006)1, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι διάφορα κανναβινοειδή μόρια, συμπεριλαμβανομένων 

και του HU-210, έχουν δειχθεί ικανά να παρέχουν νευροπροστατευτικές δράσεις 

έναντι της ντοπαμινεργικής τοξικότητας που προκαλείται είτε από την έγχυση 6-

OHDA (Lastres-Becker et al., 2005· García-Arencibia et al., 2007) είτε από τη 

χορήγηση MPTP (Price et al., 2009), ισχυροποιεί και ενισχύει τις προστατευτικές 

δυνατότητες των κανναβινοειδών στη μονοαμινική τοξικότητα που προκαλούν τα εν 

λόγω αμφεταμινικά παράγωγα. Ενισχύοντας την υπόθεση αυτή, οι Touriño et al. 

(2010) έδειξαν σε μυς ότι η Δ9-THC προχορηγούμενη της MDMA (4 χορηγήσεις) 

ανέστειλε την προκαλούμενη από την MDMA υπερθερμία και ενεργοποίηση της 

μικρογλοίας καθώς και τη ντοπαμινεργική νευροτοξικότητα.  

Στην παρούσα μελέτη δεν εξετάσθηκαν οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην 

νευροπροστατευτική δράση του HU-210 έναντι στην σεροτονινεργική τοξικότητα. 

Ωστόσο, από την εκτίμηση σχετικών δεδομένων στη βιβλιογραφία υποθέτουμε πως η 

δράση αυτή του HU-210 πιθανότατα δεν αφορά ένα μοναδικό μηχανισμό αλλά ένα 

σύνολο μηχανισμών μέσω των οποίων επιτυγχάνονται διαφορετικές πτυχές-ιδιότητες 

της προστασίας αυτής. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση του CB1 

υποδοχέα από μόνη της δεν είναι αναγκαία για την παρεμπόδιση του 

σεροτονινεργικού εκφυλισμού, αφού στη μελέτη των Morley et al. (2004) βρέθηκε 

ότι η χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή SR 141716 δεν εμπόδισε τη μερική αναστολή 

του προκαλούμενου από την MDMA σεροτονινεργικού «ελλείμματος» που 

παρατηρήθηκε από τον συνθετικό αγωνιστή των κανναβινοειδών CP 55,940. Ωστόσο, 

ενδεχομένως η ενεργοποίηση του εν λόγω υποδοχέα να σχετίζεται με κάποιες 

συγκεκριμένες πτυχές της νευροπροστασίας, όπως η πρόκληση υποθερμίας, η οποία 

                                                 
1 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο Β.5. 
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είναι γνωστό ότι προκαλείται από τη χορήγηση του HU-210 (Ovadia et al., 1995), 

εμπλέκεται στις νευροπροστατευτικές του δράσεις (Leker et al., 2003) και 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της τοξικότητας των αμφεταμινικών 

παραγώγων (για ανασκοπήσεις βλέπε Baumgarten & Lachenmayer, 2004· McCann & 

Ricaurte, 2004· Cadet et al., 2007). Υποστηρίζοντας την υπόθεση αυτή, ο 

αποκλεισμός του CB1 υποδοχέα με τη χορήγηση του SR 141716 έχει δειχθεί ότι 

προκαλεί αναστολή της προκαλούμενης από τα κανναβινοειδή Δ9-THC και  CP 

55,940 μείωσης της υπερθερμίας που επέφερε η χορήγηση MDMA (Morley et al., 

2004). Αντίστοιχα, υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν ότι η συνδυασμένη χρήση 

MDMA και κάνναβης σε ανθρώπους χρήστες μειώνει την προκαλούμενη από την 

MDMA αύξηση της θερμοκρασίας (βλέπε Parrott et al., 2007), δράση η οποία 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του CB1 υποδοχέα. Επιπλέον, ο CB1 υποδοχέας έχει 

συσχετισθεί με τις αντιγλουταμινικές δράσεις των κανναβινοειδών έναντι της 

διεγερσιτοξικότητας (Marsicano et al., 2003· Kim et al., 2006· Shouman et al., 2006· 

Rossi et al., 2011), οι οποίες έχουν «ενοχοποιηθεί» στην παθογένεια της τοξικότητας 

από τα αμφεταμινικά παράγωγα (για ανασκοπήσεις βλέπε Baumgarten & 

Lachenmayer, 2004· Cadet et al., 2007· Turillazzi et al., 2010). Επίσης, η 

ενεργοποίηση του CB2 υποδοχέα πιθανότατα να συμμετέχει στις δράσεις του HU-210 

στη μελέτη μας, καθώς πληθώρα ερευνών τον έχει συσχετίσει με νευροπροστασία και 

αντιφλεγμονώδεις δράσεις (Maresz et al., 2007· Palazuelos et al., 2009, για 

ανασκόπηση βλέπε Fernández-Ruiz et al., 2007). Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται 

έντονα από το γεγονός ότι πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι η χορήγηση MDMA σε 

επίμυες προκαλεί την άμεση αύξηση της έκφρασης του CB2 υποδοχέα των 

κανναβινοειδών στην μικρογλοία, καθώς και ότι η χορήγηση του JWH-015, ενός 

αγωνιστή των CB2 υποδοχέων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της προκαλούμενης 

από την MDMA ενεργοποίησης της μικρογλοίας και απελευθέρωσης της 

ιντερλευκίνης-1β, η οποία έχει συσχετισθεί με την πρόκληση υπερθερμίας, και 

μερικώς μείωσε τη σεροτονινεργική νευροτοξικότητα (Torres et al., 2010). Επιπλέον, 

είναι γνωστό ότι στην τοξικότητα των αμφεταμινικών παραγώγων αλλά και της 5,7-

DHT εμπλέκεται το οξειδωτικό στρες και η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία (για 

ανασκόπηση βλέπε Baumgarten & Lachenmayer, 2004), τα οποία έχει δειχθεί ότι 

αναστέλλονται από τη χορήγηση αγωνιστών των CB2 υποδοχέων (Ramírez et al, 

2005· Castillo et al., 2010). Αντίστοιχα, έχει παρατηρηθεί ότι η συνδυασμένη χρήση 

κάνναβης και MDMA στον άνθρωπο μειώνει την προκαλούμενη από την MDMA 



                                                                           Μέρος ΣΤ      •      Συζήτηση      •                   116

αύξηση του οξειδωτικού στρες (βλέπε Parrott et al., 2007). Τα δεδομένα αυτά 

συνηγορούν υπέρ της εμπλοκής του CB2 υποδοχέα των κανναβινοειδών στην 

παρατηρούμενη νευροπροστασία από το HU-210 έναντι του προοδευτικού 

σεροτονινεργικού εκφυλισμού που έδειξε η παρούσα μελέτη. Ωστόσο, δεν μπορούν 

να αποκλειστούν και άλλοι ανεξάρτητοι των υποδοχέων μηχανισμοί (βλέπε Chen & 

Buck, 2000· García-Arencibia et al., 2007, για ανασκοπήσεις βλέπε Mechoulam et al., 

2002a,b) στο νευροπροστατευτικό αυτό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, 

επιπρόσθετη έρευνα είναι αναγκαία έτσι ώστε να εξακριβωθούν και να 

διευκρινισθούν όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί βάσει των οποίων το HU-210 παρεμπόδισε 

την εξέλιξη του σεροτονινεργικού εκφυλισμού παρέχοντας νευροπροστατευτικό 

αποτέλεσμα.   

Βασισμένοι στα ευρήματα της παρούσας μελέτης καθώς και σε όσα έχουν 

συζητηθεί ανωτέρω και δεδομένου ότι αρκετοί από τους ανθρώπους χρήστες MDMA 

και METH είναι πολυχρήστες και αρκετοί από αυτούς φαίνεται επίσης να κάνουν 

χρήση κάνναβης (για ανασκοπήσεις βλέπε Gouzoulis-Mayfrank & Daumann, 2006b· 

Parrott et al., 2007), σε ποσοστά που όπως αναφέρεται ξεπερνούν το 90% (Strote et 

al., 2002· Wish et al., 2006), προτείνουμε ότι οι νευροπροστατευτικές ιδιότητες των 

κανναβινοειδών έναντι στο σεροτονινεργικό εκφυλισμό, που προκύπτουν από τη 

μελέτη μας, καθώς και έναντι της ντοπαμινεργικής τοξικότητας, που έχει περιγραφεί 

από προηγούμενες ομάδες ερευνητών, πιθανότατα ερμηνεύουν, τουλάχιστον εν μέρει, 

το λόγο για τον οποίο δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την 

τοξικότητα των εν λόγω αμφεταμινικών παραγώγων στον άνθρωπο, ενώ 

αποδεδειγμένα παρατηρείται σε διάφορα είδη πειραματόζωων, όπως τρωκτικά και 

πρωτεύοντα θηλαστικά εκτός του ανθρώπου (βλέπε Itzhak & Achat-Mendes, 2004· 

Gouzoulis-Mayfrank & Daumann, 2006a· Quinton & Yamamoto, 2006· Steinkellner 

et al., 2011). Ωστόσο, επιπρόσθετη έρευνα απαιτείται ώστε να επαληθευθεί εάν ισχύει 

η υπόθεσή μας αυτή. Επίσης, η μελέτη μας παρέχει τα πρώτα ξεκάθαρα στοιχεία που 

υποδεικνύουν την ενδεχόμενη δυνητική χρήση αγωνιστών του συστήματος των 

κανναβινοειδών μελλοντικά σε καταστάσεις προοδευτικού σεροτονινεργικού 

εκφυλισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαν να δοκιμασθούν 

κανναβινοειδή μόρια που δεν χαρακτηρίζονται από μεγάλη συγγένεια με τον CB1 

υποδοχέα και στερούνται ψυχοτρόπων δράσεων, όπως η CBD. Καθώς τα 

κανναβινοειδή χαρακτηρίζονται και από επιπρόσθετες νευροπροστατευτικές δράσεις 

και ιδιότητες, όπως παρεμπόδιση του ντοπαμινεργικού εκφυλισμού, αντιοξειδωτικές 
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και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις, μείωση της μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας, 

μείωση της διεγερσιτοξικότητας και υποθερμία, θα μπορούσαν να δοκιμασθούν σε 

προκλινικό επίπεδο υπό το πρίσμα μιας δυνητικά ενδεχόμενης φαρμακοθεραπείας 

κατά της τοξικότητας της MDMA και της METH σε δεινούς χρήστες αυτών των 

ουσιών, οι οποίοι αδυνατούν, ή συνειδητά επιλέγουν να μη διακόψουν ή να 

περιορίσουν τη χρήση. 

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι 14 ημέρες μετά  

την έγχυση της 5,7-DHT παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα επιπέδα της 5-HT για 

τον ιππόκαμπο και το ραβδωτό και του 5-HIAA για τον ιππόκαμπο. Επιπλέον, η 

χορήγηση της τοξίνης προκάλεσε σημαντική αύξηση του ρυθμού ανακύκλησης της 5-

HT και στις δύο προαναφερθείσες εγκεφαλικές δομές. Επίσης, η 5,7-DHT προκάλεσε 

σημαντική μείωση της πυκνότητας του SERT, μειώνοντας τη δέσμευση της 

[3Η]παροξετίνης στην περιοχή του ιππόκαμπου. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι 

η 5,7-DHT προκάλεσε παραμένουσα «βλάβη» του σεροτονινεργικού συστήματος 

στον εγκέφαλο επίμυων. Ενδιαφέρον είναι ότι η χρόνια χορήγηση του αγωνιστή των 

υποδοχέων των κανναβινοειδών HU-210, ανέστρεψε όλες τις νευροτοξικές 

επιδράσεις της 5,7-DHT, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η αναστροφή 

εμφανίστηκε πλήρης, επαναφέροντας τους σεροτονινεργικούς δείκτες στα 

φυσιολογικά επίπεδα. Η χορήγηση του HU-210 απουσία της τοξίνης δεν προκάλεσε 

καμία μεταβολή στις εκτιμώμενες παραμέτρους, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η 

επίδραση του συγκεκριμένου κανναβινοειδούς στο σεροτονινεργικό σύστημα 

αντανακλά τη νευροπροστασία που παρείχε έναντι της προόδου του υπό εξέλιξη 

νευροεκφυλισμού και δεν αποτελεί «προϊόν» αυξορύθμισης ως αποτέλεσμα της 

χρόνιας χορήγησης. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει για πρώτη φορά την ικανότητα των 

κανναβινοειδών να παρέχουν νευροπροστασία έναντι του σεροτονινεργικού 

εκφυλισμού, ο οποίος προκλήθηκε από την έγχυση μιας ιδιαίτερα δραστικής, 

καθιερωμένης σεροτονινεργικής τοξίνης, της 5,7-DHT, γεγονός που υποδηλώνει την 

ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα κανναβινοειδών μορίων που 

στερούνται ψυχοτρόπους δράσεις σε αντίστοιχες καταστάσεις νευροτοξικότητας στον 

άνθρωπο. Επιπλέον, τα ευρήματά μας πιθανόν να μπορούν να δικαιολογήσουν εν 

μέρει το γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δείχνουν ότι αμφεταμινικά 

παράγωγα τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό δυναμικό κατάχρησης στον 

άνθρωπο και συγχορηγούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό με κάνναβη, όπως η MDMA, 

προκαλούν σεροτονινεργική τοξικότητα στον άνθρωπο, ενώ αντίθετα σε τρωκτικά 
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και πρωτεύοντα θηλαστικά εκτός του ανθρώπου είναι αποδεδειγμένο ότι η χορήγησή 

τους προκαλεί σημαντικό νευροεκφυλισμό του σεροτονινεργικού συστήματος, 

αντίστοιχου με της 5,7-DHT. 
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