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Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

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.σ. 53-54· Μαρσέλος, 1997, σ. 

139· Russo, 1998· Zuardi, 2006). Στους Ελληνιστικούς χρόνους και στην 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.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 κάνναβη ήταν εξαπλωμένη σε όλη την Ευρώπη 

και χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες για διατροφικό, ευφορικό και θεραπευτικό μέσο 

αλλά και για την παρασκευή πρώτων υλών (Γρίβας, 1993, σ.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 τον 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 συγγράματα 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 

σκοπούς (βλέπε Russo, 1998· Zuardi, 2006). Η υπόθεση ότι υπάρχει κάποια 
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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 Α.1 & Α.2) (βλέπε Γρίβας, 

1993, σ.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 Α.2) (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 κανναβινοειδών1 (Munro, Thomas & Abu-Shaar, 1993) καθώς και με την 

απομόνωση του ανανταμιδίου2 (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 

τους ερευνητές για τις πιθανές θεραπευτικές χρήσεις τους, ο αριθμός των  

 
                                                 
1 Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς τους υποδοχείς στο κεφάλαιο Α.1. 
2 Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο Α.1.  



Εισαγωγή     ●     4          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Α.2. Απεικόνιση του αριθμού των σχετικών με την κάνναβη δημοσιεύσεων από το 1955 έως και 
το 2004. Τα δεδομένα αποκτήθηκαν μέσω αναζήτησης στη βάση δεδομένων ISI Web of Knowledge  με 
την χρησιμοποίηση «λέξεων κλειδιών»: κάνναβη (cannabis) ή μαριχουάνα (marijuana ή marihuana) 
(Τροποποιημένο από Zuardi, 2006). 

Σχήμα Α 1. 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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δημοσιεύσεων αυξάνεται με «αστραπιαίο» ρυθμό τα τελευταία χρόνια (βλέπε Σχήμα 

Α2) (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.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). 

3. Το ακροτελεύτιο τμήμα του ανθοφόρου στελέχους του θηλυκού φυτού που 

φέρει πυκνά φύλλα και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ρητίνη αποτελεί τη 
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«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.σ. 37-38· Μαρσέλος, 1997, σ.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 ισομερή3 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 

Εικόνα Α.1), αφετέρου δε σε εκείνα που προκύπτουν από την καύση της κάνναβης 

(Μαρσέλος, 1997, σ. 143). 

                                                 
3 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). 



Εισαγωγή     ●     7          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δ9-THC (βλέπε Σχήμα Α.3) 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 την 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 Α.3) 

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

2001). Η CBN (βλέπε Σχήμα Α.3) είναι προϊόν οξείδωσης της Δ9-THC (Μαρσέλος, 

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

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

Ashton, 2001). Η CBD (βλέπε Σχήμα Α.3) αποτελεί το κύριο μη ψυχοδραστικό 

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

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

αγχολυτικές, αντιψυχωσικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και 

ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες. 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 Α.3) είναι το τέταρτο 

κύριο κανναβινοεδές και αποτελεί το δεύτερο από αυτά σε αφθονία στα παράγωγα  

Εικόνα Α.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 Α.3. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του φυτού της κάνναβης (Turner & Elsohly, 1981). Είναι μια μη δραστική ουσία η 

οποία δεν αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς των κανναβινοειδών4, φαίνεται όμως ότι 

προάγει αρκετές επιδράσεις της THC (Ashton, 2001). Η CBG (βλέπε Σχήμα Α.4) 

είναι ένα κανναβινοειδές που χαρακτηρίζεται από απουσία ψυχοτρόπων δράσεων 

(Ligresti et al., 2006) και ασκεί αντιβακτηριακές επιδράσεις (ElSohly & Slade, 2005).  

Πρόκειται για την άμεση πρόδρομο ουσία των CBD, THC και CBC (de Meijer & 

Hammond, 2005). Η CBL (βλέπε Σχήμα Α.4) έχει παρόμοια δομή με την THC, για το 

λόγο αυτό αρχικά ονομάστηκε THC III. Σήμερα είναι γνωστή ως κανναβικυκλόλη ή 

κανναβιπινόλη. Πρόκειται για μια ουσία που στερείται ψυχοτρόπου δράσεως και που 

φαίνεται να προάγει την λειτουργία του ύπνου (Wikipedia, n. d.). Επίσης στην 

κάνναβη περιέχονται, η κανναβινοδιόλη (Cannabinodiol - CBND) (βλέπε Σχήμα 

Α.4) που αποτελεί αρωματοποιημένο παράγωγο της CBD, η κανναβιτριόλη 

(Cannabitriol - CBT) (βλέπε Σχήμα Α.4) και η κανναβιελσοΐνη (Cannabielsoin - 

CBE) (βλέπε Σχήμα Α.4) (ElSohly & Slade, 2005). Εκτός αυτών, στην κάνναβη 

                                                 
4 Περισσότερες πληροφορίες για τους υποδοχείς στο κεφάλαιο Α.1. 
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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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα Α.4. Απεικόνιση των δομών έξι τύπων καναββινοειδών: 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).  
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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 

φλαβονοειδή5, 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 

κανναβινοειδών6, με μεγαλύτερη υδατοδιαλυτότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις 

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

145· Παναγής & Καστελλάκης, 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Ομάδα υδροξυλιωμένων παραγώγων (Lackie & Dow, 2002, σ. 164). 
6 Αρκετά από τα συνθετικά κανναβινοειδή καθώς και οι δράσεις τους αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.1. 
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Α.1.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 θεωρούνταν 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 Α.1.1). 
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Α.1.1.Οι υποδοχείς των κανναβινοειδών και οι ουσίες πρόσδεσής τους 
 
Α.1.1.1.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 Α.1.1). Εντοπίζονται κυρίως στους νευράξονες 

και στις νευρικές 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-ασπαρτικό 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 νευρωνικά κύτταρα (Pertwee, 1997, 2005· 

Howlett et al., 2002· Παναγής & Καστελλάκης, 2006). Εντός του κεντρικού νευρικού 

συστήματος (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 κεφαλικό 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 

επιδράσεις (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 
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υπόφυση, τα επινεφρίδια, ο θυρεοειδής αδένας, 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 Α.1.1. 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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Α.1.1.2.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). 

 

Α.1.1.3.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, τον δικτυωτό 

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

ανθρώπινο εγκέφαλο έχουν εντοπισθεί στην 3η και 5η διαστρωμάτωση του πλευρικού 

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.1.2) (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). 

 

Α.1.1.4.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 μύες ράτσας 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 συζεύγνυται 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 Δ9-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 μύες ίδιας ράτσας 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 2αραχιδονυλογλυκερόλης (2-arachidonoyl-glycerol - 2-

AG) (ενδογενές κανναβινοειδές, βλέπε κεφάλαιο Α.1.2) 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 μύες 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 μύες. 

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 

παλμιτοϋλεθανολαμίδιο (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 γλουταμινεργικού οξέος στον ιππόκαμπο. Με 

τον 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). 

 

Α.1.1.5.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.1.2) αραχιδονοϋλεθανολαμίδιο (arachidonoylethanolamide) 

(γνωστό και ως ανανταμίδιο), O-αραχιδονοϋλεθανολαμίνη (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). 

 

Α.1.1.6.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 μύες 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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Α.1.2.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.1.2). 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 Α.1.2.  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 

στον 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 
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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). 
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Α.2.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). 

 

Α.2.1.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. 

2. Σημειώνεται μια ισχυρή δράση, κυρίως φυσικών αναστολέων και 

παραγόμενων του φυτού, συνθετικών και ενδογενών κανναβινοειδών στην 
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      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 υποθαλαμικό 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 

κοντά σε όλες τις κύριες διεγερτικές και ανασταλτικές εισόδους στα παρεγκεφαλιδικά 

κύτταρα Purkinje (Iversen, 2003). 
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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).  

  

Α.2.2.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 

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 
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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 την 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 

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, 
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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 ιπποκάμπιες καλλιέργειες 

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

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

Göthert, 1997) σε ιπποκάμπιες 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 ιπποκάμπιων 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). 

 

Α.2.3.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 και σε υπερνωτιαία κέντρα, σε ένα σύστημα που είναι 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 τον θάλαμο έχει 

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



Εισαγωγή      Δράσεις των Κανναβινοειδών στο ΚΝΣ και Επιδράσεις στη Συμπεριφορά     ●     28      

2001). Ευρήματα συμπεριφορικών μελετών σε πρότυπα νευροπαθητικού πόνου σε 

επίμυες  σημειώνουν 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 μύες 

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, 

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). 

                                                 
1 Πόνος προκαλούμενος από μη επιβλαβές ερέθισμα (Καστελλάκης, 2002, σ. 21). 
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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 μύες 

αλλά πιθανότατα όχι για άλλες φαρμακολογικές επιδράσεις αυτών των ουσιών 

(Ameri, 1999). 

 

Α.2.4.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 

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 μειώνει τις 

εξωκυτταρικές συγκεντρώσεις ντοπαμίνης στο κέλυφος του NAc και όχι στον κορμό 

του, δράση παρόμοια με της ηρωίνης. Επιπλέον, το εύρημα ότι η χορήγηση 
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ναλοξοζίνης, ενός ανταγωνιστή των μ υποδοχέων των οπιοειδών, ανέστρεψε την 

προκαλούμενη από την Δ9-THC αύξηση της ντοπαμίνης, σημειώνει 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 

πρωταρχικές φλοιικές καλλιέργειες επίμυων αύξησε τα εξωκυτταρικά επίπεδα 

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

 

Α.2.5.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). 
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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 ικανότητες, 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 

αναστέλλεται από τη χορήγηση της Δ9-THC, του WIN55,212-2, του CP55,940 και 

μερικώς από το ανανταμίδιο και το μαθανανταμίδιο. 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. 

 

Α.2.6.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 
                                                 
2 Κυτταροτοξικό φάρμακο που χρησιμοποιείται στη χημειοθεραπεία του καρκίνου (Lackie & Dow, 
2002, σ. 97). 



Εισαγωγή      Δράσεις των Κανναβινοειδών στο ΚΝΣ και Επιδράσεις στη Συμπεριφορά     ●     32      

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 

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» μύες αλλά και επίμυες που χαρακτηρίζονται από ελλιπή 

σηματοδότηση λεπτίνης παρουσίασαν ανυψωμένα επίπεδα ανανταμιδίου και 2-AG 

στην περιοχή του υποθαλάμου, αλλά όχι της παρεγκεφαλίδας. Επίσης, η χορήγηση 

λεπτίνης σε φυσιολογικούς μύες και επίμυες είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εν 

λόγω ενδοκανναβινοειδών στον υποθάλαμο. Επιπλέον, μύες 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 
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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 τον 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) 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. 

 

Α.2.7.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 μύες 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 
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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 οι 

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 

όταν αυτή χορηγείται μεμονωμένα υποδεικνύουν ότι ο κ υποδοχέας των οπιοειδών 

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

Δοσοεξαρτώμενη δράση παρατηρήθηκε και στην πρόσφατη έρευνα των 

Rubino et al. (2007a) 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. Ανάλογα ευρήματα έδειξαν οι ερευνητές και σε επιπρόσθετη 

μελέτη τους (Rubino et al., 2007b) εγχύνοντας THC ενδοεγκεφαλικά στον 

προμετωπιαίο φλοιό και στον ιππόκαμπο. 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 αγχογόνες δράσεις της 

κάνναβης. Η δοσοεξαρτώμενη αυτή δράση των κανναβινοειδών έχει δειχθεί και για 
                                                 
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). 



Εισαγωγή      Δράσεις των Κανναβινοειδών στο ΚΝΣ και Επιδράσεις στη Συμπεριφορά     ●     35      

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 την χρόνια χορήγηση 

αγωνιστών των κανναβινοειδών, όπως το HU210, έχει παρατηρηθεί ότι μειώνουν τις 

συμπεριφορές άγχους σε πειραματόζωα (Jiang et al., 2005). 

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. (2007c) έδειξε 

ότι η ενδοεγκεφαλική χορήγηση ενός μεταβολικά σταθερού ανάλογου του 

ανανταμίδιου, του μεθανανταμίδιου, στον προμετωπιαίο φλοιό προκάλεσε αγχόλυση 

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

CB1 ανταγωνιστή AM251 ανέστειλε τις αγχολυτικές δράσεις του μεθανανταμίδιου 

αλλά όχι τις αγχογόνες, ενώ η προχορήγηση καψαζεπίνης5, ενός ανταγωνιστή των 

TRPV1 υποδοχέων, ανέστειλε τις αγχογόνες 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 αγχογόνο 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 αγχογόνες δράσεις αυτού του ενδοκανναβινοειδούς εξαιτίας 

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

(Rubino et al., 2007c). 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 
                                                 
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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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 «πλευρά» 

των μεσολαβούμενων από τη διέγερση του CB1 υποδοχέα αγχολυτικών επιδράσεων 

(Moreira, Aguiar & Guimarães, 2007). Οι Rutkowska  et al. (2006) σε μελέτη τους 

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 

καναβινοειδών 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 
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υποδοχέα, όπως επιτυγχάνεται από μύες 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 

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 μύες που δεν εκφράζουν τον 

CB1 υποδοχέα αυξάνουν την αγχώδη συμπεριφορά στον ανυψωμένο λαβύρινθο αλλά 

αφότου τους χορηγηθεί SR141716A παρουσιάζουν αγχόλυση όπως και οι 

φυσιολογικοί μύες 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 μύες αλλά όχι σε μύες που δεν εκφράζουν τον CB1 υποδοχέα καθώς 

και ότι το WIN55,212-2 μειώνει την αγχογόνο αυτή δράση του AM251 στους 

φυσιολογικούς μύες 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.  
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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  

(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 

στην 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 παραϊπποκάμπια 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 
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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 την 

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 

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.  

 

Α.2.8.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, 

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). Τα 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 
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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 παρήγαγε 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 

με την 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. 
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Α.2.9.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 

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. 

 

Α.2.10.Νευροπροστασία 

Αρκετά από τα κανναβινοειδή έχουν δειχθεί ικανά να παρέχουν προστασία 

από διάφορους νευροτοξικούς παράγοντες και διεργασίες, όπως γλουταμινεργική 

διεγερτοτοξικότητα7 (Shen & Thayer, 1998), ισχαιμική προσβολή8 (Nagayama et al., 

                                                 
7 Η διεγερτοτοξικότητα 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 υπόκειται σε περισσότερο χρόνιες νευροεκφυλιστικές διαδικασίες, όπως η χορεία του  
Huntington (Shen and Thayer, 1998).  
8 Ανεπαρκής αιματική ροή που προκαλεί ιστική υποξία (Lackie and Dow, 2002, σ. 232). 
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1999), υποξία9 (Sinor, Irvin & Greenberg, 2000), εγκεφαλικά τραύματα (Mechoulam, 

Spatz & Shohami, 2002a· Mechoulam, Panikashvili & Shohami, 2002b), οξειδωτικό 

στρες10 (Marsicano, Moosmann, Hermann, Lutz & Behl, 2002), και επηρεασμένη από 

την ουαβαΐνη δεύτερη διεγερτοτοξικότητα11 (van der Stelt et al., 2001). Επιπλέον, 

ευρήματα δείχνουν ότι σχετίζονται με τον έλεγχο της απόφασης επιβίωσης/θανάτου 

του κυττάρου στο κεντρικό αλλά και το περιφερικό νευρικό σύστημα (Guzmán, 

Sánchez & Galve-Roperh, 2001). Χάρη στις επιδράσεις τους αυτές πολλά από τα 

κανναβινοειδή φαίνεται να είναι αποτελεσματικά σε διάφορες νευροεκφυλιστικές 

διαταραχές, όπως η νόσος Parkinson (Lastres-Becker, Molina-Holgado, Ramos, 

Mechoulam & Fernández-Ruiz, 2005· García-Arencibia et al., 2007), η νόσος 

Alzheimer (Ramírez, Blázquez, Gómez del Pulgar, Guzmán & de Ceballos, 2005), η 

χορεία του Huntington (Lastres-Becker et al., 2004), η πλάγια μυατροφική 

σκλήρυνση (Raman et al., 2004) και η πολλαπλή σκλήρυνση (Papathanasopoulos, 

Messinis, Lyros, Kastellakis & Panagis, 2008). 

Οι μηχανισμοί των νευροπροστατευτικών αυτών δράσεων φαίνεται ότι 

ποικίλουν και δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Αρκετές από τις 

επιδράσεις αυτές φαίνεται ότι μεσολαβούνται από την ενεργοποίηση των CB1 

υποδοχέων των κανναβινοειδών (Parmentier-Batteur, Jin, Mao, Xie & Greenberg, 

2002), αλλά αρκετά ευρήματα συνάδουν στην εμπλοκή των ανεξάρτητων των 

υποδοχέων ιδιοτήτων τους (π.χ. αντιοξειδωτικών ή/και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων) 

(Grundy, Rabuffetti & Beltramo, 2001· Grundy, 2002· Mechoulam et al.,2002a,b·  

Croxford & Yamamura, 2005), ή άλλων επιπρόσθετων μηχανισμών, όπως η 
                                                 
9 Κατάσταση στην οποία το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα και τους ιστούς είναι παθολογικά χαμηλό 
(Lackie and 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 διεγερτοτοξικότητας, ή για κάποιο άλλο λόγο. Πολλοί ασθενείς της νόσου του 
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 and Dow, 2002, σ. 
313) προσδένεται ειδικά στην ATPάση Na-K και την αναστέλλει (Lackie and 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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ενεργοποίηση των CB2 (Lastres-Becker et al., 2005· García-Arencibia et al., 2007) 

ή/και TRPV1 υποδοχέων (Pegorini, Zani, Braida, Guerini-Rocco & Sala, 2006). 

Προφανώς, όπως γίνεται αντιληπτό, πρέπει να τονίσουμε ότι το 

νευροπροστατευτκό αποτέλεσμα των κανναβινοειδών οφείλεται σε μηχανισμούς που 

δεν εμπλέκουν μόνο το ΚΝΣ αλλά και άλλα συστήματα όπως το ανοσοποιητικό. 
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Α.3.Κανναβινοειδή, Αντοχή, Εξάρτηση και Σύνδρομο Στέρησης  
Με τον όρο αντοχή ορίζουμε το φαινόμενο, κατά το οποίο, μετά από 

επανειλημμένη χρήση μιας ουσίας, η ίδια δόση δεν επιφέρει πλέον τα αποτελέσματα 

που έφερνε αρχικά (Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη, 1989). Αυτό έχει ως συνέπεια τη 

χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων από το χρήστη, έτσι ώστε να επιτευχθεί το αρχικό 

αποτέλεσμα που είχε η πρώτη χορήγηση (βλέπε Παναγής, 1998, 2004, 2005· Παναγής 

& Καστελλάκης, 1999). 

Σε μελέτες πειραματόζωων, αρκετές από τις επιδράσεις των κανναβινοειδών 

παρουσιάζουν αντοχή μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση (Pertwee, 1995, p.p. 

13-14· Μαρσέλος, 1997, σ. 156· Παναγής, 2004· González, Cebeira & Fernández-

Ruiz, 2005). Η  αντοχή που αναπτύσσεται είναι κυρίως φαρμακοδυναμική, που 

προκαλείται μέσω της μειορρύθμισης και απευαισθητοποίησης των υποδοχέων των 

κανναβινοειδών (κυρίως των CB1) στον εγκέφαλο (Romero et al., 1998· Sim-Selley et 

al., 2006) αλλά και με την ταχεία μετακίνηση των υποδοχέων προς το εσωτερικό μετά 

τη δέσμευση του αγωνιστή (Julien, 2003, σ. 361· Παναγής, 2004), παρά 

προκαλούμενη από την ενίσχυση του μεταβολισμού, δηλαδή φαρμακοκινητική, ή της 

προσαρμογής νευρωνικών υποπληθυσμών (González et al., 2005). Οι ισχυροί 

συνθετικοί αγωνιστές των κανναβινοειδών προκαλούν ταχεία μετακίνηση προς το 

εσωτερικό, ενώ η THC μικρή ή και καθόλου. Επομένως, η αντοχή που παρατηρείται 

στις επιδράσεις της THC, του κύριου δραστικού συστατικού της κάνναβης, 

προκαλείται κυρίως μέσω της μειορρύθμισης των υποδοχέων (Julien, 2003, σ.σ. 361-

362). Επιπρόσθετα, μεταξύ των διάφορων κανναβινοειδών παρατηρείται 

διασταυρούμενη αντοχή (Παναγής, 2004).  

Από την άλλη πλευρά, μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η χρόνια 

χορήγηση Δ9-THC μπορεί να προκαλέσει συμπεριφορική ευαισθητοποίηση (Rubino, 

Viganò, Massi & Parolaro, 2001, 2003), δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο οι 

δράσεις της αρχικής λήψης της ουσίας αυξάνονται (Παναγής, 2005). Στην ανάπτυξη 

αυτού του φαινομένου από τα κανναβινοειδή, έχει προταθεί η επαγόμενη 

τροποποίηση της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών από τους προσυναπτικούς CB1 

υποδοχείς, οι οποίοι εντοπίζονται στο ραβδωτό και την παρεγκεφαλίδα (Rubino et al., 

2003).  

Αναφορικά με το εάν η κάνναβη προκαλεί αντοχή στον άνθρωπο, οι απόψεις 

διίστανται (Λιάππας, 1999). Το γεγονός ότι σε εργαστηριακές συνθήκες η 
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παρατηρούμενη αντοχή στον  άνθρωπο αναπτύσσεται μετά από επαναλαμβανόμενη 

από του στόματος χορήγηση μεγάλων δόσεων THC (Haney, Ward, Comer, Foltin & 

Fischman, 1999) αλλά όχι κατόπιν συνηθισμένων δόσεων καπνιζόμενης μαριχουάνας 

(Hart et al., 2002), ενισχύει την κυρίαρχη άποψη ότι τα άτομα που καπνίζουν 

περιστασιακά μαριχουάνα για ψυχαγωγικούς σκοπούς, που αποτελεί και το 

συνηθισμένο πρότυπο κοινωνικής χρήσης της κάνναβης, αναπτύσσουν μέτρια ή και 

καθόλου αντοχή. Αντίθετα, τα άτομα που κάνουν ιδιαίτερα συχνή χρήση μεγάλων 

ποσοτήτων κάνναβης είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν αντοχή (Μαρσέλος, 1997, 

σ.σ. 156-157· Παναγής, 2004· González et al., 2005). Ωστόσο, είναι πιθανό να 

παρατηρηθεί ευαισθητοποίηση σε κάποιες επιδράσεις της καπνιζόμενης μαριχουάνας 

(Μαρσέλος, 1997, σ. 156). 

Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που έχει διχάσει τους ερευνητές είναι το 

κατά πόσο η χρήση της κάνναβης μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση. Η εξάρτηση 

διακρίνεται σε ψυχολογική και σωματική. Η ψυχολογική εξάρτηση χαρακτηρίζεται 

από επιθυμία συνεχούς ή κατά διαλλείματα χρήσης μιας ουσίας χωρίς τάση για 

αύξηση της δόσης και δεν οδηγεί συνήθως σε αντικοινωνική συμπεριφορά.  

Αντίθετα, στη σωματική (ή φυσική) εξάρτηση παρατηρείται συνεχής αύξηση των 

δόσεων (εγκατάσταση αντοχής), ψυχαναγκαστική επιθυμία για εξεύρεση και χρήση 

της ουσίας (αντικοινωνική συμπεριφορά) καθώς και εμφάνιση συνδρόμου στέρησης 

μετά τη διακοπή της λήψης της ουσίας (Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη, 1989). 

Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο DSM-IV, η κάνναβη 

κατηγοροποείται στις ουσίες που επιφέρουν εξάρτηση (Διαγνωστικά Κριτήρια DSM 

IV., 1996, σ. 127), πληρώντας τα κριτήρια που θέτονται για τη διάγνωση της 

εξάρτησης ως διαταραχής της χρήσης ουσιών (βλέπε Πίνακα Α.3). Παρ’ όλα αυτά, 

ακόμη και ερευνητές που δέχονται ότι τα προϊόντα της κάνναβης προκαλούν 

εξάρτηση, υποστηρίζουν ότι αυτή διαφέρει και παρουσιάζεται μετριασμένη από την 

αντίστοιχη που αναπτύσσεται από κλασικές ουσίες εθισμού που επιφέρουν είτε 

σωματική ή/και ψυχολογική εξάρτηση,  όπως τα οπιοειδή, η κοκαΐνη, η νικοτίνη ή το 

οινόπνευμα (βλέπε Κουτσελίνης, 2002, σ. 19· Hall, 2006). 

Αντιφατικά επίσης παρουσιάζονται τα ευρήματα σχετικά με το αν τα 

κανναβινοειδή ενισχύουν τη συμπεριφορά πειραματόζωων. Από μελέτες σε 

πειραματόζώα αυτά έχει δειχθεί ότι οι κλασικές ουσίες εξάρτησης, όπως η κοκαΐνη, η 

αμφεταμίνη, η μορφίνη, η νικοτίνη και το οινόπνευμα, ενισχύουν τη συμπεριφορά  
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Πίνακας Α.3. Κριτήρια για την διάγνωση εξάρτησης 
από ουσίες (Από Διαγνωστικά Κριτήρια DSM IV, 1996, 
σ.σ. 108-109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
μεσολαβούνται και από το ενδογενές σύστημα των οπιοειδών, αφού οι ενισχυτικές 

δράσεις των κανναβινοειδών στα ανωτέρω συμπεριφορικά πρότυπα αναστέλλονται 

από τη χορήγηση ανταγωνιστών των υποδοχέων των οπιοειδών (βλέπε Justinova, 

Tanda, Munzar & Goldberg, 2004). Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραλείψουμε ότι 

αρκετές από αυτές τις έρευνες χρησιμοποιούν ιδιαίτερους μεθοδολογικούς 

καθώς αυτοχορηγούνται, μειώνουν 

τον ουδό ενδοκρανιακού ερεθισμού 

και προκαλούν εξαρτημένη 

προτίμηση θέσης (βλέπε Παναγής 

1998, 2002a, σ.σ. 128-130, 2004). 

Υπάρχουν ορισμένες έρευνες που 

έχουν δείξει ότι τα πειραματόζωα 

αυτοχορηγούν THC και άλλους 

αγωνιστές των CB1 υποδοχέων (για 

ανασκόπηση βλέπε Justinova, 

Goldberg, Heishman  & Tanda, 

2005a), όπως επίσης ότι η 

χορήγηση ψυχοδραστικών φυσικών 

και συνθετικών κανναβινοειδών 

μειώνει τον ουδό ενδοκρανιακού 

αυτό-ερεθισμού και προκαλεί 

εξαρτημένη προτίμηση θέσης (για 

ανασκόπηση βλέπε Tanda & 

Goldberg, 2003). Οι ενισχυτικές 

αυτές δράσεις των κανναβινοειδών 

έχει προταθεί ότι 

πραγματοποιούνται χάρη στη 

δράση τους στα εγκεφαλικά 

συστήματα ανταμοιβής (βλέπε 

Gardner & Lowinson, 1991· 

Gardner & Vorel 1998· Zangen, 

Solinas, Ikemoto, Goldberg & 

Wise, 2006· βλέπε επίσης κεφάλαιο 

Α.2.6). Επιπλέον, προτείνεται ότι 
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σχεδιασμούς που αμφισβητούνται από μερίδα επιστημόνων. Πιο συγκεκριμένα, 

μελέτες που έχουν δείξει αυτοχορήγηση κανναβινοειδών από πιθήκους, είτε 

χρησιμοποιούσαν ζώα που είχαν προηγούμενο ιστορικό λήψης ουσιών, όπως 

κοκαΐνης ή άλλου κανναβινοειδούς (βλέπε Tanda, Munzar & Goldberg, 2000· 

Justinova et al., 2004· Justinova, Solinas, Tanda, Redhi & Goldberg, 2005b), είτε σε 

διαφορετική περίπτωση ακολουθούσαν περίπλοκους σχεδιασμούς ώστε τα ζώα να 

αυτοχορηγήσουν κανναβινοειδή (για ανασκόπηση βλέπε Panagis, Vlachou & 

Nomikos, 2008), καθώς και ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούσαν ήταν 

ιδιαίτερα μικρός (Ν=3) ώστε να γενικευθούν τα αποτελέσματα (βλέπε Justinova, 

Tanda, Redhi & Goldberg, 2003). Αντίστοιχα υπάρχουν έρευνες σε τρωκτικά που 

σημειώνουν αυτοχορήγηση κανναβινοειδών, ωστόσο επίσης έχουν δεχθεί κριτική για 

τον πειραματικό σχεδιασμό τους και ως εκ τούτου η γενίκευση των αποτελεσμάτων 

τους αμφισβητείται (για ανασκόπηση βλέπε Panagis et al., 2008). Επιπλέον, 

χαρακτηριστικές είναι οι μελέτες ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού των Gardner et al. 

(1988), οι οποίοι έδειξαν ενισχυτική συμπεριφορά, δηλαδή μείωση του ουδού, σε 

επίμυες Lewis, οι οποίοι έχουν γενετική προδιάθεση στον εθισμό (βλέπε Flores, 

Wood, Barbeau, Quirion & Srivastana, 1998) και των Lepore, Liu, Savage, Matalon 

& Gardner (1996) που επίσης παρατήρησαν ενισχυτική επίδραση της Δ9-THC σε 

επίμυες Lewis, ενώ δε βρήκαν κάποια επίδραση στον ουδό αυτοερεθισμού για τους 

επίμυες Fischer. Επιπλέον, η μικρή μείωση του ουδού που παρατήρησαν οι ερευνητές 

για τους επίμυες Sprague-Dawley, ερμηνεύθηκε ως ενίσχυση αφού χρησιμοποίησαν 

ένα αυστηρό κριτήριο όσον αφορά τη σταθεροποίηση του ουδού ερεθισμού του ζώου, 

πράγμα που σημαίνει ότι η βάση αναφοράς (baseline) κυμαίνεται ±1% από τον ουδό 

ερεθισμού και οποιαδήποτε διακύμανση μεγαλύτερη του 1% ερμηνεύεται ως 

διαφορά, η αύξηση ως ανηδονία και στην προκειμένη περίπτωση η μείωση ως 

ενίσχυση. 

Εντούτοις, αρκετές έρευνες ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού που 

χρησιμοποίησαν ένα λιγότερο αυστηρό κριτήριο σταθεροποίησης του ουδού 

αυτοερεθισμού σε επίμυες, δεν βρήκαν ενισχυτικές επιδράσεις για διάφορα 

κανναβινοειδή, ενώ σε υψηλές δόσεις παρατηρήθηκε ότι προκαλούν ανηδονία (βλέπε 

Vlachou, Nomikos & Panagis, 2003, 2005, 2006· Antoniou et al., 2005· Vlachou, 

Nomikos, Stephens & Panagis, 2007· Vlachou, Stamatopoulou, Nomikos & Panagis, 

2008). Επίσης, αρκετές είναι και οι μελέτες που δεν έδειξαν συμπεριφορά 
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αυτοχορήγησης κανναβινοειδών σε διάφορων ειδών πειραματόζωα (για ανασκόπηση 

βλέπε Panagis et al., 2008). 

Επιπρόσθετα, οι Robinson, Hinder, Pertwee & Riedel  (2003), έδειξαν ότι 

τόσο η Δ9-THC όσο και το WIN 55,212-2 δεν προκαλούν εξαρτημένη προτίμηση 

θέσης. Ανάλογα είναι τα ευρήματα και άλλων μελετών (Vlachou et al., 2007). 

Επιπλέον, παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση διάφορων αγωνιστών 

των CB1 υποδοχέων, όπως η Δ9-THC (Mallet & Beninger, 1998), το WIN55,212-2 

(Chaperon, Soubrie, Puech & Thiebot, 1998) και το HU-210 (Cheer, Kendall & 

Marsden, 2000) έχει δυσφορική δράση και προκαλεί εξαρτημένη αποστροφή θέσης. 

Ακόμη, υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν ότι ο CB1 ανταγωνιστής SR141716A 

προκαλεί εξαρτημένη προτίμηση θέσης (Cheer et al., 2000). Παρά το γεγονός ότι οι 

Chaperon et al. (1998) δεν παρατήρησαν προκαλούμενη από τον SR141716A 

εξαρτημένη προτίμηση θέσης, ωστόσο βρήκαν ότι αντιστρέφει την εξαρτημένη 

αποστροφή θέσης που προκάλεσε η χορήγηση του WIN55,212-2. Αντίστοιχη δράση 

του SR141716A έχει παρατηρηθεί και για την Δ9-THC (Valjent & Maldonado, 2000). 

Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι το ενδογενές σύστημα των κανναβινοειδών 

σχετίζεται με τη μείωση της ενίσχυσης και την προκαλούμενη από τα κανναβινοειδή 

εξαρτημένη αποστροφή θέσης. Παρ’ όλα αυτά, οι Lepore, Vorel, Lowinson & 

Gardner (1995) διαπίστωσαν ότι η οξεία χορήγηση Δ9-THC σε δόσεις 2 mg/kg και 

4mg/kg δόση προκάλεσε εξαρτημένη προτίμηση θέσης. Οι ίδιοι ερευνητές έδειξαν ότι 

μετά από περίοδο αποχής από την ουσία η χορήγηση της Δ9-THC στην δόση του 

1mg/kg, που στη οξεία χορήγηση δεν είχε καμία επίδραση, προκάλεσε εξαρτημένη 

προτίμηση θέσης, ενώ στις δόσεις 2mg/kg και 4mg/kg εξαρτημένη αποστροφή θέσης, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η άμεση χορήγηση Δ9-THC έχει ενισχυτικές 

ιδιότητες ενώ μετά από αποχή από τη λήψη της χαρακτηρίζεται από διφασική δράση, 

ενισχυτική στις μικρές δόσεις και ανηδονική στις υψηλές. Ωστόσο, οι Mallet & 

Beninger (1998) εξετάζοντας τη δράση της άμεσης χορήγησης ποικίλων δόσεων (από 

0.1 έως 8 mg/kg) Δ9-THC, δεν κατάφεραν να βρουν καμία επίδραση για τις υψηλές 

δόσεις στο ίδιο πειραματικό πρότυπο, ενώ για τις δόσεις των 1 mg/kg και 1.5 mg/kg 

βρήκαν ότι προκαλούν εξαρτημένη αποστροφή θέσης. Σε μελέτη των Valjent & 

Maldonado (2000), οι οποίοι εξέτασαν 2 δόσεις Δ9-THC στο πρότυπο της 

εξαρτημένης προτίμησης θέσης (1mg/kg & 5mg/kg), παρατηρήθηκε εξαρτημένη 

αποστροφή θέσης για τη δόση των 5mg/kg, ενώ μετά από περίοδο αποχής από την 

ουσία δείχθηκε εξαρτημένη προτίμηση θέσης για δόση του 1mg/kg. Οι συγγραφείς 
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συμπέραναν ότι μετά από περίοδο αποχής από την ουσία η Δ9-THC έχει ενισχυτικές 

δράσεις ενώ η πρώτη έκθεση σε αυτήν δυσφορικές.   

Επίσης, διαφωνίες παρατηρούνται αναφορικά με την ύπαρξη και τη 

σοβαρότητα του συνδρόμου στέρησης από την κάνναβη, και ακολούθως εάν τα 

συμπτώματα αυτά αποτελούν ενδείξεις σωματικής ή ψυχολογικής εξάρτησης. 

Υπάρχουν αρκετές έρευνες σε πειραματόζωα που δείχνουν ότι κάποια  

κανναβινοειδή, όπως η Δ9-THC (Aceto, Scates, Lowe & Martin, 1995, 1996· Tsou, 

Patrick & Walker, 1995), το HU-210 (de Fonseca et al., 1997) και το WIN 55212-2 

(Aceto, Scates & Martin, 2001), προκαλούν σύνδρομο στέρησης υποδεικνύοντας την 

ύπαρξη σωματικής εξάρτησης. Ωστόσο, οι έρευνες αυτές έχουν αμφισβητηθεί για το 

μεθοδολογικό σχεδιασμό τους, αφού η χορήγηση μεγάλων δόσεων κανναβινοειδών 

στα πειραματόζωα, ώστε να γίνουν «εξαρτημένα» και η πρόκληση του συνδρόμου 

στέρησης με ανταγωνιστή των κανναβινοειδών (ο ανταγωνιστής των CB1 υποδοχέων 

SR141716A) αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα για τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων τους (βλέπε Παναγής, 2004). Επιπλέον, μελέτη που χρησιμοποίησε 

τον ίδιο σχεδιασμό έδειξε ότι το ανανταμίδιο, το οποίο επίσης δεσμεύεται στους 

υποδοχείς των κανναβινοειδών, χαρακτηρίζεται από μικρή ή καθόλου ικανότητα για 

πρόκληση φυσικής εξάρτησης και συνδρόμου στέρησης (Aceto, Scates, Razdan & 

Martin, 1998).  

Ακόμη, στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές που καταδεικνύουν την ύπαρξη 

στερητικού συνδρόμου στον άνθρωπο (Vandrey, Budney, Moore & Hughes, 2005a· 

Budney & Hughes, 2006· Copersino et al., 2006), με συμπτώματα όπως άγχος, 

κατάθλιψη, δυσκολία ύπνου, επιθετικότητα, ανησυχία, μείωση της όρεξης, 

ευερεθιστότητα, θυμός και πονοκέφαλοι (βλέπε Budney, Hughes, Moore & Vandrey, 

2004· Vandrey, Budney, Kamon & Stanger, 2005b). Βέβαια, έχει διατυπωθεί ότι 

αρκετές από αυτές τις έρευνες στερούνται άρτιου μεθοδολογικού σχεδιασμού (βλέπε 

Smith, 2002) και ότι τα συμπτώματα που παρατηρούνται ως στερητικό σύνδρομο από 

την κάνναβη στον άνθρωπο δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα άλλων κλασικών ουσιών 

εξάρτησης, όπως τα οπιοειδή, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι αποτελούν 

περισσότερο ενδείξεις ψυχολογικής και όχι σωματικής εξάρτησης (Μαρσέλος, 1997, 

σ. 157· Smith, 2002).  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εάν όντως υπάρχει ευδιάκριτο 

και σοβαρό στερητικό σύνδρομο, είναι αναγκαίο να ελεγχθεί με τη διεξαγωγή 

μελλοντικών μελετών με άρτιο μεθοδολογικό σχεδιασμό, τόσο σε επίπεδο 
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πειραματόζωων όσο και στον άνθρωπο. Ωστόσο, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν 

υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για την ύπαρξη σοβαρού συνδρόμου στέρησης από 

κάνναβη στον άνθρωπο (βλέπε Παναγής, 2004). Γενικά, στις μέρες μας η 

επικρατέστερη άποψη είναι ότι τα κανναβινοειδή δεν προκαλούν σωματική 

εξάρτηση, ή σε περίπτωση που αναπτύσσεται τα συμπτώματα είναι ήπια και 

παροδικά (Μαρσέλος, 1997, σ. 157· Λιάππας, 1999, σ. 165· Παναγής, 2004). 
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Α.4.Στρες, Κατάχρηση και Αναζήτηση Λήψης Ουσιών 
 
Η κατάχρηση ουσιών έχει περιγραφεί ως μία χρόνια υποτροπιάζουσα 

διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από καταναγκαστική συμπεριφορά λήψης ουσιών 

και παρεμπόδιση της λειτουργικότητας του χρήστη σε κοινωνικές και επαγγελματικές 

καταστάσεις. Μάλιστα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η κατάχρηση ουσιών αποτελεί 

τόσο μια διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων όσο και μια καταναγκαστική 

διαταραχή. Οι διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων χαρακτηρίζονται από μια 

αυξημένη αίσθηση της έντασης ή εγρήγορσης πριν από την εκτέλεση μιας 

παρορμητικής ενέργειας. Σε αντίθεση, οι καταναγκαστικές διαταραχές 

χαρακτηρίζονται από άγχος και στρες πριν από την διενέργεια μιας πράξης (Koob & 

Kreek, 2007). Επιπρόσθετα, η αυξημένη ευαισθητοποίηση στις ενισχυτικές 

επιδράσεις της ουσίας, η οποία παρατηρείται στις διαταραχές κατάχρησης ουσιών και 

αντανακλά εκ των προτέρων νευροβιολογικά ελλείμματα που απαιτούν αντιστάθμιση 

(π.χ. μέσω της έναρξης λήψης της ουσίας), σχετίζεται τόσο με γενετικούς όσο και με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Kreek & Koob, 1998). 

Λαμβάνοντας υπόψιν μας τα παραπάνω, μπορούμε να κατανοήσουμε την 

βασιμότητα της αναφερόμενης σχέσης ανάμεσα στις στρεσογόνες καταστάσεις και 

στην ενίσχυση της συμπεριφοράς κατάχρησης ουσιών (Kreek & Koob, 1998· 

Goeders, 2004· Koob & Kreek, 2007). Πράγματι, αρκετά κλινικά και προκλινικά 

ευρήματα προτείνουν τη σύνδεση του στρες με τον εθισμό. Για παράδειγμα, έχει 

βρεθεί ότι οι βετεράνοι πολέμου που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν κατάχρηση ουσιών, ιδιαίτερα αλκοόλης, 

κοκαΐνης και ηρωίνης συγκριτικά με εκείνους που δεν πάσχουν από τη συγκεκριμένη 

διαταραχή (βλέπε Zaslav, 1994 στο Goeders, 2004). Επίσης, άτομα που εκτίθενται σε 

στρεσογόνες καταστάσεις, όπως ο δυστυχής γάμος ή τα εργασιακά προβλήματα, 

αναφέρουν αυξημένο κίνδυνο εξάρτησης από ουσίες (Goeders, 2004). Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι τα άτομα που πάσχουν από διαταραχή 

μετατραυματικού στρες μπορούν να εμφανίσουν κατάχρηση ουσιών σε ποσοστό 60-

80%, και γενικά τα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών χαρακτηρίζονται από 

συνοσηρότητα με διαταραχή μετατραυματικού στρες σε ποσοστά 40-60% (Donovan, 

Padin-Rivera & Kowaliw, 2001). Μία εξήγηση της υψηλής συνοσηρότητας 

μετατραυματικού στρες και κατάχρησης ουσιών αποτελεί η υπόθεση της 

«αυτοθεραπείας». Σύμφωνα με την άποψη αυτή ένα άτομο το οποίο χαρακτηρίζεται 
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από την εν λόγω συνοσηρότητα χρησιμοποιεί τη χρήση ουσιών για να αντιμετωπίσει 

την ένταση, η οποία σχετίζεται με στρεσογόνες εμπειρίες, ή για να καταστείλει το 

άγχος, την ευερεθιστότητα και την καταθλιπτική διάθεση που απορρέουν από το 

τραυματικό γεγονός (Castaneda, Lifshutz, Galanter & Franco, 1994). 

Η συσχέτιση του στρες με την κατάχρηση ουσιών υποστηρίζεται και από 

ευρήματα σε νευροβιολογικές παραμέτρους. Πληθώρα ερευνών έχει συνδέσει την 

υπερδιέγερση του άξονα HPA και την υπερέκκριση ορμονών και νευροτροποποιητών 

που σχετίζονται με τον προαναφερθέντα άξονα, όπως ο εκλυτικός παράγοντας της 

κορτικοτροπίνης (CRF), η φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH) και η κορτιζόλη 

(ή κορτικοστρερόνη), μηχανισμοί που είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στην απόκριση 

του στρες, με την αύξηση της συμπεριφοράς αναζήτησης λήψης ουσιών και των 

επεισοδίων υποτροπής (βλέπε Kreek & Koob, 1998· Goeders, 2002, 2004· Stewart, 

2003· Koob & Kreek, 2007). 

Η παρατηρούμενη αυτή σχέση του στρες και της κατάχρησης ουσιών γίνεται 

ιδιαίτερα εμφανής από μελέτες σε πειραματόζωα. Πιο συγκεκριμένα, ευρήματα σε 

μύες έχουν δείξει ότι η μητρική αποστέρηση, ένα ζωικό πρότυπο του στρες, επιφέρει 

αύξηση της αυτοχορήγησης αλκοόλης, υποδεικνύοντας ότι το στρες κατά τα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την κατανάλωση και 

κατάχρηση αλκοόλης (Cruz, Quadros, da S Planeta & Miczek, 2008). Επίσης, η 

έκθεση σε στρες έχει αναφερθεί ότι αυξάνει την δραστηριότητα του άξονα HPA και 

την εξαρτημένη προτίμηση θέσης, ένα ζωικό πρότυπο που χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση των ενισχυτικών ιδιοτήτων των ουσιών, που προκαλεί η χορήγηση 

μορφίνης σε επίμυες ράτσας Sprague–Dawley, ενώ η χορήγηση ενός ανταγωνιστή 

του υποδοχέα τύπου 1 του CRF, της ανταλαρμίνης, εμφανίζεται να μειώνει την 

εξαρτημένη προτίμηση θέσης και να προκαλεί τάση μείωσης των επιπέδων της 

κορτικοστερόνης. Σε επίμυες ράτσας Lewis και  Fischer η έκθεση στο στρες αυξάνει 

τα επίπεδα της κορτικοστερόνης, αλλά μειώνει την προκαλούμενη από την μορφίνη 

εξαρτημένη προτίμηση θέσης στους Lewis, ενώ η έγχυση ανταλαρμίνης επιφέρει 

μείωση των επιπέδων της κορτικοστερόνης και στις δύο ράτσες, ωστόσο αυξάνει την 

εξαρτημένη προτίμηση θέσης στους Fischer. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν 

ότι η σχέση μεταξύ στρες και χρήσης ουσιών δεν είναι μονόδρομη, αλλά πιθανόν 

επηρεάζεται από γενετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες (Grakalic, Schindler, 

Baumann, Rice & Riley, 2006). Βέβαια, ευρήματα από πρωτεύοντα θηλαστικά, δεν 

καταδεικνύουν σημαντική μείωση της συμπεριφοράς αυτοχορήγησης κοκαΐνης μετά 
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από χορήγηση ανταλαρμίνης, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος CRF1 

ανταγωνιστής δεν μπορεί να εξασθενήσει τις σχετικές με την κατάχρηση κοκαΐνης 

επιδράσεις σε πιθήκους rhesus  (Mello, Negus, Rice & Mendelson, 2006). Παρ’ όλα 

αυτά, δεδομένα από μελέτες σε τρωκτικά σημειώνουν σημαντική μείωση της 

αυτοχορήγησης κοκαΐνης ως επίδραση της ανταλαρμίνης, η οποία παρατηρείται 

εξαρτώμενη από την διάρκεια των περιόδων αυτοχορήγησης, με της μικρής διάρκειας 

περιόδους να εμφανίζονται αναποτελεσματικές (Specio et al., 2008). 

Ακόμη, έρευνα σε επίμυες έδειξε ότι το μη προβλέψιμο στρες, όπως το 

αναπόφευκτο ηλεκτροσόκ, αύξησε την επαγόμενη από την μορφίνη εξαρτημένη 

προτίμηση θέσης, δράση η οποία διατηρήθηκε έως και 14 ημέρες μετά την έκθεση 

στο στρες. Αντίθετα, το ίδιο πρότυπο στρες δεν φάνηκε να επηρεάζει την εξαρτημένη 

προτίμηση θέσης της αμφεταμίνης, στοιχεία που έκαναν τους συγγραφείς να 

συμπεράνουν ότι το συγκεκριμένο είδος στρες αυξάνει επιλεκτικά τις ενισχυτικές 

επιδράσεις συγκεκριμένων ουσιών κατάχρησης (Will, Watkins & Maier, 1998). 

Αντίστοιχα, οι Will et al., (2004) χρησιμοποιώντας το ίδιο πειραματικό πρότυπο 

στρες βρήκαν επίσης ότι το συγκεκριμένο είδος στρεσογόνου εμπειρίας επάγει την 

εξαρτημένη προτίμηση θέσης της μορφίνης σε επίμυες, δράση η οποία αντιστράφηκε 

πλήρως στα ζώα εκείνα στα οποία είτε είχε προκληθεί βλάβη στον ραχιαίο πυρήνα 

της ραφής είτε είχε χορηγηθεί ενδοεγκεφαλικά στην ίδια περιοχή 8-υδροξυ-2-(δι-ν-

προπυλαμινο)τετραλίνη (8-OH-DPAT), ένας αγωνιστής των 5-HT1A υποδοχέων. Τα 

ευρήματα αυτά σημειώνουν την εμπλοκή αλλαγών στους σεροτονινεργικούς 

νευρώνες που εντοπίζονται στους ραχιαίους πυρήνες της ραφής στην επαγωγή των 

ενισχυτικών ιδιοτήτων της μορφίνης από το μη-ελεγχόμενο στρες. Επιπλέον, το 

κοινωνικό στρες, όπως η τοποθέτηση ως «εισβολέας» σε ένα κλωβό με έναν 

επιθετικό «κάτοικο», επάγει την αυτοχορήγηση κοκαΐνης, ιδιαίτερα σε μικρές και 

μεσαίες δόσεις, χωρίς να μειώνει τον λανθάνοντα χρόνο μεταξύ των εγχύσεων της 

κοκαΐνης (διαλλείματα πριν και μετά τις περιόδους των εγχύσεων), ευρήματα που 

οδήγησαν τους ερευνητές να υποθέσουν ότι το κοινωνικό στρες ενεργοποιεί 

αποτελεσματικά την συμπεριφορά κινητοποίησης που σχετίζεται με την αναζήτηση 

της κοκαΐνης παρά αυξάνει την ενισχυτική αποτελεσματικότητα του φαρμάκου 

(Miczek & Mutschler, 1996). 

Ωστόσο, έρευνα των Valverde, Smadja, Roques & Maldonado (1997) σε 

επίμυες έδειξε ότι το χρόνιο μη προβλέψιμο ήπιο στρες εξασθένησε την 

προκαλούμενη από την μορφίνη εξαρτημένη προτίμηση θέσης, επίδραση η οποία 
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αντιστράφηκε από την χορήγηση του PD-134,308, ενός ανταγωνιστή των CCKB 

υποδοχέων της χολοκυστοκινίνης. Η έκθεση στο συγκεκριμένο πρότυπο στρες 

προκάλεσε μείωση της κατανάλωσης σουκρόζης, η οποία αναστράφηκε από την 

χορήγηση ιμιπραμίνης, ενός αντικαταθλιπτικού φαρμάκου. Οι ερευνητές συμπέραναν 

ότι η επαγόμενη από το στρες ανηδονία μειώνει τις ενισχυτικές ιδιότητες της 

μορφίνης καθώς και ότι τα ενδογενή συστήματα της χολοκυστοκινίνης μεσολαβούν 

την προκαλούμενη από το στρες μειωμένη κινητοποίηση. Βέβαια, οι Haile, GrandPre 

& Kosten (2001) χρησιμοποιώντας ένα επίσης χρόνιο και μη προβλέψιμο ζωικό 

πρότυπο στρες, το χρόνιο μη προβλέψιμο στρες (CUS), το οποίο είναι μικρότερης 

διάρκειας και ηπιότερης μορφής από το χρόνιο μη προβλέψιμο ήπιο στρες (CMS ή 

UCMS), βρήκαν ότι το συγκεκριμένο πρότυπο στρες ενίσχυσε την προκαλούμενη 

από την κοκαΐνη εξαρτημένη προτίμηση θέσης για την δόση των 5 mg/kg, ενώ για 

την δόση των 7.5 mg/kg αν και παρατηρήθηκε ευόδωση της επαγόμενης από την 

κοκαΐνη κινητικής δραστηριότητας (φαινόμενο ευαισθητοποίησης) η οποία 

συσχετίσθηκε θετικά με τα επίπεδα της κορτικοστερόνης στο πλάσμα, σημειώθηκε 

επίσης εξαρτημένη αποστροφή θέσης. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές 

να συμπεράνουν ότι η ευόδωση της κινητικής δραστηριότητας δεν σχετίζεται 

απαραίτητα με την ευόδωση των ενισχυτικών ιδιοτήτων ως επιδράσεις της χορήγησης 

μιας ουσίας.  

Επίσης, έχει βρεθεί για ποικίλα είδη στρες ότι το επαναλαμβανόμενο στρες 

ίδιου είδους προκαλεί επιπλέον αύξηση της επαγόμενης από τα ψυχοδιεγερτικά, όπως 

η αμφεταμίνη (Herman, Stinus & LeMoal, 1984· Leyton & Stewart, 1990· Deroche et 

al., 1995) και η κοκαΐνη (Rouge-Pont, Marinelli, LeMoal, Simon & Piazza, 1995), και 

την μορφίνη (Leyton & Stewart, 1990· Deroche et al., 1995) κινητικής 

δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά αυτά, οι Haile et al. (2001) απέτυχαν να δείξουν 

αντίστοιχη ευαισθητοποίηση στην προκαλούμενη από την χορήγηση κοκαΐνης 

αυξημένη κινητική δραστηριότητα από την επαναλαμβανόμενη (χρόνια) έκθεση σε 

ένα και μοναδικό στρεσογόνο παράγοντα (στρες περιορισμού). Ωστόσο, η χρόνια 

έκθεση ίδιας διάρκειας (10 ημέρες) σε ποικίλους μη προβλέψιμους στρεσογόνους 

παράγοντες (CUS), όπως προαναφέρθηκε, ενίσχυσε τις συμπεριφορικές αυτές 

επιδράσεις της κοκαΐνης. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η ασυμφωνία των ευρημάτων 

τους με εκείνα προηγούμενων μελετών αναφορικά με τις επιδράσεις της 

επαναλαμβανόμενης έκθεσης στο ίδιο είδος στρες πιθανόν να οφείλονται στο γεγονός 

ότι χρησιμοποίησαν μία και μόνο δόση κοκαΐνης, σχετικά χαμηλή, αυτή των 7.5 
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mg/kg, δόση στην οποία όμως η έκθεση στο CUS προκάλεσε ευαισθητοποίηση στην 

προκαλούμενη από την κοκαΐνη κινητική δραστηριότητα.  

Αναφορικά με την πιθανή εμπλοκή του στρες στην εκ νέου εμφάνιση 

συμπεριφοράς λήψης ουσιών μετά από περίοδο αποχής, έρευνα σε μύες, στην οποία 

δοκιμάστηκαν τρία διαφορετικά είδη στρες, σωματικά αλλά και κοινωνικά 

στρεσογόνα ερεθίσματα, έδειξε ότι τόσο το σωματικό όσο και το κοινωνικό στρες 

είναι εξίσου ικανά να επαναπροκαλέσουν εξαρτημένη προτίμηση θέσης από την 

μορφίνη σε ζώα που έχουν εξαλείψει τη συμπεριφορά αυτή (Ribeiro Do Couto et al., 

2006). Η υπόθεση ότι το στρες είναι αποτελεσματικό στο να προκαλέσει υποτροπή 

στην λήψη ουσιών υποστηρίζεται και από την μελέτη των Mantsch et al. (2008) σε 

επίμυες. Στην έρευνα αυτή βρέθηκε ότι τα ζώα τα οποία εκτίθονταν σε μεγαλύτερης 

διάρκειας περίοδο αυτοχορήγησης κοκαΐνης καθημερινά έδειξαν κλιμακούμενα 

πρότυπα αυτοχορήγησης κοκαΐνης και ήταν περισσότερο ευάλωτα στην 

επαναπρόκληση της συμπεριφοράς αυτοχορήγησης, η οποία προκαλούνταν από την 

έκθεση είτε σε κοκαΐνη, είτε σε στρες, ή από την ενδοεγκεφαλική μικροέγχυση CRF, 

μετά από 14 ημέρες αποχής από την ουσία, συγκριτικά με τα ζώα εκείνα που 

εκτίθονταν σε μικρότερης διάρκειας περίοδο καθημερινής αυτοχορήγησης κοκαΐνης.  

Ακόμη, στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε ότι η αυτοχορήγηση κοκαΐνης προκαλεί 

αυξημένη δραστηριότητα στο κέντρο του ανοιχτού πεδίου, στους ανοιχτούς 

βραχίονες του ανυψωμένου λαβυρίνθου και στο φωτισμένο τμήμα της συσκευής του 

«φωτεινού-σκοτεινού κουτιού», παραμέτρους που καταδεικνύουν τις αγχολυτικές 

επιδράσεις της ουσίας. Βασισμένοι στα ευρήματα αυτά οι ερευνητές συμπέραναν ότι 

η αυτοχορήγηση κοκαΐνης κατόπιν μακράς περιόδου αποχής από την ουσία προάγει 

ένα περισσότερο ενεργό πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια έκθεσης σε στρες, 

το οποίο σχετίζεται με αύξηση της ευαισθησίας στην προκαλούμενη από το στρες 

συμπεριφορά αναζήτησης της λήψης κοκαΐνης, και μπορεί να αποτελεί συνέπεια της 

αυξημένης ρύθμισης των σχετικών με τον εθισμό νευρωνικών κυκλωμάτων από το 

CRF. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα αυτά υποστηρίζονται και από την μελέτη των 

Wang, You, Rice & Wise (2007), οι οποίοι έδειξαν ότι το στρες προκαλεί 

επαναπρόκληση της αναζήτησης κοκαΐνης μετά από περίοδο εξάλειψης της 

συμπεριφοράς αυτοχορήγησης (περίοδος αποχής από την ουσία) καθώς και 

απελευθέρωση γλουταμινικού και ντοπαμίνης στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, δράση 

που παρεμποδίστηκε από τον εκλεκτικό ανταγωνισμό των CRF2 υποδοχέων αλλά όχι 

των CRF1 υποδοχέων. Ακόμη, η έγχυση αγωνιστών των CRF2 υποδοχέων μιμήθηκε 
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τις επιδράσεις του στρες, Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την εμπλοκή των 

CRF2 υποδοχέων στην αποτελεσματικότητα του στρες στην σημαντικά αυξημένη 

απελευθέρωση γλουταμινικού και ντοπαμίνης και στην συμπεριφορά αναζήτησης 

λήψης κοκαΐνης σε ζώα με εμπειρία ουσιών. 

Εκτός από τον ρόλο των συστημάτων των κατεχολαμινών και του άξονα HPA 

αναφορικά με την ενισχυτική επίδραση του στρες στην κατάχρηση καθώς και στην 

συμπεριφορά επίμονης αναζήτησης της ουσίας, πρόσφατα ευρήματα εμπλέκουν την 

μεσολάβηση των συστημάτων των ενδοκανναβινοειδών. Οι Miller, Ward & Dykstra 

(2008) έδειξαν ότι η προκαλούμενη από το χρόνιο μη προσδοκώμενο στρες επαγωγή 

της εξαρτημένης προτίμησης θέσης που επιφέρει η κοκαΐνη εμφανίζεται σημαντική 

μόνο για μύες οι οποίοι δεν εκφράζουν τον CB1 υποδοχέα των κανναβινοειδών. Οι 

ερευνητές πρότειναν ότι η έλλειψη των CB1 υποδοχέων προκαλεί μεγαλύτερη 

ευαισθησία στις επιδράσεις του χρόνιου μη προσδοκώμενου στρες σχετικά με τις 

ενισχυτικές ιδιότητες της κοκαΐνης καθώς και ότι οι υποδοχείς αυτοί διαδραματίζουν 

κάποιον ρόλο στις συναισθηματικού τύπου συμπεριφορές και στις επιδράσεις των 

εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι οι στρεσογόνες εμπειρίες εμφανίζονται 

ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο να ενισχύουν συμπεριφορές κατάχρησης, υποτροπής, 

αλλά και ακαταμάχητης αναζήτησης λήψης της ουσίας. Στην επίδραση αυτή του 

στρες φαίνεται ότι εμπλέκονται ποικίλοι νευροβιολογικοί παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων της υπερδιέγερσης του άξονα HPA και της αύξησης της 

δραστηριότητας διάφορων νεροδιαβιβαστικών και νευροτροποποιητικών 

συστημάτων, όπως των μονοαμινών, του γλουταμινικού, της χολοκυστοκινίνης κ.λπ. 

Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι οι επιδράσεις αυτές εξαρτώνται και επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό από διάφορες παραμέτρους, μεταξύ άλλων του είδους του στρες και 

της εξαρτησιογόνου ουσίας καθώς και της πιθανής ύπαρξης γενετικής προδιάθεσης. 
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Β.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

Όπως έγινε κατανοητό από την εισαγωγή, τα κανναβινοειδή φαίνεται ότι 

εμπλέκονται σε ποικίλες διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης και του 

συναισθήματος. Ωστόσο, αν και τα παράγωγα της κάνναβης επιφέρουν ξεκάθαρες 

υποκειμενικές συναισθηματικές αντιδράσεις στους ανθρώπους οδηγώντας σε 

συμπεριφορά αναζήτησης λήψης της ουσίας ή/και επαναλαμβανόμενης χρήσης της 

ουσίας σε μία μερίδα των ατόμων, οι ενισχυτικές ιδιότητες αυτών των υποκειμενικών 

επιδράσεών της είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστούν σε πειραματόζωα σε 

αντίθεση με κλασικές εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως η κοκαΐνη, τα οπιοειδή, η 

αλκοόλη, η νικοτίνη κ.λπ. (βλέπε κεφάλαιο Α.3). Επίσης, μελέτες με πειραματόζωα 

που έχουν επιδείξει ενισχυτικές ιδιότητες των κανναβινοειδών έχουν αμφισβητηθεί 

από μερίδα ερευνητών διότι φαίνεται ότι οι αναφερόμενες αυτές ενισχυτικές 

επιδράσεις τους είναι αποτέλεσμα ιδιαίτερων πειραματικών συνθηκών (βλέπε 

κεφάλαιο Α.3). Επιπλέον, είναι πιθανό ότι τα κανναβινοειδή παράγουν αγχολυτικές 

δράσεις (βλέπε κεφάλαιο Α.2.7), οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν στη συμπεριφορά 

λήψης της ουσίας. Ακόμη, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, παρατηρείται ότι το 

στρες προκαλεί επαγωγή των αντιλαμβανόμενων ενισχυτικών ιδιοτήτων των 

κλασικών ουσιών εξάρτησης ή/και προάγει τη συμπεριφορά κινητοποίησης για 

αναζήτηση της ουσίας τόσο σε ανθρώπους όσο και σε πειραματόζωα (βλέπε 

κεφάλαιο Α.4). Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν ευρήματα στη βιβλιογραφία που να 

αφορούν τις πιθανές επιδράσεις του στρες στις ενδεχόμενες ενισχυτικές ιδιότητες των 

κανναβινοειδών.   

Στην παρούσα έρευνα, θελήσαμε να εξετάσουμε τις επιδράσεις της Δ9-THC 

υπό καταστάσεις χρόνιου στρες και μη στην συμπεριφορά ανταμοιβής/ενίσχυσης και 

στα επίπεδα του άγχους σε αρσενικούς επίμυες Sprague-Dawley. Επιπρόσθετα, 

μελετήθηκαν οι πιθανές επιδράσεις του στρες στη λειτουργία των συστημάτων 

ανταμοιβής/ενίσχυσης και άγχους καθώς και στο σωματικό βάρος των ζώων. 

Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς ενίσχυσης/ανταμοιβής των 

πειραματόζωων χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, για 

τον υπολογισμό των επιπέδων άγχους ο ανυψωμένος λαβύρινθος, ενώ ως πρότυπο 

χρόνιου στρες επιλέχθηκε το χρόνιο μη προβλέψιμο στρες διάρκειας 10 ημερών 

(βλέπε λεπτομέρειες στη μεθοδολογία, κεφάλαιο Γ).      
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Γ.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Γ.1.Χρόνιο Μη Προβλέψιμο Στρες (CUS) 
 Το πρότυπο του Χρόνιου Μη Προβλέψιμου Στρες (CUS) έχει προταθεί για 

πρώτη φορά από τον Katz R.J. και από τους συνεργάτες του ως ζωικό πρότυπο της 

κατάθλιψης (βλέπε Willner, 1984). Στην παρούσα έρευνα το CUS που 

χρησιμοποιήθηκε αποτελεί μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή των Ortiz, Fitzgerald, 

Lane, Terwilliger & Nestler (1996). Το CUS είναι μια αλληλουχία ποικίλων 

στρεσογόνων παραγόντων συνολικής διάρκειας 10 ημερών, κατά την οποία τα ζώα 

εκτίθενται σε δύο διαφορετικούς στρεσογόνους παράγοντες καθημερινά. Ο χρόνος 

που λάμβαναν χώρα οι στρεσογόνοι παράγοντες αφορούσε ολόκληρο τον 24ωρο 

κύκλο φως/σκοτάδι. Η διαδικασία του CUS απεικονίζεται στον Πίνακα Γ.1. 

Πίνακας Γ.1.Αναλυτική απεικόνιση της διαδικασίας του CUS  

Ημέρες Ώρα 
Είδος Στρεσογόνου 

Παράγοντα 
Διάρκεια Ώρα 

Είδος Στρεσογόνου 

Παράγοντα 
Διάρκεια 

1η  13.00 Περιστροφή Κλουβιού 50 min. 14.00 Στρες Κολύμβησης 4 min. 

2η 12.00 
Απομόνωση σε Ψυχρό 

Δωμάτιο (4 °C) 
60 min. 20.00 Ανοιχτά Φώτα 

Oλόκληρο το 

Βράδυ (12 h.)  

3η 13.00 Σβηστά Φώτα 3 h. 16.00 
Απομόνωση σε Ψυχρό 

Δωμάτιο (4 °C) 
15 min. 

4η 20.00 Περιστροφή Κλουβιού 50 min. 20.00 
Αποστέρηση Φαγητού 

& Νερού 

Oλόκληρο το 

Βράδυ (12 h.) 

5η 14.00 Στρες Κολύμβησης 3 min. 20.00 
Απομόνωση σε Ψυχρό 

Δωμάτιο (4 °C) 
60 min. 

6η 12.00 Στρες Περιορισμού 60 min. 16.00 Σβηστά Φώτα 2 h. 

7η 11.00 Στρες Κολύμβησης 4 min. 17.00 Στρες Περιορισμού 60 min. 

8η 20.00 Ανοιχτά Φώτα 
Oλόκληρο το 

Βράδυ (12 h.) 
20.00 

Αποστέρηση Φαγητού 

& Νερού 

Oλόκληρο το 

Βράδυ (12 h.) 

9η 11.00 Περιστροφή Κλουβιού 20 min. 20.00 Ανοιχτά Φώτα 
Oλόκληρο το 

Βράδυ (12 h.) 

10η 20.00 Στρες Περιορισμού 60 min. 20.00 
Αποστέρηση Φαγητού 

& Νερού 

Oλόκληρο το 

Βράδυ (12 h.) 
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Γ.2.Μετρήσεις Σωματικού Βάρους 
Όλα τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα [ενδοκρανιακού 

αυτοερεθισμού: Ν=21 (εγχειρισμένα ζώα) & ανυψωμένου λαβυρίνθου: Ν=24 (μη 

εγχειρισμένα ζώα)] ζυγίσθηκαν 1 ημέρα προτού και 1 ημέρα κατόπιν της 10ήμερης 

διαδικασίας του CUS. Το βάρος του σώματος των ζώων υπολογίσθηκε ως η 

μεταβολή μετά/πριν το στρες του σωματικού βάρους εκφρασμένη επί τοις εκατό (%) 

(βάρος μετά/πριν το στρες x 100). Οι τιμές του σωματικού βάρους συγκρίθηκαν με 

εκείνες (βάρος ημέρας 12/ημέρας 1 x 100) αντίστοιχων ομάδων επίμυων 

(εγχειρισμένα ζώα: Ν=10 & μη εγχειρισμένα ζώα: Ν=12) οι οποίοι δεν είχαν εκτεθεί 

στο CUS (ομάδες ελέγχου). 

 

Γ.2.1.Στατιστική ανάλυση 

  Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 15η 

έκδοση του στατιστικού πακέτου SPSS για ηλεκτρονικούς υπολογιστές με 

λειτουργικό σύστημα των Windows. Για την εκτίμηση πιθανών στατιστικά 

σημαντικών διαφορών μεταξύ των ομάδων που εκτέθηκαν στο στρες και εκείνων που 

διαβίωναν σε φυσιολογικές συνθήκες εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε το κριτήριο t 

(T-test) για ανεξάρτητα δείγματα (Independent-Samples T-test). Κάθε διαφορά με 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας < 0.5 (p < 0.5) θεωρήθηκε ως στατιστικά 

σημαντική. 

 

Γ.3.Μελέτη Ενδοκρανιακού Αυτοερεθισμού 
Γ.3.1. Πειραματόζωα 

  Για τα πειράματα ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού (ICSS) χρησιμοποιήθηκαν 

συνολικά 21 αρσενικοί επίμυες ράτσας Sprague-Dawley, βάρους 300-370 

γραμμαρίων κατά την ημέρα της επέμβασης. 

Οι επίμυες πριν από την έκθεση στο CUS διέμεναν σε δωμάτιο με σταθερή 

θερμοκρασία (20-23 °C) και με σταθερά εναλλασσόμενο φωτισμό (09.00-21.00 φως 

/21.00-09.00 σκοτάδι), ενώ είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και νερό. Τα ζώα 

πριν την χειρουργική επέμβαση τοποθετούνταν σε κλωβούς ανά 2-3, ενώ κατόπιν 

μεμονωμένα σε ατομικό κλωβό.  

  Πριν από την έναρξη των πειραματικών διαδικασιών τα ζώα εξοικειώνονταν 

με τον πειραματιστή.  
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Μετά την ολοκλήρωση των περαμάτων τα ζώα θυσιάζονταν με εγκεκριμένη 

μέθοδο ευθανασίας. 

 

Γ.3.2.Χειρουργικές επεμβάσεις  

   Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνταν ενώ το ζώο βρισκόταν σε 

γενική αναισθησία. Η αναισθησία πραγματοποιήθηκε με την ενδομυϊκή χορήγηση 

ξυλαζίνης (10mg/kg) και υδροχλωρικής κεταμίνης (100mg/kg) και την προσθήκη 

θειικής ατροπίνης (0.6mg/kg). Η χορήγηση ατροπίνης στόχευε στην αποφυγή της 

βραδυκαρδίας και την ελάττωση των βρογχικών εκκρίσεων καθώς και της πιθανής 

καρδιακής ανακοπής που μπορεί να προκαλέσει η υδροχλωρική κεταμίνη. 

   Για την εμφύτευση των ηλεκτροδίων χρησιμοποιήθηκε η στερεοταξική 

συσκευή (David Kopf Instruments). Στον κάθε επίμυ εμφυτεύτηκε ηλεκτρόδιο στην 

περιοχή του έξω υποθαλάμου. Οι συντεταγμένες προσδιορίστηκαν από τον 

στερεοταξικό άτλαντα των Paxinos & Watson (1998) [προσθιοπίσθια -2.56mm με 

σημείο αναφοράς το βρέγμα, πλάγια -1.7mm από τη μέση γραμμή και -8.7mm 

ραχιαιο-κοιλιακά, από την επιφάνεια του κρανίου]. 

   Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μονοπολικά, κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο χάλυβα και είχαν διάμετρο 0.25mm. Ήταν μονωμένα με ειδικό 

βερνίκι (Epoxylite) σε όλο το μήκος τους εκτός από την κωνική αιχμή τους. Η άνοδος 

ήταν κατασκευασμένη από τη βελόνη σύριγγας μιας χρήσεως 21G. Για τη 

σταθεροποίηση του ηλεκτροδίου και της ανόδου στο κρανίο τοποθετούνταν 5 μικρές 

βίδες γύρω από τις οποίες περιελισσόταν  και το σύρμα της ανόδου. Το σύστημα 

ηλεκτροδίου-ανόδου σταθεροποιείτο με την προσθήκη ακρυλικού πολυμερούς, ενώ 

τέλος στο χειρουργικό τραύμα γινόταν συρραφή με την χρήση μεταξωτού ράμματος. 

  Οι εκπαιδεύσεις για τα πειράματα του ICSS ξεκινούσαν μια εβδομάδα μετά 

την στερεοταξική επέμβαση.      

  

Γ.3.3. Το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού  

  Για την μελέτη των επιδράσεων της Δ9-THC στη συμπεριφορά ενίσχυσης 

χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο του ICSS. Το πρότυπο αυτό βασίζεται στην ανακάλυψη 

των  Olds & Milner (1954) ότι ο άμεσος ηλεκτρικός ερεθισμός του εγκεφάλου μπορεί 

να είναι ιδιαίτερα ενισχυτικός και ότι επίμυες που τους έχει εμφυτευθεί ηλεκτρόδιο 

σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου είναι σε θέση να μάθουν να πιέζουν ένα 

μοχλό σε ένα κλωβό συντελεστικής μάθησης (Skinner Box), για να αυτοερεθίζουν με 
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ηλεκτρικό ρεύμα την εν λόγω περιοχή (βλέπε Olds & Milner, 1954). Η συμπεριφορά 

του ICSS μπορεί να τροποποιηθεί από τη χορήγηση εξαρτησιογόνων ουσιών. Τέτοιου 

είδους ουσίες μειώνουν τη συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που φυσιολογικά 

απαιτείται για να ενισχυθεί ένα πειραματόζωο [μειώνουν τον ουδό ICSS και η 

καμπύλη ερεθισμού/αντιδράσεων μετατοπίζεται προς τα αριστερά (βλέπε κατωτέρω)] 

(Παναγής, 2002a, σ. 129, 2002b). 

 

Γ.3.4.Πειραματική διάταξη και  παράμετροι του ερεθισμού 

  Τα πειράματα του ICSS πραγματοποιούνταν  σε κλωβούς συντελεστικής 

μάθησης Skinner (Skinner Boxes). Οι κλωβοί αυτοί είναι κατασκευασμένοι από 

Plexiglas και έχουν διαστάσεις 25x25x30. Στο αριστερό μέρος του εκάστοτε κλωβού 

είναι τοποθετημένος ένας ατσάλινος μοχλός που βρίσκεται σε ύψος 4cm πάνω από τη 

βάση του κλωβού. 

  Το ηλεκτρόδιο συνδεόταν με ηλεκτρικό διεγέρτη. Η σύνδεση αυτή ήταν 

κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στο ζώο να κινείται ελεύθερα 

στον κλωβό. Κάθε πίεση του μοχλού ενεργοποιούσε το διεγέρτη με αποτέλεσμα το 

ζώο να δέχεται ηλεκτρικό ερέθισμα ως ανταμοιβή. Το ηλεκτρικό ερέθισμα που 

δεχόταν το πειραματόζωο ως ανταμοιβή ήταν μια σειρά παλμών που αποτελούνταν 

από τις εξής παραμέτρους: είχε διάρκεια 0.4sec και αποτελούνταν από τετραγωνικούς 

καθοδικούς παλμούς σταθερής διάρκειας (0.1msec) και έντασης (250μΑ) και 

ποικίλης συχνότητας (15-125 Hz, δηλαδή 6-50 αριθμούς παλμών/0.4sec). Ο αριθμός 

των πιέσεων του μοχλού καταγράφονταν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Γ.3.5.Εκπαίδευση των πειραματόζωων 

Πριν την έναρξη των πειραμάτων του ICSS προηγείται η εκπαίδευση των 

πειραματόζωων. Την πρώτη φορά που κάθε ζώο τοποθετούνταν στον κλωβό 

αφήνονταν να εξερευνήσει τον χώρο για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, χορηγούνταν 

ηλεκτρικά ερεθίσματα συχνότητας 50 παλμών και έντασης 250μΑ. Από την 

αντίδρασή του πειραματόζωου γινόταν μια πρώτη εκτίμηση για το κατά πόσο η 

εμφύτευση του ηλεκτροδίου ήταν επιτυχημένη. 

Στη συνέχεια, ο επίμυς δεχόταν ερέθισμα μόνο όταν πλησίαζε τον μοχλό. 

Έτσι, άρχιζε να συνδέει την πίεση του μοχλού με το ενισχυτικό ερέθισμα και 

εκδήλωνε τη συμπεριφορά του ICSS. Ακολούθως, ο επίμυς τοποθετούνταν επί μία 
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ώρα για τρεις ημέρες στον κλωβό όπου λάμβανε ερέθισμα σταθερής έντασης και 

συχνότητας κάθε φορά που πατούσε το μοχλό. 

   Κατόπιν, οι επίμυες εκπαιδεύονταν να αυτοερεθίζονται με την χορήγηση 4 

εναλλασσόμενων σειρών μεταβαλλόμενων συχνοτήτων. Οι συχνότητες ξεκινούσαν 

από την υψηλότερη και αφού έφθαναν στη χαμηλότερη (2 μετρήσεις ανά συχνότητα) 

κατέληγαν προοδευτικά και πάλι στην υψηλότερη (άλλες 2 μετρήσεις ανά 

συχνότητα). Λαμβάνονταν συνολικά 4 μετρήσεις ανά συχνότητα. 

  Κάθε μέτρηση είχε διάρκεια 60 sec και ακολουθούνταν από μια περίοδο 

απόσβεσης 30 sec. Επιπροσθέτως, πριν από την έναρξη της κάθε περιόδου ο επίμυς 

δεχόταν 3 σειρές παλμών ερεθισμού (priming) ως υπενθύμιση, στην ίδια συχνότητα 

παλμών της περιόδου που ακολουθούσε. Το σύνολο των πατημάτων του 

πειραματόζωου ανά συχνότητα μας έδινε τη καμπύλη συχνότητας ερεθισμού-

αντιδράσεων (καμπύλη ενίσχυσης του εγκεφαλικού ερεθισμού). 

  Η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν καθημερινά έως ότου η καμπύλη της 

ενίσχυσης του εγκεφαλικού ερεθισμού παρέμενε σχετικά σταθερή και δεν 

παρουσίαζε απόκλιση μεγαλύτερη του 10% για 3 ημέρες. Η πειραματική διαδικασία 

ξεκινούσε μόλις οι αντιδράσεις του κάθε επίμυ είχαν σταθεροποιηθεί. 

 

Γ.3.6. Επεξεργασία δεδομένων 

Κάθε καμπύλη ενίσχυσης του εγκεφαλικού ερεθισμού των αναλύθηκε με 

βάση την παραλλαγή του σιγμοειδούς μοντέλου του Compertz (Coulombe & 

Miliaressis, 1987): 

 

 

 

 Όπου το α αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσοστό αντιδράσεων του πειραματόζωου 

(ασύμπτωτος) και το xi εκφράζει τη συχνότητα στην οποία αντιστοιχεί ο ουδός του 

ICSS. Ο ουδός είναι ο αριθμός των παλμών που αντιστοιχεί στο 37,19% της τιμής της 

ασύμπτωτου. Η ασύμπτωτος βρίσκεται στην περιοχή της καμπύλης με την 

μεγαλύτερη κλίση. H παράμετρος b αντιπροσωπεύει έναν δείκτη της κλίσης και το e 

αποτελεί τη βάση των νεπέριων λογαρίθμων. 
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Γ.3.7. Η μέθοδος μετατόπισης της καμπύλης 

Η μέθοδος της μετατόπισης της καμπύλης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα έγκυρη 

και αξιόπιστη για μελέτες που αξιολογούν τις πιθανές ενισχυτικές ιδιότητες των 

ουσιών (βλέπε Παναγής, 2002b).  

  Πρόκειται για μια ψυχοφυσική μέθοδο με την οποία καταγράφεται η 

συμπεριφορά ενός οργανισμού στις μεταβολές μιας παραμέτρου του ερεθίσματος 

όπως η συχνότητα ερεθίσματος, η ένταση ερεθίσματος, η διάρκεια παλμού, η 

διάρκεια παλμοσειράς κ.λπ. Με την μέθοδο αυτή προκύπτει μια σιγμοειδής καμπύλη 

που μοιάζει με τις κλασικές λογαριθμικές δοσοεξαρτώμενες καμπύλες της 

φαρμακολογίας. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι στη μια περίπτωση 

μελετάται η αποτελεσματική δόση ενός φαρμάκου και στην άλλη η «δόση» ή η 

αποτελεσματικότητα του ηλεκτρικού ερεθίσματος.  

  Στο πρότυπο του ICSS λαμβάνουμε δύο καμπύλες η μία από τις οποίες είναι 

αποτέλεσμα κάποιου πειραματικού χειρισμού (π.χ. η χορήγηση ενός φαρμάκου) ενώ 

η άλλη έχει ληφθεί σε συνθήκες ελέγχου. Συγκρίνοντας τις καμπύλες αυτές μπορούμε 

να εξάγουμε συμπεράσματα για τη δράση του συγκεκριμένου πειραματικού 

χειρισμού στη συμπεριφορά ανταμοιβής και στην κινητική δραστηριότητα του 

πειραματόζωου. Παρατηρείται αν ο πειραματικός χειρισμός μετατοπίζει την καμπύλη 

κάθετα ή οριζόντια και πόσο. Σημαντική μετατόπιση της καμπύλης προς τα δεξιά 

(δηλαδή προς τις υψηλότερες τιμές ερεθισμάτων) ή προς τα αριστερά (προς τις 

χαμηλότερες τιμές ερεθισμάτων), ερμηνεύεται ως αλλαγή στην αποτελεσματικότητα 

της ενίσχυσης του εγκεφαλικού ερεθισμού.  

   Αν λοιπόν απαιτείται διπλάσιος αριθμός παλμών ερεθισμού από ότι 

συνήθως για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόκρισης, τότε μπορούμε να 

πούμε ότι η αποτελεσματικότητα του ICSS έχει μειωθεί στο μισό. Μετατοπίσεις προς 

τα πάνω ή προς τα κάτω, δηλαδή προς υψηλότερα ή προς χαμηλότερα ποσοστά 

αντιδράσεων του πειραματόζωου ερμηνεύονται ως αλλαγές στην κινητική απόδοση 

του πειραματόζωου. 

   Το βασικότερο, όμως, πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η δυνατότητα 

ποσοτικής εκτίμησης πειραματικών χειρισμών που επηρεάζουν την ανταμοιβή. Για το 

λόγο αυτό θεωρείται ως ιδιαίτερα αξιόπιστη και έγκυρη για τη μελέτη της πιθανής 

ενισχυτικής δράσης ψυχοτρόπων ουσιών. 
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Γ.3.8.Πειραματικός χειρισμός και χορηγήσεις φαρμάκων 

 Αφότου τα ζώα εκπαιδεύτηκαν στη συμπεριφορά ICSS, λήφθηκαν μετρήσεις 

για τουλάχιστον 3 διαδοχικές ημέρες εκ των οποίων ο ουδός ICSS έπρεπε να 

παραμένει σχετικά σταθερός (μεταβολές μικρότερες της τάξης του ±10%). Ο μέσος 

όρος των τιμών από τις ημέρες αυτές τόσο για τον ουδό όσο και για την ασύμπτωτο 

θεωρήθηκαν ως γραμμή αναφοράς (baseline) (καθορισμός γραμμής αναφοράς). 

Την επόμενη ημέρα κάθε ζώο υποβλήθηκε σε δοκιμασία ICSS (περίοδος 

προτού την χορήγηση και το στρες) και 5 min. μετέπειτα σε ενδοπεριτοναϊκή (i.p.) 

χορήγηση φαρμάκου. Κατόπιν τα ζώα επανεκτέθηκαν σε μία επιπρόσθετη δοκιμασία 

ICSS 15 min. μετά τη χορήγηση των φαρμάκων (περίοδος μετά τη χορήγηση και 

προτού το στρες). Με τη χορήγηση των ουσιών τα ζώα χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: 

1. Ομάδα στην οποία χορηγήθηκε i.p. έκδοχο (N=7), 

2. Ομάδα στην οποία χορηγήθηκε i.p. Δ9-THC σε δόση 0.5 mg/kg (N=7) & 

3. Ομάδα στην οποία χορηγήθηκε i.p. Δ9-THC σε δόση 1 mg/kg (N=7) 

Στη συνέχεια, από την ημέρα που ακολούθησε και για 10 ημέρες όλα τα ζώα 

εκτέθηκαν στο CUS. Με το τέλος της 10ήμερης αυτής περιόδου, την 11η ημέρα, κάθε 

ζώο υποβλήθηκε σε 2 δοκιμασίες ICSS, μία πριν από τη χορήγηση ουσίας (περίοδος 

προτού την χορήγηση και μετά το στρες) και μία μετά από 15 min. (περίοδος μετά 

την χορήγηση και το στρες) όπως ακριβώς είχε πραγματοποιηθεί και πριν την έκθεση 

στο στρες. 

Από τη μελέτη του ICSS, για καθένα από τα ζώα  υπολογίσθηκαν οι εξής 

παράμετροι τόσο για τον ουδό όσο και για την ασύμπτωτο: 

1. η μεταβολή της περιόδου πριν από την χορήγηση και το στρες/την περίοδο 

της γραμμής αναφοράς εκφρασμένη επί τοις εκατό (%), 

2. η μεταβολή της περιόδου μετά τη χορήγηση και πριν από το στρες/την 

περίοδο πριν από την χορήγηση και το στρες εκφρασμένη επί τοις εκατό (%), 

3. η μεταβολή της περιόδου πριν από τη χορήγηση και μετά το στρες/την 

περίοδο της γραμμής αναφοράς εκφρασμένη επί τοις εκατό (%) & 

4. η μεταβολή της περιόδου μετά τη χορήγηση και το στρες/την περίοδο πριν 

από τη χορήγηση και μετά το στρες εκφρασμένη επί τοις εκατό (%). 

Όλα τα πειράματα του ICSS πραγματοποιήθηκαν σε σταθερή θερμοκρασία 

και πάντα κατά τη διάρκεια της φάσης φωτός του 24ωρου κύκλου φωτός-σκοταδιού. 

Οι μετρήσεις γίνονταν σε σταθερή για το εκάστοτε ζώο χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
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καθ’ όλη την διάρκεια των πειραμάτων τηρούνταν οι κανόνες δεοντολογίας της 

Αμερικανικής Εταιρείας Νευροεπιστημών. 

 

Γ.3.9.Στατιστική ανάλυση 

  Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 15η 

έκδοση του στατιστικού πακέτου SPSS για ηλεκτρονικούς υπολογιστές με 

λειτουργικό σύστημα των Windows. Για την εκτίμηση πιθανών στατιστικά 

σημαντικών επιδράσεων του φαρμάκου (3 επίπεδα: έκδοχο, Δ9-THC 0.5 mg/kg & Δ9-

THC 1mg/kg) και του στρες (1 επίπεδο: όλα τα ζώα εκτέθηκαν στο στρες) 

πραγματοποιήθηκε Διπλή Μικτή Ανάλυση Διακύμανσης (μικτός σχεδιασμός διπλής 

ανάλυσης διακύμανσης) [two-factor mixed design (two-way mixed) analysis of 

variance (ANOVA)]. Η ανάλυση εκτελέσθηκε για 2 παραμέτρους της συμπεριφοράς 

ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, τον ουδό ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού και την 

ασύμπτωτο. Πολλαπλές συγκρίσεις (Post hoc) πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας 

το κριτήριο LSD για να εξετασθούν οι πιθανές στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των διαφορετικών δόσεων της Δ9-THC και του εκδόχου. Η ενδεχόμενη 

στατιστικά σημαντική επίδραση του στρες εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας το 

στατιστικό κριτήριο t (T-test) για συσχετισμένα δείγματα (Paired Samples Τ-test). Ως 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιήθηκε αυτό του < 0.5 (p < 0.5). 

 

Γ.4.Μελέτη Ανυψωμένου Λαβυρίνθου 
Γ.4.1. Πειραματόζωα 

  Για τα πειράματα στον ανυψωμένο λαβύρινθο χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 

24 αρσενικοί επίμυες Sprague-Dawley, βάρους 250-350 g. Πριν από την έκθεση στο 

CUS, για τα ζώα εκείνα που τα οποία εκτέθηκαν στο στρες, ή για τις ομάδες εκείνες 

των ζώων που δεν εκτέθηκαν στο στρες, οι επίμυες διέμεναν σε δωμάτιο με σταθερή 

θερμοκρασία (20-23 °C) και με σταθερά εναλλασσόμενο φωτισμό (09.00-21.00 φως 

/21.00-09.00 σκοτάδι), ενώ είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και νερό. Τα ζώα, 

όταν δεν εκτείθονταν στο στρες (για τις ομάδες εκείνες που εκτέθηκαν σε στρες) ή 

όταν επρόκειτο για τις ομάδες εκείνες που δεν εκτέθηκαν σε στρες, τοποθετούνταν σε 

κλωβούς ανά 4, ενώ κατά τη διάρκεια έκθεσης σε κάθε στρεσογόνο παράγοντα 

μεμονωμένα σε ατομικό κλωβό (στην περίπτωση των ομάδων που εκτέθηκαν σε 

στρες). Πριν από την έναρξη των πειραματικών διαδικασιών τα ζώα εξοικειώνονταν 
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με τον πειραματιστή. Μετά την ολοκλήρωση των περαμάτων τα ζώα θυσιάζονταν με 

εγκεκριμένη μέθοδο ευθανασίας. 

 

Γ.4.2.Πειραματική διάταξη του ανυψωμένου λαβυρίνθου 

Ο ανυψωμένος λαβύρινθος (EPM), βασισμένος στον σχεδιασμό του Lister 

(1987), είναι ένας λαβύρινθος σχήματος + αποτελούμενος από 2 ανοιχτούς βραχίονες 

(50 x 10 cm) που βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλο και 2 κλειστούς 

βραχίονες (50 x 10 x 40 cm) οι οποίοι επίσης βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον 

άλλο και όλοι τους εκτείνονται από μια κεντρική «εξέδρα» (10 x 10 cm). Ο 

λαβύρινθος ήταν κατασκευασμένος από ξύλο βαμμένο με ανοιχτόχρωμο βερνίκι και 

βρισκόταν ανυψωμένος κατά 50 cm από το έδαφος , ενώ οι κλειστοί βραχίονες 

καλύπτονταν από λευκού χρώματος Plexiglas. Η συσκευή του EPM ήταν 

τοποθετημένη στο κέντρο ενός μικρού δωματίου, το οποίο φωτίζονταν από 

λαμπτήρες φθορισμού.    

 

Γ.4.3.Το πρότυπο και οι παράμετροι του ανυψωμένου λαβυρίνθου 

Το πρότυπο του EPM χρησιμοποιείται σε τρωκτικά για την μέτρηση των 

επιπέδων άγχους αλλά και για την καταγραφή της κινητικής δραστηριότητας. Η 

συγκεκριμένη πειραματική διάταξη στηρίζεται στη διαπίστωση ότι οι επίμυες 

αποφεύγουν τους ανοιχτούς βραχίονες και παραμένουν στους κλειστούς (Pellow, 

Chopin, File & Briley, 1985· Treit, Menard & Royan, 1993· Rodgers, 1997· Carobrez 

& Bertoglio, 2005). Μείωση του άγχους θεωρείται ότι παρατηρείται όταν αυξάνεται η 

ποσοστιαία αναλογία του χρόνου παραμονής στους ανοιχτούς βραχίονες και/ή όταν 

αυξάνεται η ποσοστιαία αναλογία των εισόδων στους ανοιχτούς βραχίονες. Ο 

συνολικός αριθμός των εισόδων στους βραχίονες και/ή ο αριθμός των εισόδων στους 

κλειστούς βραχίονες αποτελούν μετρήσεις κινητικής δραστηριότητας (για 

ανασκόπηση βλέπε Hogg, 1996).     

 

Γ.4.4.Πειραματικός χειρισμός και χορηγήσεις φαρμάκων 

Αφότου τα ζώα εξοικειώθηκαν με τον ερευνητή, είτε υποβλήθηκαν άμεσα σε 

χορήγηση φαρμάκων (ομάδες που δεν εκτέθηκε σε στρες), είτε εκτέθηκαν στο 10 

ημερών CUS και την επόμενη συναπτή ημέρα υποβλήθηκαν σε χορηγήσεις 

φαρμάκων (ομάδες που εκτέθηκαν στο στρες). Αμέσως μετά τη χορήγηση τα ζώα 

μεταφέρονταν στον δωμάτιο του EPM και αφήνονταν για 30 min. έτσι ώστε να 
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προσαρμοσθούν με το χώρο. Με την έγχυση των φαρμάκων τα ζώα χωρίσθηκαν σε 6 

ομάδες: 

1. ομάδα που δεν εκτέθηκε σε στρες και στην οποία χορηγήθηκε i.p. έκδοχο 

(Ν=8), 

2. ομάδα που δεν εκτέθηκε σε στρες και στην οποία χορηγήθηκε i.p. Δ9-THC 

σε δόση 0.5 mg/kg (Ν=8), 

3. ομάδα που δεν εκτέθηκε σε στρες και στην οποία χορηγήθηκε i.p. Δ9-THC 

σε δόση 1 mg/kg (Ν=8), 

4. ομάδα που εκτέθηκε σε στρες και στην οποία χορηγήθηκε i.p. έκδοχο (Ν=8), 

5. ομάδα που εκτέθηκε σε στρες και στην οποία χορηγήθηκε i.p. Δ9-THC σε 

δόση 0.5 mg/kg (Ν=8) & 

6. ομάδα που εκτέθηκε σε στρες και στην οποία χορηγήθηκε i.p. Δ9-THC σε 

δόση 1 mg/kg (Ν=8). 

Όλα τα ζώα μετά την 30 min. παραμονή τους στο δωμάτιο του EPM 

τοποθετήθηκαν στην κεντρική «εξέδρα» με τέτοιο τρόπο ώστε να κοιτάζουν προς 

τους ανοιχτούς βραχίονες και η δραστηριότητά τους βιντεοσκοπήθηκε για 5 min. Με 

το πέρας κάθε δοκιμασίας, ο EPM καθαρίζονταν προσεκτικά. 

Στη μελέτη του EPM, για καθένα από τα ζώα υπολογίσθηκαν οι εξής 

παράμετροι: 

1. ο αριθμός των εισόδων στους κλειστούς βραχίονες/τον συνολικό αριθμό των 

εισόδων εκφρασμένο επί τοις εκατό (%) (είσοδοι κλειστά/συνολικοί είσοδοι x 

100), 

2. ο αριθμός των εισόδων στους ανοιχτούς βραχίονες/τον συνολικό αριθμό των 

εισόδων εκφρασμένο επί τοις εκατό (%) (είσοδοι ανοιχτά/συνολικοί είσοδοι x 

100), 

3. ο συνολικός αριθμός των εισόδων στους βραχίονες (συνολικός αριθμός 

εισόδων), 

4. ο χρόνος παραμονής στους κλειστούς βραχίονες (sec.)/τον συνολικό χρόνο 

παραμονής στον EPM (300 sec.) εκφρασμένος επί τοις εκατό (%) [χρόνος 

παραμονής στα κλειστά/συνολικός χρόνος (300 sec.) x 100], 

5. ο χρόνος παραμονής στους ανοιχτούς βραχίονες (sec.)/τον συνολικό χρόνο 

παραμονής στον EPM (300 sec.) εκφρασμένος επί τοις εκατό (%) [χρόνος 

παραμονής στα ανοιχτά/συνολικός χρόνος (300 sec.) x 100] & 
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6.  ο χρόνος παραμονής στην κεντρική «εξέδρα» (sec.)/τον συνολικό χρόνο 

παραμονής στον EPM (300 sec.) εκφρασμένος επί τοις εκατό (%) [χρόνος 

παραμονής στο κέντρο/συνολικός χρόνος (300 sec.) x 100]. 

Όλα τα πειράματα πραγματοποιούνταν σε σταθερή θερμοκρασία και πάντα 

κατά τη διάρκεια της φάσης φωτός του 24ωρου κύκλου φωτός-σκοταδιού. Επίσης, 

καθ’ όλη την διάρκεια των πειραμάτων τηρούνταν οι κανόνες δεοντολογίας της 

Αμερικανικής Εταιρείας Νευροεπιστημών. 

 

Γ.4.5.Στατιστική ανάλυση 

  Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 15η 

έκδοση του στατιστικού πακέτου SPSS για ηλεκτρονικούς υπολογιστές με 

λειτουργικό σύστημα των Windows. Για την εκτίμηση πιθανών στατιστικά 

σημαντικών επιδράσεων του φαρμάκου (3 επίπεδα: έκδοχο, Δ9-THC 0.5 mg/kg & Δ9-

THC 1mg/kg) και του στρες (2 επίπεδα: στρες και μη στρες) πραγματοποιήθηκε 

Διπλή Μη Συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης [two-way analysis of variance 

(ANOVA)]. Η ανάλυση εκτελέσθηκε και για τις 6 παραμέτρους που εκτιμήθηκαν και 

αναφέρονται ανωτέρω. Πολλαπλές συγκρίσεις (Post hoc) πραγματοποιήθηκαν 

χρησιμοποιώντας το κριτήριο LSD για να εξετασθούν οι πιθανές στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών δόσεων της Δ9-THC και του εκδόχου. 

Η ενδεχόμενη στατιστικά σημαντική επίδραση του στρες εκτιμήθηκε 

χρησιμοποιώντας το στατιστικό κριτήριο t (T-test) για ανεξάρτητα δείγματα 

(Independent-Samples T-test). Κάθε διαφορά με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

< 0.5 (p< 0.5) θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντική.  
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Δ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Δ.1.Μετρήσεις Σωματικού Βάρους 
Όπως έδειξε το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα, o μέσος όρος της 

μεταβολής του βάρους (%) για την ομάδα των εγχειρισμένων ζώων (ζώα ICSS) που 

εκτέθηκαν στο CUS (Μ = 97.1195, SD = 3.38580, SEM = 0.73884, N = 21) ήταν 

σημαντικά χαμηλότερος (t = 5.585, DF = 29, δίπλευρη p < 0.001) από αυτόν για την 

ομάδα των εγχειρισμένων ζώων που δεν εκτέθηκαν σε στρες (ομάδα ελέγχου) (Μ = 

104.5550, SD = 3.63428, SEM = 1.14926, N = 10) (βλέπε Σχήμα Γ.1.Α). Αντίστοιχα, 

ο μέσος όρος της μεταβολής του βάρους (%) για την ομάδα των μη εγχειρισμένων 

ζώων (ζώα EPM) που εκτέθηκαν στο CUS (Μ = 100.0267, SD = 2.40348, SEM = 

0.49061, N = 24) ήταν σημαντικά χαμηλότερος (t = 5.311, DF = 34, δίπλευρη p < 

0.001) από αυτόν για την ομάδα των μη εγχειρισμένων ζώων που δεν εκτέθηκαν σε 

στρες (ομάδα ελέγχου) (Μ = 104.0975, SD = 2.40348, SEM = 0.49061, N = 12) 

(βλέπε Σχήμα Γ.1.Β).  

 

Σχήμα Γ.1.Επιδράσεις του CUS στο σωματικό βάρος. (Α) Μεταβολή του σωματικού βάρους (%) των 
εγχειρισμένων ζώων [εμφύτευση μονοπολικών ηλεκτροδίων στον έξω (πλάγιο) υποθάλαμο (LH) - ζώα 
ICSS] μετά από 10 ημέρες στρες ή μη· (Β) Μεταβολή του σωματικού βάρους (%) των μη εγχειρισμένων 
ζώων μετά από 10 ημέρες στρες (ζώα EPM) ή μη (ζώα σε φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης). Οι 
κατακόρυφες μπάρες αναπαριστούν τα SEMs· Οι τρεις αστερίσκοι (***) δηλώνουν στατιστικά σημαντική 
διαφορά (***p < 0.001) στη μεταβολή του σωματικού βάρους συγκριτικά με τα ζώα που δεν εκτέθηκαν σε 
στρες (ομάδες ελέγχου). 
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Δ.2.Μελέτη Ενδοκρανιακού Αυτοερεθισμού 
Δ.2.1.Ουδός ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού 

Η Διπλή Μικτή Ανάλυση Διακύμανσης έδειξε ότι αναφορικά με τον ουδό 

ICSS δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του 

φαρμάκου (Δ9-THC 0.5 mg/kg & Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και της μεταβολής 

του χρόνου (πριν και μετά το στρες) για καμία από τις παραμέτρους που 

εκτιμήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 0.5 mg/kg & Δ9-THC 

1mg/kg) ή του εκδόχου και της μεταβολής (%) του ουδού ICSS πριν από την 

χορήγηση φαρμάκου και την έκθεση στο στρες και πριν από την χορήγηση φαρμάκου 

και μετά την έκθεση στο στρες (F2,18 = 1.282, p = 0.302) συγκριτικά με την γραμμή 

αναφοράς (baseline). Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 0.5 mg/kg & Δ9-THC 

1mg/kg) ή του εκδόχου και της μεταβολής (%) του ουδού ICSS μετά την χορήγηση 

του φαρμάκου και πριν την έκθεση στο στρες και μετά την χορήγηση του φαρμάκου 

και μετά την έκθεση στο στρες (F2,18 = 0.653, p = 0.533) συγκριτικά με πριν τη 

χορήγηση του φαρμάκου ή του εκδόχου πριν ή μετά το στρες αντίστοιχα. 

Ακόμη, η κύρια επίδραση για τη μεταβολή του ουδού ICSS μετά προς πριν τη 

χορήγηση δεν εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική (F1,18 = 0.012, p = 0.982) (βλέπε 

Πίνακα Γ.1 & Σχήμα Γ.2.Α). Ωστόσο, παρόλο ότι η κύρια επίδραση της μεταβολής 

του ουδού ICSS πριν τη χορήγηση προς τη γραμμή αναφοράς φάνηκε στατιστικά 

σημαντική  (F1,18 = 13.888, p = 0.002), τόσο το κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων 

LSD δεν έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δόσεων ή του 

εκδόχου για πριν (έκδοχο  - THC 0.5 mg/kg: p = 0.372,  έκδοχο - THC 1 mg/kg: p = 

0.763 & THC 1 mg/kg - THC 0.5 mg/kg: p = 0.238) αλλά και για μετά το στρες 

(έκδοχο  - THC 0.5 mg/kg: p = 0.338,  έκδοχο - THC 1 mg/kg: p = 0.472 & THC 1 

mg/kg - THC 0.5 mg/kg: p = 0.103), όσο και το κριτήριο t για συσχετισμένα δείγματα 

δεν έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά πριν και μετά το στρες για καμία 

από τις τρεις ομάδες (για την ομάδα του εκδόχου: t = -0.930, DF = 6, δίπλευρη p = 

0.388· για την ομάδα της THC 0.5 mg/kg: t = -0.972, DF = 6, δίπλευρη p =0.368· για 

την ομάδα της THC 1 mg/kg: t = -1.536, DF = 6, δίπλευρη p < 0.175) (βλέπε Πίνακα 

Γ.1 & Σχήμα Γ.2.Β).  
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Πίνακας Γ.1.Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD), τυπικά σφάλματα μέτρησης (SEM) και αριθμός των ζώων 
(Ν) αναφορικά με τις παραμέτρους του ουδού ICSS που εκτιμήθηκαν για τις ομάδες: έκδοχο, THC 0.5 & THC 1. 

 

       
   

Μεταβολή του 
ουδού ICSS πριν τη 
χορήγηση/γραμμή 
αναφοράς (%)  
(πριν το στρες) 

Μεταβολή του 
ουδού ICSS πριν τη 
χορήγηση/γραμμή 
αναφοράς (%)  
(μετά το στρες) 

Μεταβολή του 
ουδού ICSS μετά 
τη χορήγηση/πριν 
τη χορήγηση (%)  

(πριν το στρες) 

Μεταβολή του 
ουδού ICSS μετά 
τη χορήγηση/πριν 
τη χορήγηση (%)  
(μετά το στρες) 

Έκδοχο Μ 99.2600 101.1529 104.3971 105.6914
  N 7 7 7 7
  SD 6.34334 4.17645 6.53726 11.02462
  SEM 2.39756 1.57855 2.47085 4.16692
THC 0.5 Μ 96.6443 98.5357 109.6943 104.8514
  N 7 7 7 7
  SD 3.63732 6.07857 9.67005 2.88482
  SEM 1.37478 2.29748 3.65494 1.09036
THC 1 Μ 100.1357 103.1057 120.1529 116.2071
  N 7 7 7 7
  SD 5.68033 4.44418 19.43071 14.85954
 SEM 2.14696 1.67974 7.34412 5.61638

Δ.2.2.Ασύμπτωτος 

Σύμφωνα με την Διπλή Μικτή Ανάλυση Διακύμανσης δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 0.5 mg/kg & 

Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και της μεταβολής του χρόνου (πριν και μετά το 

στρες) για καμία από τις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν σχετικά με την ασύμπτωτο. 

Πιο συγκεκριμένα, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 0.5 mg/kg & Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου 

και της μεταβολής (%) της ασύμπτωτου πριν από την χορήγηση φαρμάκου και την 

έκθεση στο στρες και πριν από την χορήγηση φαρμάκου και μετά την έκθεση στο 

στρες (F2,18 = 0.332, p = 0.722) συγκριτικά με την γραμμή αναφοράς (baseline). 

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων 

του φαρμάκου (Δ9-THC 0.5 mg/kg & Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και της 

μεταβολής (%) της ασύμπτωτου μετά την χορήγηση του φαρμάκου και πριν την 

έκθεση στο στρες και μετά την χορήγηση του φαρμάκου και μετά την έκθεση στο 

στρες (F2,18 = 0.238, p = 0.790) συγκριτικά με πριν τη χορήγηση του φαρμάκου ή του 

εκδόχου πριν ή μετά το στρες αντίστοιχα. 

Επίσης, ούτε οι κύριες επιδράσεις εμφανίσθηκαν στατιστικά σημαντικές 

(μεταβολή της ασύμπτωτου πριν τη χορήγηση προς τη γραμμή αναφοράς: F1,18 = 

3.148, p = 0.093· μεταβολή της ασύμπτωτου μετά προς πριν τη χορήγηση: F1,18 = 

1.451, p = 0.244) (βλέπε Πίνακα Γ.2 & Σχήμα Γ.2.Γ & Σχήμα Γ.2.Δ). 
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Πίνακας Γ.2.Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD), τυπικά σφάλματα μέτρησης (SEM) και αριθμός των ζώων 
(Ν) αναφορικά με τις παραμέτρους της ασύμπτωτου που εκτιμήθηκαν για τις ομάδες: έκδοχο, THC 0.5 & THC 1. 

 

   

Μεταβολή της 
ασύμπτωτου πριν τη 
χορήγηση/γραμμή 
αναφοράς (%)  
(πριν το στρες) 

Μεταβολή  της 
ασύμπτωτου πριν τη 
χορήγηση/γραμμή 
αναφοράς (%)  
(μετά το στρες) 

Μεταβολή  της 
ασύμπτωτου μετά 
τη χορήγηση/πριν 
τη χορήγηση (%)  

(πριν το στρες) 

Μεταβολή  της 
ασύμπτωτου μετά 
τη χορήγηση/πριν 
τη χορήγηση (%)  
(μετά το στρες) 

Έκδοχο Μ 102.3600 102.5386 106.0986 103.6014
  N 7 7 7 7
  SD 7.24735 11.46083 10.41676 7.67696
  SEM 2.73924 4.33179 3.93716 2.90162
THC 0.5 Μ 95.0743 93.0643 102.6129 103.4243
  N 7 7 7 7
  SD 4.73704 17.42533 5.60920 12.96466
  SEM 1.79043 6.58615 2.12008 4.90018
THC 1 Μ 97.0186 94.9443 103.6871 100.6371
  N 7 7 7 7
  SD 9.57845 18.02802 14.38561 11.44307
 SEM 3.62031 6.81395 5.43725 4.32507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.Ασύμπτωτος πριν τη Χορήγηση
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Α.Ουδός ICSS πριν τη Χορήγηση
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Β.Ουδος ICSS μετά τη Χορήγηση
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Δ.Ασύμπτωτος μετά τη Χορήγηση
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Σχήμα Γ.2.Αλλαγές πριν και μετά το στρες στον ουδό ICSS (Α & Β) και στην ασύμπτωτο (Γ & Δ), 
εκφρασμένα ποσοστιαία (%) προς την γραμμή αναφοράς (Α & Γ) και πριν την χορήγηση φαρμάκου ή εκδόχου 
(Β & Δ). Οι κατακόρυφες μπάρες αναπαριστούν τα SEMs. 
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Δ.3.Μελέτη Ανυψωμένου Λαβυρίνθου 
Δ.3.1.Είσοδοι στους κλειστούς βραχίονες 

Η Διπλή Μη Συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης έδειξε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 

0.5 mg/kg & Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και των συνθηκών στρες ή μη στρες 

αναφορικά με τις εισόδους στους κλειστούς βραχίονες (F2,42 = 3.307, p = 0.046). 

Το κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων LSD έδειξε ότι εμφανίζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τις εισόδους στους κλειστούς βραχίονες ανάμεσα στην 

ομάδα στην οποία χορηγήθηκε Δ9-THC 0.5 mg/kg  και στην ομάδα του εκδόχου με 

σημαντικά μικρότερο μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.004), στην ομάδα στην οποία 

χορηγήθηκε Δ9-THC 1mg/kg και στην ομάδα του εκδόχου με σημαντικά μικρότερο 

μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.002) και τέλος στην ομάδα που εκτέθηκε στο στρες 

και υποβλήθηκε σε χορήγηση Δ9-THC 1mg/kg και σε εκείνη που εκτέθηκε στο στρες 

και έλαβε Δ9-THC 0.5 mg/kg επίσης με σημαντικά μικρότερο μέσο όρο για την 

πρώτη (p = 0.040) (βλέπε Πίνακα Γ.3 & Σχήμα Γ.3.Α). 

Επιπλέον, το κριτήριο t  για ανεξάρτητα δείγματα φανέρωσε σημαντική 

αύξηση στον μέσο όρο των εισόδων στους κλειστούς βραχίονες για την δόση των 0.5 

mg/kg της Δ9-THC στα ζώα που εκτέθηκαν στο στρες συγκριτικά με εκείνα που δεν 

εκτέθηκαν (t = -2.127, DF = 14, δίπλευρη p = 0.05) (βλέπε Πίνακα Γ.3 & Σχήμα 

Γ.3.Α). 

 

Δ.3.2.Είσοδοι στους ανοιχτούς βραχίονες 

Σύμφωνα με την Μη Συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 

0.5 mg/kg & Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και των συνθηκών στρες ή μη στρες 

αναφορικά με τις εισόδους στους ανοιχτούς βραχίονες (F2,42 = 7.824, p = 0.001). 

Το κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων LSD έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τις εισόδους στους ανοιχτούς βραχίονες ανάμεσα στην 

ομάδα στην οποία χορηγήθηκε Δ9-THC 0.5 mg/kg  και στην ομάδα του εκδόχου με 

σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.001), στην ομάδα στην οποία 

χορηγήθηκε Δ9-THC 1mg/kg και στην ομάδα του εκδόχου επίσης με σημαντικά 

μεγαλύτερο μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.001), στην ομάδα που εκτέθηκε στο στρες 

και υποβλήθηκε σε χορήγηση Δ9-THC 0.5 mg/kg  και στην ομάδα που εκτέθηκε σε 
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στρες και έλαβε έκδοχο με σημαντικά μικρότερο μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.044) 

και τέλος στην ομάδα που εκτέθηκε στο στρες και υποβλήθηκε σε χορήγηση Δ9-THC 

1mg/kg και σε εκείνη που εκτέθηκε στο στρες και έλαβε Δ9-THC 0.5 mg/kg με 

σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο για την πρώτη (p < 0.001) (βλέπε Πίνακα Γ.3 & 

Σχήμα Γ.3.Β). 

Το κριτήριο t  για ανεξάρτητα δείγματα φανέρωσε σημαντική μείωση στον 

μέσο όρο των εισόδων στους ανοιχτούς βραχίονες για την δόση των 0.5 mg/kg της 

Δ9-THC στα ζώα που εκτέθηκαν στο στρες σε σύγκριση με εκείνα που δεν εκτέθηκαν 

(t = 4.035, DF = 14, δίπλευρη p = 0.002) (βλέπε Πίνακα Γ.3 & Σχήμα Γ.3.Β). 

 

Δ.3.3.Συνολικός αριθμός εισόδων στους βραχίονες 

Η Διπλή Μη Συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 

0.5 mg/kg & Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και των συνθηκών στρες ή μη στρες 

αναφορικά με τον συνολικό αριθμό εισόδων στους βραχίονες (F2,42 = 2.820, p = 

0.071). 

Επίσης, δεν βρέθηκαν σημαντικές κύριες επιδράσεις στον συνολικό αριθμό 

εισόδων τόσο για τις δόσεις του φαρμάκου ή το έκδοχο (F2,42 = 1.530, p = 0.228) όσο 

και για τις συνθήκες στρες μη στρες (F1,42 = 0.156, p = 0.695) (βλέπε Πίνακα Γ.3 & 

Σχήμα Γ.3.Γ). 

 

Δ.3.4.Χρόνος παραμονής στους κλειστούς βραχίονες 

Η Διπλή Μη Συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης έδειξε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 

0.5 mg/kg & Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και των συνθηκών στρες ή μη στρες σε 

σχέση με τον χρόνο παραμονής στους κλειστούς βραχίονες (F2,42 = 4.503, p = 0.017). 

Το κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων LSD έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές αναφορικά με τον χρόνο παραμονής στους κλειστούς βραχίονες 

ανάμεσα στην ομάδα στην οποία χορηγήθηκε Δ9-THC 0.5 mg/kg  και στην ομάδα του 

εκδόχου με σημαντικά μικρότερο μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.001) καθώς επίσης 

στην ομάδα στην οποία χορηγήθηκε Δ9-THC 1mg/kg και στην ομάδα του εκδόχου 

επίσης με σημαντικά μικρότερο μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.005) (βλέπε Πίνακα 

Γ.3 & Σχήμα Γ.3.Δ). 
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Επιπρόσθετα, το κριτήριο t  για ανεξάρτητα δείγματα φανέρωσε σημαντική 

μείωση στον μέσο όρο του χρόνου παραμονής στους κλειστούς βραχίονες για την 

ομάδα των ζώα που έλαβαν έκδοχο και εκτέθηκαν στο στρες συγκριτικά με εκείνα 

που δεν εκτέθηκαν (t = 3.596, DF = 14, δίπλευρη p = 0.003) (βλέπε Πίνακα Γ.3 & 

Σχήμα Γ.3.Δ). 

 

Δ.3.5.Χρόνος παραμονής στους ανοιχτούς βραχίονες 

 Η Διπλή Μη Συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης φανέρωσε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 0.5 mg/kg & 

Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και των συνθηκών στρες ή μη στρες σχετικά με τον 

χρόνο παραμονής στους ανοιχτούς βραχίονες (F2,42 = 11.822, p < 0.001). 

Το κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων LSD έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τον χρόνο παραμονής στους ανοιχτούς βραχίονες 

ανάμεσα στην ομάδα στην οποία χορηγήθηκε Δ9-THC 0.5 mg/kg  και στην ομάδα του 

εκδόχου με σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο για την πρώτη (p < 0.001), στην ομάδα 

στην οποία χορηγήθηκε Δ9-THC 1mg/kg και στην ομάδα του εκδόχου με σημαντκά 

μεγαλύτερο μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.004), στην ομάδα που εκτέθηκε στο στρες 

και υποβλήθηκε σε χορήγηση Δ9-THC 1mg/kg  και στην ομάδα που εκτέθηκε σε 

στρες και έλαβε έκδοχο επίσης με σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο για την πρώτη (p 

= 0.05) και τέλος στην ομάδα που εκτέθηκε στο στρες και υποβλήθηκε σε χορήγηση 

Δ9-THC 1mg/kg και σε εκείνη που εκτέθηκε στο στρες και έλαβε Δ9-THC 0.5 mg/kg 

με σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο για την πρώτη (p = 0.001) (βλέπε Πίνακα Γ.3 & 

Σχήμα Γ.3.Ε). 

Το κριτήριο t  για ανεξάρτητα δείγματα κατέδειξε σημαντική αύξηση στον 

χρόνο παραμονής στους ανοιχτούς βραχίονες για τα ζώα που έλαβαν έκδοχο και 

εκτέθηκαν στο στρες συγκριτικά με εκείνα που δεν εκτέθηκαν (t = -2.571, DF = 14, 

δίπλευρη p = 0.022). Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση για την δόση των 

0.5 mg/kg της Δ9-THC στα ζώα που εκτέθηκαν στο στρες συγκριτικά με εκείνα που 

δεν εκτέθηκαν (t = 3.976, DF = 14, δίπλευρη p = 0.003) (βλέπε Πίνακα Γ.3 & Σχήμα 

Γ.3.Ε). 

 

Δ.3.6.Χρόνος παραμονής στην κεντρική «εξέδρα» 

Η Διπλή Μη Συσχετισμένη Ανάλυση Διακύμανσης έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των δόσεων του φαρμάκου (Δ9-THC 
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0.5 mg/kg & Δ9-THC 1mg/kg) ή του εκδόχου και των συνθηκών στρες ή μη στρες 

αναφορικά με τον χρόνο παραμονής στην κεντρική «εξέδρα» (F2,42 = 0.899, p = 

0.415). 

Επίσης, δεν βρέθηκαν σημαντικές κύριες επιδράσεις στον χρόνο παραμονής 

στην κεντρική «εξέδρα» τόσο για τις δόσεις του φαρμάκου ή το έκδοχο (F2,42 = 0.186, 

p = 0.831) όσο και για τις συνθήκες στρες μη στρες (F1,42 = 0.643, p = 0.427) (βλέπε 

Πίνακα Γ.3 & Σχήμα Γ.3.ΣΤ). 

 

Πίνακας Γ.3.Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD), τυπικά σφάλματα μέτρησης (SEM) και αριθμός των ζώων  
(Ν) αναφορικά με τις παραμέτρους του EPM που εκτιμήθηκαν για τις ομάδες: έκδοχο, THC 0.5 & THC 1. 

 

 

 

Μη Στρες Στρες  
  N M SD SEΜ N M SD SEΜ 
Είσοδοι στους κλειστούς 
βραχίονες Έκδοχο 8 65.5363 15.20355 5.37527 8 56.3875 23.17724 8.19439

  
 THC 0.5 8 36.3663 12.92717 4.57044 8 61.9250 31.42918 11.11189

  
 THC 1 8 34.2613 11.68903 4.13270 8 41.7063 11.26813 3.98389

Είσοδοι στους ανοιχτούς 
βραχίονες  Έκδοχο 8 34.4575 15.20323 5.37515 8 43.6088 23.17366 8.19313

  
 THC 0.5 8 63.6288 12.92985 4.57139 8 25.9450 23.03694 8.14479

  
 THC 1 8 65.7350 11.68644 4.13178 8 58.2863 11.26761 3.98370

Συνολικός αριθμός 
εισόδων Έκδοχο 8 7.8750 1.64208 .58056 8 7.2500 2.96407 1.04796

  
 THC 0.5 8 9.5000 3.62531 1.28174 8 6.5000 4.07080 1.43925

  
 THC 1 8 8.2500 3.24037 1.14564 8 10.7500 3.61544 1.27825

Χρόνος παραμονής στους 
κλειστούς βραχίονες  Έκδοχο 8 74.6500 7.41177 2.62046 8 52.7100 15.58339 5.50956

  
 THC 0.5 8 36.3425 25.06845 8.86304 8 58.7625 29.25796 10.34425

  
 THC 1 8 43.8675 22.86473 8.08390 8 42.8500 17.88611 6.32369

Χρόνος παραμονής στους 
ανοιχτούς βραχίονες Έκδοχο 8 8.3675 6.16469 2.17955 8 21.4050 12.95012 4.57856

  
 THC 0.5 8 46.5750 24.20593 8.55809 8 9.8188 9.88711 3.49562

  
 THC 1 8 31.9487 16.77413 5.93055 8 36.8775 16.68190 5.89794

Χρόνος παραμονής στην 
κεντρική «εξέδρα»  Έκδοχο 8 16.9725 5.20657 1.84080 8 25.8875 14.89196 5.26510

  
 THC 0.5 8 17.0725 10.12519 3.57980 8 21.6263 12.00847 4.24564

  
 THC 1 8 24.1750 23.91570 8.45548 8 20.2625 8.27716 2.92642
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Σχήμα Γ.3.Οι επιδράσεις του στρες και των δόσεων της THC (0, 0.5 & 1mg/kg, i.p.) στις παραμέτρους του 
EPM. (Α) Είσοδοι στους κλειστούς βραχίονες (% των συνολικών εισόδων), (Β) είσοδοι στους ανοιχτούς 
βραχίονες (% των συνολικών εισόδων), (Γ) συνολικός αριθμός εισόδων στους βραχίονες, (Δ) χρόνος 
παραμονής στους κλειστούς βραχίονες (% του συνολικού χρόνου), (Ε) χρόνος παραμονής στους ανοιχτούς 
βραχίονες (% του συνολικού χρόνου), (ΣΤ) χρόνος παραμονής στην κεντρική «εξέδρα» (% του συνολικού 
χρόνου). Οι κατακόρυφες μπάρες αναπαριστούν τα SEMs· Ο αστερίσκος (*) δείχνει στατιστικά σημαντικές 
διαφορές σε σύγκριση με το έκδοχο στην ίδια συνθήκη (μη στρες ή στρες) (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 
0.001)· Η δίεση (#) υποδηλώνει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη συνθήκες στρες και μη στρες 
για την ίδια δόση φαρμάκου (THC 0.5 ή 1 mg/kg) ή το έκδοχο (#p < 0.05, ##p < 0.01)· Το θετικό πρόσημο (+) 
υποδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τη δόση 0.5 mg/kg της THC στην ίδια συνθήκη 
(μη στρες ή στρες) (+p < 0.05, ++p < 0.01, +++p < 0.001). 



 78

Ε.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι το 10 ημερών διάρκειας CUS προκάλεσε 

σημαντική μείωση του σωματικού βάρους τόσο στους επίμυες που είχαν εγχειριστεί 

και χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα του ICSS όσο και στα μη εγχειρισμένα ζώα 

των πειραμάτων του EPM. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με 

προηγούμενες μελέτες σε διάφορες ράτσες επίμυων και μυών που χρησιμοποίησαν 

ζωικά πρότυπα χρόνιου μη προβλέψιμου στρες, όπως διάφορες παραλλαγές του 

CMS, του οποίου αν και η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από αυτή του CUS, η μείωση 

στο σωματικό βάρος παρατηρήθηκε ήδη από το τέλος της πρώτης εβδομάδας του 

στρες (βλέπε Forbes, Stewart, Matthews & Reid, 1996· Willner, Moreau, Nielsen, 

Papp & Sluzewska, 1996). Παρ’ όλα αυτά, οι Grønli et al. (2005) δεν βρήκαν καμία 

διαφορά στο σωματικό βάρος ανάμεσα σε επίμυες που εκτέθηκαν σε CMS 24 ημερών 

και επίμυες που στεγάζονταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ωστόσο, έρευνα των 

Gouirand & Matuszewich. (2005) σε επίμυες Sprague–Dawley έδειξε ότι το διάρκειας 

10 ημερών CUS, πειραματόζωα και ζωικό πρότυπο του στρες αντίστοιχα με αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, προκάλεσε μείωση του σωματικού βάρους 

καθώς επίσης σημαντική αύξηση του βάρους των επινεφριδίων. Λαμβάνοντας υπόψιν 

μας τα στοιχεία αυτά, συμπεραίνουμε ότι το CUS, αν και αποτελεί ένα αρκετά ήπιο 

και σχετικά μικρής διάρκειας ζωικό πρότυπο χρόνιου στρες συγκριτικά με άλλα 

αντίστοιχα πρότυπα, όπως το CMS που χρησιμοποιείται κυρίως ως πρότυπο 

πρόκλησης κατάστασης στα πειραματόζωα που ομοιάζει με την κατάθλιψη (για 

ανασκόπηση βλέπε O'Neil & Moore, 2003· Cryan & Slattery, 2007), προκαλεί 

φυσιολογικές αλλαγές που καταδεικνύουν ότι οι επίμυες που εκτίθενται στο 

συγκεκριμένο στρες διαφέρουν από εκείνους που στεγάζονται υπό φυσιολογικές 

συνθήκες. Ως εκ τούτου, όπως υποστηρίζουν και οι Gouirand & Matuszewich. 

(2005), εμφανίζεται να μπορεί να «μιμηθεί» τα πρότυπα των ανθρώπινων 

καθημερινών στρεσογόνων εμπειριών και η διάρκειά του είναι ιδανική για να 

αντιστοιχηθεί με εκείνη για παράδειγμα των φοιτητών ή των μαθητών κατά τις 

περιόδους εξεταστικής ή άλλων καταστάσεων με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο 

«καθημερινός» φυσιολογικός άνθρωπος που του προκαλούν στρες, το οποίο δεν 

ανέρχεται σε παθολογικά επίπεδα. 
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Επιπλέον, βρέθηκε ότι η Δ9-THC, το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της 

κάνναβης, δεν μειώνει τον ουδό ICSS σε καμία από τις δύο δόσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν (0.5 mg/kg & 1 mg/kg) και δεν μεταβάλει την ασύμπτωτο, την 

κινητική παράμετρο του ICSS, τόσο στα ζώα που δεν εκτέθηκαν όσο και σε εκείνα 

που εκτέθηκαν στο CUS. Τα ευρήματα αυτά δείχνει ότι η συγκεκριμένη ουσία δεν 

έχει ενισχυτικές ιδιότητες στους επίμυες Sprague-Dawley. Μάλιστα, η υψηλότερη 

δόση προκάλεσε τάση για ανηδονία (αύξηση του ουδού ICSS), η οποία όμως δεν 

βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική. Αναφορικά με τις επιδράσεις της Δ9-THC 

στην ανταμοιβή/ενίσχυση σε επίμυες που δεν έχουν εκτεθεί σε στρες, τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με προηγούμενη έρευνα των 

Vlachou et al. (2007), οι οποίοι χρησιμοποιώντας ποικίλες δόσεις έδειξαν ότι η Δ9-

THC δεν μειώνει τον ουδό ICSS και δεν προκαλεί εξαρτημένη προτίμηση θέσης σε 

τρωκτικά. Επίσης, παρατήρησαν ότι οι υψηλότερες δόσεις προκάλεσαν αύξηση του 

ουδού ICSS, δράση που αντιστράφηκε από τη χορήγηση του CB1 ανταγωνιστή 

SR141716A, γεγονός που υποδεικνύει την εμπλοκή του CB1 υποδοχέα στην 

προκαλούμενη από την Δ9-THC ανηδονία. Η απουσία ενισχυτικών ιδιοτήτων των 

κανναβινοειδών στα πειραματόζωα καταδεικνύεται από πληθώρα μελετών, οι οποίες 

έχουν εξετάσει τις επιδράσεις ποικίλων αγωνιστών των CB1 υποδοχέων, όπως το 

WIN55,212-2 (Vlachou et al., 2003, 2005, 2008), το AMG-3 (Antoniou et al., 2005), 

το CP 55,940 και το HU-210 (Vlachou et al., 2005), αλλά και διάφορων αγωνιστών 

των κανναβινοειδών που δρουν τροποποιώντας τα συστήματα των 

ενδοκανναβινοειδών, όπως οι αναστολείς της FAAH PMSF και URB-597 και ο 

εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης του ανανταμίδιου OMDM-2 (Vlachou et 

al., 2006). Ωστόσο, τα ευρήματά μας δεν συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που 

έχουν βρει μείωση του ουδού ICSS από την οξεία χορήγηση Δ9-THC. Αυτά τα 

διαφορετικά αποτελέσματα πιθανόν ερμηνεύονται από το γεγονός ότι οι 

συγκεκριμένες μελέτες έδειξαν αυτή την ενισχυτική δράση της Δ9-THC σε επίμυες 

Lewis (Gardner et al., 1988· Lepore et al., 1996) οι οποίοι είναι γνωστό ότι 

χαρακτηρίζονται από ροπή προς τον εθισμό (βλέπε Flores et al., 1998), ενώ μια μικρή 

μείωση του ουδού ICSS που βρέθηκε για τους επίμυες Sprague-Dawley στην έρευνα 

των Lepore et al. (1996) και ερμηνεύθηκε ως ενισχυτική επίδραση ίσως οφείλεται στο 

υπερβολικά αυστηρό κριτήριο σταθεροποίησης του ουδού ICSS των ζώων (±1%), 

όπου σύμφωνα με το αντίστοιχο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη (±10%) 

(για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε κεφάλαιο Γ.3) και σε πληθώρα άλλων ερευνών 
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(βλέπε κεφάλαιο Α.3), μια μεταβολή αυτού του εύρους δεν θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί ως σημαντική επίδραση στον ουδό. Επιπλέον, η απουσία ενισχυτικών 

δράσεων των αγωνιστών των κανναβινοειδών υποστηρίζεται επίσης από σημαντικό 

αριθμό μελετών που χρησιμοποίησαν διαφορετικά πρότυπα εκτίμησης της 

ανταμοιβής/ενίσχυσης, όπως η εξαρτημένη προτίμηση θέσης και η αυτοχορήγηση 

ουσιών, ενώ έρευνες που σημείωσαν ευόδωση προκαλούμενη από αγωνιστές των 

κανναβινοειδών της ενισχυτικής συμπεριφοράς βασισμένοι στα συγκεκριμένα 

πειραματικά πρότυπα έχουν αμφισβητηθεί από μερίδα επιστημόνων για το λόγο ότι 

χρησιμοποίησαν ιδιαίτερους μεθοδολογικούς σχεδιασμούς (για ανασκόπηση βλέπε 

Panagis et al., 2008· βλέπε επίσης κεφάλαιο Α.3). Επιπρόσθετα, στην παρούσα 

μελέτη δείχθηκε για πρώτη φορά ότι η Δ9-THC δεν μειώνει τον ουδό ICSS σε επίμυες 

Sprague-Dawley που εκτέθηκαν σε CUS, ένα καινούργιο εύρημα που υποστηρίζει ότι 

η εν λόγω ουσία δεν επιδρά ενισχυτικά στην ανταμοιβή/ενίσχυση στα πειραματόζωα 

ούτε υπό συνθήκες χρόνιου στρες. Αντίθετα, το ίδιο ζωικό πρότυπο στρες (10 ημερών 

CUS) έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνει την κινητική δραστηριότητα που προκαλεί η 

κοκαΐνη και ενισχύει την εξαρτημένη προτίμηση θέσης της ίδιας ουσίας (Haile  et al., 

2001). Επίσης, υπάρχουν πάμπολλα ευρήματα στη βιβλιογραφία που υποστηρίζουν 

ότι διάφορες ψυχοτρόπες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων της κοκαΐνης, της 

αμφεταμίνης, της μορφίνης και της αλκοόλης, χαρακτηρίζονται από ενισχυτικές 

δράσεις (βλέπε Παναγής, 1998, 2002b, 2005, Παναγής & Καστελλάκης, 1999) οι 

οποίες αυξάνονται υπό συνθήκες οξέος ή χρόνιου στρες, επιδράσεις που σχετίζονται 

με την αύξηση της συμπεριφοράς αναζήτησης και λήψης της ουσίας σε 

πειραματόζωα αλλά και σε ανθρώπους (βλέπε Kreek & Koob, 1998· Goeders, 2004· 

Koob & Kreek, 2007· βλέπε επίσης κεφάλαιο Α.4). Έτσι, η διαπίστωση της παρούσας 

έρευνας ότι η Δ9-THC στερείται ενισχυτικών επιδράσεων τόσο υπό καταστάσεις 

στρες όσο και υπό φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερης σημασίας και 

υποστηρίζει την άποψη ότι το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης διαφέρει 

από τις κλασικές ουσίες που προκαλούν εξάρτηση και κατάχρηση, όπως η κοκαΐνη, η 

αμφεταμίνη, η μορφίνη και η αλκοόλη.  

Ακόμη, από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φάνηκε ότι το CUS δεν 

προκάλεσε αλλαγές στον ουδό ICSS και κατ’ επέκταση στην συμπεριφορά 

ενίσχυσης/ανταμοιβής αλλά ούτε και στην ασύμπτωτο που αντανακλά την κινητική 

παράμετρο της απόδοσης των πειραματόζωων. Τα ευρήματά μας αυτά έρχονται σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα των Gouirand & Matuszewich. (2005), οι οποίοι 
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χρησιμοποιώντας ίδιο ζωικό πρότυπο στρες και είδος πειραματόζωων έδειξαν ότι το 

CUS δεν προκάλεσε καμία μεταβολή στην κατανάλωση σουκρόζης, ένα διαφορετικό 

πρότυπο εκτίμησης της συμπεριφοράς ενίσχυσης. Ωστόσο, αρκετές μελέτες που 

βασίσθηκαν σε μεγαλύτερης διάρκειας πειραματικά πρότυπα μη προβλέψιμου στρες, 

όπως το CMS, παρατήρησαν ανηδονικές επιδράσεις μετά την έκθεση στο στρες. 

Αυτές εκτιμήθηκαν με διάφορα πρότυπα εκτίμησης της ενίσχυσης, 

συμπεριλαμβανομένων του ICSS (Moreau, Scherschlicht, Jenck & Martin, 1995· 

Willner et al, 1996) και της κατανάλωσης σουκρόζης (D'Aquila, Brain & Willner, 

1994· Willner et al, 1996· Grønli et al. 2005· Banasr et al., 2007).  Παρ’ όλα αυτά, 

ακόμα και σε τέτοιας διάρκειας ζωικά πρότυπα του χρόνιου μη προβλέψιμου στρες, 

φαίνεται ότι η ανηδονική επίδραση που ερμηνεύεται από την μείωση σουκρόζης 

εξαρτάται από ποικίλες συνιστώσες, όπως το είδος του πειραματόζωου, αφού 

σημειώνονται για παράδειγμα ανηδονικές δράσεις του στρες μόνο για κάποια είδη 

μύων ενώ για άλλα όχι (Pothion, Bizot, Trovero & Belzung, 2004), αλλά και από το 

είδος των στρεσογόνων παραγόντων που εμπεριέχονται στην αλληλουχία του CMS, 

όπως ερμηνεύεται από το εύρημα των Forbes et al. (1996), οι οποίοι έδειξαν ότι όταν 

απουσίασε μόνο ο στρεσογόνος παράγοντας της αποστέρησης φαγητού από την σειρά 

των στρεσογόνων παραγόντων του CMS δεν παρατηρήθηκε μείωση της 

κατανάλωσης σουκρόζης. Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη προαναφέρθηκε το CUS 

είναι ένα ήπιο χρόνιο πρότυπο του στρες και σε αντίθεση με το CMS πιθανώς δεν 

αντανακλά την ανηδονία που παρατηρείται προκαλούμενη από παθολογικές 

καταστάσεις στρες, όπως στην περίπτωση της κατάθλιψης. Ωστόσο, τέτοιου είδους 

ανηδονία δεν παρατηρείται σε ψυχικά υγιή άτομα που απλά εκτίθενται σε περιόδους 

στρες, καταστάσεις με τις οποίες τα φυσιολογικά άτομα συνηθίζεται να έρχονται 

αντιμέτωπα κάποια στιγμή στη ζωή τους, πιθανώς και επανειλημμένα. Αυτή η 

έλλειψη ανηδονικών επιδράσεων του CUS στα πειραματόζωα είναι ένας επιπλέον 

λόγος που συνάδει στην καταλληλότητά του ως ζωικό πρότυπο χρόνιου στρες 

αντιστοιχώντας στον φυσιολογικό/μη παθολογικό πληθυσμό υπό συνθήκες 

στρεσογόνων περιόδων. 

Επιπρόσθετα, από τη μελέτη του EPM της παρούσας έρευνας φάνηκε ότι η 

Δ9-THC και στις δύο δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν (0.5 mg/kg & 1 mg/kg) 

προκάλεσε επιδράσεις που ομοιάζουν με αγχολυτικές στα ζώα που δεν εκτέθηκαν στο 

CUS, αυξάνοντας τον χρόνο παραμονής και τις εισόδους στους ανοιχτούς βραχίονες 

και μειώνοντας τις αντίστοιχες παραμέτρους στους κλειστούς βραχίονες. Τα 
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ευρήματα αυτά συμφωνούν με προηγούμενη μελέτη των Rubino et al. (2007a) που 

έδειξαν αγχολυτικές δράσεις της Δ9-THC για το φάσμα των δόσεων από 0.075 mg/kg 

έως 1.5 mg/kg στο πρότυπο του EPM. Επίσης, πληθώρα ερευνών χρησιμοποιώντας 

διάφορα ζωικά πρότυπα εκτίμησης συμπεριφορών που ομοιάζουν με άγχος έχουν 

καταλήξει σε ανάλογα αποτελέσματα, δείχνοντας διφασική δράση με τις χαμηλές 

δόσεις να προκαλούν αγχόλυση και τις υψηλές άγχος για ποικίλους αγωνιστές είτε 

ψυχοδραστικούς είτε όχι των υποδοχέων των κανναβινοειδών, συμπεριλαμβανομένης 

και της Δ9-THC, αλλά και για αγωνιστές του συστήματος των ενδοκανναβινοειδών 

μετά από οξεία (βλέπε Guimarães et al., 1990· Guimarães et al., 1994· Berrendero & 

Maldonado, 2002· Kathuria et al., 2003· Viveros et al., 2005· Moreira et al., 2006· 

Rutkowska  et al., 2006· Braida et al., 2007· Moreira et al., 2007· Rubino et al., 

2007b· Rubino et al., 2007c) ή χρόνια χορήγηση  (Jiang et al., 2005) (για 

περισσότερες πληροφορίες βλέπε κεφάλαιο Α.2.7). Ακόμη, εκτός των 

παρατηρούμενων αγχολυτικών δράσεων των κανναβινοειδών στα πειραματόζωα, 

υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν αντίστοιχα αποτελέσματα και σε ανθρώπους μετά 

από τη χορήγηση ενός μη ψυχοδραστικού κανναβινοειδούς, της CBD (de Souza 

Crippa et al., 2004). Στην αγχολυτική δράση των κανναβινοειδών και κατ’ επέκταση 

της Δ9-THC που δείχθηκε στην παρούσα μελέτη, φαίνεται ότι πιθανόν να 

εμπλέκονται διάφοροι μηχανισμοί, όπως η διέγερση των CB1 υποδοχέων των 

κανναβινοειδών (Berrendero & Maldonado, 2002· Haller et al., 2003), των μ και δ 

υποδοχέων των οπιοειδών (Berrendero & Maldonado, 2002) και/ή των 5-HT1A 

υποδοχέων της σεροτονίνης (Braida et al., 2007), ενώ η αγχογόνος δράση τους 

ενδεχομένως να σχετίζεται με διέγερση ενός νέου διαφορετικού του CB1 υποδοχέα 

των κανναβινοειδών (Haller et al., 2002, 2003· Rodgers et al., 2005) και/ή του κ 

υποδοχέα των οπιοειδών (Marín et al., 2003) (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε 

κεφάλαιο Α.2.7). Ωστόσο, εκτός των δράσεων της Δ9-THC σε φυσιολογικούς επίμυες 

στο πρότυπο του EPM που εξετάσθηκαν στην παρούσα έρευνα και που ήδη 

γνωρίζουμε αρκετά για τις δράσεις αυτές από προγενέστερες αναφορές στη 

βιβλιογραφία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη μας παρουσιάζει η νέα διαπίστωση 

ότι τα ζώα που εκτέθηκαν στο CUS, σε αντίθεση με εκείνα που δεν εκτέθηκαν και 

έλαβαν τη χαμηλή δόση των 0.5 mg/kg Δ9-THC έδειξαν μετριασμένη αγχογένεση, 

μειώνοντας σημαντικά τις εισόδους τους και τον χρόνο παραμονής τους στους 

ανοιχτούς βραχίονες και αυξάνοντας τις εισόδους τους στους κλειστούς βραχίονες, 

ενώ αυξητική τάση εμφανίσθηκε και για τον χρόνο παραμονής τους στους κλειστούς 
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βραχίονες που όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Η αγχογόνος δράση αυτή της 

Δ9-THC μετά την έκθεση στο CUS δεν παρατηρήθηκε για την μετρίως υψηλότερη 

δόση του 1 mg/kg, η οποία προκάλεσε αγχολυτική δράση όπως και στην περίπτωση 

απουσίας έκθεσης στο CUS. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν την πρώτη ένδειξη 

διφασικής δράσης της Δ9-THC υπό συνθήκες χρόνιου στρες. Αντίστοιχα, 

προγενέστερη έρευνα των Hill & Gorzalka (2004), οι οποίοι χρησιμοποίησαν επίσης 

το πρότυπο του EPM, έδειξε ότι η χαμηλή δόση των 10 μg/kg HU-210, η οποία είχε 

αγχολυτική δράση στα μη στρεσαρισμένα ζώα, προκάλεσε σημαντική αύξηση του 

άγχους στα ζώα που υπέστησαν χρόνιο μη προβλέψιμο στρες 21 ημερών. Βέβαια, σε 

αντίθεση με τις επιδράσεις της υψηλότερης δόσης Δ9-THC που χρησιμοποιήσαμε 

στην μελέτη μας (1 mg/kg), η υψηλότερη δόση HU-210 που εξετάσθηκε στην εν 

λόγω έρευνα, αυτή των 50 μg/kg, είχε ήδη αγχογόνο δράση στα μη στρεσαρισμένα 

ζώα, η οποία παρατηρήθηκε και για τα ζώα που υποβλήθηκαν σε στρες. Η 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα ευρήματά μας και εκείνα των Hill & Gorzalka (2004) 

αναφορικά με την επίδραση της υψηλότερης δόσης μετά το στρες στα επίπεδα άγχους 

μπορεί πιθανώς να οφείλεται στο ότι η δόση του 1 mg/kg που χρησιμοποιήσαμε 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 στη συγκεκριμένη 

έρευνα 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 μελετήσαμε ένα διαφορετικό 

κανναβινοειδές 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. Εκτός αυτού, περαιτέρω 

μελέτη είναι απαραίτητη για την κατανόηση του μηχανισμού της διφασικής αυτής 

δράσης της Δ9-THC στα επίπεδα άγχους υπό συνθήκες χρόνιου στρες που 

παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα. Μια πιθανή υπόθεση θα μπορούσε να 

αποτελέσει η προκαλούμενη από το στρες τροποποίηση της ευαισθησίας είτε των 

αλληλεπιδρώντων με τα κανναβινοειδή συστημάτων, όπως των οπιοειδών ή/και της 

σεροτονίνης, ή/και των υποδοχέων των κανναβινοειδών. Επιπλέον, στην μελέτη του 
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EPM της παρούσας έρευνας, όπως έμμεσα φάνηκε και από την ασύμπτωτο στη 

μελέτη του ICSS, η Δ9-THC δεν επηρέασε την κινητικότητα σε καμία από τις δύο 

δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν τόσο υπό καταστάσεις χρόνιου στρες όσο και υπό 

φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης, μη μεταβάλλοντας τον συνολικό αριθμό εισόδων 

στους βραχίονες. Λαμβάνοντας υπόψιν μας συνολικά τα αποτελέσματα της μελέτης 

του EPM αναφορικά με την Δ9-THC και συνδυάζοντάς τα με τα ευρήματα άλλων 

σχετικών μελετών που προαναφέρθηκαν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι 

αγχολυτικές επιδράσεις της Δ9-THC που παρατηρήθηκαν τόσο υπό συνθήκες χρόνιου 

στρες για την υψηλότερη δόση όσο και απουσίας του στρες και για τις δύο δόσεις που 

εξετάσθηκαν πιθανώς να σχετίζονται με την χρήση ή/και κατάχρηση κάνναβης στους 

ανθρώπους, ενώ οι αγχογόνες δράσεις αρκετά υψηλών δόσεων υπό καταστάσεις 

απουσίας στρες ή και χαμηλών δόσεων κατά περιόδους στρεσογόνων εμπειριών 

ενδεχομένως να αντανακλούν εν μέρει τις συμπεριφορές αποστροφής που 

παρατηρούνται σε μερίδα ατόμων από τη χρήση κάνναβης. 

Επιπλέον, από τη μελέτη του EPM της παρούσας έρευνας φάνηκε ότι το CUS 

μείωσε τα επίπεδα άγχους αυξάνοντας τον χρόνο παραμονής στους ανοιχτούς 

βραχίονες και μειώνοντας τον αντίστοιχο στους κλειστούς βραχίονες, αλλά δεν 

επέδρασε στην κινητικότητα, όπως εκτιμήθηκε από τον αριθμό των συνολικών 

εισόδων στους βραχίονες. Αντίστοιχα ευρήματα αναφορικά με την κινητική 

παράμετρο του EPM έδειξαν και οι Hill & Gorzalka (2004), οι οποίοι όμως δεν 

παρατήρησαν κάποια σημαντική μεταβολή των επιπέδων άγχους μετά την έκθεση στο 

στρες. Ωστόσο, παλαιότερη έρευνα των D'Aquila et al. (1994) έδειξε ότι η έκθεση σε 

χρόνιο στρες μεγάλης διάρκειας (τα ζώα εξετάζονταν στον EPM μετά από 7 

εβδομάδες έκθεσης σε CMS) προκάλεσε μείωση των επιπέδων άγχους. Σε καμία 

περίπτωση η προκαλούμενη από το CUS μείωση των επιπέδων άγχους δεν σχετίζεται 

με πιθανή αναποτελεσματικότητα του CUS ως ζωικού προτύπου χρόνιου στρες, όπως 

γίνεται κατανοητό από την παρατήρηση αντίστοιχων επιδράσεων σε μεγαλύτερης 

διάρκειας πρότυπα χρόνιου στρες αλλά και από την ύπαρξη φυσιολογικών αλλαγών 

προκαλούμενων από το CUS που αναφέρθηκαν ανωτέρω, π.χ. η σημαντική μείωση 

του σωματικού βάρους που δείχθηκε από την παρούσα μελέτη αλλά και η σημαντική 

αύξηση του βάρους των επινεφριδίων. Μάλιστα, η παρατηρούμενη μείωση των 

επιπέδων άγχους μετά την έκθεση στο CUS ήταν επομένως εν μέρει αναμενόμενη και 

πιθανώς να σχετίζεται με ομοιοστατικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην 

προσαρμογή του οργανισμού στις διαφορετικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 
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Ενδεχομένως η παρατήρηση αυτή αντανακλά την φυσιολογική ανάπτυξη 

στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες (stress coping) στους ανθρώπους ως 

αποτέλεσμα της έκθεσης σε μη παθολογικές στρεσογόνες καταστάσεις καθιστώντας 

τους λειτουργικούς σε ένα περισσότερο «απαιτητικό» περιβαλλοντικό πλαίσιο. Έτσι, 

πιθανότατα το CUS καθίσταται για έναν επιπλέον λόγο κατάλληλο στο να μπορεί να 

μιμηθεί τον  φυσιολογικό/μη παθολογικό πληθυσμό υπό συνθήκες στρεσογόνων 

περιόδων.  

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι το CUS προκαλεί σημαντική μείωση του 

βάρους και μέτρια μείωση των επιπέδων άγχους ενώ δεν επηρεάζει τη λειτουργία της 

ανταμοιβής/ενίσχυσης στα πειραματόζωα. Το συγκεκριμένο ζωικό πειραματικό 

πρότυπο χρόνιου στρες φαίνεται ότι μπορεί να αντανακλά με πιστότητα τα πρότυπα 

των ανθρώπινων καθημερινών στρεσογόνων εμπειριών. Επίσης, η Δ9-THC δεν 

μειώνει τον ουδό ICSS τόσο υπό φυσιολογικές όσο και υπό συνθήκες χρόνιου στρες, 

γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη ενισχυτικών επιδράσεων στα πειραματόζωα, 

διαπίστωση που έρχεται σε αντίθεση με τις επιδράσεις άλλων ψυχοτρόπων κλασικών 

ουσιών εξάρτησης, όπως η κοκαΐνη, η αμφεταμίνη, η μορφίνη και η αλκοόλη, που 

προκαλούν αύξηση της ενίσχυσης η οποία επάγεται μετά από έκθεση σε στρες. 

Μάλιστα, στις υψηλότερες δόσεις φαίνεται ότι η Δ9-THC αλλά και άλλοι αγωνιστές 

των CB1 υποδοχέων αυξάνουν τον ουδό ICSS και κατ’ επέκταση προκαλούν 

ανηδονία. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της 

κάνναβης διαφέρει από τις κλασικές ουσίες που προκαλούν εξάρτηση και κατάχρηση. 

Επιπρόσθετα, η Δ9-THC προκαλεί ξεκάθαρες αγχολυτικές επιδράσεις σε σχετικά 

χαμηλές δόσεις στα τρωκτικά υπό φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης (απουσίας 

έκθεσης στο στρες). Ωστόσο, υπό καταστάσεις χρόνιου στρες, μεταξύ των ίδιων 

αποτελεσματικών δόσεων Δ9-THC απουσίας του στρες παρατηρείται διφασική 

δράση, με την χαμηλότερη (0.5 mg/kg) να προκαλεί αγχογένεση. Οι παρατηρούμενες 

αγχολυτικές επιδράσεις της Δ9-THC υπό καταστάσεις στρες και μη πιθανώς να 

ερμηνεύουν έως ένα βαθμό την χρήση ή/και κατάχρηση κάνναβης στους ανθρώπους, 

ενώ οι αγχογόνες δράσεις αρκετά υψηλών δόσεων υπό καταστάσεις απουσίας στρες ή 

και χαμηλών δόσεων κατά περιόδους στρεσογόνων εμπειριών ενδεχομένως να 

αντανακλούν εν μέρει τις συμπεριφορές αποστροφής που παρατηρούνται σε κάποια 

από τα άτομα που δοκιμάζουν κάνναβη. 
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ΣΤ.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Είναι πλέον γνωστό ότι τα κανναβινοειδή εμπλέκονται σε ποικίλες διεργασίες, 

συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης και του συναισθήματος. Ωστόσο, αν και τα 

παράγωγα της κάνναβης επιφέρουν ξεκάθαρες υποκειμενικές συναισθηματικές 

αντιδράσεις στους ανθρώπους οδηγώντας σε συμπεριφορά αναζήτησης λήψης της 

ουσίας ή/και επαναλαμβανόμενης χρήσης της ουσίας σε μία μερίδα των ατόμων, οι 

ενισχυτικές ιδιότητες αυτών των υποκειμενικών επιδράσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

να προσδιοριστούν σε πειραματόζωα, σε αντίθεση με άλλες κλασικές εξαρτησιογόνες 

ουσίες. Επιπλέον, είναι περισσότερο ξεκάθαρο ότι τα κανναβινοειδή προκαλούν 

αγχολυτικές δράσεις σε σχετικά χαμηλές δόσεις στα πειραματόζωα, γεγονός που 

πιθανόν να συμβάλλει στη συμπεριφορά λήψης της ουσίας. Ακόμη, γνωρίζουμε ότι 

το στρες προκαλεί επαγωγή των αντιλαμβανόμενων ενισχυτικών ιδιοτήτων των 

κλασικών ουσιών εξάρτησης ή/και προάγει τη συμπεριφορά κινητοποίησης για 

αναζήτηση της ουσίας τόσο σε ανθρώπους όσο και σε πειραματόζωα. Παρ’ όλα αυτά, 

δεν υπάρχουν ευρήματα στη βιβλιογραφία που να δείχνουν αν το στρες επηρεάζει τις 

πιθανές ενισχυτικές δράσεις των κανναβινοειδών.  

Στην παρούσα έρευνα, θελήσαμε να εξετάσουμε τις επιδράσεις της Δ9-THC, 

του κύριου ψυχοδραστικού συστατικού της κάνναβης, στις δόσεις των 0.5 mg/kg και 

1 mg/kg υπό καταστάσεις χρόνιου μη προβλέψιμου στρες (CUS) διάρκειας 10 

ημερών και μη στην συμπεριφορά ανταμοιβής/ενίσχυσης και στα επίπεδα του άγχους 

σε αρσενικούς επίμυες. Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν οι πιθανές επιδράσεις του CUS 

στη λειτουργία των συστημάτων ανταμοιβής/ενίσχυσης και άγχους καθώς και στο 

σωματικό βάρος των ζώων. Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς 

ενίσχυσης/ανταμοιβής των πειραματόζωων χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο του 

ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού (ICSS) και για τον υπολογισμό των επιπέδων άγχους 

ο ανυψωμένος λαβύρινθος (EPM). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το CUS προκάλεσε σημαντική μείωση του 

σωματικού βάρους των ζώων και μέτρια μείωση των επιπέδων άγχους αυξάνοντας 

τον χρόνο παραμονής στους ανοιχτούς βραχίονες και μειώνοντας τον χρόνο 

παραμονής στους κλειστούς βραχίονες, αλλά δεν επηρέασε τον ουδό ICSS και τις 

μετρήσεις της κινητικότητας όπως εκτιμήθηκαν έμμεσα από την ασύμπτωτο του 

ICSS και από τον συνολικό αριθμό εισόδων στον EPM. Η Δ9-THC και στις δύο  
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δόσεις δεν μείωσε τον ουδό ICSS τόσο υπό φυσιολογικές όσο και υπό συνθήκες 

CUS. Μάλιστα, στην υψηλότερη δόση του 1 mg/kg εμφάνισε τάση αύξησης του 

ουδού ICSS. Επιπρόσθετα, η Δ9-THC προκάλεσε ξεκάθαρες αγχολυτικές επιδράσεις 

και στις δύο δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα ζώα που δεν εκτέθηκαν στο CUS. 

Ωστόσο, η χαμηλότερη δόση (0.5 mg/kg) προκάλεσε αγχογένεση στα ζώα που 

υπέστησαν CUS, ενώ το 1 mg/kg διατήρησε την αγχολυτική δράση του και υπό 

συνθήκες CUS.  

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι το CUS προκαλεί φυσιολογικές 

αλλαγές και μετριάζει τα επίπεδα άγχους χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία της 

ανταμοιβής/ενίσχυσης στα πειραματόζωα και για το λόγο αυτό φαίνεται ότι μπορεί να 

αντανακλά με πιστότητα τα πρότυπα των ανθρώπινων καθημερινών στρεσογόνων 

εμπειριών. Επίσης, η Δ9-THC στερείται ενισχυτικών επιδράσεων στα πειραματόζωα 

τόσο υπό φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης όσο και υπό συνθήκες χρόνιου στρες, 

γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της 

κάνναβης διαφέρει από τις κλασικές ουσίες που προκαλούν εξάρτηση και κατάχρηση. 

Επιπρόσθετα, το εύρημα ότι η Δ9-THC έχει ξεκάθαρες αγχολυτικές δράσεις σε 

σχετικά χαμηλές δόσεις στα τρωκτικά υπό φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης αλλά 

και σε μέτριες δόσεις σε ζώα που έχουν εκτεθεί σε χρόνιο στρες πιθανώς να 

ερμηνεύει έως ένα βαθμό την χρήση ή/και κατάχρηση κάνναβης στους ανθρώπους, 

ενώ οι παρατηρούμενες αγχογόνες επιδράσεις συγκεκριμένων δόσεων Δ9-THC υπό 

καταστάσεις χρόνιου στρες αλλά και αρκετά υψηλών δόσεων υπό φυσιολογικές 

συνθήκες διαβίωσης ενδεχομένως να αντανακλούν εν μέρει τις συμπεριφορές 

αποστροφής που παρατηρούνται σε κάποια από τα άτομα που δοκιμάζουν κάνναβη.  
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