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Ενώ η κάνναβη θεωρήθηκε κάποτε ως μια “ουσία κατάχρησης”,  πρόσφατα
πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι το φυτό και αρκετές από τις ενώσεις του
είναι χρήσιμες στη θεραπεία του εθισμού. Οι ερευνητές μελετούν τώρα την
ιατρική χρήση της κάνναβης για την εξάρτηση και από τον καπνό.

Τι είναι η εξάρτηση από τον καπνό;
Ο  καπνός  είναι  μια  πολύ  εθιστική  ουσία  στην  οποία  γίνεται  κατάχρηση
ευρέως σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σκοτώνει έως έξι εκατομμύρια ανθρώπους
κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
[1], καθιστώντας τον την πρώτη αιτία θανάτου.
[1] “Smoking & Tobacco Use, Fast Facts” (Κάπνισμα και χρήση καπνού, μερικά δεδομένα στα 
γρήγορα) https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm#use 

Η εξάρτηση από τον καπνό,  που επίσης αναφέρεται  ως εξάρτηση από την
νικοτίνη, συμβαίνει όταν ένα άτομο έχει εθισμό στα προϊόντα καπνού λόγω
της  ουσίας  νικοτίνη  που  περιέχεται  σε  αυτά.  Η  εξάρτηση  από  τον  καπνό
σημαίνει ότι δεν μπορείς να σταματήσεις να χρησιμοποιείς τον καπνό, παρά
τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σου.

Η νικοτίνη παράγει μια προσωρινά ευχάριστη επίδραση. Επειδή σε κάνει να
αισθάνεσαι  καλά,  επιθυμείς  αυτή  την  επίδραση  και  αυτό  σε  οδηγεί  στην
εξάρτηση από τον καπνό που την περιέχει. Η διακοπή της χρήσης καπνού από
κάποιον  που  έχει  εθιστεί,  επίσης  προκαλεί  συμπτώματα  απόσυρσης,
συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της ευερεθιστότητας.

Η  εξάρτηση  από  τον  καπνό  μπορεί  να  επηρεάσει  οποιονδήποτε  καπνίζει.
Πολλά άτομα που καπνίζουν τακτικά, άρχισαν όταν ήταν έφηβοι ή νεότεροι.
Όσο  μικρότερος  είσαι  όταν  αρχίσες  να  καπνίζεις,  τόσο  μεγαλύτερη
πιθανότητα  έχεις  να  εξαρτηθείς.  Στο  New  England  Journal  of  Medicine
διεξήγαγε μια μελέτη[2] που έδειξε ότι περίπου το 80% των ατόμων καπνιστές
άρχισαν να καπνίζουν πριν φτάσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
[2] Neal L. Benowitz “Nicotine Addiction” (Εθισμός στην νικοτίνη) N Engl J Med. 2010 Jun 
17;362(24):2295–2303.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928221/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928221/
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm#use


Περίληψη
“Το κάπνισμα παραμένει η κύρια αιτία πρόκλησης ασθενειών και πρόωρου θανάτου στις ΗΠΑ και
σε άλλες χώρες. Κατά μέσο όρο, 435.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ πεθαίνουν πρόωρα από ασθένειες
που  σχετίζονται  με  το  κάπνισμα  κάθε  χρόνο.  Συνολικά,  το  κάπνισμα  προκαλεί  έναν  στους  5
θανάτους. Η πιθανότητα ότι ένας δια βίου καπνιστής θα πεθάνει πρόωρα από μια επιπλοκή του
καπνίσματος είναι περίπου 50%.
Η  χρήση  καπνού  αποτελεί  σημαντική  αιτία  θανάτου  από  τον  καρκίνο,  τις  καρδιαγγειακές
παθήσεις και τις πνευμονικές ασθένειες. Το κάπνισμα είναι επίσης ένας παράγοντας κινδύνου για
την αναπνευστική οδό και άλλες λοιμώξεις, την οστεοπόρωση, τις αναπαραγωγικές διαταραχές,
τα  δυσμενή  μετεγχειρητικά  γεγονότα  και  την  καθυστερημένη  επούλωση  πληγών,  τα
δωδεκαδακτυλικά και γαστρικά έλκη και τον διαβήτη. Επιπλέον, το κάπνισμα έχει ισχυρή σχέση με
τραυματισμούς που σχετίζονται με πυρκαγιά και τραύματα. Ασθένειες που προκαλούνται από το
κάπνισμα είναι συνέπεια της έκθεσης σε τοξίνες στον καπνό του τσιγάρου. Παρόλο που η νικοτίνη
παίζει  δευτερεύοντα  ρόλο,  αν  υπάρχει  κάποιος  ρόλος,  στην  πρόκληση  ασθενειών  που
προκαλούνται  από  το  κάπνισμα,  ο  εθισμός  στη  νικοτίνη  είναι  η  άμεση  αιτία  αυτών  των
ασθενειών.
Επί  του  παρόντος,  περίπου  45  εκατομμύρια  Αμερικανοί  καπνίζουν  καπνό  (ταμπάκο).  Το
εβδομήντα τοις εκατό των καπνιστών λέει ότι θα ήθελαν να σταματήσουν το κάπνισμα και κάθε
χρόνο το 40% σταματούν για τουλάχιστον 1 ημέρα. Κάποιοι πολύ εθισμένοι καπνιστές κάνουν
σοβαρές  προσπάθειες  να  σταματήσουν,  αλλά  μπορούν  να  σταματούν  μόνο  για  λίγες  ώρες.
Επιπλέον, Το 80% που επιχειρούν να σταματήσουν από μόνοι τους, επιστρέφουν στο κάπνισμα
μέσα σε ένα μήνα και κάθε χρόνο, μόνο το 3% των καπνιστών σταματά με επιτυχία. Δυστυχώς, ο
ρυθμός με τον οποίο τα άτομα, πρωτίστως τα παιδιά και οι έφηβοι, γίνονται καθημερινά νέοι
καπνιστές  σχεδόν  ταιριάζει  με  το  ποσοστό  αυτών  που  σταματούν,  οπότε  η  επικράτηση  του
καπνίσματος έχει μειωθεί πολύ αργά τα τελευταία χρόνια.
Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στη νικοτίνη ως καθοριστικό παράγοντα του εθισμού στον καπνό
και  στις  φαρμακολογικές  επιδράσεις  της  νικοτίνης  που  υποστηρίζουν  την  συνέχιση  του
καπνίσματος των τσιγάρων. Ο εθισμός στο κάπνισμα (όπως όλες οι τοξικομανίες) περιλαμβάνει
την  αλληλεπίδραση  της  φαρμακολογίας,  των  γνωστικών  παραγόντων  ή  των  συνθηκών,  της
γενετικής  και  των  κοινωνικών  και  περιβαλλοντικών  παραγόντων  (συμπεριλαμβανομένου  του
σχεδιασμού και της εμπορίας των προϊόντων καπνού). Οι φαρμακολογικοί λόγοι για τη χρήση της
νικοτίνης  είναι  η  ενίσχυση  της  διάθεσης,  είτε  άμεσα  είτε  μέσω  της  ανακούφισης  των
συμπτωμάτων στέρησης και της αύξησης των ψυχικών ή σωματικών λειτουργιών”.

Αν και η περιεκτικότητα του καπνού σε νικοτίνη προκαλεί εξάρτηση από τον
καπνό,  ο  καπνός  έχει  επίσης  τοξικές  επιδράσεις  που  προέρχονται  από  τις
άλλες  ουσίες  του.  Οι  καπνιστές  έχουν επίσης  υψηλότερο ποσοστό για την
εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακών παθήσεων και καρκίνου από
ότι οι άνθρωποι που δεν καπνίζουν.
[3] “Nicotine dependence” (Εξάρτηση από νικοτίνη) https://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/nicotine-dependence/symptoms-causes/syc-20351584 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nicotine-dependence/symptoms-causes/syc-20351584
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nicotine-dependence/symptoms-causes/syc-20351584


Ανεξάρτητα  από  το  πόσο  καιρό  καπνίζεις,  η  διακοπή  μπορεί  και  πάλι  να
βελτιώσει την υγεία σου. Και, υπάρχουν κάποιες αποτελεσματικές θεραπείες
που  θα  σε  βοηθήσουν  να  σταματήσεις  το  κάπνισμα,  να  διαχειριστείς  τα
συμπτώματα στέρησης και να εξαλείψεις την εξάρτηση από τον καπνό

Επιδράσεις της χρήσης του καπνού
Όποιος  καπνίζει  τσιγάρα  ή  χρησιμοποιεί  άλλα  είδη  προϊόντων  καπνού,
κινδυνεύει με εξάρτηση από τον καπνό. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα
άτομα για να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τον καπνό περιλαμβάνουν:
* Επιρροή από ομοτίμους και από την οικογένεια: Τα παιδιά με φίλους που 
καπνίζουν τσιγάρα είναι πιο πιθανό να το δοκιμάσουν και τα ίδια. Επίσης, τα 
παιδιά με γονείς που καπνίζουν είναι επίσης πιο πιθανό να ξεκινήσουν το 
κάπνισμα. Το κάπνισμα που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή σε ταινίες, 
ενθαρρύνει τα νεώτερα άτομα να καπνίσουν, υποδεικνύουν κάποια στοιχεία.
* Γενετική: Οι πιθανότητες να αρχίσεις να καπνίζεις και να συνεχίσεις το 
κάπνισμα θα μπορούσαν να κληρονομηθούν εν μέρει, αφού οι γενετικοί 
παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
υποδοχείς των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου σου ανταποκρίνονται στις 
μεγάλες δόσεις νικοτίνης που παρέχουν τα τσιγάρα.
* Ηλικία: Τα περισσότερα άτομα ξεκινούν το κάπνισμα κατά τα εφηβικά τους 
χρόνια, μερικές φορές και σε παιδική ηλικία. Όσο μικρότερος αρχίζεις να 
καπνίζεις, τόσο πιθανότερο είναι ως ενήλικας να γίνει ένας καπνιστής.
* Χρήση ουσιών: Όσοι κάνουν χρήση παράνομων ουσιών ή/και αλκοόλ είναι 
πιο πιθανό να γίνουν καπνιστές.
* Κατάθλιψη ή άλλος τύπος ψυχικής κατάστασης: Πολυάριθμες μελέτες 
δείχνουν μια σχέση μεταξύ του καπνίσματος και της κατάθλιψης. Τα άτομα με 
κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), σχιζοφρένεια ή άλλη 
ψυχική ασθένεια είναι πιο πιθανό να γίνουν καπνιστές.



Συμπτώματα της εξάρτησης από το κάπνισμα
Για μερικά άτομα, δεν έχει σημασία πόσο καπνό χρησιμοποιούν. Μπορούν
γρήγορα να εξαρτηθούν από τη νικοτίνη. Τα σημεία και τα συμπτώματα της
εξάρτησης από τον καπνό περιλαμβάνουν:
* Δεν μπορείς να σταματήσεις το κάπνισμα. Αυτό συμβαίνει παρά τις πολλές 
προσπάθειες, αλλά και ανεπιτυχείς, να σταματήσει κάποιος το κάπνισμα.
* Συνεχίζεις να καπνίζεις παρά τα προβλήματα υγείας. Δεν μπορείς να 
σταματήσεις το κάπνισμα ακόμα κι αν έχεις αναπτύξει προβλήματα με την 
καρδιά, τους πνεύμονες ή άλλα προβλήματα υγείας.
* Έχεις συμπτώματα απόσυρσης όταν προσπαθείς να σταματήσεις. Η 
προσπάθεια να σταματήσεις σου προκαλεί συναισθήματα που σχετίζονται με 
τη διάθεση και σωματικά συμπτώματα όπως άγχος, έντονη επιθυμία, 
ανησυχία, ευερεθιστότητα, αϋπνία και πολλά άλλα.
* Μπορείς να εγκαταλείψεις ψυχαγωγικές ή κοινωνικές δραστηριότητες ώστε 
να μπορείς να καπνίζεις. Σταματάς να βρίσκεσαι με ορισμένους φίλους ή μέλη
της οικογένειας επειδή δεν επιτρέπουν το κάπνισμα στο σπίτι τους ή 
σταματάς να πηγαίνεις σε εστιατόρια που απαγορεύουν το κάπνισμα.

Τα συμπτώματα που κάθε άτομο θα βιώσει θα είναι διαφορετικά, και μερικοί
θα εξαρτηθούν από τη νικοτίνη μάλλον γρήγορα.

Αιτίες της εξάρτησης από το κάπνισμα
Η νικοτίνη στον καπνό είναι μια χημική ουσία που σε κρατά στο να συνεχίζεις
το κάπνισμα. Είναι εξαιρετικά εθιστική όταν την λαμβάνεις μέσω της εισπνοής
και με τον καπνό να ρέει στους πνεύμονές σου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός



ότι η νικοτίνη απελευθερώνεται γρήγορα στο αίμα σου και χρειάζεται μόνο
μερικά  δευτερόλεπτα  αφού  τραβήξεις  μια  ρουφηξιά  για  να  φτάσει  στον
εγκέφαλό  σου.  Η  νικοτίνη  αυξάνει  την  απελευθέρωση  νευροδιαβιβαστών
(εγκεφαλικών  χημικών  ουσιών)  στον  εγκέφαλό  σου  για  να  βοηθήσει  στη
ρύθμιση της συμπεριφοράς και της διάθεσης.

Μεταξύ  αυτών  των  νευροδιαβιβαστών  είναι  η  ντοπαμίνη.  Όταν  αυτό  το
χημικό  φτάνει  στο  “κέντρο  ανταμοιβής”  του  εγκεφάλου  σου,  προκαλεί
αισθήματα  ευχαρίστησης  και  βελτιώνει  τη  διάθεσή  σου.  Είναι  η  εμπειρία
αυτών των επιδράσεων που προκαλεί  η νικοτίνη που προκαλεί  τον εθισμό
στον καπνό.

Η εξάρτηση από τον καπνό περιλαμβάνει  φυσικούς παράγοντες καθώς και
συμπεριφορικούς παράγοντες όπως συνήθειες, ρουτίνες και συναισθήματα.
Αυτοί  οι  παράγοντες  συμπεριφοράς  που  συνδέονται  με  το  κάπνισμα  θα
μπορούσαν  να  λειτουργήσουν  ως  ένα  έναυσμα  για  συναισθήματα  ή
καταστάσεις που ενεργοποιούν την επιθυμία σου για καπνό.

Μερικοί παράγοντες συμπεριφοράς και ενεργοποιητές που σε συνδέουν με το
κάπνισμα είναι:
* Μετά από ένα γεύμα
* Ορισμένοι φίλοι ή μέρη
* Ορισμένες ώρες της ημέρας όπως με τον πρωινό καφέ ή κατά τη διάρκεια 
ενός διαλείμματος στην εργασία
* Πίνοντας αλκοόλ
* Μιλώντας στο τηλέφωνο
* Οδηγώντας το αυτοκίνητό σου
* Η οσμή από ένα τσιγάρο ή το να δεις ένα τσιγάρο να καίγεται
* Όταν αισθάνεσαι λυπημένος ή βρίσκεσαι σε αγχωτικές καταστάσεις

Για να ξεπεράσεις την εξάρτηση σου από τον καπνό, θα πρέπει να μάθεις τους
παράγοντες  ενεργοποίησης  και  να  καταλήξεις  σε  ένα  σχέδιο  για  να
αντιμετωπίσεις  τις  ρουτίνες  και  τις  συμπεριφορές  που  σε  συνδέουν με  το
κάπνισμα.



Είδη εξάρτησης από τον καπνό
Μερικοί εμπειρογνώμονες χωρίζουν διαφορετικές εξαρτήσεις όπως:
* Φυσική εξάρτηση
* Συμπεριφορική
* Ψυχολογική
* Καταστατική

Με το κάπνισμα, μια φυσική εξάρτηση θα συμβεί λόγω της επίδρασης της
νικοτίνης  στον  εγκέφαλο.  Η  συμπεριφορική  και  ψυχολογική  εξάρτηση
σχετίζεται  με  άλλους παράγοντες,  όπως το  κάπνισμα σε μια  συγκεκριμένη
κατάσταση  ή  στάτους  του  νου.  Για  μερικά  άτομα,  η  λαχτάρα  τους  να
καπνίζουν έρχεται  όταν πίνουν καφέ, όταν οδηγούν ή όταν διαβάζουν ένα
βιβλίο. Για άλλους, είναι όταν βρίσκονται στην παρουσία άλλων ανθρώπων
που καπνίζουν.

Φυσικές επιπτώσεις της εξάρτησης από το κάπνισμα
Υπάρχουν  χιλιάδες  επιβλαβείς  ουσίες  στον  καπνό  του  τσιγάρου,
συμπεριλαμβανομένων και  60  γνωστών χημικών  ουσιών  που ενδεχομένως
οδηγούν σε καρκίνο. Ακόμη και βοτανικά ή “εντελώς φυσικά” τσιγάρα έχουν
επιβλαβείς χημικές ουσίες μέσα τους.

Το κάπνισμα βλάπτει όχι μόνο τους πνεύμονες σου, αλλά σχεδόν κάθε όργανο
στο σώμα σου. Μειώνει επίσης το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Περίπου το
50% των τακτικών καπνιστών θα καταλήξουν να πεθαίνουν από μια ασθένεια
που προκαλεί ο καπνός.



Μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από το
κάπνισμα είναι:

1. Καρκίνος πνεύμονα ή ασθένεια πνεύμονα
Σχεδόν  εννέα  στις  10  περιπτώσεις  καρκίνου  του  πνεύμονα  αναπτύσσονται
από το κάπνισμα. Το κάπνισμα προκαλεί και άλλες πνευμονοπάθειες όπως η
χρόνια  βρογχίτιδα  και  το  εμφύσημα.  Μπορεί  επίσης  να  χειροτερέψει  το
άσθμα.

2. Άλλοι καρκίνοι
Το κάπνισμα προκαλεί επίσης καρκίνο:
* Στο λάρυγγα
* Στον οισοφάγο
* Στο στόμα
* Στον λαιμό

Επίσης σχετίζεται με καρκίνους:
* Στο πάγκρεας
* Στην κύστη
* Στον τράχηλο
* Στα νεφρά
* Στο αίμα (λευχαιμία)

Συνολικά,  το  30%  όλων  των  θανάτων  που  συνδέονται  με  τον  καρκίνο
προέρχεται από το κάπνισμα[4].
[4] “Health Risks of Smoking Tobacco” (Κίνδυνοι για την υγεία του καπνίσματος ταμπάκου) 
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/tobacco-and-cancer/health-risks-of-smoking-
tobacco.html 

3. Διαβήτης
Η αντοχή στην ινσουλίνη συσσωρεύεται από το κάπνισμα, γεγονός που θα
μπορούσε να  θέσει  το  στάδιο  για  την  ανάπτυξη  του διαβήτη  τύπου 2.  Το
κάπνισμα  μπορεί  να  επιταχύνει  την  πρόοδο  των  επιπλοκών,  όπως  τα
προβλήματα των ματιών και η νεφρική νόσο σε άτομα με διαβήτη επίσης.

https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/tobacco-and-cancer/health-risks-of-smoking-tobacco.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/tobacco-and-cancer/health-risks-of-smoking-tobacco.html


4. Ζητήματα καρδιάς και κυκλοφορικού συστήματος
Όταν  καπνίζεις,  αυξάνεις  τον  κίνδυνο  θανάτου  από  καρδιαγγειακές  και
καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού επεισοδίου και
της καρδιακής προσβολής. Ο κίνδυνος καρδιακής νόσου αυξάνεται ακόμη και
αν καπνίζεις μόνο ένα με τέσσερα τσιγάρα την ημέρα.

Εάν  έχεις  καρδιαγγειακές  παθήσεις  ή  καρδιοπάθεια  όπως  η  καρδιακή
ανεπάρκεια, η κατάστασή σου γίνεται χειρότερη από το κάπνισμα. Ευτυχώς,
μπορείς να μειώσεις τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 50 τοις εκατό
από πρώτο κιόλας έτος που θα έχεις διακόψει το κάπνισμα.

5. Ανικανότητα και υπογονιμότητα
Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο ανικανότητας στον άνδρα και τον κίνδυνο
στειρότητας στην γυναίκα.

6. Προβλήματα στα μάτια
Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών οφθαλμικών προβλημάτων όπως ο
καταρράκτης και η απώλεια όρασης που σχετίζεται με την εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας.

7. Νόσος των δοντιών και του ούλων
Το κάπνισμα αυξάνει  τον κίνδυνο για ουλίτιδα ή  φλεγμονή των ούλων και
περιοδοντίτιδα, μια σοβαρή λοίμωξη των ούλων που μπορεί να καταστρέψει
το σύστημα υποστήριξης των δοντιών.

8. Επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και στα νεογέννητα
Όταν μια έγκυος καπνίζει, διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να:
* Έχει μια αποβολή
* Το μωρό να έχει χαμηλότερο βάρος γέννησης
* Να γεννήσει πρόωρα
* Να εμφανιστεί σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου νηπίου (Sudden infant death 
syndrome, SIDS) στο μωρό της



9. Πρόωρη γήρανση και άλλες φυσικές αλλαγές
Οι χημικές ουσίες του καπνού μπορεί να αλλάξουν τη δομή του δέρματος σου,
προκαλώντας ρυτίδες και πρόωρη γήρανση. Επίσης οι καπνιστές έχουν κίτρινα
δάχτυλα, δόντια και νύχια.

10. Κρύωμα, γρίπη και άλλες ασθένειες
Εκείνοι που καπνίζουν έχουν υψηλότερο κίνδυνο για αναπνευστικές λοιμώξεις
όπως κρύωμα, γρίπη ή βρογχίτιδα.

11. Υποβαθμισμένες αισθήσεις
Όταν  καπνίζεις,  καταστρέφεται  η  αίσθηση  της  μυρωδιάς  και  της  γεύσης,
καθιστώντας τα τρόφιμα λιγότερο ορεκτικά.

12. Οικογενειακοί Κίνδυνοι
Βάζεις τα μέλη της οικογένειάς σου σε κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις και
καρκίνο του πνεύμονα όταν καπνίζεις μπροστά τους (παθητικό κάπνισμα για
αυτούς). Το κάπνισμα με παρόντα παιδιά θα τα θέσει σε κίνδυνο επιδείνωσης
του άσθματος, της εμφάνισης  SIDS, του κρυολογήματος και των μολύνσεων
των αυτιών.

Ψυχικές επιπτώσεις της εξάρτησης από το κάπνισμα
Σύμφωνα  με  μια  μελέτη[5],  τα  άτομα  με  εξάρτηση  από  τον  καπνό  είχαν
υψηλότερα  ποσοστά  διαταραχών  άγχους  και  μείζονος  κατάθλιψης.  Το
επίπεδο σοβαρότητας της εξάρτησης από τον καπνό καθορίζει πόσο ισχυρές
είναι αυτές οι συσχετίσεις.
[5] Breslau N, Kilbey M, Andreski P “Nicotine dependence, major depression, and anxiety in 
young adults” (Η εξάρτηση από τη νικοτίνη, μείζονα κατάθλιψη και άγχος στους νέους ενήλικες) 
Arch Gen Psychiatry. 1991 Dec;48(12):1069-74.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1845224 
Περίληψη
“Για  να  προσδιοριστεί  κατά  πόσο  η  εξάρτηση  από  νικοτίνη,  ταξινομημένη  κατά  βαθμό
σοβαρότητας,  συσχετίστηκε με την εξάρτηση από άλλες ουσίες, με μείζονα κατάθλιψη και  με
αγχώδεις διαταραχές, μελετήσαμε ένα τυχαίο δείγμα 1007 νεαρών ενηλίκων στην περιοχή του
Ντιτρόιτ  (Mich) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interview)  χρησιμοποιώντας  την  National  Institute of  Mental  Health) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interview  Diagnostic Interview
Sch) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewedule, αναθεωρημένη σύμφωνα με το DSM-III-R. Η συστηματική κάλυψη των κριτηρίων DSM-
III-R της εξάρτησης από τη νικοτίνη παρέχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να διαχωριστούν τα

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1845224


άτομα  με  εξάρτηση  από  τη  νικοτίνη  από  την  μεγαλύτερη  κατηγορία  ατόμων  με  ιστορικό
καπνίσματος και να εξεταστεί ο επιπολασμός των ψυχιατρικών διαταραχών μεταξύ των ατόμων
με εξάρτηση από τη νικοτίνη και  μεταξύ των μη-εξαρτημένων καπνιστών.  Ο επιπολασμός της
εξάρτησης από τη νικοτίνη καθ’ όλη την ζωή ήταν 20%. Η εξάρτηση από τη νικοτίνη συνδέεται με
την εξάρτηση από το αλκοόλ, την κάνναβη και την κοκαΐνη. Ο έλεγχος για τις επιδράσεις άλλων
εξαρτήσεων  από  ουσίες,  τα  άτομα  με  εξάρτηση  από  τη  νικοτίνη  είχαν  υψηλότερα  ποσοστά
μείζονος κατάθλιψης και διαταραχών άγχους. Η ισχύς αυτών των συσχετίσεων ποικίλλει ανάλογα
με το βαθμό σοβαρότητας της εξάρτησης από τη νικοτίνη.  Οι  μη-εξαρτημένοι καπνιστές είχαν
υψηλότερα  ποσοστά  εξαρτήσεων  από  άλλες  ουσίες,  αλλά  όχι  και  μείζονα  κατάθλιψη  ή
διαταραχές άγχους”.

Μια άλλη μελέτη[6] έδειξε ότι κατά την έναρξη της μελέτης, το γενικό άγχος, η
κατάθλιψη  και  τα  συμπτώματα  αγοραφοβίας  ήταν  πιο  σοβαρά  στους
καπνιστές που εξαρτώνται από τον καπνό από ότι στους πρώην καπνιστές,
στους ποτέ καπνιστές και τους μη εξαρτώμενους καπνιστές.
[6] Jamal M, Willem Van der Does AJ, Cuijpers P, Penninx BW “Association of smoking and nicotine
dependence with severity and course of symptoms in patients with depressive or anxiety 
disorder” (Σύνδεση του καπνίσματος και της εξάρτησης από τη νικοτίνη με τη σοβαρότητα και την 
πορεία των συμπτωμάτων σε ασθενείς με καταθλιπτική διαταραχή ή διαταραχή άγχους) Drug 
Alcoh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewol Depend. 2012 Nov 1;126(1-2):138-46.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22633368 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει μια ισχυρή σχέση του καπνίσματος με την κατάθλιψη
και  τις  διαταραχές  άγχους,  αλλά  η  κατεύθυνση  της  σχέσης  είναι  αβέβαιη.  Οι  περισσότερες
έρευνες  έχουν  γίνει  σε  δείγματα  γενικού  πληθυσμού.  Ερευνήσαμε  το  αποτέλεσμα  του
καπνίσματος  και  της  εξάρτησης  από  τη  νικοτίνη  από  τη  σοβαρότητα  και  την  πορεία  των
συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους σε ψυχιατρικούς ασθενείς.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Τα δεδομένα προήλθαν από την μελέτη Neth) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewerlands Study of Depression and Anxiety
(NESDA), συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων με τρέχουσα διάγνωση κατάθλιψης ή/και
διαταραχή άγχους (N = 1725). Η πορεία του καθεστώτος καπνίσματος και τα συμπτώματα της
κατάθλιψης, του γενικού άγχους, του κοινωνικού άγχους και της αγοραφοβίας μετρήθηκαν στην
αρχή και μετά από ένα και δύο χρόνια. Η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση, η χρήση οινοπνεύματος,
η  σωματική  δραστηριότητα  και  τα  αρνητικά  γεγονότα  της  ζωής  αντιμετωπίστηκαν  ως
συνδιαγραφές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Κατά  την  έναρξη  της  μελέτης,  τα  συμπτώματα της  κατάθλιψης,  της  γενικής
ανησυχίας  και  της  αγοραφοβίας  ήταν  πιο  σοβαρά  στους  καπνιστές  που  εξαρτώνται  από  τη
νικοτίνη, σε σχέση με τους ποτέ καπνιστές, πρώην καπνιστές και μη εξαρτώμενους καπνιστές.
Αυτές οι διαφορές παρέμειναν μετά την προσαρμογή για τις μεταβλητές. Μικρότερες διαφορές
παρατηρήθηκαν για τη σοβαρότητα του κοινωνικού άγχους που δεν ήταν πλέον σημαντική μετά
τον έλεγχο για συνδιαγραφές. Κατά τη διάρκεια μιας διετούς παρακολούθησης, η βελτίωση των
συμπτωμάτων κατάθλιψης και του άγχους ήταν πιο αργή στους καπνιστές που εξαρτώνται από τη
νικοτίνη από ότι στις άλλες ομάδες, ακόμη και μετά τον έλεγχο των συνδιαγραφών. Δεν υπήρξαν
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διαφορές  μεταξύ  των  ομάδων  κατά  τη  διάρκεια  των  συμπτωμάτων  κοινωνικού  άγχους  και
αγοραφοβίας με την πάροδο του χρόνου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ψυχιατρικούς ασθενείς, το κάπνισμα συνδέεται με υψηλότερη σοβαρότητα
των  συμπτωμάτων κατάθλιψης  και  άγχους  και  με  βραδύτερη  ανάκαμψη,  αλλά μόνο  όταν  οι
καπνιστές εξαρτώνται από τη νικοτίνη”.

Στατιστικές εξάρτησης από τον καπνό
Τα  στοιχεία  για  την  εξάρτηση  από  τον  καπνό  σύμφωνα  με  τα  National
Institutes of Health (NIH) περιλαμβάνουν:
* Ένας στους πέντε θανάτους στις ΗΠΑ οφείλεται στο κάπνισμα τσιγάρων.
* Το κάπνισμα αντιπροσωπεύει το 87% των θανάτων που σχετίζονται με τον 
καρκίνο του πνεύμονα και περίπου το 30% όλων των θανάτων από καρκίνο 
κάθε χρόνο.
* Η διακοπή του καπνίσματος προτού τα 50 έτη μειώνει τον κίνδυνο θανάτου 
κατά τα επόμενα 15 χρόνια κατά το ήμισυ.
* Θα υπήρχαν περίπου 80 εκατομμύρια καπνιστές στις ΗΠΑ αντί για τα 45 
εκατομμύρια που είναι σήμερα χωρίς τα ευρήματα της έρευνας.

Ιστορικό της εξάρτησης από τον καπνό
Ο καπνός (ταμπάκο)[7] προέρχεται από την Αμερική στα εύκρατα κλίματα. Οι
ιθαγενείς  πληθυσμοί  κάπνιζαν και  μασούσαν τα φύλλα, ενώ εξάπλωναν το
φυτό σε ολόκληρη την Αμερική. Ο καπνός είχε φτάσει στην άλλη πλευρά της
ηπείρου  και  κοντά  στα  νησιά  πριν  το  πλοίο  Σαν  Σαλβαδόρ  του  Κολόμβου
φτάσει εκεί το 1492. Τα φύλλα του καπνού έγιναν μια μορφή ανταλλακτικής
οικονομίας. Καθώς οι ναυτικοί της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας
άρχισαν να χρησιμοποιούν καπνό στα λιμάνια το 1500, η χρήση του καπνού
άρχισε να εξαπλώνεται.
[7] John A Dani, David JK Balfour “Historical and Current Perspective on Tobacco use and Nicotine 
Addiction” (Ιστορική και τρέχουσα προοπτική σχετικά με τη χρήση του καπνού και την εξάρτηση 
από τη νικοτίνη) Trends Neurosci. 2011 Jul;34(7):383–392.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3193858/ 
Περίληψη
“Παρόλο που η εθιστική επίδραση του καπνού αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς, οι σύγχρονες έννοιες
της εξάρτησης από νικοτίνη βασίστηκαν στη γνώση της χολινεργικής νευροδιαβίβασης και των
νικοτινικών υποδοχέων ακετυλοχολίνης (nicotinic acetylch) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewoline receptors, nACh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic InterviewRs). Η ανακάλυψη
της ‘δεκτικής ουσίας’ από τον Langley, που θα αποδειχθεί ότι είναι nACh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic InterviewRs, και η ‘Vagusstoff’’
(ακετυλοχολίνη)  από  τον  Loewi,  συνέπεσε  με  έναν  συναρπαστικό  χρόνο  κατά  τον  οποίο
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διαμορφώθηκε  η  έννοια  της  χημικής  συναπτικής  μετάδοσης.  Πιο  πρόσφατα,  η  εφαρμογή
ισχυρότερων τεχνικών και η μελέτη ζωικών μοντέλων που αναπαράγουν βασικά χαρακτηριστικά
της  εξάρτησης  από  τη  νικοτίνη  έχουν  οδηγήσει  σε  σημαντικές  εξελίξεις  στην  κατανόηση των
μοριακών, κυτταρικών και συστημάτων μηχανισμών της εξάρτησης από τη νικοτίνη. Σε αυτήν την
ανασκόπηση,  παρουσιάζουμε  μια  ιστορική  προοπτική  και  μια  επισκόπηση  της  έρευνας  που
οδήγησε στην παρούσα κατανόηση του εθισμού στη νικοτίνη”.

Τρέχουσες διαθέσιμες θεραπείες για την εξάρτηση από το κάπνισμα και οι 
παρενέργειες τους
Το μέρος της φυσικής εξάρτησης στην εξάρτηση από τη νικοτίνη μπορεί να
είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Τα άτομα πρέπει να προσπαθήσουν σκληρά
για την  αλλαγή της  ρουτίνας  τους  και  των  συμπεριφορών τους.  Υπάρχουν
πολλές  επιλογές  θεραπείας  για  την  εξάρτηση  από  τον  καπνό,
συμπεριλαμβανομένων  των  φαρμάκων,  των  ομάδων  υποστήριξης  και  της
θεραπείας αντικατάστασης νικοτίνης:

1. Φάρμακα
Ο  γιατρός  σου  μπορεί  να  σου  συνταγογραφήσει  ένα  φάρμακο  για  να  σε
βοηθήσει  να  σταματήσεις  το  κάπνισμα.  Αυτά  τα  φάρμακα  λειτουργούν
μειώνοντας τους πόθους σου. Ορισμένες επιλογές θεραπείας αντικατάστασης
νικοτίνης είναι οι τσίχλες, τα έμπλαστρα, τα ρινικά σπρέι, οι παστίλιες ή οι
εισπνευστήρες.  Σου παρέχουν νικοτίνη,  αλλά δεν  παίρνεις  τα  άλλα χημικά
όπως θα γινόταν με την εισπνοή του καπνού.  Σε βοηθούν να νικήσεις  τον
εθισμό σου σταδιακά και μεθοδικά.

Στις  ανεπιθύμητες  ενέργειες  των  φαρμάκων  διακοπής  του  καπνίσματος
περιλαμβάνονται:
* Ναυτία
* Πόνος στο στομάχι
* Ξηροστομία
* Πονοκέφαλος
* Μυϊκός πόνος
* Ζάλη
* Πονόλαιμος
* Απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος
* Κουδούνισμα στα αυτιά



* Κέρδος ή απώλεια βάρους, αλλαγές στην όρεξη
* Δερματικό εξάνθημα ή ήπια φαγούρα
* Αυξημένη ούρηση
* Αυξημένη εφίδρωση

Τα αντικαταθλιπτικά είναι  μια άλλη επιλογή για να σταματήσει  κάποιος το
κάπνισμα,  αυτά  δεν  περιέχουν  νικοτίνη.  Λειτουργούν  αυξάνοντας  την
παραγωγή  ντοπαμίνης,  βελτιώνοντας  έτσι  την  διάθεση.  Οι  ανεπιθύμητες
ενέργειες των αντικαταθλιπτικών περιλαμβάνουν:
* Ναυτία
* Αύξηση βάρους, αυξημένη όρεξη
* Αϋπνία
* Νωθρότητα και κόπωση
* Δυσκοιλιότητα
* Θολή όραση
* Απώλεια σεξουαλικού ενδιαφέροντος
* Άλλα σεξουαλικά προβλήματα όπως ο μειωμένος οργασμός ή η στυτική 
δυσλειτουργία
* Ξηροστομία

2. Ομάδες υποστήριξης
Είτε  επιλέξεις  μια  εικονική  ομάδα  υποστήριξης  είτε  μια  διαπροσωπική,
μπορούν να σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις την εξάρτηση από τον καπνό
διδάσκοντας  σου  δεξιότητες.  Σου  παρέχουν  επίσης  έναν  τρόπο  να
συναντήσεις  άλλους  ανθρώπους  που  αντιμετωπίζουν  τις  ίδιες  προκλήσεις
εθισμού.

Πρόσφατες εξελίξεις στην εξάρτηση από τον καπνό
Οι καινοτόμες τεχνολογίες νευροαπεικόνισης βοήθησαν τους ερευνητές και
τους γιατρούς να εντοπίσουν αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με το
κάπνισμα  και  την  εξάρτηση  από  τον  καπνό.  Χρησιμοποιώντας  μαγνητικές
τομογραφίες, οι ερευνητές μπόρεσαν να απεικονίσουν τους εγκεφάλους των
καπνιστών καθώς ανταποκρίνονται στα συναισθήματα που σχετίζονται με τα
τσιγάρα που προκαλούν πόθους και υποτροπές. Η έρευνά τους θα μπορούσε



να είναι ένας βιοδείκτης για την παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας
και  του  κινδύνου υποτροπής.  Μπορεί  επίσης  να δείχνει  στις  περιοχές  του
εγκεφάλου που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της εξάρτησης από την νικοτίνη.

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική 
θεραπεία για την εξάρτηση από τον καπνό
Δεν υπάρχει επαρκής έρευνα στον τομέα της ιατρικής χρήσης της κάνναβης
και  της  εξάρτησης από τον καπνό.  Στην πραγματικότητα,  υπάρχει  ελάχιστη
έρευνα στον  τομέα της  ιατρικής  χρήσης της  κάνναβης και  του εθισμού σε
οτιδήποτε. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ανεκδοτικές ενδείξεις που υποδηλώνουν
ότι  τα  άτομα  με  εξάρτηση  από  τον  καπνό  αντιμετωπίζουν  επιτυχώς  την
κατάστασή  τους  με  την  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης.  Οι  γιατροί
συνταγογραφούν την κάνναβη για αυτή την κατάσταση σε περιοχές όπου η
ιατρική χρήση της κάνναβης είναι νόμιμη για την θεραπεία του εθισμού.

Ενώ οι κλινικές και οι προκλινικές δοκιμές που ερευνούν την θεραπεία της
εξάρτησης  με  την  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  βρίσκονται  ακόμα  στα
σπάργανα, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για να μας υποδείξουν ότι χρειάζεται
να γίνει περισσότερη έρευνα. Ο αριθμός των ατόμων που έχουν επιχειρήσει
να σταματήσουν το κάπνισμα χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους και
έχουν  αποτύχει  και  μαζί  με  όλα  τα  προβλήματα  υγείας  που  προκαλεί  το
κάπνισμα,  μας  δείχνουν  ότι  πρέπει  να  υπάρξουν  περισσότερες  θεραπείες
διαθέσιμες.

Συνεπώς, η περαιτέρω έρευνα δεν υποδηλώνεται μόνο από τα αποτελέσματα
της τρέχουσας έρευνας, αλλά αξίζει επίσης να αναζητηθούν νέες θεραπείες
για την εξάρτηση από τον καπνό, καθώς οι τρέχουσες θεραπείες δεν βοηθούν
αρκετούς πάσχοντες.

Ιατρική χρήση της κάνναβης και έρευνα για τον εθισμό
Τόσο η υποκειμενική εμπειρία όσο και η παρατήρηση δείχνουν ότι η εξάρτηση
από τον καπνό είναι παρόμοια σε σοβαρότητα με αυτήν των εξαρτησιογόνων
ουσιών όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη. Αποδεικνύεται ότι η ιατρική χρήση της
κάνναβης  μπορεί  να  θεραπεύσει  ακόμα  και  αυτές  τις  γνωστές  εθιστικές



ουσίες.  Ο  Zheng-Xiong  Xi  του  National  Institute  on  Drug  Abuse  ετέθη
επικεφαλής μιας μελέτης με τη χρήση συνθετικής κανναβιδιόλης[8] γνωστής
ως JWH133 σε ποντίκια εθισμένα στην κοκαΐνη.  Οι  ερευνητές  έδωσαν στα
ποντίκια  πρόσβαση  σε  ενδοφλέβια  κοκαΐνη.  Όταν  τα  ποντίκια  έλαβαν
JWH133, χρησιμοποίησαν την κοκαΐνη κατά 50 έως 60 τοις εκατό λιγότερο από
αυτό που πήραν πριν τους χορηγηθεί κάνναβη[9].
[8] “Synthetic Cannabinoids” (Συνθετικά κανναβινοειδή) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/synthetic-cannabinoids/ 
[9] “Marijuana Derivative May Offer Hope in Cocaine Addiction” (Παράγωγο κάνναβης μπορεί να 
προσφέρει ελπίδα στον εθισμό στην κοκαΐνη) http://healthland.time.com/2011/07/26/marijuana-
derivative-may-offer-hope-in-cocaine-addiction/ 

Οι  παρατηρήσεις  έδειξαν  επίσης  ότι  τα  ζώα  δεν  φάνηκε  να  έχουν
ευφορικότητα  από  την  ουσία  ή  να  έχουν  αρνητικές  παρενέργειες.  Για  την
εξάρτηση από τον καπνό, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα όφελος. Τα άτομα
με  εξάρτηση  από  τον  καπνό  συχνά  καπνίζουν  τσιγάρα  όλη  την  ημέρα.  Η
ψυχοδραστική κάνναβη δεν είναι συνήθως μια βιώσιμη επιλογή για τον μέσο
καπνιστή επειδή συχνά δεν θέλουμε να βρεθούμε σε κατάσταση ευφορίας
όλη την ημέρα. Θεραπείες που μειώνουν τον εθισμό χωρίς να βλάπτουν τη
γνωστική λειτουργία είναι προτιμότερες από τους περισσότερους.

Η  έρευνα  για  τον  εθισμό  δείχνει  ότι  οι  συνήθειες  μπορεί  να  είναι  εξίσου
ελκυστικές  στον  εθισμό  όσο είναι  και  η  ουσία στη  οποία κάποιος  αποκτά
εθισμό.  Οι  καπνιστές  τσιγάρων  φαίνεται  να  είναι  οι  πιο  ευάλωτοι  καθώς
καπνίζουν συχνά σε ορισμένες καταστάσεις,  σε συγκεκριμένες ώρες και  σε
καθημερινή βάση.

Οι  συνήθεις  τόποι  και  οι  χρόνοι  που  προκαλούν  πόθο  (την  λαχτάρα)  για
κάπνισμα  είναι  το  αυτοκίνητο,  μετά  τα  γεύματα,  στο  ξύπνημα  και  όταν  ο
καπνιστής βαριέται.  Η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει να
ξεπεραστεί η συνήθεια του εθισμού, παρέχοντας μια εναλλακτική λύση για
την  συνήθεια  της  κίνησης  του  καπνίσματος  (χέρι-στόμα)  των  τσιγάρων.
Μπορεί επίσης να αντικαταστήσει την αίσθηση του καπνίσματος που συχνά
απολαμβάνουν οι καπνιστές.

http://healthland.time.com/2011/07/26/marijuana-derivative-may-offer-hope-in-cocaine-addiction/
http://healthland.time.com/2011/07/26/marijuana-derivative-may-offer-hope-in-cocaine-addiction/
https://www.marijuanadoctors.com/blog/synthetic-cannabinoids/


Καθώς η έρευνα εξελίσσεται,  οι επιστήμονες μπορούν να ανακαλύψουν με
ακρίβεια ποια ενεργά συστατικά στην κάνναβη είναι χρήσιμα για τη θεραπεία
της εξάρτησης από τον καπνό. Αυτό θα δώσει στους ασθενείς περισσότερες
επιλογές  ανάλογα με  τις  ανάγκες  τους,  όπως  είναι  οι  διακριτικές  μέθοδοι
κατάποσης ή η μια μη-ψυχοδραστική θεραπεία.

Οι  ασθενείς  σήμερα,  που  λαμβάνουν  θεραπεία  με  την  ιατρική  χρήση  της
κάνναβης για την εξάρτηση από τον καπνό, πρέπει να μιλούν στους γιατρούς
τους  σχετικά  με  τις  επιλογές  τους  και  τις  ατομικές  τους  ανάγκες.  Καμία
θεραπεία εξάρτησης δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν είναι ακατάλληλη για
τον ασθενή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την εξάρτηση από τον καπνό, επειδή
δεν φέρει το στίγμα των άλλων εθιστικών ουσιών. Η αποφυγή της θεραπείας
δεν θα οδηγήσει ποτέ σε φυλάκιση.

Σε μια μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η CBD[10] βοηθά στη μείωση
του  εθισμού  στο  κάπνισμα.  Οι  συμμετέχοντες  στη  μελέτη[11]  μείωσαν  τη
χρήση τσιγάρων κατά 40% με τη χρήση συσκευής εισπνοής CBD.
[10] “Cannabidiol (CBD)” (Κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[11] Morgan CJ, Das RK, Joye A, Curran HV, Kamboj SK “Cannabidiol reduces cigarette 
consumption in tobacco smokers: preliminary findings” (Η κανναβιδιόλη μειώνει την κατανάλωση
τσιγάρων σε καπνιστές ταμπάκου: προκαταρκτικά ευρήματα) Addict Beh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewav. 2013 Sep;38(9):2433-
6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23685330 
Περίληψη
“Ο  ρόλος  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  στον  εθισμό  στη  νικοτίνη  είναι  όλο  και
περισσότερο αναγνωρισμένος. Διεξήγαμε μια πιλοτική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή, ελεγχόμενη

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23685330
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/


με  εικονικό  φάρμακο  μελέτη  με  σκοπό  την  εκτίμηση  της  επίδρασης  της  ad  h) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewoc  χρήσης  της
κανναβιδιόλης  (CBD)  στους  καπνιστές  που  επιθυμούσαν  να  σταματήσουν  το  κάπνισμα.  24
καπνιστές  τυχαιοποιήθηκαν  για  να  λάβουν  μια  συσκευή  εισπνοής  CBD  (n  =  12)  ή  εικονικού
φαρμάκου (n = 12) για μία εβδομάδα, τους είχαν δοθεί οδηγίες να χρησιμοποιήσουν την συσκευή
εισπνοής όταν ένιωσαν την επιθυμία να καπνίσουν. Κατά την εβδομάδα θεραπείας, οι καπνιστές
που έλαβαν εικονικό φάρμακο δεν εμφάνισαν διαφορές στον αριθμό των καπνισμένων τσιγάρων.
Αντίθετα,  όσοι  έλαβαν  θεραπεία  με  CBD  μείωσαν  σημαντικά  τον  αριθμό  των  τσιγάρων  που
κάπνισαν κατά ~40% κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης κάποια
διατήρηση  αυτού  του  αποτελέσματος  κατά  την  παρακολούθηση.  Αυτά  τα  προκαταρκτικά
δεδομένα,  σε  συνδυασμό  με  την  ισχυρή  προκλινική  λογική  για  τη  χρήση  αυτής  της  ένωσης,
υποδηλώνουν  ότι  η  CBD  αποτελεί  πιθανή  θεραπεία  για  τον  εθισμό  στη  νικοτίνη,  κάτι  που
δικαιολογεί την περαιτέρω διερεύνηση”.

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι ο χειρισμός του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος
(ΕΚΣ) μέσω του ανταγωνιστή σε υποδοχέα CB1, του SR-141716A (rimonabant),
θα μπορούσε να είναι μια νέα θεραπεία για την αντιμετώπιση του εθισμού.

Ποιες παρενέργειες / συμπτώματα της εξάρτησης από το κάπνισμα 
μπορεί να θεραπεύσει η ιατρική χρήση της κάνναβης;
Η  κάνναβη  λειτουργεί  καλά  για  να  διευκολύνει  πολλά  συμπτώματα  της
στέρησης από το κάπνισμα. Για παράδειγμα, η κάνναβη για την εξάρτηση από
τον καπνό μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση:
* της Ανησυχίας
* της Ευερεθιστότητας
* της Κατάθλιψης[12]
* του Άγχους[13]
* της Δυσκολίας στην συγκέντρωση
* του Εκνευρισμού
* της Αϋπνίας[14]
* της Διάρροιας[15]
* της Δυσκοιλιότητας[16]
* του Θυμού
[12] “Medical Marijuana for Depression” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την κατάθλιψη) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-depression/ 
[13] “Medical Marijuana For Anxiety” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το άγχος) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/ 
[14] “Medical Marijuana For Insomnia” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την αϋπνία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/ 

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-depression/


[15] “Medical Marijuana For Diarrhea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την διάρροια) https://
www.marijuanadoctors.com/conditions/diarrhea/ 
[16] “Medical Marijuana For Constipation” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την δυσκοιλιότητα)
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/constipation/ 

Οι καλύτερες ποικιλίες της κάνναβης για χρήση στα συμπτώματα της 
εξάρτησης από το κάπνισμα
Ορισμένες  καλές ποικιλίες  κάνναβης για την εξάρτηση από τον καπνό που
μπορεί να θέλεις να δοκιμάσεις έχουν ως εξής:

1. Πονοκέφαλοι
Ορισμένες  ποικιλίες  κάνναβης  λειτουργούν  καλά  για  τη  θεραπεία  των
πονοκεφάλων, κάποιες καλύτερα από άλλες. Κάποιες καλές ποικιλίες για να
προσπαθήσεις να ανακουφίσεις τους πονοκέφαλους που σχετίζονται με την
απόσυρση είναι οι εξής:
* Lemon Kush (Hybrid)
* Green Crack (Sativa)
* Purple Urkle (Indica)

2. Άγχος
Θα θελήσεις να βρεις μια ποικιλία με περισσότερη  CBD  πάρα  THC, αφού η
THC  μπορεί  να  προκαλέσει  άγχος.  Μερικές  ποικιλίες  για  να  δοκιμάσεις
περιλαμβάνουν τις:
* Granddaddy Purple (Hybrid)
* Harlequin (Hybrid)

3. Κατάθλιψη

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/constipation/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/diarrhea/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/diarrhea/


Οι ποικιλίες που ακολουθούν μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου και να
σου δώσουν μια πιο θετική προοπτική:
* Pineapple Express (Hybrid)
* Jack Herer (Sativa)
* Harlequin (Hybrid)

4. Προβλήματα στον ύπνο
Μερικές ποικιλίες που μπορεί να είναι καλές για την αϋπνία, περιλαμβάνουν
τις:
* Purple Urkle (Indica)
* Skywalker (Hybrid)
* Afghan Kush (Indica)

Οι καλύτερες μέθοδοι κατανάλωσης της κάνναβης για τη θεραπεία των 
παρενεργειών και των συμπτωμάτων της εξάρτησης από τον καπνό
Οι  συνήθεις  τρόποι  λήψης  της  κάνναβης[17]  για  την  αντιμετώπιση  της
εξάρτησης από τον καπνό, είναι η κατανάλωση με κάπνισμα, η χορήγηση από
το  στόμα,  η  χρήση  σε  υπόθετο  ή  υπογλώσσια.  Μπορεί  επίσης  να
χρησιμοποιηθεί απευθείας στο δέρμα με τη χρήση αλοιφών και ελαίων που
έχουν ενισχυθεί με κάνναβη.
[17] “How to Use Medical Cannabis” (Πώς να χρησιμοποιήσεις την κάνναβη για ιατρικούς 

σκοπούς) https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/ 

Ορισμένες από τις επιλογές λήψης περιλαμβάνουν:
* Βρώσιμα
* Κάπνισμα
* Ατμοποίηση 
* Βάμματα 
* Τοπικής χρήσης
* Βούτυρο / έλαιο
* Συμπυκνώματα
* Ποτά
* Ακατέργαστη κάνναβη

https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/


Λάβε  υπόψη  ότι  η  καπνιζόμενη  κάνναβη  μπορεί  να  οδηγήσει  στις  ίδιες
δυσμενείς  αναπνευστικές  επιδράσεις  που  προκαλεί  το  κάπνισμα,  οπότε
μπορεί  να μην είναι  η καλύτερη μέθοδος λήψης κάνναβης σε σύγκριση με
άλλες μεθόδους, όπως τα βρώσιμα με κάνναβη.

Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για την εξάρτηση από τη
Νικοτίνη

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Nicotine Dependence”

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/nicotine-dependence/ Medical
content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer,

January 30, 2019)

Όπως και με οποιονδήποτε άλλον εθισμό, η εξάρτηση από την νικοτίνη και η
απόσυρση από αυτήν μπορεί να προκαλέσει όλεθρο στην ψυχική υγεία των
ασθενών.  Οι  συχνές  ανεπιθύμητες  παρενέργειες  της  απόσυρσης  από  την
νικοτίνη  είναι  οι  μεταβολές  της  διάθεσης  που  εμφανίζονται  ως  χαμηλή
αυτοεκτίμηση, απομόνωση και αισθήματα του τύπου “ότι δεν αξίζει κάποιος
τίποτα”.  Η αντιμετώπιση της νικοτίνης με την ιατρική χρήση της κάνναβης,
μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση αυτών και άλλων συμπτωμάτων που
σχετίζονται με την εξάρτηση από τη νικοτίνη, ώστε να μπορέσει κάποιος να
σταματήσει τη συνήθεια της λήψης νικοτίνης και έτσι πιο εύκολα και άνετα
και να συνεχίσει με την ζωή του.

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/nicotine-dependence/


Τι είναι η εξάρτηση από τη νικοτίνη;
Η νικοτίνη είναι ένας τύπος χημικής ουσίας που περιέχει άζωτο. Αρκετά είδη
φυτών δημιουργούν άζωτο, συμπεριλαμβανομένου και του φυτού του καπνού
(ταμπάκο).  Ο  καπνός  παράγεται  επίσης  και  συνθετικά.  Μπορείς  να  βρεις
νικοτίνη σε μικρές ποσότητες σε μελιτζάνες, σε πατάτες και σε ντομάτες, αλλά
αυτό το  αλκαλοειδές  περιέχεται  σε  πολύ υψηλότερο βαθμό στο  φυτό του
καπνού. Οι ερευνητές και οι επιστήμονες έχουν μελετήσει το αποτέλεσμα που
έχει η νικοτίνη στα συστήματα του οργανισμού και στον εγκέφαλο, σε μεγάλο
βαθμό.

Η  εξάρτηση  από  τη  νικοτίνη  είναι  ο  εθισμός  στα  προϊόντα  καπνού  που
οφείλεται στο ότι περιέχουν την ουσία νικοτίνη. Η εξάρτηση από τη νικοτίνη
είναι  όταν  δεν  μπορείς  να  σταματήσεις  να  χρησιμοποιείς  το προϊόν  ή  την
ουσία, ακόμα κι αν γνωρίζεις ότι αυτά σε βλάπτουν.

Η  νικοτίνη  παράγει  αλλοιώσεις  της  διάθεσης  και  φυσικές  επιδράσεις  στον
εγκέφαλο  μας  που  τις  βρίσκει  προσωρινά  ως  ευχάριστες.  Αυτά  τα
αποτελέσματα σας κάνουν να “θέλουμε” να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε
τον καπνό, πράγμα που έχει  ως αποτέλεσμα την εξάρτηση.  Η διακοπή του
καπνίσματος,  ωστόσο,  μπορεί  να  προκαλέσει  δυσάρεστα  συμπτώματα
στέρησης όπως άγχος και ευερεθιστότητα.

Ενώ η νικοτίνη προκαλεί εξάρτηση από τον καπνό, οι τοξικές επιδράσεις του
καπνού προέρχονται από άλλες ουσίες που απαντώνται σε αυτόν. Τα άτομα
που  καπνίζουν,  έχουν  επίσης  υψηλότερα  ποσοστά  για  να  πάθουν  ένα
εγκεφαλικό επεισόδιο, να εμφανίσουν καρδιακές παθήσεις και καρκίνο από



ότι εκείνοι που δεν καπνίζουν.

Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό καπνίζεις, η διακοπή μπορεί να βελτιώσει την
ευημερία  και  την  υγεία  σου.  Ο  γιατρός  σου  μπορεί  να  σε  βοηθήσει  να
σταματήσεις  το  κάπνισμα,  συνιστώντας  συγκεκριμένες  αποτελεσματικές
θεραπείες  για  να  διαχειριστείς  την  απόσυρση  καθώς  θα  ξεπερνάς  την
εξάρτησή σου από την νικοτίνη.

Τα συμπτώματα της εξάρτησης από τη νικοτίνη
Για ορισμένα άτομα, η χρήση ακόμη και μικρών ποσοτήτων καπνού μπορεί να
οδηγήσει σε εξάρτηση από τη νικοτίνη γρήγορα. Σημάδια που ίσως κάποιος
έχει έναν εθισμό είναι:

1.  Δεν  είναι  σε  θέση  να  σταματήσει  το  κάπνισμα  ανεξάρτητα  από  την
πραγματοποίηση μιας ή περισσότερων σοβαρών προσπαθειών.

2. Όταν προσπαθεί να σταματήσει, παρατηρεί συμπτώματα απόσυρσης που
σχετίζονται τόσο με το σώμα όσο και με την διάθεση, όπως:
* Άγχος
* Ευερεθιστότητα
* Ισχυρός πόθος
* Δυσκολία στην συγκέντρωση
* Ανησυχία
* Καταθλιπτική διάθεση
* Αυξημένη πείνα
* Διάρροια
* Δυσκοιλιότητα
* Θυμός
* Εκνευρισμός

3.  Συνεχίζει  να  καπνίζει  παρά  τα  προβλήματα  υγείας.  Δεν  μπορεί  να
σταματήσει ακόμα κι αν έχετε αναπτύξει ένα πρόβλημα υγείας με την καρδιά
ή τους πνεύμονες.



4. Εγκαταλείπει ψυχαγωγικές ή κοινωνικές δραστηριότητες ώστε να μπορεί να
καπνίσει. Μπορεί να σταματήσει να κάνει παρέα με συγκεκριμένους φίλους ή
μέλη της οικογένειας του επειδή δεν μπορεί να καπνίζει στα σπίτια τους ή να
σταματήσει να πηγαίνει σε εστιατόρια ή καταστήματα που δεν επιτρέπεται το
κάπνισμα.

Αιτίες της εξάρτησης από τη νικοτίνη
Η  νικοτίνη  είναι  ιδιαίτερα  εθιστική  όταν  κάποιος  εισπνέει  τον  καπνό  του
τσιγάρου  στους  πνεύμονες  του,  επειδή  αυτό  το  σύστημα  χορήγησης
απελευθερώνει  γρήγορα  νικοτίνη  στο  αίμα  του,  επιτρέποντάς  την  έτσι  να
φτάσει  στον  εγκέφαλο  μέσα  σε  λίγα  δευτερόλεπτα  από  την  ρουφηξιά.  Η
νικοτίνη αυξάνει τους νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο, τις χημικές ουσίες
του  εγκεφάλου,  που  βοηθούν  στη  ρύθμιση  της  συμπεριφοράς  και  της
διάθεσης.

Η απελευθέρωση ενός από αυτούς τους νευροδιαβιβαστές, της ντοπαμίνης,
στο  “κέντρο  ανταμοιβής”  του  εγκεφάλου  μας   προκαλεί  βελτιωμένα
συναισθήματα ευχαρίστησης και διάθεσης. Είναι αυτά τα αποτελέσματα που
αισθάνεται  κάποιος  από  τη  νικοτίνη  και  που  προκαλούν  τον  εθισμό  στον
καπνό.

Η εξάρτηση από τη νικοτίνη περιλαμβάνει παράγοντες όπως σωματικές και
συμπεριφορικές  συνήθειες,  ρουτίνες,  συναισθήματα,  κλπ.  Αυτοί  οι
παράγοντες συμπεριφοράς με το κάπνισμα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
ως ενεργοποιητές, ορισμένα συναισθήματα ή καταστάσεις ενεργοποιούν μια
λαχτάρα για τον καπνό, ακόμα κι αν έχει περάσει μόνο λίγη ώρα από τότε που
κάπνισε κάποιος.

Τα συμπτώματα και οι συμπεριφορές που μπορεί να συσχετίσει κάποιος με το
κάπνισμα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν καταστάσεις όπως:
* Όταν πίνει κάποιος αλκοόλ
* Μετά το τέλος ενός γεύματος
* Οδηγώντας το αυτοκίνητό του
* Ορισμένες ώρες της ημέρας, όπως κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού 



διαλείμματος στην εργασία ή με τον πρωινό καφέ
* Το να μυρίσει ή να δει κάποιος ένα τσιγάρο να καίγεται
* Ορισμένοι φίλοι ή μέρη
* Όταν αισθάνεται άσχημα ή βρίσκεται σε αγχωτικές καταστάσεις
* Μιλώντας στο τηλέφωνο

Για να ξεπεραστεί η εξάρτηση από τον καπνό, θα πρέπει κάποιος να μάθει
τους παράγοντες ενεργοποίησης και να καταλήξει σε ένα σχέδιο δράσης για
το πώς θα αντιμετωπίσει τις ρουτίνες και τις συμπεριφορές που έχει συνδέσει
με το κάπνισμα.

Τύποι εξάρτησης από τη νικοτίνη
Οι επιδράσεις της νικοτίνης στο σώμα εξαρτώνται από το πώς αυτή εισέρχεται
στο σώμα. Επομένως, θα πρέπει να αφιερώσεις μια στιγμή για να μάθεις τις
διάφορες μορφές καπνού πριν προχωρήσεις στο πώς εξελίσσεται η εξάρτηση
από τη νικοτίνη.

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τον καπνό σε ποικίλες μορφές.
Ιστορικά, οι άνθρωποι τον καπνίζουν σε πίπες ή τον μασούν[1]. Σήμερα, τα
κατασκευασμένα τσιγάρα είναι η πιο κοινή μέθοδος χρήσης του καπνού.
[1] “Addiction to Nicotine” (Εθισμός στη νικοτίνη) 
https://www.who.int/tobacco/publications/gender/en_tfi_gender_women_addiction_nicotine.pdf

Γενικά,  μπορούμε  να  κατηγοριοποιήσουμε  τα  προϊόντα  καπνού  σε  δύο
μορφές: στα καιόμενα (όπου κάποιος καπνίζει τον καπνό) ή στα μη καιόμενα
(κυρίως διάφοροι τύποι καπνού για σνιφάρισμα και για μάσημα).

https://www.who.int/tobacco/publications/gender/en_tfi_gender_women_addiction_nicotine.pdf


Ο καιόμενος καπνός ή οι μορφές όπου ο καπνός καίγεται και τον εισπνέουμε,
περιλαμβάνει:
* Τα στριφτά
* Τα έτοιμα τσιγάρα
* Τα πούρα
* Σε πίπα ή ναργιλέ
* Bidis
* Kreteks

Οι μορφές καπνού που καταναλώνονται χωρίς καύση, περιλαμβάνουν:
* Καπνός μάσησης
* Υγρός και ξηρός καπνός για σνιφάρισμα

Φυσικές επιδράσεις της εξάρτησης από τη νικοτίνη
Περίπου ένας στους πέντε θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ οφείλεται στη χρήση
καπνού[2].  Το  κάπνισμα μπορεί  να  βλάψει  σχεδόν  όλα  τα  συστήματα  του
ανθρώπινου σώματος και μπορεί να προκαλέσει:
* Καρκίνο
* Καρδιαγγειακή νόσο
* Διαταραχές στην αναπαραγωγή
* Ασθένεια των πνευμόνων
* Άλλες καταστάσεις, όπως οστεοπόρωση, καταρράκτης, κλπ.
[2] “Nicotine Dependence Health Risks” (Κίνδυνοι για την υγεία από την εξάρτηση από τη 
νικοτίνη) https://www.ucsfhealth.org/conditions/nicotine-dependence/risks 

Παθητικό κάπνισμα
Ακόμα  και  οι  ενήλικες  μη  καπνιστές  και  τα  παιδιά  μπορούν  να  βιώσουν
ασθένειες ή να υποστούν πρόωρο θάνατο λόγω του παθητικού καπνίσματος.
Τα παιδιά με έκθεση σε παθητικό κάπνισμα έχουν υψηλότερο κίνδυνο για το
σύνδρομο βρεφικού ξαφνικού θανάτου (sudden infant death syndrome, SIDS)
και μπορεί επίσης να αναπτύξουν:
* Προβλήματα στα αυτιά
* Οξεία αναπνευστική λοίμωξη
* Καθυστερημένη ανάπτυξη των πνευμόνων και αναπνευστικά συμπτώματα 

https://www.ucsfhealth.org/conditions/nicotine-dependence/risks


εάν οι γονείς καπνίζουν
* Μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης σοβαρού άσθματος

Οι  ενήλικες  με  έκθεση  σε  παθητικό  κάπνισμα  έχουν  μεγαλύτερο  κίνδυνο
ανάπτυξης  καρκίνου  του  πνεύμονα  και  στεφανιαίας  νόσου.  Το  παθητικό
κάπνισμα  μπορεί  επίσης  να  επηρεάσει  άμεσα  το  καρδιαγγειακό  σύστημα
αρνητικά.

Τα συμπτώματα απόσυρσης από τη νικοτίνη
Τα άτομα με  εθισμό  όταν  δεν  καπνίσουν για  λίγη  ώρα θα μπορούσαν  να
εμφανίσουν  συμπτώματα  απόσυρσης  από  τη  νικοτίνη.  Η  απόσυρση
παρουσιάζει  μια  συνεχή  ακολουθία  συμπτωμάτων  που  αυξάνουν  σε
βαρύτητα  ταχύτατα  και  περιγράφονται  από  τα  εξαρτημένα  άτομα  ως
“επιθυμία”, “λαχτάρα” και βαθμιαία “ανάγκη” για να καπνίσουν.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί στη συνέχεια να μετατραπούν σε:
* Ανυπομονησία
* Ευερεθιστότητα
* Δυσκολία συγκέντρωσης
* Εναλλαγές στην διάθεση
* Διαταραχές στον ύπνο

Ο καταναγκασμός για κάπνισμα
Η κλιμάκωση των συμπτωμάτων απόσυρσης δημιουργεί έναν καταναγκασμό
για  κάπνισμα  που  καθιστά  δύσκολη  την  διακοπή  του.  Το  βασικό
χαρακτηριστικό της εξάρτησης από τη νικοτίνη είναι αυτή η ανάγκη που έχει
κάποιος  για  να  καπνίσει,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  φυσιολογικά
χαρακτηριστικά,  τις  εκδηλώσεις  συμπεριφοράς,  την  κλινική  πορεία  και  την
πρόγνωση.

Κάποιος μπορεί να αναπτύξει έναν καταναγκασμό σχετικά γρήγορα. Αρχικά,
ένα τσιγάρο μπορεί να κρατήσει μακρυά τα συμπτώματα της απόσυρσης για
εβδομάδες, αλλά με την εξέλιξη του εθισμού, πρέπει να καπνίζεις τσιγάρα σε
σταδιακά μικρότερα χρονικά διαστήματα για να κατευνάσεις τα συμπτώματα



απόσυρσης.

Ψυχικές επιδράσεις της εξάρτησης από τη νικοτίνη
Η  εξάρτηση  από  τη  νικοτίνη  μπορεί  να  επιφέρει  ορισμένες  ψυχολογικές
επιπτώσεις, όπως:
* Άγχος
* Κατάθλιψη
* Μια αίσθηση κενού
* Ευερεθιστότητα
* Εναλλαγές στην διάθεση
* Δυσκολία στην προσοχή ή την εστίαση

Στατιστικές εξάρτησης από νικοτίνη
Σύμφωνα[3] με τα National Institutes of Health, στα στοιχεία σχετικά με την
εξάρτηση από τη νικοτίνη περιλαμβάνονται:
* Το κάπνισμα τσιγάρων εξακολουθεί να είναι η κύρια αιτία πρόωρου 
θανάτου και νόσησης στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες
* Περίπου 435.000 άτομα στις ΗΠΑ, κατά μέσο όρο, πεθαίνουν πρόωρα κάθε 
χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, συνολικά, ένας στους 
πέντε θανάτους οφείλεται στο κάπνισμα
* Ένας διά βίου καπνιστής έχει περίπου 50% πιθανότητα να πεθάνει πρόωρα 
από επιπλοκή που σχετίζεται με το κάπνισμα
[3] (ό.π.) “Nicotine Addiction” (Εθισμός στην νικοτίνη)

Ιστορικό της εξάρτησης από την νικοτίνη
Το φυτό του καπνού είναι εγγενές στους Αμερικανούς, το χρησιμοποίησαν ως
διεγερτικό και φάρμακο για τουλάχιστον 2000 χρόνια. Δεν είναι σαφές ποιο
φυτό καπνού ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ωστόσο, συχνά πιστεύεται
ότι  ο  Χριστόφορος  Κολόμβος  ανακάλυψε  το  φυτό  πρώτη  φορά,  ενώ
εξερευνούσε την Αμερική.

Το  κάπνισμα  των  πούρων  και  το  κάπνισμα  πίπας  εξαπλώθηκε  γρήγορα  το
1600. Όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη, κάποιοι είδαν τον καπνό ως μια
κακιά συνήθεια και ως τοξικό προϊόν, ενώ άλλοι το είδαν ως φάρμακο.



Η καπνοβιομηχανία  αναπτύχθηκε στα 1700 και  κυριολεκτικά εξερράγη στα
1880  όταν  κατοχυρώθηκε  με  δίπλωμα  ευρεσιτεχνίας  μια  συσκευή  που
παρήγαγε  μαζικά  τσιγάρα,  καπνός  τυλιγμένος  σε  χαρτί  σε  σχήμα  μικρού
σωλήνα. Από εκείνο το σημείο και μετά η παραγωγή τσιγάρων ήταν πολύ πιο
εύκολο να γίνει.

Τρέχουσες θεραπείες διαθέσιμες για την εξάρτηση από τη νικοτίνη και 
οι παρενέργειες τους
Η αντιμετώπιση της φυσικής πλευράς της εξάρτησης από τη νικοτίνη μπορεί
να είναι δύσκολη. Κάποιος θα πρέπει να προσπαθήσει σκληρά για να αλλάξει
τις  ρουτίνες  και  τις  συμπεριφορές  του  για  να  έχει  επιτυχία.  Υπάρχουν
διάφορες  επιλογές  θεραπείας  για  την  εξάρτηση  από  τη  νικοτίνη,
συμπεριλαμβανομένης  της  θεραπείας  αντικατάστασης  νικοτίνης,  των
φαρμάκων και των ομάδων υποστήριξης.

1. Φάρμακα
Ο γιατρός σου μπορεί να συνταγογραφήσει ή να συστήσει ορισμένα φάρμακα
για  να  σε  βοηθήσει  να  σταματήσεις  το  κάπνισμα.  Αυτά  τα  φάρμακα
λειτουργούν  μειώνοντας  τους  πόθους  σου.  Η  θεραπεία  αντικατάστασης
νικοτίνης είναι μια επιλογή που έρχεται σε διάφορες μορφές, όπως:
* Εισπνευστήρες
* Έμπλαστρα
* Ρινικά σπρέι
* Παστίλιες
* Τσίχλες

Αυτά σου παρέχουν νικοτίνη, αλλά όχι τα άλλα σκληρά χημικά που περιέχει ο
καπνός. Θα σε βοηθήσουν να νικήσεις τον εθισμό σου σταδιακά και μεθοδικά.

Θα  βρεις  επίσης  επιλογές  που  δεν  περιέχουν  νικοτίνη  όπως  είναι  τα
αντικαταθλιπτικά. Τα αντικαταθλιπτικά αυξάνουν την παραγωγή ντοπαμίνης
για να βελτιώσουν την διάθεσή σου.



2. Ομάδες υποστήριξης
Είτε επιλέξεις μια εικονική ομάδα υποστήριξης είτε μια διαπροσωπική, αυτές
μπορούν να σε βοηθήσουν να προσπαθήσεις  για την απεξάρτηση από την
νικοτίνη, θα σε διδάξουν τις δεξιότητες αντιμετώπισης και θα σε φέρουν σε
επαφή με άλλα άτομα που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα όπως εσύ.

3. Φροντίδα στο σπίτι
Η θεραπεία εξάρτησης από τη νικοτίνη επικεντρώνεται κυρίως στα φάρμακα,
μέσω των συμπτωμάτων της απόσυρσης και των δεξιοτήτων μάθησης. Εδώ
είναι  μερικοί  τρόποι  για  να  σε  βοηθήσουν  ενώ  κάνεις  αυτή  τη  μετάβαση
μακριά από τη νικοτίνη:
* Να κρατάς τα χέρια και το στόμα σου απασχολημένα με κάποιο σνακ
* Να κάνεις τακτικά άσκηση
* Να επιλέξεις υγιεινά γεύματα
* Να βγάλεις όλα τα προϊόντα καπνού από το αυτοκίνητό σου και το σπίτι σου
* Να αποφύγεις τους περισπασμούς, όπως το βρίσκεσαι γύρω από άλλους 
ανθρώπους που καπνίζουν
* Να ορίσεις μικρούς στόχους και ένα σύστημα ανταμοιβής για το όταν τους 
πετυχαίνεις
* Να ορίσεις ρεαλιστικές προσδοκίες θεραπείας

Εναλλακτικές και Φυσικές θεραπείες
Μερικές  φυσικές  και  εναλλακτικές  θεραπείες  που  θα  σε  βοηθήσουν  να
ξεπεράσετε τον εθισμό σου μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Τον βελονισμό
* Την ύπνωση
* Τα αιθέρια έλαια
* Τα βότανα

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αυτών των επιλογών δεν είναι
σαφής.

Πρόσφατες εξελίξεις στην εξάρτηση από τη νικοτίνη
Οι κλινικές δοκιμές[4] για την απόσυρση από την νικοτίνη περιλαμβάνουν:



* Παρακολούθηση ανταλλαγής με μη-νικοτινικά και με ηλεκτρονικά τσιγάρα
* Επιπτώσεις ασκήσεων στην οξεία απόσυρση νικοτίνης
* Επίδραση της μετφορμίνης (metformin) κατά τη διακοπή της νικοτίνης
[4] “Nicotine Withdrawal” (Απόσυρση από την νικοτίνη) https://clinicaltrials.gov/ct2/results?
cond=Nicotine+Withdrawal&term=&cntry=&state=&city=&dist= 

Οι κλινικές δοκιμές για την εξάρτηση από τη νικοτίνη περιλαμβάνουν:
* Αξιολόγηση της απόσυρσης από την νικοτίνη, της εξάρτησης και της 
θεραπείας αντικατάστασης με PET imaging
* Γνωστική επανεκπαίδευση και TDCS (Transcranial Direct Current Stimulation)
για την αύξηση της φαρμακοθεραπείας για την αντιμετώπιση της εξάρτησης 
από νικοτίνη
* Αντίδραση του εγκεφάλου στη θεραπεία της εξάρτησης από τη νικοτίνη

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία
για την εξάρτηση από τη νικοτίνη
Η κάνναβη θεωρείται από καιρό και η ίδια ως μια εθιστική ουσία. Αλλά, αυτό
αλλάζει. Οι μελέτες δείχνουν τώρα ότι το βότανο είναι πολύ λιγότερο εθιστικό
από πολλές άλλες παράνομες και νόμιμες ουσίες.

Μια  μελέτη[5]  δείχνει  ότι  το  κάπνισμα  τσιγάρων  μπορεί  να  συνδέει  την
συσχέτιση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και της εξάρτησης από την κάνναβη,
καθώς  ο  καπνός  του  ταμπάκο  οδηγεί  κατά  μέρος  στην  εξάπλωση  της
εξάρτησης από την κάνναβη σε νεαρά άτομα που χρησιμοποιούν κάνναβη
μαζί με καπνό. Ωστόσο, οι μελέτες δείχνουν τώρα ότι η CBD[6], ένα από τα
βασικά κανναβινοειδή της κάνναβης, μπορεί να βοηθήσει να ελαχιστοποιηθεί

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Nicotine+Withdrawal&term=&cntry=&state=&city=&dist
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Nicotine+Withdrawal&term=&cntry=&state=&city=&dist


η  εθιστική  συμπεριφορά  και  να  εξουδετερωθεί  ο  εθισμός,  ακόμα  και  ο
εθισμός στη νικοτίνη[7].
[5] Chandni Hindocha, Natacha D.C. Shaban, Tom P. Freeman, Ravi K. Das, Grace Gale, Grainne 
Schafer, Caroline J. Falconer, Celia J.A. Morgan, H. Valerie Currana “Associations between cigarette
smoking and cannabis dependence: A longitudinal study of young cannabis users in the United 
Kingdom” (Συσχετισμοί μεταξύ του καπνίσματος τσιγάρων και εξάρτησης από την κάνναβη: Μια 
διαχρονική μελέτη των νέων χρηστών κάνναβης στο Ηνωμένο Βασίλειο) Drug Alcoh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewol Depend. 
2015 Mar 1;148:165–171.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4337852/ 
Περίληψη
“Στόχοι: Για να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο το κάπνισμα τσιγάρων επιφέρει την εξάρτηση
από την κάνναβη πάνω και πέρα από την κάνναβη, ταυτόχρονα και σε διερευνητική τετραετή
παρακολούθηση και να διερευνήσει εάν το κάπνισμα τσιγάρων διαμεσολαβεί στη σχέση μεταξύ
της χρήσης της κάνναβης και εξάρτησης από την κάνναβη.
Μέθοδοι:  Η  μελέτη  ήταν  διατομεακή  με  διερευνητική  παρακολούθηση  στα  σπίτια  των
συμμετεχόντων ή μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Οι συμμετέχοντες
ήταν  298  χρήστες  κάνναβης  και  καπνιστές  ηλικίας  μεταξύ  16  και  23  ετών.  Η  μετέπειτα
παρακολούθηση περιελάμβανε 65 χρήστες κάνναβης και καπνού. Η κύρια μεταβλητή έκβασης
ήταν η εξάρτηση από την κάνναβη όπως μετρήθηκε με τη κλίμακα Severity of Dependence Scale
(SDS).  Η  κάνναβη  και  το  κάπνισμα  αξιολογήθηκαν  μέσω  ενός  αυτοαναφερόμενου  ιστορικού
χρήσης ουσιών.
Αποτελέσματα:  Οι  αναλύσεις  παλινδρόμησης  κατά  την  έναρξη  της  μελέτης  έδειξαν  ότι  το
κάπνισμα τσιγάρων (συχνότητα καπνίσματος: Β = 0,029, 95% CI = 0,01, 0,05, έτη καπνίσματος
τσιγάρων: Β = 0,159, 95% CI = 0,05, 0,27) την εξάρτηση από την κάνναβη κατά τον έλεγχο της
συχνότητας χρήσης κάνναβης. Κατά την μετέπειτα παρακολούθηση, μόνο η βασική εξάρτηση από
την  κάνναβη προέβλεπε την  μετέπειτα παρακολούθηση της εξάρτησης από την κάνναβη (Β =
0,274, 95% CI = 0,05, 0,53). Στην αρχή, το κάπνισμα τσιγάρων διαμεσολαβούσε στη σχέση μεταξύ
συχνότητας χρήσης κάνναβης και εξάρτησης (Β = 0,0168, 95% CI = 0,008, 0,288) ακόμη και όταν
ελέγχεται για πιθανές μεταβλητές συγχύσεως (Β = 0,0153, 95% CI = 0,007,0,027).
Συμπεράσματα: Το κάπνισμα τσιγάρων συνδέεται με την ταυτόχρονη εξάρτηση από την κάνναβη
ανεξάρτητα από τη συχνότητα χρήσης κάνναβης. Το κάπνισμα τσιγάρων επίσης μεσολαβεί στη
σχέση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και της εξάρτησης από την κάνναβη, γεγονός που υποδηλώνει
ότι  ο  καπνός  είναι  κατά  μέρος  ένας  οδηγός  προς  την  εξάρτηση  από  την  κάνναβη  σε  νέους
ανθρώπους που χρησιμοποιούν κάνναβη μαζί και καπνό”.
[6] “Cannabidiol (CBD)” (Κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[7] (ό.π.) “Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings” 
(Η κανναβιδιόλη μειώνει την κατανάλωση τσιγάρων σε καπνιστές ταμπάκου: προκαταρκτικά 
ευρήματα)

Ο  εγκέφαλός  μας  έχει  ένα  σύστημα  ανταμοιβής  που  βασίζεται  στην
ντοπαμίνη,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω.  Η  ντοπαμίνη  είναι  μια  ισχυρή

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4337852/


χημική ουσία του εγκεφάλου που μπορεί να δημιουργήσει πόθους στο μυαλό
σας. Αρχικά, αυτές οι επιθυμίες δημιουργήθηκαν για να μας βοηθήσουν να
επιβιώσουμε και συμπεριλάμβανε τα τρόφιμα, την κοινωνική αλληλεπίδραση
και το σεξ.

Βιώνεις  τις  αισθήσεις  της  ευχαρίστησης  μόλις  ενδώσεις  σε  αυτούς  τους
πόθους. Η ντοπαμίνη ενεργοποιεί τον πόθο στην αρχή όταν αρχίζει να ρέει
μέσα από ένα σύνθετο μονοπάτι που συνδέει αυτές τις διαφορετικές περιοχές
του εγκεφάλου. Η ντοπαμίνη αρχικά μετακινείται από το νωτιαίο μυελό στο
dorsal striatum, όπου οι εγκεφαλικοί νευρώνες ταυτοποιούν επιβραβευτικές
εμπειρίες, όπως:
* Ποτό
* Κάπνισμα
* Φαγητό
* Σεξ

Στη συνέχεια ξεκινάς να αναπτύσσεις συνήθειες, ή μια ρουτίνα, από αυτές τις
εμπειρίες.  Η  CBD  για  τον  εθισμό  στη  νικοτίνη  μπορεί  να  σε  βοηθήσει  να
περιορίσεις αυτές τις συνήθειες.

Μια μελέτη το 2013 σχετικά με τις συμπεριφορές εθισμού έδειξε ότι η CBD
στην ιατρική χρήση της κάνναβης για την εξάρτηση από τη νικοτίνη βοήθησε
να  μειωθεί  η  κατανάλωση  καπνού  από  τους  καπνιστές[8].  Συνολικά  24
καπνιστές στη μελέτη έψαχναν να σταματήσουν και τυχαία επιλέχθηκαν για
να λάβουν είτε ένα εικονικό φάρμακο είτε  CBD  από έναν εισπνευστήρα για
μία εβδομάδα. Είχαν οδηγίες να χρησιμοποιούν την συσκευή εισπνοής κάθε
φορά που είχαν την επιθυμία να καπνίσουν ένα τσιγάρο.
[8] (ό.π.) “Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings” 
(Η κανναβιδιόλη μειώνει την κατανάλωση τσιγάρων σε καπνιστές ταμπάκου: προκαταρκτικά 
ευρήματα)

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θεραπείας, οι καπνιστές που χρησιμοποιούν
την συσκευή εισπνοής με το εικονικό φάρμακο δεν εμφάνισαν καμία διαφορά
στον  αριθμό  των  τσιγάρων  που  κάπνισαν.  Ωστόσο,  τα  άτομα  που
χρησιμοποίησαν  στην  συσκευή  εισπνοής  με  CBD  έδειξαν  σημαντική  (40%)



μείωση του αριθμού των τσιγάρων που κάπνισαν.

Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες της θεραπείας με κάνναβη της εξάρτησης από
την νικοτίνη είναι:
* Αυξημένη πείνα[9]
* Ένα ευφορικό συναίσθημα, παρόν σε ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε 
THC[10]
* Ξηροστομία[11]
* Υπνηλία[12]
* Κόκκινα μάτια[13]
[9] “Hunger” (Πείνα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/hunger/ 
[10] “Giddiness” (Ζαλάδα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/giddiness/ 
[11] “Dry Mouth and Thirst” (Ξηροστομία και δίψα) https://www.marijuanadoctors.com/side-
effects/dry-mouth-thirst/ 
[12] “Drowsiness” (Νωθρότητα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/drowsiness/ 
[13] “Red Eyes” (Κόκκινα μάτια) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/red-eyes/ 

Ποιες παρενέργειες και συμπτώματα της εξάρτησης μπορεί να 
θεραπεύσει η ιατρική χρήση της κάνναβης;
Η  κάνναβη  για  την  εξάρτηση  από  τη  νικοτίνη  μπορεί  να  βοηθήσει  με
συμπτώματα όπως:
* Πονοκέφαλοι
* Λαχτάρα
* Ευερεθιστότητα
* Κρίσεις πανικού
* Ανησυχία
* Κατάθλιψη
* Άγχος
* Δυσκολία συγκέντρωσης ή εστίασης
* Δυσκολία στον ύπνο

Οι καλύτερες ποικιλίες της κάνναβης που χρησιμοποιούνται για τα 
συμπτώματα της εξάρτησης από τη νικοτίνη
Ορισμένες  καλές  ποικιλίες  για  να  βοηθηθούμε  με  τις  ανεπιθύμητες
παρενέργειες σχετικά με τις εναλλαγές της διάθεσης από τον εθισμό είναι:

https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/red-eyes/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/drowsiness/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/dry-mouth-thirst/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/dry-mouth-thirst/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/giddiness/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/hunger/


* Glass Slipper (Hybrid)
* Blue Dream (Hybrid)
* Frank’s Gift (Sativa)
* Pineapple Kush (Hybrid)
* Harley Mandala (Hybrid)
* Haze Auto (Hybrid)

Οι  καλύτερες  ποικιλίες  για  την  αποφυγή  των  πονοκεφάλων[14]  που
σχετίζονται με την απόσυρση από την νικοτίνη είναι:
* Lemon Kush (Hybrid)
* Green Crack (Sativa)
* Purple Haze (Sativa)
[14] “Medical Marijuana For Headaches” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τους πονοκεφάλους)
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/headaches/ 

Στις ποικιλίες που βοηθούν με τις κρίσεις πανικού[15] περιλαμβάνονται:
* Strawberry Diesel (Sativa)
* Purple Dragon (Indica)
* Master Kush (Indica)
[15] “Medical Marijuana For Panic Disorder” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την διαταραχή 
πανικού) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/panic-disorder/ 

Μερικές ποικιλίες που βοηθούν στα προβλήματα ύπνου[16] είναι:
* Granddaddy Purple (Indica)
* Skywalker (Hybrid)
* God’s Gift (Indica)
[16] “Medical Marijuana For Insomnia” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την αϋπνία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/ 

Η εξεύρεση της σωστής ποικιλίας κάνναβης για την χρήση στην αντιμετώπιση
της εξάρτησης από την νικοτίνη και για να θεραπεύσουμε αυτήν την εξάρτηση
μπορεί να απαιτήσει κάποιον πειραματισμό. Εάν δεν βρίσκεις την ανακούφιση
που αναζητάς από μια ποικιλία, μπορείς να δοκιμάσεις μια άλλη.

Οι καλύτερες μέθοδοι θεραπείας με κάνναβη που χρησιμοποιούνται 

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/panic-disorder/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/headaches/


για τη θεραπεία των παρενεργειών και των συμπτωμάτων της 
εξάρτησης από τη νικοτίνη
Καθώς οι χρήστες κάνναβης γίνονται όλο και  περισσότερο ενήμεροι για τη
βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το κάπνισμα, πολλοί από αυτούς αναζητούν
μεθόδους για να αντικαταστήσουν το κάπνισμα της κάνναβης. Ένας ιδιαίτερος
τρόπος είναι  η ατμοποίηση (με  vaporizer)  του καπνού, καθώς το κάπνισμα
συνεπάγεται καύση, ενώ η ατμοποίηση όχι.

Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν το 90 τοις εκατό[17] των χρηστών κάνναβης προτιμούν
ακόμα να  καπνίζουν  το  βότανο,  παρόλο  που γνωρίζουν  ότι  η  ατμοποίηση
μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την βλάβη.
[17] “The High—way code” (Ο κώδικας High-way) http://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/
uploads/2014/04/High-Way-Code_Cannabis1.pdf 

Μαζί με την ατμοποίηση και το κάπνισμα, άλλες μέθοδοι κατανάλωσης της
κάνναβης περιλαμβάνουν:
* Τα βρώσιμα
* Τα πόσιμα έλαια
* Τα βάμματα
* Τα ποτά
* Τα τοπικής εφαρμογής σκευάσματα
* Τα διαδερμικά έμπλαστρα

Βρες την ελάφρυνση της εξάρτησης από τη νικοτίνη με την ιατρική 
χρήση της κάνναβης
Δεν υπάρχει  λόγος να παραμείνεις  εθισμένος στη νικοτίνη ή να υποφέρεις
από  τα  συμπτώματα  απόσυρσης.  Καθώς  όλο  και  περισσότερες  πολιτείες
αρχίζουν να νομιμοποιούν την ιατρική χρήση της κάνναβης, θα δούμε όλο και
περισσότερα ειδικά καταστήματα διανομής (dispensaries) να ανοίγουν, ακόμα
και στην γειτονιά σου, που θα μπορούν να σε βοηθήσουν με τις ανάγκες σου
σε προϊόντα κάνναβης.

http://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/uploads/2014/04/High-Way-Code_Cannabis1.pdf
http://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/uploads/2014/04/High-Way-Code_Cannabis1.pdf


Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για τον Αλκοολισμό

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Alcoholism” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/alcoholism/
Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical

Officer, November 8, 2019)

Τα λόμπι  και  οι  νομοθέτες  της  αμερικανικής  κυβέρνησης έχουν από καιρό
δεσμευτεί στην πεποίθηση ότι η κάνναβη είναι ένα “ναρκωτικό πύλη”. Αλλά
με  επιστημονικές  αναλύσεις  και  μελέτες  να  συσσωρεύονται  όπως
συσσωρεύονται,  επίσημα  προγράμματα  όπως  το  D.A.R.E.[1]  και  ορισμένοι
αξιωματούχοι όπως η Γενική Εισαγγελέας Loretta Lynch[2] έχουν ανακαλέσει
αυτόν τον ισχυρισμό. Η ιδέα ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης δεν οδηγεί στη
χρήση σκληρότερων ουσιών επανεξετάζεται ενεργά.
[1] “No, DARE Has Not Gone Soft On Pot” (Όχι, το DARE δεν τέθηκε θετικά έναντι της κάνναβης) 
https://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2016/03/03/no-dare-has-not-gone-soft-on-pot/

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/alcoholism/
https://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2016/03/03/no-dare-has-not-gone-soft-on-pot/#78ebdf349b7a


#78ebdf349b7a 
[2] “U.S. Attorney General Admits Marijuana Is Not a Gateway Drug” (Η Γενική Εισαγγελέας των 
ΗΠΑ παραδέχεται ότι η κάνναβη δεν είναι ένα ναρκωτικό πύλη) https://merryjane.com/news/us-
attorney-general-admits-marijuana-not-gateway-drug 

Η κάνναβη θα μπορούσε να είναι όντως μια ουσία πύλη, μια ουσία πύλη όμως
για την ανάκαμψη.

Τα στοιχεία συνεχίζουν να αυξάνονται: η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον
αλκοολισμό μπορεί  να  μειώσει  τα  συμπτώματα ενός  εθισμένου πάσχοντα,
δηλαδή την ναυτία, τον έμετο, την αϋπνία, την έλλειψη όρεξης, τον πόθο (την
λαχτάρα) για το αλκοόλ και την κόπωση που συμβαδίζουν με την απόσυρση
και την ανάκαμψη από μια εθιστική ουσία όπως το αλκοόλ.

Παρακάτω,  θα  διερευνήσουμε  τον  πιθανό  ρόλο  της  ιατρικής  χρήσης  της
κάνναβης στη θεραπεία του αλκοολισμού. Θα εξετάσουμε επίσης το πώς η
κάνναβη μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των ψυχολογικών συνθηκών,
όπως  το  άγχος  και  το  στρες,  αντί  να  στραφεί  κάποιος  στην  κατανάλωση
οινοπνεύματος για την καταπολέμησή τους. Τέλος, συζητάμε για τις ποικιλίες
της  κάνναβης  που  μπορούν  να  βοηθήσουν  στην  αντιμετώπιση  του
αλκοολισμού.

Τι είναι ο αλκοολισμός;
Ο αλκοολισμός είναι μια συχνά προοδευτική και χρόνια ασθένεια. Τα άτομα
που  πάσχουν  από  τη  νόσο  συνήθως  επιζητούν  αλκοόλ  και  συνεχίζουν  να
πίνουν  παρά  τα  επαναλαμβανόμενα  προβλήματα  που  σχετίζονται  με  το
αλκοόλ, όπως τις παραβιάσεις στην οδήγηση με το να οδηγούν μεθυσμένοι,
τα  προβλήματα στις  σχέσεις  τους  ή  την  απώλεια θέσεων εργασίας.  Ενώ ο
αλκοολισμός περιλαμβάνει σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ, υπάρχουν και
άλλοι  παράγοντες,  όπως  οι  πολιτιστικές  και  ψυχολογικές  επιρροές  και  η
γενετική.

Η αδυναμία να σταματήσει κάποιος να πίνει και να έχει λαχτάρα για να πιει
μπύρα, κρασί ή τα σκληρά οινοπνευματώδη ποτά, χαρακτηρίζει αυτούς που
είναι  εθισμένοι  στο  αλκοόλ.  Η  σωματική  εξάρτηση  συνοδεύει  τη  νόσο,

https://merryjane.com/news/us-attorney-general-admits-marijuana-not-gateway-drug
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κάποιος θα έχει συμπτώματα στέρησης όταν δεν πίνει.

Κάποιος έχει μεγαλύτερη ανοχή στο αλκοόλ όταν είναι αλκοολικός, δηλαδή
για να αισθανθεί  καλά θα πρέπει  να  πίνει  μεγαλύτερες  ποσότητες.  Πολλά
άτομα που εξαρτώνται από το αλκοόλ αρνούνται ότι έχουν πρόβλημα με το
ποτό. Άλλα άτομα μπορεί να κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, αλλά δεν εξαρτώνται
από αυτό. Η τελευταία αυτή ομάδα εξακολουθεί να έχει μερικά από τα ίδια
συμπτώματα με τους αλκοολικούς, αλλά δεν ποθεί το αλκοόλ ούτε θα βιώσει
συμπτώματα στέρησης.

Περίπου 17 εκατομμύρια Αμερικανοί καταναλώνουν αλκοόλ και πάνω από 70
εκατομμύρια  άτομα στις  ΗΠΑ  αντιμετωπίζουν  αλκοολισμό  στις  οικογένειές
τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του University of Maryland Medical Center. Η
κατάχρηση  του  αλκοόλ  συγκαταλέγεται  στις  τέσσερις  πιο  κοινές  αιτίες
θανάτου στις  ΗΠΑ.  Συμπεριλαμβάνεται  επίσης και  σε περίπου στο 50 τοις
εκατό  των  θανάτων  που σχετίζονται  με  την  κυκλοφορία  (αυτοκίνηση)  στις
ΗΠΑ.

Τύποι αλκοολισμού
Μια μελέτη[3] των National Institutes of Health (NIH) διερεύνησε τις τάσεις
στην κατανάλωση ποτού μιας ομάδας ανθρώπων για να τις ταξινομήσει σε
διαφορετικούς  βαθμούς  αλκοολισμού.  Οι  ερευνητές  προσδιόρισαν  πέντε
ξεχωριστούς τύπους αλκοολικών με βάση τη λειτουργικότητα και την ηλικία
έναρξης. Ακολουθούν τα ευρήματά τους και οι διαφορετικοί τύποι:
1. Τύπος “Νέος ενήλικας”: Περίπου το 31,5% των συμμετεχόντων στη μελέτη 
κατηγοριοποιήθηκαν ως νέοι ενήλικες αλκοολικοί. Συχνά καταναλώνουν 



υπερβολικά, αλλά λιγότερο συχνά από μερικούς άλλους. Οι νέοι ενήλικες 
εμφανίζουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν επιβλαβείς συνήθειες 
λόγω αλκοόλ, όπως το να πίνουν και να οδηγούν, αλλά έχουν χαμηλά 
περιστατικά σχετικά με την ψυχική υγεία και την κατάχρηση ουσιών.
2. Τύπος “Νέος αντικοινωνικός”: Αυτοί αποτελούν πάνω από το 20% των 
συμμετεχόντων. Όπως οι νέοι ενήλικες, αναπτύσσουν αλκοολισμό σε 
μικρότερη ηλικία. Τείνουν να παρουσιάζουν συμπεριφορές προβλημάτων 
ψυχικής υγείας και αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Ωστόσο, 
περισσότερο από το ένα τρίτο από αυτούς αναζητούν βοήθεια μέσω 
προγραμμάτων αποτοξίνωσης, ομάδων αυτοβοήθειας ή σε ειδικευμένα 
προγράμματα θεραπείας.
3. Τύπος “Λειτουργικός”: Φαίνεται να αναπτύσσεται στη μέση ηλικία, οι 
λειτουργικοί αλκοολικοί αποτελούν το 20% περίπου των συμμετεχόντων. Αυτά
τα άτομα συχνά έχουν οικογενειακό ιστορικό προβλημάτων σχετιζόμενα με το
αλκοόλ και το ένα τέταρτο αυτών πληρούσαν τα κριτήρια της κλινικής 
κατάθλιψης.
4. Τύπος “Ενδιάμεσος οικογενειακός”: Παρόμοια με τους αλκοολικούς του 
τύπου “Λειτουργικός”, οι του τύπου “Ενδιάμεσος οικογενειακός” φαίνεται ότι 
έχουν οικογενειακό ιστορικό αλκοολισμού και υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης 
προβλημάτων κατάχρησης ουσιών ή/και προβλημάτων ψυχικής υγείας. 
Αντιπροσωπεύουν περίπου το 18,8% των συμμετεχόντων. Περίπου το 22 τοις 
εκατό εξ αυτών πληρούν κριτήρια διπολικής διαταραχής και σχεδόν το 50 τοις 
εκατό εξ αυτών ήδη αγωνίζονται με την κλινική κατάθλιψη.
5. Τύπος “Χρόνιος σοβαρός”: Τα άτομα που έχουν αυτόν τον τύπο 
αλκοολισμού συνθέτουν την υψηλότερη πιθανότητα συνυπάρχουσας 
κατάστασης, όπως το άγχος και η κατάθλιψη με τη Νόσο του Parkinson, για 
παράδειγμα. Περίπου το 80% έχει προβλήματα που σχετίζονται με το 
οινόπνευμα που εκτείνονται στην οικογένειά τους, αλλά είναι πιθανότερο να 
ζητήσουν βοήθεια (τα δύο τρίτα αυτών) και να λάβουν θεραπεία για τον 
αλκοολισμό.
[3] Howard B. Moss, Chiung M. Chen, Hsiao-ye Yib “Subtypes of Alcohol Dependence in a 
Nationally Representative Sample” (Υποτύπους της εξάρτησης από το αλκοόλ σε δείγμα εθνικής 
αντιπροσωπείας) Drug Alcoh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewol Depend. 2007 Dec 1;91(2-3):149–158.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094392/ 
Περίληψη

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094392/


“Σκοπός:  Οι  συγγραφείς  επεδίωξαν  να  εξάγουν  εμπειρικά  υποτύπους  αλκοολικής  εξάρτησης
(Alcoh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewol Dependence, AD) βάσει κλινικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια
εθνικά αντιπροσωπευτική επιδημιολογική έρευνα.
Μέθοδος: Ένα δείγμα 1.484 ερωτηθέντων στην National Epidemiological Survey on Alcoh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewol and
Related  Conditions  (NESARC)  με  AD  στο  παρελθόν  έτος  υποβλήθηκε  σε  λανθάνουσα  ταξική
ανάλυση για να προσδιορίσει ομοιογενείς υποτύπους.
Αποτελέσματα: Το καλύτερο μοντέλο προσαρμογής ήταν μια λύση πέντε συστάδων. Η μεγαλύτερη
ομάδα (Cluster 1: ~31%) απαρτίζεται από νέους ενήλικες, οι οποίοι σπάνια αναζητούσαν βοήθεια
για  την  κατανάλωση  αλκοόλ,  είχαν  μέτρια  υψηλά  επίπεδα  περιοδικής  βαριάς  κατανάλωσης
αλκοόλ, σχετικά χαμηλά ποσοστά συννοσηρότητας και χαμηλότερο ποσοστό πολυκεντρικών AD
(~22% ).  Αντίθετα, οι ομάδες 4 και 5 (~21% και 9%, αντίστοιχα) είχαν σημαντικά ποσοστά AD
πολλαπλών  γενεών  (53%  και  77%,  αντίστοιχα),  είχαν  το  πιο  αυστηρό  προφίλ  κριτηρίων  AD,
συσχετίστηκαν  τόσο  με  συννοσηρότητα  ψυχιατρικής  πάθησης  όσο  και  με  διαταραχές  χρήσης
άλλης ουσίας, χαμηλότερα επίπεδα ψυχοκοινωνικής λειτουργίας και είχαν εμπλακεί σε σημαντική
αναζήτηση βοήθειας. Οι ομάδες 2 και 3 (~19% η κάθε μια) είχαν την τελευταία εμφάνιση, τα
χαμηλότερα  ποσοστά  περιοδικής  βαριάς  κατανάλωσης  αλκοόλ,  μέτρια/χαμηλά  επίπεδα
συννοσηρότητας,  μέτρια  επίπεδα  αναζήτησης  βοήθειας  και  υψηλότερη  ψυχοκοινωνική
λειτουργία.
Συμπέρασμα:  Προέκυψαν  πέντε  ξεχωριστοί  υποτύποι  της  AD,  διακρίσιμοι  με  βάση  το
οικογενειακό ιστορικό, την ηλικία της έναρξης της AD, την έγκριση των κριτηρίων DSM-IV AUD και
την παρουσία συνωστωδών ψυχιατρικών διαταραχών και διαταραχών χρήσης ουσιών. Αυτοί οι
κλινικά σχετικοί υποτύποι, που προέρχονται από τον γενικό πληθυσμό, μπορούν να ενισχύσουν
την κατανόηση της αιτιολογίας, της θεραπείας, της φυσικής ιστορίας και της πρόληψης της AD και
να ενημερώσουν την ερευνητική ατζέντα του DSM-V”.

Οι ερευνητές καταλαβαίνουν ότι δεν είναι δυνατό όλοι να μπουν σε έναν μόνο
από  αυτούς  τους  τύπους.  Αλλά  ελπίζουν  να  χρησιμοποιήσουν  αυτές  τις
ταξινομήσεις  για  να  αναγνωρίσουν  καλύτερα  τον  αλκοολισμό  και  τις
συνέπειες του και να εξασφαλίσουν ότι εκείνοι που έχουν θέμα με το αλκοόλ
να παίρνουν τη θεραπεία που χρειάζονται, αντίστοιχα και ανάλογα.

Ιστορία του αλκοολισμού
Η ιστορία του αλκοολισμού έχει εξιστορηθεί[4]. Αναφέρεται στην χριστιανική
βίβλο και στην ιστορική καταγραφή σε κάθε πολιτισμό. Ο αλκοολισμός μας
συνόδευσε επίσης στην σύγχρονη εποχή και είδαμε ότι η αντίληψη μας για
αυτόν αλλάζει από την νέα έρευνα και τις κοινωνικές τάσεις. Στην Αμερική,
κατά τη διάρκεια των αποικιακών χρόνων, το αλκοόλ αποτελούσε τεράστιο
μέρος  της  κοινωνικής  ζωής  της  κοινότητας.  Τα άτομα το  χρησιμοποιούσαν
αρκετά συχνά όχι μόνο ως ποτό, αλλά και ως φάρμακο. Επομένως, το αλκοόλ



θεωρήθηκε και ευχάριστο όσο και υγιεινό.
[4] “History of Alcohol Dependence” (Ιστορία της εξάρτησης από το αλκοόλ) 
http://www.alcoholanswers.org/alcohol-education/history-of-alcohol-dependence.cfm 

Οι προσπάθειες απόκρισης στον αλκοολισμό μετατοπίστηκαν στα μέσα του
τέλους του 19ου αιώνα για να προσπαθήσουν να κρατήσουν την ουσία υπό
έλεγχο και όχι το άτομο. Περίπου την ίδια εποχή, είδαμε μια αναζωογόνηση
στην επιστήμη του αλκοόλ στις ΗΠΑ, καθώς και την εμφάνιση των ομάδων
των Ανώνυμων Αλκοολικών (Alcoholics Anonymous, ΑΑ).

Συμπτώματα αλκοολισμού
Οι  φυσικές  και  συμπεριφορικές  συνέπειες  εντοπίζουν  τα  συμπτώματα  της
κατάχρησης  αλκοόλ.  Όταν  κάποιος  είναι  εθισμένος  στο  αλκοόλ,  μπορεί  να
εμφανίζει ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές:
* Αποκτά υψηλή ανοχή στο αλκοόλ και πίνει περισσότερο για να αισθανθεί τα
αποτελέσματά του
* Πίνει μόνος του
* Τρώει ελάχιστα ή δεν τρώει και καθόλου
* Θυμώνει και γίνεται βίαιος όταν οι άνθρωποι ρωτούν σχετικά με την 
κατανάλωση του από αλκοόλ
* Χάνει μέρες παρουσίας στο σχολείο ή στην εργασία λόγω της κατανάλωσης 
αλκοόλ
* Παραβλέπει την προσωπική υγιεινή
* Προφασίζεται δικαιολογίες για πιει
* Δεν μπορεί να ελέγξει το πόσο πίνει
* Αποφεύγει σημαντικές επαγγελματικές, ψυχαγωγικές ή κοινωνικές 

http://www.alcoholanswers.org/alcohol-education/history-of-alcohol-dependence.cfm


δραστηριότητες
* Συνεχίζει να πίνει ανεξάρτητα από την εμφάνιση κοινωνικών, νομικών ή 
οικονομικών προβλημάτων

Επιπτώσεις του αλκοολισμού
Μπορεί επίσης να εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα όταν κάποιος έχει
διαταραχή χρήσης οινοπνεύματος:
* Παρουσιάζει συμπτώματα απόσυρσης όταν δεν πίνει, όπως ναυτία, 
κούραση και έμετο
* Έχει πόθο (λαχτάρα) για το αλκοόλ
* Κενά ή δυσκολία στην μνήμη μετά από κατανάλωση ποτού την προηγούμενη
νύχτα
* Ασθένειες όπως κίρρωση ή αλκοολική κετοξέωση

Ψυχικές Επιδράσεις
Όταν κάποιος πίνει τακτικά και πολύ, κινδυνεύει να αναπτύξει συμπτώματα
κατάθλιψης.  Η  κατανάλωση  ρουτίνας  μειώνει  τα  επίπεδα σεροτονίνης  του
εγκεφάλου, του νευροδιαβιβαστή που ρυθμίζει τη διάθεσή μας.

Η  επανειλημμένη  κατανάλωση  αλκοόλ  μπορεί  να  επηρεάσει  τις  σχέσεις
κάποιου με  την οικογένεια του,  τους  συνεργάτες  και  τους  φίλους του.  Θα
μπορούσε  να  επηρεάσει  την  απόδοση  στην  εργασία  και  αυτά  τα  θέματα
μπορεί  να  προκαλέσουν  ακόμη  μεγαλύτερη  κατάθλιψη.  Εάν  πίνεις  επειδή
προσπαθείς  να καλύψεις  την κατάθλιψή σου ή να βελτιώσεις  την διάθεσή
σου, αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή ενός φαύλου κύκλου.

Η κατάθλιψη και το άγχος τείνουν να είναι πιο συχνές σε όσους πίνουν πολύ.
Το αλκοόλ μπορεί ακόμη και να καταστρέψει τη μνήμη μας. Οι διαδικασίες του
εγκεφάλου  μας  επιβραδύνουν  σύντομα  αφού  πιούμε  αλκοόλ  και  αυτό
βλάπτει τη μνήμη μας. Όταν πίνεις άφθονο αλκοόλ, μπορεί να σταματήσει ο
εγκέφαλός σου από το να καταγράφει στην “αποθήκη μνήμης” του.

Στατιστικά για τον αλκοολισμό
Οι στατιστικές κατάχρησης αλκοόλ και εθισμού σύμφωνα με τα Centers for



Disease Control and Prevention (CDC)[5] περιλαμβάνουν:
* Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, από το 2006 έως το 2010, η υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ προκάλεσε περίπου 88.000 θανάτους.
* Περίπου ένας στους 10 θανάτους σε ενήλικες ηλικίας 20 έως 64 ετών 
οφειλόταν σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
[5] “Fact Sheets - Alcohol Use and Your Health” (Δελτία Δεδομένων – Η χρήση αλκοόλ και η υγεία 
σου) https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-  use.htm   

Τρέχουσες θεραπείες διαθέσιμες για τον αλκοολισμό και οι 
παρενέργειες τους
Η θεραπεία για τον αλκοολισμό εξαρτάται από τις  ανάγκες σου, οι  οποίες
μπορεί να διαφέρουν. Μπορεί να περιλαμβάνει την αρχική παρέμβαση, την
παραμονή  σε  νοσοκομείο  ή  σε  πρόγραμμα  εξωτερικών  ασθενών  και  την
παροχή συμβουλευτικής μέσα σε μια ομάδα ή μεμονωμένα. Ο πρωταρχικός
στόχος της θεραπείας είναι να σταματήσεις την χρήση οινοπνεύματος και να
βελτιώσεις την ποιότητα της ζωής σου.

Η θεραπεία του αλκοολισμού μπορεί να περιλαμβάνει:

Αποτοξίνωση και απόσυρση
Η θεραπεία μπορεί  να ξεκινήσει  με ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης όπου η
απόσυρση από το αλκοόλ γίνεται  σε ένα ιατρικώς ελεγχόμενο περιβάλλον.
Αυτό μπορεί να διαρκέσει από δύο έως επτά ημέρες. Μπορεί να χρειαστεί να
σου χορηγηθούν συγκεκριμένα φάρμακα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
αποτοξίνωσης  για  να  αποτραπούν  τα  συμπτώματα  απόσυρσης.  Συνήθως
κάποιος  θα  βρίσκεται  σε  μια  κλινική  ή  νοσοκομειακό  κέντρο  θεραπείας  /
αποτοξίνωσης.

Στη συνέχεια, θα γίνουν:
* Αποκατάσταση για την εκμάθηση νέων συμπεριφορών και ικανοτήτων 
αντιμετώπισης
* Ένα πρόγραμμα 12 βημάτων όπως αυτό στους AA και σε ομάδες 
υποστήριξης
* Συμβουλευτική για τον εντοπισμό των συναισθηματικών ζητημάτων που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν την κατανάλωση αλκοόλ

https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm
https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm


* Φαρμακευτική αγωγή
* Ιατρική θεραπεία για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε υποκείμενων 
συνθηκών υγείας σχετιζόμενων με τη διαταραχή χρήσης του αλκοόλ

Φάρμακα
Ο  γιατρός  μπορεί  να  συνταγογραφήσει  φάρμακα  που  βοηθούν  στην
αντιμετώπιση του αλκοολισμού. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ναλτρεξόνη (ReVia)
Μπορεί να χορηγηθεί ναλτρεξόνη αφού περάσει κάποιος από το στάδιο της
αποτοξίνωσης. Λειτουργεί μπλοκάροντας τους υποδοχείς του εγκεφάλου μας
που σχετίζονται με την “ευχαρίστηση” από το αλκοόλ. Μπορεί να μειώσει τον
πόθο  για  αλκοόλ  όταν  συνδυάζεται  με  την  παροχή  συμβουλών.  Οι
παρενέργειες της ναλτρεξόνης μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Διάρροια, ναυτία, έμετο ή δυσκοιλιότητα
* Απώλεια της όρεξης
* Σφίξιμο στο στομάχι ή πόνο
* Λυγμός
* Ζάλη
* Πονοκέφαλος
* Ευερεθιστότητα, νευρικότητα ή άγχος
* Μειωμένη ή αυξημένη ενέργεια

Κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο μερικές από αυτές τις παρενέργειες ή
πολλές από αυτές.

Acamprosate
Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει αυτό το φάρμακο για να βοηθήσει τον
εγκέφαλο σου να αποκαταστήσει την αρχική χημική του κατάσταση όπως ήταν
πριν από τον αλκοολισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του Acamprosate μπορεί
να περιλαμβάνουν:
* Διάρροια, δυσκοιλιότητα
* Ναυτία ή έμετος
* Προβλήματα όρασης



* Ζάλη, πονοκεφάλους ή υπνηλία
* Πόνος στους μύες, στις αρθρώσεις ή στην πλάτη
* Συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης ή αδυναμία

Μπορείς να συζητήσεις αυτές τις πιθανές παρενέργειες με το γιατρό σου.

Disulfiram (Antabuse)
Αυτό το φάρμακο θα σου προκαλέσει σωματική δυσφορία κάθε φορά που
καταναλώνεις  αλκοόλ,  όπως  πονοκεφάλους,  ναυτία  και  έμετο.  Οι
παρενέργειες του Disulfiram μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Κούραση
* Πονοκέφαλο
* Ανικανότητα
* Μεταλλική γεύση ή γεύση σκόρδου στο στόμα
* Πρήξιμο στην γλώσσα
* Ακμή ή δερματικό εξάνθημα

Συνεχιζόμενη υποστήριξη
Οι  ομάδες  υποστήριξης  και  τα  προγράμματα  φροντίδας  είναι  απαραίτητα,
καθώς βοηθούν να αναρρώσουμε από τον αλκοολισμό εμποδίζοντας κάποιον
να ξαναπιεί, να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τυχόν υποτροπές και να τον
βοηθήσει  να  αντιμετωπίσει  τις  αλλαγές  στον  τρόπο  ζωής  του  που  είναι
κρίσιμες για την επιτυχή ανάκαμψη του.

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική 
θεραπεία για τον αλκοολισμό
Τα  προγράμματα  αποκατάστασης  για  τον  εθισμό  στις  πολιτείες  που  είναι
φιλικές προς την χρήση της κάνναβης παρέχουν ένα νέο εργαλείο. Μελέτες
σχετικά με το βότανο σε αρουραίους στο εργαστήριο δείχνουν ότι εξαλείφει
επιτυχώς τον εθισμό των οπιούχων. Επιπλέον, όσοι βρίσκονται σε θεραπεία
απεεξάρτησης  έχουν  καταφέρει  με  επιτυχία  να  αντιμετωπίσουν  τα
συμπτώματα  στέρησης  από  την  διακοπή  κατανάλωσης  αλκοόλ  κάνοντας
ιατρική χρήση της κάνναβης για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού.



Το περιοδικό Harm Reduction Journal δημοσίευσε μια μελέτη[6] το 2009 που
ανέδειξε ένα συνεχιζόμενο ποσοστό επιτυχίας στους ακόλουθους τομείς:
* Περίπου 40 τοις εκατό υποκαθηστούν το αλκοόλ με τη κάνναβη.
* Περίπου 26 τοις εκατό αντικατέστησαν τα παράνομα ναρκωτικά τους με το 
βότανο.
* Περίπου 66 τοις εκατό υποκατέστησαν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα με
την κάνναβη.
[6] Amanda Reiman “Cannabis as a substitute for alcohol and other drugs” (Η κάνναβη ως 
υποκατάστατο για το αλκοόλ και άλλες ουσίες) Harm Reduct J. 2009;6:35.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795734/ 
Περίληψη
“Ιστορικό: Η αντικατάσταση μπορεί να λειτουργήσει ως η συνειδητή επιλογή να χρησιμοποιηθεί
ένα φάρμακο/ ουσία (νόμιμο ή παράνομο) αντί ή σε συνδυασμό με κάποιο άλλο, λόγω ζητημάτων
όπως:  η  αντιληπτή  ασφάλεια,  το  επίπεδο  πιθανότητας  εθισμού,  η  αποτελεσματικότητα  στην
ανακούφιση  των  συμπτωμάτων,  η  πρόσβαση  και  το  επίπεδο  αποδοχής.  Αυτή  η  πρακτική
υποκατάστασης έχει παρατηρηθεί μεταξύ των ατόμων που χρησιμοποιούν κάνναβη για ιατρικούς
σκοπούς.  Η  μελέτη  αυτή  εξέτασε  τη  χρήση  ουσιών  και  οινοπνεύματος  και  την  εμφάνιση
υποκατάστασης μεταξύ των ασθενών με την ιατρική χρήση της κάνναβης.
Μέθοδοι:  Στοιχεία  ανώνυμης  έρευνας  συλλέχθηκαν  στην  Berkeley  Patient's  Group  (BPG),  ένα
ειδικό κατάστημα διανομής (dispensary) κάνναβης στο Berkeley, CA. (Ν = 350). Το δείγμα ήταν 68%
άρρενες,  54% ανύπαντροι,  66% λευκοί,  η μέση ηλικία ήταν 39,  το 74% είχε ασφάλιση υγείας
(συμπεριλαμβανομένου και του MediCal), το 41% εργάζεται με πλήρη απασχόληση, το 81% έχει
ολοκληρώσει τουλάχιστον κάποιο κολέγιο, το 55% βγάζει λιγότερα από 40.000 δολάρια ετησίως.
Εβδομήντα ένα τοις εκατό είχε έκθεση σε μια χρόνια πάθηση, 52% χρησιμοποιούν κάνναβη για
μια κατάσταση που σχετίζεται με τον πόνο, 75% χρησιμοποιούν κάνναβη για ένα θέμα ψυχικής
υγείας.
Αποτελέσματα: Πενήντα τρία τοις εκατό του δείγματος καταναλώνει επί του παρόντος αλκοόλ, 2,6
ήταν ο μέσος αριθμός ημερών κατανάλωσης εβδομαδιαίως, 2,9 ήταν ο μέσος αριθμός ποτών σε
περίπτωση κατανάλωσης αλκοόλ.  1/4 χρησιμοποιεί  σήμερα καπνό,  9,5  είναι  ο μέσος αριθμός
τσιγάρων  που  καπνίζονται  καθημερινά.  Έντεκα  τοις  εκατό  χρησιμοποίησαν  μια  μη
συνταγογραφούμενο  ουσία  τις  τελευταίες  30  ημέρες  με  την  κοκαΐνη  και  το  MDMA  να
αναφέρονται πιο συχνά και ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο με το Vicodin να αναφέρετε πιο
συχνά. Είκοσι πέντε τοις εκατό ανέφεραν ότι μεγαλώνουν σε ένα νοικοκυριό με καταχρηστικό ή
εθιστικό περιβάλλον. Το δεκαέξι τοις εκατό ανέφερε προηγούμενη θεραπεία για αλκοόλ ή/και
ουσίες  και  το  2%  είναι  σήμερα  σε  πρόγραμμα  12  βημάτων  ή  κάποιο  άλλο  πρόγραμμα
αποκατάστασης. Το 40% χρησιμοποίησε την κάνναβη ως υποκατάστατο του οινοπνεύματος, το
26%  ως  υποκατάστατο  των  παράνομων  ουσιών  και  το  66%  ως  υποκατάστατο  των
συνταγογραφούμενων  φαρμάκων.  Οι  πιο  συνηθισμένοι  λόγοι  για  την  υποκατάσταση  ήταν:
λιγότερες  ανεπιθύμητες  παρενέργειες  (65%),  καλύτερη  διαχείριση  συμπτωμάτων  (57%)  και
λιγότερη πιθανότητα απόσυρσης (34%) με κάνναβη.
Συμπέρασμα: Η υποκατάσταση μιας ψυχοδραστικής ουσίας με άλλη, με στόχο τη μείωση των
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αρνητικών  συνεπειών  μπορεί  να  συμπεριληφθεί  στο  πλαίσιο  της  μείωσης  των  επιβλαβών
συνεπειών.  Οι  ασθενείς  με  την  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  υποκαθιστούν  το  αλκοόλ,  τα
συνταγογραφούμενα φάρμακα και τις παράνομες ουσίες”.

Αυτά τα άτομα δήλωσαν ότι οι συνήθεις λόγοι για τους οποίους αποφάσισαν
να κάνουν αντικατάσταση με την χρήση της κάνναβης, ήταν:
* Η καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων
* Οι μειωμένες αρνητικές παρενέργειες
* Τα λιγότερης έντασης συμπτώματα απόσυρσης με το βότανο

Αλκοολισμός και ιατρική χρήση της κάνναβης
Πρόσφατες μελέτες σχετικά με τα οφέλη της ιατρικής χρήσης της κάνναβης
δείχνουν πόσο σημαντικά λιγότερο επικίνδυνη είναι η κάνναβη για τα άτομα
και την κοινωνία από το αλκοόλ[7]. Η κάνναβη δεν θα σκοτώσει το ήπαρ, δεν
θα καταστρέψει τα κύτταρα του εγκεφάλου και ούτε θα βλάψει μόνιμα τα
όργανα του ανθρώπινου σώματος.
[7] Weissenborn R, Nutt DJ “Popular intoxicants: what lessons can be learned from the last 40 
years of alcohol and cannabis regulation?” (Διάσημες ουσίες τοξικομανίας: ποια διδάγματα 
μπορούν να αντληθούν από τα τελευταία 40 χρόνια κανονισμών για το αλκοόλ και την κάνναβη;) 
J Psych) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewoph) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewarmacol. 2012 Feb;26(2):213-20.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21926420 
Περίληψη
“Σε αυτή την εργασία συζητάμε τις σχετικές σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές βλάβες των
δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενων ουσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή της κάνναβης και του
οινοπνεύματος.  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, η χρήση και των δύο ουσιών έχει
αυξηθεί σημαντικά με διαφορετικές συνέπειες. Υποστηρίζεται ότι η αυξημένη αστυνόμευση για
την  χρήση  της  κάνναβης  στο  τρέχον  σύστημα  ταξινόμησης  των  ναρκωτικών  θα  οδηγήσει  σε
αυξημένη ποινικοποίηση των νέων, αλλά είναι απίθανο να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά της
σχιζοφρένειας  και  της  ψύχωσης.  Συγκριτικά,  οι  αυξήσεις  της  κατανάλωσης  οινοπνεύματος
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σχετίζονται  με  σημαντικές  αυξήσεις  στην  εμφάνιση  της  κίρρωσης  του  ήπατος  και  της
θνησιμότητας,  σε  μια  εποχή  όπου  τα  ποσοστά  θνησιμότητας  από  άλλες  σημαντικές  αιτίες
βρίσκονται σε ύφεση. Μια πρόσφατη σύγκριση των υγειονομικών και κοινωνικών βλαβών από
εμπειρογνώμονες  για  τον  χρήστη  και  τους  άλλους  που  προκλήθηκαν  από  τις  πλέον
χρησιμοποιούμενες ουσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το οινόπνευμα είναι περισσότερο
από δύο φορές επιβλαβές από ότι είναι η κάνναβη στους χρήστες και πέντε φορές πιο επιβλαβές
σε σχέση με την κάνναβη προς τους άλλους. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια
συνεκτική,  τεκμηριωμένη πολιτική για  τις  ουσίες  που να  επιτρέπει  στα άτομα να  λαμβάνουν
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης ουσιών”.

Επίσης, νέες μελέτες δείχνουν ότι τα κανναβινοειδή προστατεύουν τα νευρικά
κύτταρα  από  τον  κυτταρικό  θάνατο  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου
απόσυρσης  από  το  αλκοόλ.  Ενώ  πολλά  κύτταρα  θα  πεθάνουν  κατά  την
απόσυρση  από  το  αλκοόλ  στο  σώμα,  τα  κανναβινοειδή  προστατεύουν  τα
κύτταρα από το θάνατο. Η μελέτη έλαβε το επιπλέον βήμα για να αποδείξει
ότι  το  αντίθετο  ισχύει  και  με  την  εισαγωγή  ενός  ανταγωνιστή
κανναβινοειδούς. Οι ερευνητές είδαν με την χρήση του έναν επιταχυνόμενο
θάνατο κατά τη διάρκεια της απόσυρσης από το αλκοόλ[8]. 
[8] Marina Rubio, Hélène Villain, Fabian Docagne, Benoit D. Roussel, José Antonio Ramos, Denis 
Vivien, Javier Fernandez-Ruiz, Carine Ali “Pharmacological Activation/Inhibition of the 
Cannabinoid System Affects Alcohol Withdrawal-Induced Neuronal Hypersensitivity to 
Excitotoxic Insults” (Η φαρμακολογική ενεργοποίηση / αναστολή του συστήματος 
κανναβινοειδούς επηρεάζει την επαγόμενη από την αλκοόλη αναστολή της νευρωνικής 
υπερευαισθησίας στις διεγερτικές προσβολές) PLoS One. 2011; 6(8): e23690.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3158793/ 
Περίληψη
“Η  διακοπή  της  χρόνιας  κατανάλωσης  αιθανόλης  μπορεί  να  αυξήσει  την  ευαισθησία  του
εγκεφάλου  σε  διεγερτικές  τοξικές  βλάβες.  Τα  κανναβινοειδή  έχουν  προταθεί  ως
νευροπροστατευτικά σε διαφορετικά μοντέλα νευρωνικής βλάβης, αλλά η επίδρασή τους δεν έχει
ποτέ διερευνηθεί σε ένα πλαίσιο διεγερτικής τοξικότητας μετά από διακοπή του αλκοόλ.  Εδώ
εξετάσαμε  τα  αποτελέσματα  της  φαρμακολογικής  ενεργοποίησης  /  αναστολής  του
ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  σε  ένα  in  vitro  μοντέλο  χρόνιας  έκθεσης  και  απόσυρσης
σε/από  αιθανόλη  που  ακολουθείται  από  μια  διεγερτική  τοξικότητα.  Η  απόσυρση  από  την
αιθανόλη  αύξησε  τον  ανεπιθύμητο  νευρωνικό  θάνατο  του  N-meth) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewyl-D-aspartate  (NMDA),
πιθανώς μεταβάλλοντας την αναλογία μεταξύ υπομονάδων υποδοχέα GluN2A και GluN2B NMDA.
Η  διέγερση  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  με  τον  κανναβινοειδή  αγωνιστή  HU-210
μείωσε τον επαγόμενο από NMDA νευρωνικό θάνατο αποκλειστικά σε νευρώνες που σχετίζονται
με την απόσυρση από την αιθανόλη. Αυτή η νευροπροστασία μπορεί να εξηγηθεί από τη μείωση
της  εισροής  ασβεστίου  που  διεγείρεται  από  το  NMDA  μετά  τη  χορήγηση  του  HU-210,  που
βρίσκεται  αποκλειστικά  σε  νευρώνες  που  σχετίζονται  με  την  απόσυρση  από  την  αιθανόλη.
Αντιθέτως, η αναστολή του κανναβινοειδούς συστήματος με τον ανταγωνιστή του υποδοχέα CB1
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rimonabant (SR141716) κατά τη διάρκεια της απόσυρσης από αιθανόλη αύξησε το θάνατο των
νευρώνων που σχετίζονται με την απόσυρση από την αιθανόλη χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση
της εισροής ασβεστίου που διεγείρεται από NMDA. Επιπλέον, η χρόνια χορήγηση του rimonabant
αύξησε την τοξικότητα που διεγείρεται από το NMDA όχι μόνο στους εμπλεκόμενους νευρώνες
αλλά και στους νευρώνες ελέγχου. Συνοπτικά, παρουσιάζουμε για πρώτη φορά ότι η διέγερση
του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  είναι  προστατευτική  ενάντια  στην  υπερδιεγερσιμότητα
που  αναπτύσσεται  κατά  την  απόσυρση  από  το  αλκοόλ.  Αντιθέτως,  ο  αποκλεισμός  του
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος είναι εξαιρετικά αντιπροστατευτικός κατά την απόσυρση από
το αλκοόλ”.

Η εξάρτηση στον αλκοολισμό και η ιατρική χρήση της κάνναβης
Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς με αλκοολισμό; Αυτό σημαίνει ότι έχουν
τελικά την επιλογή να κάνουν απότομη διακοπή και έτσι να έχουν σοβαρές
πιθανότητες  να  ξανακυλήσουν  επειδή  η  ασθένεια  δεν  θα  τους  αφήσει  να
σταματήσουν ή, αντ’ αυτού, να κάνουν ιατρική χρήση της κάνναβης για να
διευκολυνθούν με την ταλαιπωρία τους και να προστατεύσουν τα εγκεφαλικά
τους κύτταρα κατά την απόσυρση.

Ωστόσο, πρόκειται για μια αρκετά νέα έρευνα και οι ασθενείς που έχουν τις
καλύτερες ευκαιρίες είναι εκείνοι που κατοικούν ήδη σε κάποια πολιτεία που
έχει νόμους που επιτρέπουν την ιατρική χρήση της κάνναβης και έχουν πολύ
προνοητικούς γιατρούς που πιστεύουν ότι η συνταγογράφηση της κάνναβης
για ιατρικούς σκοπούς θα ωφελήσει αυτή την ομάδα ασθενών. Όλοι οι σωστοί
παράγοντες πρέπει να είναι στην θέση τους έτσι ώστε αυτοί οι ασθενείς να
λάβουν τα οφέλη της ιατρικής χρήσης της κάνναβης.

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που εξαρτώνται από το αλκοόλ
το  χρησιμοποιούν  για  να  έχουν  “ευφορικότητα”  (δηλ.  μέθη),  μπορούν  να
μεταφέρουν αυτές τις αισθήσεις στην κάνναβη και αν ήδη καπνίζουν, αυτή
είναι  μια  εύκολη επιλογή.  Η μετάβαση μπορεί  να  είναι  αρκετά ομαλή και
σημαντικά  φθηνότερη  από  την  κατανάλωση  ποτών  και  τον  αλκοολισμό
μακροπρόθεσμα.  Ωστόσο,  στην  προαναφερθείσα  μελέτη  σχετικά  με  την
προστασία των νευρώνων στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της απόσυρσης με
την ιατρική χρήση της κάνναβης, η κάνναβη χορηγήθηκε με ατμοποιητή και
έγινε  με  εισπνοή και  έτσι  είχε  άμεση  επαφή  με  τον  εγκέφαλο.  Πρέπει  να
σημειώσουμε  ότι  πρέπει  να  βρεις  έναν  γιατρό  που  να  γνωρίζει  για  την



κάνναβη  και  να  συζητήσεις  μαζί  του  πώς  θα  πάρεις  την  συνταγή  που
χρειάζεσαι για τα συμπτώματα σου λόγω της απόσυρσης από το αλκοόλ.

Εάν είσαι χρόνιος αλκοολικός, υπάρχει απόδειξη ότι η κάνναβη στην θεραπεία
του  αλκοολισμού  μπορεί  να  ωφελήσει  την  ανάκαμψη  σου.  Το  περιοδικό
Journal  of  Neuroscience  δημοσίευσε  μια  μελέτη  το  2014,  που  δείχνει  ότι,
δεδομένου  ότι  τα  κανναβινοειδή  μπορούν  να  συμπεριφέρονται  σαν
νευροπροστατευτικές ασπίδες,  οι  θεραπείες  με κανναβινοειδή μπορούν να
βοηθήσουν στην πρόληψη εγκεφαλικής βλάβης που θα υποστεί κάποιος κατά
την απόσυρση[9].
[9] Jodi M. Gilman, John K. Kuster, Sang Lee, Myung Joo Lee, Byoung Woo Kim, Nikos Makris, Andre
van der Kouwe, Anne J. Blood, Hans C. Breiter “Cannabis Use Is Quantitatively Associated with 
Nucleus Accumbens and Amygdala Abnormalities in Young Adult Recreational Users” (Η χρήση 
κάνναβης σχετίζεται ποσοτικά με τις ανωμαλίες στα nucleus accumbens και στην αμυγδαλή σε 
νεαρούς χρήστες αναψυχής) J Neurosci. 2014 Apr 16;34(16):5529–5538.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3988409/ 
Περίληψη
“Η κάνναβη είναι  η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία στις ΗΠΑ, αλλά λίγα είναι
γνωστά για τις επιδράσεις της στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ιδιαίτερα στις περιοχές επιβράβευσης /
αποστροφής που εμπλέκονται στον εθισμό, όπως ο nucleus accumbens και η αμυγδαλή. Μελέτες
σε  πειραματόζωα  δείχνουν  δομικές  αλλαγές  στις  περιοχές  του  εγκεφάλου  όπως  στα  nucleus
accumbens μετά την έκθεση σε Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη, αλλά είναι λιγότερο γνωστή η χρήση
κάνναβης και η μορφομετρία του εγκεφάλου στις περιοχές αυτές στους ανθρώπους. Συλλέξαμε
σαρώσεις  μαγνητικής  τομογραφίας  υψηλής  ανάλυσης  σε  νεαρούς  χρήστες  κάνναβης  για
ψυχαγωγικούς σκοπούς και μη χρησιμοποιούμενους ελέγχους και διεξήγαμε τρεις ανεξάρτητες
αναλύσεις  μορφομετρίας  σε  αυτές  τις  δομές:  (1)  πυκνότητα  gray  matter  με  μορφομετρία
βασισμένη  σε  voxel,  (2)  όγκος  (ολικός  εγκεφαλικός  και  περιφερειακός  όγκος)  και  (3)  σχήμα
(μορφομετρία  επιφάνειας).  Οι  αναλύσεις  πυκνότητας  gray  matter  αποκάλυψαν  μεγαλύτερη
πυκνότητα gray matter σε χρήστες κάνναβης απ’ ότι στους συμμετέχοντες ελέγχου στα αριστερά
nucleus  accumbens  που  επεκτείνονταν  στον  subcallosal  cortex,  στον  υποθάλαμο,  στην
sublenticular extended αμυγδαλή και στην αριστερή αμυγδαλή, ακόμη και μετά τον έλεγχο της
ηλικίας, του φύλου, της χρήσης οινοπνεύματος και του καπνίσματος . Επιδράσεις επιπέδου τάσης
παρατηρήθηκαν για αύξηση όγκου μόνο στα αριστερά nucleus accumbens. Σημαντικές διαφορές
σχήματος ανιχνεύτηκαν στα αριστεράnucleus accumbens και στην δεξιά αμυγδαλή. Τα αριστερά
nucleus accumbens έδειξαν σημαντικές μεταβολές που εξαρτώνται από την έκθεση και στα τρία
μέτρα και μια μεταβληθείσα πολυτροπική σχέση μεταξύ των μέτρων στην ομάδα κάνναβης. Αυτά
τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η έκθεση σε κάνναβη, ακόμη και σε νέους χρήστες αναψυχής,
συνδέεται με εξαρτώμενες από την έκθεση μεταβολές της νευρικής μήτρας των βασικών δομών
ανταμοιβής  και  είναι  συνεπής  με  μελέτες  σε  ζώα  σχετικά  με  τις  αλλαγές  στην  δενδριτική
αρθροποίηση”.
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Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα κανναβινοειδή μπορούν να
βοηθήσουν στη μείωση της επιθυμίας για το αλκοόλ όταν χρησιμοποιούνται
για να αντικαταστήσουν το αλκοόλ για να επιτύχουν πλήρη νηφαλιότητα και
να  βοηθήσουν  στο  να  αγωνιστεί  κάποιος  λιγότερο  κατά  τη  διάρκεια  της
ανάρρωσης του[10].
[10] Lili Yang, Raphael Rozenfeld, Defeng Wu, Lakshmi A. Devi, Zhenfeng Zhang, Arthur 
Cederbaumb “Cannabidiol protects liver from binge alcohol-induced steatosis by mechanisms 
including inhibition of oxidative stress and increase in autophagy” (Η κανναβιδιόλη προστατεύει 
το συκώτι από την τεράστια επαγόμενη από το αλκοόλ στεάτωση μέσω μηχανισμών που 
περιλαμβάνουν την αναστολή του οξειδωτικού στρες και την αύξηση της αυτοφαγίας) Free Radic 
Biol Med. 2014 Mar;68:260–267.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112960/ 
Περίληψη
“Η οξεία κατανάλωση οινοπνεύματος προκαλεί  στεάτωση και  η αποτελεσματική πρόληψη της
στεάτωσης μπορεί να προστατεύσει το ήπαρ από προοδευτικές βλάβες που προκαλούνται από το
αλκοόλ. Το αυξημένο οξειδωτικό στρες έχει αναφερθεί ως ένας μηχανισμός που υποκρύπτει τη
στεάτωση  που  προκαλείται  από  το  αλκοόλ.  Αξιολογήσαμε  αν  η  κανναβιδιόλη,  η  οποία  έχει
αναφερθεί ότι λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, μπορεί να προστατεύσει το ήπαρ από τη στεάτωση
που προκαλείται από οξειδωτικό στρες που προκαλείται από το αλκοόλ. Η κανναβιδιόλη μπορεί
να αποτρέψει την από το αλκοόλ προκαλούμενη οξειδωτική στεάτωση σε ποντικούς, πιθανώς με
πρόληψη  της  αύξησης  του  οξειδωτικού στρες  και  της  ενεργοποίησης  της  οδού JNK MAPK.  Η
κανναβιδιόλη per se μπορεί να αυξήσει την αυτοφαγία τόσο σε κύτταρα HepG2 που εκφράζουν το
CYP2E1 στο συκώτι ποντικού. Είναι σημαντικό ότι η κανναβιδιόλη μπορεί να αποτρέψει τη μείωση
της  αυτοφαγίας  που  προκαλείται  από  το  αλκοόλ.  Συμπερασματικά,  αυτά  τα  αποτελέσματα
δείχνουν  ότι  η  κανναβιδιόλη  προστατεύει  το  ήπαρ  ποντικού  από  την  οξεία  επαγόμενη  από
αλκοόλη  στεάτωση  μέσω  πολλαπλών  μηχανισμών  που  περιλαμβάνουν  την  εξασθένηση  του
οξειδωτικού στρες που προκαλείται  από το αλκοόλ,  την πρόληψη της ενεργοποίησης του JNK
MAPK και την αύξηση της αυτοφαγίας”.

Μπορεί να γνωρίζεις ήδη τα αντιοξειδωτικά αποτελέσματα της κανναβιδιόλης
(CBD). Οι ερευνητές αποφάσισαν να διερευνήσουν την ικανότητα της CBD να
αναστρέψει  το  οξειδωτικό  στρες  στο  ήπαρ  λόγω  του  αλκοόλ.  Εισήγαγαν
αιθανόλη  σε  ποντίκια  για  πέντε  ημέρες,  δύο  φορές  την  ημέρα,  για  να
μοντελοποιήσουν την επίδραση του στο ήπαρ. Πριν από αυτό, έδωσαν CBD σε
μια ομάδα ποντικών ως προληπτικό μέτρο. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη
έδειξαν ότι η CBD μπόρεσε πράγματι να αποτρέψει τη στεάτωση του ήπατος.

Ποιες παρενέργειες ή συμπτώματα του αλκοολισμού μπορεί να 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112960/


θεραπεύσει η ιατρική χρήση της κάνναβης;
Η  κάνναβη  για  τον  αλκοολισμό  μπορεί  να  βοηθήσει  με  μια  ποικιλία
συμπτωμάτων διαταραχής χρήσης αλκοόλ, όπως:
* Άγχος
* Κατάθλιψη
* Στρες
* Ναυτία[11]
* Έλεγχο του πόθου/της λαχτάρας για αλκοόλ
[11] “Medical Marijuana For Nausea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης στην ναυτία) 

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/ 

Πολλοί  πότες  χρησιμοποιούν αλκοόλ για  να αντιμετωπίσουν το  άγχος,  την
κατάθλιψη, την PTSD, το στρες και άλλες ψυχολογικές καταστάσεις. Η χρήση
της  κάνναβης  με  υπευθυνότητα  μπορεί  να  προσφέρει  ανακούφιση  από
συναισθηματικές ασθένειες όπως αυτές, χωρίς όμως τους κινδύνους εθισμού
και απόσυρσης που εμφανίζονται με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και το
αλκοόλ.

Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα συμπτώματα του αλκοολισμού και τις παρενέργειες της 
θεραπείας του
Υπάρχουν πολλές χρήσιμες ποικιλίες για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού.
Αυτές  περιλαμβάνουν  την  OG  Kush  και  την  Pure  OG  Kush,  δύο  ισχυρές
ποικιλίες  Indica.  Για  να  βρεις  ανακούφιση,  μπορεί  να  χρειαστείς  μόνο μια
δόση, εάν καπνίζεις το βότανο. Άλλες ποικιλίες που μπορούν να βοηθήσουν
στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων που σχετίζονται  με τον αλκοολισμό
περιλαμβάνουν:
Για την ανησυχία
* Granddaddy Purple (Indica)
* Jack Herer (Sativa)
Για την κατάθλιψη
* Pineapple Express (Hybrid)
* Harlequin (Sativa)
Για το στρες

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/


* Blue Dream (Hybrid)
* Northern Lights (Indica)
Για την ναυτία
* Death Star (Indica)
* Sage (Hybrid)
Για τον πόθο (λαχταρά)
* Critical Kush (Indica)
* Wild Cherry (Indica)

Ο  budtender  στο  ειδικό  κατάστημα  διανομής  μπορεί  να  σε  βοηθήσει  να
επιλέξεις  την  ποικιλία  που  θα  έχει  το  καλύτερο  αποτέλεσμα  για  τα
συμπτώματα και τις ανάγκες σου.

Οι καλύτερες μέθοδοι θεραπείας με κάνναβη που χρησιμοποιούνται 
για τη θεραπεία των παρενεργειών και των συμπτωμάτων του 
αλκοολισμού
Τα άτομα αναφέρουν ότι με την λήψη μιας ή δυο ρουφηξιών από τσιγάρο
κάνναβης το πρωί ή αργότερα το βράδυ είναι μια καλή δόση. Οι ατμοποιητές
είναι καλές εναλλακτικές λύσεις αν δεν σου αρέσει να καπνίζεις το βότανο.
Μπορεί πάντα να φτιάξεις και τσάι κάνναβης. Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν:
* Τα βρώσιμα
* Τα βάμματα
* Τα τοπικής εφαρμογής σκευάσματα
* Τα έλαια
* Το dabbing



Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για την εξάρτηση από τα
Ηρεμιστικά

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Sedative Dependence”

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/sedative-dependence/ Medical
content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer,

January 28, 2019)

Η εξάρτηση από τα ηρεμιστικά και ο εθισμός σε αυτά είναι μια πολύ απτή
πραγματικότητα και όλο και περισσότερα άτομα πέφτουν θύματα αυτής της
εξάρτησης. Όπως και με την απόσυρση από τα οπιοειδή,  οι γιατροί και τα
κέντρα αποτοξίνωσης στρέφονται σε άλλα φάρμακα, όπως το suboxone, για
να  βοηθήσουν  τα  άτομα  να  αντιμετωπίσουν  την  απόσυρση  από  τα
ηρεμιστικά. Το ζήτημα με αυτά, ωστόσο, είναι ότι ακόμα και αυτά τα φάρμακα
μπορούν  επίσης  να  γίνουν  εθιστικά,  οδηγώντας  τους  χρήστες  σε  ένα
διαφορετικό πρόβλημα.

Ευτυχώς, υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές για την αντιμετώπιση της
κατάχρησης  ουσιών  και  των  εθισμών  αυτού  του  είδους,  οι  οποίες  δεν
δημιουργούν υπερβολικό κίνδυνο για εξάρτηση, συμπεριλαμβανομένης της
ιατρικής χρήσης της κάνναβης για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα
ηρεμιστικά.

Τι είναι η εξάρτηση από τα ηρεμιστικά;

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/sedative-dependence/


Τα  ηρεμιστικά  είναι  συνταγογραφούμενα  φάρμακα  που  βοηθούν  στην
προαγωγή της ηρεμίας και του ύπνου.  Ταξινομούνται ως κατασταλτικά του
κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Οι ηρεμιστικές ουσίες, το οινόπνευμα
και τα οπιοειδή όπως οι βενζοδιαζεπίνες και το OxyContin εμπίπτουν επίσης
σε αυτήν την ταξινόμηση ως κατασταλτικά του ΚΝΣ.

Τα ηρεμιστικά φάρμακα βοηθούν στη θεραπεία των προβλημάτων του ύπνου
και στο άγχος.  Ωστόσο, σε μακροχρόνια χρήση, μπορούν να οδηγήσουν σε
εξάρτηση και εθισμό. Μειώνουν και την εγκεφαλική δραστηριότητα.

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες ηρεμιστικών φαρμάκων.
1. Βενζοδιαζεπίνες: Οι ασθενείς χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα για τη 
θεραπεία των μυϊκών σπασμών, των επιληπτικών κρίσεων και του άγχους πριν
από κάποια ιατρική διαδικασία. Μερικά παραδείγματα βενζοδιαζεπινών (τα 
αποκαλούν “benzos / βένζος” για συντομία) είναι το Valium, το Xanax και το 
Librium.
2. Βαρβιτουρικά: Μπορεί να πάρεις αυτά τα φάρμακα και μόνα τους ή μαζί με
αναισθησία. Οι γιατροί μερικές φορές τα συνταγογραφούν αυτά για τη 
θεραπεία διαταραχών επιληπτικών κρίσεων. Μερικά παραδείγματα 
βαρβιτουρικών είναι φαινοβαρβιτάλη και πεντοβαρβιτάλη.
3. Φάρμακα για τον ύπνο, τα “Z-φάρμακα” (υπνωτικά): Αυτά τα φάρμακα 
δρουν σε έναν συγκεκριμένο υποδοχέα του κεντρικού νευρικού συστήματος 
γνωστού ως BZ1, καθιστώντας την δράση τους στην βοήθεια για τον ύπνο 
πολύ συγκεκριμένη. Μερικά παραδείγματα σκευασματάτων “Z-φαρμάκων” 
είναι τα Lunesta, Ambien και Sonata.

Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αποτελείται από το νωτιαίο μυελό και τον
εγκέφαλό μας. Όταν χρησιμοποιούμε κατασταλτικούς παράγοντες του ΚΝΣ, η
καρδιά  και  η  αναπνοή  μας  επιβραδύνουν.  Εάν  επιβραδύνουν  πάρα  πολύ,
μπορεί να χάσουμε την συνείδηση και θα μπορούσαμε να πέσουμε ακόμα και
σε κώμα, ή ακόμα και να πεθάνουμε. Παρά τον υψηλό κίνδυνο αυτών των
πραγμάτων, αυτά τα φάρμακα είναι στην λίστα με τα πιο συχνά σε κατάχρηση
συνταγογραφούμενα φάρμακα ή παράνομες ουσίες.



Όταν  χρησιμοποιείς  ένα  κατασταλτικό  του  ΚΝΣ,  δεν  αισθάνεσαι  άγχος  και
μπορείς να κοιμηθείς καλύτερα. Τα πλέον χρησιμοποιούμενα ηρεμιστικά είναι
υπνωτικά φάρμακα και βαρβιτουρικά.

Η τακτική χρήση των ηρεμιστικών μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας μια
ανοχή  προς  αυτά,  που  σημαίνει  ότι  το  σώμα  σας  απαιτεί  περισσότερη
ποσότητα από το φάρμακο για να βιώσουμε τα ίδια αποτελέσματα. Αυτή η
ανοχή  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  εξάρτηση,  με  συνέπεια  να  εμφανιστούν
συμπτώματα απόσυρσης  όταν  δεν  παίρνουμε  το  φάρμακο.  Η  ανοχή  και  η
εξάρτηση μπορούν σταδιακά να μετατραπούν σε εθισμό στα ηρεμιστικά.

Τα συμπτώματα της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά
Ένα  άτομο  που  κάνει  κατάχρηση  ηρεμιστικών  θα  παρουσιάσει  επίσης
αξιοσημείωτα σημάδια εξάρτησης από αυτά, όπως:
* Μειωμένη λειτουργία κίνησης
* Αργή ή μπερδεμένη ομιλία
* Ασυνήθιστες ριψοκίνδυνες συμπεριφορές
* Κακός έλεγχος των πράξεων
* Ζάλη

Τα συμπτώματα είναι διαφορετικά για κάθε χρήστη και εξαρτώνται από το
ηρεμιστικό που κάνουν κατάχρηση. Για παράδειγμα, αν γίνεται κατάχρηση του
Amytal,  μπορεί να ξαφνικά να γίνεις ευερέθιστος,  να τρεκλίζεις ή να μιλάς
αποκαλύπτοντας συγκεκριμένες πληροφορίες που διαφορετικά θα κρατούσες
μυστικές. Εάν η κατάχρηση γίνεται στο βοήθημα ύπνου, το Ambien, μπορεί να
αισθάνεσαι υπνηλία, αλλά μπορεί ακόμα και να αποκοιμηθείς ενώ οδηγείς.
Μπορεί επίσης να περάσεις όλη την μέρα σου χωρίς να θυμάσαι τίποτα από
αυτά που συνέβησαν.



Ενώ  τα  σημάδια  της  εξάρτησης  μπορεί  να  είναι  αδρά,  αν  ανησυχείς  ότι
αρχίζεις  και  γίνεσαι  εξαρτημένος  ή  νομίζεις  ότι  είσαι  εξαρτημένος  από τα
ηρεμιστικά, υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια. Το πρώτο σημάδι
εθισμού είναι ότι πρέπει να αυξήσεις την κανονική δόση του φαρμάκου για να
επιτύχεις το ίδιο αποτέλεσμα, λόγω του ότι το σώμα σου έχει δημιουργήσει
ανοχή στο φάρμακο.

Ο  πόθος  (λαχτάρα)  για  την  κατανάλωση  του  φαρμάκου  είναι  επίσης  ένα
πρωταρχικό σημάδι της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά. Αν χάσεις μια δόση ή
σταματήσεις να χρησιμοποιείς κάποιο ηρεμιστικό και αρχίσεις να αισθάνεσαι
μια έντονη επιθυμία για να πάρεις το φάρμακο και πάλι, αυτό θα ήταν μια
λαχτάρα για την λήψη του φαρμάκου που υποδηλώνει εξάρτηση.

Εάν παρατηρήσεις  συμπτώματα απόσυρσης  όταν παραλείψεις  μια  δόση ή
σταματήσεις  να  χρησιμοποιείς  το  ηρεμιστικό,  αυτό μπορεί  να  υποδηλώνει
χημική  εξάρτηση.  Τα  συμπτώματα  απόσυρσης  από  ηρεμιστικά  μπορεί  να
περιλαμβάνουν:
* Τρόμους[1]
* Υπερβολικό ιδρώτα
* Ανησυχία
* Ναυτία[2]
* Εμετός[3]
* Τινάγματα των μυών
* Αϋπνία[4]
* Κατάθλιψη[5]



* Άγχος[6]
[1] “Medical Marijuana For Tremors” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον τρόμο) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/tremors/ 
[2] “Medical Marijuana For Nausea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την ναυτία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/ 
[3] “Medical Marijuana For Vomiting” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον έμετο) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-vomiting/ 
[4] “Medical Marijuana For Insomnia” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την αϋπνία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/ 
[5] “Medical Marijuana for Depression” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την κατάθλιψη) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-depression/ 
[6] “Medical Marijuana For Anxiety” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το άγχος) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/ 

Εάν  ανησυχείς  ότι  κάποιο  αγαπημένο  σου  πρόσωπο  μπορεί  να  κάνει
κατάχρηση σε υπνωτικά ή σε ηρεμιστικά,  μπορείς  να παρατηρήσεις για να
δεις  για  συγκεκριμένα  συμπτώματα  συμπεριφοράς  που  δείχνουν  ότι
υφίσταται μια εξάρτηση, όπως:
* Αλλαγή των μοτίβων ύπνου
* Ξαφνικές αλλαγές διάθεσης
* Ναυτία
* Άγχος
* Συνεχής αναφορά πονοκεφάλων
* Χρήση ηρεμιστικών ακόμη και με αρνητικές συνέπειες
* Απομόνωση
* Απόκρυψη ή ψέματα σχετικά με την χρήση φαρμάκων

Αιτίες της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά
Αυτοί  που  έχουν  εξάρτηση  από  τα  ηρεμιστικά  ξεκινούν  την  διαδικασία
αυξάνοντας τη συνταγογραφούμενη δόση χωρίς ιατρική συμβουλή. Συνήθως
το κάνουν αυτό επειδή το σώμα τους αποκτά ανοχή στο ηρεμιστικό. Τα άτομα
που  σκοπίμως  λαμβάνουν  ηρεμιστικά  σε  μεγαλύτερες  δόσεις  αγοράζουν
συνήθως τα φάρμακα για ψυχαγωγική χρήση από τον δρόμο ή μπορεί να τα
αποκτήσουν από φίλους ή μέλη της οικογένειας που έχουν νόμιμες συνταγές.

Φυσικές επιδράσεις της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά
Όταν οι άνθρωποι παίρνουν ηρεμιστικά σε υψηλότερες δόσεις, κινδυνεύουν

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-depression/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-vomiting/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/tremors/


από πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως:
* Πολύ ρηχή και αργή αναπνοή
* Νάρκη, τα άτομα μπορούν να ξυπνήσουν μόνο με δυσκολία και προσωρινά
* Τελικά θάνατος, ο οποίος είναι μια ποιο κοινή συνέπεια σε όσους 
λαμβάνουν βαρβιτουρικά

Μακροπρόθεσμες επιδράσεις της εξάρτησης από ηρεμιστικά
Με  την  παρατεταμένη  χρήση  αυτών  των  φαρμάκων,  ορισμένα  άτομα
αντιμετωπίζουν:
* Εσφαλμένη κρίση
* Απώλεια μνήμης
* Τρομακτικές μετατοπίσεις συναισθημάτων
* Μικρές περιόδους επισταμένης συγκέντρωσης

Μπορεί να έχουν πρόβλημα να σκεφτούν και να κατανοήσουν τους άλλους
ανθρώπους  και  μιλούν  αργά  ή  να  έχουν  νυσταγμό,  κάτι  που  είναι  μια
κατάσταση που προκαλεί  στους ανθρώπους το να έχουν ακούσιες κινήσεις
των ματιών.

Συμπτώματα στέρησης
Ο τύπος και η δόση του φαρμάκου στο οποίο γίνεται η κατάχρηση καθορίζουν
την  έκταση  των  συμπτωμάτων  απόσυρσης  από  αυτό  για  ένα  άτομο.  Τα
συμπτώματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εντός 12 έως 24 ωρών από τη
διακοπή της χρήσης.

Τα  άτομα  που  έχουν  χρησιμοποιήσει  βένζος  ή  άλλα  ηρεμιστικά  για



περισσότερο από μερικές ημέρες μπορεί να αρχίσουν να αισθάνονται σαν να
μην  μπορούν  να  κοιμηθούν  χωρίς  αυτά.  Όταν  σταματούν  να  παίρνουν  το
φάρμακο,  μπορεί  να  αρχίσουν  να  υποφέρουν  από  ήπια  συμπτώματα
στέρησης όπως:
* Ελλειπή ύπνο
* Νευρικότητα και άγχος κατά την ώρα που είναι να πάνε για ύπνο
* Ευερεθιστότητα στο ξύπνημα
* Ενοχλητικά όνειρα

Τα  σοβαρότερα  συμπτώματα  απόσυρσης  από  τα  βένζος  μπορεί  να
περιλαμβάνουν ταχεία αναπνοή, γρήγορο καρδιακό ρυθμό, σύγχυση και σε
ορισμένες περιπτώσεις επιληπτικές κρίσεις.

Μπορεί  κάποιος  να  εμφανίσει  σοβαρές  αντιδράσεις  απόσυρσης  με  τα
βαρβιτουρικά εάν τα παίρνει σε υψηλές δόσεις και τα σταματήσει απότομα. Η
απότομη  αποχώρηση  μπορεί  να  προκαλέσει  σοβαρές  και  ακόμη  και
απειλητικές  για  τη  ζωή  αντιδράσεις,  παρόμοιες  με  την  απόσυρση  από  το
αλκοόλ. Άλλα συμπτώματα στέρησης μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Σύγχυση
* Αφυδάτωση
* Αϋπνία
* Ντελίριο
* Φοβικές ακουστικές και οπτικές ψευδαισθήσεις

Επειδή μπορεί  να εμφανιστούν σοβαρές αντιδράσεις  κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας  απόσυρσης,  τα  άτομα  συνήθως  πρέπει  να  παραμείνουν  σε
νοσηλεία κατά το διάστημα αυτό.

Ψυχικές επιδράσεις της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά
Μια εξάρτηση από τα ηρεμιστικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος είναι
και εθισμένος. Μπορεί να είναι δύσκολο να διακρίνεις τη διαφορά. Ωστόσο,
ορισμένα  συμπτώματα  υποδεικνύουν  αν  κάποιος  έχει  δημιουργήσει  έναν
εθισμό. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
* Απαιτούμενες υψηλότερες και πιο συχνές δόσεις για την επίτευξη των ίδιων 



αποτελεσμάτων
* Μια συντριπτική λαχτάρα ή ανάγκη για το φάρμακο
* Συνέχιση της καταχρηστικής λήψης του φαρμάκου ακόμη και όταν υπάρχουν
ανεπιθύμητα σχετικά το φάρμακο σωματικά, ψυχολογικά ή διαπροσωπικά 
προβλήματα

Τα ηρεμιστικά μπορούν επίσης να κάνουν αυτόν που κάνει  την κατάχρηση
ανήσυχο  και  καταθλιπτικό[7]  ή  εναλλασσόμενο  μεταξύ  αυτών  των  δύο
καταστάσεων.
[7] “Medical Marijuana for Depression” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την κατάθλιψη) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/major-  depression/   

Στατιστικές για την εξάρτηση από τα ηρεμιστικά
Το National Institute of Drug Abuse παρέχει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία
σχετικά με την εξάρτηση από τα ηρεμιστικά:
* Περισσότερο το 30 τοις εκατό των υπερβολικών δόσεων οπιοειδών 
περιλαμβάνουν επίσης και βένζος. Αυτά αυξάνουν το επίπεδο του 
νευροδιαβιβαστή GABA στον εγκέφαλο.
* Κάθε μέρα, περισσότερα από 115 άτομα στις ΗΠΑ πεθαίνουν από 
υπερβολική δόση οπιοειδών.
* Μεταξύ του 1996 και του 2013, υπήρξε μια αύξηση κατά 67% του αριθμού 
των μεμονωμένων ενηλίκων που πλήρωσαν μια συνταγή για τα βένζος 
εκτοξεύοντας τις στα 13,5 εκατομμύρια από τα 8,1 εκατομμύρια.
* Είκοσι τρία τοις εκατό των ανθρώπων που πέθαναν το 2015 από υπερβολική
δόση οπιοειδών βρέθηκε ότι ήταν θετικοί και σε έλεγχο για βένζος.
[8] “Benzodiazepines and Opioids” (Βενζοδιαζεπίνες και Οπιοειδή) 
https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/opioids/benzodiazepines-opioids 

Τρέχουσες θεραπείες που είναι διαθέσιμες για την εξάρτηση από τα 
ηρεμιστικά και οι παρενέργειες τους
Οι γιατροί κάνουν συνήθως μια διάγνωση για εξάρτηση από τα ηρεμιστικά με
βάση τον τύπο των φαρμάκων που τα άτομα παίρνουν ή από ότι λένε οι φίλοι
τους ότι καταναλώνουν. Οι γιατροί ενδέχεται να διεξάγουν εξετάσεις για να
αποκλείσουν άλλους πιθανούς λόγους για τα συμπτώματα του ασθενούς, αν
δεν  είναι  ξεκάθαρο  γιατί  προκαλείται  σύγχυση  ή  υπνηλία.  Μερικά
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παραδείγματα είναι οι εξετάσεις για τραυματισμό στο κεφάλι ή για χαμηλά
επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Ενώ  ορισμένοι  τύποι  ελέγχων  για  ουσίες  μπορούν  να  ανιχνεύσουν  τα
βαρβιτουρικά  και  τις  βενζοδιαζεπίνες,  η  εύρεση  τους  στο  σύστημα  ενός
ατόμου δεν  σημαίνει  απαραίτητα  ότι  αυτά  τα  φάρμακα είναι  η  αιτία  των
συμπτωμάτων τους. Τα περισσότερα εργαστήρια νοσοκομείων δεν μπορούν
να μετρήσουν τα επίπεδα στο αίμα για τα περισσότερα ηρεμιστικά.

Επείγουσα θεραπεία για την υπερδοσολογία ηρεμιστικών
Αν  κάποιος  λάβει  μια  υπερβολική  δόση  ηρεμιστικών,  χρειάζεται  άμεση
ιατρική  φροντίδα.  Μια  υπερβολική  δόση  βαρβιτουρικού  είναι  εξίσου
επικίνδυνη όσο είναι και μια υπερβολική δόση βένζος. Αν κάποιος πάρει μια
επικίνδυνα υπερβολική δόση ηρεμιστικών ή φαρμάκων κατά του άγχους, θα
μπορούσε  να  πάθει  σημαντική  ζημία  στην  καρδιά,  να  έχει  θέματα  με  την
αρτηριακή πίεση και να παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα. Θα πρέπει
να παραμείνει στο νοσοκομείο όπου οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα θα
μπορούν  να  τον  παρακολουθούν  στενά,  όπως  σε  μια  μονάδα  εντατικής
θεραπείας.

Η υποστηρικτική φροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει:
* Φάρμακα εάν πέσει η αρτηριακή πίεση
* Αναπνευστήρας αν η αναπνοή είναι αδύναμη
* Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

Υπάρχει  ένα  αντίδοτο  για  τα  βένζος  που  ονομάζεται  φλουμαζενίλη
(flumazenil), και μπορεί να αντιστρέψει μια σοβαρή υπερδοσολογία. Ωστόσο,
μπορεί επίσης να προκαλέσει απόσυρση από τα βένζος και να οδηγήσει σε
επιληπτικές  κρίσεις  σε άτομα που έχουν πάρει  βένζος  για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ως εκ τούτου, οι γιατροί δεν παρέχουν συστηματικά φλουμαζενίλη
για την υπερδοσολογία.

Για  υπερβολική  δόση  βαρβιτουρικού,  οι  γιατροί  μπορούν  να  παρέχουν
ενδοφλέβια διττανθρακικό νάτριο για να βοηθήσουν το άτομο να απορρίψει



το φάρμακο στα ούρα του.

Αποτοξίνωση και αποκατάσταση
Όσοι αντιμετωπίζουν ήπια συμπτώματα στέρησης χρειάζονται ψυχολογική και
κοινωνική  υποστήριξη  για  να  τους  βοηθήσουν  να  ξεπεράσουν  τις  έντονες
τάσεις  τους  να  αρχίσουν  να  χρησιμοποιούν  το  φάρμακο  και  πάλι  για  να
σταματήσουν το άγχος τους.

Οι  ασθενείς  με  σοβαρά  συμπτώματα  απόσυρσης  συνήθως  χρειάζονται
νοσοκομειακή  περίθαλψη,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  ακόμα  και  νοσηλεία
στην  ΜΕΘ,  έτσι  ώστε  οι  γιατροί  και  οι  νοσηλευτές  να  μπορούν  να  τους
παρακολουθούν στενά. Σε αυτή την περίπτωση, οι γιατροί θα τους παράσχουν
χαμηλές  ενδοφλέβιες  δόσεις  του φαρμάκου και  θα μειώσουν σταδιακά τη
δόση  για  ημέρες  ή  ακόμα  και  εβδομάδες  πριν  να  το  κόψουν  τελείως.
Μπορούν επίσης να υποκαταστήσουν με ένα παρόμοιο φάρμακο που είναι
πιο  εύκολο  να  αποσυρθεί  αργά.  Ακόμα  κι  αν  λαμβάνουν  την  καλύτερη
θεραπεία,  τα  άτομα  μπορεί  να  μην  αισθάνονται  νορμάλ  για  ένα  μήνα
περίπου.

Πρόσφατες εξελίξεις στην εξάρτηση από τα ηρεμιστικά
Η συνιστώμενη από τους γιατρούς στρατηγική διευκόλυνσης της απόσυρσης
από τα  βένζος  είναι  η  μείωση του  φαρμάκου σταδιακά,  είτε  με  σταδιακή
μείωση της δόσης είτε με αντικατάσταση του φαρμάκου με άλλο φάρμακο
που έχει μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής. Δυστυχώς, το ποσοστό επιτυχίας αυτής
της  στρατηγικής  είναι  χαμηλό,  δεδομένου  ότι  το  80%  των  ατόμων  που
προσπαθούν να σταματήσουν καταλήγουν να υποτροπιάζουν επειδή δεν είναι



σε θέση να αντέξουν τα συμπτώματα στέρησης. Εξαιτίας αυτού, οι ερευνητές
προσπαθούν να βρουν νέες στρατηγικές για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που
συνδέονται με την απόσυρση.
[9] “How to Ease the Withdrawal of Tranquilizers Among Older Consumers?” (Πώς να 
διευκολυνθούν με την απόσυρση από τα ηρεμιστικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές;) 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02281175?cond=sedative+dependance&rank=1 

Μια συγκεκριμένη  μελέτη  έθεσε  σε  δοκιμή  την  αποτελεσματικότητας  μιας
νέας  ψυχοκοινωνικής  παρέμβασης  που  ονομάζεται  PASSE-65+  για  τη
διευκόλυνση της απόσυρσης από τα βένζος από τους ηλικιωμένους χρήστες,
παρέχοντας έτσι στους γιατρούς ένα νέο θεραπευτικό εργαλείο.

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία
για την εξάρτηση από τα ηρεμιστικά
Αντί να βλέπει κανείς την κάνναβη ως μια πύλη προς την εξάρτηση και τον
εθισμό,  κάτι  που  δεν  υποστηρίζεται  από  την  έρευνα,  οι  ασθενείς  που
εμπλέκονται στη θεραπεία φιλική προς την κάνναβη την χρησιμοποιούν ως
μια οδό για την ανάκαμψη.

Αν  πας  σε  ένα  αξιόπιστο  κέντρο  αποτοξίνωσης  για  το  αλκοόλ,  θα  πάρεις
αμέσως εθιστικά βένζος για θεραπεία. Αν βρεθείς εκεί για την αποτοξίνωση
από το OxyContin,  την ηρωίνη ή όποιο είναι  το οπιοειδές που παίρνεις,  ο
ειδικός θα σου δώσει ένα οπιοειδές που ονομάζεται suboxone, το οποίο είναι
επίσης εξαιρετικά εθιστικό.

Η χρήση της κάνναβης ως θεραπεία για την εξάρτηση από τα ηρεμιστικά θα
μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα για την προώθηση της ανάρρωσης με ένα
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φυσικό φυτικό φάρμακο.

Οι  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  αποδεικνύεται  ότι  είναι  ασφαλής  και  δεν
αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους ασθενείς που την καταναλώνουν. Έρευνες
έδειξαν  ότι  το  βότανο  διατηρεί  αποτελέσματα  κατά  του  άγχους  και  θα
μπορούσε  να  λειτουργήσει  παρόμοια  με  ορισμένα  συνταγογραφούμενα
φάρμακα.  Και  ενώ  τα  βένζος  έχουν  έναν  μακρύ  κατάλογο  ανεπιθύμητων
παρενεργειών,  καθιστώντας τα μια λιγότερο ευεργετική επιλογή θεραπείας
για το σώμα μας,  η ιατρική χρήση της κάνναβης για την εξάρτηση από τα
ηρεμιστικά έχει μόνο μερικές ήπιες παρενέργειες[10], όπως:
* Δίψα και ξηροστομία[11]
* Αϋπνία[12]
* Πείνα[13]
* Παράνοια[14]
* Αυξημένη αισθητηριακή αντίληψη[15]
* Κόκκινα μάτια[16]
* Νωθρότητα[17]
* Βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης[18]
[10] “Medical Marijuana Side Eff’ects” (Παρενέργειες της ιατρικής χρήσης της κάνναβης) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/medical-marijuana-  side-effects/   
[11] “Dry Mouth and Thirst” (Ξηροστομία και δίψα) https://www.marijuanadoctors.com/side-
effects/dry-mouth-thirst/ 
[12] “Insomnia” (Αϋπνία) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/insomnia/ 
[13] “Hunger” (Πείνα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/hunger/ 
[14] “Paranoia” (Παράνοια) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/paranoia/ 
[15] “Heightened Sensory Perception” (Αυξημένη αισθητηριακή αντίληψη) 
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/heightened-sensory-perception/ 
[16] “Red Eyes” (Κόκκινα μάτια) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/red-eyes/ 
[17] “Drowsiness” (Νωθρότητα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/drowsiness/ 
[18] “Short-Term Memory Loss” (Βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης) 
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/short-term-memory-loss/ 

Καθώς υπάρχουν περισσότερες μελέτες σε αυτόν τον τομέα, αρχίζουμε τελικά
να  κατανοούμε  όλο  και  περισσότερα  για  το  πώς  αλληλεπιδρούν  τα
κανναβινοειδή της κάνναβης με το σώμα. Ίσως η πιο σημαντική ανακάλυψη
μέχρι  σήμερα  είναι  η  αλληλεπίδραση  των  CBD[19]  και  THC[20]  με  το
ανθρώπινο Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα (ΕΚΣ).
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[19] “Cannabidiol (CBD)” (Η κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[20] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/ 

Κάποια  στοιχεία  δείχνουν  ότι  η  CBD,  ένα  από  τα  κύρια  συστατικά  της
κάνναβης,  βοηθά  στη  διακοπή  της  επιθυμίας  στην  εξάρτηση  από  τα
οπιοειδή[21].
[21] Yasmin L. Hurd, Michelle Yoon, Alex F. Manini, Stephanie Hernandez, Ruben Olmedo, Maria 
Ostman, Didier Jutras-Aswad “Early Phase in the Development of Cannabidiol as a Treatment for 
Addiction: Opioid Relapse Takes Initial Center Stage” (Πρόωρη φάση στην ανάπτυξη της 
κανναβιδιόλης ως θεραπεία για την τοξικομανία: Η οπιοειδής επανακύλιση μπαίνει στην αρχική 
κεντρική σκηνή) Neuroth) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewerapeutics. 2015 Oct;12(4):807–815.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604178/ 
Περίληψη
“Τα  πολλαπλά  κανναβινοειδή  που  προέρχονται  από  το  φυτό  της  κάνναβης  έχουν  δυνητικά
θεραπευτικά  οφέλη,  αλλά  τα  περισσότερα  δεν  έχουν  διερευνηθεί  καλά,  παρά  την  ευρεία
νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι θεραπευτικές
ενδείξεις  θα  εξαρτηθούν  από  προσδιορισμούς  ως  προς  το  ποιο  από  αυτά  τα  πολλαπλά
κανναβινοειδή και από τις άλλες βιολογικώς δραστικές χημικές ουσίες που υπάρχουν στο φυτό
της κάνναβης μπορούν να αναπτυχθούν για  τη θεραπεία συγκεκριμένων συμπτωμάτων ή/και
ασθενειών.  Τέτοιες  ενδείξεις  είναι  ιδιαίτερα  κρίσιμες  για  τις  διαταραχές  εθισμού,  όπου  τα
διαφορετικά φυτοκανναβινοειδή φαίνεται  να προκαλούν αντίθετες ενέργειες που μπορούν να
προκαλέσουν  σύγχυση  στην  ανάπτυξη  παρεμβάσεων  θεραπείας.  Ενώ  η  Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλη έχει τεκμηριωθεί καλά ότι επιβραβεύει και αυξάνει την ευαισθησία σε
άλλες ουσίες, η κανναβιδιόλη (CBD), αντίθετα, φαίνεται να έχει χαμηλές ενισχυτικές ιδιότητες με
περιορισμένο δυναμικό κατάχρησης και αναστέλλει τη συμπεριφορά αναζήτησης ουσιών. Άλλες
θεωρήσεις  όπως  οι  αγχολυτικές  ιδιότητες  της  CBD  και  οι  ελάχιστες  δυσμενείς  παρενέργειες
υποστηρίζουν  επίσης  την  πιθανή  βιωσιμότητά  της  ως  επιλογή  θεραπείας  για  μια  ποικιλία
συμπτωμάτων που σχετίζονται  με  την  τοξικομανία.  Ωστόσο,  απαιτούνται  σημαντικές  έρευνες,
καθώς  οι  έρευνες  για  την  CBD  που  δημοσιεύονται  μέχρι  σήμερα  αφορούν  πρωτίστως  τις
επιπτώσεις στα οπιοειδή φάρμακα και την αποτελεσματικότητα της CBD σε διαφορετικές φάσεις
του κύκλου κατάχρησης για διαφορετικές κατηγορίες εθιστικών ουσιών παραμένουν σε μεγάλο
βαθμό υποερευνημένες. Η εργασία μας παρέχει μια επισκόπηση των προκλινικών ερευνών σε
ζώα και κλινικών ερευνών σε ανθρώπους και παρουσιάζει προκαταρκτικά κλινικά δεδομένα που
συλλογικά θέτουν ένα ισχυρό θεμέλιο για την υποστήριξη της περαιτέρω διερεύνησης της CBD ως
θεραπευτικής  επέμβασης  κατά  της  υποτροπής  στα  οπιοειδή.  Καθώς  το  νομικό  τοπίο  για  την
ιατρική χρήση της κάνναβης ξετυλίγεται, είναι σημαντικό να διακρίνουμε την “ιατρικής χρήσης
CBD” και από άλλα ειδικά κανναβινοειδή, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταλληλότερα για
τη μεγιστοποίηση του φαρμακευτικού δυναμικού του φυτού της κάνναβης”.

Άλλες έρευνες δείχνουν ανθρώπους που στρέφονται στην ιατρική χρήση της

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604178/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/


κάνναβης  για  την  ανακούφιση του  πόνου,  μπορούν να αποφύγουν τα  πιο
εθιστικά  και  επιβλαβή  φάρμακα.  Μερικοί  άνθρωποι  υποκαθιστούν  με  την
κάνναβη τα συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως τα οπιοειδή.

Για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν οπιοειδή για να ανακουφίσουν τις
οδυνηρές  διαταραχές  τους,  η  απομάκρυνσή  τους  από  αυτά  τα  εξαιρετικά
εθιστικά  φάρμακα  μπορεί  να  έχει  θετικό  αντίκτυπο  στην  υγεία  και  την
ευημερία τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάνναβη σε συνδυασμό με
τα  οπιοειδή,  το  οποίο  μειώνει  την  ανάγκη  τους  για  λήψη  μεγαλύτερων
δόσεων  από  τα  οπιοειδή.  Επίσης,  μπορούν  να  απομακρυνθούν  από  τα
οπιοειδή ή από άλλα ηρεμιστικά και να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματά τους
με την κάνναβη, ταυτόχρονα.

Ποιες παρενέργειες και συμπτώματα της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά 
μπορεί να θεραπεύσει η ιατρική χρήση της κάνναβης;
Ορισμένα από συμπτώματα της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά που η κάνναβη
μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία τους, περιλαμβάνουν:
* Τίναγμα των μυών
* Τρόμοι
* Ναυτία
* Εμετός
* Ανησυχία
* Άγχος
* Κατάθλιψη
* Υπερβολικός ιδρώτας
* Πονοκέφαλοι[22]
[22] “Medical Marijuana For Headaches” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τους πονοκεφάλους)
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/headaches/ 

Οι ποικιλίες κάνναβης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα 
συμπτώματα της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά
Ορισμένες καλές ποικιλίες[23] για να δοκιμάσει κάποιος για την αντιμετώπιση
της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά είναι οι εξής:
* Chem Berry (hybrid): Βοηθά με το στρες και άγχος

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/headaches/


* Critical Kush (Indica): Βοηθά με την ναυτία, το άγχος, την αϋπνία και την 
έλλειψη όρεξης
* Wild Cherry (Indica): Βοηθά στην αϋπνία, στην έλλειψη όρεξης και στην 
άνοδο της διάθεσης
* Platinum Girl Scout Cookies (hybrid): Βοηθά στην κατάθλιψη, το άγχος, το 
στρες, την χαλάρωση, τον πόνο και την ναυτία
* Northern Lights (Indica): Βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων απόσυρσης 
όπως οι εφιάλτες και οι νυχτερινές εφιδρώσεις και προάγει τον ύπνο
[23] “” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την εξάρτηση από τα οπιούχα) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/ 

Οι καλύτερες μέθοδοι θεραπείας με κάνναβη για τις παρενέργειες και 
τα συμπτώματα της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι[24] για την ιατρική χρήση της κάνναβης για την
θεραπεία της εξάρτησης από τα ηρεμιστικά. Αυτές περιλαμβάνουν:
* Κάπνισμα τσιγάρων, ατμοποιητές ή bong
* Βρώσιμα όπως μπισκότα, brownies ή καραμέλες
* Υπογλώσσια
* Διαδερμικά
* Συμπυκνώματα
* Τοπικής εφαρμογής
* Βάμματα
[24] “How to Use Medical Cannabis” (Πώς να χρησιμοποιήσεις την κάνναβη για ιατρικούς 

σκοπούς) https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/ 

Οι γιατροί προειδοποιούν εναντίον του καπνίσματος της κάνναβης εξαιτίας
των  ενδεχόμενων  αρνητικών  αναπνευστικών  επιδράσεων.  Η  καλύτερη
μέθοδος για τον καθένα είναι μια προσωπική προτίμηση. Κάποιοι προτιμούν
τα βρώσιμα, ενώ άλλοι προτιμούν τα βάμματα. Θα πρέπει να συνεργαστείς με
τον γιατρό και τον  budtender  σου, ενώ θα πειραματίζεσαι με διαφορετικές
μεθόδους.

Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για την εξάρτηση από τις

https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/


Αμφεταμίνες

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Amphetamine Dependency”

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/amphetamine-dependency/
Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical

Officer, January 30, 2019)

Οι  αμφεταμίνες  είναι  διεγερτικά  φάρμακα  που  οι  άνθρωποι  μπορούν  να
πάρουν  με  ιατρική  συνταγή  ή  να  αποκτήσουν  παράνομα.  Οι  γιατροί
συνταγογραφούν ορισμένες αμφεταμίνες,  όπως το Ritalin,  για τη θεραπεία
της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)[1]. Ένας
γιατρός μπορεί επίσης να συνταγογραφήσει αμφεταμίνες για τη θεραπεία της
παχυσαρκίας  ή  της  ναρκοληψίας.  Εδώ  είναι  οι  πιο  συνηθισμένες
συνταγογραφούμενες αμφεταμίνες και τα εμπορικά τους σήματα:
* Μεθυλφαινιδάτη: Ritalin
* Αμφεταμίνη και δεξτροαμφεταμίνη: Adderall
* Δεξτρααμφεταμίνη: Δεξαδρίνη
[1] “Medical Marijuana For Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)” (Η ιατρική χρήση 
της κάνναβης για την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/ 

Ορισμένα  άτομα  αγοράζουν  και  καταναλώνουν  παράνομα  αμφεταμίνες.  Η
Drug Enforcement Administration κατατάσσει τις αμφεταμίνες ως διεγερτικά
στον  Πίνακα  ΙΙ,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  έχουν  υψηλό  δυναμικό  για
κατάχρηση. Οι αμφεταμίνες μπορεί να έρθουν με τη μορφή ενός χαπιού ή
σκόνης. Οι χρήστες παίρνουν αμφεταμίνες για να αυξήσουν την ενέργεια και

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/amphetamine-dependency/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/


την αυτοπεποίθησή τους ή να βιώσουν μια αίσθηση ευημερίας.

Υπάρχουν  διαφορετικοί  τύποι  αμφεταμινών,  αλλά  επιταχύνουν  τις
διαδικασίες του σώματος και έχουν παρόμοια αποτελέσματα με την κοκαΐνη.
Οι  κοινές  αμφεταμίνες  και  οι  ονομασίες  τους  στην  παράνομη  αγορά  του
δρόμου[2] έχουν ως εξής.
* Αμφεταμίνες: Speed, uppers
* Δεξτρομαμφεταμίνη: Dexies, kiddie-speed ή black beauty όταν συνδυάζεται 
με αμφεταμίνες
* Κρυσταλλική μορφή μεθαμφεταμίνης: Crystal, glass, meth, speed, whiz, ice
* Υγρή μορφή μεθαμφεταμίνης: Red speed, liquid red, oxblood
[2] “Substance use - amphetamines” (Χρήση ουσιών – αμφεταμίνες) 
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000792.htm 

Σύμφωνα  με  την  έρευνα  2016  National  Survey  on  Drug  Use  and  Health,
περίπου 1,7 εκατομμύρια Αμερικανοί ηλικίας 12 ετών ή μεγαλύτεροι, κάνουν
κατάχρηση διεγερτικών. Υπολογίζεται ότι 648.000 άτομα ηλικίας 12 ετών και
άνω έχουν διαταραχή χρήσης μεθαμφεταμίνης.
[3] “Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2016 
National Survey on Drug Use and Health” (Χρήση βασικών ουσιών και δείκτες ψυχικής υγείας 
στις Ηνωμένες Πολιτείες: Αποτελέσματα από την Εθνική Έρευνα για τη Χρήση Ουσιών και την 
Υγεία του 2016) https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FFR1-2016/NSDUH-
FFR1-2016.htm#illicit6 

Η  χρόνια  κατάχρηση  διεγερτικού  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ψύχωση,
ψευδαισθήσεις,  πληγές  στο  δέρμα  και  εμμονή  στις  σκέψεις  κάποιου.  Οι
χρήστες  αντιμετωπίζουν  επίσης  τον  κίνδυνο  μιας  θανατηφόρας
υπερδοσολογίας.  Ωστόσο,  παρά  τις  βλαβερές  συνέπειες  της  κατάχρησης
αμφεταμινών, πολλοί χρήστες αγωνίζονται να εγκαταλείψουν την ουσία. Όταν
προσπαθούν  να  σταματήσουν  να  χρησιμοποιούν  αμφεταμίνες,
αντιμετωπίζουν  δυσάρεστα  συμπτώματα  στέρησης  όπως  κατάθλιψη,
ευερεθιστότητα και έντονη επιθυμία. Για να τερματίσουν την δυσκολία των
συμπτωμάτων της απόσυρσης, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν.

Ευτυχώς, υπάρχει ελπίδα για άτομα που πάσχουν από εθισμό σε αμφεταμίνες
και  η ιατρική χρήση της  κάνναβης μπορεί  να είναι  η απάντηση.  Η ιατρική

https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FFR1-2016/NSDUH-FFR1-2016.htm#illicit6
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FFR1-2016/NSDUH-FFR1-2016.htm#illicit6
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000792.htm


χρήση  της  κάνναβης  μπορεί  να  θεραπεύσει  πολλές  καταστάσεις,  από  την
κατάθλιψη  έως  τον  εθισμό  στα  οπιοειδή  και  μπορεί  να  διευκολύνει  τα
συμπτώματα στέρησης όταν άλλα φάρμακα δεν παρέχουν ανακούφιση. Αυτή
τη  στιγμή,  δεν  υπάρχει  φάρμακο  για  τη  θεραπεία  ενός  εθισμού  σε
αμφεταμίνη, κάτι που είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για τους ερευνητές για
να εξετάσουν περαιτέρω τις θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης. Σε αυτό το
άρθρο, θα διερευνήσουμε την αντιμετώπιση της εξάρτησης από αμφεταμίνες
και γιατί οι γιατροί και οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάσουν την ιατρική χρήση
της κάνναβης ως ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την επιτυχή ανάκαμψη.

Ποια είναι τα συμπτώματα της εξάρτησης από αμφεταμίνες;
Στη  δεκαετία  του  ‘30,  οι  αμφεταμίνες  ήταν  διαθέσιμες  ως  μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα σε συσκευές  εισπνοής  για τη  θεραπεία της
ρινικής συμφόρησης. Μέχρι το 1937, οι καταναλωτές μπορούσαν να λάβουν
αμφεταμίνες σε μορφή χαπιών για τη θεραπεία της ναρκοληψίας και της ΔΕΠ-
Υ. Τώρα, ορισμένοι άνθρωποι παράγουν αμφεταμίνες παράνομα σε ιδιωτικά
εργαστήρια,  επιτρέποντας  σε  άτομα  να  κάνουν  κατάχρηση  αμφεταμινών
χωρίς συνταγή.

Εκείνοι που παίρνουν αμφεταμίνες με συνταγή μπορεί να χτίσουν μια ανοχή
στο  φάρμακο  με  την  πάροδο  του  χρόνου  και  θα  μπορούσαν  να  βιώσουν
συμπτώματα  απόσυρσης  ακριβώς  όπως  κάποιος  που  κάνει  κατάχρηση
παράνομης ουσίας. Ένας χρήστης μπορεί να εξαρτηθεί από την ουσία και να
αισθάνεται  ότι  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  χωρίς  αυτήν.  Μετά  την  χρήση
αμφεταμινών  κάθε  μέρα  με  την  πάροδο  του  χρόνου,  ο  οργανισμός
αναπτύσσει ανοχή στο φάρμακο και απαιτεί υψηλότερη δόση για να νιώσει ο
χρήστης του τις επιθυμητές επιδράσεις.

Τα  συνταγογραφούμενα  διεγερτικά[4]  αυξάνουν  την  ντοπαμίνη  και  τη
νορεπινεφρίνη  στον  εγκέφαλο.  Η  ντοπαμίνη  επηρεάζει  την  αίσθηση  της
ευχαρίστησης  και  του  πόνου και  η  νορεπινεφρίνη  επηρεάζει  τον  καρδιακό
ρυθμό  και  την  αρτηριακή  πίεση.  Οι  αμφεταμίνες  κάνουν  ένα  άτομο  να
αισθάνεται  ενεργοποιημένο,  αυξάνει  την  αυτοπεποίθησή  του,  αυξάνει  την
ευαισθητοποίηση  του,  ενισχύσει  την  συγκέντρωση  και  τον  κάνει  πιο



εξωστρεφή. Ωστόσο, οι αμφεταμίνες επιταχύνουν επίσης τον καρδιακό ρυθμό,
γεγονός  που  μπορεί  να  οδηγήσει  ακόμα  και  σε  καρδιακή  προσβολή.  Η
μακροχρόνια  χρήση  μπορεί  να  προκαλέσει  πληγές  στο  δέρμα,  αϋπνία,
απώλεια βάρους, τερηδόνα και καρδιακά προβλήματα.
[4] “Prescription Stimulants” (Συνταγογραφούμενα διεγερτικά) 
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/prescription-stimulants 

Ένα άτομο μπορεί να έχει εξάρτηση από αμφεταμίνες εάν:
* Νιώθει να μην μπορεί να ελέγξει την χρήση τους
* Περνά πολύ χρόνο στο σκέφτεται για το φάρμακο και την απόκτηση του 
φαρμάκου
* Έχει εμπειρία συμπτωμάτων στέρησης όταν μειώνει τη δόση ή διακόπτει την
χρήση
* Νιώθει ανίκανος να σταματήσει να χρησιμοποιεί το φάρμακο, παρά τα 
προβλήματα που του προκαλεί
* Για να λειτουργήσει χρειάζεται το φάρμακο
* Βιώνει έντονους πόθους (λαχτάρα) για το φάρμακο

Τα άτομα που εξαρτώνται από τις αμφεταμίνες παλεύουν να σταματήσουν να
τις χρησιμοποιούν αλλά συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν για να αποφύγουν
τα συμπτώματα στέρησης. Μόλις το άτομο σταματήσει να χρησιμοποιεί τις
αμφεταμίνες,  ενδέχεται  να  παρουσιάσει  τα  ακόλουθα  συμπτώματα
απόσυρσης:
* Ισχυρό πόθο για το φάρμακο
* Αδυναμία συγκέντρωσης
* Ψευδαισθήσεις
* Κατάθλιψη
* Άγχος
* Ευερεθιστότητα
* Μη ποιοτικός ύπνος
* Εφιάλτες
* Κόπωση
* Αυξημένη όρεξη
* Παράνοια

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/prescription-stimulants


Τα συμπτώματα απόσυρσης μπορούν να διαρκέσουν για 10 ημέρες και  να
μειωθούν με την πάροδο του χρόνου, αλλά ο πόθος και η χαμηλή διάθεση
μπορούν να διαρκέσουν ακόμη περισσότερο. Η μακροχρόνια εξάρτηση από
τις αμφεταμίνες[5] θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική δόση καθώς οι
χρήστες αυξάνουν την ποσότητα που καταναλώνουν για να ανταποκριθούν σε
μεγαλύτερη ανοχή. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε:
* Κοινωνικά, νομικά και οικονομικά ζητήματα
* Υποσιτισμό
* Αλλαγές της διάθεσης
* Κατάθλιψη
* Ψύχωση
* Πληγές στο δέρμα
* Θέματα με τον ύπνο
* Απώλεια μνήμης
* Μπερδεμένες σκέψεις
* Συναισθηματικά ζητήματα
* Καρδιακά προβλήματα
* Φθορά των δοντιών
* Εγκεφαλική βλάβη
[5] “What are amphetamines?” (Τι είναι οι αμφεταμίνες;) 
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/212143804f50b102abe1ef330cda8a00/
What+are+Amphetamines+%2800540%29+2017.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-  212143804f50b102abe1ef330cda8a00-meDa1Vm   

Πώς αντιμετωπίζουν οι γιατροί την εξάρτηση από τις αμφεταμίνες;
Δεν  υπάρχουν  γνωστά  φάρμακα  για  την  θεραπεία  της  εξάρτησης  από

https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/212143804f50b102abe1ef330cda8a00/What+are+Amphetamines+(00540)+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-212143804f50b102abe1ef330cda8a00-meDa1Vm
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/212143804f50b102abe1ef330cda8a00/What+are+Amphetamines+(00540)+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-212143804f50b102abe1ef330cda8a00-meDa1Vm
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/212143804f50b102abe1ef330cda8a00/What+are+Amphetamines+(00540)+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-212143804f50b102abe1ef330cda8a00-meDa1Vm
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/212143804f50b102abe1ef330cda8a00/What+are+Amphetamines+(00540)+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-212143804f50b102abe1ef330cda8a00-meDa1Vm


αμφεταμίνες.  Τα  άτομα  που  αναζητούν  θεραπεία  για  τον  εθισμό  σε
αμφεταμίνες συνήθως λαμβάνουν βοήθεια σε εξωτερικά ιατρεία. Ανάλογα με
τη  σοβαρότητα  της  κατάστασής  τους,  ορισμένα  άτομα  μπορούν  να
συμμετάσχουν σε πρόγραμμα νοσηλείας[6]. Η θεραπεία για την εξάρτηση από
αμφεταμίνες συνήθως περιλαμβάνει:
* Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία
* Ομαδική θεραπεία
* Υποστήριξη από φίλους και οικογένεια
* Αποφυγή πρόκλησης επιθυμίας
* Συμμετοχή σε νέες δραστηριότητες ή χόμπι
* Αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας για την κατάχρηση ουσιών
* Θεραπεία από τις επιπτώσεις του φαρμάκου με μια υγιεινή διατροφή και 
άσκηση
[6] “Methamphetamine Abuse” (Κατάχρηση μεθαμφεταμίνης) 
https://www.aafp.org/afp/2007/1015/p1169.html 

Η  θεραπεία  για  την  κατάχρηση  αμφεταμινών  περιλαμβάνει  κυρίως  την
κατανόηση  για  ποιο  λόγο  το  άτομο  στράφηκε  αρχικά  σε  αμφεταμίνες.  Τα
άτομα μαθαίνουν επίσης υγιείς τρόπους για να αντιμετωπίσουν τους πόθους
(την λαχτάρα) για το φάρμακο.

Ποιες είναι οι παρενέργειες της θεραπείας της εξάρτησης από 
αμφεταμίνες;
Στοιχεία από τη βάση δεδομένων Cochrane δείχνουν ότι η αντικαταθλιπτική
ουσία φλουοξετίνη, γνωστή με την ονομασία Prozac, μπορεί να μειώσει τον
πόνο της στέρησης αμφεταμίνης βραχυπρόθεσμα[7].  Ομοίως,  η ιμιπραμίνη
μπορεί  να  βοηθήσει  τα  άτομα να  μείνουν  σε  μεσοπρόθεσμα θεραπευτικά
προγράμματα.  Ωστόσο,  τα  οφέλη είναι  πολύ περιορισμένα και  παρέχονται
στοιχεία ότι δεν υπάρχει καμία θεραπεία για την εξάρτηση από αμφεταμίνες.
Εάν ένα άτομο αποφασίσει να δοκιμάσει τη φλουοξετίνη για θεραπεία του
εθισμού,  ενδέχεται  να  παρουσιάσει  τις  ακόλουθες  ανεπιθύμητες
παρενέργειες[8]:
* Ναυτία
* Νωθρότητα
* Άγχος

https://www.aafp.org/afp/2007/1015/p1169.html


* Ζάλη
* Δυσκολία στον ύπνο
* Μειωμένη όρεξη
* Εφίδρωση
* Κούραση
[7] Srisurapanont M, Jarusuraisin N, Kittirattanapaiboon P “Treatment for amphetamine 
dependence and abuse” (Θεραπεία για την εξάρτηση και την κατάχρηση αμφεταμίνης) Coch) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewrane 
Database Syst Rev. 2001;(4):CD003022.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11687171 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η ευκολία της σύνθεσης από φθηνά και εύκολα διαθέσιμα χημικά καθιστά δυνατή την
ευρεία εξάπλωση της εξάρτησης και της κατάχρησης από αμφεταμίνες. Η χρήση της αμφεταμίνης
προκαλεί  ανησυχία  διότι  προκαλεί  ποικίλες  καταστροφικές  συνέπειες  για  την  υγεία,
συμπεριλαμβανομένων  των  φυσικών  και  νευρολογικών  διαταραχών  που  οφείλονται  στις
αμφεταμίνες,  τις  ψυχικές  διαταραχές  που προκαλούνται  από  αμφεταμίνες,  τις  συνέπειες  της
χρήσης αμφεταμινών στην υγεία και τις κοινωνικές συνέπειες της χρήσης αμφεταμινών.
ΣΤΟΧΟΙ: Να αναζητηθούν και να καθοριστούν οι κίνδυνοι, τα οφέλη και το κόστος μιας ποικιλίας
θεραπειών για την εξάρτηση από ή την κατάχρηση της αμφεταμίνης.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: Διεξήχθησαν ηλεκτρονικές έρευνες στα MEDLINE (1966 - Δεκέμβριος
2000), EMBASE (1980 - Φεβρουάριος 2001), CINAHL (1982 - Ιανουάριος 2001) και στο Coch) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewrane
Controlled Trials Register 
(Coch) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewrane  Library  2000  issue  4).  Αναζητήθηκαν  αναφορές  στα  άρθρα  που  λήφθηκαν  με
οποιοδήποτε μέσο.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  Περιλήφθηκαν  όλες  οι  σχετικές  τυχαιοποιημένες  ελεγχόμενες  μελέτες
(randomised controlled trials, RCTs) και οι κλινικές ελεγχόμενες δοκιμές (clinical controlled trials,
CCTs).  Οι  συμμετέχοντες  ήταν  άτομα  με  εξάρτηση  από  την  αμφεταμίνη  ή  με  κατάχρηση,
διαγνωσμένοι  από  οποιοδήποτε  σύνολο  κριτηρίων.  Εξετάστηκαν  οποιεσδήποτε  μορφές
βιολογικής και  ψυχολογικής θεραπείας τόσο μεμονωμένα όσο και  συνδυαστικά.  Μία ποικιλία
αποτελεσμάτων, για παράδειγμα, ο αριθμός των ανταποκριτών στη θεραπεία, οι αλλαγές των
βαθμολογιών, εξετάστηκαν.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Δύο αξιολογητές αξιολόγησαν και εξήγαγαν τα δεδομένα
ανεξάρτητα. Τα διχοτομημένα δεδομένα εξήχθησαν σε μια βάση πρόθεσης για θεραπεία, στην
οποία  οι  αποχωρήσεις  αποδόθηκαν  στους  συμμετέχοντες  με  τα  χειρότερα  αποτελέσματα.  Ο
σχετικός κίνδυνος (Relative Risk, RR) με το διάστημα εμπιστοσύνης 95% (95% CI) χρησιμοποιήθηκε
για την αξιολόγηση των διχοτόμων δεδομένων. Η σταθμισμένη μέση διαφορά (Weigh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewted Mean
Diff’erence, WMD) με 95% CI χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των συνεχών δεδομένων.
ΚΥΡΙΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Η  φλουοξετίνη,  η  αμλοδιπίνη,  η  ιμιπραμίνη  και  η  δεσιπραμίνη  έχουν
διερευνηθεί  σε  τέσσερις  τυχαιοποιημένες  ελεγχόμενες  μελέτες.  Σε  σύγκριση  με  το  εικονικό
φάρμακο,  η  βραχυχρόνια  θεραπεία  με  φλουοξετίνη  (40mg/ημέρα)  μείωσε  σημαντικά  την
επιθυμία.  Σε  σύγκριση  με  την  ιμιπραμίνη  10mg/ημέρα,  η  μεσοπρόθεσμη  θεραπεία  της
ιμιπραμίνης 150 mg/ημέρα αύξησε σημαντικά τη διάρκεια της προσκόλλησης στη θεραπεία. Και
τα τέσσερα φάρμακα δεν είχαν οφέλη για μια ποικιλία αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11687171


της χρήσης αμφεταμινών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΕΞΕΤΑΣΤΗ:  Τα  στοιχεία  για  τη  θεραπεία  της  εξάρτησης  από  και  της
κατάχρησης σε αμφεταμίνες είναι πολύ περιορισμένα. Δείχνουν ότι η φλουοξετίνη, η αμλοδιπίνη,
η ιμιπραμίνη και η δεσιπραμίνη έχουν πολύ περιορισμένα οφέλη για την εξάρτηση από και την
κατάχρηση  σε  αμφεταμίνη.  Η  φλουοξετίνη  μπορεί  να  μειώσει  τη  λαχτάρα  σε  βραχυχρόνια
θεραπεία. Η ιμιπραμίνη ενδέχεται να αυξήσει τη διάρκεια της προσκόλλησης στη θεραπεία σε
μεσοπρόθεσμη θεραπεία. Εκτός από αυτά, δεν υπάρχουν άλλα οφέλη, ιδιαίτερα κοντινά οφέλη.
Αυτά τα περιορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι καμία θεραπεία να είναι
αποτελεσματική για τη θεραπεία της εξάρτησης από και της κατάχρησης σε αμφεταμίνες. Παρόλο
που  υπάρχει  μεγάλος  αριθμός  ατόμων  με  εξάρτηση  από  και  κατάχρηση  σε  αμφεταμίνες
παγκοσμίως,  έχουν  διεξαχθεί  πολύ  λίγες  ελεγχόμενες  δοκιμές  σε  αυτό  το  θέμα.  Καθώς  οι
προηγούμενες  δοκιμές  θεραπείας  δεν  παρουσιάζουν  πολλά  υποσχόμενα  αποτελέσματα,  θα
πρέπει  να  διερευνηθούν  περαιτέρω  και  άλλες  θεραπείες,  τόσο  βιολογικές  όσο  και
ψυχοκοινωνικές. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των νευροτοξικών μελετών αμφεταμινών είναι επίσης
κρίσιμα για τα σχέδια μελέτης που είναι κατάλληλα για περαιτέρω μελέτες θεραπείας για την
εξάρτηση από και την κατάχρηση σε αμφεταμίνες”.
[8] “Fluoxetine HCL” (Φλουοξετίνη HCL) 
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-1774-95/fluoxetine-oral/fluoxetine-oral/details 

Όπως  και  με  την  φλουοξετίνη,  οι  γιατροί  χρησιμοποιούν  συχνά  την
ιμιπραμίνη[9]  για  τη  θεραπεία  της  κατάθλιψης.  Πιθανές  ανεπιθύμητες
ενέργειες περιλαμβάνουν:
* Ξηροστομία
* Πονοκέφαλο
* Ζάλη
* Νωθρότητα
* Ναυτία
* Εμετός
* Δυσκοιλιότητα
* Απώλεια της όρεξης

https://www.webmd.com/drugs/2/drug-1774-95/fluoxetine-oral/fluoxetine-oral/details


* Διάρροια
* Εφίδρωση 
* Θολή όραση
* Κέρδος ή απώλεια βάρους
* Κράμπες στο στομάχι
[9] “Imipramine Hcl” (Ιμιπραμίνη Hcl) https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8664/imipramine-
oral/details 

Πώς η ιατρική χρήση της κάνναβης για την εξάρτηση από τις 
αμφεταμίνες βοηθά τους ασθενείς;
Τα  στοιχεία  δείχνουν  ότι  η  κάνναβη  μπορεί  να  βοηθήσει  τα  άτομα  να
ξεπεράσουν  τον  εθισμό,  ανακουφίζοντας  τα  συμπτώματα  απόσυρσης,
χαλαρώνοντας το άγχος και παρέχοντας ασφαλέστερη εναλλακτική λύση σε
επικίνδυνα και δυνητικά θανατηφόρα φάρμακα όπως οι αμφεταμίνες.

Για  παράδειγμα,  σύμφωνα  με  ένα  ψυχιατρικό  άρθρο  του  2013,  το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  εμπλέκεται  στις  νευροβιολογικές  διαδικασίες
που σχετίζονται  με  τον  εθισμό στα διεγερτικά[10].  Τα  κανναβινοειδή,  ή  οι
χημικές  ουσίες  στο  φυτό  της  κάνναβης,  μπορούν  να  στοχεύσουν  στο  ίδιο
σύστημα επιβράβευσης που επηρεάζουν και τα διεγερτικά. Με άλλα λόγια, η
ιατρική χρήση της κάνναβη θα μπορούσε να αντικαταστήσει πιο επικίνδυνα
φάρμακα.
[10] Stéphanie Olière, Antoine Jolette-Riopel, Stéphane Potvin, Didier Jutras-
Aswad “Modulation of the Endocannabinoid System: Vulnerability Factor and New Treatment 
Target for Stimulant Addiction” (Διαμόρφωση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος: 
Παράγοντας ευπάθειας και νέος στόχος θεραπείας για το εθισμό στα διεγερτικά) Front Psychiatry.
2013;4:109.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780360/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780360/
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8664/imipramine-oral/details
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8664/imipramine-oral/details


Περίληψη
“Η κάνναβη είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες παράνομες ουσίες ανάμεσα στους
χρήστες διεγερτικών όπως η κοκαΐνη και  οι  αμφεταμίνες.  Είναι  ενδιαφέρον ότι  η αύξηση των
πρόσφατων  στοιχείων  δείχνει  την  εμπλοκή  του  Ενδοκανναβινοειδούς  Συστήματος  (ΕΚΣ)  στις
νευροβιολογικές  διεργασίες  που  σχετίζονται  με  τον  εθισμό  στα  διεγερτικά.  Αυτό  το  άρθρο
παρουσιάζει μια ενημερωμένη ανασκόπηση με βαθιά γνώση του κεντρικού ρόλου του ΕΚΣ στη
νευροβιολογία  του  εθισμού  στα  διεγερτικά  και  των  επιπτώσεων  της  διαμόρφωσης  του  στις
συμπεριφορές  εθισμού.  Το  άρθρο  αυτό  αποσκοπεί:  (1)  να  ανασκοπήσει  το  ρόλο  της  χρήσης
κάνναβης και της διαμόρφωσης του ΕΚΣ στα νευροβιολογικά υποστρώματα του ψυχοδιεγερτικού
εθισμού και (2) να αξιολογήσει το δυναμικό των φαρμακολογικών στρατηγικών που βασίζονται σε
κανναβινοειδή για τη θεραπεία της εξάρτησης από τα διεγερτικά. Ένας αυξανόμενος αριθμός
μελετών υποστηρίζει έναν κρίσιμο ρόλο του ΕΚΣ και τη διαμόρφωσή του από συνθετικά ή φυσικά
κανναβινοειδή  σε  διάφορες  νευροβιολογικές  και  συμπεριφορικές  πτυχές  της  εξάρτησης  από
διεγερτικά.  Έτσι,  τα  κανναβινοειδή  ρυθμίζουν  τα  συστήματα  ανταμοιβής  του  εγκεφάλου  που
συμμετέχουν  στενά  στον  εθισμό  στα  διεγερτικά  και  παρέχουν  περαιτέρω  στοιχεία  ότι  το
κανναβινοειδές  σύστημα θα μπορούσε  να  διερευνηθεί  ως  ένας  πιθανός  στόχος  ανακάλυψης
φαρμάκων για τη θεραπεία του εθισμού σε διάφορες κατηγορίες διεγερτικών”.

Επίσης σε αυτό το άρθρο, οι συγγραφείς ανέφεραν μια μελέτη στην οποία 25
εξαρτημένοι  από  το  crack  κοκαΐνης, καπνίζουν  την  κάνναβη  για  να
ανακουφίσουν  τα  συμπτώματα  απόσυρσης.  Από  αυτά  τα  άτομα,  το  68%
σταμάτησε να χρησιμοποιεί crack κατά τη διάρκεια της εννεαμήνου μελέτης.

Μια καναδική μελέτη διερεύνησε επίσης τη σκόπιμη χρήση της κάνναβης[11]
για τη μείωση της χρήσης του crack κοκαΐνης μεταξύ των συμμετεχόντων στη
μελέτη. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ
σκόπιμης χρήσης κάνναβης και μειωμένης χρήσης crack.
[11] M. Eugenia Socías, Thomas Kerr, Evan Wood, Huiru Dong, Stephanie Lake, Kanna Hayashi, Kora
DeBeck, Didier Jutras-Aswad, Julio Montaner, M-J Milloya “Intentional cannabis use to reduce 
crack cocaine use in a Canadian setting: a 
longitudinal analysis” (Η σκόπιμη χρήση κάνναβης για τη μείωση της χρήσης crack κοκαΐνης σε 
μια τοποθεσία του Καναδά: μια διαχρονική ανάλυση) Addict Beh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewav. 2017 Sep;72:138–143.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5500311/ 
Περίληψη
“Ιστορικό: Δεν υπάρχουν αποτελεσματικές φαρμακοθεραπείες για τη θεραπεία των διαταραχών
χρήσης  crack.  Τα  αναδυόμενα  δεδομένα  υποδεικνύουν  ότι  τα  κανναβινοειδή  μπορούν  να
διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη μείωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται  με  την  κοκαΐνη.
Αυτή η μελέτη διερεύνησε τη σκόπιμη χρήση κάνναβης για τη μείωση της χρήσης  crack  μεταξύ
των ανθρώπων που χρησιμοποιούν παράνομες ουσίες (people wh) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewo use illicit drugs, PWUD).
Μέθοδοι:  Τα  δεδομένα ελήφθησαν  από  τρεις  υποψήφιες  ομάδες  PWUD στο  Βανκούβερ του

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5500311/


Καναδά. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από συμμετέχοντες που ανέφεραν σκόπιμη χρήση κάνναβης
για τον έλεγχο της χρήσης crack, χρησιμοποιήσαμε γενικευμένη γραμμική μοντελοποίηση μικτών
αποτελεσμάτων  για  να  υπολογίσουμε  την  ανεξάρτητη  επίδραση  τριών  προκαθορισμένων
περιπτώσεων σκόπιμης χρήσης κάνναβης (δηλαδή, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη
αναφορά σκόπιμης χρήσης για τη μείωση της χρήσης  crack) σχετικά με τη συχνότητα χρήσης
crack.
Αποτελέσματα: Μεταξύ του 2012 και του 2015, 122 συμμετέχοντες ανέφεραν τη χρήση κάνναβης
για  τη  μείωση  της  χρήσης  crack,  συνεισφέροντας  συνολικά  620  παρατηρήσεις.  Σε
αναπροσαρμοσμένες  αναλύσεις,  σε  σύγκριση  με  τις  προηγούμενες  περιόδους,  μετά  από
περιόδους που σχετίζονται  με μειωμένη συχνότητα χρήσης  crack (αναλογία προσαρμοσμένων
αποδόσεων [AOR] = 1,89, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI]: 1,02-3,45), αλλά όχι στις ει τούτουAOR] = 1,89, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [AOR] = 1,89, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI]: 1,02-3,45), αλλά όχι στις ει τούτουCI]: 1,02-3,45), αλλά όχι στις ει τούτου
περιόδου χρήσης (AOR = = 0,85,  95% CI:  0,51-1,41).  Η συχνότητα χρήσης κάνναβης μετά από
περιόδους ήταν υψηλότερη από ότι σε προηγούμενες περιόδους (AOR = 4,72, 95% CI: 2,47-8,99)
και παρουσίασε τάση χαμηλότερης συχνότητας από ότι σε εκούσιες περιόδους χρήσης κάνναβης
(AOR = 0,56, 95% CI: 0,32 -1,01).
Συμπεράσματα:  Μια  περίοδος  σκόπιμης  χρήσης  κάνναβης  για  τη  μείωση  της  χρήσης  crack
συσχετίστηκε με μειωμένη συχνότητα χρήσης  crack  σε επόμενες περιόδους μεταξύ των PWUD.
Περαιτέρω  κλινική  έρευνα  για  την  εκτίμηση  της  δυνατότητας  των  κανναβινοειδών  για  τη
θεραπεία των διαταραχών χρήσης crack είναι δικαιολογημένη”.

Τέλος, μια μελέτη στο περιοδικό Harm Reduction Journal βρήκε ότι ασθενείς
με  προβλήματα  κατάχρησης  ναρκωτικών  ή  αλκοολισμό  χρησιμοποιούν  την
κάνναβη ως εναλλακτική λύση για σκληρότερες ουσίες όπως η κοκαΐνη[12]. Οι
ερευνητές προτείνουν ότι η κάνναβη είναι μια αποτελεσματική θεραπεία ή
τουλάχιστον μια  ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι  των αμφεταμινών.
Δεν μπορούμε να πάρουμε υπερβολική δόση στην κάνναβη, αλλά μπορούμε
να πάρουμε υπερβολική δόση από αμφεταμίνες.
[12] (ό.π.) “Cannabis as a substitute for alcohol and other drugs” (Η κάνναβη ως υποκατάστατο 
για το αλκοόλ και άλλες ουσίες)

Η κάνναβη αλληλεπιδρά με το ανθρώπινο Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα (ΕΚΣ)
και ενεργοποιεί τους υποδοχείς κανναβινοειδών στον εγκέφαλο και σε άλλους
ιστούς.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών  βοηθούν  στη  ρύθμιση  λειτουργιών
όπως η αντίληψη του πόνου[13],  η  διάθεση,  η όρεξη και  η μνήμη.  Με τα
φάρμακα  κάνναβης,  οι  επιστήμονες  μπορούν  να  στοχεύσουν  αυτούς  τους
υποδοχείς  και  να  θεραπεύσουν  ένα  ευρύ  φάσμα  συνθηκών,
συμπεριλαμβανομένου του εθισμού στα ναρκωτικά.
[13] J Manzanares, MD Julian, A Carrascosa “Role of the Cannabinoid System in Pain Control and 
Therapeutic Implications for the Management of Acute and Chronic Pain Episodes” (Ο ρόλος του 



συστήματος κανναβινοειδών στον έλεγχο του πόνου και οι θεραπευτικές επιπτώσεις για τη 
διαχείριση επεισοδίων οξέος και χρόνιου πόνου) Curr Neuroph) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewarmacol. 2006 Jul;4(3):239–257.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430692/ 
Περίληψη
“Τα  εκχυλίσματα  κάνναβης  και  τα  συνθετικά  κανναβινοειδή  εξακολουθούν  να  θεωρούνται
ευρέως ως παράνομες ουσίες. Οι προκλινικές και οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να
καταλήξουν χρήσιμες στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
σχετίζονται  με  τον  οξύ  ή  χρόνιο  πόνο.  Η  ανακάλυψη  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών,  των
ενδογενών  τους  προσδεμάτων  και  των  μηχανισμών  για  τη  σύνθεση,  τη  μεταφορά  και  την
αποικοδόμηση  αυτών  των  οπισθόδρομων  αγγελιοφόρων,  μας  έχει  εξοπλίσει  με  νευροχημικά
εργαλεία για το σχεδιασμό νέων φαρμάκων. Οι ενεργοποιημένοι με αγωνιστές κανναβινοειδείς
υποδοχείς,  ρυθμίζουν  τα  όρια  της  αισθαλγησίας,  αναστέλλουν  την  απελευθέρωση  των  προ-
φλεγμονωδών  μορίων  και  εμφανίζουν  συνεργατικές  επιδράσεις  με  άλλα  συστήματα  που
επηρεάζουν  την  αναλγησία,  ιδιαίτερα  με  το  ενδογενές  οπιοειδές  σύστημα.  Οι  αγωνιστές
υποδοχέα  κανναβινοειδών  έχουν  δείξει  θεραπευτική  αξία  έναντι  φλεγμονωδών  και
νευροπαθητικών  πόνων,  καταστάσεων  που  συχνά  είναι  ανθεκτικές  στη  θεραπεία.  Αν  και  οι
ψυχοδραστικές επιδράσεις αυτών των ουσιών έχουν περιορισμένη κλινική πρόοδο για τη μελέτη
των  δράσεων  των  κανναβινοειδών  σε  μηχανισμούς  πόνου,  η  προκλινική  έρευνα  προχωράει
γρήγορα.  Για  παράδειγμα,  η  με  τον  CB1  μεσολαβούμενη  καταστολή  των  αποκρίσεων
ενεργοποίησης των ιστιοκυττάρων, η έμμεση διέγερση των υποδοχέων οπιοειδών με μεσολάβηση
του  CB2  και  η  ανακάλυψη  αναστολέων  είτε  για  τους  μεταφορείς  είτε  για  τα  ένζυμα  που
αποικοδομούν  τα  ενδοκανναβινοειδή  είναι  πρόσφατα  ευρήματα  που  υποδηλώνουν  νέες
θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αποφυγή ανεπιθύμητων παρενεργειών στο κεντρικό νευρικό
σύστημα. Σε αυτήν την ανασκόπηση, θα εξετάσουμε τις ελπιδοφόρες ενδείξεις των αγωνιστών
των υποδοχέων κανναβινοειδών για την ανακούφιση των επεισοδίων με οξύ και χρόνιο πόνο.
Πρόσφατα,  τα  εκχυλίσματα  του  Cannabis  sativa,  που  περιέχουν  γνωστές  δόσεις
τετραϋδροκανναβινόλης  και  κανναβιδιόλης,  έχουν  λάβει  έγκριση  στον  Καναδά  για  την
ανακούφιση  του  νευροπαθητικού  πόνου  στη  πολλαπλή  σκλήρυνση.  Απαιτούνται  περαιτέρω
διπλές τυφλές κλινικές δοκιμές ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο για την αξιολόγηση της πιθανής
θεραπευτικής  αποτελεσματικότητας  διαφόρων  φαρμάκων  με  βάση  τους  αγωνιστές  των
κανναβινοειδών για τον έλεγχο διαφορετικών τύπων πόνου”.

Ποια συμπτώματα μπορεί να θεραπεύσει η κάνναβη;
Η ιατρική χρήση της κάνναβης βοηθά στην ανακούφιση μιας ευρείας σειράς
συμπτωμάτων  που  προκύπτουν  από  διαφορετικές  συνθήκες  υγείας[14],
συμπεριλαμβανομένων και των συμπτωμάτων απόσυρσης λόγω εθισμού σε
αμφεταμίνες. Τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής και της
υγείας τους  με ένα σχέδιο θεραπείας,  με συμπεριφορική θεραπεία και  με
φάρμακα  κάνναβης.  Η  κάνναβη  μπορεί  να  θεραπεύσει  τα  ακόλουθα
συμπτώματα απόσυρσης σχετικά με την εξάρτηση από αμφεταμίνες:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430692/


* Φλεγμονή[15]
* Αϋπνία[16]
* Άγχος[17]
* Κατάθλιψη
* Εφιάλτες[18]
* Ναυτία από άλλα φάρμακα θεραπείας[19]
[14] “Conditions” (Καταστάσεις υγείας) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/ 
[15] “Medical Marijuana For Inflammation” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την φλεγμονή) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/inflammation/ 
[16] “Medical Marijuana For Insomnia” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την αϋπνία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/insomnia/ 
[17] “Medical Marijuana For Anxiety” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το άγχος) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/ 
[18] “Medical Marijuana For Nightmares” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τους εφιάλτες) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/nightmares/ 
[19] “Medical Marijuana For Nausea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την ναυτία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/ 

Η κάνναβη μπορεί επίσης να αυξήσει την όρεξη σε άτομα που αγωνίζονται για
να  μπορέσουν  να  φάνε  ενώ  είναι  εθισμένα  στις  αμφεταμίνες.  Τέλος,  η
κάνναβη βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης για την αντιμετώπιση των
επιδράσεων των διεγερτικών.

Μια μελέτη[20] που δημοσιεύθηκε το 2014 έδειξε ότι η κάνναβη μειώνει την
εγκεφαλική  βλάβη  που  σχετίζεται  με  τη  χρήση  μεθαμφεταμίνης,
υποδεικνύοντας ότι  η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί  να βοηθήσει  τα
άτομα να βιώνουν λιγότερη βλάβη όταν χρησιμοποιούν μεθαμφεταμίνες αν
παλεύουν με την αποχή.
[20] M. Paola Castelli, Camilla Madeddu, Alberto Casti, Angelo Casu, Paola Casti, Maria Scherma, 
Liana Fattore, Paola Fadda, M. Grazia Ennas “Δ9-Tetrahydrocannabinol Prevents 
Methamphetamine-Induced Neurotoxicity” (Η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη παρεμποδίζει την 
προκαλούμενη από μεθαμφεταμίνη νευροτοξικότητα) PLoS One. 2014;9(5):e98079.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028295/ 
Περίληψη
“Η μεθαμφεταμίνη (meth) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewamph) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewetamine, METH) είναι ένα ισχυρό ψυχοδιεγερτικό με νευροτοξικές
ιδιότητες. Η βαριά χρήση αυξάνει την ενεργοποίηση της νευρωνικής συνθάσης νιτρικού οξειδίου
(neuronal nitric oxide synth) χρησιμοποιώντας την National Institute of Mental Health Diagnostic Interviewase, nNOS), την παραγωγή υπεροξυνιτριτών, τη διέγερση μικρογλοίας
και  προκαλεί  υπερθερμία  και  ανορεκτικά  αποτελέσματα.  Οι  περισσότεροι  χρήστες  αναψυχής
METH  καταναλώνουν  επίσης  κάνναβη.  Προκλινικές  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  φυσικοί  (Δ9-
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τετραϋδροκανναβινόλη,  Δ9-THC)  και  συνθετικοί  αγωνιστές  CB1  και  CB2  υποδοχέων
κανναβινοειδών  ασκούν  νευροπροστατευτικά  αποτελέσματα  σε  διαφορετικά  μοντέλα
εγκεφαλικής  βλάβης.  Εδώ,  ερευνήσαμε  το  νευροπροστατευτικό  αποτέλεσμα της  Δ9-THC στην
επαγόμενη  από  METH νευροτοξικότητα  εξετάζοντας  την  ικανότητά  της  να  μειώνει  την
ενεργοποίηση  των  αστροκυττάρων  και  την  υπερέκφραση  nNOS  σε  επιλεγμένες  περιοχές  του
εγκεφάλου. Οι αρουραίοι που εκτέθηκαν σε  METH  νευροτοξικό σχήμα (4×10 mg/kg, με 2 ώρες
απόσταση)  υποβλήθηκαν πριν  ή μετά σε αγωγή με Δ9-THC (1  ή 3mg/kg)  και  θανατώθηκαν 3
ημέρες  μετά  την  τελευταία  χορήγηση  METH.  Η  ημιποσοτική  ανοσοϊστοχημεία  διεξήχθη
χρησιμοποιώντας αντισώματα κατά των nNOS και της Glial  Fibrillary Acidic Protein (GFAP).  Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μάρτυρες (i) η υπερέκφραση nNOS
που επάγεται από METH στο caudate-putamen (CPu) εξασθενήθηκε σημαντικά με προ- και μετα-
θεραπεία με αμφότερες τις δόσεις Δ9-THC (-19% και -28% για τα ζώα προ και μετά την αγωγή με
1mg/kg, -25% και -21% για τα ζώα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία πριν και μετά την αγωγή με
3mg/kg).  (ii)  η  επαγόμενη  από  METH  GFAP  ανοσοαντιδραστικότητα  (immunoreactivity,  IR)
μειώθηκε  σημαντικά  στην  CPu  με  μετεπεξεργασία  με  1mg/kg  Δ9-THC  (-50%)  και  με
προκατεργασία με 3mg/kg Δ9-ΤΗC (-  53%), (iii)  η προκαλούμενη από METH GFAP-IR μειώθηκε
σημαντικά στον prefrontal cortex (PFC) με προ- και μετα-θεραπεία και με τις δύο δόσεις Δ9-THC (-
34% και -47% για τα ζώα με 1mg/kg προ- και μετα-αγωγή, -37% και -29% για τα ζώα με  3mg/kg
προ-  και  μετά-  αγωγή).  Ο  ανταγωνιστής  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  CB1,  το  SR141716A
εξασθένησε  την  προκαλούμενη  από  METH  υπερέκφραση  nNOS  στην  CPu,  αλλά  απέτυχε  να
εξουδετερώσει τη μεσολαβούμενη από Δ9-THC αναγωγή του προκαλούμενου από METH GFAP-IR
τόσο στον PFC όσο και στην CPu. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η Δ9-THC μειώνει την
επαγόμενη  από  METH  εγκεφαλική  βλάβη  μέσω  αναστολής  της  έκφρασης  των  nNOS  και  της
ενεργοποίησης των αστροκυττάρων μέσω εξαρτώμενων από CB1 και ανεξάρτητων μηχανισμών,
αντίστοιχα”.

Ποιες είναι οι καλύτερες ποικιλίες που μπορείς να χρησιμοποιήσεις;
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι κάνναβης, Indica, Sativa και υβρίδια[21]. Κάθε
ποικιλία έχει μοναδικές ιδιότητες και επιδράσεις στο κάθε άτομο. Εκείνοι που
αναζητούν βοήθεια για τον εθισμό σε αμφεταμίνες θα πρέπει να μιλήσουν με
έναν γιατρό που έχει πιστοποίηση για την κάνναβη για να καθορίσουν την
καλύτερη ποικιλία για την κατάστασή τους και τον τρόπο ζωής τους. Ο γιατρός
μπορεί να συστήσει μια ποικιλία Indica[22] για τους ακόλουθους σκοπούς:
* Για την ανακούφιση του στρες και του άγχους που προκύπτουν από την 
απόσυρση
* Για να βοηθηθεί ο ασθενής να κοιμηθεί ενώ οι αμφεταμίνες φεύγουν από το
σώμα του
* Για να χαλαρώσει και να ξεπεράσει την ευερεθιστότητα που προκύπτει από 
την απόσυρση



* Για την ανακούφιση οποιουδήποτε σχετικού πόνου και φλεγμονής
* Για να τονωθεί η όρεξη και να τραφεί το σώμα
* Για να απολαύσει ποιοτικό ύπνο, αντί να βιώνει εφιάλτες που προκαλούνται
από τις αμφεταμίνες
[21] “Indica vs. Sativa” (Indica εναντίον Sativa) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabis-indica-vs-sativa/ 
[22] “Cannabis Indica” (Κάνναβη Indica) https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabis-
indica/ 

Μερικοί  ασθενείς  μπορεί  να  ωφεληθούν  περισσότερο  από  μια  ποικιλία
Sativa[23].  Για παράδειγμα, ένας γιατρός μπορεί να συστήσει  Sativa για να
αντικαταστήσει τις ενεργειακές επιδράσεις των διεγερτικών και να εμποδίσει
τον  ασθενή  να  αισθανθεί  κατάθλιψη.  Οι  ασθενείς  παρουσιάζουν  συνήθως
πεσμένη διάθεση που προκύπτει  από την απόσυρση από τις  αμφεταμίνες.
Αντί να ψάξουν για ένα διεγερτικό φάρμακο, θα μπορούσαν να επιλέξουν μια
ασφαλέστερη  εναλλακτική  λύση,  την  κάνναβη.  Μια  ποικιλία  Sativa  θα
μπορούσε να βοηθήσει έναν ασθενή για να:
* Αποκτήσει μια ανεβασμένη διάθεση για να ξεπεράσει την κατάθλιψη που 
σχετίζεται με την απόσυρση
* Έχει αυξημένη ενέργεια για να παραμείνει σε τροχιά μέσα στην θεραπεία
* Νιώσει κίνητρα για άσκηση, κοινωνικοποίηση και επιλογές υγιεινής ζωής
* Απολαύσει μια αίσθηση ευεξίας
* Εστιάσει στους στόχους παρά στα συμπτώματα απόσυρσης
[23] “Cannabis Sativa” (Κάνναβη Sativa) https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabis-
sativa/ 

Οι  ποικιλίες  Sativa  αντιμετωπίζουν  την  κατάθλιψη  και  την  ΔΕΠΥ  και  θα
μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις επιβλαβείς και εθιστικές αμφεταμίνες. Οι
ποικιλίες υβρίδια περιέχουν χαρακτηριστικά και από τα δυο υποείδη, δηλ. και
Sativa και Indica.

Ποιες είναι οι καλύτερες μέθοδοι χρήσης;
Ένας πιστοποιημένος γιατρός θα συστήσει την καλύτερη μέθοδο λήψης για
την ιατρική χρήση της κάνναβης για την τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς.
Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής είναι ευάλωτος σε ερεθισμό στον λαιμό και
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τον πνεύμονα, θα ήταν πιο υγιεινό για αυτόν να αποφύγει το κάπνισμα της
κάνναβης. Έτσι, είναι σημαντικό για το άτομο να επιλέξει μια μέθοδο που να
είναι  άνετο  με  αυτήν.  Τα  άτομα  που  αγωνίζονται  με  τον  εθισμό  στις
αμφεταμίνες μπορεί να εξετάσουν τις ακόλουθες μεθόδους κατανάλωσης της
κάνναβης[24].
* Βρώσιμα: Τα βρώσιμα μπορεί να περιλαμβάνουν κουλουράκια, brownies, 
κρακεράκια, καραμέλες ή άλλες μορφές απολαυστικών κερασμάτων 
ενισχυμένα με κάνναβη. Τα άτομα που αγωνίζονται με τα συμπτώματα 
απόσυρσης μπορεί να επιλέξουν βρώσιμα για τις μακροχρόνιες επιδράσεις 
τους ώστε να βοηθηθούν να περάσουν άλλη μια ημέρα χωρίς αμφεταμίνες. 
Το μειονέκτημα για τα βρώσιμα είναι ότι μπορεί να χρειαστούν 30 λεπτά ή 
περισσότερο για να επιδράσουν.
* Ατμοποίηση: Η ατμοποίηση της κάνναβης περιλαμβάνει την παραγωγή και 
την εισπνοή ατμών κάνναβης. Είναι λιγότερο επιβλαβής ως μέθοδος εισπνοής 
για τους πνεύμονες από το παραδοσιακό κάπνισμα και παρέχει γρήγορη 
ανακούφιση για τα συμπτώματα.
* Υπόθετα: Εάν ένα άτομο θέλει να προστατεύσει τους πνεύμονες και το 
λαιμό του από τη θερμότητα του καπνού ή των ατμών ή έχει προβλήματα 
στην κατάποση χαπιών, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο της λήψης της 
φαρμακευτικής ουσίας της κάνναβης σε μορφή υπόθετου. Τα υπόθετα 
απορροφώνται μέσω του παχέος εντέρου και δουλεύουν γρήγορα για την 
ανακούφιση των συμπτωμάτων. Τα αποτελέσματα είναι μακροχρόνια.
[24] “How to Use Medical Cannabis” (Πώς να χρησιμοποιήσεις την κάνναβη για ιατρικούς 
σκοπούς) https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/ 

Άλλες συνήθεις μέθοδοι χορήγησης της κάνναβης περιλαμβάνουν:
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* Τοπική εφαρμογή
* Βάμματα
* Κάψουλες
* Dabbing
* Διαδερμικά έμπλαστρα
* Ποτά με κάνναβη
* Κατανάλωση ακατέργαστης κάνναβης

Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες της θεραπείας με την ιατρική 
χρήση της κάνναβης;
Η  κατανάλωση  κάνναβης  για  την  αντιμετώπιση  της  εξάρτησης  από
αμφεταμίνες  μπορεί  να οδηγήσει  σε κάποιες παρενέργειες.  Ωστόσο,  αυτές
είναι ήπιες σε σύγκριση με τις επιπτώσεις της κατάχρησης αμφεταμίνης και
εξαρτώνται από την ποσότητα δοσολογίας, την τρέχουσα κατάσταση υγείας
του χρήστη και τον τύπο της ποικιλίας που θα καταναλωθεί. Ένας γιατρός θα
συζητήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπείας με κάνναβη
για να βοηθήσει τους ασθενείς να προσδιορίσουν την καλύτερη ποικιλία και
δόση  για  τις  ελάχιστες  δυνατές  παρενέργειες.  Ορισμένες  συχνές
ανεπιθύμητες  παρενέργειες  της  ιατρικής  χρήσης  της  κάνναβης[25]
περιλαμβάνουν:
* Ξηροστομία[26]
* Πείνα[27]
* Κόκκινα μάτια[28]
* Βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης[29]
* Αποδυναμωμένη κρίση
* Νωθρότητα[30]
* Αυξημένος καρδιακός ρυθμός[31]
[25] “Medical Marijuana Side Effects” (Παρενέργειες στην ιατρική χρήση της κάνναβης) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/medical-marijuana-side-effects/ 
[26] “Dry Mouth and Thirst” (Ξηροστομία και δίψα) https://www.marijuanadoctors.com/side-
effects/dry-mouth-thirst/ 
[27] “Hunger” (Πείνα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/hunger/ 
[28] “Red Eyes” (Κόκκινα μάτια) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/red-eyes/ 
[29] “Short-Term Memory Loss” (Βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης) 
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/short-term-memory-loss/
[30] “Drowsiness” (Νωθρότητα) https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/drowsiness/ 

https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/drowsiness/
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[31] “Increased Heart Rate” (Αυξημένη καρδιακή συχνότητα) https://www.marijuanadoctors.com/
side-effects/increased-heart-rate/ 

Για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών, οι ασθενείς θα πρέπει
πάντα να ακολουθούν τις συστάσεις του γιατρού. Παρομοίως, οι ασθενείς θα
πρέπει να εξετάζουν την ώρα της ημέρας όταν παίρνουν τα φάρμακά τους. Για
παράδειγμα, η λήψη μια ποικιλίας Sativa πριν από την ώρα του ύπνου μπορεί
να κρατήσει τον ασθενή ξύπνιο. Ομοίως, η κατανάλωση μιας ποικιλίας Indica
στη μέση της ημέρας μπορεί να κάνει προκαλέσει μια κούραση στον ασθενή
που δεν θα θέλει να κοιμηθεί.

Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για την εξάρτηση από τα
Οπιούχα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Opiate Dependence”

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/ 
Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical

Officer, January 28, 2019)

Ενώ  ένα  πρόσφατο  ρεπορτάζ  του  CNN  δείχνει  ότι  ο  αριθμός  των  νέων
περιπτώσεων τοξικομανίας στις ΗΠΑ συνεχίζει να ανεβαίνει[1], λίγα άτομα με
εξάρτηση  από  τα  οπιούχα  αναζητούν  θεραπεία.  Σύμφωνα  με  το  CNN,  ο
αριθμός  των  ανθρώπων που ζουν  με  εξάρτηση από τα  οπιούχα  αυξήθηκε
σχεδόν κατά 500% μεταξύ του 2010 και του 2016. Κατά τη διάρκεια της ίδιας

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/increased-heart-rate/
https://www.marijuanadoctors.com/side-effects/increased-heart-rate/


εξάχρονης  περιόδου,  ο  αριθμός  των  ατόμων  που  ζητούσαν  βοήθεια  για
φαρμακευτική αγωγή για την απεξάρτηση από τα οπιοειδή αυξήθηκε μόνο
κατά 65%.
[1] “Opioid addiction rates continue to skyrocket” (Τα ποσοστά εθισμού στα οπιοειδή συνεχίζουν 
να ανεβαίνουν σε δυσθεώρητα ύψη) https://edition.cnn.com/2017/06/29/health/opioid-
addiction-rates-increase-500/index.html 

Το πρόβλημα της εξάρτησης από τα οπιούχα είναι μια πραγματικότητα. Και
είναι μια κατάσταση που αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό, σε τέτοιο βαθμό
που  πλέον  χαρακτηρίζεται  ως  επιδημία.  Ευτυχώς,  υπάρχουν  διαθέσιμες
εξαιρετικά αποτελεσματικές επιλογές για τη θεραπεία των εθισμών και των
εξαρτήσεων αυτού του τύπου,  συμπεριλαμβανομένης και  της  επιλογής για
την ιατρική χρήση της κάνναβης για την απεξάρτηση από τα οπιοειδή.

Τι είναι η εξάρτηση από τα οπιοειδή;
Τα  οπιούχα  φάρμακα  είναι  τόσο  σωματικά  όσο  και  ψυχολογικά  εθιστικά.
Αρκετά φάρμακα εμπίπτουν στην περιγραφή των οπιούχων, όπως:
* Abstral 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/abstral/ 
* Actiq 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/actiq/ 
* Codeine https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/codeine/ 
* Demerol https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/demerol/ 
* Dilaudid https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/dilaudid/ 
* Dolophine https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/dolophine/ 
* Duragesic https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/duragesic/ 
* Exalgo 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/exalgo/ 
* Fentora https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/
fentora/ 
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* Hysingla ER https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/hysingla-er/ 
* Kadian 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/kadian/ 
* Lorcet 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/lorcet/ 
* Lortab 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/lortab/ 
* Methadose https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/methadose/ 
* Morphabond https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/morphabond/ 
* MS Contin https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/ms-contin/ 
* Naloxone https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/naloxone/ 
* Norco 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/norco/ 
* Onsolis https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/
onsolis/ 
* Oxaydo https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/
oxaydo/ 
* Oxycodone https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/oxycodone/ 
* OxyContin https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/oxycontin/ 
* Roxicet 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/roxicet/ 
* Vicodin https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-dependence/
vicodin/ 
* Zohydro ER https://www.marijuanadoctors.com/conditions/opiate-
dependence/zohydro-er/ 

Πολλά από τα φάρμακα που συνήθως συνταγογραφούνται για τη θεραπεία
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του πόνου είναι οπιοειδή φάρμακα. Ενώ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά για
την εξουδετέρωση της αίσθησης του πόνου, είναι επίσης και πολύ εθιστικά
και  η  ανάπτυξη  εξάρτησης  από  αυτά  τα  φάρμακα  είναι  πολύ  εύκολο  να
συμβεί. Μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν από παυσίπονο σε παυσίπονο με την
ελπίδα να βρουν ανακούφιση από τον χρόνιο πόνο τους.

Η  εξάρτηση  από  οπιοειδή  έρχεται  σε  πολλές  μορφές.  Μερικοί  άνθρωποι
εξαρτώνται από τα οπιούχα μετά από κάποιο ατύχημα. Άλλοι αναπτύσσουν
εξάρτηση  μέσω  της  χρήσης  παράνομων  ναρκωτικών  και  κατάχρησης.
Ανεξάρτητα  από  το  μονοπάτι,  η  εξάρτηση  από  τα  οπιούχα  μπορεί  να
καταλάβει εντελώς την ζωή σου. Είτε ο πόνος ή το άγχος που κάποιος μπορεί
να αντιμετωπίζει  είναι  αβάσταχτα χωρίς  φαρμακευτική αγωγή. Κάποιος θα
αντιμετωπίσει  φυσικές  αντιδράσεις  καθώς  με  τον  καιρό  θα  χρειαστεί  να
παίρνει  πολλά  περισσότερα.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  αντιμετώπιση  και  οι
θεραπείες είναι διαθέσιμες για να προσφέρουν βοήθεια και ανακούφιση για
την εξάρτηση από τα οπιούχα.

Τα συμπτώματα της εξάρτησης από τα οπιούχα
Οι φυσικές εκδηλώσεις μια εξάρτησης από ένα οπιούχο παρουσιάζονται με
διαφορετικούς τρόπους σε κάθε άτομο που επηρεάζεται. Υπάρχουν, ωστόσο,
κάποιες αρκετά συνεπείς παρενέργειες της κατάχρησης των οπιούχων. Αυτό
συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση των υπερβολικών δόσεων οπιούχων.

Πρώτον,  τα  συμπτώματα  της  χρήσης  οπιούχων  περιλαμβάνουν  συνήθως
τουλάχιστον μερικά από τα ακόλουθα:
* Δυσκοιλιότητα[2]
* Νωθρότητα
* Γνωστική θολούρα
* Ναυτία[3]
* Αργή αναπνοή
[2] “Medical Marijuana For Constipation” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την δυσκοιλιότητα) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/constipation/ 
[3] “Medical Marijuana For Nausea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την ναυτία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/ 

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/constipation/


Άλλα,  λιγότερο  εμφανή  συμπτώματα  κατάχρησης  οπιούχων  μπορεί  να
εμφανιστούν σε κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο που φαίνεται να λαμβάνει
υπερβολικά  μεγάλη  ποσότητα  συνταγογραφούμενων  φαρμάκων.  Αν
παρατηρήσεις ότι κάποια από τα φάρμακα σου λείπουν, αυτό θα μπορούσε
να είναι ακόμα ένα σημάδι ότι κάποιο κοντινό σου άτομο κάνει κατάχρηση
οπιούχων.

Όταν ένα άτομο περνά σε κατάσταση εξάρτησης ή κατάχρησης οπιούχων, η
υπερβολική  δόση  αποτελεί  μια  άμεση  ανησυχία.  Εάν  εσύ  ή  κάποιο
αγαπημένο σου πρόσωπο εμφανίζει τα ακόλουθα συμπτώματα υπερβολικής
δόσης οπιούχων, η U.S. National Library of Medicine προτείνει να καλέσεις
αμέσως για πρώτες βοήθειες:
* Χαλαρό σώμα
* Υγρό δέρμα
* Εξαιρετική ωχρότητα στο πρόσωπο
* Νύχια ή χείλη μπλε ή μοβ απόχρωσης
* Αργή ή σταματημένη αναπνοή
* Αργή ή σταματημένη καρδιά
* Αδυναμία ομιλίας
* Αδυναμία να ξυπνήσει
* Έμετος με ήχους πνιγμού
[4] “Opioid Misuse and Addiction (Also called: Opioid Abuse and Addiction, Opioid Use Disorder)”
(Κατάχρηση και εθισμός στα οπιοειδή (επίσης ονομάζεται και ως: Διαταραχή χρήσης οπιοειδών))
https://medlineplus.gov/opioidmisuseandaddiction.html 

Ενώ  ο  εθισμός  στα  οπιούχα  είναι  θεραπεύσιμος,  η  απουσία  θεραπείας
αυξάνει  τους  κινδύνους  υπερδοσολογίας,  γεγονός  που  μπορεί  να  έχει

https://medlineplus.gov/opioidmisuseandaddiction.html


θανατηφόρες συνέπειες.

Αιτίες της εξάρτησης από οπιούχα
Δυστυχώς, μία από τις πιο κοινές αιτίες της εξάρτησης από τα οπιούχα είναι
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα για τον πόνο. Τα άτομα που χρειάζονται
φάρμακα για να διαχειριστούν τον πόνο από ένα ευρύ φάσμα αιτιών μπορεί
να  βρεθούν  εξαρτώμενα  από  αυτά  τα  φάρμακα.  Σε  αυτές  τις  αιτίες
περιλαμβάνονται καταστάσεις όπως:
* Αυτοκινητιστικά ατυχήματα
* Πόνος στον καρκίνο ή καρκίνος
* Οδοντικός πόνος από λοιμώξεις ή τραυματισμούς
* Τραυματισμοί
* Μετεγχειρητικός πόνος

Μερικοί άνθρωποι ξεκινούν την πορεία τους προς τον εθισμό στα οπιούχα
μέσω  της  χρήσης  παράνομων  ουσιών  όπως  οι  ναρκωτικές  ουσίες  ηρωίνη,
όπιο, μεθαδόνη και ναρκωτικά στην μαύρη αγορά. Τελικά, η αιτία του εθισμού
στα  οπιοειδή  είναι  οι  υποδοχείς  που  υπάρχουν  στον  εγκέφαλό  μας  που
δημιουργούν τεχνητές ενδορφίνες,  στις οποίες ο εγκέφαλός σας αρχίζει  να
βασίζεται για να αισθάνεται καλά.

Αυτές οι ψευδείς ενδορφίνες μπορούν να εξαπατήσουν το σώμα μας για να
σταματήσει  την  παραγωγή  των  δικών  του  ενδορφινών,  οπότε  αρχίζει  να
χρειάζεται το φάρμακο ή το παράνομο ναρκωτικό για να νιώσει καλά. Καθώς
αυτό  συμβαίνει,  το  σώμα  αναπτύσσει  ανοχή  στα  οπιούχα  και  χρειάζεται
περισσότερα από αυτά για να παράγουν το ίδιο ευχάριστο αποτέλεσμα.

Τύποι εξάρτησης από τα οπιοειδή
Μερικοί  από  τους  συνηθέστερους  τύπους  εξαρτήσεων  από  οπιούχα
προέρχονται από τα παυσίπονα, την ηρωίνη και την μεθαδόνη.
* Παυσίπονα με συνταγή: Τα φάρμακα αυτά, όπως το OxyContin, το Vicodin 
και η μορφίνη, συχνά συνταγογραφούνται για τη θεραπεία του μέτριου έως 
σοβαρού πόνου και πρέπει να είναι μόνο βραχυπρόθεσμες λύσεις για τη 
διαχείριση του πόνου. Ακόμα κι αν ακολουθήσεις προσεκτικά τις οδηγίες που 



παρέχονται, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξεις μια εξάρτηση από
αυτά τα φάρμακα επειδή είναι πάρα πολύ εθιστικά.
* Ηρωίνη: Ακόμη μια άλλη ισχυρή εθιστική ουσία, η ηρωίνη ενέχει επίσης 
μεγαλύτερους κινδύνους που σχετίζονται με λοίμωξη, αποστήματα και 
καταστάσεις όπως η ενδοκαρδίτιδα, πέραν του αυξημένου κινδύνου 
υπερδοσολογίας.
* Μεθαδόνη: Η μεθαδόνη είναι ένα φάρμακο που συχνά συνταγογραφείται 
για να βοηθήσει στη θεραπεία των εξαρτήσεων από τα οπιούχα. Δυστυχώς, 
πολλοί άνθρωποι αποκτούν με αυτήν μια νέα εξάρτηση και την 
χρησιμοποιούν ως συμπλήρωμα και όχι ως εργαλείο για την εξάλειψη του 
αρχικού εθισμού.

Επιδράσεις της εξάρτησης από τα οπιοειδή
Τα  άμεσα  αποτελέσματα  της  εξάρτησης  από  τα  οπιούχα  για  πολλούς
ανθρώπους είναι η ευφορία που προκαλεί ευχαρίστηση και χαλάρωση από τη
λήψη του φαρμάκου. Κάποιοι μπορεί να την αναφέρουν ως “γαλήνη”, ενώ
άλλοι  το  συγκρίνουν  με  μια  αίσθηση  εσωτερικής  ειρήνης.  Ανεξάρτητα,  τα
συναισθήματα της ειρήνης και της ικανοποίησης είναι βραχύβια.

Μόλις τελειώσει η αρχική ευχαρίστηση, οι περισσότεροι χρήστες βιώνουν μια
αίσθηση  ανησυχίας  και  διέγερσης  μαζί  με  μια  σειρά  άλλων  δυσάρεστων
αισθήσεων.  Μερικοί  άνθρωποι  εμφανίζουν  συμπτώματα  και  ανεπιθύμητες
παρενέργειες από τα οπιοειδή, όπως είναι τα ακόλουθα, όταν επανέρχονται
μετά από τις επιδράσεις των οπιούχων[5]:
* Άγχος[6]
* Δυσκοιλιότητα
* Διάρροια[7]
* Έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή
* Αλλαγές στην διάθεση
* Δάκρυα
[5] “Marijuana vs. Opiates” (Κάνναβη εναντίον οπιούχων) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/marijuana-vs-opiates/ 
[6] “Medical Marijuana For Anxiety” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το άγχος) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/ 
[7] “Medical Marijuana For Diarrhea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την διάρροια) 

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/
https://www.marijuanadoctors.com/blog/marijuana-vs-opiates/


https://www.marijuanadoctors.com/conditions/diarrhea/ 

Και το χειρότερο, είναι η συνεχής λαχτάρα για περισσότερο. Το κλειδί είναι να
θυμόμαστε ότι υπάρχουν επιλογές για την θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης
της  κάνναβης  για  την  αντιμετώπιση  της  εξάρτησης  από  τα  οπιούχα  και  η
ελπίδα για την υπέρβαση της εξάρτησης από τα οπιούχα.

Στατιστικές για την εξάρτηση από οπιούχα
Τα  στατιστικά  στοιχεία  σχετικά  με  την  εξάρτηση  από  τα  οπιούχα  είναι
συγκλονιστικά  και  προσφέρουν μερικές  πολύ αποκαλυπτικές  πτυχές.  Αυτοί
είναι μερικοί από τους αριθμούς που σχετίζονται με τον εθισμό στα οπιοειδή
στις ΗΠΑ:
* Περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται σήμερα από τα οπιοειδή 
στις ΗΠΑ, αναφέρει το Medscape[8].
* Οι τρέχουσες εκτιμήσεις είναι ότι 23% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν 
ηρωίνη είχαν αναπτύξει εξάρτηση από τα οπιοειδή, σύμφωνα με την 
American Society of Addiction Medicine.
* Περισσότεροι από 115 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από υπερβολική 
δόση οπιοειδών στις ΗΠΑ μόνο, λέει το National Institute on Drug Abuse.
* Το 2015, πάνω από 33.000 θάνατοι επήλθαν ως αποτέλεσμα μιας 
υπερβολικής δόσης οπιοειδών, αναφέρει το Scientific American.
* Οι θάνατοι από υπερβολική δόση που σχετίζονται με συνταγογραφούμενα 
οπιοειδή ανακουφιστικά του πόνου έχουν αυξηθεί τρεις φορές τα τελευταία 
20 χρόνια, σύμφωνα με το National Institute on Drug Abuse.
[8] “Opioid Abuse” (Κατάχρηση οπιοειδών) https://emedicine.medscape.com/article/287790-
overview 
[9] “Opioid Addiction 2016 Facts & Figures” (Εθισμός στα Οπιοειδή, Γεγονότα & Αριθμοί για το 
2016) https://www.asam.org/docs/default-source/advocacy/opioid-addiction-disease-facts-
figures.pdf 
[10] “Opioid Overdose Crisis” (Κρίση υπερβολικής δόσης οπιοειδών) https://www.drugabuse.gov/
drugs-abuse/opioids/opioid-overdose-crisis 
[11] “High Hopes Ride on Marijuana Amid Opioid Crisis” (Υψηλές προσδοκίες για την κάνναβη εν 
μέσω της κρίσης των οπιοειδών) https://www.scientificamerican.com/article/high-hopes-ride-on-
marijuana-amid-opioid-crisis/ 
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Με αυτά τα στατιστικά στοιχεία, η υπόσχεση της αποτελεσματικής θεραπείας
για  την  εξάρτηση  από  τα  οπιούχα  είναι  η  μοναδική  ελπίδα  και  αξίζει  να
προσκολληθεί κάποιος σε αυτήν, αν εσύ ή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο
αγωνίζεται με αυτό το συγκεκριμένο τύπο εθισμού.

Τρέχουσες θεραπείες που διατίθενται για την εξάρτηση από τα 
οπιοειδή και οι παρενέργειες τους
Οι  πιο  αποτελεσματικές  θεραπείες  για  την  εξάρτηση  από  τα  οπιούχα
περιλαμβάνουν  έναν  συνδυασμό  φαρμάκων  και  εντατικής  θεραπείας.  Σε
ορισμένες  περιπτώσεις,  οι  γιατροί  πρέπει  να  χορηγούν  θεραπείες  για  να
αντιμετωπίσουν τις συνυπάρχουσες φυσικές και ψυχικές συνθήκες. Τα κοινά
φάρμακα  που  χρησιμοποιούνται  για  τη  θεραπεία  της  εξάρτησης  από  τα
οπιούχα περιλαμβάνουν:
* Βουπρενορφίνη
* Κλονιδίνη
* Μεθαδόνη
* Ναλτρεξόνη με εκτεταμένη απελευθέρωση

Μερικά από αυτά τα φάρμακα απαιτούν από τους ασθενείς να περάσουν από
έναν  πλήρη  κύκλο  αποτοξίνωσης  πριν  από  τη  χορήγηση  τους  και  όλα  τα
φάρμακα  πρέπει  να  συνδυαστούν  με  συμβουλευτική  συμπεριφοράς,
σύμφωνα με το National Institute on Drug Abuse[12].
[12] “Effective Treatments for Opioid Addiction” (Αποτελεσματικές θεραπείες για την εξάρτηση 
από οπιοειδή) https://www.drugabuse.gov/publications/effective-treatments-opioid-addiction/
effective-treatments-opioid-addiction 
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Στην  περίπτωση  υπερδοσολογίας  οπιοειδούς,  η  ναλοξόνη  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί για την παροχή μιας ταχείας αντίδρασης για την αναστροφή
της υπερδοσολογίας. Η ναλοξόνη διατίθεται σήμερα σε τρεις μορφές:
* Ενέσιμη
* Αυτόματα ενέσιμη
* Ρινικό σπρέι

Η  εξάρτηση  από  οπιούχα  δεν  είναι  κάτι  που  πρέπει  να  ληφθεί  ελαφρώς.
Μπορεί  να  έχει  καταστροφικές  συνέπειες  για  όσους  δεν  ζητούν  βοήθεια.
Ωστόσο, η πρόγνωση δεν είναι πλέον τόσο ζοφερή όσο ήταν στο παρελθόν,
χάρη  στην  ευρύτερη  διαθεσιμότητα  προγραμμάτων  θεραπείας  και  με
θεραπείες αναστροφής της υπερβολικής δόσης, όπως η ναλοξόνη. Επιπλέον,
η ιατρική χρήση της κάνναβης δείχνει να έχει υπόσχεση στο ότι βοηθά τους
ανθρώπους να ξεπεράσουν την εξάρτηση από τα οπιούχα.

Πώς και γιατί η κάνναβη μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική 
θεραπεία για την εξάρτηση από τα οπιοειδή
Υπάρχει σχέση μεταξύ οπιοειδών και κάνναβης. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι
η κάνναβη δεν αποτελεί μια ουσία πύλη προς τον εθισμό στα οπιούχα. Το
μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που χρησιμοποιούν κάνναβη δεν προχωρούν
σε “σκληρότερες” ουσίες[13], αναφέρει το National Institute on Drug Abuse.
Αντίθετα, είναι μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση σε φάρμακα για τον πόνο.
Επιπλέον, μερικά στοιχεία δείχνουν ακόμη και ένα από τα βασικά συστατικά
της  κάνναβης,  η κανναβιδιόλη (CBD)[14],  βοηθά να σταματήσουν οι  πόθοι
που συνάδουν με την εξάρτηση από τα οπιοειδή[15].
[13] “Is marijuana a gateway drug?” (Είναι η κάνναβη μια ουσία πύλη για τα ναρκωτικά;) https://
www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-gateway-drug 
[14] “Cannabidiol (CBD)” (Η κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[15] “Marijuana Can Save Lives” (Η κάνναβη μπορεί να σώσει τις ζωές) 
https://www.nytimes.com/2018/02/08/opinion/marijuana-opiates-jeff-sessions.html 

Σύμφωνα με κάποια έρευνα, τα άτομα στρέφονται προς την κάνναβη για να
ανακουφίσουν τον πόνο τους[16],  και  όταν το κάνουν,  αποφεύγουν τα πιο
επιβλαβή,  εθιστικά  φάρμακα.  Τα  ευρήματα  της  έρευνας  υποστηρίζουν  τη
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θεωρία  ότι  ορισμένα  άτομα  θα  αντικαταστήσουν  τα  συνταγογραφούμενα
φάρμακα  όπως  τα  οπιοειδή  με  την  κάνναβη.  Και  οι  άνθρωποι  έχουν
χρησιμοποιήσει  την κάνναβη για τα παυσίπονα αποτελέσματα της εδώ και
πάρα πολύ καιρό[17].
[16] “After Medical Marijuana Legalized, Medicare Prescriptions Drop For Many Drugs” (Μετά 
την νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης, οι συνταγές στο Medicare μειώνονται για 
πολλά φάρμακα) https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/07/06/484977159/after-
medical-marijuana-legalized-medicare-prescriptions-drop-for-many-drugs?t=1576481630530 
[17] “High Hopes Ride on Marijuana Amid Opioid Crisis” (Μεγάλες προσδοκίες για την κάνναβη 
εν μέσω της κρίσης των οπιοειδών) https://www.scientificamerican.com/article/high-hopes-ride-
on-marijuana-amid-opioid-crisis/ 

Για τα άτομα που χρησιμοποιούν οπιοειδή για να ανακουφίσουν τις οδυνηρές
καταστάσεις που βιώνουν, η λήψη αυτών των εθιστικών φαρμάκων μπορεί να
έχει  αντίκτυπο στην ευημερία και  την υγεία τους.  Μπορούν ακόμα και  να
χρησιμοποιήσουν την κάνναβη μαζί με τα οπιοειδή[18] για να μειώσουν την
ανάγκη τους για μεγαλύτερες δόσεις.  Η κάνναβη για την εξάρτηση από τα
οπιούχα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση από τα οπιοειδή ενώ
ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και τα συμπτώματά τους.
[18] “Can I Use Medical Marijuana With Opiates or Narcotics?” (Μπορώ να χρησιμοποιήσω την 
κάνναβη μαζί με με οπιούχα ή φάρμακα;) https://www.marijuanadoctors.com/blog/marijuana-
opiates-narcotics/ 

Η  κάνναβη  για  την  εξάρτηση  από  τα  οπιούχα  λειτουργεί  με  το
ενδοκανναβινοειδές  μας  σύστημα (ΕΚΣ)  και  με  το  οπιοειδές  σύστημα.  Στη
συνέχεια,  το  ΕΚΣ  αλληλεπιδρά  με  διάφορες  περιοχές  του  οπιοειδούς
συστήματος.  Από  την  άλλη  πλευρά,  τα  συνταγογραφούμενα  οπιοειδή  δεν
αλληλεπιδρούν με το ΕΚΣ όπως το κάνει η κάνναβη. Οι χημικές ενώσεις της
κάνναβης μπορούν:
* Να αναστείλουν τον νευροπαθητικό πόνο
* Να ξεκινήσουν μια αίσθηση “ευφορίας” με την κυκλοφορία των ενδορφινών
* Να μειώσουν την συσσώρευση υγρού στο σημείο της βλάβης (δηλ. 
καταστέλλουν το οίδημα)
* Να μπλοκάρουν τα σήματα πόνου προς τον εγκέφαλο, με παρόμοιο τρόπο 
όπως κάνουν και τα οπιοειδή
* Να μειώσουν την φλεγμονή που προκαλεί σωματικό πόνο
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* Να δράσουν σαν χαλαρωτικά των μυών και να ανοίξουν τα συσταλμένα 
αιμοφόρα αγγεία
[19] “Endocannabinoid System Overview” (Επισκόπηση του Ενδοκανναβινοειδούς Συστήματος) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/endocannabinoid-system/ 

Η κάνναβη κάνει παρόμοια πράγματα στον εγκέφαλό μας, όπως κάνουν και τα
οπιοειδή, όπως είναι η παρεμπόδιση των σημάτων του πόνου και η επίδραση
στο να νιώθουμε καλά. Αλλά τα κανναβινοειδή στη κάνναβη, όπως η CBD[20],
η  THC[21],  η  CBN[22]  και  η  CBC[23],  δουλεύουν  επίσης  μεθοδικά  για  να
χαλαρώσουν  τον  κατεστραμμένο  ιστό  του  σώματος  και  να  μειώσουν  τη
φλεγμονή.  Και  η  CBD  έχει  τη  δυνατότητα  να  βοηθήσει  με  τους  χρόνιους
πόνους  που  συχνά  αντιμετωπίζουν  οι  άνθρωποι  με  εθισμό  τους  στα
οπιοειδή[24].
[20] “Cannabidiol (CBD)” (Κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[21] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/ 
[22] “Cannabinol (CBN)” (Κανναβινόλη (CBN)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabinol-cbn/ 
[23] “Cannabichromene (CBC)” (Κανναβιχρωμένη (CBC)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabichromene-cbc/ 
[24] “Medical Marijuana Treatment for Opiate Addiction” (Η θεραπεία με την ιατρική χρήση της 
κάνναβης για την εξάρτηση από τα οπιοειδή) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/marijuana-treatment-for-opiate-addiction/ 

Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την εξάρτηση από τα οπιοειδή είναι μια
ασφαλέστερη  επιλογή  επειδή  δεν  είναι  σωματικά  εθιστική  και  δεν  έχει
αναφορές  θανάτου  από  υπερβολική  δόση.  Δεν  μπορεί  να  δημιουργεί  μια
ανοχή στην κάνναβη όπως γίνεται με τα οπιοειδή[25].
[25] “Marijuana and Reduced Opioid Deaths” (Κάνναβη και μειωμένοι θάνατοι από οπιοειδή) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/marijuana-and-reduced-opioid-deaths/ 
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Μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για την κάνναβη είναι ότι σε χώρες όπου η
ιατρική χρήση της κάνναβης είναι νόμιμη, παρατηρείται μείωση της χρήσης
των συνταγογραφούμενων οπιοειδών[26]. Η έρευνα προτείνει πώς τα άτομα
πρέπει  να  στραφούν στη  κάνναβη για  τον  έλεγχο του πόνου τους,  και  με
αυτόν  τον  τρόπο  να  αποφύγουν  τα  πιο  επικίνδυνα  και  εθιστικά
συνταγογραφούμενα οπιοειδή[27].
[26] “After Medical Marijuana Legalized, Medicare Prescriptions Drop For Many Drugs” (Μετά 
την νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης, οι συνταγές του Medicare μειώνονται για 
πολλά φάρμακα) https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/07/06/484977159/after-
medical-marijuana-legal-medicare-prescriptions-drop-for-many-drugs 
[27] “Opioid Use Lower In States That Eased Marijuana Laws” (Η χρήση οπιούχων στις πολιτείες 
που έχουν νομοθεσία για την διευκόλυνση χρήσης της κάνναβης) 
https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/04/02/598787768/opioid-use-lower-in-states-
that-eased-marijuana-laws 

Ποιες παρενέργειες / συμπτώματα της εξάρτησης από τα οπιοειδή 
μπορεί να θεραπεύσει η ιατρική χρήση της κάνναβης;
Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την εξάρτηση από τα οπιούχα μπορεί να
βοηθήσει στην ανακούφιση συμπτωμάτων όπως:
* Απόσυρση και απομόνωση από την καθημερινή δραστηριότητα
* Δυσκολία στον ύπνο[28]
* Δυσκοιλιότητα
* Αδυνατισμένο ανοσοποιητικό σύστημα
* Νωχελικότητα
* Ζάλη
* Ναυτία και έμετος
[28] “Medical Marijuana For Sleep Disorders” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τις διαταραχές 

https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/04/02/598787768/opioid-use-lower-in-states-that-eased-marijuana-laws
https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/04/02/598787768/opioid-use-lower-in-states-that-eased-marijuana-laws
https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/07/06/484977159/after-medical-marijuana-legal-medicare-prescriptions-drop-for-many-drugs
https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/07/06/484977159/after-medical-marijuana-legal-medicare-prescriptions-drop-for-many-drugs


του ύπνου) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/sleep-disorders/ 

Ορισμένες  ενώσεις  κανναβινοειδών,  εκείνων  που  δεν  έχουν  ψυχοτρόπο
αποτέλεσμα, μπορούν να επιτρέψουν στους ασθενείς να μειώσουν τον πόνο
τους χωρίς να αισθάνονται “αποξενωμένοι”.

Το να επιτρέπεται στα άτομα η πρόσβαση στη θεραπεία της εξάρτησης από τα
οπιοειδή με την κάνναβη νόμιμα, φαίνεται ότι μειώνει την εξάρτηση από τα
εθιστικά οπιοειδή, συνολικά. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι οι πολιτείες που επιτρέπουν τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
είχαν περίπου 2,11 εκατομμύρια λιγότερες συνταγές για οπιοειδή στο πλαίσιο
του Medicare D, κάθε χρόνο από ότι οι πολιτείες που δεν έχουν νομοθεσία
που να επιτρέπει την χρήση της κάνναβης[29].
[29] Ashley C. Bradford, W. David Bradford, Amanda Abraham, Grace Bagwell Adams “Association 
Between US State Medical Cannabis Laws and Opioid Prescribing in the Medicare Part D 
Population” (Συσχέτιση μεταξύ των νόμων για την νόμιμη χρήση της κάνναβης στις αμερικανικές 
πολιτείες και της συνταγογράφησης οπιοειδών στο πληθυσμό του Medicare Part D) JAMA Intern 
Med. 2018 May;178(5):667–672.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6145794/ 
Βασικά σημεία
“Ερώτηση: Ποια είναι η σχέση μεταξύ της εφαρμογής από τις πολιτείες των ΗΠΑ των νόμων περί
ιατρικής  χρήσης  της  κάνναβης  και  της  συνταγογράφησης  των  οπιοειδών  στο  πλαίσιο  του
Medicare Part D;
Ευρήματα: Αυτή η διαχρονική ανάλυση του Medicare Part D διαπίστωσε ότι οι  συνταγές που
συμπληρώθηκαν  για  όλα  τα  οπιοειδή  μειώθηκαν  κατά  2,11  εκατομμύρια  ημερήσιες  δόσεις
ετησίως από κατά μέσο όρο 23,08 εκατομμύρια ημερήσιες  δόσεις ετησίως όταν μια πολιτεία
θέσπισε κάποιον νόμο για την  νόμιμη χρήση της κάνναβης.  Οι  συνταγές για όλα τα οπιοειδή
μειώθηκαν  κατά  3,742  εκατομμύρια  ημερήσιες  δόσεις  ετησίως  όταν  άνοιξαν  τα  ειδικά
καταστήματα διανομής κάνναβης (dispensaries).
Συμπέρασμα: Οι πολιτικές για την ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να είναι ένας μηχανισμός
που  μπορεί  να  ενθαρρύνει  τη  χρήση  λιγότερων  συνταγογραφούμενων  οπιοειδών  και  να
χρησιμεύσει ως εργαλείο μείωσης της βλάβης από την επιδημία των οπιοειδών”.
Περίληψη
“Σημασία: Η θνησιμότητα που σχετίζεται με τα οπιοειδή αυξήθηκε κατά 15,6% από το 2014 έως
το 2015 και αυξήθηκε σχεδόν κατά 320% μεταξύ του 2000 και του 2015. Πρόσφατες έρευνες
διαπιστώνουν  ότι  η  χρήση  όλων  των  φαρμάκων  για  τον  πόνο  (οπιοειδή  και  μη-οπιοειδή,
συνολικά) μειώνεται στους πληθυσμούς του Medicare Part D και του Medicaid, όταν οι πολιτείες
θεσμοθετούν νόμους για  την ιατρική χρήση της  (medical  cannabis  laws,  MCLs).  Η συσχέτιση
μεταξύ των MCLs και των συνταγών για οπιοειδή δεν είναι καλά κατανοητή.
Σκοπός: Να εξεταστεί η σχέση μεταξύ των συνταγών για οπιοειδή στο Medicare Part D και της
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εφαρμογής των πολιτειακών MCLs.
Σχεδιασμός, Ρύθμιση και Συμμετέχοντες: Διαχρονική ανάλυση των ημερήσιων δόσεων οπιοειδών
που συμπληρώθηκαν στο Medicare Part D για όλα τα οπιοειδή ως ομάδα και για τις κατηγορίες
οπιοειδών ανά πολιτεία και οι πολιτειακοί MCLs από το 2010 έως το 2015. Ξεχωριστά μοντέλα
εκτιμήθηκαν πρώτον, για το αν η πολιτεία είχε εφαρμόσει οποιονδήποτε MCL και δεύτερον, για το
αν ένα κράτος είχε εφαρμόσει  MCL  είτε με ένα σύστημα που βασίζεται σε ειδικά καταστήματα
διανομής κάνναβης, είτε με ένα σύστημα που βασίζεται μόνο στην κατ’ οίκον καλλιέργεια.
Κύρια αποτελέσματα και μέτρα: Το κύριο μέτρο έκβασης ήταν ο συνολικός αριθμός ημερήσιων
δόσεων οπιοειδών που συνταγογραφούνται (σε εκατομμύρια) σε κάθε αμερικανική πολιτεία για
όλα τα οπιοειδή. Η δευτερογενής ανάλυση εξέτασε τη συσχέτιση μεταξύ των MCLs ξεχωριστά με
την κατηγορία των οπιοειδών.
Αποτελέσματα:  Από  το  2010  έως  το  2015  υπήρχαν  23,08  εκατομμύρια  ημερήσιες  δόσεις
οποιουδήποτε οπιοειδούς  χορηγούμενου ετησίως κατά  μέσο  όρο σε  κάθε πολιτεία  μέσω του
Medicare Part D. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης διαπίστωσαν ότι οι
ασθενείς λάμβαναν λιγότερες ημερήσιες δόσεις οποιουδήποτε οπιοειδούς σε πολιτείες με MCL.
Οι συσχετίσεις μεταξύ MCLs και κάθε συνταγογράφησης οπιοειδών ήταν στατιστικά σημαντικές
όταν λάβαμε υπόψη τον τύπο του MCL: οι πολιτείες με ειδικά καταστήματα διανομής εμφάνισαν
3,742 εκατομμύρια λιγότερες ημερήσιες δόσεις (95% CI, -6,289 έως -1,194). Σε πολιτείες με MCLs
που επιτρέπουν μόνο την καλλιέργεια στο σπίτι είδαμε 1,792 εκατομμύρια λιγότερες ημερήσιες
δόσεις  (95%  CI,  -3,532  έως  -0,052).  Τα  αποτελέσματα  ποικίλλουν  ανάλογα  με  τον  τύπο  του
οπιοειδούς, με στατιστικά σημαντικές εκτιμώμενες αρνητικές συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν
για την υδροκωδόνη και τη μορφίνη. Η χρήση υδροκωδόνης μειώθηκε κατά 2,320 εκατομμύρια
ημερήσιες δόσεις (ή 17,4%) που δόθηκαν σε πολιτείες με MCLs με ειδικά καταστήματα διανομής
(95% CI, -3,782 έως -0,859, P = 0,002) και μειώθηκαν κατά 1,256 εκατομμύρια ημερήσιες δόσεις
(ή 9,4%) σε πολιτείες με ΜCLs  που επιτρέπουν μόνο την καλλιέργεια κατ’ οίκον (95% CI, -2,319
έως -0,193, Ρ = 0,02). Η χρήση μορφίνης μειώθηκε κατά 0,361 εκατομμύρια ημερήσιες δόσεις (ή
20,7%) στις πολιτείες με MCLs που βασίζονται σε ειδικά καταστήματα διανομής (95% CI, -0,718
έως -0,005, P = 0,047).
Συμπεράσματα και  σχετικότητα:  Οι  νόμοι  για  την  ιατρική χρήση της κάνναβης  συνδέονται  με
σημαντικές μειώσεις στη συνταγογράφηση οπιοειδών στον πληθυσμό του Medicare Part D. Το
εύρημα αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στις πολιτείες που επιτρέπουν την διάθεση κάνναβης μέσω
ειδικών καταστημάτων διανομής για μειώσεις των συνταγών της υδροκωδόνης και της μορφίνης”.



Λόγω  της  επιδημίας  των  οπιοειδών  και  της  πιθανότητας  εθισμού  και
υπερβολικής δόσης οπιούχων, η ελπίδα έγκειται στο ότι η ιατρική κοινότητα
και  οι  νομοθέτες  θα  εξετάσουν  τα  προγράμματα  ιατρικής  χρήσης  της
κάνναβης  ως  ένα  ασφαλές  και  αποτελεσματικό  εργαλείο  για  την
καταπολέμηση  του  προβλήματος  που  μαστίζει  την  Αμερική  (και  όχι  μόνο)
σήμερα[30].
[30] “Medical Marijuana Could Be the Answer to the Opioid Crisis” (Η ιατρική χρήση της 
κάνναβης θα μπορούσε να είναι η απάντηση στην επιδημία των οπιοειδών) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/medical-marijuana-for-opioid-crisis/ 

Μέχρι  σήμερα,  δεν  υπάρχει  εγκεκριμένο  από  την  FDA  παυσίπονο  που  να
προέρχεται από κάνναβη, αλλά οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν φάρμακα
σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα συμπτώματα της εξάρτησης από τα οπιούχα και τις παρενέργειες
της θεραπείας της
Μερικές καλές ποικιλίες κάνναβη για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα
οπιούχα περιλαμβάνουν:
* Critical Kush (indica[31]): Καλή για την έλλειψη όρεξης, την ναυτία, την 
αϋπνία και το άγχος
* Chem Berry (hybrid): Βοηθά στην καταπολέμηση του άγχους και του στρες, 
χρήσιμη για τα συμπτώματα της στέρησης οπιοειδών
* Platinum Girl Scout Cookies (hybrid): Καλή για χαλάρωση, για τον πόνο, την 
κατάθλιψη, το άγχος και το στρες και για την ναυτία
* Wild Cherry (indica): Καλή για την έλλειψη όρεξης, την αϋπνία και για να 
ανεβάσει την διάθεση
* Northern Lights (indica): Βοηθά στην προώθηση του ύπνου και στη μείωση 
των συμπτωμάτων στέρησης όπως ναυτία, νυχτερινές εφιδρώσεις και 
εφιάλτες
[31] “Cannabis Indica” (Κάνναβη Indica) https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabis-
indica/ 

Πολλές  άλλες  ποικιλίες  μπορούν να βοηθήσουν κάποιον  να ξεπεράσει  την
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εξάρτησή του από τα οπιοειδή. Με την βοήθεια του badtender σε ένα ειδικό
κατάστημα διανομής θα μπορέσεις να βρεις και την δική σου ποικιλία, αυτή
που σου ταιριάζει καλύτερα.

Οι καλύτερες μέθοδοι θεραπείας με την κάνναβη που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των παρενεργειών και των 
συμπτωμάτων της εξάρτησης από τα οπιούχα
Η εισπνοή καπνού από την καύση ενός αποξηραμένου λουλουδιού κάνναβης
είναι η τυπική μορφή κατανάλωσης της κάνναβης. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί
άλλοι τρόποι να καταναλώσει το λουλούδι της κάνναβης[32], όπως:
* Σε ένα  bong
* Σε πίπα
* Σε ατμοποιητή 
* Σε πούρο
* Σε τσιαριλίκι
* Σε βρώσιμα
[32] “How to Use Medical Cannabis” (Πώς να χρησιμοποιήσεις την κάνναβη για ιατρικούς 

σκοπούς) https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/ 

Η  έγχυση  κάνναβης  σε  τρόφιμα  είναι  ένας  άλλος  αγαπημένος  τρόπος
κατανάλωσης της κάνναβης και χρησιμοποιείται εδώ και αρκετό καιρό. Αυτές
τις μέρες, στα ειδικά καταστήματα διανομής έχουν στα ράφια τους μια σειρά
από εδώδιμα υλικά για να επιλέξουμε ώστε να ταιριάζουν στις προτιμήσεις
σχεδόν όλων. Κάποιοι βρώσιμοι τύποι τροφίμων με κάνναβη περιλαμβάνουν:
* Brownies
* Τούρτες
* Κουλουράκια
* Καραμέλες
* Γλειφιτζούρια 

Υπογλώσσια
Μπορούμε τοποθετήσουμε λίγες σταγόνες από ένα σκεύασμα κάνναβης κάτω
από τη γλώσσα μας.

https://www.marijuanadoctors.com/resources/methods-medicating-cannabis/


Συμπυκνώματα
Είναι πολύ ισχυρότερα από ότι είναι η κανονική κάνναβη, οπότε θα πρέπει να
ξεκινάμε με μικρές δόσεις.

Διαδερμικά
Σε έμπλαστρο με έγχυση κάνναβης.

Τοπικής χρήσης
Μια κρέμα, μια αλοιφή, ένα βάλσαμο ή μια λοσιόν που εφαρμόζουμε στην
περιοχή που θέλουμε ανακούφιση.

Η ιατρική χρήση της Κάνναβης για τον εθισμό από την Ηρωίνη

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Heroin Addiction” https://www.marijuanadoctors.com/conditions/heroin-
addiction/ Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief

Medical Officer. January 28, 2019)

Η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να θεραπεύσει πολλές καταστάσεις που
περιλαμβάνουν  πόνο,  ναυτία,  μειωμένη  όρεξη  και  διάφορα  άλλα
συμπτώματα και αποδεικνύεται επίσης ότι αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή για
να βοηθήσει τους εθισμένους στην ηρωίνη να ανακάμψουν από τον εθισμό.
Για να κάνει κάποιος ένα βήμα προς την αποκατάσταση και να διαπιστώσει
εάν αυτή η θεραπεία είναι κατάλληλη για αυτόν, μπορεί να ξεκινήσει με την
κατανόηση  του  τρόπου  χρήσης  της  κάνναβης  για  την  εξάρτηση  από  την
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ηρωίνη.

Τι είναι η ηρωίνη και τι είναι η εξάρτηση από την ηρωίνη;
Η ηρωίνη προέρχεται από την παπαρούνα του οπίου και είναι πιο ισχυρή από
τη  μορφίνη,  αν  και  προέρχεται  από  το  ίδιο  λουλούδι.  Η  παπαρούνα
καλλιεργείται στην νότια Ασία, το Μεξικό και την Κολομβία. Από το 1924, η
ουσία έχει απαγορευτεί στην Αμερική επειδή είναι εθιστική και παρουσιάζει
υψηλό κίνδυνο εξάρτησης και  υπερβολικής δόσης.  Οι  χρήστες μπορούν να
λάβουν την ουσία με ένεση στις φλέβες τους, να την σνιφάρουν (εισπνοή της
σκόνης από την μύτη) ή να την καπνίσουν. Εισβάλει γρήγορα στον εγκέφαλο
και αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς οπιοειδών για να δημιουργήσει έντονα
αισθήματα ευχαρίστησης, γι’ αυτό είναι και τόσο εύκολο να αναπτυχθεί ένας
εθισμός σε αυτήν.

Τι είναι η επιδημία χρήσης οπιοειδών;
Η επιδημία οπιοειδών στην Αμερική[1] είναι τρομακτική επειδή οι συνταγές
για  τα  οπιοειδή  ανακουφιστικά  του  πόνου  μπορεί  να  μετατρέψουν  τον
ασθενή-χρήστη  τους  σε  έναν  εθισμένο χρήστη  για  πιο  σκληρές  ουσίες.  Εν
μέρει  λόγω  της  ενθάρρυνσης  των  φαρμακευτικών  εταιρειών,  οι  γιατροί
θεώρησαν ότι μπορούν να συνταγογραφήσουν υψηλές δόσεις οπιοειδών για
τη θεραπεία του πόνου στη δεκαετία του 1990. Επειδή τα οπιοειδή οδήγησαν
σε  εθισμούς,  πολλοί  άνθρωποι  είτε  έλαβαν  υψηλές  δοσολογίες  από  τους
γιατρούς  τους,  είτε  στράφηκαν  σε  παράνομες  και  πιο  επικίνδυνες  μορφές
οπιοειδών.
[1] “What is the U.S. Opioid Epidemic?” (Τι είναι η επιδημία οπιοειδών στις ΗΠΑ;) 
https://www.hhs.gov/opioids/about-the-epidemic/index.html 

Το  πιο  ανησυχητικό  μέρος  της  επιδημίας  οπιοειδών  είναι  ο  αριθμός  των
θανάτων που προκαλεί σε ολόκληρη την Αμερική. Το 2015, πάνω από 30.000
άνθρωποι  πέθαναν  από  υπερβολική  δόση  οπιοειδών[2]  και  οι  αριθμοί
συνεχίζουν  να  αυξάνονται  τα  τελευταία  χρόνια.  Το  2017,  ο  αριθμός  των
θανάτων στις ΗΠΑ από την υπερβολική δόση οπιοειδών αυξήθηκε σε περίπου
49.068.  Ακόμη  και  τα  νεογέννητα  επηρεάζονται  από  την  κατάχρηση  που
κάνουν  οι  μητέρες  τους[3]  με  το  νεογνικό  σύνδρομο  αποχής  (neonatal
abstinence  syndrome,  NAS).  Αναπτύσσουν  έναν  εθισμό  στα  οπιοειδή  στη

https://www.hhs.gov/opioids/about-the-epidemic/index.html


μήτρα και  βιώνουν την  απόσυρση κατά τους  πρώτους μήνες  ζωής τους.  Η
απόσυρση  στα  νεογέννητα  προκαλεί  σημαντικές  ανησυχίες  για  την  υγεία,
συμπεριλαμβανομένων και των επιληπτικών κρίσεων.
[2] “Overdose Death Rates (Revised January 2019)” (Ποσοστά θανάτου λόγω υπερβολικής δόσης 
(αναθεωρημένη έκδοση Ιανουάριος 2019)) https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-
statistics/overdose-death-rates 
[3] “Neonatal Abstinence Syndrome” (Νεογνικό Σύνδρομο Αποχής) 
https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=neonatal-abstinence-syndrome-90-
P02387 

Γιατί είναι επικίνδυνη η τοξικομανία της ηρωίνης;
Η ηρωίνη ενεργοποιεί τους υποδοχείς του εγκεφάλου που είναι γνωστοί ως
υποδοχείς  mu-opioid  (MORs).  Οι  χημικές  ουσίες  που  εμφανίζονται
φυσιολογικά  στο  σώμα  σας,  που  ονομάζονται  νευροδιαβιβαστές,
δεσμεύονται με αυτούς τους υποδοχείς για να ρυθμίζουν την απελευθέρωση
των ορμονών, την αίσθηση του πόνου και τα γενικά συναισθήματα ευεξίας.
Ωστόσο, όταν μια τεχνητή ουσία όπως η ηρωίνη δεσμεύεται και ενεργοποιεί
αυτούς τους υποδοχείς δημιουργεί ένα έντονο κύμα ντοπαμίνης, που είναι
μια  ορμόνη  που  μας  κάνει  να  αισθανόμαστε  καλά.  Αυτό  βγάζει  από  την
ισορροπία τη φυσική απελευθέρωση ορμονών του σώματος, αλλά επειδή τα
συναισθήματα της απόλαυσης είναι τόσο ισχυρά, ενισχύει τη συμπεριφορά
λήψης ουσιών καθώς το σώμα θέλει περισσότερο.

Μετά το έντονο κύμα, το σώμα μένει ουσιαστικά εξαντλημένο, έτσι οι χρήστες
βιώνουν  υπνηλία,  μειωμένη  νοητική  ικανότητα  και  πιο  αργή  καρδιακή
λειτουργία και αναπνοή. Εάν η ποσότητα της ηρωίνης είναι αρκετά υψηλή, η
καρδιακή λειτουργία και  η αναπνοή μπορεί  να επιβραδύνουν αρκετά τόσο
όσο να γίνει ακόμα και απειλητικό για τη ζωή ή ακόμη και θανατηφόρο. Ο
οργανισμός  αναπτύσσει  επίσης  ανοχή  στην  ηρωίνη  με  την  πάροδο  του
χρόνου, που σημαίνει ότι ο χρήστης θα χρειάζεται περισσότερη ποσότητα από
την ουσία για να πετύχει τα ίδια αποτελέσματα, γεγονός που καθιστά πολύ
πιο εύκολη την υπερδοσολόγηση.
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Οι επιδράσεις και οι κίνδυνοι του εθισμού στην ηρωίνη
Σοβαρές  σωματικές  επιπτώσεις  μπορεί  να  συμβούν  όταν  οι  άνθρωποι
χρησιμοποιούν τακτικά ηρωίνη. Εκτός από την πολύ πιθανή περίπτωση της
υπερβολικής δόσης,  η ηρωίνη μπορεί  να έχει  άμεσες και  μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις στην ευημερία, όπως:
* Ανοχή και εξάρτηση
* Αϋπνία και ανησυχία
* Πνευμονία και φυματίωση
* Ναυτία, έμετος και διάρροια
* Λοίμωξη στις καρδιακές βαλβίδες
* Κατάρρευση των φλεβών από τις ενδοφλέβιες ενέσεις
* Μολύνσεις του δέρματος
* Αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης από Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C ή HIV/AIDS
* Δυνατότητα αποβολής (για τις εγκύους)
* Κώμα ή εγκεφαλική βλάβη

Πώς οι άνθρωποι περνούν από τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή στον 
εθισμό στην ηρωίνη;
Υπάρχει σύνδεση μεταξύ των συνταγογραφούμενων οπιοειδών και της χρήσης
ηρωίνης.  Η  κατάχρηση ηρωίνης  αρχίζει  συχνά  με  την  λήψη οπιοειδών για
ανακούφιση από τον πόνο μετά από μια χειρουργική επέμβαση ή ακόμα και
μια θεραπεία για το άγχος. Για τους πρώτης-φοράς χρήστες ηρωίνης από το
2000  έως  το  2013,  τρεις  στους  τέσσερεις  έκαναν  κατάχρηση
συνταγογραφούμενων  οπιοειδών[3]  που  οδήγησαν  στη  χρήση  ηρωίνης.
Oxycotin,  Demerol,  Vicodin  και  Fentanyl  είναι  μερικά  από  τα



συνταγογραφούμενα φάρμακα[4]  που  έχουν  συνδεθεί  με  τον  εθισμό  στην
ηρωίνη.
[3] “Heroin Overdose Data” (Δεδομένα για την υπερβολή δόση ηρωίνης) 
https://www.cdc.gov/drugoverdose/data/heroin.html 
[4] “How is heroin linked to prescription drug misuse?” (Πώς συνδέεται η ηρωίνη με την 
κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων;) 
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/heroin/how-heroin-linked-to-
prescription-drug-misuse 

Όταν  τα  συνταγογραφούμενα  οπιοειδή  εισέρχονται  στο  σώμα  μας  σε
υπερβολικές  δόσεις,  τα  αποτελέσματά τους  είναι  παρόμοια  με  εκείνα  των
επιδράσεων της ηρωίνης, κάτι που εξηγεί πιθανώς γιατί οι χρήστες αναζητούν
ηρωίνη μετά την εξάντληση των συνταγών τους. Η ηρωίνη είναι επίσης συχνά
πιο εύκολο να βρεθεί και πιο φθηνή από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Τρέχουσες θεραπείες για την εξάρτηση από την ηρωίνη
Επί του παρόντος, για τον εθισμό στην ηρωίνη ή την διαταραχή της χρήσης
ηρωίνης,  τα  φάρμακα  ή  οι  μέθοδοι  συμπεριφοράς[5]  αποτελούν  τις  δύο
κυριότερες κατηγορίες για τη θεραπεία του εθισμού.
[5] “What are the treatments for heroin use disorder?” (Ποιες είναι οι θεραπείες για τη 
διαταραχή της χρήσης ηρωίνης;) 
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/heroin/what-are-treatments-heroin-
use-disorder 

1. Φάρμακα
Τα φάρμακα για την εξάρτηση από τα οπιοειδή γενικά έχουν τρεις τύπους:
* Αγωνιστές: Οι οποίοι έχουν δυνατότητα πλήρους ενεργοποίησης υποδοχέων
οπιοειδών.
* Μερικώς αγωνιστές: Ενεργοποιούν τους οπιοειδείς υποδοχείς, αλλά όχι 
τόσο ισχυρά όσο ένας πλήρης αγωνιστής όπως η ηρωίνη.
* Ανταγωνιστές: Αποκλείουν τους υποδοχείς οπιοειδών και σταματούν κάθε 
αίσθηση ανταμοιβής που αναζητούν οι χρήστες.

Για θεραπευτικούς σκοπούς, μερικές συγκεκριμένες επιλογές φαρμάκων είναι:
* Βουπρενορφίνη: Αυτό το φάρμακο είναι ένας μερικός αγωνιστής που 
ανακουφίζει τον πόθο (την λαχτάρα) για την ηρωίνη χωρίς να προκαλεί 
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έντονες ευφορικότητες ή άλλες δυνητικά επικίνδυνες παρενέργειες της 
ηρωίνης και άλλων οπιοειδών. Συνήθως χορηγείται με ένεση.
* Μεθαδόνη: Η μεθαδόνη είναι ένας αγωνιστής οπιοειδών που λαμβάνεται 
από το στόμα, έτσι δρα πιο αργά από την χορήγηση με ένεση. Σε δόσεις 
εγκεκριμένες από γιατρό, βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων 
απόσυρσης, ειδικά καθώς σταδιακά καταπραΰνει τις επιπτώσεις μιας 
ευφορικότητας. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι επίσης ένα οπιοειδές, υπάρχει ο
κίνδυνος να αναπτυχθεί ένας εθισμός και στην μεθαδόνη.
* Ναλτρεξόνη: Αυτό το φάρμακο είναι ανταγωνιστής οπιοειδών, επομένως 
εμποδίζει πλήρως τους υποδοχείς οπιοειδών και δεν φέρει τον ίδιο κίνδυνο 
εθισμού. Το πιθανό πρόβλημα με τη ναλτρεξόνη, ωστόσο, είναι ότι μπορεί να 
είναι δύσκολο για τους ασθενείς να ακολουθήσουν με τη χρήση της την 
θεραπεία.

Η  FDA  ενέκρινε  επίσης  πρόσφατα  ένα  μη  οπιοειδές  φάρμακο,  την
υδροχλωρική  λοφεξιδίνη,  με  την  επωνυμία  Lucemyra,  που  βοηθά  στην
θεραπεία  της  διαταραχής  της  χρήσης  οπιοειδών  ως  μέρος  ενός
μακροπρόθεσμου σχεδίου θεραπείας.
[6] “FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal 
symptoms in adults” (H FDA εγκρίνει την πρώτη μη οπιοειδή αγωγή για τη διαχείριση των 
συμπτωμάτων στέρησης οπιοειδών σε ενήλικες) https://www.fda.gov/news-events/press-
announcements/fda-approves-first-non-opioid-treatment-management-opioid-withdrawal-
symptoms-adults 

2. Συμπεριφορική θεραπεία
Η συμπεριφορική θεραπεία μπορεί  να  είναι  χρήσιμη τόσο στην  κατ’  οίκον
αποκατάσταση όσο και στις υπηρεσίες αποκατάστασης εξωτερικών ασθενών.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι θεραπειών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης
από την ηρωίνη:
* Θεραπείες γνωστικής συμπεριφοράς: Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής 
διαδικασίας, ο ασθενής μαθαίνει να εντοπίζει τα υποκείμενα προβλήματα 
καθώς και πιθανούς παράγοντες που τον ώθησαν να χρησιμοποιήσει την 
ηρωίνη. Στη συνέχεια εξοπλίζεται με άλλες δεξιότητες που του επιτρέπουν να 
αντιμετωπίσει τους στρεσογόνους παράγοντες χωρίς να στραφεί στην χρήση 
ναρκωτικών.
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* Διαχείριση έκτακτης ανάγκης: Αυτός ο τύπος θεραπείας παρέχει “βαθμούς” 
κάθε φορά που ένας ασθενής έχει αρνητικό για ναρκωτικά τεστ. Αυτοι οι 
βαθμοί μαζεύονται και μπορούν να εξαργυρωθούν για πράγματα που 
ενθαρρύνουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και για την λήψη υγιεινών αποφάσεων 
και όχι προσφυγής σε φάρμακα.

Πώς και γιατί η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να αποτελέσει μια 
αποτελεσματική θεραπεία για την εξάρτηση από την ηρωίνη
Η κάνναβη είναι μια εναλλακτική λύση στα οπιοειδή που παρέχει παρόμοια
αποτελέσματα χωρίς τον υψηλό κίνδυνο εθισμού. Οι πολιτείες που συνιστούν
νόμιμα κάνναβη για ιατρική χρήση βλέπουν επίσης να μειώνεται ο αριθμός
των εθισμένων από συνταγογραφούμενα οπιοειδή και αυτών που προχωρούν
σε  ή  κάνουν,  χρήση  ηρωίνης.  Όταν  οι  άνθρωποι  έχουν  πρόσβαση  σε
εγκεκριμένες από γιατρό ποσότητες κάνναβης για έναν χρόνιο πόνο και για
άλλες καταστάσεις, είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν υπερβολική δόση από τα
οπιοειδή και μπορούν ακόμα και να αναρρώσουν από τις παθήσεις τους.
[7] “Marijuana vs. Opiates” (Κάνναβη εναντίον Οπιούχων) 
https://www.marijuanadoctors.com/blog/marijuana-vs-opiates/ 
[8] “Where Marijuana Is Legal, Opioid Prescriptions Fall” (Όταν η κάνναβη είναι νόμιμη, οι 
συνταγογραφήσεις των οπιοειδών μειώνονται) 
https://www.scientificamerican.com/article/where-marijuana-is-legal-opioid-prescriptions-fall/ 

Με τα πλεονεκτήματα και τον μειωμένο κίνδυνο που προσφέρει η κάνναβη, οι
ελεγχόμενες  ποσότητες  μπορούν  να  ωφελήσουν  τους  ασθενείς  σε  ένα
ιατρικώς ελεγχόμενο περιβάλλον. Τα παρακάτω ειδικά οφέλη της κάνναβης
μπορούν  να  βοηθήσουν  τους  χρήστες  ηρωίνης  για  να  μπορέσουν  να
περάσουν μέσα από τις δυσκολίες της απόσυρσης και να τους παρέχουν μια
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άλλη επιλογή για την ανακούφιση του πόνου, του άγχους και πολλών άλλων:

1. Ανακούφιση στον πόνο
Ένας  κοινός  λόγος  που  οι  άνθρωποι  εθίζονται  στα  οπιοειδή  είναι  γιατί
παίρνουν μια συνταγή φαρμάκων για να τους ανακουφίσουν από τον πόνο.
Στη συνέχεια,  λόγω του δυναμικού αυτών των φαρμάκων να δημιουργούν
υψηλό  αίσθημα  ανταμοιβής,  φέρουν  επίσης  και  υψηλό  κίνδυνο  εθισμού.
Μόλις οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να πάρουν και άλλα φάρμακα ή να
πληρώσουν για τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή τους, μπορεί να στραφούν
στην ηρωίνη, η οποία συχνά είναι λιγότερο δαπανηρή και πιο εύκολο να την
αποκτήσουν στην μαύρη αγορά.

Ωστόσο,  η κάνναβη έχει  αποδειχθεί  αποτελεσματική στην ανακούφιση του
πόνου[9], είτε πρόκειται για χρόνιο πόνο είτε για πόνο που προέρχεται από
μια  ασθένεια  και  δεν  είναι  εθιστική  όπως  τα  οπιοειδή.  Εάν  οι  γιατροί
συνεχίσουν να συνταγογραφούν οπιοειδή για μια συγκεκριμένη κατάσταση
ως μια θεραπεία για τον πόνο και την συνδυάσουν με την ιατρική χρήση της
κάνναβης  αυτό  θα  βοηθούσε  πολύ  στο  να  μειωθούν  σημαντικά  οι
απαιτούμενες  δόσεις  για  τα  οπιοειδή,  καθώς  κάποια  κανναβινοειδή  της
κάνναβης  ενισχύουν  τις  επιδράσεις  των  οπιοειδών  και  έτσι  μειώνεται
περαιτέρω  ο  κίνδυνος  του  εθισμού.  Πολλές  περιπτώσεις  δείχνουν  επιτυχή
μείωση των οπιοειδών, όπως η μορφίνη, μετά την προσθήκη της χρήσης της
κάνναβης[10].
[9] “Medical Marijuana For Pain” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον πόνο) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/chronic-pain/ 
[10] Lynch ME, Clark AJ “Cannabis reduces opioid dose in the treatment of chronic non-cancer 
pain” (Η κάνναβη μειώνει τη δόση οπιοειδών στη θεραπεία χρόνιου μη καρκινικού πόνου) J Pain 
Symptom Manage. 2003 Jun;25(6):496-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12782429 

2. Μείωση των συμπτωμάτων της απόσυρσης
Τα  συμπτώματα  στέρησης  από  τα  οπιοειδή  κυμαίνονται  σε  σοβαρότητα,
διάρκεια και τύπο, ανάλογα με το πόσο χρόνο το άτομο έχει χρησιμοποιήσει
τις ουσίες. Ωστόσο, μερικά από τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:
* Ναυτία[11]
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* Εμετός[12]
* Κράμπες στο στομάχι
* Διάρροια[13]
* Μυϊκοί πόνοι
* Άγχος[14]
* Ανησυχία
[11] “Medical Marijuana For Nausea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την ναυτία) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-nausea/ 
[12] “Medical Marijuana For Vomiting” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για τον έμετο) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/severe-vomiting/ 
[13] “Medical Marijuana For Diarrhea” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για την διάρροια) https://
www.marijuanadoctors.com/conditions/diarrhea/ 
[14] “Medical Marijuana For Anxiety” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το άγχος) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/anxiety-disorders/ 

Με  τα  διάφορα  κανναβινοειδή  που  υπάρχουν  στη  κάνναβη,  ιδιαίτερα  η
τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)[15]  και  η  κανναβιδιόλη  (CBD)[16],  η  ιατρική
χρήση  της  κάνναβης  μπορεί  να  βοηθήσει  σε  πολλά  συμπτώματα  της
απόσυρσης από την ηρωίνη. Η CBD έχει ένα ηρεμιστικό αποτέλεσμα και δεν
παράγει  ευφορική  επίδραση.  Η  THC  είναι  υπεύθυνη  για  τα  ευφορικά
αποτελέσματα  που  μπορεί  να  έχει  η  κάνναβη.  Διαφορετικές  ποικιλίες
κάνναβης  έχουν  και  διαφορετικές  αναλογίες  περιεκτικότητας  σε  THC  και
CBD[17], οπότε η σωστή ποικιλία θα είναι ανάλογη με τα συμπτώματα και τη
σοβαρότητά τους.
[15] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/ 
[16] “Cannabidiol (CBD)” (Κανναβιδιόλη (CBD)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/cannabidiol-cbd/ 
[17] “CBD:THC Ratios” (Αναλογίες CBD:THC) https://www.marijuanadoctors.com/resources/cbd-
thc-ratios/ 

3. Χαμηλός κίνδυνος εθισμού και εξάρτησης
Ενώ  μπορεί  κάποιος  να  πάρει  μια  υπερβολική  δόση  ηρωίνης,  δεν  έχουν
αναφερθεί θάνατοι από υπερβολική δόση κάνναβης. Θα χρειαστεί κάποιος να
καταναλώσει τουλάχιστον 1.500 λίβρες (περίπου 680 κιλά) κάνναβης μέσα σε
15 λεπτά, είτε με κάπνισμα, είτε να τα φάει ή σε μορφή ελαίου για έχει μια
θανατηφόρο  δόση  και  αυτό  είναι,  φυσικά,  αδύνατο  για  οποιονδήποτε
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άνθρωπο.  Ακόμη  και  η  υπερβολική  δόση  για  ένα  μη  συνταγογραφούμενο
παυσίπονο  φάρμακο  όπως  η  ακεταμινοφαίνη  μπορεί  να  συμβεί  με  πολύ
χαμηλότερες δόσεις.
[18] “Marijuana Safety - DEA Administrative Law Judge's Ruling” (Η ασφάλεια της κάνναβης – 
Δικαστική απόφαση για έναν Κανονισμό της DEA) https://www.drugwarfacts.org/node/1469 
[19] “Tylenol Can Kill You” (Το Tylenol μπορεί να σε σκοτώσει) 
https://www.businessinsider.com/tylenol-can-kill-you-2013-9 

Εκείνοι που επιλέγουν την ιατρική χρήση της κάνναβης για να αντιμετωπίσουν
τον εθισμό τους στην ηρωίνη και ως έναν τρόπο να περάσουν από την βάσανο
της  απόσυρσης,  δεν  έχουν ουσιαστικά κανένα κίνδυνο υπερδοσολογίας  με
αυτή  τη  θεραπεία.  Η  προσθήκη της  κάνναβης  στο  σχέδιο  θεραπείας  είναι
παρόμοια  με  άλλα  φάρμακα  που  περιέχουν  δραστικές  ουσίες  που  είναι
μερικώς  αγωνιστές  και  μπορεί  να  προσφέρει  ανακούφιση  από τα  σοβαρά
συμπτώματα στέρησης.  Δεδομένου ότι  η  κάνναβη ενεργοποιεί  τους  ίδιους
υποδοχείς  οπιοειδών  με  την  ηρωίνη,  παράγει  το  ίδιο  αποτέλεσμα  με  την
ηρωίνη,  αλλά  όχι  τόσο  έντονα.  Επιπλέον,  υψηλότερες  ποσότητες  μερικού
αγωνιστή,  όπως  η  κάνναβη,  δεν  παρέχουν  πιο  έντονα  αισθήματα
ευχαρίστησης.  Με  την  πάροδο  του  χρόνου,  αυτό  μπορεί  να  σταματήσει
αποτελεσματικά ένα άτομο από το νιώθει  λαχτάρα για την λήψη ηρωίνης,
εντελώς.

Παρενέργειες της ιατρικής χρήσης της κάνναβης
Ενώ είναι λιγότερο σοβαρές από αυτές της ηρωίνης και των άλλων οπιοειδών,
η  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης  έχει  μερικές  πιθανές  παρενέργειες[20].  Οι
ακόλουθες επιδράσεις και κίνδυνοι της φαρμακευτικής κάνναβης μπορεί να
συμβούν  με  την  πάροδο του  χρόνου και  να  ενισχυθούν  με  προηγούμενες
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συνθήκες:
* Νωθρότητα ή κόπωση
* Υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση
* Ταχύς καρδιακός ρυθμός
* Μειωμένη ισορροπία και ζάλη
* Ψευδαισθήσεις και παράνοια
* Μεταβολές στη διάθεση
* Ανοχή ή εξάρτηση
* Τροποποιημένες αισθήσεις και παραισθήσεις
* Λιποθυμία, πανικός ή άγχος
* Ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα ή διάρροια
* Αυξημένη όρεξη
* Εξάνθημα
* Ξηρά μάτια, θολή όραση ή κόκκινα μάτια
[20] “Medical Marijuana Side Effects” (Οι παρενέργειες της ιατρικής χρήσης της κάνναβης) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/medical-marijuana-side-effects/ 

Οι καλύτερες ποικιλίες της ιατρικής χρήσης της κάνναβης για την 
θεραπεία της εξάρτησης από την ηρωίνη
Οι ποικιλίες  που λειτουργούν καλύτερα για την αντιμετώπιση του εθισμού
στην  ηρωίνη  ποικίλουν  ανάλογα  με  τα  συμπτώματα  που  αντιμετωπίζει
κάποιος.  Για  παράδειγμα,  αν  υπάρχει  πολύ  άγχος,  μια  ποικιλία  με  υψηλό
ποσοστό περιεκτικότητας σε THC δεν θα είναι  πολύ ωφέλιμη.  Οι  ποικιλίες
Sativa τείνουν να αυξάνουν την ενέργεια και να δημιουργούν μια ευφορία,
αλλά μπορεί να αυξήσουν και τα συναισθήματα άγχους. Οι ποικιλίες Indica
τείνουν  να  δημιουργούν  μια  χαλαρή  αίσθηση  και  είναι  ιδανικές  για  την
προώθηση του ύπνου.

https://www.marijuanadoctors.com/resources/medical-marijuana-side-effects/


Θα  χρειαστεί  να  συνεργαστείς  με  κάποιον  γιατρό  που  γνωρίζει  για  την
κάνναβη  για  να  προσδιορίσεις  ποιες  ποικιλίες  θα  μπορούσε  να  είναι
καλύτερες για τα συμπτώματά σου. Εδώ είναι μερικές ποικιλίες που μπορούν
να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των κοινών συμπτωμάτων της απόσυρσης
από την ηρωίνη:
1. OG Kush (Indica)
Η OG Kush είναι ευεργετική για όσους βιώνουν την απόσυρση από την ηρωίνη
επειδή μπορεί να ανακουφίσει το άγχος, την κατάθλιψη, τον πόνο και την 
αϋπνία.
2. Cookies Scout Girl (Υβρίδιο)
Η Cookie Scout Girl είναι μια ποικιλία που βοηθά τους εθισμένους σε σχέση 
με την αντιμετώπιση του πόνου, της αλλαγής της όρεξης και των 
πονοκεφάλων που μπορεί να βιώσουν.
3. Northern Lights (Indica)
Η ποικιλία Northern Lights βοηθά τους εθισμένους στην ηρωίνη με την 
ανακούφιση από τα προβλήματα άγχους και ύπνου. Η αϋπνία, ο πόνος και η 
έλλειψη όρεξης αντιμετωπίζονται πολύ καλά από αυτήν την ποικιλία.
4. Super Sour Diesel (Sativa)
Ως μια ποικιλία Sativa, η Super Sour Diesel δίνει ενέργεια και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί καλύτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να προσφέρει 
ανακούφιση από άγχος, κατάθλιψη, πονοκεφάλους και ναυτία.



 


