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Περίληψη
“Η κάνναβη είναι ένα πολύπλοκο φυτό, με μείζονες ενώσεις όπως η δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλη  και  η  κανναβιδιόλη,  που  έχουν  αντιτιθέμενες
επιδράσεις.  Η  ανακάλυψη  των  ενώσεων  της  κάνναβης  οδήγησε  στην
περαιτέρω ανακάλυψη ενός σημαντικού συστήματος νευροδιαβιβαστών που
ονομάζεται  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα.  Αυτό  το  σύστημα  διανέμεται
ευρέως  στον  εγκέφαλο και  στο  σώμα και  θεωρείται  υπεύθυνο για  πολλές
σημαντικές λειτουργίες. Έχει υπάρξει μια πρόσφατη και συνεπής παγκόσμια
αύξηση της δραστικότητας κάνναβης, με αυξανόμενες σχετικές ανησυχίες για
την  υγεία.  Ορισμένες  επιδημιολογικές  ερευνητικές  εργασίες  έχουν  δείξει
σχέση  μεταξύ  της  χρήσης  που  σχετίζεται  με  τη  δόση  κάνναβης  και  του
αυξημένου  κινδύνου  εμφάνισης  μιας  διαρκούς  ψυχωσικής  ασθένειας.
Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά με τον ίδιο τρόπο
όλοι όσοι χρησιμοποιούν κάνναβη. Αυτό που κάνει κάποιον πιο ευάλωτο στις
αρνητικές  της  επιπτώσεις  δεν  είναι  ακόμη  γνωστό,  ωστόσο  υπάρχουν
ορισμένοι  αναδυόμενοι  παράγοντες  ευπάθειας,  που  κυμαίνονται  από
ορισμένα  γονίδια  μέχρι  χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας.  Σε  αυτό  το
άρθρο  παρουσιάζουμε  πρώτα  μια  επισκόπηση  της  βιοχημικής  βάσης  της
έρευνας σχετικά με την κάνναβη εξετάζοντας τις  διάφορες  επιδράσεις  των
δύο κύριων ενώσεων του φυτού και του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος
και  στη  συνέχεια  εξετάζουμε  τις  διαθέσιμες  πληροφορίες  σχετικά  με  τους
πιθανούς  παράγοντες  που  εξηγούν  τη  μεταβολή  των  αποτελεσμάτων  σε
διαφορετικά άτομα”.

Λέξεις-κλειδιά: Cannabis  (κάνναβη),  delta-9-tetrahydrocannabinol  (δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλη),  cannabidiol  (κανναβιδιόλη),  tetrahydrocannabivarin
(τετραϋδροκανναβιβαρίνη),  endocannabinoids  (ενδοκανναβινοειδή),
individual sensitivity to cannabis (ατομική ευαισθησία στην κάνναβη)

Εισαγωγή
Η κάνναβη είναι ένα σύνθετο φυτό με πάνω από 400 χημικές οντότητες εκ των
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οποίων  περισσότερες  από  60  είναι  κανναβινοειδείς  ενώσεις,  μερικές  από
αυτές  με  αντίθετες  επιδράσεις.  Η  κάνναβη  είναι  επίσης  η  πιο  ευρέως
χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία/φυτό στον κόσμο και η χρήση της έχει
συνδεθεί  με  διάφορα  προβλήματα  ψυχικής  υγείας,  ιδιαίτερα  στους  νέους
[Hall  and  Degenhardt,  2007,  Degenhardt  et  al.,  2010].  Παρά  τις  σχέσεις  που
συνδέουν  μεταξύ  της  χρήσης  και  της  ανάπτυξης  προβλημάτων  ψυχικής
υγείας, είναι επίσης γνωστό ότι δεν επηρεάζεται το ίδιο ο καθένας που την
χρησιμοποιεί.  Σε  αυτό  το  άρθρο  θα  παρουσιάσουμε  μια  επισκόπηση  των
διαφορετικών επιδράσεων των δύο κύριων ενώσεων του φυτού, καθώς και
των επιπτώσεών τους σε διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού. Πριν από την
παρουσίαση  των  διαθέσιμων στοιχείων  στη  βιβλιογραφία  σχετικά  με  τους
λόγους των ποικίλων επιδράσεων της κάνναβης σε διαφορετικά άτομα, θα
εξετάσουμε πρώτα τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τη βιοχημεία του φυτού
της κάνναβης και του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος.

Σύντομο ιστορικό της βιοχημείας του φυτού της κάνναβης
Παρόλο  που  η  κάνναβη  έχει  χρησιμοποιηθεί  και  καλλιεργηθεί  από  την
ανθρωπότητα για τουλάχιστον 6.000 χρόνια  [Li, 1973], οι τρέχουσες γνώσεις
μας σχετικά με τις φαρμακολογικές ιδιότητές της βασίζονται σε μελέτες που
έγιναν  μόνο  στο  τέλος  του  δέκατου  ένατου  αιώνα.  Η  πρώτη  ένωση  που
απομονώθηκε  σε  καθαρή  μορφή  από  το  φυτό  ήταν  η  κανναβινόλη  (CBN)
[Wood,  1899].  Αρχικά  θεωρήθηκε  λανθασμένα  ότι  είναι  η  κύρια  δραστική
ουσία του φυτού που είναι  υπεύθυνη για τα ψυχοδραστικά αποτελέσματά
του  [Mechoulam  and  Hanus,  2000].  Η  δεύτερη  ένωση  που  βρέθηκε  ήταν  η
κανναβιδιόλη  (CBD)  από  τους  Mechoulam  και  Shvo  [Mechoulam  and  Shvo,
1963]. Τον επόμενο χρόνο το 1964, οι Gaoni και Mechoulam απομόνωσαν την
κύρια δραστική ένωση, την δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (d-9-THC) (Εικόνα
1) [Gaoni and Mechoulam, 1964].



Εικόνα 1. Χημικές δομές της δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλης και της
κανναβιδιόλης.

Σύστημα υποδοχέα κανναβινοειδών
Ένας  άλλος  ακρογωνιαίος  λίθος  στην  έρευνα  των  κανναβινοειδών  ήταν  η
ταυτοποίηση  των  ειδικών  θέσεων  πρόσδεσης  της  d-9-THC  στον  εγκέφαλο
[Devane  et  al.,  1988],  ο  οποίος  ακολουθήθηκε  από  την  κλωνοποίηση  του
υποδοχέα κανναβινοειδούς (CB1R)  [Matsuda  et  al.,  1990].  Αυτό το σύστημα
ονομάστηκε  “σύστημα  υποδοχέα  κανναβινοειδούς”  (cannabinoid  receptor
system) λόγω της συγγένειας πρόσδεσης του με την d-9-THC σε αυτούς τους
υποδοχείς  ως μερικού αγωνιστή.  Λίγο μετά,  ανακαλύφθηκε ένας  δεύτερος
υποδοχέας, ο CB2R,  [Munro  et  al.,  1993]. Περίπου την ίδια χρονική στιγμή, η
ύπαρξη  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  επιβεβαιώθηκε  από  τους
Devane και συνεργάτες μετά την εκχύλιση ενός μορίου, μιας αιθανολαμίνης
του αραχιδονικού οξέος (ΑΕΑ),  που δεσμεύτηκε σε αυτούς τους υποδοχείς
[Devane  et  al.,  1992].  Αυτός  ο  ενδοκανναβιοειδής  αγωνιστής  έλαβε  την
ονομασία  “ανανδαμίδιο”,  με  βάση  μια  σανσκριτική  λέξη  που  σημαίνει
“ευδαιμονία”. Ο Mechoulam και οι συνάδελφοί του απομόνωσαν τον δεύτερο
νευροδιαβιβαστή ενδοκανναβινοειδούς, την 2-αραχιδονυλγλυκερόλη (2-AG),
3 χρόνια αργότερα [Mechoulam et al., 1995]. Η έρευνα σε πιο πρόσφατα χρόνια
έχει  δείξει  ότι  η  d-9-THC,  ως  μερικός  συναγωνιστής,  μοιάζει  με  το
ανανδαμίδιο  στη  χημική  συγγένειά  του  με  τον  CB1,  αν  και  με  λιγότερη
αποτελεσματικότητα από το ανανδαμίδιο, ενώ εμφανίζει ακόμα χαμηλότερη
αποτελεσματικότητα  στους  CB2Rs  από  ότι  στους  CB1Rs  in  vitro  [Pertwee,
2008].

Οι υποδοχείς κανναβινοειδών 1 και 2
Οι CB1Rs είναι κυρίως στον εγκέφαλο, ιδιαίτερα στην ουσία nigra, τα βασικά
γάγγλια,  το  μεταιχμιακό  σύστημα,  τον  ιππόκαμπο  και  την  παρεγκεφαλίδα,
αλλά  εκφράζονται  επίσης  στο  περιφερικό  νευρικό  σύστημα,  το  ήπαρ,  τον
θυρεοειδή, τη μήτρα, τα οστά και τους όρχεις [Russo and Guy, 2006, Pagotto et
al.,  2006,  Pertwee,  2006].  Οι  CB2Rs  εκφράζονται  ως  επί  το  πλείστον  σε
ανοσοκύτταρα, σπλήνα και στο γαστρεντερικό σύστημα και σε κάποιο βαθμό
στον  εγκέφαλο  και  στο  περιφερικό  νευρικό  σύστημα  [Izzo,  2004,  Pertwee,
2006]. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι CB1Rs και οι CB2Rs βρίσκονται επίσης στον
ανθρώπινο πλακούντα και έχουν αποδειχθεί ότι  παίζουν ρόλο στη ρύθμιση
της δραστηριότητας μεταφορέων σεροτονίνης [Kenney et al., 1999]. Πράγματι,
περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα παίζει
επίσης σημαντικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της ανθρώπινης αναπαραγωγής



[Taylor et al., 2010].

Στον  εγκέφαλο,  οι  CB1Rs  βρίσκονται  στα  τερματικά  των  κεντρικών  και
περιφερειακών νευρώνων, όπου κυρίως προκαλούν ανασταλτική δράση στην
συνεχή  απελευθέρωση  ενός  αριθμού  διεγερτικών  και  ανασταλτικών
ντοπαμινεργικών  νευροδιαβιβαστών  γ-αμινοβουτυρικού  οξέος  (gamma-
aminobutyric  acid,  GABA),  γλουταμινεργικού,  σεροτονινεργικού,
νοραδρεναλίνης  και  ακετυλοχολίνης  συστήματα  νευροδιαβιβαστών  (Εικόνα
2). Λόγω της εμπλοκής αυτών των συστημάτων επηρεάζουν λειτουργίες όπως
η γνώση, η μνήμη, η κίνηση και η αντίληψη του πόνου [Howlett et al., 2002]. Η
απελευθέρωση  των  ενδοκανναβινοειδών,  όπως  τα  ΑΕΑ  και  2-AG,  από  τις
μετασυναπτικές θέσεις  έως τη συναπτική σχισμή συμβαίνουν σε απόκριση
στην  αύξηση  του  ενδοκυτταρικού  ασβεστίου  και  στη  συνέχεια  δρουν  ως
ανάδρομοι νευροδιαβιβαστές σε προσυναπτικά τοποθετημένα CB1Rs για να
διατηρήσουν την ομοιόσταση και να αποτρέψουν την υπερβολική νευρωνική
δραστηριότητα  [Howlett et  al.,  2002,  Terry  et  al.,  2009].  Ακολούθως
απομακρύνονται  ταχέως  από  τον  εξωκυτταρικό  χώρο  με  μεταφορείς
κανναβινοειδών,  οι  οποίοι  συχνά  αναφέρονται  ως  μεταφορείς  μεμβράνης
ανανδαμιδίου, οι οποίοι διευκολύνουν τη διάσπασή τους εσωτερικοποιώντας
το μόριο και επιτρέποντας την πρόσβαση σε υδρολάση αμιδίου λιπαρού οξέος
(fatty  acid  amide  hydrolase)  [Pertwee,  2010].  Παρά  τη  σημασία  τους  στο
ενδοκαννοβινοειδές  σύστημα,  λίγα  είναι  γνωστά  για  τους  μεταφορείς
κανναβινοειδών.

Όταν  χρησιμοποιείται  κάνναβη,  η  d-9-THC  ως  μερικός  συναγωνιστής
δεσμεύεται  με  τους  CB1Rs και  δρα  με  λιγότερο  επιλεκτικό  τρόπο  στην
αναστολή της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών που κανονικά ρυθμίζονται
από τα ενδοκανναβινοειδή όπως τα AEA και 2-AG. Έχει υποτεθεί ότι μπορεί
επίσης  να  αυξήσει  την  απελευθέρωση  ντοπαμίνης,  γλουταμικού  και
ακετυλοχολίνης σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, πιθανώς με αναστολή
της απελευθέρωσης ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή όπως GABA σε νευρώνες
που απελευθερώνουν ντοπαμίνη, γλουταμικό ή ακετυλοχολίνη [Bhattacharyya
et al., 2009α] (Εικόνα 2).



Εικόνα 2. Οι υποδοχείς CB1 - αποτελέσματα ενδοκανναβινοειδών και d-9-THC
Η απελευθέρωση του ανανδαμιδίου (AEA) και της 2-αραχιδονυλογλυκερόλης
(2-AG)  για  την  αναστολή  του  γλουταμινικού  (Glu),  του  Gamma-
αμινοβουτυρικού οξέος (GABA), της ακετυλοχολίνης (ΝΑ) και σεροτονίνης (5-
ΗΤ). Τα ενδοκανναβινοειδή απομακρύνονται από τον εξωκυτταρικό χώρο από
τους κανναβινοειδείς μεταφορείς.  



Ωστόσο, οι λειτουργίες των CB1Rs δεν είναι πάντα απλές λόγω των σύνθετων
αλληλεπιδράσεων  με  τα  άλλα  συστήματα  νευροδιαβιβαστών.  Αυτά
σχετίζονται  με  τους  CB1Rs  και  τους  CB2Rs  που  είναι  μέλη  της  υπερ-
οικογένειας υποδοχέων συζευγμένων με πρωτεΐνη G (GPCRs)  [Pertwee  et al.,
2010].  Οι  GPCRs αισθάνονται  ένα  εξωτερικό  μόριο  έξω  από  το  νευρικό
κύτταρο  και  με  επαφή  με  το  μόριο  μπορούν  να  σηματοδοτούν  οδούς
μεταγωγής, οι οποίες τελικά οδηγούν σε κυτταρικές αποκρίσεις. Εξωτερικοί
συνδετήρες  όπως  η  d-9-THC,  διάφορες  συνθετικές  ενώσεις  και
ενδοκανναβινοειδή  όπως  το  ανανδαμίδιο  μπορούν  να  ενεργοποιήσουν
αυτούς  τους  υποδοχείς  [Pertwee  et  al.,  2010].  Είναι  ενδιαφέρον  ότι  μερικά
αλκυλαμίδια από το φυτό Echinacea μπορούν επίσης να προσδεθούν στους
CB2Rs ακόμη πιο έντονα από ότι τα ενδογενή κανναβινοειδή  [Raduner  et al.,
2006]. Ο μηχανισμός δράσης για τη CBD δεν είναι ακόμη σαφής, καθώς αυτή η
ένωση δεν δεσμεύεται με τους CB1Rs ή τους CB2Rs [Tsou et al., 1998, Hayakawa
et al., 2008].

Κανονικά  οι  GPCRs συνδέονται  μαζί  για  να  σχηματίσουν  ένα  σύμπλεγμα
υποδοχέα.  Εντούτοις,  οι  επιδράσεις  σηματοδότησης  μπορεί  να  είναι
πολύπλοκες εξαιτίας του σχηματισμού ετερομερών CB1Rs, οι οποία μπορούν
να  οριστούν  ως  έχοντες  διαφορετικά  μέρη  όπως  υπο-μονάδες,  με  δύο  ή
περισσότερους άλλους GPCRs,  ιδιαίτερα αν αυτοί  εκφράζονται  πυκνά στον
ίδιο  νευρώνα.  Για  παράδειγμα,  ένας  CB1R  μπορεί  να  σχηματίσει  ένα
ετερομερές  με υποδοχέα D2 της  ντοπαμίνης  ή σε άλλη περίπτωση μπορεί
επίσης  να  σχηματίσει  ένα  ετερομερές  με  δύο  άλλους  υποδοχείς  όπως
ντοπαμίνη  D2  και  αδενοσίνη  Α2Α  [Navarro  et  al.,  2008].  Κατά  τρόπο
ενδιαφέροντα,  ως  αποτέλεσμα,  οι  δεσμεύσεις  συνδέτη  μπορούν  να
προκαλέσουν μη αναμενόμενες φαρμακολογικές επιδράσεις. Για παράδειγμα,
σε ένα σύμπλοκο ετερομερούς, όχι μόνο ο ανταγωνιστής του CB1R αλλά και ο
άλλος  ανταγωνιστής  του  υποδοχέα  μπορεί  να  εμποδίσει  την  ανασταλτική
επίδραση του αγωνιστή CB1R. Αυτό έχει καταδειχθεί από τους Marcellino και
συνεργάτες  όταν  ο  ανταγωνιστής  CB1R  rimonabant  και  ο  συγκεκριμένος
ανταγωνιστής  Α2ΑΚ  MSX-3  παρεμπόδισαν  την  ανασταλτική  επίδραση  του
αγωνιστή CB1 επί της επαγόμενης από D2 τύπου αγωνιστή υπερκινητικότητας
σε αρουραίους  [Marcellino  et  al.,  2008].  Τα  ετερομερή  υποδοχέα  παρέχουν
καλύτερη  κατανόηση  του  τρόπου  με  τον  οποίο  αυτά  τα  διαφορετικά
συστήματα νευροδιαβιβαστών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Υπάρχουν επίσης
αναμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ετερομερών CB1R σε
δενδριτικές στήλες των GABAεργικών εγκεφαλινεργικών νευρώνων, ιδιαίτερα
σε μετασυναπτική θέση [Ferré et al., 2009]. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι είναι



πιθανό  ότι  λειτουργικά  ετερομερή  υποδοχέα  CB1-A2A-D2  μπορούν  να
βρεθούν  στις  δενδριτικές  στήλες  των  GABAεργικών  εγκεφαλινεργικών
νευρώνων, όπου αυτά εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό, και  η ανάλυσή τους
παρέχει νέες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των ενδοκανναβινοειδών στη
λειτουργία  του  ραβδωτού  και  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  οπισθοδρομικά
σήματα που αναστέλλουν την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. Περαιτέρω
στοιχεία για την ύπαρξη D2 και CB1Rs στο κοιλιακό ραβδωτό παρέχονται με
ανάλυση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, η οποία επιβεβαιώνει τη συνάφεια με
την ανταμοιβή και  την ευφορικότητα, καθώς και τα κινητικά αποτελέσματα
που  παράγονται  από  την  κάνναβη,  ενισχύοντας  τα  επίπεδα  ντοπαμίνης,
ιδιαίτερα στον nucleus accumbens  [Pickel  et al., 2006]. Η έκφραση CB1Rs στο
ραβδωτό  και  ο  ρόλος  τους  στη  διαφορική  σηματοδότηση  μεταξύ
διαφορετικών  αναπτυξιακών  σταδίων  και  αισθητικοκινητικών  και
συσσωματικών / περιοριστικών κυκλωμάτων έχουν επίσης καταδειχθεί σε μια
πρόσφατη μελέτη [van Waes et al., 2012].

Πιο πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι οι CB2Rs σχηματίζουν ετερομερή με τους
CB1Rs στον εγκέφαλο και συν-ενεργοποιούν αγωνιστικά τους CB1Rs και CB2Rs
κάτι που έχει ως αποτέλεσμα σε αρνητική διασταύρωση στην φωσφορυλίωση
AKT1  και  στην  ανάπτυξη  νευριτών  [Callén  et  al.,  2012].  Οι  συγγραφείς
επισημαίνουν ότι υπάρχει ένας αμφίδρομος διασταυρούμενος ανταγωνισμός
ο  οποίος  εμπλέκει  τους  ανταγωνιστές  του  κάθε  υποδοχέα,  ο  ένας  να
μπλοκάρει  τον  άλλο.  Προτείνεται  ότι  αυτά  τα  δεδομένα  φωτίζουν  τον
μηχανισμό με τον οποίο οι CB2Rs μπορούν να τροποποιήσουν αρνητικά τη
λειτουργία των CB1Rs.

Τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  ανακαλυφθεί  τρεις  άλλοι  υποψήφιοι  νέοι
υποδοχείς, οι GPR18, GPR19 και GPR55, καθώς και οι μη CB1R και οι μη CB2R,
αλλά η γνώση σχετικά με τα συστήματα αυτά είναι ελλιπής και η συζήτηση
σχετικά με το κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως
δέκτες ή κανάλια είναι σε εξέλιξη [Mackie and Stella, 2006, Pertwee et al., 2010,
Pamplona  and  Takahashi,  2012].  Γενικά  διαπιστώνεται  ότι  ορισμένα
ενδοκανναβινοειδή,  η  d-9-THC  και  αρκετοί  συνθετικοί  αγωνιστές  και
ανταγωνιστές  CB1R/CB2R  μπορούν  επίσης  να  αλληλεπιδράσουν  με  έναν
αριθμό  μη-CB1,  μη-CB2  GPCRs,  διαύλους  ιόντων  με  συνδετικό  μόριο  και
πυρηνικούς  υποδοχείς  (βλ.  αξιολόγηση  από  τους  Pertwee  και  συνεργάτες
[Pertwee  et al., 2010]). Συμπερασματικά, οι βιοχημικοί μηχανισμοί αυτού του
συστήματος είναι πολύ πιο πολύπλοκοι και η συζήτηση σχετικά με το κατά
πόσο οποιοδήποτε  γνωστό  κανάλι  θηλαστικού  ή  μη  CB1R/CB2R πρέπει  να



ταξινομηθεί ως ένας νέος υποδοχέας ή κανάλι κανναβινοειδούς “CB3” είναι
σε εξέλιξη.

Η  συμμετοχή  των  συγκεκριμένων  νευρικών  περιοχών  και  των  συστημάτων
νευροδιαβιβαστών  εδώ  είναι  σημαντική  λόγω  του  γεγονότος  ότι  οι  ίδιες
περιοχές  εγκεφάλου  και  τα  συστήματα  νευροδιαβιβαστών  εμπλέκονται
επίσης  σε  ψυχώσεις,  ιδιαίτερα  στη  σχιζοφρένεια  [van  Os  and Kapur,  2009,
Smieskova et al., 2010, Stone, 2011].

Λειτουργίες του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος υποδοχέα
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχουμε ακόμη πλήρη κατανόηση των
ποικίλων  λειτουργιών  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος,  το  οποίο
κατανέμεται ευρέως τόσο στον εγκέφαλο όσο και στο περιφερικό σύστημα και
στους περισσότερους αδένες και όργανα στο σώμα. Ωστόσο, έχει σημειωθεί
δραματική  αύξηση  της  έρευνας  που  διερευνά  το  σύστημα  αυτό  κατά  την
τελευταία  δεκαετία  και  θεωρείται  ότι  είναι  ένας  από  τους  ταχύτερα
αναπτυσσόμενους  τομείς  της  ψυχοφαρμακολογίας,  ενώ  ο  αριθμός  των
“κλασικών” μελετών για νευροδιαβιβαστές είτε μειώθηκε είτε  παρέμεινε ο
ίδιος [Pamplona and Takahashi, 2012]. Παρόλο που οι γνώσεις μας σχετικά με το
ρόλο  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  εξελίσσονται  ακόμα,  τα
διαθέσιμα  στοιχεία  δείχνουν  ότι  αυτό  το  σύστημα  έχει  πολλαπλούς
ρυθμιστικούς ρόλους σε νευρωνικά, αγγειακά, μεταβολικά, ανοσολογικά και
αναπαραγωγικά  συστήματα.  Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  ο
ρυθμιστικός ρόλος κατά παραγγελία σε άλλα συστήματα νευροδιαβιβαστών
επηρεάζει  σαφώς  λειτουργίες  όπως  η  γνώση,  η  μνήμη,  η  κίνηση  και  η
αντίληψη του πόνου [Howlett et al., 2002].

Το φυτό της κάνναβης
Το φυτό της κάνναβης έχει δύο βασικά υπο-είδη, την Cannabis indica και την
Cannabis  sativa  και  μπορούν  να  διαφοροποιηθούν  ανάλογα  με  τα
διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά τους. Οι ποικιλίες με κυρίαρχο το υπο-
είδος  indica είναι μικρά φυτά με ευρεία, σκούρα πράσινα φύλλα και έχουν
υψηλότερη περιεκτικότητα σε κανναβιδιόλη από τα φυτά sativa στα οποία το
περιεχόμενο της THC είναι υψηλότερο. Οι ποικιλίες με κυρίαρχο το υπο-είδος
sativa είναι συνήθως ψηλότερες και έχουν λεπτά φύλλα με ανοιχτό πράσινο
χρώμα.  Λόγω  του  υψηλότερου  περιεχομένου  THC,  η  C.  sativa  είναι  η
προτιμώμενη επιλογή από τους χρήστες. Πρόκειται για ένα σύνθετο φυτό με
περίπου  426  χημικές  οντότητες,  εκ  των  οποίων  πάνω  από  60  είναι
κανναβινοειδείς ενώσεις [Dewey, 1986]. Οι τέσσερις κύριες ενώσεις είναι, η d-



9-THC, η CBD, η d-8-THC και η CBN (κανναβινόλη), οι οποίες έχουν ερευνηθεί
περισσότερο [Pertwee, 1997, 2008, Pamplona and Takahashi, 2012].

Στο  φυτό,  τα  κανναβινοειδή  συντίθενται  και  συσσωρεύονται  ως
κανναβινοειδή οξέα, αλλά όταν το φυτικό προϊόν ξηραίνεται, φυλάσσεται και
θερμαίνεται,  τα  οξέα  αποκαρβοξυλιώνονται  σταδιακά  στις  κατάλληλες
μορφές  τους,  όπως  σε  CBD  ή  σε  d-9-THC  [De  Meijer  et  al.,  2003].  Αρχικά
θεωρήθηκε ότι η CBD ήταν ο μεταβολικός γονέας της d-9-THC, αλλά αργότερα
διαπιστώθηκε  ότι  η  βιοσύνθεση  του  συμβαίνει  σύμφωνα  με  μια  γενετικά
καθορισμένη αναλογία [Russo and Guy, 2006]. Αν και οι χημικές δομές και των
τεσσάρων ενώσεων είναι παρόμοιες, τα φαρμακολογικά τους αποτελέσματα
μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Οι πλέον ερευνηθείσες ενώσεις του φυτού
είναι η d-9-THC και η CBD και ως εκ τούτου θα επικεντρωθούμε κυρίως σε
αυτές τις δύο ενώσεις και τις διαφορές τους.

Δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη και κανναβιδιόλη
Οι  φυσικές  ενώσεις  του  φυτού  της  κάνναβης  αναφέρονται  επίσης  ως
φυτοκανναβινοειδή  από  τα  οποία  η  d-9-THC είναι  το  κύριο  ψυχοδραστικό
συστατικό και έχει διερευνηθεί ευρέως τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους.
Χαρακτηριστικά  παράγει,  με  δοσοεξαρτώμενο  τρόπο,  υπο-ενεργότητα,
υποθερμία, χωρική και λεκτική βραχυπρόθεσμη μνήμη [Hayakawa et al., 2007].
Ωστόσο,  η  δεύτερη  κύρια  ένωση,  η  CBD,  δεν  επηρεάζει  την  κινητική
δραστηριότητα,  τη  θερμοκρασία  του  σώματος  ή  τη  μνήμη  από  μόνη  της.
Ωστόσο,  υψηλότερες  δόσεις  CBD μπορούν  να  ενισχύσουν  τις  χαμηλότερες
δόσεις της d-9-THC ενισχύοντας το επίπεδο έκφρασης CB1R στον ιππόκαμπο
και  τον  υποθάλαμο.  Οι  συγγραφείς  υποδεικνύουν  ότι  η  CBD  ενισχύει  τις
φαρμακολογικές επιδράσεις της d-9-THC μέσω ενός εξαρτώμενου από CB1R
μηχανισμού [Hayakawa et al., 2007].

Η διαθέσιμη έρευνα δείχνει ότι οι κύριες δύο ενώσεις, η d-9-THC και η CBD,
παρόλο που έχουν παρόμοιες επιδράσεις σε ορισμένους τομείς, έχουν επίσης
σχεδόν αντίθετες επιδράσεις μεταξύ τους σε άλλες απόψεις [Carlini et al., 1974,
Borgwardt et al., 2008, Fusar-Poli  et al., 2009, Morrison et al., 2009, Bhattacharyya
et al.,  2009b, Winton-Brown  et al.,  2011].  Ο  Πίνακας 1 συνοψίζει τις ποικίλες
επιδράσεις αυτών των δύο ενώσεων.

Στην  πραγματικότητα,  οι  διαφορετικές  και  αντίθετες  επιδράσεις  των
κυριότερων  δύο  ενώσεων  του  φυτού  παρατηρήθηκαν  σε  μερικές  πρώιμες
μελέτες.  Σε μια διπλή-τυφλή μελέτη με 40 υγιείς  εθελοντές,  οι  Karniol  και



συνεργάτες χορήγησαν από του στόματος d-9-THC και CBD και τα μείγματα
των δύο μαζί, ενώ μετρήθηκαν τα ποσοστά παλμού, οι χρόνοι παραγωγής και
οι ψυχολογικές αντιδράσεις  [Karniol  et al. 1974]. Ενώ η d-9-THC μόνο αύξησε
τον  ρυθμό  των  παλμών,  διαταραγμένα  καθήκοντα  χρόνου  και  προκάλεσε
ισχυρές  ψυχολογικές  αντιδράσεις  στα  υποκείμενα,  η  CBD  μόνο  της  δεν
προκάλεσε τέτοια αποτελέσματα. Ωστόσο, η CBD ήταν αποτελεσματική στην
παρεμπόδιση  των  περισσότερων  αποτελεσμάτων  της  d-9-THC  όταν
χορηγήθηκαν και οι δύο ουσίες. Η CBD μείωσε επίσης την συνιστώσα άγχους
των επιδράσεων της d-9-THC με τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα να αναφέρουν
πιο ευχάριστα αποτελέσματα.

Πίνακας 1
Επιδράσεις της τετραϋδροκανναβινόλης και της κανναβιδιόλης, 
προσαρμοσμένες και ενημερωμένες από τους Russo and Guy [2006].
Επιδράσεις THC CBD Αναφορές
Επιδράσεις υποδοχέα/μη-
υποδοχέα

CB1 ++ ± Rhee et al., [1997],
Iwamura et al., [2001],
Hayakawa et al., [2008]

CB2 + ± Rhee et al., [1997], 
Showalter et al., [1996]

Αντιφλεγμονώδες + + Juknat et al., [2011]

Ανοσοτροποποιητικό + + Costa et al., [2007]

Επιδράσεις στο ΚΝΣ

Αντισπασμωδικό + ++ Wallace et al., [2001]

Μυοχαλαρωτικό + + Lakhan and Rowland [2009]

Αγχολυτικό ± ++ Zuardi and Guimaraes [1997],
Crippa et al., [2009]

Ψυχοτρόπο ++ - Russo [2001], 
D'Souza et al., [2004],
Borgwardt et al., [2008]

Αντιψυχωσικό - ++ Zuardi et al., [1995], 
Moreira and Guimaraes [2005]

Προβλήματα βραχυπρόθεσμης
μνήμης

+ - Hayakawa et al., [2008],
Morgan et al., [2010]

Παραμόρφωση της αντίληψης ++ - Karniol and Carlini [1973],



του χρόνου Anderson et al., [2010]

Νευροπροστατευτικό 
αντιοξειδωτικό

+ ++ Juknat et al., [2011]

Αντιεμετικό ++ ++ Parker et al., [2011]

Καταστολή + - Nicholson et al., [2004], 
Russo et al., [2007]

Καρδιαγγειακά αποτελέσματα

Βραδυκαρδία - + Benowitz and Jones [1981]

Ταχυκαρδία + - Gorelick and Heishman [2006]

Υπέρταση + - Batkai et al., [2004]

Υπόταση - + Gorelick and Heishman [2006]

Όρεξη/GI/μεταβολικό

Ορεκτικό + - Pertwee [2009]

Κινητικότητα GI 
(επιβραδυνόμενη)

++ + Di Marzo and Piscitelli [2011]

Μεταβολικό/διαβήτης + - Di Marzo et al., [2011]

Αντι-καρκινογένεσης

Γλοίωμα (απόπτωση) + + Torres et al., [2011]

Καρκίνος του πνεύμονα + ++ Athanasiou et al., [2007],
Ramer et al., [2012]

Οφθαλμολογικά

Ενδοφθάλμια πίεση 
(μειωμένη)

++ + Green [1998]

CBD, κανναβιδιόλη / ΚΝΣ, κεντρικό νευρικό σύστημα / GI, γαστρεντερικό / ΤΗC, 
τετραϋδροκανναβινόλη

Πιο  πρόσφατα,  έχουν  πραγματοποιηθεί  αρκετές  μελέτες  πρόκλησης
φαρμάκων με υγιείς μεθοδολογίες που εξετάζουν τις επιδράσεις και των δύο
αυτών ενώσεων.  Η ομάδα μας πραγματοποίησε μια σειρά διπλών-τυφλών,
ψευδο-τυχαίων  μελετών  σε  υγιείς  εθελοντές  που  είχαν  προηγούμενη
ελάχιστη έκθεση στην κάνναβη.  Όλοι  οι συμμετέχοντες έλαβαν 10 mg d-9-
THC,  600  mg  CBD  και  εικονικό  φάρμακο  (αλεύρι)  σε  τρεις  διαφορετικές
συνεδρίες απεικόνισης με λειτουργικό μαγνητικό συντονισμό, ενώ εκτελούσαν
μια  εργασία  αναστολής  απόκρισης,  μια  λεκτική  εργασία  μνήμης,  ένα



συναισθηματικό  έργο  και  ένα  ακουστικό  και  οπτικό  αισθητήριο  καθήκον
επεξεργασίας. Τα συνολικά συμπερασματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι d-
9-THC και  CBD είχαν  διαφορετικές  συμπεριφορικές  επιδράσεις  και  επίσης,
κατά  περιόδους,  αντίθετη  ενεργοποίηση  του  εγκεφάλου  σε  διάφορες
περιοχές  [Borgwardt  et  al.,  2008,  Fusar-Poli  et  al.,  2009,  Bhattacharyya  et  al.,
2009b, Winton-Brown  et al.,  2011]. Η  d-9-THC προκάλεσε παροδικά ψυχωτικά
συμπτώματα και αύξησε τα επίπεδα άγχους, τοξίκωσης και καταστολής, ενώ η
CBD  δεν  είχε  σημαντική  επίδραση  στη  συμπεριφορά  ή  σε  αυτές  τις
παραμέτρους.

Σε  σχέση  με  τα  δεδομένα  απεικόνισης,  κατά  τη  διάρκεια  της  εργασίας
αναστολής  απόκρισης,  σε  σχέση  με  το  εικονικό  φάρμακο,  η  d-9-THC
εξασθένησε  τη  δέσμευση  των  περιοχών  του  εγκεφάλου  που  κανονικά
προκαλούν αναστολή απόκρισης,  ενώ η CBD διαμόρφωσε δραστικότητα σε
περιοχές που δεν εμπλέκονται με αυτή την εργασία  [Borgwardt  et al.,  2008].
Κατά  τη  διάρκεια  της  λεκτικής  εκμάθησης  και  ανάκτησης  των καθηκόντων
ζεύγους λέξεων, η d-9-THC διαμόρφωσε δραστηριότητα σε μεσοχρονικές και
κοιλιακές περιοχές, ενώ η CBD δεν είχε τέτοια επίδραση [Bhattacharyya et al.,
2009b].  Κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικής εργασίας,  η d-9-THC και  η
CBD  είχαν  σαφώς  διακριτές  επιδράσεις  στη  νευρική,  ηλεκτρο-δερμική  και
συμπτωματική  απόκριση  σε  πρόσωπα  φόβου  [Fusar-Poli  et  al.,  2009].  Τα
αποτελέσματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  οι  επιδράσεις  της  CBD  στην
ενεργοποίηση  σε  μεταιχμιακές  και  παρα-μεταιχμιακές  περιοχές  μπορεί  να
συμβάλλουν στην ικανότητά της να μειώνει  την αυτόνομη διέγερση και  το
υποκειμενικό  άγχος,  ενώ  οι  αγχογόνες  επιδράσεις  της  d-9-THC  μπορεί  να
σχετίζονται  με  επιδράσεις  σε  άλλες  περιοχές  του  εγκεφάλου.  Κατά  τη
διάρκεια  της  ακουστικής  εργασίας,  και  πάλι  αυτές  οι  δύο  ενώσεις  είχαν
αντίθετες επιδράσεις στον ανώτερο χρονικό φλοιό όταν τα άτομα άκουσαν
ομιλία  και  στον  ινιακό  φλοιό  κατά  τη  διάρκεια  της  οπτικής  επεξεργασίας
[Winton-Brown et al., 2011].

Η ομάδα μας αξιολόγησε επίσης το κατά πόσον η προ-επεξεργασία με CBD θα
μπορούσε να αποτρέψει τα οξεία ψυχωτικά συμπτώματα που προκλήθηκαν
από την d-9-THC όταν έξι υγιείς εθελοντές έλαβαν d-9-THC ενδοφλεβίως σε
δύο  περιπτώσεις  μετά  από  εικονικό  φάρμακο  ή  προ-επεξεργασία  CBD
[Bhattacharyya  et  al.,  2010].  Διαπιστώσαμε  ότι  η  προ-επεξεργασία  με  CBD
απέτρεψε τα παροδικά ψυχωτικά συμπτώματα που προκλήθηκαν από την d-
9-THC.



Τόσο  μελέτες  σε  ζώα  όσο  και  σε  ανθρώπους  δείχνουν  ότι  η  CBD  έχει
αγχολυτικές ιδιότητες.  Στην πραγματικότητα σε μια πρόσφατη διπλή-τυφλή
μελέτη  που  διεξήχθη  σε  ασθενείς  με  γενικευμένη  διαταραχή  κοινωνικού
άγχους, διαπιστώθηκε ότι σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, η CBD μείωσε
σημαντικά το υποκειμενικό άγχος και η επίδρασή της σχετίζεται με τη δράση
της σε μεταιχμιακές και παρα-μεταιχμιακές περιοχές, όπως καταδείχτηκε με
μονής εκπομπής πρωτονίων υπολογιστική τομογραφία [Crippa et al., 2011].

Η  CBD  έχει  επίσης  προταθεί  να  έχει  αντιψυχωσικά  αποτελέσματα  και
θεωρείται  πιθανό  αντιψυχωτικό  φάρμακο,  ιδιαίτερα  λόγω  του  σχετικά
χαμηλού προφίλ παρενέργειας  [Zuardi  et al.,  1995].  Επιπλέον, αναπτύσσεται
επίσης ως ένα πιθανό “φάρμακο” για διάφορες άλλες καταστάσεις, όπως η
φλεγμονή, ο διαβήτης, ο καρκίνος και οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες [Izzo et
al., 2009].

Η CBD δεν είναι η μόνη ένωση που παρουσιάζει διαφορετικές επιδράσεις στο
κύριο συστατικό της κάνναβης, την d-9-THC, έναν μερικό αγωνιστή CB1R. Μια
άλλη ενδιαφέρουσα ένωση του φυτού, η d-9-τετραϋδροκανναβιβαρίνη (d-9-
THCV),  ένας  νέος  ανταγωνιστής  CB1R,  επίσης  ασκεί  δυνητικά  χρήσιμες
δράσεις στη θεραπεία της επιληψίας και της παχυσαρκίας [Pertwee, 2008, Izzo
et al., 2009]. Μια ανασκόπηση αυτής της ένωσης, μαζί με τις d-9-THC και CBD
από Pertwee, υποδηλώνει ότι οι φυτικές εκχυλίσεις της d-9-THCV παράγουν
τα αντι-παχυσαρκίας αποτελέσματα περισσότερο αυξάνοντας την ενεργειακή
δαπάνη  παρά  μειώνοντας  την  πρόσληψη  τροφής  [Pertwee,  2008].  Ο
συγγραφέας  επισημαίνει  επίσης  ότι  ένα  φάρμακο  όπως  η  d-9-THCV,  με
ταυτόχρονη παρεμπόδιση των CB1Rs και την ενεργοποίηση των CB2Rs, μπορεί
να έχει  δυνατότητα για  τη  διαχείριση διαταραχών όπως η  χρόνια  ηπατική
νόσο και η παχυσαρκία, ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται με φλεγμονή.

Διαφορετικές περιεκτικότητες στις ποικιλίες της κάνναβης που 
διαθέτεται στον δρόμο
Καθώς  η  d-9-THC  είναι  το  κύριο  συστατικό  που  προκαλεί  το  επιθυμητό
αίσθημα “ευφορικότητας”, οι χρήστες προτιμούν τις ποικιλίες του φυτού με
υψηλότερη περιεκτικότητα σε THC. Ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, τέτοιες
παραλλαγές του φυτού ήταν ευρύτερα διαθέσιμες στην “αγορά” του δρόμου
και συνήθως αναφέρονται ως “skunk” ή “sinsemilla”. Σε μια μελέτη που έγινε
από τους Potter και συνεργάτες, όταν συγκρίθηκε η ισχύς της κάνναβης που
κατασχέθηκε από την αστυνομία στην Αγγλία μεταξύ των ετών 1996/8 και
2004/5,  η  μέση  περιεκτικότητα  της  d-9-THC  βρέθηκε  να  είναι  13,9%



περισσότερη στα πιο πρόσφατα έτη,  σημαντικά υψηλότερη από αυτά που
είχαν  καταγραφεί  πριν  από  10  χρόνια  [Potter  et  al.,  2008].  Ωστόσο,  το
περιεχόμενο  της  CBD  βρέθηκε  εξαιρετικά  χαμηλό  σε  πιο  πρόσφατους
χρόνους.  Οι  συγγραφείς  επίσης  διαπίστωσαν  ότι  σε  φυτικές  ή  ρητινικές
μορφές της ουσίας, η μέση περιεκτικότητα σε CBD υπερέβαινε εκείνη της THC.
Πιο πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε μια μετα-ανάλυση για την αξιολόγηση της
δραστικότητας της  κάνναβης από το 1970 έως το 2009.  Από τις  21 σειρές
περιπτώσεων που καλύπτουν  διάφορες  χώρες,  αναφέρθηκε  πρόσφατη  και
συνεπής παγκόσμια αύξηση της δραστικότητας κάνναβης [Cascini et al., 2011].

Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι τρέχουσες τάσεις προτιμήσεως για
παραλλαγές  σε  ποικιλίες  υψηλότερου  περιεχομένου  σε  THC  συνεπάγονται
σημαντικούς  κινδύνους  για  την  υγεία,  ιδιαίτερα  σε  εκείνους  που  είναι
επιρρεπείς  στις  επιβλαβείς  επιδράσεις  της.  Πράγματι,  στην  εργασία  των
Morgan και συνεργάτες πραγματοποίησαν μελέτη σε 120 τρέχοντες χρήστες,
στους  οποίους  συμμετείχαν  66  καθημερινοί  χρήστες  και  54  χρήστες  για
ψυχαγωγικούς σκοπούς, οι αναλύσεις στα μαλλιά τους αποκάλυψαν τα ποσά
των THC και CBD. Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα υψηλότερα επίπεδα THC στα
μαλλιά στους καθημερινούς χρήστες συσχετίστηκαν με αυξημένη κατάθλιψη
και  άγχος,  καθώς  και  με  φτωχότερη  ανάκληση  πρόζας  και  μνήμη  πηγής
[Morgan et al., 2011]. Ωστόσο, η υψηλότερη CBD στα μαλλιά συσχετίστηκε με
χαμηλότερα  συμπτώματα  τύπου  ψύχωσης  και  με  καλύτερη  μνήμη
αναγνώρισης. Σε σχέση με τους ανθρώπους με ψύχωση, οι κίνδυνοι για την
υγεία είναι ακόμη μεγαλύτεροι με τις ισχυρότερες παραλλαγές του φυτού. Σε
μια  πρόσφατη  μελέτη  ατόμων  με  ένα  πρώτο  επεισόδιο  ψύχωσης,
διαπιστώθηκε  ότι  οι  ασθενείς  χρησιμοποίησαν  κάνναβη  υψηλότερης
δραστικότητας  για  μεγαλύτερη  διάρκεια  και  μεγαλύτερη  συχνότητα  σε
σύγκριση με μια υγιή ομάδα ελέγχου [Di Forti et al., 2009].

Καθώς οι  ισχυρότερες  παραλλαγές  στις  ποικιλίες  ανέλαβαν την αγορά του
δρόμου, παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον για τη μελέτη των δεσμών μεταξύ
της χρήσης κάνναβης και των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Το πρώτο που
επέστησε  την  προσοχή  σε  έναν  τέτοιο  σύνδεσμο  ήταν  μια  σειρά
επιδημιολογικών  μελετών  και  ανασκοπήσεων,  οι  οποίες  επεσήμαναν  τη
συσχέτιση  μεταξύ  της  χρήσης  κάνναβης  και  του  αυξημένου  κινδύνου
εμφάνισης ψυχωσικής νόσου με δοσοεξαρτώμενο τρόπο [Zammit et al., 2002,
Arseneault et al., 2002, Moore et al., 2007]. Ένα ψυχωτικό αποτέλεσμα δεν είναι
η  μόνη  διαγνωστική  κατηγορία  που  συνδέεται  με  τη  χρήση  κάνναβης.  Τα
συμπτώματα της κατάθλιψης και  του άγχους συνήθως συνυπάρχουν με τη



χρήση κάνναβης και οδηγούν σε διαγνωστικά διλήμματα  [Nunes  et al., 2006,
Dakwar  et  al.,  2011].  Η  χρήση  κάνναβης  μπορεί  να  προκαλέσει  τέτοια
συμπτώματα, καθώς και να χρησιμοποιηθεί δευτερογενώς σε μια πρωτογενή
καταθλιπτική νόσο  [Dakwar  et al.,  2011, Fairman and Anthony, 2012]. Καθώς η
πλειονότητα των μελετών έδειξαν ψυχωσική ασθένεια, σε αυτό το τμήμα θα
επικεντρωθούμε κυρίως σε αυτή τη διαγνωστική κατηγορία.

Ενδιάμεση διαφοροποίηση ως απάντηση στα ψυχογενή αποτελέσματα 
της κάνναβης
Περίπου  το  18,5%  των  ανθρώπων  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  χρησιμοποιούν
τακτικά  κάνναβη  [Atha,  2005].  Αυτό  είναι  σημαντικό,  καθώς  η  χρήση  των
παραλλαγών  με  ποικιλίες  κάνναβης  με  ισχυρές  περιεκτικότητες  σε  THC
αυξάνονται δραματικά, οδηγούν σε ανησυχία για τους κινδύνους στην υγεία
που σχετίζονται με την κάνναβη, ιδίως για τους νέους  [Hall  and Degenhardt,
2007, Potter  et al., 2008,  EMCDDA, 2011]. Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες
δείχνουν τη σχέση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και της ανάπτυξης ψυχωσικής
ασθένειας  [Zammit  et  al.,  2002,  van  Os  et  al.,  2002,  Arseneault  et  al.,  2002,
Henquet  et al.,  2005].  Περαιτέρω στοιχεία προέρχονται  από τη συστηματική
ανασκόπηση των διαχρονικών και πληθυσμιακών μελετών που δείχνουν ότι η
χρήση κάνναβης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ψυχωσικής νόσου
κατά τρόπο εξαρτώμενο από τη δόση [Moore et al., 2007].

Ωστόσο,  μόνο  μια  μικρή  μειονότητα  αναπτύσσει  μια  ψυχική  ασθένεια
πλήρους εμφυσήσεως με τη μορφή σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής,
ενώ μια μεγαλύτερη ομάδα, που κυμαίνεται από 15% έως 50%, παρουσιάζει
παροδικά ψυχωτικά συμπτώματα μικρής διάρκειας, από μερικές ώρες έως και
μια  εβδομάδα  και  συνήθως  ανακτώνται  χωρίς  να  απαιτείται  κάποια
παρέμβαση [Thomas, 1996, Green et al., 2003, D'Souza et al., 2004, 2009, Morrison
et al., 2009]. Πράγματι, οι μελέτες πρόκλησης φαρμάκων με d-9-THC σε υγιείς
εθελοντές  έχουν  δείξει  ένα  ευρύ  φάσμα  παροδικών  συμπτωμάτων,
συμπεριφορών και γνωστικών ελλειμμάτων που κυμαίνονται από άγχος έως
ψύχωση σε παροδική διαταραχή της μνήμης [D'Souza et al., 2004, Curran et al.,
2002, Morrison  et al., 2009]. Η κλινική εικόνα της παροδικής ψύχωσης μπορεί
να  μην  διακρίνεται  από  μια  ειλικρινή  οξεία  ψύχωση  με  παραισθήσεις  και
ψευδαισθήσεις, εκτός από τη σύντομη διάρκεια της.

Είναι  προφανές  ότι  υπάρχουν  σημαντικές  διαφορές  στις  επιδράσεις  της
κάνναβης στα άτομα. Η βιολογική βάση αυτής της μεταβλητής ευαισθησίας
είναι ακόμη ασαφής. Έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες που εξετάζουν ποιες



ομάδες  είναι  πιο  ευάλωτες  στην  ανάπτυξη  ψυχωτικής  έκβασης  ως
αποτέλεσμα της χρήσης κάνναβης [van Os et al., 2002, Henquet et al., 2004]. Τα
ευρήματα μέχρι  τώρα δείχνουν ότι  η επίδραση της χρήσης κάνναβης είναι
πολύ ισχυρότερη σε εκείνους με οποιαδήποτε προδιάθεση για ψύχωση κατά
την έναρξη από ότι  σε  εκείνους  χωρίς  [Henquet  et  al.,  2005].  Πράγματι,  τα
άτομα  με  προδιάθεση  για  ψύχωση  που  υποδεικνύεται  από  θετικό
οικογενειακό ιστορικό ψύχωσης έχουν βρεθεί ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα
στις επιδράσεις της κάνναβης  [McGuire  et al.,  1995].  Ένας άλλος δείκτης για
υψηλότερο  κίνδυνο  ψύχωσης  είναι  η  παρουσία  υποκλινικών  ψυχωτικών
χαρακτηριστικών και  πάλι  τέτοια  άτομα έχουν επηρεαστεί  από υψηλότερο
κίνδυνο ανάπτυξης ψυχωσικής νόσου  [Henquet  et  al.,  2004].  Επιπλέον,  όσοι
βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο ψύχωσης έχει αναφερθεί ότι είναι
πιο ευαίσθητοι στις ψυχογενείς επιδράσεις της κάνναβης σε σύγκριση με τους
χρήστες του γενικού πληθυσμού [Peters et al., 2009].

Λόγω των αναφερθέντων δεσμών μεταξύ της σχιζοτυπικής προσωπικότητας
και της σχιζοφρένειας, αυτός ο τύπος διαταραχής της προσωπικότητας έχει
εξεταστεί  διεξοδικά στην εξέταση του ρόλου της κάνναβης στην παραγωγή
ψυχωτικών  συμπτωμάτων.  Πράγματι,  έχει  αποδειχθεί  ότι  οι  άνθρωποι  με
υψηλή συχνότητα σχιζοτύπου που χρησιμοποιούν κάνναβη είναι πιο πιθανό
να έχουν εμπειρίες παρόμοιες με την ψύχωση κατά τη στιγμή της χρήσης, μαζί
με  δυσάρεστες  παρενέργειες  [Barkus  et  al.,  2006].  Αυτή  η  μελέτη  έχει
επαναληφθεί  και  έχει  επιβεβαιωθεί  ότι  εκείνοι  με  σχιζοτυπική  διαταραχή
προσωπικότητας  φέρουν  υψηλότερο  κίνδυνο  εμφάνισης  ψυχωσικών
συμπτωμάτων με χρήση κάνναβης  [Stirling  et al., 2008]. Πρόσφατα, μια άλλη
μελέτη παρέχει περαιτέρω υποστήριξη για μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της
πρώιμης  χρήσης  κάνναβης  και  της  ανάπτυξης  συμπτωμάτων  διαταραχής
φάσματος σχιζοφρένειας [Anglin et al., 2012].

Οι  αναφερόμενοι  παράγοντες  ευπάθειας  που  αναφέρθηκαν  εδώ
συνεπάγονται ισχυρή γενετική προδιάθεση και υπήρξαν αρκετές μελέτες που
εξετάζουν ιδιαίτερα συγκεκριμένα γονίδια που έχουν εμπλακεί σε ψυχώσεις.
Η πρώτη τέτοια μελέτη διεξήχθη από τους Caspi και συνεργάτες [Caspi  et al.,
2005].  Σε  αυτή  τη  διαχρονική  μελέτη,  εξετάστηκε  ένα  ειδικό  γονίδιο
ευαισθησίας που συνδέθηκε με τη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή, η
κατεχολ-Ο-μεθυλοτρανσφεράση  (catechol-O-methyltransferase,  COMT),
εξετάστηκε  σε  μια  αντιπροσωπευτική  ομάδα  από  την  γέννηση
ακολουθούμενη έως την ενηλικίωση. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι φορείς του
αλληλόμορφου  COMT  βαλίνης158  ήταν  πιο  πιθανό  να  παρουσιάσουν



ψυχωσικά  συμπτώματα και  να  αναπτύξουν  σχιζοφρενοειδή  διαταραχή  εάν
χρησιμοποιούσαν  κάνναβη  πριν  από  την  ηλικία  των  15  ετών.  Ωστόσο,  ο
αριθμός των ατόμων που έφεραν αυτό το αλληλόμορφο ήταν μικρός σε αυτή
τη μελέτη. Χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο μόνο 493 ατόμων με σχιζοφρένεια, οι
Zammit και συνεργάτες  επανεξέτασαν αυτή τη συσχέτιση, αλλά τα ευρήματά
τους δεν  υποστηρίζουν τις  διάφορες  επιδράσεις  της  χρήσης κάνναβης στη
σχιζοφρένεια σύμφωνα με την παραλλαγή του COMT [Zammit  et al., 2007]. Η
ομάδα των Zammit και συνεργάτες επίσης εξέτασε την αλληλεπίδραση μεταξύ
της χρήσης κάνναβης και του γονότυπου COMT, περιορίζοντας την ανάλυση
σε  συμμετέχοντες  που  ισχυρίστηκαν  ότι  χρησιμοποίησαν  για  πρώτη  φορά
κάνναβη κατά την ίδια περίοδο αποκοπής όπως και στην μελέτη της ομάδας
Caspi  και  συνεργάτες,  αλλά  δεν  κατάφεραν  να  βρουν  στοιχεία  που  να
υποστηρίζουν τη σύνδεση.

Πρόσφατα,  οι  Van  Winkel  και  συνεργάτες  εξέτασαν  τα  αποτελέσματα  της
πρόσφατης  χρήσης  κάνναβης  εξετάζοντας  152  πολυμορφισμούς  ενός
νουκλεοτιδίου σε 42 υποψήφια γονίδια σε 801 ασθενείς με ψύχωση και σε
740 μη επηρεασμένα αδέλφια τους  [van Winkel  et al.,  2011].  Οι συγγραφείς
διαπίστωσαν  ότι  η  γενετική  παραλλαγή  σε  πρωτεϊνική  κινάση  σερίνης-
θρεονίνης (serine-threonine protein kinase, AKT1) μπορεί να προκαλέσει τόσο
βραχυπρόθεσμες  όσο  και  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  στην  έκφραση  της
ψύχωσης που σχετίζεται με τη χρήση κάνναβης. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι
ο πιθανός μηχανισμός θα μπορούσε να είναι ο ρυθμισμένος προς τα κάτω με
κανναβινοειδές  της  σηματοδότησης  ΑΚΤ1/γλυκογόνου  συνθάσης  κινάσης  3
του υποδοχέα D2 της ντοπαμίνης. Πράγματι, οι αγωνιστές CB1R έχουν δειχθεί
ότι επάγουν φωσφορυλίωση ΑΚΤ1, ενώ οι ανταγωνιστές αυτού του υποδοχέα
έχουν  αναστείλει  μονοπάτια  σηματοδότησης  ΑΚΤ1  [Molina-Holgado  et  al.,
2002]. Περαιτέρω υποστήριξη για την πιθανή συμμετοχή του γονιδίου AKT1
προέρχεται από τη μελέτη μας με υγιείς εθελοντές. Αυτή η μελέτη διαπίστωσε
ότι,  κατά  τη  διάρκεια  διαδικασιών  των  συνθηκών  κωδικοποίησης  και
ανάκλησης λεκτικής μνήμης, η επαγωγή ψυχωτικών συμπτωμάτων από d-9-
THC  συσχετίστηκε  με  την  εξασθενημένη  ενεργοποίηση  ραβδωτού  και
μεσεγκεφάλου μόνο σε όσους ήταν Ο ομοζυγώτες της ΑΚΤ1 και φορείς του 9-
αλληλόμορφου  μεταφορέα  ντοπαμίνης  (DAT1)  [Bhattacharyya  et  al.,  2012]
(Πίνακας 2).

Πίνακας 2
Προτεινόμενοι παράγοντες που καθορίζουν την ευαισθησία στην ψύχωση των
χρηστών κάνναβης.*



Ευαισθησία στην 
ψύχωση όπως 
προσδιορίζεται από: 

Πιθανοί παράγοντες 
ευαισθησίας 

Ομάδα μελέτης

Προδιάθεση για την 
ψύχωση

Οικογενειακό ιστορικό 
ψυχωσικής νόσου

McGuire et al., [1995]

Παρουσία υποκλινικών 
ψυχωσικών 
συμπτωμάτων 

Henquet et al., [2004]

Οι ομάδες υψηλού 
κινδύνου 

Peters et al., [2009]

Προσωπικότητα Σχιζοτυπική διαταραχή 
προσωπικότητας 

Barkus et al., [2006],
Stirling et al., [2008],
Anglin et al., [2012]

Γονίδια ευαισθησίας 
στην ψύχωση

COMT Caspi et al., [2005]

AKT1 van Winkel et al., [2011]

AKT1 και DAT1 Bhattacharyya et al., 
[2012]

*Παρακαλώ σημειώστε ότι εκτός από τη σχιζοτυπική διαταραχή προσωπικότητας, 
οι άλλες μελέτες πρέπει να αναπαραχθούν.
AKT1, πρωτεϊνική κινάση σερίνης-θρεονίνης / 
COMT, κατεχολ-Ο-μεθυλοτρανσφεράση / 
DAT1, γονίδιο μεταφορέα ντοπαμίνης.

Εκτός  από  τη  σχιζοτυπική  προσωπικότητα,  οι  παράγοντες  ευπάθειας  στις
ψυχογενείς επιδράσεις της κάνναβης απαιτούν επανάληψη. Είναι σαφές ότι
πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες για να διερευνηθούν οι βιολογικοί
μηχανισμοί που καθορίζουν την ευπάθεια προς ένα ψυχωτικό αποτέλεσμα.

Συμπέρασμα
Κατά την τελευταία δεκαετία, η ενδοκανναβινοειδής έρευνα υπήρξε ένας από
τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ψυχοφαρμακολογίας, ανοίγοντας
τρόπους  για  την  ανακάλυψη  νέων  φαρμάκων  για  μια  ευρεία  ποικιλία
προβλημάτων  υγείας,  που  κυμαίνονται  από  μεταβολικές  διαταραχές  έως



γλαύκωμα και σχιζοφρένεια.

Η  κατανομή  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  στον  εγκέφαλο  είναι
ενδιαφέρουσα καθώς οι  ίδιες  περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται  επίσης
στις  ψυχώσεις,  ιδιαίτερα  στη  σχιζοφρένεια.  Επιπλέον,  η  πολύπλοκη  και
περίπλοκη  εμπλοκή  αυτού  του  συστήματος  με  άλλους  νευροδιαβιβαστές
όπως η ντοπαμίνη,  το GABA και  τα γλουταμινεργικά συστήματα μπορεί  να
έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη ψυχωσικής ασθένειας.

Φυσικά,  λόγω  της  πρόσφατης  και  σταθερής  αύξησης  της  διαθεσιμότητας
ποικιλιών με υψηλότερες παραλλαγές σε περιεχόμενο THC της κάνναβης σε
όλο τον κόσμο, αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για την
υγεία, ιδίως για τους νέους. Ωστόσο, η κάνναβη επηρεάζει τους ανθρώπους
διαφορετικά  και  ως  εκ  τούτου  είναι  σημαντικό  να  κατανοήσουμε  τι  κάνει
κάποιον πιο εκτεθειμένο σε κίνδυνο και πώς διαφέρει σε σχέση με εκείνους
που  δεν  αναπτύσσουν  ψυχωσικές  παθήσεις.  Εδώ  παρουσιάσαμε  μια
επισκόπηση  των  διαθέσιμων  πληροφοριών  σχετικά  με  τους  παράγοντες
κινδύνου που μπορεί να θέσουν ένα άτομο σε μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως η
προδιάθεση για ψύχωση, η σχιζοτυπική προσωπικότητα και ορισμένα γονίδια
ευαισθησίας.

Η εύρεση ομάδων που είναι  ευάλωτες είναι  ιδιαίτερα σημαντική,  ώστε να
μπορούν να στοχεύουν έγκαιρες προληπτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Μια  τέτοια  έρευνα  θα οδηγούσε επίσης  στην  ανακάλυψη των  βιοχημικών
μηχανισμών  που  εμπλέκονται  στην  έρευνα  για  την  κάνναβη  και  τα
ενδοκανναβινοειδή  και  τελικά  σε  μια  καλύτερη  κατανόηση  του  τρόπου
λειτουργίας του εγκεφάλου και του σώματος.
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