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Οι υψηλές δόσεις THC είναι παραισθησιογόνες και η μικροδοσολόγηση του
LSD  [διαβάζεται  Ελ-ες-ντι]  (Lysergic  acid  diethylamide  /  διαιθυλαμίδιο  του
λυσεργικού οξέος)[1] είναι πολύ παρόμοια με αυτήν της CBD. Αυτά τα ισχυρά
μόρια μπορούν να ανακουφίσουν τον  ανθρώπινο πόνο και  να ενεργήσουν
μέσω του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος.
[1] “To διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος (Lysergic acid diethylamide), γνωστό περισσότερο 
με το ακρωνύμιο LSD, ή LSD-25, ή λυσεργίδη, είναι συνθετική, δραστική, παραισθησιογόνος 
ουσία που παράγεται από το λυσεργικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του εξάγεται από το μύκητα 
ερυσίβη (Claviceps purpurea) που αναπτύσσεται συνήθως στη σίκαλη. Παρασκευάζεται χημικά 
και η βασική χημική δομή του είναι παρόμοια με αυτή των αλκαλοειδών της ερυσίβης, ενώ 
εμφανίζει επίσης ομοιότητες με άλλες ουσίες, όπως η ψιλοκυβίνη, με δυνατότητα δέσμευσης της 
δράσης της σεροτονίνης”.
 https://el.wikipedia.org/wiki/Διαιθυλαμίδιο_του_λυσεργικού_οξέος
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Παρόλο  που  ίσως  να  μην  είναι  προφανές  κατά  τη  διάρκεια  αυτών  των
δύσκολων  χρόνων,  βρισκόμαστε  στη  μέση  μιας  ψυχεδελικής  αναβίωσης.
Υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ποτέ για πειραματισμούς με το LSD, τα
μαγικά  μανιτάρια  (magic  mushrooms)[2],  το  ayahuasca[3],  την  κεταμίνη
(ketamine)[4] και με άλλες ψυχεδελικές ουσίες.
[2] “Μανιτάρια ψιλοκυβίνης (Psilocybe semilanceata): Ένα μανιτάρι ψιλοκυβίνης είναι από μια 
πολυφυλετική ομάδα μυκήτων που περιέχουν οποιαδήποτε από τις διάφορες ψυχεδελικές 
ενώσεις, όπως η ψιλοκυβίνη, η ψιλοκίνη και η βαοκυστίνη” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocybin_mushroom 
[3] “ένα ποτό των ιθαγενών στην περιοχή του Αμαζονίου, που είναι γνωστό για τις 
παραισθησιογόνες ιδιότητές του” https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca 
[4] “Η κεταμίνη είναι ουσία που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κτηνιατρική ως ταχύτατο 
αναισθητικό-καταπραϋντικό φάρμακο, σε μικρές δόσεις όμως έχεις ψυχοδηλωτικές και 
διασχιστικές επιδράσεις. Κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλλει. 
Μπορεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως και ενδομυϊκώς ή να ληφθεί από το στόμα ή τη 
μύτη” https://el.wikipedia.org/wiki/Κεταμίνη 
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Αυτή  η  αναγέννηση  συμβαίνει  χωρίς  όλα  τα  φαντάσματα  της  εποχής  της
δεκαετίας του ‘60,  όταν το LSD δραπέτευσε από το εργαστήριο και  έπαιξε
ηγετικό  ρόλο  στην  απίθανη  ιστορία  του  Sorcerer’s  Apprentice.  Η  φράση
“stranger  than  fiction”  (πιο  παράξενο  κι  από  την  φαντασία)  δεν
ανταποκρίνεται στην τροχιά του LSD στον πραγματικό κόσμο, μια ουσία που
κάποτε ήταν το μυστικό όπλο της  CIA (Central Intelligence Agency /  Κεντρική
Υπηρεσία  Πληροφοριών)  και  του  αμερικανικού  στρατού,  η  οποία  ουσία
μετασχηματίσθηκε σε έναν ισχυρό καταλύτη αντι-κουλτούρας και θάμπωσε το
μυαλό των καλλιτεχνών, των επιστημόνων, των εφευρετών, των θεραπευτών
και πολλών άλλων.

Παρόλο  που  το  LSD  δεν  πέτυχε  ποτέ  την  κοινωνική  δημοτικότητα  της
κάνναβης,  οι  δύο  ουσίες  συνδέθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της  κοινωνικής
αναταραχής γνωστής ως “the Sixties” (η δεκαετία του εξήντα).  Σχεδόν όλοι
όσοι δοκίμασαν το LSD εκείνη την εποχή κάπνιζαν επίσης και κάνναβη. Αυτές
οι ουσίες που αλλάζουν τη διάθεση ήταν σαν μια διπλή γροθιά (η γνωστή
κίνηση  δεξί-αριστερό  των  πυγμάχων)  που  ταρακούνησε  την  αμερικανική
ψυχή.  Η  επακόλουθη  αντίδραση  ήταν  έντονη  και  οι  προσπάθειες
ενσωμάτωσης της κάνναβης και του LSD στην επικρατούσα τάση γνώρισαν την
απογοήτευση εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο και οι
δύο  ουσίες  εξακολουθούν  να  είναι  επίσημα  ουσίες  στον  Πίνακα  Ι,  μια
κατηγορία που προορίζεται για τα επικίνδυνα ναρκωτικά χωρίς καμιά ιατρική
αξία.

Χρειάστηκε  λίγο καιρό,  αλλά οι  ψυχεδελικοί  υποστηρικτές  επανακτούν την
ορμή τους. Για να κερδίσουν την κοινωνική αποδοχή, έχουν υιοθετήσει την
επιτυχημένη  στρατηγική  που  έχουν  ακολουθήσει  οι  υποστηρικτές  της
κάνναβης,  τονίζουν  την  ιατρική  πτυχή  της  χρήσης  των  ουσιών,  παράγουν
κάποια στερεή επιστήμη και δείχνουν ότι οι ψυχεδελικές ουσίες μπορούν να
θεραπεύσουν  βαθιές  ψυχολογικές  πληγές  όταν  χορηγούνται  κάτω  από  το
άγρυπνο  μάτι  ενός  εκπαιδευμένου  επαγγελματία  υγείας.  Οι  σημερινοί
ψυχεδελικοί  ακτιβιστές  είναι  προσεκτικοί  για  να  μπορέσουν  να
αποστασιοποιηθούν από τη μνήμη των  Sixties,  ακόμη και  όταν είναι  απλά
συνεχιστές της κληρονομιά τους. Ενώ οι ριζοσπάστες της δεκαετίας του '60



γιορτάζουν το LSD ως ένα χημικό ικανό να υπονομεύσει  την  καθιερωμένη
τάξη,  οι ψυχεδελικές ουσίες προωθούνται τώρα ως ένα φάρμακο για τους
τραυματισμένους στρατιώτες.

Σε τι είναι καλό το LSD;
Με ποιο τρόπο είναι θεραπευτικό το LSD; Και πώς, εάν υπάρχει συσχέτιση,
αυτό σχετίζεται με την ιατρική χρήση της κάνναβης; Για να απαντήσουμε σε
αυτές  τις  ερωτήσεις,  είναι  χρήσιμο  να  εξετάσουμε  τις  διάφορες  ομάδες
ανθρώπων που έχουν εμπλακεί με το LSD πριν γίνει παράνομο στις ΗΠΑ, τότε
στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  ‘60.  Αυτές  οι  ομάδες,  που  αντιπροσωπεύουν
διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας, είχαν διαφορετικές ιδέες για το LSD και
το  πώς  αυτό  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  προωθήσει  τις
συγκεκριμένες ατζέντες τους.

Οι επιστημονικοί πρωτοπόροι που άρχισαν να πειραματίζονται με το LSD στα
τέλη της δεκαετίας του ‘40 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, το είδαν ως
ένα ισχυρό εργαλείο για να μελετήσουν το πώς λειτουργεί  ο νους, ως ένα
πολυ-αναμενόμενο χημικό κλειδί για την απελευθέρωση των μυστηρίων της
χημείας του εγκεφάλου και της ψυχικής ασθένειας. Ως ένα ευεργέτημα για τη
νευροεπιστήμη,  αυτό  το  συναρπαστικό  νέο  ερευνητικό  εργαλείο  έδωσε
αφορμή σε νέες θεωρίες σχετικά με τη βιοχημική βάση της σχιζοφρένειας και
τις πιθανές θεραπείες για αυτήν την πάθηση.

Πολύ  νωρίς,  το  LSD  αγκαλιάστηκε,  αν  και  μυστικά,  από  την  CIA  ως  ένας
“πιθανός νέος παράγοντας για τον αντισυμβατικό πόλεμο”. Έτσι περιγράφηκε
το LSD σε έγγραφα της CIA που είχαν διαβαθμιστεί κάποτε τη δεκαετία του
‘50. Σε μια εποχή που η κοινωνία στο σύνολό της γνώριζαν ελάχιστα σχετικά
με το LSD, οι αρχηγοί της αμερικανικής κατασκοπίας είδαν αυτήν την άοσμη,
άχρωμη και άγευστη ένωση ως το κλειδί για την επανάσταση της  cloak-and-
dagger  τακτικής,  ως  ένα  μέσο  που  παρείχε  στην  αμερικανική  υπηρεσία
πληροφοριών ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους
στον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο στρατός  των ΗΠΑ είχε  επίσης  μεγάλες  ιδέες  για  το LSD.  Οι  στρατηγικοί



σχεδιαστές του Στρατού των ΗΠΑ είχαν μεγάλη προοπτική στο να αναπτύξουν
το LSD ως ένα ψυχοχημικό όπλο, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να ψεκάσουν
με ένα σύννεφο “αερίου τρέλας” πάνω από μια πόλη και έτσι θα μπορούσαν
να  καταστήσουν  ανίκανο  έναν  μεγάλο  πληθυσμό  χωρίς  να  χρειαστεί  να
σκοτώσουν κανέναν. Ή έτσι το φανταζόταν. Το LSD έθεσε προ των πυλών τη
δυνατότητα ενός νέου είδους όπλου μάχης που υποτίθεται ότι θα έφερνε μια
εποχή “πολέμου χωρίς θάνατο”.

Θεραπευτικό οξύ
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘50, ένας αυξανόμενος αριθμός ψυχιάτρων
και άλλων γιατρών χαρακτήριζε το LSD ως έναν θεραπευτικό παράγοντα που
θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Το LSD είχε μια
ασυνήθιστη  ικανότητα  να  κάνει  το  ασυνείδητο  συνειδητό,  να  φωτίζει  τις
βαθιά κρυμμένες πηγές στρες και  την νευρωτική συμπεριφορά,  φέρνοντας
στην επιφάνεια ότι μπορούσε να κρύβεται στα βάθη του μυαλού. Εξ ου και η
λέξη  “ψυχεδελικό”,  η  οποία  κυριολεκτικά  σημαίνει  “φανέρωση  ψυχής”
(“ψυχή + δήλος”, δήλος: φανερός, ορατός, (μεταφορικά) κατανοητός, σαφής).

Η λήψη του LSD δεν εγγυάται ότι η συνείδηση ενός ατόμου θα “επεκταθεί”
αυτομάτως ή ότι κάποιος θα έχει αναγκαστικά μια πνευματική εμπειρία ή ότι
θα ζήσει μια πνευματική ζωή στη συνέχεια. Αλλά η υπερβολική αμεσότητα και
η βιωματική πυκνότητα του LSD μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά επίγνωση και
θεραπεία. Ο Dr. Albert Hoffman, ο χημικός από την Ελβετία που ανακάλυψε το
LSD, το περιέγραψε ως το “φάρμακο για την ψυχή”, ένα εργαλείο που μας
βοηθά να γίνουμε αυτοί που υποτίθεται ότι είμαστε.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘60, το θεραπευτικό δυναμικό του LSD
απεικονίστηκε  σε  ένα  ευρύ  κοινωνικό  τοπίο.  Το  οξύ  παρουσιάστηκε
διθυραμβικά  από  τον  Timothy  Leary  και  τους  ακόλουθους  του,  τους
υποστηρικτές  της  αντι-κουλτούρας,  ως  την  θεραπεία  για  μια  άρρωστη
κοινωνία,  ως  έναν  καταλύτη  των  ειδών  που  είναι  ικανός  να  μεταβιβάσει
δυναμικά την ανθρωπότητα στο επόμενο εξελικτικό επίπεδο.

Αυτό το ουτοπικό όραμα δείχνει να είναι μακριά από κόσμους όπου γίνεται



συγκεκαλυμμένη χρήση του LSD ως ένα όπλο κατασκοπείας, αλλά και οι δύο
προσεγγίσεις  μοιράζονται έναν κοινό τόπο. Με το πλεονέκτημα της εκ των
υστέρων θεώρησης,  μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και  να δούμε ότι  κάθε
ομάδα που ασχολήθηκε με το LSD κατέληξε πολύ ενθουσιώδης σχετικά με τις
μεγαλειώδεις  δυνατότητες  που διέθετε  η  ουσία.  Όλοι  το  θεώρησαν ως το
κλειδί για τη μεγάλη ανακάλυψη. Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση με το LSD
προκάλεσε την εμφάνιση (πιθανών) νέων δυνατοτήτων. Η πραγματική ύπαρξη
ή όχι αυτών των διαφορετικών δυνατοτήτων θα μπορούσε να είναι άλλο ένα
θέμα,  αλλά  το  άνοιγμα,  η  αφυπνισμένη  αίσθηση  δυναμικού,  ήταν
πραγματικά.

Στην ουσία, το LSD και άλλες ψυχεδελικές ουσίες είναι καλύτερα κατανοητά
ως ενισχυτές της δυνατότητας, για καλό ή για κακό.

Είναι η κάνναβη ψυχεδελική;

Τα μαγικά μανιτάρια, το ayahuasca, το πεγιότ (peyote)[5], ο απήγανος (rue)[6],
το  iboga[7]...  αυτά  τα  φυτά  και  οι  μύκητες  που  προκαλούν  οράματα
θεωρούνται  ως “φυτικοί  δάσκαλοι”  από ιθαγενείς  πολιτισμούς.  Η  κάνναβη
είναι επίσης ένας φυτικός δάσκαλος, παρομοίως. Αλλά είναι η κάνναβη μια



ψυχεδελική ουσία, ένα παραισθησιογόνο, όπως τα μαγικά μανιτάρια ή το LSD;
[5] “Πεγιότ (peyote, Lophophora williamsii), κάκτος πεγιότ, peyote
Κοινές ονομασίες: mescal button, mescalito, cactus pudding, dumpling cactus, turnip cactus, 
whiskey cactus, white mule, devil's root, diabolic root, indian dope. Η ισπανική κοινή ονομασία, 
που χρησιμοποιείται επίσης στα αγγλικά, είναι πεγιότ (από τη λέξη Nahuatl peyōtl), που σημαίνει 
‘λάμπω’ ή ‘ακτινοβολώ’. Ο πεγιότ είναι ένας μικρού μεγέθους κάκτος δίχως αγκάθια που περιέχει 
ψυχοδραστικά αλκαλοειδή, ιδιαίτερα μεσκαλίνη. Οι Ιθαγενείς Αμερικανοί του Βορρά έχουν 
χρησιμοποιήσει πεγιότ για τουλάχιστον 5500 χρόνια” https://psychedelic-
wiki.blogspot.com/2013/12/peyote-orismos-limma.html 
[6] “Απήγανος (Rue, Ruta graveolens): Ο απήγανος είναι ένα αρωματικό αειθαλές πολυετές 
φυτό. Η επιστημονική του ονομασία είναι Ρυτή η βαρύοσμη (Ruta graveolens) και ανήκει στην 
οικογένεια των Ρυτοειδών (Rutaceae). Συναντάται και σαν πεγάνι, πηγάνι, πήγανος και πήγανο. 
Ευδοκιμεί κυρίως στην Νότια Ευρώπη και Βόρεια Αφρική” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruta_graveolens 
[7] “Η ιμπογκαΐνη είναι ένα φυσικό αλκαλοειδές που βρίσκεται στο φυτό Tabernanthe iboga και 
άλλα είδη φυτών της Κεντρικής Δυτικής Αφρικής. Υπήρχαν αναφορές πριν από εκατοντάδες 
χρόνια για τη χρήση φυτών που περιέχουν ιμπογκαΐνη στις θρησκευτικές τελετουργίες και στην 
παραδοσιακή ιατρική της περιοχής.
Η πρώτη αναφορά για την αποτελεσματικότητα της ιμπογκαΐνης ως προς τη διακοπή των 
διαταραχών εθισμού έγινε από τον Howard Lotsof. Ο Lotsof, ο οποίος ήταν ο ίδιος εθισμένος στην 
ηρωίνη σε ηλικία 19 ετών, έγινε ένθερμος υποστηρικτής και ερευνητής για την ιατρική χρήση της 
ιμπογκαΐνης αφού ανακάλυψε τις αντι-εθιστικές της ιδιότητες.
Μετά από τις αρχικές μελέτες του Lotsof to 1962 και 1963, που κατέδειξαν τις επιπτώσεις της 
ιμπογκαΐνης στην εξάρτηση από κοκαΐνη και ηρωίνη, του δόθηκαν διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις 
ΗΠΑ για τη θεραπεία διαφόρων χημικών εξαρτήσεων με την ιμπογκαΐνη, συμπεριλαμβανομένων 
την εξάρτηση από οπιούχα ναρκωτικά το 1985, την εξάρτηση από κοκαΐνη το 1986 και τις 
διαταραχές εθισμού σε πολλαπλά ναρκωτικά το 1992.” 
https://www.ibogainegreece.gr/el/ibogaine-about/

Και ναι και όχι. Πολλά εξαρτώνται από τη δοσολογία[8].
[8] “CBD & cannabis dosage guide” (Οδηγός δοσολογίας CBD & κάνναβης) 
https://www.projectcbd.org/how-to/cbd-dosage 

Το LSD είναι πολύ ισχυρότερο από το κάπνισμα κάνναβης, η οποία γενικά δεν
απειλεί να κατακλύσει τον γνωστικό μηχανισμό, όπως μερικές φορές κάνουν
οι ψυχεδελικές ουσίες. Η κάνναβη και το LSD, επιβραδύνουν το πέρασμα του
χρόνου  και  εντείνουν  την  παρούσα  στιγμή.  Όμως,  το  LSD  προκαλεί  μια
απόκλιση από την κανονική συνειδησιακή διέγερση, τόσο ζωηρά, που μερικές
ρουφηξιές κάνναβης μπορούν να επιφέρουν, συγκριτικά.
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Η  κατανάλωση  βρώσιμων  κάνναβης  μπορεί  να  έχει  πολύ  μεγαλύτερη
επίδραση  από  ότι  το  κάπνισμα.  Η  κατάποση  ενός  κομματιού  χασίς
(συμπυκνωμένης ρητίνης κάνναβης) ή η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας από
ένα  βρώσιμο  με  κάνναβη  μπορεί  να  προκαλέσει  έντονες  ψευδαισθήσεις
τύπου LSD.

Ο  Dr.  Harris  Isbell,  επί  σειρά  ετών  υπάλληλος  της  CIA,  διεξήγαγε  μια
επιστημονική  μελέτη  για  να  συγκρίνει  τις  επιδράσεις  του  LSD  και  της
τετραϋδροκανναβινόλης  (THC),  του  κύριου  ψυχοδραστικού  συστατικού  της
κάνναβης.  Αφού  έδωσε  και  τις  δύο  ενώσεις  σε  κρατούμενους  στο  federal
narcotics hospital στο Lexington του Kentucky, ο Isbell κατέληξε σε μια έκθεση
το 1969[9] ότι  μια υψηλή δόση καθαρής THC θα μπορούσε να προκαλέσει
ψευδαισθήσεις παρόμοιες με το λυσεργικό οξύ.
[9] Isbell H, Jasinski DR “A comparison of LSD-25 with (-)-delta-9-trans-tetrahydrocannabinol 
(THC) and attempted cross tolerance between LSD and THC” (Μια σύγκριση του LSD-25 με (-)-
δέλτα-9-trans-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και απόπειρα διασταυρούμενης ανοχής μεταξύ LSD 
και THC) Psychopharmacologia. 1969;14(2):115-23.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5350620 
Περίληψη
“1.  Οι  αντικειμενικές  και  υποκειμενικές  επιδράσεις  των  0,5  και  1,5mcg/kg  LSD  ενδομυϊκά
συγκρίθηκαν με εκείνες των 75 και 225mcg/kg (-)-9-trans-τετραϋδροκανναβινόλης με κάπνισμα
στα ίδια οκτώ άτομα. 2. Οι αντικειμενικές επιδράσεις των LSD και THC διέφεραν σημαντικά. Το
LSD αύξησε τη θερμοκρασία του σώματος, τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, μείωσε
το  κατώφλι  για  το  αντανακλαστικό  του  χτυπήματος  στο  γόνατο  και  διόγκωσε  τις  κόρες  των
ματιών.  Η  THC  δεν  είχε  κανένα  από  αυτά  τα  αποτελέσματα,  αλλά  προκάλεσε  πιο  έντονη
ταχυκαρδία από ότι το LSD. 3. Οι υποκειμενικές επιδράσεις των δύο ουσιών δεν μπορούσαν να
διακριθούν  εύκολα  με  τις  χρησιμοποιούμενες  μεθόδους.  Τόσο  το  LSD  όσο  και  η  THC  είναι
ψυχοτομιμητικές  ουσίες.  4.  Οι  ασθενείς  που  είναι  ανεκτικοί  σε  LSD  δεν  ήταν  αντίστοιχα
διασταυρούμενα ανεκτικοί με την THC, υποδεικνύοντας ότι οι διανοητικές επιδράσεις των δύο
ουσιών πιθανώς προκαλούνται από διαφορετικούς μηχανισμούς”.

Εθισμός & Κατάθλιψη
Το LSD, όπως και η κάνναβη, θεωρούνταν πολύ θετικά μεταξύ των ιατρών και
των επιστημόνων για το φαρμακευτικό του δυναμικό προτού αυτά συνδεθουν
με  την  ψυχαγωγική  χρήση  (και  την  κατάχρηση).  Κατά  τη  διάρκεια  της
δεκαετίας  του  ‘50,  η  ψυχοθεραπεία  υψηλής  δόσης  έδειξε  υποσχέσεις  ως
θεραπεία  για  τον  αλκοολισμό[10].  Οι  ερευνητές  θεώρησαν  ότι  εμπειρία
αιχμής που προκαλείται από LSD θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια βαθιά,
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μακρόχρονη  αλλαγή  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  αλκοολικοί  και  οι  άλλοι
εθισμένοι θεωρούν τον εαυτό τους και τον κόσμο.
[10] Bogenschutz MP, Johnson MW “Classic hallucinogens in the treatment of addictions” 
(Κλασικοί παραισθησιογόνοι παράγοντες στη θεραπεία εθισμών) Prog Neuropsychopharmacol 
Biol Psychiatry. 2016 Jan 4;64:250-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784600 
Περίληψη
“Οι εθιστικές διαταραχές είναι πολύ συχνές και έχουν καταστροφικές ατομικές και κοινωνικές
συνέπειες.  Η  διαθέσιμη  θεραπεία  είναι  μετρίως  αποτελεσματική  στην  καλύτερη  περίπτωση.
Μετά από πολλά χρόνια παραμέλησης, υπάρχει ανανεωμένο ενδιαφέρον για πιθανές κλινικές
χρήσεις για κλασσικά παραισθησιογόνα στη θεραπεία εθισμών και άλλων συνθηκών υγείας της
συμπεριφοράς. Στην παρούσα εργασία παρέχουμε μια περιεκτική επισκόπηση τόσο της ιστορικής
όσο και της πρόσφατης κλινικής έρευνας σχετικά με τη χρήση κλασικών παραισθησιογόνων στη
θεραπεία  του  εθισμού,  εξετάζουμε  επιλεκτικά  άλλες  σχετικές  έρευνες  σχετικά  με  τα
παραισθησιογόνα  και  προτείνουμε  οδηγίες  για  μελλοντική  έρευνα.  Τα  δεδομένα  κλινικών
δοκιμών είναι πολύ περιορισμένα, εκτός από τη χρήση LSD στην θεραπεία του αλκοολισμού, όπου
μια μετα-ανάλυση ελεγχόμενων δοκιμών έχει αποδείξει συνεπή και κλινικά σημαντική ευεργετική
επίδραση της υψηλής δόσης LSD. Πρόσφατες πιλοτικές μελέτες για τη θεραπεία της εξάρτησης
από την νικοτίνη και της εξάρτησης από το οινόπνευμα με ψιλοκυβίνη είχαν εντυπωσιακά θετικά
αποτελέσματα,  αλλά  θα  απαιτηθούν  ελεγχόμενες  μελέτες  για  την  αξιολόγηση  της
αποτελεσματικότητας αυτών των θεραπειών. Παρόλο που έχουν προταθεί αξιόπιστοι βιολογικοί
μηχανισμοί,  σήμερα  οι  ισχυρότερες  ενδείξεις  είναι  για  το  ρόλο  των  μυστικιστικών  ή  άλλων
σημαντικών  εμπειριών  ως  μεσολαβητών  θεραπευτικών  αποτελεσμάτων.  Τα  κλασσικά
παραισθησιογόνα  έχουν  εξαιρετικό  ιστορικό  ασφάλειας  στο  πλαίσιο  της  κλινικής  έρευνας.
Δεδομένης της περιορισμένης κατανόησης των κλινικά σημαντικών επιδράσεων των κλασικών
παραισθησιογόνων, υπάρχει πληθώρα ευκαιριών για έρευνα που θα μπορούσε να συνεισφέρει
σημαντικές  νέες  γνώσεις  και  ενδεχομένως να οδηγήσει  σε  πολύτιμες  νέες  θεραπείες  για  τον
εθισμό”.

Πιο πρόσφατα, η ψιλοκυβίνη (η ένωση που υπάρχει στα μαγικά μανιτάρια)
έχει δείξει ευνοϊκά αποτελέσματα τόσο για τη διακοπή του καπνίσματος όσο
και  για  την  κλινική  κατάθλιψη.  Σε  μια  εργασία  του  2017  στο  Nature[11],
ιατρικοί  επιστήμονες  στο  Imperial  College  στο  Λονδίνο,  ανέφεραν  ότι  οι
ασθενείς με ανθεκτική στην θεραπεία κατάθλιψη γνώρισαν σημαντικά οφέλη
που παρέμειναν μετά από δύο συνεδρίες ψιλοκυβίνης και κάποια ψυχολογική
συμβουλευτική. Το 2018, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA)  προχώρησε  στο  ασυνήθιστο  βήμα  για  τον  προσδιορισμό  μιας
πειραματικής ένωσης με βάση την ψιλοκυβίνη ως μια σημαντική θεραπεία για
την  κατάθλιψη,  προκειμένου  να  επιταχυνθεί  η  διαδικασία  ανάπτυξης
φαρμάκων και επανεξέτασης.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784600


[11] Carhart-Harris RL, Roseman L, Bolstridge M, Demetriou L, Pannekoek JN, Wall MB, Tanner M, 
Kaelen M, McGonigle J, Murphy K, Leech R, Curran HV, Nutt DJ “Psilocybin for treatment-resistant 
depression: fMRI-measured brain mechanisms” (Ψιλοκυβίνη για την ανθεκτική στην θεραπεία 
κατάθλιψη: μηχανισμοί εγκεφάλου που μετρήθηκαν με fMRI) Sci Rep. 2017 Oct 13;7(1):13187.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29030624 
Περίληψη
“Η  ψιλοκυβίνη  με  ψυχολογική  στήριξη  δείχνει  μια  υπόσχεση  ως  μοντέλο  θεραπείας  στην
ψυχιατρική αλλά οι θεραπευτικοί μηχανισμοί της είναι κακώς κατανοητοί. Εδώ μετρήθηκε η ροή
του εγκεφαλικού αίματος (cerebral blood flow, CBF) και η εξαρτώμενη από το οξυγόνο στάθμη του
αίματος  (blood  oxygen-level  dependent,  BOLD)  της  κατάστασης  ηρεμίας  λειτουργικής
συνδεσιμότητας  (resting-state  functional  connectivity,  RSFC)  που  μετρήθηκε  με  λειτουργική
απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (functional magnetic resonance imaging, fMRI) πριν και μετά
την  αγωγή  με  ψιλοκυβίνη  (αγωνιστής  σεροτονίνης)  για  ανθεκτική  στην  θεραπεία  κατάθλιψη
(treatment-resistant  depression,  TRD).  Ποιοτικά  πριν  και  μετά  τη  θεραπεία,  δεδομένα  fMRI
συλλέχθηκαν από 16 από 19 ασθενείς. Μειωμένα καταθλιπτικά συμπτώματα παρατηρήθηκαν σε
όλους  τους  19  ασθενείς  σε  1  εβδομάδα  μετά  τη  θεραπεία  και  47%  πληρούσαν  τα  κριτήρια
απόκρισης στις  5  εβδομάδες.  Οι  αναλύσεις  ολόκληρου του εγκεφάλου αποκάλυψαν μειώσεις
μετά  τη  θεραπεία  στην  CBF  στον  κροταφικό  φλοιό,  συμπεριλαμβανομένης  της  αμυγδαλής.  Η
μειωμένη CBF στην αμυγδαλή συσχετίστηκε με μειωμένα συμπτώματα κατάθλιψης. Εστιάζοντας
σε  ένα  εκ  των  προτέρων  επιλεγμένο  κύκλωμα για  αναλύσεις  RSFC,  παρατηρήθηκε  αυξημένη
συχνότητα RSFC εσωτερικά στο δίκτυο κλασσικής λειτουργίας (default-mode network, DMN) μετά
την θεραπεία. Η αυξανόμενη RSFC στον ventromedial  prefrontal  cortex-bilateral  inferior lateral
parietal cortex ήταν προγνωστική για την ανταπόκριση της θεραπείας σε 5 εβδομάδες, όπως και η
μειωμένη RSFC στον parahippocampal-prefrontal cortex. Αυτά τα δεδομένα συμπληρώνουν ένα
σημαντικό κενό γνώσης σχετικά με τις επιδράσεις της ψιλοκυβίνης μετά την αγωγή και είναι τα
πρώτα σε ασθενείς με κατάθλιψη. Οι μεταβολικές μεταβολές του εγκεφάλου είναι διαφορετικές
από  τις  προηγούμενες  παρατηρηθείσες  οξείες  επιδράσεις  της  ψιλοκυβίνης  και  άλλων
‘ψυχεδελικών’  ενώ  σχετίζονται  με  κλινικές  εκβάσεις.  Προτείνεται  θεραπευτικός  μηχανισμός
‘επαναφοράς’ (reset)”.

Το ayahuasca (το ισχυρό παραισθησιογόνο που παράγεται από τους σαμάνους
των  τροπικών  δασών  στη  Νότια  Αμερική)  και  το  MDMA  (3,4-
Methyenedioxymethamphetamine,  “ecstasy  /  έκσταση”)[12] έχουν  επίσης
δείξει θεραπευτικά οφέλη σε περιπτώσεις κατάχρησης ουσιών και ανθεκτικής
στην θεραπεία κατάθλιψης. Το ίδιο έχει δείξει  και  η κεταμίνη, εγκεκριμένο
από την  FDA ως ένα “dissociative  anesthetic”  (διαχωριστικό  αναισθητικό  ή
κατασταλτικό), η οποία χορηγείται ως φάρμακο εκτός-ετικέτας για ασθενείς
που  δεν  ανταποκρίνονται  σε  συμβατικά  αντικαταθλιπτικά.  Ενώ  οι  μέτριες
δόσεις  κεταμίνης  μπορούν να αποβάλλουν τις  σκέψεις  αυτοκτονίας  και  να
στείλουν τις πιο σκοτεινές διαθέσεις του ατόμου σε ύφεση, οι υψηλές δόσεις
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μπορούν να προκαλέσουν μια πλήρη ψυχεδελική εμπειρία.
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/MDMA 

Λίπασμα για τον εγκέφαλο
Το “Special K” (ψευδώνυμο για την κεταμίνη) απέκτησε τη φήμη του ως ένα
ναρκωτικό για τα πάρτι, πολλά χρόνια πριν οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι
υποδοχείς  κανναβινοειδών  στον  εγκέφαλο  και  στο  περιφερικό  νευρικό
σύστημα διαμεσολαβούν παυσίπονα και αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα με
την  κεταμίνη.  Η  κεταμίνη  αναστέλλει  επίσης  τον  ΝΜDΑ,  έναν  υποδοχέα
γλουταμινικού και αυτό προκαλεί την παραγωγή μιας χημικής ουσίας γνωστής
ως “από τον εγκέφαλο προερχόμενο νευροτροφικό παράγοντα” (brain-derived
neurotrophic factor, BDNF).

Περιγράφεται ως “λίπασμα για τον εγκέφαλο” (fertilizer for the brain), ο BDNF
διεγείρει  την  ανάπτυξη  νέων  εγκεφαλικών  κυττάρων,  μια  διαδικασία  που
αναφέρεται  ως  “νευρογένεση”  (εγκεφαλική  και  νευρωνική  πλαστικότητα).

https://en.wikipedia.org/wiki/MDMA


Νέοι  νευρώνες  σχηματίζονται  συνεχώς  σε  τουλάχιστον  δύο  περιοχές  του
ενήλικου  εγκεφάλου  θηλαστικών,  στην  sub-ventricular  zone  του  lateral
ventricle και στην sub-granular layer του hippocampal dentate gyrus. Ο BDNF
διεγείρει  επίσης  τη  “συναπτογένεση”,  τον  σχηματισμό  νέων  συνδέσεων
μεταξύ εγκεφαλικών κυττάρων, η οποία διευκολύνει τη νευροπλαστικότητα,
την  ικανότητα  του  εγκεφάλου  να  προσαρμόζεται  στο  στρες  και  τους
τραυματισμούς και τις νέες εμπειρίες.

Η κεταμίνη, η ψιλοκυβίνη και το LSD είναι νευρογενείς ενώσεις που προάγουν
τη  νευροπλαστικότητα  και  τις  νέες  νευρικές  συνδέσεις.  Οι  επιστήμονες
αναγνωρίζουν  ότι  το  αντι-καταθλιπτικό  αποτελεσματικό  των  ψυχεδελικών
ουσιών  εξαρτάται  από  την  ενισχυμένη  νευρογένεση.  Η  κάνναβη,
αποδεικνύεται  ότι,  είναι  μια  άλλη  νευρογενής  ουσία[13]  που  υποκινεί  τη
δημιουργία  νέων  εγκεφαλικών  κυττάρων,  σε  αντίθεση  με  την  έκθεση  σε
αλκοόλ, η οποία έκθεση “διαταράσσει την νευρογένεση των ενηλίκων”[14] σε
ζωικά μοντέλα.
[13] “CBD, Alzheimer and more” (CBD, Alzheimer και περισσότερα) 
https://www.projectcbd.org/medicine/cbd-alzheimers-and-more 
[14] Alén F, Mouret A, Viveros MP, Llorente R, Lepousez G, Lledo PM, López-Moreno JA 
“Converging action of alcohol consumption and cannabinoid receptor activation on adult 
hippocampal neurogenesis” (Συναθροιστική δράση της κατανάλωσης αλκοόλ και της 
ενεργοποίησης του υποδοχέα κανναβινοειδών σε νευρογενέση του ενήλικου ιππόκαμπου) 
Int J Neuropsychopharmacol. 2010 Mar;13(2):191-205.
 doi: 10.1017/S1461145709991118. Epub 2010 Jan 5.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20047713 
Περίληψη
“Ο  αλκοολισμός  χαρακτηρίζεται  από  διαδοχικές  περιόδους  αποχής  και  υποτροπής,  που
οφείλονται  σε  μακροχρόνιες  αλλαγές  στα  διάφορα  κυκλώματα  του  κεντρικού  νευρικού
συστήματος. Τα συσσωρευμένα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι ένα
από  τα  πιο  σημαντικά  βιοχημικά  συστήματα  που  μεσολαβούν  στον  εθισμό  στο  αλκοόλ.  Το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα ρυθμίζει την νευρογένεση των ενηλίκων, μια μορφή μακρόχρονης
πλαστικότητας  ενηλίκων  που  εμφανίζεται  σε  μερικές  περιοχές  του  εγκεφάλου,
συμπεριλαμβανομένης της dentate gyrus. Επειδή η έκθεση σε ψυχοτρόπες ουσίες ρυθμίζει την
νευρογένεση  των  ενηλίκων,  είναι  πιθανό  ότι  η  νευρογένεση  μπορεί  να  εμπλέκεται  στην
παθοφυσιολογία και συνεπώς στη θεραπεία των νευροβιολογικών ασθενειών που σχετίζονται με
τις  ουσίες  κατάχρησης.  Εδώ,  ερευνήσαμε  την  ευαισθησία  της  νευρογενέσεως  στον  ενήλικο
ιππόκαμπο εγκεφάλου στην αλκοόλη και τον αγωνιστή υποδοχέα κανναβινοειδών WIN 55,212-2
(WIN). Συγκεκριμένα, αναλύσαμε τον πιθανό σύνδεσμο μεταξύ της υποτροπής στο αλκοόλ, της
ενεργοποίησης του υποδοχέα κανναβινοειδών και της νευρογενέσεως των ενηλίκων. Οι ενήλικοι
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αρουραίοι  εκτέθηκαν  σε  δηλητηρίαση  από  κατάποση  με  αλκοόλη  και  έλαβαν  τον  αγωνιστή
υποδοχέα κανναβινοειδών WIN.  Μία άλλη ομάδα αρουραίων υποβλήθηκε  σε  μια διαδικασία
αυτοχορηγούμενης  διαχείρισης  αλκοόλ.  Τα  μισά  από  αυτά  τα  τελευταία  ζώα  είχαν  συνεχή
πρόσβαση σε αλκοόλη, ενώ τα άλλα μισά υποβλήθηκαν σε στέρηση αλκοόλ, με ή χωρίς χορήγηση
WIN.  Η  θεραπεία  WIN,  όταν  χορηγήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  στέρησης  αλκοόλ,  οδήγησε  στη
μεγαλύτερη  αύξηση  της  κατανάλωσης  αλκοόλ  κατά  την  υποτροπή.  Μαζί,  η  καταναγκαστική
αλκοολική τοξίκωση και η χορήγηση WIN μείωσαν δραματικά την νευρογένεση του ιππόκαμπου.
Επιπλέον,  η  νευρογένεση  των  ενηλίκων  συσχετίστηκε  αντιστρόφως  με  την  εθελοντική
κατανάλωση οινοπνεύματος. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η νευρογενέση του ενήλικου
ιππόκαμπου είναι βασικός παράγοντας που εμπλέκεται στην κατάχρηση ουσιών και ότι μπορεί να
προσφέρει μια νέα στρατηγική για τη θεραπεία του εθισμού και της εξάρτησης από το αλκοόλ”.

Το 2005, οι ερευνητές του University of Saskatchewan διαπίστωσαν ότι η THC
αυξάνει  την  νευρογένεση[15]  ενεργοποιώντας  τους  υποδοχείς
κανναβινοειδών  CB1  στον  ιππόκαμπο,  τον  τόπο  βραχυπρόθεσμης,



μακροπρόθεσμης  και  χωρικής  μνήμης.  Και  η  κανναβιδιόλη  (CBD),  μια  μη
μεθυστική  ένωση  της  κάνναβης,  μπορεί  να  μειώσει  το  άγχος  και  την
κατάθλιψη, διεγείροντας την νευρογένεση στον ιππόκαμπο, σύμφωνα με μια
βραζιλιάνικη  μελέτη  του  2013  στο  International  Journal  of
Neuropsychopharmacology[16].
[15] Jiang W, Zhang Y, Xiao L, Van Cleemput J, Ji SP, Bai G, Zhang X “Cannabinoids promote 
embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like
effects” (Τα κανναβινοειδή προάγουν την νευρογένεση εμβρυϊκού και ενήλικου ιππόκαμπου και 
και παράγουν αγχολυτικά και αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα) J Clin Invest. 2005 
Nov;115(11):3104-16.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16224541 
Περίληψη
“Η  hippocampal  dentate  gyrus  στον  εγκέφαλο  ενήλικων  θηλαστικών  περιέχει  νευρικά
βλαστοκύτταρα/προγονικά κύτταρα (neural stem/progenitor cells, NS/PCs) ικανά να δημιουργούν
νέους νευρώνες,  δηλ.  νευρογένεση. Οι  περισσότερες ουσίες κατάχρησης που έχουν εξεταστεί
μέχρι  σήμερα  μειώνουν  την  ενήλικη  ιπποκαμπική  νευρογένεση,  αλλά  τα  αποτελέσματα  της
κάνναβης  (κανναβινοειδή)  στην  νευρογενέση  του  ιππόκαμπου  παραμένουν  άγνωστα.  Αυτή  η
μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της πιθανής ρυθμιστικής ικανότητας του ισχυρού συνθετικού
κανναβινοειδούς HU210 στην νευρογενέση του ιπποκάμπου και στην πιθανή συσχέτισή του με τη
συμπεριφορική αλλαγή. Δείχνουμε ότι τόσο τα εμβρυϊκά όσο και τα ενήλικα NS/PCs ιπποκάμπου
των  αρουραίων  είναι  ανοσοαντιδραστικά  για  τους  υποδοχείς  κανναβινοειδών  CB1,
υποδεικνύοντας ότι τα κανναβινοειδή θα μπορούσαν να δράσουν στους υποδοχείς CB1 για να
ρυθμίσουν την νευρογένεση. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται  από περαιτέρω ευρήματα ότι  το
HU210  προάγει  τον  πολλαπλασιασμό,  αλλά  όχι  τη  διαφοροποίηση,  των  καλλιεργημένων
εμβρυϊκών  ιπποκαμπικών  NS/PCs  πιθανώς  μέσω  διαδοχικής  ενεργοποίησης  υποδοχέων  CB1,
πρωτεϊνών G(i/o)  και  σηματοδότησης ERK.  Η χρόνια,  αλλά όχι  και  οξεία,  θεραπεία με  HU210
προήγαγε  νευρογένεση  στην  hippocampal  dentate  gyrus  ενήλικων  αρουραίων  και  άσκησε
αγχολυτικά και αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα. Η ακτινοβολία X του ιππόκαμπου ανέστειλε τόσο
τα  νευρογενή  όσο  και  τα  συμπεριφορικά  αποτελέσματα  της  χρόνιας  θεραπείας  με  HU210,
υποδηλώνοντας  ότι  η  χρόνια  θεραπεία  HU210  παράγει  αγχολυτικά  και  αντικαταθλιπτικά
αποτελέσματα πιθανά μέσω της προώθησης της νευρογενέσεως του ιππόκαμπου”.
[16] Campos AC, Ortega Z, Palazuelos J, Fogaça MV, Aguiar DC, Díaz-Alonso J, Ortega-Gutiérrez S, 
Vázquez-Villa H, Moreira FA, Guzmán M, Galve-Roperh I, Guimarães FS “The anxiolytic effect of 
cannabidiol on chronically stressed mice depends on hippocampal neurogenesis: involvement of 
the endocannabinoid system” (Η αγχολυτική επίδραση της κανναβιδιόλης στους χρόνια 
στρεσαρισμένους ποντικούς εξαρτάται από την νευρογενέση του ιππόκαμπου: Η εμπλοκή του 
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος) Int J Neuropsychopharmacol. 2013 Jul;16(6):1407-19.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23298518 
Περίληψη
“Η  κανναβιδιόλη  (CBD),  η  κύρια  μη  ψυχομιμητική  ένωση  του  φυτού  Cannabis  sativa,  ασκεί
θεραπευτικά  πολλά  υποσχόμενα  αποτελέσματα  στην  ψυχική  υγεία  του  ανθρώπου,  όπως  η
αναστολή της ψύχωσης,  του άγχους και  της κατάθλιψης.  Ωστόσο,  οι  μηχανιστικές  βάσεις της
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δράσης της CBD είναι  ασαφείς.  Εδώ εξετάζουμε την πιθανή εμπλοκή της νευρογενέσεως του
ιππόκαμπου στην αγχολυτική επίδραση της CBD σε ποντικούς που υποβάλλονται σε 14 ημέρες
χρόνιας  απρόβλεπτης  καταπόνησης  (chronic  unpredictable  stress,  CUS).  Η  επαναλαμβανόμενη
χορήγηση  CBD  (30mg/kg  ενδοπεριτοναϊκά,  2  ώρες  μετά  από  κάθε  ημερήσιο  στρεσογόνο
παράγοντα) αύξησε τον πολλαπλασιασμό του προγονικού ιππόκαμπου και την νευρογένεση σε
άγριου  τύπου  ποντίκια.  Η  χορήγηση  γανκικλοβίρης  (ganciclovir)  σε  διαγονιδιακούς  GFAP-
thymidine  kinase  (GFAP-TK)  ποντικούς,  οι  οποίοι  εκφράζουν  κινάση  θυμιδίνης  σε  ενήλικα
προγονικά κύτταρα, καταργεί την προκαλούμενη από την CBD νευρογενέση του ιππόκαμπου. Η
χορήγηση CBD απέτρεψε την αγχογόνο επίδραση της CUS σε άγριου τύπου αλλά όχι σε ποντίκια
GFAP-TK όπως αποδεικνύεται  στη δοκιμασία novelty  suppressed feeding test  και elevated plus
maze. Αυτή η αγχολυτική επίδραση της CBD περιλάμβανε τη συμμετοχή του CB1 κανναβινοειδούς
υποδοχέα,  καθώς  η  χορήγηση  CBD  αύξησε  τα  επίπεδα  ιπποκαμπικού  ανανδαμιδίου  και  η
χορήγηση του CB1-επιλεκτικού ανταγωνιστή  ΑΜ251 απέτρεψε τις  δράσεις  CBD.  Μελέτες που
διεξήχθησαν με προγονικά κύτταρα ιππόκαμπου σε καλλιέργεια έδειξαν ότι η CBD προάγει τον
πολλαπλασιασμό των προγονικών κυττάρων και την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου και μιμείται
το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της ενεργοποίησης του υποδοχέα κανναβινοειδών CB1 και CB2.
Επιπλέον,  ανταγωνιστές  αυτών  των  δύο  υποδοχέων  ή  η  εξάντληση  ενδοκανναβινοειδών  με
υπερέκφραση υδρολάσης αμιδίου λιπαρού οξέος παρεμπόδισαν τον πολλαπλασιασμό κυττάρων
που προκαλείται από την CBD. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι η αγχολυτική επίδραση της
χορήγησης CBD σε χρόνιο στρες σε ποντίκια εξαρτάται από την προ-νευρογονική δράση της στον
ενήλικα  ιππόκαμπο  διευκολύνοντας  την  μεσολαβούμενη  από  ενδοκανναβινοειδές,
σηματοδότηση”.

Η THC και η CBD προάγουν την νευρογένεση και άλλα οφέλη για την υγεία με
τη  μίμηση  και  την  αύξηση  της  δραστηριότητας  των  ενδογενών
κανναβινοειδών ενώσεων που παράγονται στον δικό μας εγκέφαλο. Αυτά τα
ενδογενή μόρια σηματοδότησης αποτελούν μέρος του ενδοκανναβινοειδούς
συστήματος[17],  το  οποίο  παίζει  βασικό  ρόλο  στη  ρύθμιση  της
νευρογενέσεως  των  ενηλίκων  και  της  έκφρασης  του  BDNF  σε  κυτταρικό
επίπεδο. Τα ενδοκανναβινοειδή και τα φυτικά κανναβινοειδή ενεργοποιούν
τους  ίδιους  υποδοχείς  κανναβινοειδών  που  εμφανίζονται  σε  πυκνούς
πληθυσμούς τις νευρογενείς ζώνες του εγκεφάλου.
[17] “The endocannabinoid system” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα) 
https://  www.projectcbd.org/science/endocannabinoid-system-0   

5-HT2A: Ο ψυχεδελικός υποδοχέας
Οι επιστήμονες διερευνούν διάφορους τρόπους με τους οποίους η THC και η
CBD  αλληλεπιδρούν  με  το  σύστημα  σεροτονίνης  (5-ΗΤ).  Η  CBD,  για
παράδειγμα,  συνδέεται  με  τρεις  υποτύπους  υποδοχέα  σεροτονίνης,
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συμπεριλαμβανομένου του 5-ΗΤ2α. Η παρεκκλίνουσα σηματοδότηση 5-ΗΤ2α
έχει  συνδεθεί  με  πονοκεφάλους,  διαταραχές  της  διάθεσης  και
ψευδαισθήσεις. Ο υποδοχέας 5-ΗΤ2α είναι επίσης ένας βασικός μεσολαβητής
της ψυχεδελικής εμπειρίας.  Το LSD και αρκετές άλλες ψυχεδελικές ενώσεις
δεσμεύονται με τον 5-HT2α και αυτό θεωρείται ότι είναι υπεύθυνο για την
παραγωγή πολλών από τα χαρακτηριστικά αποτελέσματα του LSD.

Το  LSD  και  η  CBD  είναι  και  τα  δύο  ισχυρά  μόρια.  Αλλά  η  CBD  είναι
αποδεδειγμένα μη-ψυχεδελική, πρόκειται για τη λιγότερο παραισθησιογόνο
ουσία που μπορεί να φανταστεί κανείς. Η CBD φαίνεται να δρα ως ασθενής
ανταγωνιστής  του  5-HT2α,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  δεσμεύεται  στον
υποδοχέα  και  εν  μέρει  τον  εμποδίζει.  Τα  ψυχεδελικά  κάνουν  το  αντίθετο,
ενεργοποιούν  αυτόν  τον  δέκτη  με  έναν  μεγάλο  τρόπο.  Το  LSD  είναι  ένας
εξαιρετικά ισχυρός αγωνιστής του 5-ΗΤ2α. Έχει πολύ ισχυρότερη συγγένεια
σύνδεσης για τον υποδοχέα 5-ΗΤ2α από ότι η ίδια η σεροτονίνη.

Η THC, σε αντίθεση με το LSD και την CBD, δεν δεσμεύεται άμεσα με τον 5-
HT2α.  Αλλά  η  THC  συμμετέχει  σε  μια  διασταύρωση  μεταξύ  του
ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  και  του  συστήματος  σεροτονίνης,  μέσω
μιας διαδικασίας γνωστής ως “διμερισμός” (dimerization). Η THC ενεργοποιεί
υποδοχείς κανναβινοειδών και αυτοί οι υποδοχείς μπορούν να συνδεθούν και
να  συνδυαστούν  με  υποδοχείς  σεροτονίνης  για  να  σχηματίσουν  νέα
σύμπλοκα σηματοδότησης που ονομάζονται “ετεροδιμερή” (heterodimers).

Τα διμερή υποδοχέα είναι  μια  σχετικά νέα και  αμφιλεγόμενη περιοχή  της
νευροεπιστήμης και οι ερευνητές έχουν μόλις ξύσει λίγο από την επιφάνεια
σχετικά  με  την  κατανόηση  αυτών  των  περίεργων  πρωτεϊνικών  συζεύξεων.
Προκλινικές  μελέτες  υποδεικνύουν  ότι  οι  συνδυασμένοι  υποδοχείς
κανναβινοειδών  CB1  και  υποδοχέων  σεροτονίνης  5-ΗΤ2α διευκολύνουν  τις
επιδράσεις  στον  πόνο  και  τις  νευροπροστατευτικές  επιδράσεις  της  THC,
καθώς και τα γνωστικά ελλείμματα που προκαλούνται από την επίδραση της
THC στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Μια αναφορά του 2015[18] από μια ομάδα
Ευρωπαίων  επιστημόνων  παρατήρησε  ότι  τα  ετεροδιμερή  CB1/5-HT2α
“εκφράζονται  και  λειτουργούν  ενεργά  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  του



εγκεφάλου που εμπλέκονται στην εξασθένιση της μνήμης”.
[18] Viñals X, Moreno E, Lanfumey L, Cordomí A, Pastor A, de La Torre R, Gasperini P, Navarro G, 
Howell LA, Pardo L, Lluís C, Canela EI, McCormick PJ, Maldonado R, Robledo P “Cognitive 
Impairment Induced by Delta9-tetrahydrocannabinol Occurs through Heteromers between 
Cannabinoid CB1 and Serotonin 5-HT2A Receptors” (Η γνωστική εξασθένηση που προκαλείται 
από την Δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη εμφανίζεται μέσω των ετερομερών μεταξύ των 
υποδοχέων κανναβινοειδών CB1 και των υποδοχέων σεροτονίνης 5-ΗΤ2Α) PLoS Biol. 2015 Jul 
9;13(7):e1002194.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26158621 
Περίληψη
“Η  ενεργοποίηση  των  κανναβινοειδών  υποδοχέων  CB1  (CB1R)  από  την  δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  παράγει  μια  ποικιλία  αρνητικών  επιδράσεων  με  σημαντικές
συνέπειες στους χρήστες κάνναβης που συνιστούν σημαντικά μειονεκτήματα για τη χρήση των
κανναβινοειδών ως θεραπευτικών παραγόντων. Για αυτόν τον λόγο, υπάρχει ένα τεράστιο ιατρικό
ενδιαφέρον  για  την  αξιοποίηση  των  ευεργετικών  αποτελεσμάτων  της  THC.  Οι  μελέτες
συμπεριφοράς  που  διεξήχθησαν  σε  ποντικούς  που  δεν  είχαν  υποδοχείς  5-ΗΤ2Α  (5-ΗΤ2ΑR)
αποκάλυψαν  μια  αξιοσημείωτη  διάσπαση  εξαρτώμενη  από  5-ΗΤ2ΑR στις  ωφέλιμες  αντι-
αλγαισθητικές επιδράσεις της  THC  και των επιβλαβών αμνησικών ιδιοτήτων της. Διαπιστώσαμε
ότι  τα  συγκεκριμένα  αποτελέσματα  της  THC,  όπως  τα  ελλείμματα  μνήμης,  τα  αγχολυτικά
αποτελέσματα και η κοινωνική αλληλεπίδραση, είναι υπό τον έλεγχο του 5-ΗΤ2ΑR, αλλά τα οξεία
υπο-υποκινητικά,  υποθερμικά,  αγχογόνα  και  αντι-αλγαισθητικά  αποτελέσματα,  δεν  είναι.  Σε
βιοχημικές μελέτες, δείξαμε ότι οι CB1R και 5-HT2AR σχηματίζουν ετερομερή που εκφράζονται
και  λειτουργικά  ενεργά  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  του  εγκεφάλου  που  εμπλέκονται  σε
εξασθένιση της μνήμης. Αξιοσημείωτα, τα λειτουργικά δεδομένα μας δείχνουν ότι η συνδιέγερση
και των δύο υποδοχέων από τους συναγωνιστές μειώνει  την  σηματοδότηση των κυττάρων,  η
δέσμευση  ανταγωνιστή  σε  έναν  υποδοχέα  αποκλείει  τη  σηματοδότηση  του  αλληλεπιδρόντος
υποδοχέα και ο σχηματισμός ετερομερών οδηγεί σε μεταγωγή της σύζευξης G-πρωτεΐνης για 5-
ΗΤ2ΑR από πρωτεΐνες Gq σε Gi . Τα συνθετικά πεπτίδια με την αλληλουχία των διαμεμβρανικών
ελίκων 5 και 6 του CB1R, συγχωνευμένα με ένα πεπτίδιο που διεισδύει στο κύτταρο, ήταν ικανά
να διαταράξουν τον ετερομερισμό του υποδοχέα in vivo, οδηγώντας σε επιλεκτική κατάργηση των
διαταραχών μνήμης που προκαλούνται από την έκθεση σε THC. Αυτά τα δεδομένα αποκαλύπτουν
έναν νέο μοριακό μηχανισμό για τη λειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ του CB1R και της 5-HT2AR
μεσολαβώντας στη γνωστική  εξασθένηση.  Ως εκ  τούτου,  τα ετερομερή CB1R -  5-HT2AR είναι
καλοί στόχοι για τη διάσπαση των γνωστικών ελλειμμάτων που προκαλούνται από την THC από
τις ευεργετικές ιδιότητές της κατά του πόνου”.

Άραγε,  οι  εν  λόγω  συνδυασμένοι  υποδοχείς  εμπλέκονται  επίσης  στις
νευροβιολογικές βάσεις των ψευδαισθήσεων που μπορεί να ακολουθούν την
κατάποση  μιας  υψηλής  δόσης  THC; Είναι  αυτός  ο  λόγος  για  τον  οποίο  η
κατανάλωση από το στόμα ρητίνης  χασίς  ή  ένα  καλά ενισχυμένο βρώσιμο
κάνναβης μπορεί να προκαλέσει καλειδοσκοπικά οράματα τύπου LSD; Αρκετές
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μελέτες  υποδεικνύουν  ότι  η  χρήση  κάνναβης  προάγει  τη  σηματοδότηση
υποδοχέα 5-ΗΤ2α. Το 2013, για παράδειγμα, οι επιστήμονες στο University of
Kansas ανακάλυψαν ότι οι κανναβινοειδείς ενώσεις μπορούν να ρυθμίσουν
και  να  βελτιώσουν  τη  δραστικότητα  της  σεροτονίνης  5-ΗΤ2α[19]  στον
προμετωπιαίο φλοιό.
[19] Franklin JM, Carrasco GA “G-protein receptor kinase 5 regulates the cannabinoid receptor 2-
induced up-regulation of serotonin 2A receptors” (Η κινάση 5 υποδοχέα G-πρωτεΐνης ρυθμίζει 
την επαγόμενη από τον κανναβινοειδή υποδοχέα 2 προς τα επάνω ρύθμιση των υποδοχέων 
σεροτονίνης 2Α) J Biol Chem. 2013 May 31;288(22):15712-24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23592773 
Περίληψη
“Αναφέραμε  πρόσφατα  ότι  οι  αγωνιστές  κανναβινοειδών  μπορούν  να  ρυθμίσουν  και  να
ενισχύσουν τη δραστηριότητα των υποδοχέων της σεροτονίνης 2Α (5-ΗΤ2Α) στον προμετωπιαίο
φλοιό  (prefrontal  cortex,  PFCx).  Η  αυξημένη  έκφραση  και  δραστηριότητα  των  φλοιωδών
υποδοχέων  5-ΗΤ2Α  έχει  συσχετιστεί  με  νευροψυχιατρικές  διαταραχές,  όπως  το  άγχος  και  η
σχιζοφρένεια. Εδώ αναφέρουμε ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση CP55940 επιλεκτικά ρυθμίζει εκ
νέου τις πρωτεΐνες GRK5 σε PFCx αρουραίου και σε μοντέλο νευρωνικής κυτταρικής καλλιέργειας.
Επιδιώξαμε  να  εξετάσουμε  τον  μηχανισμό  που  διέπει  τη  ρύθμιση  των  GRK5  και  να
προσδιορίσουμε τον ρόλο των GRK5 στην επαγόμενη από τον κανναβινοειδή αγωνιστή προς τα
πάνω ρύθμιση και την ενισχυμένη δραστηριότητα των υποδοχέων 5-ΗΤ2Α. Είναι ενδιαφέρον ότι
διαπιστώσαμε ότι η επαγόμενη από τον κανναβινοειδή αγωνιστή της προς τα πάνω ρύθμισης των
GRK5 περιλαμβάνει CB2 υποδοχείς, β-αρρεστίνη 2 και β-αρρεστίνης 2 shRNA lentiviral σωματίδια
ή με  αναστολέα ERK1/2  παρεμποδίστηκε  η  επαγόμενη από  κανναβινοειδή  αγωνιστή  προς  τα
πάνω ρύθμιση των GRK5. Το σημαντικότερο, βρήκαμε ότι η θεραπεία με GRK5 shRNA lentiviral
σωματίδια  παρεμπόδισε  την  επαγόμενη  από  τον  κανναβινοειδή  αγωνιστή  της  προς  τα  πάνω
ρύθμισης και την αύξησε την απελευθέρωση ασβεστίου με τη μεσολάβηση υποδοχέα 5-ΗΤ2Α. Η
επανειλημμένη έκθεση σε κανναβινοειδή συσχετίστηκε επίσης με αυξημένη φωσφορυλίωση των
υποδοχέων  CB2  και  αυξημένη  αλληλεπίδραση  μεταξύ  β-αρρεστίνης  2  και  ERK1/2.  Αυτά  τα
τελευταία  φαινόμενα  παρεμποδίστηκαν  επίσης  σημαντικά  με  τη  θεραπεία  με  GRK5  shRNA
lentiviral. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η παρατεταμένη ενεργοποίηση των υποδοχέων
CB2, η οποία ρυθμίζει τη σηματοδότηση του υποδοχέα 5-ΗΤ2Α, ενισχύει την έκφραση των GRK5,
την φωσφορυλίωση των υποδοχέων CB2 και τις αλληλεπιδράσεις β-αρρεστίνης 2/ERK. Αυτά τα
δεδομένα θα μπορούσαν να παράσχουν μια λογική για ορισμένες από τις δυσμενείς επιδράσεις
που σχετίζονται με την επανειλημμένη έκθεση σε αγωνιστές κανναβινοειδών”.

Ακόμη  πιο  ενδιαφέρουσα  είναι  η  μοριακή  διαδρομή  που  συνδέει  τους
υποδοχείς 5-HT2α και τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1, αυτή φαίνεται να
είναι αμφίδρομη. Το 2006, ο David Nichols[20] και η ομάδα του στο Purdue
University ανέφεραν ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα 5-ΗΤ2α οδηγεί στον
σχηματισμό και  την απελευθέρωση ενδοκανναβινοειδών.  Η αλληλεπίδραση
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μεταξύ  των  υποδοχέων  5-HT2α  και  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος
είναι  θεμελιώδης  για  τις  νευρογενείς  και  αντικαταθλιπτικές  ιδιότητες  των
ψυχεδελικών ουσιών.
[20] Parrish JC, Nichols DE “Serotonin 5-HT(2A) receptor activation induces 2-
arachidonoylglycerol release through a phospholipase c-dependent mechanism” (Η 
ενεργοποίηση υποδοχέα 5-ΗΤ(2Α) σεροτονίνης προκαλεί απελευθέρωση 2-
αραχιδονυλογλυκερόλης μέσω ενός μηχανισμού που εξαρτάται από την φωσφολιπάση C) J 
Neurochem. 2006 Nov;99(4):1164-75.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17010161 
Περίληψη
“Μέχρι σήμερα, αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι υποδοχείς συζευγμένοι με φωσφολιπάση C
διεγείρουν  την  παραγωγή  ενδοκανναβινοειδών,  ιδιαίτερα  της  2-αραχιδονυλογλυκερόλης.
Υπάρχουν  τώρα  ενδείξεις  ότι  τα  ενδοκανναβινοειδή  εμπλέκονται  με  μεσολαβούμενες
συμπεριφορικές επιδράσεις υποδοχέα σεροτονίνης 5-ΗΤ(2Α) συζευγμένου με φωσφολιπάση  C,
τόσο στους αρουραίους όσο και στους ποντικούς. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να
καθοριστεί  εάν  η  ενεργοποίηση  του  υποδοχέα  5-ΗΤ(2Α)  οδηγεί  στην  παραγωγή  και
απελευθέρωση  του  ενδοκανναβινοειδούς  2-αραχιδονυλογλυκερόλης.  Τα  κύτταρα  ΝΙΗ3Τ3  που
εκφράζουν  σταθερά  τον  υποδοχέα  5-ΗΤ(2Α)  αρουραίου  επωάστηκαν  πρώτα  με  [(3)Η]-
αραχιδονικό  οξύ  για  24  ώρες.  Μετά  την  διέγερση  με  10  mum  σεροτονίνης,  τα  λιπίδια
εκχυλίστηκαν από το μέσο ανάλυσης,  διαχωρίστηκαν με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας και
αναλύθηκαν  με  μέτρηση  υγρού  σπινθηρισμού.  Τα  αποτελέσματα  μας  υποδεικνύουν  ότι  η
ενεργοποίηση  υποδοχέα  5-ΗΤ(2Α)  διεγείρει  τον  σχηματισμό  και  την  απελευθέρωση  της  2-
αραχιδονυλογλυκερόλης.  Η  εξαρτώμενη  από  τον  υποδοχέα  5-ΗΤ(2Α)  απελευθέρωση  της  2-
αραχιδονυλογλυκερόλης εξαρτιόταν εν μέρει από την ενεργοποίηση της φωσφολιπιδόσης C που
αφορούσε  την  φωσφατιδυλινοσιτόλη.  Η  διακυλγλυκερόλη  που  παράγεται  με  την  προς  κάτω
μεσολάβηση υποδοχέα 5-ΗΤ(2Α) ενεργοποίησης της φωσφολιπάσης D ή με την ενεργοποίηση της
φωσφολιπάσης  C  με  φωσφατιδυλοχολίνη  δεν  φαίνεται  να  συνεισφέρει  στον  σχηματισμό  2-
αραχιδονυλογλυκερόλης  σε  κύτταρα  ΝΙΗ3Τ3-5ΗΤ(2Α).  Συμπερασματικά,  τα  αποτελέσματά  μας
υποστηρίζουν ένα λειτουργικό μοντέλο όπου οι νευροδιαβιβαστές νευροδιαμορφώσεως όπως η
σεροτονίνη μπορούν να δρουν ως ρυθμιστές του ενδοκανναβινοειδούς τόνου στις διεγερτικές
συνάψεις μέσω της ενεργοποίησης υποδοχέων που συζευγνύονται με  G-πρωτεΐνη συζευγμένης
με φωσφολιπάση C”.

Η μικροδοσολόγηση LSD είναι πολύ παρόμοια με αυτήν της CBD
Τι συμβαίνει με την μικροδοσολόγηση των ψυχεδελικών; Εάν μια υψηλή δόση
THC μπορεί να προκαλέσει αποτελέσματα που είναι παρόμοια με μια πλήρης
εμφάνιση  ψυχεδελικής  εμπειρίας,  τότε  η  μικροδοσολόγηση  LSD  είναι  πιο
παρόμοια  με  τη  λήψη  CBD.  Σύμφωνα  με  τις  ευνοϊκές  ανεκδοτικές  (μη-
δημοσιευμένες) αναφορές, η μικροδοσολόγηση στα μαγικά μανιτάρια και το
LSD  μπορούν  να  βοηθήσουν  με  τις  διαταραχές  άγχους,  κατάθλιψης  και
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κατάχρησης ουσιών. Το ίδιο έχει ειπωθεί και για την CBD, η οποία προσδίδει
θεραπευτικά αποτελέσματα μέσω πολλαπλών μοριακών διαύλων.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η CBD ανακουφίζει το άγχος είναι η
δέσμευση σε έναν άλλο υποδοχέα σεροτονίνης, τον 5-HT1α. Οι επιστήμονες
έχουν εντοπίσει αυτόν τον υποδοχέα ως κύριο στόχο της CBD, περισσότερο
από  τον  5-HT2α.  Υπάρχει  επίσης  ένα  αυξανόμενο  σύνολο  αποδεικτικών
στοιχείων  ότι  η  CBD  έχει  σημαντικό  αντι-εθιστικό  δυναμικό,  μια
επαναλαμβανόμενη  θεραπευτική  ιδιότητα  των  ψυχεδελικών  ενώσεων.  Οι
προκλινικές  έρευνες[20]  υποδηλώνουν  ότι  η  CBD  μπορεί  να  έχει
επανορθωτικές ιδιότητες για τον εθισμό στα οπιοειδή, την κοκαΐνη, τον καπνό
και τη μεθαμφεταμίνη. Η CBD προστατεύει επίσης από τον νευροεκφυλισμό
που προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ[21].
[21] “Addiction & alcoholism” (Εθισμός και αλκοολισμός) https://www.projectcbd.org/cbd-
for/addiction 
[22] Hamelink C, Hampson A, Wink DA, Eiden LE, Eskay RL “Comparison of cannabidiol, 
antioxidants, and diuretics in reversing binge ethanol-induced neurotoxicity” (Σύγκριση της 
κανναβιδιόλης, των αντιοξειδωτικών και των διουρητικών στην αναστροφή της νευροτοξικότητας 
που προκαλείται από την έξαψη αιθανόλης) J Pharmacol Exp Ther. 2005 Aug;314(2):780-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15878999 
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Περίληψη
“Η έξαψη της κατανάλωσης αλκοόλης στον αρουραίο επάγει ουσιαστικό νευροεκφυλισμό στον
ιππόκαμπο και  τον ενδορινικό φλοιό.  Το οξειδωτικό στρες και  το κυτταροτοξικό οίδημα έχουν
αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε τέτοια νευροτοξικότητα, ενώ η δράση του υποδοχέα Ν-μεθυλ-d-
ασπαρτικού (NMDA) έχει εμπλακεί στην απόσυρση από αλκοόλ και στην εξωτοξική βλάβη. Επειδή
το μη-ψυχοδραστικό κανναβινοειδές κανναβιδιόλη (CBD) είχε προηγουμένως δειχθεί in vitro για
την  πρόληψη  της  τοξικότητας  του  γλουταμινικού  μέσω  της  ικανότητάς  της  να  μειώνει  το
οξειδωτικό  στρες,  αξιολογήσαμε  την  CBD  ως  νευροπροστατευτικό  σε  μοντέλο  αιθανόλης  με
αρουραίους. Όταν χορηγείται ταυτόχρονα με έκθεση σε έξαψη αιθανόλης, η CBD προστατεύει
έναντι του νευροεκφυλισμού ιππόκαμπου και ενδορινικού φλοιού με εξαρτώμενο από τη δόση
τρόπο.  Παρομοίως,  τα  κοινά  αντιοξειδωτικά  βουτυλιωμένο  υδροξυτολουόλιο  και  άλφα-
τοκοφερόλη παρείχαν επίσης σημαντική προστασία. Αντίθετα, οι ανταγωνιστές των υποδοχέων
NMDA,  dizocilpine  (MK-801)  και  η  μεμαντίνη  δεν  εμπόδισαν  τον  κυτταρικό  θάνατο.  Από  τα
διουρητικά που δοκιμάστηκαν, η φουροσεμίδη ήταν προστατευτική, ενώ οι άλλοι δύο αναστολείς
ανταλλάκτη  ανιόντων,  L-644,711  [(R)-(+)-(5,6-dichloro2,3,9,9a-tetrahydro  3-oxo-9a-propyl-1H-
fluoren-7-yl)oxy acetic acid] και βουμετανίδη, ήταν αναποτελεσματικά. Η in vitro σύγκριση αυτών
των διουρητικών έδειξε ότι η φουροσεμίδη είναι επίσης ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, ενώ τα μη
προστατευτικά  διουρητικά  δεν  είναι.  Η  έλλειψη  αποτελεσματικότητας  των  L-644,711  και  της
βουμετανίδης  υποδηλώνει  ότι  οι  αντιοξειδωτικές  και  όχι  οι  διουρητικές  ιδιότητες  της
φουροσεμίδης  συμβάλλουν  πιο  κριτικά  στην  αποτελεσματικότητά  της  στην  αναστροφή  της
επαγόμενης από αιθανόλη νευροτοξικότητας in vitro στο μοντέλο μας. Αυτή η μελέτη παρέχει την
πρώτη επίδειξη της CBD ως in vivo νευροπροστατευτικό και δείχνει την αποτελεσματικότητα των
λιπόφιλων αντιοξειδωτικών στην πρόληψη εγκεφαλικής βλάβης επαγόμενης από αιθανόλη”.

Μια μελέτη του 2017[23] στο περιοδικό Addiction Biology πρότεινε ότι η CBD
μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση εθισμού λόγω των επιπτώσεών της
στη  μνήμη.  Η  CBD  βρέθηκε  να  αμβλύνει  τους  πόθους  που  προκάλεσαν
προβλήματα  που  καθιστούν  την  αποκατάσταση  από  τον  εθισμό[24]  πολύ
δύσκολη. Η σημασία της λήθης δεν πρέπει να υποτιμάται στην ψυχική υγεία,
ιδιαίτερα όταν αυτή συνεπάγεται τη διακοπή μιας συσχέτισης με μια σχετική
με τις ουσίες σύνδεση σε σπλαχνικό επίπεδο, ένα από τα πολλά δώρα της
CBD.
[23] de Carvalho CR, Takahashi RN “Cannabidiol disrupts the reconsolidation of contextual drug-
associated memories in Wistar rats” (Η κανναβιδιόλη διαταράσσει την ανασυγκρότηση των 
σχετιζόμενων με ουσία μνημών σε αρουραίους Wistar) Addict Biol. 2017 May;22(3):742-751.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833888 
Περίληψη
“Σε εθισμένους, η λαχτάρα και η υποτροπή συχνά προκαλούνται από την ανάκληση μνήμης που
σχετίζεται  με  την  εμπειρία  των  ουσιών.  Αρκετές  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  οι  αναμνήσεις  που
σχετίζονται με τις ουσίες επανενεργοποιούνται μετά από έκθεση σε περιβαλλοντικές ενδείξεις και
μπορεί να υποστούν επανασύνδεση, μια διαδικασία που μπορεί να ενισχύσει τις μνήμες. Έτσι, η
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επανενεργοποίηση των μνημονικών ιχνών παρέχει την ευκαιρία για να διαταραχθούν οι μνήμες
που  συμβάλλουν  στον  παθολογικό  κύκλο  εθισμού.  Εδώ  χρησιμοποιήσαμε  την  από  ουσίες
προκαλούμενη προτιμώμενη θέση (conditioned place preference, CPP) για να διερευνήσουμε κατά
πόσο η κανναβιδιόλη (CBD), ένα φυτοκανναβινοειδές, χορηγούμενη αμέσως μετά τις συνεδρίες
επανενεργοποίησης,  θα  επηρέαζε  την  επανασύνδεση  της  μνήμης  ανταμοιβής  ουσίας,  την
αποκατάσταση  της  CPP  από  μορφίνη  ή  την  αποσπασματική  αποστροφή  ναλτρεξόνης  σε
αρουραίους  Wistar.  Διαπιστώσαμε  ότι  η  CBD  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  αποδυνάμωση  της
προτίμησης για το περιβάλλον που είχε προηγουμένως συνδυαστεί τόσο με τη μορφίνη όσο και
με την κοκαΐνη. Αυτή η διαταραχή φαίνεται να είναι επίμονη, καθώς η προτίμηση δεν επέστρεψε
μετά την περαιτέρω αποκατάσταση που προκαλείται από την αποκατάσταση της ουσίας και την
αποκατάσταση του άγχους. Επιπλέον, σε μια καθιερωμένη  CPP  από μορφίνη, μία έγχυση CBD
μετά  την  έκθεση  σε  μια  κλινική  συνεδρία  οδήγησε  σε  σημαντική  μείωση  τόσο  της  CPP  από
μορφίνη όσο και της μετέπειτα αποσπασματικής αποστροφής που καθιζάνει με την ναλτρεξόνη
στο ίδιο πλαίσιο. Έτσι, οι καθιερωμένες μνήμες που προκαλούνται από μια ουσία κατάχρησης
μπορούν να αποκλειστούν μετά την επανενεργοποίηση της εμπειρίας των ουσιών. Συνολικά, αυτά
τα  αποτελέσματα  παρέχουν  στοιχεία  για  την  αποδιοργανωτική  επίδραση  της  CBD  στην
επανασύνδεση των σχετικών με τις ουσίες μνημών και επισημαίνουν το θεραπευτικό δυναμικό
της για να μειώσει τις συσχετιζόμενες μνήμες που συνδέονται με τις ουσίες κατάχρησης και κατά
συνέπεια να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής”.
[24] “Addiction & alcoholism” (Εθισμός και αλκοολισμός) https://www.projectcbd.org/cbd-
for/addiction 

Τα φυτικά κανναβινοειδή όπως η  CBD και  η  THC είναι  διφασικές  ενώσεις,
αυτό  σημαίνει  ότι  οι  υψηλές  και  οι  χαμηλές  δόσεις  αποδίδουν  αντίθετα
αποτελέσματα: χαμηλές δόσεις τείνουν να διεγείρουν, υψηλές δόσεις τείνουν
να  καταπραΰνουν.  Το  LSD  είναι  επίσης  μια  διφασική  ένωση,  όπως
αποδεικνύεται  από  τις  σαφώς  διαφορετικές  επιδράσεις  της
μακροδοσολόγησης  και  μικροδοσολόγησης  των  ψυχεδελικών,  τόσο
διαφορετικών όσο η υψηλή δόση της THC και η μη τοξική δόση της CBD.

Αλλάζοντας τον εγκέφαλό σου
Υπάρχει  ένα  ρητό  στη  νευροεπιστήμη:  “Νευρώνες  που  πυροδοτούν  μαζί,
διασυνδέονται”. Ο εγκέφαλος συνηθίζει να κολλάει. Τα ψυχεδελικά μπορούν
πράγματι να ανοίξουν τις πόρτες της αντίληψης. Αλλά ακόμα πιο θεμελιώδες
είναι  το  πώς  αυτές  οι  ουσίες  ωθούν  ανοιχτά  παράθυρα  ενισχυμένης
νευροπλαστικότητας,  διεγείροντας  τη  δημιουργία  νέων  εγκεφαλικών
κυττάρων και  συναπτικών συνδέσεων.  Η επιστήμη έχει  αποδείξει  ότι  αυτό
είναι που κάνουν τα ψυχεδελικά.
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Μια εμπειρία  πλήρους επίδρασης LSD μπορεί  να  διαρκέσει  από 8  έως 12
ώρες, αλλά οι προσαρμοστικές αλλαγές στον εγκέφαλο που ενεργοποιούνται
από  την  ουσία  μπορεί  να  διαρκέσουν  πολύ  περισσότερο.  Νέες  νευρικές
συνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε νέες προοπτικές. Η φράση “ευφορικότητα
με  LSD”  (high  on  LSD) σημαίνει  ανέβασμα πάνω από τα  συνηθισμένα  και
μακράς διαρκείας, γενική άποψη, μια μεγάλη εικόνα satori, αυτό που κάποτε
ήταν αδιανόητο γίνεται ξαφνικά κορεσμένο με δυνατότητα.

Το LSD έχει την τάση να καταλύει ενσυνείδητα στιγμές ορατότητας, αυτές τις
στιγμές εμφάνισης ιδέας, οι εκρηκτικές επιφοιτήσεις, τα οποία μεταβάλλουν
τις  νοητικές  δομές  και  μεταμορφώνουν  τον  τρόπο  που  βλέπουμε  τα
πράγματα. Αλλά η ενσωμάτωση αυτών των γνώσεων και η εφαρμογή τους
στην καθημερινή ζωή είναι πιο εύκολο να λεχθεί παρά να γίνει. Η διεύρυνση
των οριζόντων μας δεν αλλάζει απαραιτήτως τις άμεσες περιστάσεις μας.

Είτε η μικροδοσολόγηση είτε το κυνήγημα της απόλυτης ευφορικότητας, τα
ψυχεδελικά  δεν  είναι  μια  γρήγορη  λύση.  Μπορούν  όμως  να  δώσουν  μια
νευρογενή σπίθα που επαναφέρει τα εγκεφαλικά κυκλώματα σε άτομα που
είναι καταθλιπτικά ή σε μια διαδρομή για την επίλυση προβλημάτων ή που
θέλουν  απλώς  κάποιο  ανεξέλεγκτο  δέος  και  περιήγηση.  Και  αυτή  η
επαναφορά μπορεί να συντονιστεί καλά στο μέλλον.



Πηγές – Βιβλιογραφία εις βάθος επιστήμης:
* (ό.π.) “Converging action of alcohol consumption and cannabinoid receptor 
activation on adult hippocampal neurogenesis” (Συναθροιστική δράση της 
κατανάλωσης αλκοόλ και της ενεργοποίησης του υποδοχέα κανναβινοειδών 
σε νευρογενέση του ενήλικου ιππόκαμπου) 
* Anderson T, Petranker R, Rosenbaum D, Weissman CR, Dinh-Williams LA, Hui 
K, Hapke E, Farb NAS “Microdosing psychedelics: personality, mental health, 
and creativity differences in microdosers” (Μικροδοσολόγηση ψυχεδελικών: 
προσωπικότητα, ψυχική υγεία, και διαφορές δημιουργικότητας σε 
μικροδοσολογούμενους) Psychopharmacology (Berl). 2019 Feb;236(2):731-
740.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30604183 
Περίληψη
“ΛΟΓΙΚΗ:  Μικροδοσολόγηση  ψυχεδελικών,  η  τακτική  κατανάλωση  μικρών
ποσοτήτων  ψυχεδελικών  ουσιών  όπως  το  LSD  ή  η  ψιλοκυβίνη,  είναι  μια
αυξανόμενη τάση στην λαϊκή κουλτούρα. Πρόσφατες μελέτες σχετικά με την
πλήρους δόσης ψυχεδελικών ψυχοθεραπεία αποκαλύπτουν πολλά οφέλη για
την  ψυχική  ευεξία,  ειδικά  για  την  κατάθλιψη  και  το  άγχος  στο  τέλος  του
κύκλου ζωής. Ενώ οι θεραπείες πλήρους δόσης περιλαμβάνουν ιδιότητες που
προκαλούν στρέβλωση της αντίληψης, η μικροδοσολόγηση μπορεί να παρέχει
συμπληρωματικά  κλινικά  οφέλη  χρησιμοποιώντας  δόσεις  χαμηλότερου
κινδύνου και όχι παραισθησιογόνου.
ΣΤΟΧΟΙ: Αυτή η προκαταχωρισμένη μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του κατά
πόσον  οι  μικροδοσολόγηση  ψυχεδελικών  σχετίζονται  με  διαφορές  στην
προσωπικότητα, την ψυχική υγεία και τη δημιουργικότητα.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Σε  αυτή  την  παρατηρητική  μελέτη,  οι  ερωτηθέντες  που
προσελήφθησαν  από  διαδικτυακά  φόρουμ  ανέφεραν  αυτοβούλως  τις
μικροδοσολογικές  τους  συμπεριφορές  και  συμπλήρωσαν  ερωτηματολόγια
σχετικά  με  τις  δυσλειτουργικές  συμπεριφορές,  τη  σοφία,  την  αρνητική
συναισθηματικότητα,  την  ανοικτή  νοοτροπία  και  διάθεση.  Οι  ερωτηθέντες
πραγματοποίησαν  επίσης  την  Unusual  Uses  Task  για  να  αξιολογήσουν  τη
δημιουργικότητά τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Οι  τρέχοντες  και  πρώην  μικροδολογούενοι  σημείωσαν
χαμηλότερες μετρήσεις δυσλειτουργικών συμπεριφορών (p <0,001, r = - 0,92)
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και αρνητικής συναισθηματικότητας (p = 0,009, r = - 0,85) και υψηλότερες στη
σοφία (p <0,001, r = 0,88), στην ανοικτή νοοτροπία (p = 0,027, r = 0,67) και
στην  δημιουργικότητα  (p  <0,001,  r  =  0,15)  σε  σύγκριση  με  τους  μη
μικροδοσολογούμενους ελέγχους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Αυτά  τα  ευρήματα  παρέχουν  ελπιδοφόρες  αρχικές
αποδείξεις  που  δικαιολογούν  την  ελεγχόμενη  πειραματική  έρευνα  για  να
ελεγχθούν άμεσα η ασφάλεια και η κλινική αποτελεσματικότητα. Καθώς οι
μικροδόσεις είναι ευκολότερο να χορηγηθούν από τις πλήρεις δόσεις, αυτό το
νέο  παράδειγμα  έχει  τη  συναρπαστική  δυνατότητα  να  διαμορφώσει  τη
μελλοντική ψυχεδελική έρευνα”.
* Barrett FS, Griffiths RR “Classic Hallucinogens and Mystical Experiences: 
Phenomenology and Neural Correlates” (Κλασικές παραισθησιογόνες και 
μυστικιστικές εμπειρίες: Φαινομενολογία και νευρωνικοί συσχετισμοί) Curr 
Top Behav Neurosci. 2018;36:393-430. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401522 
Περίληψη
“Αυτό το κεφάλαιο αρχίζει με μια σύντομη ανασκόπηση των περιγραφών και
των  ορισμών  των  εμπειριών  μυστικιστικού  τύπου  και  την  ιστορική  σχέση
μεταξύ  κλασικών  παραισθησιογόνων  και  μυστικιστικών  εμπειριών.  Το
κεφάλαιο  εξετάζει,  έπειτα,  την  εμπειρική  βιβλιογραφία  σχετικά  με  τις
εμπειρίες  με  τα  κλασικά  παραισθησιογόνα  στην  οποία  έχουν  διεξαχθεί
ισχυρισμοί  για  μυστικιστικές  ή  θρησκευτικές  εμπειρίες.  Ένα  ψυχομετρικά
έγκυρο  ερωτηματολόγιο  περιγράφεται  για  την  αξιόπιστη  μέτρηση  των
εμπειριών  μυστικιστικού  τύπου  που  προκαλούνται  από  κλασικούς
παραισθησιογόνους  παράγοντες.  Οι  ελεγχόμενες  εργαστηριακές  μελέτες
δείχνουν ότι κάτω από διπλά τυφλές συνθήκες που παρέχουν σημαντικούς
ελέγχους για τη μεροληψία της προσδοκίας, η ψιλοκυβίνη μπορεί να επιφέρει
πλήρεις  μυστικιστικές  εμπειρίες  στην  πλειοψηφία  των  ανθρώπων  που
μελετήθηκαν. Αυτά τα αποτελέσματα είναι εξαρτώμενα από τη δόση, ειδικά
για την ψιλοκυβίνη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή μια ψυχοδραστική
ουσία  ελέγχου  και  έχουν  διαρκή  επίδραση  στις  διαθέσεις  και  τις
συμπεριφορές  των συμμετεχόντων,  όπως  εκτιμάται  από την  αυτοαναφορά
των  συμμετεχόντων  και  των  αξιολογήσεων  από  τους  παρατηρητές  της
κοινότητας.  Άλλες  μελέτες  δείχνουν  ότι  η  διαρκής  προσωπική  σημασία  σε
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υγιείς  εθελοντές  και  τα  θεραπευτικά  αποτελέσματα  σε  ασθενείς,
συμπεριλαμβανομένης  της  μείωσης  και  παύσης  των  συμπεριφορών
κατάχρησης  ουσιών  και  της  μείωσης  του  άγχους  και  της  κατάθλιψης  σε
ασθενείς  με  διάγνωση  καρκίνου  που  απειλούν  τη  ζωή,  σχετίζονται  με  την
εμφάνιση  μυστικιστικών  εμπειριών  κατά  τη  διάρκεια  των  συνεδριών  της
φαρμακευτικής  αγωγής.  Τα  τελικά  τμήματα  του  κεφαλαίου  αντλούν
παραλληλισμούς  στην  έρευνα  για  την  ανθρώπινη  νευροεπιστήμη  ανάμεσα
στις  νευρικές  βάσεις  των εμπειριών με κλασικά παραισθησιογόνα και  στις
νευρικές βάσεις των διαλογιστικών πρακτικών για τις οποίες μερικές φορές
γίνονται  διεκδικήσεις  μυστικιστικού  τύπου.  Από  αυτές  τις  παραλλαγές
προτείνεται ένα λειτουργικό νευρωνικό μοντέλο μυστικιστικής εμπειρίας που
βασίζεται  σε  αλλαγές  στο  δίκτυο  προεπιλεγμένου  τρόπου  λειτουργίας  του
εγκεφάλου  που  έχουν  παρατηρηθεί  μετά  τη  χορήγηση  κλασικών
παραισθησιογόνων και κατά τις πρακτικές διαλογισμού για τις οποίες έχουν
γίνει αξιώσεις μυστικού τύπου”.
* Baumeister D, Barnes G, Giaroli G, Tracy D “Classical hallucinogens as 
antidepressants? A review of pharmacodynamics and putative clinical roles” 
(Κλασικά παραισθησιογόνα ως αντικαταθλιπτικά; Μια ανασκόπηση της 
φαρμακοδυναμικής και των υποτιθέμενων κλινικών ρόλων) Ther Adv 
Psychopharmacol. 2014 Aug;4(4):156-69.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25083275 
Περίληψη
“Τα  παραισθησιογόνα  αποτελούν  μέρος  της  πνευματικής  πρακτικής  για
χιλιετίες, αλλά οι διαμάχες γύρω από τα φαινόμενα που αυτά προκαλούν στο
μυαλό, οδήγησαν στην απαγόρευση τους μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, σε
μεγάλο βαθμό χωρίς ενδείξεις βλάβης ή τοξικότητας και παρά τα αναδυόμενα
δεδομένα  που  υποδηλώνουν  θεραπευτική  χρησιμότητα  στη  θεραπεία
καταθλιπτικών νόσων. Αυτή η ανασκόπηση διερευνά τις φαρμακοδυναμικές
τους  ενέργειες  και  τα  τρέχοντα  περιορισμένα  δεδομένα  σχετικά  με  την
αποτελεσματικότητα της κλινικής εφαρμογής τους. Αυτές οι ουσίες φαίνεται
να  ασκούν  τα  ψυχεδελικά  τους  αποτελέσματα  μέσω  της  αγωνιστικής  ή
μερικής αγωνιστικής δραστηριότητάς τους στον σεροτονεργικό υποδοχέα 5-
ΗΤ2Α, αν και έχουν επίσης συγγένεια με άλλους μεταβοτροπικούς υποδοχείς
σεροτονίνης.  Η  δέσμευση  παραισθησιογόνου  επηρεάζει  ένα  ευρύ  φάσμα
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ενδοκυτταρικών  σηματοδοτικών  οδών,  η  ακριβής  φύση  των  οποίων
παραμένει  ελλιπώς  κατανοητή.  Αλλάζουν  τον  σεροτονινεργικό  τόνο  των
brainstem  raphe  nuclei  που  αναπτύσσονται  μέσω  του  εγκεφάλου.
Αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς στον prefrontal cortex μεταβάλλοντας τα
πρότυπα σύνδεσης και την ενδοκυτταρική λειτουργία και διαταράσσουν τον
ανασταλτικό έλεγχο της αισθητικής εισόδου μέσω του thalamus στον cortex.
Το  σεροτονινεργικό  σύστημα  εμπλέκεται  εδώ  και  καιρό  στις  αγχώδεις  και
καταθλιπτικές  διαταραχές  και  αποτελεί  μείζον  στόχο  των  περισσότερων
υφιστάμενων αντικαταθλιπτικών. Τα κλασικά παραισθησιογόνα μεταβάλλουν
τη λειτουργία αυτού του συστήματος, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο που κάνουν
τα  τρέχοντα  φάρμακα:  ενώ  υπάρχουν  αναγνωρισμένοι  υποδοχείς  και
μονοπάτια  νευροδιαβιβαστών  μέσω  των  οποίων  τα  παραισθησιογόνα
μπορούν να παράγουν θεραπευτικά αποτελέσματα, η νευροβιολογία αυτών
παραμένει  υποθετική  αυτή  τη  στιγμή.  Υπάρχει  σήμερα  μια  εξαιρετικά
περιορισμένη αλλά αυξανόμενη βιβλιογραφία σχετικά με την ασφάλεια των
παραισθησιογόνων και την κλινική εφαρμογή. Οι ουσίες εμφανίζονται καλά
ανεκτές από τους υγιείς μάρτυρες και τους κλινικούς πληθυσμούς και η ταχεία
ανοχή στην επαναλαμβανόμενη χορήγηση μπορεί να μειώσει τη δυνατότητα
εξάρτησης.  Οι  κλινικές  δοκιμές  που  αναφέρθηκαν  κατά  την  τελευταία
δεκαετία έχουν γενικά θετικό θεραπευτικό δυναμικό, αλλά είναι ελάχιστες σε
αριθμό. Η νομοθετική πολιτική έχει μια επίδραση στασιμότητας σχετικά με
την  αξιολόγηση  αυτών  των  ενώσεων,  η  καλύτερη  κατανόηση  των  οποίων
μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις μας για τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη
συνείδηση, τη νευροπαθολογία της κατάθλιψης και ενδεχομένως να ανοίξει
νέες φαρμακολογικές θεραπείες”.
* (ό.π.) “Classic hallucinogens in the treatment of addictions” (Κλασικοί 
παραισθησιογόνοι παράγοντες στη θεραπεία εθισμών)
* (ό.π.) “The anxiolytic effect of cannabidiol on chronically stressed mice 
depends on hippocampal neurogenesis: involvement of the endocannabinoid
system” (Η αγχολυτική επίδραση της κανναβιδιόλης στους χρόνια 
στρεσαρισμένους ποντικούς εξαρτάται από την νευρογενέση του ιππόκαμπου:
Η εμπλοκή του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος)
* Carhart-Harris RL, Bolstridge M, Day CMJ, Rucker J, Watts R, Erritzoe DE, 
Kaelen M, Giribaldi B, Bloomfield M, Pilling S, Rickard JA, Forbes B, Feilding A, 



Taylor D, Curran HV, Nutt DJ “Psilocybin with psychological support for 
treatment-resistant depression: six-month follow-up” (Η ψιλοκυβίνη μαζί με 
ψυχολογική υποστήριξη για την ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη: 
παρακολούθηση έξι μηνών) Psychopharmacology (Berl). 2018 Feb;235(2):399-
408.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29119217 
Περίληψη
“ΛΟΓΙΚΗ:  Οι  πρόσφατες  κλινικές  δοκιμές  αναφέρουν  αξιοσημείωτες
βελτιώσεις  στα  αποτελέσματα  της  ψυχικής  υγείας  με  την  ψυχεδελική
ψυχοθεραπεία που υποστηρίζεται από ουσίες.
ΣΤΟΧΟΙ:  Εδώ,  αναφερόμαστε  σε  αποτελέσματα  ασφάλειας  και
αποτελεσματικότητας για έως και 6 μήνες σε μια ανοιχτή δοκιμή ψιλοκυβίνης
για την ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Είκοσι  ασθενείς  (έξι  γυναίκες)  με  (κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος)
σοβαρή, μονοπολική, ανθεκτική σε θεραπεία μείζονα κατάθλιψη έλαβαν δύο
στοματικές δόσεις ψιλοκυβίνης (10 και 25mg, με διαφορά 7 ημερών μεταξύ
τους)  σε  υποστηρικτικό  περιβάλλον.  Τα  καταθλιπτικά  συμπτώματα
αξιολογήθηκαν  από  1  εβδομάδα  έως  6  μήνες  μετά  τη  θεραπεία,  με
αυτοαξιολόγηση QIDS-SR16 ως κύριο μέτρο έκβασης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία ήταν γενικά καλά ανεκτή. Σε σχέση με τη γραμμή
βάσης παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις στα συμπτώματα κατάθλιψης για
τις πρώτες 5 εβδομάδες μετά τη θεραπεία (Cohen's d = 2,2 την εβδομάδα 1
και 2,3 την εβδομάδα 5, και τα δύο p <0,001). Εννέα και τέσσερις ασθενείς
πληρούσαν  τα  κριτήρια  απόκρισης  και  ύφεσης  την  εβδομάδα  5.  Τα
αποτελέσματα παρέμειναν θετικά στους 3 και 6 μήνες (Cohen's d = 1,5 και 1,4
αντίστοιχα  και  τα  δύο  p  <0,001).  Κανένας  ασθενής  δεν  ζήτησε  συμβατική
αντικαταθλιπτική θεραπεία εντός 5 εβδομάδων από την λήψη ψιλοκυβίνης. Η
μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε 5 εβδομάδες προβλεπόταν από
την ποιότητα της οξείας ψυχεδελικής εμπειρίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Παρόλο  που  μπορούν  να  εξαχθούν  περιορισμένα
συμπεράσματα  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  της  θεραπείας  από
ανοιχτές  δοκιμές,  η  ανεκτικότητα  ήταν  καλή,  τα  μεγέθη  των  επιδράσεων
μεγάλα και οι βελτιώσεις των συμπτωμάτων εμφανίστηκαν γρήγορα μετά από
μόλις δύο συνεδρίες θεραπείας με ψιλοκυβίνη και παρέμειναν σημαντικές 6
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μήνες μετά τη θεραπεία σε μια ανθεκτική στη θεραπεία ομάδα. Η ψιλοκυβίνη
αντιπροσωπεύει  ένα  πολλά  υποσχόμενο  πρότυπο  για  την  μη-
ανταποκρινόμενη κατάθλιψη που δικαιολογεί την περαιτέρω έρευνα σε διπλά
τυφλές τυχαιοποιημένες δοκιμές ελέγχου”.
* Carhart-Harris RL, Goodwin GM “The Therapeutic Potential of Psychedelic 
Drugs: Past, Present, and Future” (Το θεραπευτικό δυναμικό των ψυχεδελικών
ουσιών: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον) Neuropsychopharmacology. 
2017 Oct;42(11):2105-2113.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28443617 
Περίληψη
“Τα  ψυχεδελικά  φυτικής  βάσης,  όπως  η  ψιλοκυβίνη,  έχουν  ένα  αρχαίο
ιστορικό  ιατρικής  χρήσης.  Μετά  την  πρώτη  έκθεση  στην  αγγλική  γλώσσα
σχετικά με το LSD το 1950, τα ψυχεδελικά είχαν μια βραχύβια σχέση με την
ψυχολογία και την ψυχιατρική. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοηθήματα στην
ψυχοθεραπεία  για  τη  θεραπεία  των  διαταραχών  της  διάθεσης  και  της
εξάρτησης από το αλκοόλ, ουσίες όπως το LSD έδειξαν αρχικές θεραπευτικές
υποσχέσεις πριν από την απαγορευτική νομοθεσία στα μέσα της δεκαετίας
του ‘60 που έκλεισε αποτελεσματικά όλα τα κύρια προγράμματα ψυχεδελικής
έρευνας. Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, υπήρξε μια σταθερή αναβίωση
της ψυχεδελικής έρευνας σε ανθρώπους: το περασμένο έτος παρουσιάστηκαν
αναφορές για την πρώτη σύγχρονη μελέτη απεικόνισης εγκεφάλου με LSD και
τρεις ξεχωριστές κλινικές δοκιμές ψιλοκυβίνης για καταθλιπτικά συμπτώματα.
Σε αυτή την εργασία αναφοράς, η RLC-H και η GMG μοιράζονται τις απόψεις
τους  για  τις  υποσχέσεις  και  τις  παγίδες  της  ανανεωμένης  ψυχεδελικής
έρευνας,  με έμφαση στην ανάπτυξη της ψιλοκυβίνης ως θεραπεία για την
κατάθλιψη”.
* Carhart-Harris RL, Bolstridge M, Rucker J, Day CM, Erritzoe D, Kaelen M, 
Bloomfield M, Rickard JA, Forbes B, Feilding A, Taylor D, Pilling S, Curran VH, 
Nutt DJ “Psilocybin with psychological support for treatment-resistant 
depression: an open-label feasibility study” (Ψιλοκυβίνη με ψυχολογική 
στήριξη για ανθεκτική στην θεραπεία κατάθλιψη: μια ανοιχτή μελέτη 
σκοπιμότητας) Lancet Psychiatry. 2016 Jul;3(7):619-27.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27210031 
Περίληψη
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“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Η ψιλοκυβίνη είναι  ένας  αγωνιστής  υποδοχέα σεροτονίνης  που
απαντάται φυσικά σε ορισμένα είδη μανιταριών. Πρόσφατες μελέτες έχουν
αξιολογήσει  το  θεραπευτικό  δυναμικό  της  ψιλοκυβίνης  για  διάφορες
καταστάσεις,  συμπεριλαμβανομένου του άγχους προς το τέλος του κύκλου
ζωής, της ψυχαναγκαστικής διαταραχής και της εξάρτησης από το κάπνισμα
και  το  αλκοόλ,  με  πολλά  υποσχόμενα  προκαταρκτικά  αποτελέσματα.  Εδώ
επιδιώξαμε  να  διερευνήσουμε  τη  σκοπιμότητα,  την  ασφάλεια  και  την
αποτελεσματικότητα της ψιλοκυβίνης σε ασθενείς με μονοπολική ανθεκτική
στην θεραπεία κατάθλιψη.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε αυτή τη δοκιμή ανοιχτής μελέτης σκοπιμότητας, 12 ασθενείς (έξι
άνδρες,  έξι  γυναίκες)  με  μέτρια  έως  σοβαρή,  μονοπολική,  ανθεκτική  στη
θεραπεία  μείζονα  κατάθλιψη  έλαβαν  δύο  στοματικές  δόσεις  ψιλοκυβίνης
(10mg  και  25mg,  με  διάστημα  7  ημερών  μεταξύ  τους)  υποστηρικτικής
ρύθμισης. Δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου. Η ψυχολογική στήριξη δόθηκε πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε σύνοδο. Το κύριο μέτρο έκβασης για τη
σκοπιμότητα  ήταν  η  αναφερθείσα  από  τον  ασθενή  ένταση  των
αποτελεσμάτων  της  ψιλοκυβίνης.  Οι  ασθενείς  παρακολουθήθηκαν  για
ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριών δοσολογίας και
της  επακόλουθης  κλινικής  πρακτικής  και  την  απομακρυσμένη
παρακολούθηση.  Τα  καταθλιπτικά  συμπτώματα  αξιολογήθηκαν  με
τυποποιημένες εκτιμήσεις από 1 εβδομάδα έως 3 μήνες μετά την αγωγή, με
το  16-item Quick  Inventory  of  Depressive  Symptoms (QIDS)  να αποτελεί  το
κύριο  κριτήριο  αποτελεσματικότητας.  Αυτή  η  δοκιμή  καταχωρήθηκε  στο
ISRCTN, αριθμός ISRCTN14426797.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι οξείες ψυχεδελικές επιδράσεις της ψιλοκυβίνης τυπικά
κατέστησαν  ανιχνεύσιμες  στα  30-60  λεπτά  μετά  τη  δοσολόγηση,
κορυφώθηκαν 2-3 ώρες μετά τη δοσολόγηση και υποχώρησαν σε αμελητέα
επίπεδα  τουλάχιστον  6  ώρες  μετά  τη  δοσολόγηση.  Η  μέση  ένταση
αυτοαξιολόγησης  (σε  κλίμακα  0-1)  ήταν  0,51  (SD  0,36)  για  τη  συνεδρία
χαμηλής  δόσης  και  0,75  (SD  0,27)  για  τη  συνεδρία  υψηλής  δόσης.  Η
ψιλοκυβίνη ήταν καλά ανεκτή από όλους τους ασθενείς και δεν προέκυψαν
σοβαρές  ή  απρόβλεπτες  ανεπιθύμητες  παρενέργειες.  Οι  ανεπιθύμητες
παρενέργειες που παρατηρήσαμε ήταν παροδικό άγχος κατά την έναρξη τηε
ουσίας  (όλοι  οι  ασθενείς),  παροδική  σύγχυση ή  διαταραχή σκέψης  (εννέα



ασθενείς),  ήπια  και  παροδική  ναυτία  (τέσσερις  ασθενείς)  και  παροδική
κεφαλαλγία  (τέσσερις  ασθενείς).  Σε  σχέση  με  τη  βασική  γραμμή,  τα
καταθλιπτικά συμπτώματα μειώθηκαν σημαντικά 1 εβδομάδα (μέση διαφορά
QIDS -11,8, 95% CI -9,15 έως -14,35, p = 0,002, Hedges’ g = 3,1) και 3 μήνες (-
9,2, 95% CI -5,69 έως -12,71,  p = 0,003, Hedges’ g = 2) μετά από θεραπεία
υψηλής  δόσης.  Επισημάνθηκαν  επίσης  σημαντικές  και  διατηρούμενες
βελτιώσεις στο άγχος και στην ανηδονία. 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:  Αυτή η  μελέτη  παρέχει  μια προκαταρκτική υποστήριξη για  την
ασφάλεια  και  την  αποτελεσματικότητα  της  ψιλοκυβίνης  για  την  ανθεκτική
στην θεραπεία κατάθλιψη και παρακινεί περαιτέρω δοκιμές, με αυστηρότερα
σχέδια, προκειμένου να εξεταστούν καλύτερα οι θεραπευτικές δυνατότητες
αυτής της προσέγγισης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Medical Research Council”.
* (ό.π.) “Psilocybin for treatment-resistant depression: fMRI-measured brain 
mechanisms” (Ψιλοκυβίνη για την ανθεκτική στην θεραπεία κατάθλιψη: 
μηχανισμοί εγκεφάλου που μετρήθηκαν με fMRI)
* (ό.π.) “Cannabidiol disrupts the reconsolidation of contextual drug-
associated memories in Wistar rats” (Η κανναβιδιόλη διαταράσσει την 
ανασυγκρότηση των σχετιζόμενων με ουσία μνημών σε αρουραίους Wistar)
* De Gregorio D, Enns JP, Nuñez NA, Posa L, Gobbi G “d-Lysergic acid 
diethylamide, psilocybin, and other classic hallucinogens: Mechanism of 
action and potential therapeutic applications in mood disorders” (Το 
διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος, η ψιλοκυβίνη και άλλα κλασσικά 
παραισθησιογόνα: Μηχανισμός δράσης και πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές 
σε διαταραχές της διάθεσης) Prog Brain Res. 2018;242:69-96.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30471683 
Περίληψη
“Η  κατάθλιψη  και  το  άγχος  είναι  ψυχιατρικές  διαγνώσεις  που  συνήθως
σχετίζονται με χαμηλή ποιότητα ζωής και χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης από
ασθενείς  που  λαμβάνουν  τα  φάρμακα  που  διατίθενται  επί  του  παρόντος.
Έτσι,  η  έρευνα  σε  εναλλακτικές  ενώσεις  για  τη  θεραπεία  αυτών  των
διαταραχών είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ύφεσης ενός ασθενούς.
Την τελευταία δεκαετία διαπιστώθηκε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για την
εφαρμογή της ψυχεδελικής ιατρικής για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών
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λόγω  ανεπίσημων  αναφορών  και  κλινικών  μελετών  που  δείχνουν  ότι  οι
χαμηλές  δόσεις  του  διαιθυλαμιδίου  δ-λυσεργικού  οξέος  (LSD)  και  της
ψιλοκυβίνης  μπορεί  να  έχουν  αντικαταθλιπτικές  επιδράσεις.  Το  LSD  και  η
ψιλοκυβίνη  έχουν  δείξει  ιδιότητες  διαμόρφωσης  της  διάθεσης  που  είναι
πιθανό να οφείλονται στην ικανότητά τους να ρυθμίζουν τα σεροτονεργικά
(serotonergic,  5-ΗΤ),  τα  ντοπαμινεργικά  (dopaminergic,  DA)  και  τα
γλουταμινεργικά  (glutamatergic)  συστήματα.  Το  LSD,  που  ανήκει  στην
κατηγορία των ‘κλασσικών παραισθησιογόνων’, αλληλεπιδρά με το σύστημα
5-ΗΤ μέσω υποδοχέων 5ΗΤ1Α και 5ΗΤ2Α, με το σύστημα DA μέσω υποδοχέων
D2  και  έμμεσα  επίσης  στην  γλουταμινεργική  νευροδιαβίβαση  μέσω  της
πρόσληψης των N-methyl-d-aspartate (NMDA) υποδοχέων. Οι τυχαίες κλινικές
μελέτες επιβεβαίωσαν τις αντικαταθλιπτικές και αγχολυτικές τους επιδράσεις
στον  άνθρωπο.  Έτσι,  σε  αυτό  το  κεφάλαιο,  θα  αναθεωρήσουμε  τη
φαρμακολογία  των  ψυχεδελικών  ουσιών,  θα  αναφερθούμε  στις  πιο
εντυπωσιακές  κλινικές  ενδείξεις  που  τεκμηριώνουν  τις  θεραπευτικές
δυνατότητες  αυτών  των  συναρπαστικών  ενώσεων  στις  διαταραχές  της
διάθεσης  και  θα  κοιτάξουμε  στον  ορίζοντα  στο  οποίο  φαίνεται  να
κατευθύνεται η χρήση ψυχεδελικής ουσίας ως φάρμακο”.
* de Oliveira RW, Oliveira CL, Guimarães FS, Campos AC “Cannabinoid 
signalling in embryonic and adult neurogenesis: possible implications for 
psychiatric and neurological disorders” (Κανναβινοειδής σηματοδότηση σε 
εμβρυϊκή και ενήλικη νευρογένεση: πιθανές επιπτώσεις για ψυχιατρικές και 
νευρολογικές διαταραχές) Acta Neuropsychiatr. 2019 Feb;31(1):1-16.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29764526 
Περίληψη
“Η  σηματοδότηση  από  κανναβινοειδή  ρυθμίζει  διάφορες  πτυχές  της
λειτουργίας του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της
επιβίωσης  των  νευρώνων  κατά  τη  διάρκεια  εμβρυϊκών  και  ενηλίκων
περιόδων.  Η  παρούσα  επισκόπηση  αποσκοπεί  στο  να  συνοψίσουμε  τα
στοιχεία που υποστηρίζουν ένα ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος
στον έλεγχο της νευρογενέσεως και των εξαρτώμενων από την νευρογένεση
λειτουργιών. Μελέτες που αναφέρουν τη συμμετοχή των κανναβινοειδών στη
ρύθμιση  οποιουδήποτε  σταδίου  νευρογένεσης  και  οι  επιδράσεις  των
κανναβινοειδών  ενώσεων  σε  ζωικά  μοντέλα  που  έχουν  χαρακτηριστικά
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εξαρτώμενα  από  τη  νευρογένεση  επιλέχθηκαν  από  την  βάση  δεδομένων
Medline.  Η  ποιοτική  αξιολόγηση  των  επιλεγμένων  μελετών  έδειξε  ότι  η
ενεργοποίηση  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  μπορεί  να  αλλάξει  την
νευρογένεση σε εμβρυϊκά ή  ενήλικα νευρικά συστήματα παράλληλα με τη
διάσωση  φαινοτύπων  σε  ζωικά  μοντέλα  διαφορετικών  ψυχιατρικών  και
νευρολογικών  διαταραχών.  Το  κείμενο  προσφέρει  μια  επισκόπηση  των
επιπτώσεων  των  κανναβινοειδών  στην  ανάπτυξη  του  κεντρικού  νευρικού
συστήματος  και  των πιθανών συνδέσεων με ψυχιατρικές  και  νευρολογικές
διαταραχές  όπως  άγχος,  κατάθλιψη,  σχιζοφρένεια,  εγκεφαλική  ισχαιμία  /
εγκεφαλικό επεισόδιο και νόσος του Alzheimer. Η κατανόηση των μηχανισμών
με τους οποίους η κανναβινοειδής σηματοδότηση επηρεάζει την νευρογένεση
ανάπτυξης  και  ενηλίκων  θα  βοηθήσει  στην  ανάπτυξη  νέων  θεραπευτικών
στρατηγικών  για  νευροαναπτυξιακές,  ψυχιατρικές  και  νευρολογικές
διαταραχές”.
* Dos Santos RG, Osório FL, Crippa JA, Riba J, Zuardi AW, Hallak JE 
“Antidepressive, anxiolytic, and antiaddictive effects of ayahuasca, psilocybin
and lysergic acid diethylamide (LSD): a systematic review of clinical trials 
published in the last 25 years” (Αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά και αντι-
εθιστικά αποτελέσματα των ayahuasca, ψιλοκυβίνης και διαιθυλαμιδίου του 
λυσεργικού οξέος (LSD): μια συστηματική ανασκόπηση των κλινικών δοκιμών 
που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια) Ther Adv Psychopharmacol. 2016
Jun;6(3):193-213.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27354908 
Περίληψη
“Μέχρι σήμερα, οι φαρμακολογικές θεραπείες για διαταραχές διάθεσης και
άγχους  και  για  την  εξάρτηση  από  ουσίες  δείχνουν  περιορισμένη
αποτελεσματικότητα,  αφήνοντας  εκτός  ένα  μεγάλο  αριθμό  ασθενών  που
πάσχουν από σοβαρά και επίμονα συμπτώματα. Προκαταρκτικές μελέτες σε
ζώα  και  ανθρώπους  υποδεικνύουν  ότι  τα  ayahuasca,  ψιλοκυβίνη  και
διαιθυλαμίδιο  του  λυσεργικού  οξέος  (LSD),  μπορεί  να  έχουν
αντικαταθλιπτικές, αγχολυτικές και αντι-εθιστικές ιδιότητες.  Έτσι,  διεξήγαμε
μια συστηματική ανασκόπηση των κλινικών δοκιμών που δημοσιεύτηκαν από
το 1990 μέχρι  το 2015,  αξιολογώντας αυτές τις  θεραπευτικές ιδιότητες.  Οι
ηλεκτρονικές  αναζητήσεις  πραγματοποιήθηκαν  χρησιμοποιώντας  τις  βάσεις
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δεδομένων PubMed, LILACS και SciELO. Περιλήφθηκαν μόνο κλινικές δοκιμές
που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά. Από αυτές, προσδιορίστηκαν
151 μελέτες, εκ των οποίων οι έξι πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια. Οι
αναθεωρημένες  μελέτες  υποδεικνύουν  ευεργετικά  αποτελέσματα  για
κατάθλιψη ανθεκτική στη θεραπεία, άγχος και κατάθλιψη που σχετίζονται με
ασθένειες που απειλούν τη ζωή και εξάρτηση από καπνό και αλκοόλ. Όλες οι
ουσίες ήταν καλά ανεκτές.  Συμπερασματικά,  τα ayahuasca,  ψιλοκυβίνη και
LSD μπορεί να είναι χρήσιμα φαρμακολογικά εργαλεία για τη θεραπεία της
εξάρτησης από ουσίες και των διαταραχών άγχους και διάθεσης, ειδικά σε
ανθεκτικούς σε θεραπεία ασθενείς. Αυτές οι ουσίες μπορεί επίσης να είναι
χρήσιμα  φαρμακολογικά  εργαλεία  για  την  κατανόηση  των  ψυχιατρικών
διαταραχών και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παραγόντων. Ωστόσο, όλες
οι μελέτες που εξετάστηκαν είχαν μικρά μεγέθη δειγμάτων και οι μισές από
αυτές ήταν ανοικτές μελέτες, μελέτες proof-of-concept. Οι τυχαιοποιημένες,
διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες με περισσότερους
ασθενείς  είναι  απαραίτητες  για  την  αναπαραγωγή  αυτών  των
προκαταρκτικών ευρημάτων”.
* Fadiman J, Korb S “Might Microdosing Psychedelics Be Safe and Beneficial? 
An Initial Exploration” (Μπορεί να είναι ασφαλής και ευεργετική η 
μικροδοσολογία των ψυχεδελικών; Μια αρχική εξερεύνηση) J Psychoactive 
Drugs. 2019 Mar 29:1-5.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30925850 
Περίληψη
“Ο Albert Hoffman πρότεινε ότι οι χαμηλές δόσεις LSD θα μπορούσαν να είναι
μια  κατάλληλη  εναλλακτική  λύση  έναντι  του  Ritalin.  Μετά  από  αυτή  τη
δυνατότητα,  διεξήχθη  μια  συστηματική  διερεύνηση  των  επιπτώσεων  των
‘μικροδόσεων’,  που  περιλαμβάνουν  εκατοντάδες  μακρές  περιγραφικές
αναφορές.  Με  βάση  αυτές  τις  αναφορές,  η  χρήση  ενός  ψυχεδελικού  σε
επίπεδο μικροδόσεων (10 micrograms) κάθε τρεις ημέρες προσδιορίστηκε ως
ασφαλής  σε  μεγάλη  ποικιλία  ατόμων  και  συνθηκών.  Πάνω από  18  μήνες,
περισσότερα από χίλια άτομα από 59 χώρες πραγματοποίησαν καθημερινή
αξιολόγηση  αρνητικής  και  θετικής  συναισθηματικής  κατάστασης
χρησιμοποιώντας  τον  PANAS  checklist  μαζί  με  γραπτές  αναφορές  για
διάστημα μεταξύ  μίας  εβδομάδας  και  τεσσάρων μηνών.  Οι  αναφορές  των
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συμμετεχόντων  έδειξαν  ότι  οι  χρονικά  αραιές  αλλά  επαναλαμβανόμενες
μικροδόσεις ακολουθήθηκαν από βελτιώσεις στις αρνητικές διαθέσεις, ιδίως
στην κατάθλιψη και από αυξήσεις στις θετικές διαθέσεις. Αυξημένη ενέργεια,
βελτιωμένη  εργασιακή  αποτελεσματικότητα  και  βελτιωμένες  συνήθειες
υγείας παρατηρήθηκαν σε κλινικούς και μη κλινικούς πληθυσμούς. Μικρότερα
δείγματα  περιγράφουν  την  ανακούφιση  των  συμπτωμάτων  στους
πονοκεφάλους  της  ημικρανίας,  τα  προ-εμμηνορροϊκά  σύνδρομα,  τον
τραυματισμό εγκεφάλου, τον έρπητα ζωστήρα και άλλες καταστάσεις που δεν
είχαν προηγουμένως συνδεθεί με την ψυχεδελική χρήση”.
* Fattore L, Piva A, Zanda MT, Fumagalli G, Chiamulera C “Psychedelics and 
reconsolidation of traumatic and appetitive maladaptive memories: focus on 
cannabinoids and ketamine” (Ψυχεδελικά και αναζωογόνηση των 
τραυματικών και ορεκτικών δυσπροσαρμοστικών αναμνήσεων: εστίαση στα 
κανναβινοειδή και την κεταμίνη) Psychopharmacology (Berl). 2018 
Feb;235(2):433-445.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29178010 
Περίληψη
“ΛΟΓΙΚΗ:  Τα  κλινικά  δεδομένα  με  ασθενείς  με  3,4-
μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη  (3,4-methylenedioxymethamphetamine,
MDMA) σε ασθενείς  με διαταραχή μετατραυματικού στρες  (post-traumatic
stress  disorder,  PTSD)  προκάλεσαν  πρόσφατα  ενδιαφέρον  για  την  πιθανή
θεραπευτική  χρήση  ψυχεδελικών  σε  διαταραχές  που  χαρακτηρίζονται  από
δυσανεξίες,  συμπεριλαμβανομένων  διαταραχών  χρήσης  ουσιών  (substance
use  disorders,  SUD).  Η  λογική  για  τη  χρήση  της  MDMA  σε  PTSD  και  SUD
επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο ευεργετικό ‘ψυχεδελικό αποτέλεσμα’, το οποίο
υποστηρίζει  περαιτέρω  κλινικές  έρευνες,  παρά  την  έλλειψη  μηχανιστικής
υπόθεσης.  Θεωρώντας  ότι  η  ανάκτηση  συναισθηματικών  αναμνήσεων
ενεργοποιεί συγκεκριμένους μηχανισμούς του εγκεφάλου που είναι ευάλωτοι
στην  παρεμπόδιση,  παρέμβαση  ή  ενίσχυση  (δηλ.,  η  διαδικασία
ανασυγκρότησης),  προτάθηκε  ότι  η  δυνατότητα  ανάκτησης  και  αλλαγής
αυτών των δυσάρεστων αναμνήσεων μπορεί να είναι μια νέα παρέμβαση για
PTSD και  SUD.  Οι  μηχανισμοί  στους  οποίους  οφείλονται  οι  επιδράσεις  της
MDMA  υποδεικνύουν  τη  διαμόρφωση  ανασύνδεσης  της  μνήμης  ως  μια
υποθετική διαδικασία στην οποία στηρίζεται η αποτελεσματικότητά της.
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ΣΚΟΠΟΣ:  Οι  μηχανισμοί  και  οι  κλινικές  μελέτες  με  άλλες  δύο  κατηγορίες
ψυχεδελικών  ουσιών,  συγκεκριμένα  τα  κανναβινοειδή  και  την  κεταμίνη,
παρέχουν δεδομένα για την υποστήριξη μιας πιθανής χρήσης σε PTSD και SUD
με βάση τη διαμόρφωση τραυματικής και ορεκτικής αναζωογόνησης μνήμης,
αντίστοιχα.  Εδώ,  εξετάζουμε  προκλινικά  και  κλινικά  δεδομένα  για  τα
αποτελέσματα των κανναβινοειδών και κεταμίνης στις βιοσυμπεριφορές που
σχετίζονται με την ανασυγκρότηση των αναπροσαρμοσμένων αναμνήσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Αναφέρουμε  τα  ευρήματα  που  υποστηρίζουν  (ή  όχι)  την
υπόθεση εργασίας που συνδέει το πιθανό θεραπευτικό αποτέλεσμα αυτών
των ουσιών με την υποκείμενη διαδικασία ανασύστασης. Προτείναμε επίσης
πιθανές προσεγγίσεις για τη δοκιμή της χρήσης αυτών των δύο κατηγοριών
ουσιών  στο  πλαίσιο  του  σημερινού  παραδείγματος  αναστολής  της  μνήμης
ανασυγκρότησης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Η  μεταλλαξιγένεση  μπορεί  να  είναι  η  κοινή  διαδικασία
μεταξύ  των  κανναβινοειδών  και  των  επιδράσεων  της  ουσίας  τύπου
κεταμίνης/μοιάζει-με-κεταμίνη  στη  μεσολάβηση  και  τον  πιθανό  χειρισμό
δυσαδιαρθρωτικών αναμνήσεων”.
* Fernández-Espejo E, Núñez-Domínguez L “Endocannabinoid-mediated 
synaptic plasticity and substance use disorders” (Η συναπτική πλαστικότητα 
και οι διαταραχές της χρήσης ουσιών με τη μεσολάβηση ενδοκανναβινοειδών)
Neurologia. 2019 Mar 8. pii: S0213-4853(19)30010-6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30857785 
Περίληψη
“Οι  ουσίες  επηρεάζουν  τα  κυκλώματα  ανταμοιβής  του  εγκεφάλου,
προκαλώντας εξάρτηση και εθισμό, σε κατάσταση που σήμερα χαρακτηρίζεται
ως  διαταραχή  της  χρήσης  ουσιών.  Οι  μηχανισμοί  της  συναπτικής
πλαστικότητας σε αυτά τα κυκλώματα είναι καθοριστικής σημασίας για την
ανάπτυξη της συμπεριφοράς εθισμού και τα ενδοκανναβινοειδή, ιδιαίτερα το
ανανδαμίδιο και η 2-αραχιδονυλογλυκερόλη, συμμετέχουν στη φυσιολογική
νευροπλαστικότητα.  Οι  διαταραχές  της  χρήσης  ουσιών  είναι  γνωστό  ότι
σχετίζονται με τη διάσπαση της συναπτικής πλαστικότητας με τη μεσολάβηση
των ενδοκανναβινοειδών, μεταξύ άλλων φαινομένων. Τα ενδοκανναβινοειδή
προκαλούν  νευροπλαστικότητα  βραχυπρόθεσμα  και  μακροπρόθεσμα.
Βραχυπρόθεσμα, μπορούμε να υπογραμμίσουμε τα ‘ανασταλτικά’ φαινόμενα,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30857785


όπως  η  επαγόμενη  από  αποπόλωση  καταστολή  της  αναστολής  και  η
επαγόμενη  από  αποπόλωση  καταστολή  της  διέγερσης,  και  τέτοια
‘αποθαρρυντικά’  φαινόμενα  ως  μακράς  διάρκειας  αποθάρρυνση  της
νευρωνικής  δραστηριότητας,  ιδιαίτερα  στο  striatum  και  καταστολή  της
απελευθέρωσης  GABA  του  ιππόκαμπου.  Οι  ουσίες  κατάχρησης  μπορούν
επίσης  να  διαταράξουν  τη  φυσιολογική  μακροχρόνια  ενίσχυση  των
νευρωνικών  παλμών  και  τη  μακροχρόνια  κατάθλιψη  με  τη  μεσολάβηση
ενδοκανναβινοειδούς.  Τα  ενδοκανναβινοειδή  εμπλέκονται  επίσης  στην
ανάπτυξη  της  προκαλούμενης  από  ουσίες  hypofrontality  και
ευαισθητοποίησης.  Συνοπτικά,  η  κατάχρηση  ουσιών  προκαλεί  διακοπή  της
συναπτικής  πλαστικότητας  των  εγκεφαλικών  κυκλωμάτων που εμπλέκονται
στον  εθισμό,  με  την  αλλαγή  της  φυσιολογικής  ενδοκανναβινοειδούς
δραστηριότητας  να  διαδραματίζει  εξέχοντα  ρόλο.  Αυτό  διευκολύνει  τις  μη
φυσιολογικές  αλλαγές  στον  εγκέφαλο  και  την  ανάπτυξη  των  εθιστικών
συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν τις διαταραχές της χρήσης ουσιών”.
* Ferreira RCM, Castor MGM, Piscitelli F, Di Marzo V, Duarte IDG, Romero TRL 
“The Involvement of the Endocannabinoid System in the Peripheral 
Antinociceptive Action of Ketamine” (Η συμμετοχή του ενδοκανναβινοειδούς 
συστήματος στην περιφερική αντιαλγαισθητική δράση της κεταμίνης) J Pain. 
2018 May;19(5):487-495.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29247851 
Περίληψη
“Η  κεταμίνη  έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  ως  αναλγητικό  και  παράγει
διασπαστικά  αναισθητικά  αποτελέσματα.  Οι  αντιαλγαισθητικές  επιδράσεις
της κεταμίνης έχουν μελετηθεί, αλλά η συμμετοχή των ενδοκανναβινοειδών
σε  αυτές  τις  επιδράσεις  δεν  έχει  ακόμη  διερευνηθεί.  Σε  αυτή  τη  μελέτη,
αξιολογήσαμε  την  εμπλοκή  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  στις
περιφερικές  αντιαλγαισθητικές  επιδράσεις  που  προκαλούνται  από  την
κεταμίνη. Όλα τα φάρμακα χορηγήθηκαν μέσω της ενδοπελματιαίας οδού. Για
την  επαγωγή  υπεραλγησίας,  τα  πόδια  των  αρουραίων  εγχύθηκαν  με
προσταγλανδίνη  Ε2  (2μg  ανά  πόδι).  Το  αλγαισθητικό  όριο  για  μηχανική
διέγερση  μετρήθηκε  στο  δεξιό  οπίσθιο  πόδι  των  αρουραίων  Wistar
χρησιμοποιώντας  τη  δοκιμασία  Randall-Selitto  test.  Τα  επίπεδα  ιστού  του
ανανδαμιδίου  (ΑΕΑ),  της  2-αραχιδονυλογλυκερόλης,  της
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παλμιτοϋλαιθανολαμίδης  και  της  ολεοαιλαιθανολαμίδης  μετρήθηκαν
χρησιμοποιώντας  υγρή  χρωματογραφία  συζευγμένη  με  μονή  τετραπόρο
φασματομετρία  μάζας.  Η  χορήγηση  του  ανταγωνιστή  υποδοχέα
κανναβινοειδούς  τύπου  1  (CB1),  N(piperidine-1yl)-5-(4-iodophenyl)-1-(2,4-
dichlorophenyl)-4-methyl  1 pyrazolcarboxamide (20,  40 και  80μg ανά πόδι),
αλλά όχι ο ανταγωνιστής υποδοχέα κανναβινοειδούς τύπου 6-iodo-2-methyl-
1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)  (4-methoxyphenyl)  methanone  (100μg
ανά  πόδι),  ανταγωνίστηκε  την  προκαλούμενη  από  κεταμίνη  περιφερική
ανακοπή κατά έναν δοσοεξαρτώμενο τρόπο.  Επιπρόσθετα, η χορήγηση του
αναστολέα  ενζύμου  μεταβολισμού  ενδοκανναβινοειδούς  (5μg  ανά  πόδι)  ή
ενός  αναστολέα  επαναπρόσληψης  ΑΕΑ,
(5Z,8Z,11Z,14Z)N(4Hydroxy2methylphenyl)5,8,11,14  eicosatetraenamide
(2,5μg ανά πόδι) σημαντικά ενίσχυσε την χαμηλής δόσης προκαλούμενη από
κεταμίνη περιφερική παρεμπόδιση του πόνου. Τα επίπεδα των άκρων σε ΑΕΑ
αυξήθηκαν  μόνο  μετά  από  χορήγηση  κεταμίνης  σε  πόδια  με  έγχυση
προσταγλανδίνης  Ε2.  Αυτά  τα  δεδομένα  υποδεικνύουν  ότι  η  κεταμίνη,
παρουσία  ενός  ερεθίσματος  νοσηρότητας,  προκαλεί  επιλεκτική
απελευθέρωση  των  επιπέδων  ΑΕΑ  και  επακόλουθη  ενεργοποίηση  του
κανναβινοειδούς CB1 στο περιφερειακό επίπεδο.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ:  Αυτή  η  μελέτη  υποδηλώνει  ότι  η  αντικατάσταση  κεταμίνης
εξαρτάται  τουλάχιστον  εν  μέρει  από  την  απελευθέρωση  του  ΑΕΑ  και  την
ενεργοποίηση  του  υποδοχέα  κανναβινοειδών  CB1  σε  φλεγμονώδεις
καταστάσεις.  Αυτή η  μελέτη θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει  τους
κλινικούς  για  τη  χρήση  της  κεταμίνης  ως  περιφερικό  αναλγητικό  για  τον
φλεγμονώδη πόνο”.
* Flanagan TW, Nichols CD “Psychedelics as anti-inflammatory agents” (Τα 
ψυχεδελικά ως αντιφλεγμονώδεις παράγοντες) Int Rev Psychiatry. 2018 Aug 
13:1-13.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30102081 
Περίληψη
“Οι  αγωνιστές  υποδοχέα  σεροτονίνης  (5-hydroxytryptamine,  5-HT)2A
πρόσφατα εμφανίστηκαν ως πολλά υποσχόμενες νέες θεραπευτικές επιλογές
για μια ποικιλία διαταραχών. Η πρόσφατη επιτυχία αυτών των αγωνιστών,
επίσης  γνωστών ως  ψυχεδελικά,  όπως  η  ψιλοκυβίνη  για  τη  θεραπεία  του
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άγχους,  της  κατάθλιψης,  της  ιδεοψυχαναγκαστικής  διαταραχής  (obsessive-
compulsive disorder, OCD) και του εθισμού, έχει οδηγήσει σε μια αναγέννηση
στον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις αυτές αναγνωρίζονται από την ιατρική
κοινότητα και το γενικό πληθυσμό. Ένας αναδυόμενος θεραπευτικός χώρος
που κατέχει σημαντική υπόσχεση είναι η χρήση τους ως αντιφλεγμονώδεις
παράγοντες.  Η  ενεργοποίηση  των  υποδοχέων  5-ΗΤ2Α  παράγει  ισχυρά
αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα σε ζωικά μοντέλα ανθρώπινων φλεγμονωδών
διαταραχών σε επίπεδα υπο-συμπεριφοράς. Αυτή η ανασκόπηση αναλύει το
ρόλο του υποδοχέα 5-ΗΤ2Α στη φλεγμονώδη απόκριση, καθώς και μελέτες
που  τονίζουν  τη  χρήση  του  αγωνιστή  5-ΗΤ2Α  (R)-2,5-dimethoxy-4-
iodoamphetamine [(R)-DOI] σε κυτταρικά και ζωικά μοντέλα. Εξετάζει επίσης
τους πιθανούς μηχανισμούς με τους οποίους οι αγωνιστές 5-ΗΤ2Α παράγουν
τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα. Συνολικά, τα ψυχεδελικά ρυθμίζουν τις
φλεγμονώδεις  οδούς  μέσω  νέων  μηχανισμών  και  μπορεί  να
αντιπροσωπεύουν  μια  νέα  και  συναρπαστική  στρατηγική  θεραπείας  για
διάφορες φλεγμονώδεις διαταραχές”.
* Fogaça MV, Galve-Roperh I, Guimarães FS, Campos AC “Cannabinoids, 
Neurogenesis and Antidepressant Drugs: Is there a Link?” (Κανναβινοειδή, 
νευρογένεση και αντικαταθλιπτικά φάρμακα: Υπάρχει σύνδεσμος;) Curr 
Neuropharmacol. 2013 May;11(3):263-75.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24179463 
Περίληψη
“Παρόμοια  με  τα  κλινικά  χρησιμοποιούμενα  αντικαταθλιπτικά,  τα
κανναβινοειδή μπορούν επίσης να ρυθμίζουν το άγχος και  τα συμπτώματα
κατάθλιψης. Αν και οι μηχανισμοί αυτών των επιδράσεων δεν είναι πλήρως
κατανοητοί,  πρόσφατες  ενδείξεις  υποδεικνύουν  ότι  οι  αλλαγές  στο
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  θα  μπορούσαν  να  εμπλέκονται  σε  μερικές
δράσεις των αντικαταθλιπτικών. Η χρόνια αντικαταθλιπτική αγωγή τροποποιεί
την  έκφραση  των  υποδοχέων  CB1  και  του  ενδοκανναβινοειδούς  (EC)
περιεχομένου σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον έλεγχο της
διάθεσης  και  του  άγχους.  Επιπλέον,  τόσο  τα  αντικαταθλιπτικά  όσο  και  τα
κανναβινοειδή  ενεργοποιούν  από  μιτογόνο  ενεργοποιημένη  πρωτεΐνη
(mitogen-activated protein,  ΜΑΡ)  κινάση και  φωσφοϊνοσιτίδη  3-κινάση(ΡΙ3-
Κ)/Akt  ή  ΡΚΒ  σηματοδότηση,  ενδοκυτταρικές  οδούς  που  ρυθμίζουν  τον
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κυτταρικό  πολλαπλασιασμό  και  την  επιβίωση  των  νευρικών  κυττάρων.  Η
διευκόλυνση  της  νευρογενέσεως  του  ιπποκάμπου  προτείνεται  ως  συνήθης
επίδραση  της  χρόνιας  αντικαταθλιπτικής  αγωγής.  Οι  γενετικοί  ή
φαρμακολογικοί  χειρισμοί των υποδοχέων κανναβινοειδών (CB1 και  CB2) ή
των  ενζύμων  που  είναι  υπεύθυνα  για  τον  μεταβολισμό  των
ενδοκανναβινοειδών έχουν επίσης δειχθεί ότι ελέγχουν τον πολλαπλασιασμό
και την νευρογένεση στον ιππόκαμπο. Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε τις
μελέτες που διερεύνησαν την πιθανή συμβολή των κανναβινοειδών και των
νευρογενετικών  αντικαταθλιπτικών  επιδράσεων.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τη
διαδεδομένη  κατανομή  στον  εγκέφαλο  του  συστήματος  EC,  η  καλύτερη
κατανόηση αυτής  της  πιθανής αλληλεπίδρασης θα μπορούσε να  συμβάλει
στην  ανάπτυξη  θεραπευτικών  εναλλακτικών  επιλογών  σε  διαταραχές
διάθεσης και άγχους”.
* (ό.π.) “G-protein receptor kinase 5 regulates the cannabinoid receptor 2-
induced up-regulation of serotonin 2A receptors” (Η κινάση 5 υποδοχέα G-
πρωτεΐνης ρυθμίζει την επαγόμενη από τον κανναβινοειδή υποδοχέα 2 προς 
τα επάνω ρύθμιση των υποδοχέων σεροτονίνης 2Α)
* Galindo L, Moreno E, López-Armenta F, Guinart D, Cuenca-Royo A, Izquierdo-
Serra M, Xicota L, Fernandez C, Menoyo E, Fernández-Fernández JM, Benítez-
King G, Canela EI, Casadó V, Pérez V, de la Torre R, Robledo P “Cannabis Users 
Show Enhanced Expression of CB1-5HT2A Receptor Heteromers in Olfactory 
Neuroepithelium Cells” (Οι χρήστες κάνναβης παρουσιάζουν αυξημένη 
έκφραση των ετερομερών υποδοχέων CB1-5HT2A σε οσφρητικά κύτταρα 
νευροεπιθηλίου) Mol Neurobiol. 2018 Aug;55(8):6347-6361.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29294249 
Περίληψη
“Οι υποδοχείς CB1 κανναβινοειδών (CB1R) και οι σεροτονεργικοί υποδοχείς
2Α  (5HT2AR)  σχηματίζουν  ετερομερή  στον  εγκέφαλο  των  ποντικών  όπου
μεσολαβούν  στα  γνωστικά  ελλείμματα  που  παράγονται  από  την  δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλη. Ωστόσο, είναι ακόμη άγνωστο αν η έκφραση αυτού
του ετεροδιμερούς ρυθμίζεται από χρόνια χρήση κάνναβης στους ανθρώπους.
Σε αυτή τη μελέτη, ερευνήσαμε τα επίπεδα έκφρασης και λειτουργικότητας
των  ετερομερών  CB1R-5HT2AR  σε  κύτταρα  ανθρώπινου  οσφρητικού
νευροεπιθηλίου  (olfactory  neuroepithelium,  ON)  χρηστών  κάνναβης  και
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ατόμων ελέγχου και  προσδιορίσαμε τα μοριακά τους χαρακτηριστικά μέσω
της αδενυλικής κυκλάσης και των μελετών σηματοδότησης της οδού ERK1/2.
Επίσης, αξιολογήσαμε αν τα επίπεδα έκφρασης ετερομερών συσχετίζονται με
την κατανάλωση κάνναβης και τις γνωστικές επιδόσεις σε νευροψυχολογικές
εξετάσεις.  Τα  ON  κύτταρα από μάρτυρες  και  χρήστες  κάνναβης εξέφραζαν
νευρωνικούς  δείκτες  όπως  η  βIII-τουμπουλίνη  και  η  νεστίνη,  εμφάνισαν
παρόμοια  επίπεδα  έκφρασης  γονιδίων  που  σχετίζονταν  με  κυτταρική
αυτοανανέωση,  διαφοροποίηση βλαστοκυττάρων και  δημιουργία κυττάρων
νευρικού  κρημνού  και  έδειξαν  συγκρίσιμα  ρεύματα  Na+  σε  patch  clamp
εγγραφές.  Είναι  ενδιαφέρον  ότι  η  έκφραση  ετερομερούς  CB1R-5HT2AR
αυξήθηκε σημαντικά σε χρήστες  κάνναβης και  συσχετίστηκε  θετικά με την
κατανάλωση  κάνναβης  και  αρνητικά  με  την  ηλικία  έναρξης  της  χρήσης
κάνναβης.  Επιπλέον,  βρέθηκε  αρνητική  συσχέτιση  μεταξύ  των  επιπέδων
έκφρασης του ετερομερούς και της απόδοσης της προσοχής και της μνήμης
εργασίας  σε  χρήστες  κάνναβης  και  σε  άτομα  ελέγχου.  Τα  ευρήματά  μας
υποδεικνύουν  ότι  η  κατανάλωση  κάνναβης  ρυθμίζει  το  σχηματισμό
ετερομερών  CB1R-5HT2AR  και  μπορεί  να  διαδραματίσει  βασικό  ρόλο  στη
γνωστική  επεξεργασία.  Αυτά  τα  ετεροδιμερή  θα  μπορούσαν  να  είναι  νέοι
στόχοι για την ανάπτυξη θεραπευτικών εναλλακτικών λύσεων για γνωστικές
διαταραχές”.
* Galve-Roperh I, Aguado T, Palazuelos J, Guzmán M “The endocannabinoid 
system and neurogenesis in health and disease” (Το ενδοκανναβινοειδές 
σύστημα και η νευρογένεση στην υγεία και τις νόσους) Neuroscientist. 2007 
Apr;13(2):109-14.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17404371 
Περίληψη
“Το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  ασκεί  μια  σημαντική  λειτουργία  στη
λειτουργία  του  νευρικού  συστήματος  σε  διαφορετικές  περιοχές  του
εγκεφάλου και είναι επίσης γνωστό ότι εμπλέκεται στη ρύθμιση της μοίρας
των  νευρικών  κυττάρων.  Έτσι,  οι  CB(1)  υποδοχείς  κανναβινοειδών  είναι
νευροπροστατευτικοί  σε  διαφορετικά  μοντέλα  εγκεφαλικής  βλάβης  και  η
έκφρασή  τους  μεταβάλλεται  σε  διάφορες  νευροεκφυλιστικές  ασθένειες.
Πρόσφατα  ευρήματα  έχουν  καταδείξει  την  παρουσία  ενός  λειτουργικού
ενδοκαναβινοειδούς  συστήματος  σε  νευρικά  προγονικά  κύτταρα  που
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συμμετέχουν  στη  ρύθμιση  του  κυτταρικού  πολλαπλασιασμού  και
διαφοροποίησης.  Στην  παρούσα  Ερευνητική  Ενημέρωση,  οι  συγγραφείς
ασχολούνται με τα πειραματικά στοιχεία σχετικά με τον ρυθμιστικό ρόλο των
κανναβινοειδών στη νευρογένεση και την αναλύουν στο πλαίσιο αυτών των
παθολογικών  διαταραχών  στις  οποίες  η  κανναβινοειδής  λειτουργία  και  η
τροποποιημένη παραγωγή νευρωνικών ή νευρογλοιακών κυττάρων είναι πιο
σχετικές, για παράδειγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο και πολλαπλή σκλήρυνση”.
* Griffiths RR, Johnson MW, Carducci MA, Umbricht A, Richards WA, Richards 
BD, Cosimano MP, Klinedinst MA “Psilocybin produces substantial and 
sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-
threatening cancer: A randomized double-blind trial” (Η ψιλοκυβίνη παράγει 
σημαντικές και παρατεταμένες μειώσεις κατάθλιψης και άγχους σε ασθενείς 
με απειλητικό για τη ζωή καρκίνο: Μια τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή δοκιμή) J
Psychopharmacol. 2016 Dec;30(12):1181-1197.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27909165 
Περίληψη
“Οι  ασθενείς  με  καρκίνο  συχνά  αναπτύσσουν  χρόνια,  κλινικά  σημαντικά
συμπτώματα κατάθλιψης και  άγχους.  Προηγούμενες  μελέτες  υποδεικνύουν
ότι η ψιλοκυβίνη μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη και το άγχος σε ασθενείς
με καρκίνο. Οι επιδράσεις της ψιλοκυβίνης μελετήθηκαν σε 51 ασθενείς με
καρκίνο με απειλητικές για τη ζωή διαγνώσεις και συμπτώματα κατάθλιψης
ή/και άγχους. Αυτή η τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, διασταυρούμενη δοκιμή
διερεύνησε  τα  αποτελέσματα  μιας  πολύ  χαμηλής  δόσης  (1  ή  3mg/70kg)
έναντι μιας υψηλής δόσης (22 ή 30mg/70kg) ψιλοκυβίνης που χορηγήθηκε σε
αντισταθμισμένη  ακολουθία  με  5  εβδομάδες  μεταξύ  των  συνεδριών  και
παρακολούθηση  6  μηνών.  Οι  οδηγίες  για  τους  συμμετέχοντες  και  το
προσωπικό ελαχιστοποίησαν τις προσδοκίες. Οι συμμετέχοντες, το προσωπικό
και  οι  παρατηρητές  της  κοινότητας  αξιολόγησαν  τις  διαθέσεις  και  τις
συμπεριφορές των συμμετεχόντων σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Η υψηλή
δόση  ψιλοκυβίνης  προκάλεσε  μεγάλες  μειώσεις  των  κλινικών  και
αυτοαξιολογούμενων μέτρων καταθλιπτικής διάθεσης και άγχους, καθώς και
αύξηση  της  ποιότητας  ζωής,  σημασία  ζωής  και  αισιοδοξία  και  μείωση  του
άγχους του θανάτου. Μετά από 6 μήνες παρακολούθησης, οι αλλαγές αυτές
διατηρήθηκαν,  ενώ  περίπου  το  80%  των  συμμετεχόντων  συνέχισαν  να
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παρουσιάζουν κλινικά σημαντικές μειώσεις στην καταθλιπτική διάθεση και το
άγχος.  Οι  συμμετέχοντες  απέδωσαν  βελτιώσεις  στη  συμπεριφορά  για  τη
ζωή/τον  εαυτό τους,  τη  διάθεση,  τις  σχέσεις  και  την  πνευματικότητα  στην
εμπειρία των υψηλών δόσεων,  με ποσοστό >80% να υποστηρίζει  μέτρια ή
μεγαλύτερη  αύξηση  της  ευεξίας/ικανοποίησης  από  τη  ζωή.  Οι  κοινοτικές
αξιολογήσεις  παρατηρητών  παρουσίασαν  αντίστοιχες  αλλαγές.  Η  εμπειρία
μυστικιστικού τύπου ψιλοκυβίνης κατά την ημέρα συνεδρίασης μεσολαβούσε
στην επίδραση της δόσης της ψιλοκυβίνης σε θεραπευτικά αποτελέσματα.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: Αναγνωριστικό του ClinicalTrials.gov: NCT00465595”.
* Howland RH “Antidepressant, Antipsychotic, and Hallucinogen Drugs for 
the Treatment of Psychiatric Disorders: A Convergence at the Serotonin-2A 
Receptor” (Αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά φάρμακα και παραισθησιογόνα 
ουσίες για τη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών: μια σύγκλιση στον 
υποδοχέα σεροτονίνης-2Α) J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2016 Jul 
1;54(7):21-4.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27362381 
Περίληψη
“Τα  αντικαταθλιπτικά,  τα  άτυπα  αντιψυχωσικά  φάρμακα  και  οι
παραισθησιογόνες  ουσίες  μεσολαβούν  εν  μέρει  στις  δράσεις  τους  με
αλληλεπιδράσεις  με  τον  υποδοχέα  σεροτονίνης-2Α  (5ΗΤ2Α).  Οι
σεροτονεργικές παραισθησιογόνες ουσίες, όπως η ψιλοκυβίνη, δεσμεύονται
πιο  ισχυρά  ως  αγωνιστές  στον  υποδοχέα  5ΗΤ2Α,  προκαλώντας  βαθιές
αλλαγές  στην  αντίληψη,  τη  διάθεση  και  τη  γνώση.  Μερικά  από  αυτές  τις
ουσίες έχουν διερευνηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε μικρές μελέτες Φάσης 2
για κατάθλιψη, αλκοολισμό, διακοπή του καπνίσματος, άγχος και διαταραχή
μετατραυματικού στρες. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις συνεργιστικές επιδράσεις
του συνδυασμού αντικαταθλιπτικών και άτυπων αντιψυχωτικών φαρμάκων,
οι πιθανές θεραπευτικές επιδράσεις των παραισθησιογόνων ουσιών μπορεί
να εξασθενήσουν από την ταυτόχρονη χρήση αυτών των φαρμάκων, επειδή
τα αντικαταθλιπτικά και άτυπα αντιψυχωτικά φάρμακα απευαισθητοποιούν
ή/και ρυθμίζουν προς τα κάτω τους υποδοχείς 5HT2A. Αυτό το εύρημα έχει
σημαντικές  συνέπειες  για  τη  βελτιστοποίηση  της  πιθανής  θεραπευτικής
χρήσης παραισθησιογόνων ουσιών στην ψυχιατρική”.
* (ό.π.) “A comparison of LSD-25 with (-)-delta-9-trans-tetrahydrocannabinol 
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(THC) and attempted cross tolerance between LSD and THC” (Μια σύγκριση 
του LSD-25 με (-)-δέλτα-9-trans-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και απόπειρα 
διασταυρούμενης ανοχής μεταξύ LSD και THC)
* (ό.π.) “Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus 
neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects” (Τα 
κανναβινοειδή προάγουν την νευρογένεση εμβρυϊκού και ενήλικου 
ιππόκαμπου και και παράγουν αγχολυτικά και αντικαταθλιπτικά 
αποτελέσματα)
* Johnson MW, Hendricks PS, Barrett FS, Griffiths RR “Classic psychedelics: An 
integrative review of epidemiology, therapeutics, mystical experience, and 
brain network function” (Κλασικά ψυχεδελικά: Μια ολοκληρωμένη 
ανασκόπηση της επιδημιολογίας, της θεραπευτικής, της μυστικιστικής 
εμπειρίας και της λειτουργίας του εγκεφαλικού δικτύου) Pharmacol Ther. 2018
Dec 4. pii: S0163-7258(18)30215-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30521880 
Περίληψη
“Σκοπός  του  παρόντος  εγγράφου  είναι  να  παράσχει  μια  ολοκληρωμένη
ανασκόπηση  και  να  προσφέρει  καινοφανείς  πληροφορίες  σχετικά  με  την
ανθρώπινη έρευνα με κλασσικά ψυχεδελικά (κλασσικά παραισθησιογόνα), τα
οποία  είναι  αγωνιστές  υποδοχέα  σεροτονίνης  2Α  (5-HT2AR),  όπως  το
διαιθυλαμίδιο  λυσεργικού  οξέος  (LSD),  η  μεσκαλίνη  (mescaline)  και  η
ψιλοκυβίνη. Τα κλασικά ψυχεδελικά έχουν χορηγηθεί από τα αρχαία χρόνια.
Είχαν εξέχον ενδιαφέρον στο πλαίσιο της ψυχιατρικής και της νευροεπιστήμης
στη δεκαετία του ‘50 έως τη δεκαετία του ‘60 και κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου συνέβαλαν στην εμφάνιση του πεδίου της μοριακής νευρολογίας.
Τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα αναφέρθηκαν για τη θεραπεία τόσο της
ψυχολογικής  δυσφορίας  στο  τέλος  της  ζωής  όσο  και  του  εθισμού  και  τα
κλασικά  ψυχεδελικά  χρησίμευαν  ως  εργαλεία  για  τη  μελέτη  των
νευροβιολογικών  βάσεων  των  ψυχολογικών  διαταραχών.  Επιπλέον,  τα
κλασσικά ψυχεδελικά αποδείχτηκαν ότι προκαλούν μυστικιστικές εμπειρίες, οι
οποίες  είναι  υποκειμενικές  εμπειρίες  που  αναφέρθηκαν  σε  διαφορετικούς
πολιτισμούς  και  θρησκείες  με  έντονη  αίσθηση  ενότητας,  μεταξύ  άλλων
χαρακτηριστικών. Ωστόσο, η ψυχαγωγική χρήση των κλασσικών ψυχεδελικών
και  η  σύνδεσή  τους  με  την  αντί-κουλτούρα  οδήγησε  στον  τερματισμό  της
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ανθρώπινης έρευνας με τα κλασσικά ψυχεδελικά στις αρχές της δεκαετίας του
‘70.  Παρέχουμε  την  πιο  ολοκληρωμένη  επισκόπηση  των  επιδημιολογικών
μελετών  των  κλασσικών ψυχεδελειών  μέχρι  σήμερα.  Αξιοσημείωτη  μεταξύ
αυτών είναι  ότι  αρκετές  μελέτες  έχουν υποδείξει  την πιθανότητα ότι  η μη
ιατρική φυσιολογική (μη εργαστηριακή) χρήση των κλασσικών ψυχεδελικών
συνδέεται με θετική ψυχική υγεία και τα κοινωνικά αποτελέσματα, παρόλο
που είναι σαφές ότι τα κλασικά ψυχεδελικά ήταν επιβλαβή σε μερικά άτομα
σε μη-εποπτευόμενες καταστάσεις. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τις πρόσφατες
θεραπευτικές μελέτες που υποδηλώνουν αποτελεσματικότητα στη θεραπεία
της  ψυχολογικής  δυσφορίας  που  σχετίζεται  με  τις  απειλητικές  για  τη  ζωή
ασθένειες,  τη  θεραπεία  της  κατάθλιψης  και  την  αντιμετώπιση  της
τοξικομανίας  στην  νικοτίνη  και  το  αλκοόλ.  Περιγράφουμε  επίσης  το
κατασκεύασμα  της  μυστικιστικής  εμπειρίας  και  παρέχουμε  μια  περιεκτική
ανασκόπηση  των  σύγχρονων  μελετών  που  διερευνούν  τις  κλασσικές
ψυχεδελικές μυστικιστικές εμπειρίες και τις συνέπειές τους. Αυτές οι μελέτες
έχουν  δείξει  ότι  τα  κλασικά  ψυχεδελικά  επιφέρουν  με  εύλογη  αξιοπιστία
μυστικιστικές  εμπειρίες.  Επιπλέον,  οι  μυστικιστικές  εμπειρίες  κλασικής-
ψυχεδελικής  εμφάνισης  συνδέονται  με  βελτιωμένες  ψυχολογικές  εκβάσεις
τόσο  σε  υγιείς  πληθυσμούς  εθελοντών  όσο  και  ασθενών.  Τέλος,
αναθεωρούμε  μελέτες  νευροαπεικόνισης  που  υποδηλώνουν
νευροβιολογικούς  μηχανισμούς  κλασσικών  ψυχεδελικών.  Αυτές  οι  μελέτες
έχουν  επίσης  διευρύνει  την  κατανόηση  του  εγκεφάλου,  του  συστήματος
σεροτονίνης και της νευροβιολογικής βάσης της συνείδησης. Συνολικά, αυτές
οι  διάφορες  γραμμές  έρευνας  υποδηλώνουν  ότι  τα  κλασσικά  ψυχεδελικά
μπορεί  να  έχουν  ισχυρό  δυναμικό  ως  θεραπευτικά  και  ως  εργαλεία
πειραματικής  διερεύνησης  μυστικιστικών  εμπειριών  και  λειτουργιών
συμπεριφοράς του εγκεφάλου γενικότερα”.
* Khakpai F, Ebrahimi-Ghiri M, Alijanpour S, Zarrindast MR “Ketamine-induced 
antidepressant like effects in mice: A possible involvement of cannabinoid 
system” (Επιδράσεις που προκαλούνται από κεταμίνη ως αντικαταθλιπτικό σε 
ποντικούς: Μια πιθανή εμπλοκή του συστήματος κανναβινοειδών) Biomed 
Pharmacother. 2019 Apr;112:108717.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30970516 
Περίληψη
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“Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της πιθανής αλληλεπίδρασης
μεταξύ της κεταμίνης και του κανναβινοειδούς συστήματος στη διαμόρφωση
των  αντιδράσεων  που  σχετίζονται  με  την  κατάθλιψη,  χρησιμοποιώντας
δοκιμασίες forced swimming test (FST), tail suspension test (TST) και open-field
test  (OFT)  σε  ποντίκια.  Τα  αποτελέσματα  μας  αποκάλυψαν  ότι  η
ενδοπεριτοναϊκή  (i.p.)  έγχυση  κεταμίνης  (5  και  10mg/kg),  ένας  μη
ανταγωνιστικός  ανταγωνιστής  ΝΜDΑ,  παρήγαγε  εξαρτώμενο  από  τη  δόση
αντικαταθλιπτικό  αποτέλεσμα  στην  FST.  Επιπλέον,  i.p.  χορήγηση
ανταγωνιστών υποδοχέα CB1 και  CB2: ACPA (1mg/kg,  αγωνιστής υποδοχέα
CB1),  AM251  (1mg/kg,  ανταγωνιστής  υποδοχέα  CB1),  GP1a  (2mg/kg,
αγωνιστής  υποδοχεά  CB2)  και AM630  (0,5mg/kg,  ανταγωνιστής  υποδοχέα
CB2) παρουσίασαν  αντικαταθλιπτική  δράση.  Είναι  ενδιαφέρον  ότι  η
ταυτόχρονη χορήγηση αναποτελεσματικών δόσεων ανταγωνιστών υποδοχέα
κεταμίνης  και  κανναβινοειδούς  προκάλεσαν  παρόμοια  αντικαταθλιπτικά
αποτελέσματα  σε  σύγκριση  με  την  ομάδα  ελέγχου.  Θα  πρέπει  να  ληφθεί
υπόψη ότι όλες οι παραπάνω δόσεις δεν μπορούσαν να αλλάξουν την κινητική
δραστηριότητα  στην  OFT.  Φαίνεται  ότι  η  πιθανή  αλληλεπίδραση  μεταξύ
κεταμίνης  και  κανναβινοειδούς  συστήματος  μπορεί  να  τροποποιήσει  τη
συμπεριφορά που σχετίζεται με την κατάθλιψη”.
* Kvam TM, Stewart LH, Andreassen OA “Psychedelic drugs in the treatment 
of anxiety, depression and addiction” (Ψυχεδελικές ουσίες στην θεραπεία του
άγχους, της κατάθλιψης και του εθισμού) Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Nov 
12;138(18).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30421744 
(δεν περιλαμβάνεται περίληψη)
* López-Giménez JF, González-Maeso J “Hallucinogens and Serotonin 5-HT2A 
Receptor-Mediated Signaling Pathways” (Σηματοδοτικές διαδρομές 
Παραισθησιογόνα και διαμεσολάβηση διαδρομών σηματοδότησης υποδοχέα 
σεροτονίνης 5-ΗΤ2Α) Curr Top Behav Neurosci. 2018;36:45-73.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28677096 
Περίληψη
“Οι νευροψυχολογικές επιδράσεις ψυχοδραστικών χημικών που απαντώνται
στη φύση έχουν αναγνωριστεί για χιλιετίες. Τα παραισθησιογόνα, στα οποία
περιλαμβάνονται  τα  φυσικά  χημικά  όπως  η  μεσκαλίνη  και  η  ψιλοκυβίνη,
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καθώς  και  οι  συνθετικές  ενώσεις,  όπως  το  διαιθυλαμίδιο  του  λυσεργικού
οξέος (LSD), προκαλούν βαθιές μεταβολές της ανθρώπινης συνείδησης, της
συγκίνησης  και  της  γνώσης.  Η  ανακάλυψη  των  παραισθησιογόνων
επιδράσεων του LSD και οι παρατηρήσεις ότι το LSD και η ενδογενής συνδέτης
σεροτονίνη,  μοιράζονται  χημικά και  φαρμακολογικά προφίλ οδήγησαν στην
πρόταση ότι οι βιογενείς αμίνες όπως η σεροτονίνη εμπλέκονται στην ψύχωση
των ψυχικών διαταραχών όπως η σχιζοφρένεια.  Αν  και  δεσμεύουν άλλους
υποτύπους  υποδοχέων  συζευγμένων  με  πρωτεΐνη  G  (G  protein-coupled
receptor,  GPCR),  μελέτες  υποδεικνύουν  ότι  διάφορες  επιδράσεις  των
παραισθησιογόνων περιλαμβάνουν  δραστικότητα  αγωνιστή  στον  υποδοχέα
σεροτονίνης  5-ΗΤ2Α.  Σε  αυτό  το  κεφάλαιο,  εξετάζουμε  τις  πρόσφατες
εξελίξεις στην κατανόηση της δράσης παραισθησιογόνου ουσόας μέσω του
χαρακτηρισμού της δομής,  της νευροανατομικής θέσης και  της λειτουργίας
του υποδοχέα 5-ΗΤ2Α”.
* Madsen MK, Fisher PM, Burmester D, Dyssegaard A, Stenbæk DS, Kristiansen 
S, Johansen SS, Lehel S, Linnet K, Svarer C, Erritzoe D, Ozenne B, Knudsen GM 
“Psychedelic effects of psilocybin correlate with serotonin 2A receptor 
occupancy and plasma psilocin levels” (Οι ψυχεδελικές επιδράσεις της 
ψιλοκυβίνης συσχετίζονται με την κατάληψη υποδοχέα σεροτονίνης 2Α και τα 
επίπεδα της ψιλοκίνης στο πλάσμα αίματος) Neuropsychopharmacology. 2019 
Jan 26.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30685771 
Περίληψη
“Το κύριο ψυχεδελικό στοιχείο των μαγικών μανιταριών είναι η ψιλοκυβίνη, η
οποία δείχνει υπόσχεση ως θεραπεία για την κατάθλιψη και άλλες ψυχικές
διαταραχές. Τα ψυχεδελικά αποτελέσματα πιστεύεται ότι εμφανίζονται μέσω
της διέγερσης των υποδοχέων της σεροτονίνης 2Α (5-HT2ARs) από τον ενεργό
μεταβολίτη της ψιλοκυβίνης, την ψιλοκίνη. Εδώ αναφέρουμε για πρώτη φορά
τη σχέση μεταξύ της έντασης των ψυχεδελικών επιδράσεων, της εγκεφαλικής
κατάληψης  του  5-HT2AR  και  των  επιπέδων  στο  πλάσμα  του  αίματος  της
ψιλοκίνης στους ανθρώπους. Οκτώ υγιείς εθελοντές υποβλήθηκαν σε εξέταση
τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (positron emission tomography, ΡΕΤ) με
ραδιοσυνδέτη τον αγωνιστή του 5-ΗΤ2ΑΚ, τον [11C]Cimbi-36: μια στη γραμμή
βάση και μία ή δύο πρόσθετες σαρώσεις την ίδια ημέρα μετά από μία από του
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στόματος  λήψη  ψιλοκυβίνης  (3-30mg).  Η  κατάληψη  του  5-ΗΤ2AR
υπολογίστηκε ως η εκατοστιαία μεταβολή στην εγκεφαλική δέσμευση του 5-
ΗΤ2ΑR σε σχέση με τη γραμμή βάσης. Η υποκειμενική ψυχεδελική ένταση και
τα  επίπεδα  στο  πλάσμα  της  ψιλοκίνης  μετρήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  των
σαρώσεων.  Οι  σχέσεις  μεταξύ  υποκειμενικής  έντασης,  κατάληψης  του  5-
HT2AR  και  των  επιπέδων  ψιλοκίνης  στο  πλάσμα,  μοντελοποιήθηκαν
χρησιμοποιώντας μη γραμμική παλινδρόμηση. Η λήψη ψιλοκυβίνης είχε ως
αποτέλεσμα  τη  δοσοεξαρτώμενη  συσσώρευση  στον  5-HT2AR έως  72%.  Τα
επίπεδα ψιλοκίνης στο πλάσμα και η πλήρωση των 5-ΗΤ2ΑR συμμορφώνονται
με ένα μοντέλο δέσμευσης μιας θέσης. Η υποκειμενική ένταση συσχετίστηκε
τόσο με τα επίπεδα της πλήρωσης του 5-ΗΤ2ΑR όσο και με τα επίπεδα της
ψιλοκίνης  καθώς  και  με  τα  αποτελέσματα  των  ερωτηματολογίων.
Αναφέρουμε  για  πρώτη  φορά  ότι  η  πρόσληψη  ψιλοκυβίνης  οδηγεί  σε
σημαντική κατάληψη του 5-ΗΤ2ΑR στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ότι τόσο τα
επίπεδα  στο  πλάσμα  της  ψιλοκίνης,  όσο  και  η  πλήρωση  του  5-ΗΤ2ΑR
συνδέονται  στενά  με  υποκειμενικές  εκτιμήσεις  έντασης,  υποστηρίζοντας
έντονα ότι η διέγερση του 5-ΗΤ2ΑΚ είναι καθοριστικός παράγοντας για την
ψυχεδελική εμπειρία.  Σημαντικό για κλινικές μελέτες,  οι  καμπύλες χρόνου-
συγκέντρωσης  ψιλοκίνης  ποικίλλουν,  αλλά  τα  επίπεδα  της  ψιλοκίνης
συνδέονται στενά με την ψυχεδελική εμπειρία”.
* Malone TC, Mennenga SE, Guss J, Podrebarac SK, Owens LT, Bossis AP, Belser 
AB, Agin-Liebes G, Bogenschutz MP, Ross S “Individual Experiences in Four 
Cancer Patients Following Psilocybin-Assisted Psychotherapy” (Ατομικές 
εμπειρίες σε τέσσερις ασθενείς με καρκίνο μετά από ψυχοθεραπεία 
υποβοηθούμενη από ψιλοκυβίνη) Front Pharmacol. 2018 Apr 3;9:256.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29666578 
Περίληψη
“Ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων δείχνει ότι η υπαρξιακή και
πνευματική  ευημερία  σε  ασθενείς  με  καρκίνο  συνδέεται  με  τα  καλύτερα
ιατρικά  αποτελέσματα,  την  βελτιούμενη ποιότητα ζωής  που χρησιμεύει  ως
ενδιάμεσο μέσο κατά της κατάθλιψης, της απελπισίας και της επιθυμίας για
ταχύτερο θάνατο. Η παλαιότερη και πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει ένα ρόλο
για  την  ψυχοθεραπεία  με  τη  βοήθεια  της  ψιλοκυβίνης  στη  θεραπεία  του
άγχους και της κατάθλιψης που σχετίζεται με τον καρκίνο. Διεξήχθη μια διπλά

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29666578


τυφλή  ελεγχόμενη  δοκιμή,  όπου  29  ασθενείς  με  άγχος  και  κατάθλιψη
σχετιζόμενες με τον καρκίνο, ανατέθηκαν τυχαία στη θεραπεία με ψυλοκυβίνη
μονής  δόσης  (0,3mg/kg)  ή  νιασίνη  σε  συνδυασμό  με  ψυχοθεραπεία.  Τα
προηγούμενα  δημοσιευθέντα  αποτελέσματα  αυτής  της  μελέτης  κατέδειξαν
ότι,  σε  συνδυασμό  με  την  ψυχοθεραπεία,  η  ψιλοκυβίνη  μέτριας  δόσης
παρήγαγε ταχείες, ανθεκτικές και διαρκείς αγχολυτικές και αντι-καταθλιπτικές
επιδράσεις.  Εδώ,  παρουσιάζουμε  μοναδικά  κλινικά  μαθήματα  που
περιγράφονται  από  τέσσερις  συμμετέχοντες  χρησιμοποιώντας  ποσοτικές
μετρήσεις οξείας και επίμονης επίδρασης της ψιλοκυβίνης, του άγχους, της
κατάθλιψης,  της  ποιότητας  ζωής  και  της  πνευματικής  ευεξίας  καθώς  και
ποιοτικές συνεντεύξεις, γραπτές αφηγήσεις και κλινικά σημειώματα. Παρόλο
που  το  περιεχόμενο  κάθε  εμπειρίας  με  τη  βοήθεια  της  ψιλοκυβίνης  ήταν
μοναδικό  για  κάθε  συμμετέχοντα,  διακρίθηκαν  διάφορες  θεματικές
ομοιότητες και διαφορές στις διάφορες συνεδρίες. Οι προσωπικές αφηγήσεις
αυτών των τεσσάρων συμμετεχόντων επεκτάθηκαν πέρα από τη διάγνωση
του καρκίνου, συχνά περιστρέφονταν γύρω από θέματα αυτοσυγκέντρωσης
και αγάπης, αποδοχής θανάτου και μνήμες προηγούμενου τραύματος, αν και
οι  συγκεκριμένες  λεπτομέρειες  ή  το  αφηγηματικό  περιεχόμενο  διαφέρουν
σημαντικά.  Τα  αποτελέσματα  που  παρουσιάζονται  εδώ  αποδεικνύουν  την
εξατομικευμένη φύση των υποκειμενικών εμπειριών που προκαλούνται μέσω
της θεραπείας με ψιλοκυβίνη, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πνευματικές ή/και
ψυχολογικές ανάγκες κάθε ασθενούς”.
* Martin DA, Nichols CD “The Effects of Hallucinogens on Gene Expression” (Οι
επιδράσεις των παραισθησιογόνων στην έκφραση γονιδίων) Curr Top Behav 
Neurosci. 2018;36:137-158.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28677095 
Περίληψη
“Τα  κλασσικά  σεροτονινεργικά  παραισθησιογόνα  ή  ψυχεδελικά  έχουν  την
ικανότητα να μεταβάλλουν βαθιά την αντίληψη και  τη συμπεριφορά. Αυτό
μπορεί  να  περιλαμβάνουν  οπτικές  παραμορφώσεις,  ψευδαισθήσεις,
αποκόλληση από την πραγματικότητα και μυστικιστικές εμπειρίες. Ορισμένα
ψυχεδελικά, όπως το LSD, είναι σε θέση να παράγουν αυτά τα αποτελέσματα
με αξιοσημείωτα χαμηλές δόσεις της ουσίας. Άλλα, όπως η ψιλοκυβίνη, έχουν
πρόσφατα αποδειχθεί ότι έχουν σημαντική κλινική αποτελεσματικότητα στην
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θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους και του εθισμού, η οποία εξακολουθεί
να  υφίστανται  για  μερικούς  τουλάχιστον  μήνες  μετά  από  μία  μόνο
θεραπευτική περίοδο. Πώς συμβαίνει αυτό; Πολλές εργασίες δημοσιεύθηκαν
πρόσφατα  από  μελέτες  απεικόνισης  που  δείχνουν  ότι  τα  ψυχεδελικά
μεταβάλλουν τη συνδεσιμότητα του εγκεφαλικού δικτύου. Διευκολύνουν την
αποσύνθεση  του  δικτύου  προεπιλεγμένης  λειτουργίας,  δημιουργώντας
υπερκινητικότητα μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που επιτρέπουν σε
κέντρα που  κανονικά  δεν  επικοινωνούν  μεταξύ  τους  για  να  το  κάνουν.  Οι
άμεσες  και  οξείες  επιδράσεις  και  στις  δύο  συμπεριφορές  και  στη
συνδεσιμότητα δικτύου είναι πιθανόν να προκαλούνται από διαδρομές προς
τα κάτω ρύθμισης με ενεργοποίηση υποδοχέα 5-ΗΤ2Α σεροτονίνης. Αυτές οι
οξείες  μοριακές  διεργασίες  επηρεάζουν  επίσης  τις  αλλαγές  γονιδιακής
έκφρασης,  οι  οποίες  πιθανόν  επηρεάζουν  τη  συναπτική  πλαστικότητα  και
διευκολύνουν περισσότερες μακροπρόθεσμες αλλαγές στην νευροχημεία του
εγκεφάλου  που  τελικά  υποκρύπτουν  αυτήν  τη  θεραπευτική
αποτελεσματικότητα  μιας  μοναδικής  χορήγησης  για  την  επίτευξη
μακροχρόνιων επιδράσεων. Σε αυτή την ανασκόπηση, συνοψίζουμε τι είναι
επί του παρόντος γνωστές οι μοριακές γενετικές αποκρίσεις σε ψυχεδελικά
μέσα  στον  εγκέφαλο  και  συζητάμε  το  πώς  οι  μεταβολές  της  γονιδιακής
έκφρασης μπορούν να συνεισφέρουν στην αλλοιωμένη κυτταρική φυσιολογία
και συμπεριφορές”.
* Mason NL, Mischler E, Uthaug MV, Kuypers KPC “Sub-Acute Effects of 
Psilocybin on Empathy, Creative Thinking, and Subjective Well-Being” (Υπο-
οξείες επιδράσεις της ψιλοκυβίνης στην ενσυναίσθηση, τη δημιουργική 
σκέψη και την υποκειμενική ευεξία) J Psychoactive Drugs. 2019 Feb 26:1-12.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02791072.2019.1580804 
Περίληψη
“Η δημιουργική σκέψη και  η ενσυναίσθηση είναι  ζωτικής σημασίας για τις
καθημερινές αλληλεπιδράσεις και την υποκειμενική ευημερία. Αυτό τονίζεται
από  μελέτες  που  δείχνουν  μείωση  αυτών  των  δεξιοτήτων  σε  πληθυσμούς
όπου  η  κοινωνική  αλληλεπίδραση  και  η  υποκειμενική  ευημερία
υποβαθμίζονται σημαντικά (πχ. κατάθλιψη). Οι ανεκδοτικές αναφορές και οι
πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι μία χορήγηση ψιλοκυβίνης μπορεί να
ενισχύσει  τέτοιες  διεργασίες  και  συνεπώς μπορεί  να είναι  μια ενδεχόμενη
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θεραπεία.  Ωστόσο,  δεν  έχει  ακόμη  αξιολογηθεί  εάν  τα  αποτελέσματα
υπερβαίνουν την οξεία μέθη. Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στην εκτίμηση
των  υπο-οξέων  επιδράσεων  της  ψιλοκυβίνης  στη  δημιουργική  σκέψη,  την
ενσυναίσθηση και την ευημερία. Οι συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε μια
υποχώρηση  από  την  ψιλοκυβίνη  ολοκλήρωσαν  δοκιμές  δημιουργικής
(συγκλίνουσας  και  αποκλίνουσας)  σκέψης  και  ενσυναίσθησης  και  στην
κλίμακα  ικανοποίησης  ζωής  σε  τρεις  περιπτώσεις:  πριν  την  κατάποση  της
ψιλοκυβίνης (N = 55), το επόμενο πρωί (N = 50) και 7 μέρες μετά (Ν = 22). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψιλοκυβίνη ενίσχυσε την αποκλίνουσα σκέψη και
τη συναισθηματική ενσυναίσθηση το πρωί μετά τη χρήση. Οι βελτιώσεις στη
συγκλίνουσα σκέψη, στην συναισθηματική ενσυναίσθηση που σχετίζεται με
το σθένος και  η ευεξία συνεχίστηκαν επτά ημέρες μετά τη χρήση.  Οι  υπο-
οξείες  αλλαγές  στην  ενσυναίσθηση  συσχετίζονται  με  τις  αλλαγές  στην
ευημερία. Η μελέτη καταδεικνύει ότι μια μονή χορήγηση ψιλοκυβίνης σε ένα
κοινωνικό  περιβάλλον μπορεί  να σχετίζεται  με την  υπο-οξεία ενίσχυση της
δημιουργικής σκέψης, της ενσυναίσθησης και της υποκειμενικής ευημερίας. Η
μελλοντική  έρευνα  θα  πρέπει  να  εξετάσει  εάν  αυτά  τα  αποτελέσματα
συμβάλλουν στις θεραπευτικές επιδράσεις σε κλινικούς πληθυσμούς”.
* Nichols DE “Dark Classics in Chemical Neuroscience: Lysergic Acid 
Diethylamide (LSD)” (Dark Classics στη χημική νευροεπιστήμη: Δισεθυλαμίδιο 
του λυσεργικού οξέος (LSD)) ACS Chem Neurosci. 2018 Oct 17;9(10):2331-
2343.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29461039 
Περίληψη
“Το  δισεθυλαμίδιο  του  λυσεργικού  οξέος  (LSD)  είναι  ένας  από  τους  πιο
ισχυρούς  ψυχοδραστικούς  παράγοντες  που  είναι  γνωστοί,  προκαλώντας
δραματικές αλλοιώσεις της συνείδησης μετά από του στόματος χορηγούμενες
δόσεις  (>  20μg).  Μετά  από  την  τυχαία  ανακάλυψη  των  ισχυρών
ψυχοδραστικών  επιδράσεών  της  το  1943,  προμηθεύτηκε  από  το  Sandoz
Laboratories  ως  πειραματικό  φάρμακο  που  μπορεί  να  χρησιμεύσει  ως
συμπλήρωμα για  την  ψυχοθεραπεία  ή  για  να δώσει  στους  ψυχιάτρους  τη
δυνατότητα να δουν τις ψυχικές διαδικασίες στους ασθενείς τους. Το εύρημα
της  σεροτονίνης  στον  εγκέφαλο  των  θηλαστικών  το  1953  και  η  δομική
ομοιότητα  με  το  LSD  οδήγησε  γρήγορα  σε  ιδέες  ότι  η  σεροτονίνη  στον
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εγκέφαλο μπορεί να εμπλέκεται σε ψυχικές διαταραχές, εκκινώντας γρήγορα
ένα  ερευνητικό  ενδιαφέρον  για  τη  νευροχημεία  της  σεροτονίνης.  Το  LSD
αποδείχθηκε ότι είναι φυσιολογικά πολύ ασφαλές και μη-εθιστικό, με πολύ
χαμηλή  συχνότητα  ανεπιθύμητων  παρενεργειών  όταν  χρησιμοποιείται  σε
ελεγχόμενα πειράματα. Με μεγάλη αποδοχή ως μια επανάσταση χαιρετίστηκε
από την ψυχιατρική επιστήμη ως μια σημαντική ανακάλυψη στη δεκαετία του
‘50 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, η κλινική έρευνα με το LSD έληξε
περίπου  το  ‘70,  όταν  ταξινομήθηκε  επισήμως  στον  Πίνακα  I του  νόμου
Controlled Substances Act του 1970 λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας του
ως ψυχαγωγικής ουσίας. Κατά τα τελευταία 5 χρόνια, η κλινική έρευνα με LSD
έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη στις ΗΠΑ. Το
LSD  αποδεικνύεται  ότι  είναι  ένα  ισχυρό  εργαλείο  για  την  κατανόηση  της
δυναμικής  του  εγκεφάλου  όταν  συνδυάζεται  με  σύγχρονες  μεθόδους
απεικόνισης του εγκεφάλου. Παραμένει να δούμε αν η θεραπευτική αξία για
το LSD μπορεί να επιβεβαιωθεί σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, αλλά πολλά
υποσχόμενα  αποτελέσματα  έχουν  ληφθεί  σε  μικρές  πειραματικές  δοκιμές
στην  κατάθλιψη,  στο  άγχος  και  στους  εθισμούς  όπου  χρησιμοποιήθηκε  η
ψιλοκυβίνη, ένα σχετικό ψυχεδελικό μόριο”.
* Nichols DE, Johnson MW, Nichols CD “Psychedelics as Medicines: An 
Emerging New Paradigm” (Τα ψυχεδελικά ως φάρμακα: ένας αναδυόμενος 
νέος παραδειγματισμός) Clin Pharmacol Ther. 2017 Feb;101(2):209-219.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28019026 
Περίληψη
“Το επιστημονικό ενδιαφέρον σε σεροτονεργικά ψυχεδελικά (πχ., ψιλοκυβίνη
και LSD, αγωνιστές υποδοχέα 5-ΗΤ2Α) έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία
δεκαετία.  Οι  κλινικές  μελέτες  που χορηγούν ψυχεδελικά με ψυχοθεραπεία
έχουν  δείξει  προκαταρκτικές  ενδείξεις  ισχυρής  αποτελεσματικότητας  στη
θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης, καθώς και του εθισμού στον καπνό
και  στο  οινόπνευμα.  Επιπλέον,  πρόσφατη  έρευνα  έχει  δείξει  ότι  αυτές  οι
ενώσεις έχουν πιθανή αποτελεσματικότητα έναντι φλεγμονωδών ασθενειών
μέσω νέων μηχανισμών, με πιθανά πλεονεκτήματα έναντι των υφιστάμενων
αντιφλεγμονωδών  παραγόντων.  Προτείνουμε  ότι  τα  ψυχεδελικά  ασκούν
θεραπευτικές  επιδράσεις  για  ψυχιατρικές  διαταραχές  μέσω  οξείας
αποσταθεροποίησης των τοπικών κόμβων του εγκεφαλικού δικτύου και της
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συνολικής συνδεσιμότητας του δικτύου μέσω της ενίσχυσης των νευρωνικών
χιονοστιβάδων,  παρέχοντας  την  ευκαιρία  για  ‘επαναφορά’  (resetting) του
εγκεφαλικού  δικτύου  μετά  την  επίλυση  των  οξειών  επιδράσεων.  Οι
αντιφλεγμονώδεις  επιδράσεις  μπορεί  να  έχουν  υπόσχεση  για
αποτελεσματικότητα  στη  θεραπεία  των  σχετιζόμενων  με  φλεγμονή  μη-
ψυχιατρικών  καταστάσεων  καθώς  και  ενδεχομένως  για  ψυχιατρικές
διαταραχές.  Τα  σεροτονινεργικά  ψυχεδελικά  λειτουργούν  μέσω  μοναδικών
μηχανισμών  που  παρουσιάζουν  πολλά  υποσχόμενα  αποτελέσματα  για  μια
ποικιλία  ανυπόληπτων,  εξουθενωτικών  και  θανατηφόρων  διαταραχών  και
πρέπει να διερευνηθούν αυστηρά”.
* Pacheco DDF, Romero TRL, Duarte IDG “Ketamine induces central 
antinociception mediated by endogenous cannabinoids and activation of CB1
receptors” (Η κεταμίνη επάγει κεντρική αντιαλγαισθητική ενέργεια που 
προκαλείται από ενδογενή κανναβινοειδή και από ενεργοποίηση υποδοχέων 
CB1) Neurosci Lett. 2019 Apr 23;699:140-144.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30716423 
Περίληψη
“Η συμμετοχή των ενδοκανναβινοειδών στην κεντρική και περιφερική αντι-
αλγαισθησία που προκαλείται από διάφορες ενώσεις έχει αποδειχθεί από την
ομάδα  μας.  Σε  αυτή  τη  μελέτη,  ερευνήσαμε  την  επίδραση  των
ενδοκανναβινοειδών στην κεντρική αντιαλγαισθησία που προκαλείται από την
κεταμίνη.  Το  όριο  αντιαλγαισθησίας  για  τη  θερμική  διέγερση  μετρήθηκε
χρησιμοποιώντας τη δοκιμή tail-flick test σε ελβετικά ποντίκια. Τα φάρμακα
χορηγήθηκαν  ενδοεγκεφαλοκοιλιακά  (intracerebroventricularly,  ICV).  Οι
πιθανότητες μικρότερες από 5% (p <0,05) θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές
(δοκιμασία  Two-way  ANOVA/Bonferroni's  test).  Ο  CB1-επιλεκτικός
ανταγωνιστής  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  AM251  (2  και  4μg)  ανέστειλε
πλήρως την κεντρική αντιαλγαισθησία που προκαλείται από την κεταμίνη (4
μg)  κατά  τρόπο  εξαρτώμενο  από  τη  δόση.  Αντίθετα,  ο  CB2-επιλεκτικός
ανταγωνιστής  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  AM630  (2  και  4μg)  δεν
ανταγωνίστηκε  αυτό  το  αποτέλεσμα.  Επιπρόσθετα,  η  χορήγηση  του
αναστολέα αμιδάσης ανανδαμιδίου MAFP (0,2μg) και αναστολέα πρόσληψης
ανανδαμιδίου  VDM11  (4μg)  ενίσχυσε  σημαντικά  την  αντιαλγαισθησία  που
προκαλείται  από χαμηλή δόση κεταμίνης (2μg).  Το συμπέρασμα ήταν ότι η
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κεντρική αντιαλγαισθησία που προκαλείται από την κεταμίνη συνεπάγεται την
ενεργοποίηση  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  CB1.  Η  ενεργοποίηση  των
κανναβινοειδών  μπορεί  να  απαιτηθεί  για  την  ενεργοποίηση  αυτών  των
υποδοχέων, καθώς οι αναστολείς των ενδογενών κανναβινοειδών ενισχύουν
την επίδραση της κεταμίνης”.
* Patra S “Return of the psychedelics: Psilocybin for treatment resistant 
depression” (Η επιστροφή των ψυχεδελικών: Ψιλοκυβίνη για ανθεκτική στην 
θεραπεία κατάθλιψη) Asian J Psychiatr. 2016 Dec;24:51-52.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27931907 
Περίληψη
“Η  ψιλοκυβίνη,  το  πλέον  ερευνημένο  κλινικά  κλασικό  ψυχεδελικό,  έχει
πρόσφατα δοκιμαστεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της σε
έναν  κλινικό  πληθυσμό  ανθεκτικής  στη  θεραπεία  κατάθλιψης.  Η
αποτελεσματικότητα  της  ψιλοκυβίνης  στην  κλινική  κατάθλιψη  που
αποδείχθηκε  προηγουμένως  στα  ευρηματογραφικά  και  νευροαπεικονιστικά
ευρήματα  όπως  και  σε  νευροψυχολογικές  αξιολογήσεις  επιβεβαιώνεται
περαιτέρω  από  τα  ευρήματα  αυτής  της  αυστηρά  διεξαχθείσας
τυχαιοποιημένης  δοκιμής.  Ο  μηχανισμός  δράσης  της  ψιλοκυβίνης  και  η
αποτελεσματικότητα στην ανθεκτική σε θεραπεία κατάθλιψη εξετάζονται σε
αυτό  το  έγγραφο.  Τα  δεοντολογικά  ζητήματα  της  διενέργειας  κλινικών
δοκιμών με ψυχεδελικά συζητούνται επίσης με ιδιαίτερη έμφαση στη σχετική
τους ασφάλεια και στην απουσία δυνατοτήτων εθισμού. Οι συνέπειες αυτών
των ζητημάτων για τη διεξαγωγή ευρύτερων δοκιμών για τον προσδιορισμό
του  λόγου  οφέλους  κινδύνου  σε  ανθεκτική  σε  θεραπεία  κατάθλιψη
προτείνεται περαιτέρω”.
* Prenderville JA, Kelly ÁM, Downer EJ “The role of cannabinoids in adult 
neurogenesis” (Ο ρόλος των κανναβινοειδών στην ενήλικη νευρογένεση) Br J 
Pharmacol. 2015 Aug;172(16):3950-63.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25951750 
Περίληψη
“Οι  διαδικασίες  που  στηρίζουν  τη  μετα-αναπτυξιακή  νευρογένεση  στον
εγκέφαλο  των  θηλαστικών  εξακολουθούν  να  ορίζονται.  Τέτοιες  μέθοδοι
περιλαμβάνουν τον πολλαπλασιασμό των νευρικών βλαστοκυττάρων και των
νευρικών  προγονικών  κυττάρων  (neural  progenitor  cells,  NPCs),  της
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μετανάστευσης νευρώνων, της διαφοροποίησης και της ενσωμάτωσης σε ένα
δίκτυο λειτουργικών συνάψεων εντός του εγκεφάλου. Τόσο τα ενδογενή (cell
signaling  cascades  /  καταρράκτες  κυτταρικής  σηματοδότησης)  όσο  και  τα
εξωγενή  (νευροτροφίνες,  νευροδιαβιβαστές,  κυτοκίνες,  ορμόνες)  μόρια
σηματοδότησης  συνδέονται  στενά  με  την  νευρογένεση  των  ενηλίκων  και
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πολλαπλασιαστική  δραστικότητα και  την
ικανότητα διαφοροποίησης των νευρικών κυττάρων. Τα κανναβινοειδή είναι
μια  μοναδική  κατηγορία  χημικών  ενώσεων  που  περιλαμβάνουν  τα  φυτικά
κανναβινοειδή  (τα  ενεργά  συστατικά  του  Cannabis  sativa),  τα  ενδογενή
κανναβινοειδή και  τα συνθετικά κανναβινοειδή προσδέματα και οι ενώσεις
αυτές  αναγνωρίζονται  ολοένα  και  περισσότερο  για  τους  ρόλους  τους  στις
διαδικασίες νευρικής ανάπτυξης. Πράγματι, τα κανναβινοειδή έχουν σαφείς
ρυθμιστικούς  ρόλους  στην  νευρογένεση  των  ενηλίκων,  πιθανώς  μέσω  της
ενεργοποίησης και των δύο υποδοχέων CB1 και CB2. Τα τελευταία χρόνια,
ένας  μεγάλος  αριθμός  βιβλιογραφίας  έχει  αποκρυπτογραφήσει  τα  δίκτυα
σηματοδότησης  που  εμπλέκονται  στη  ρύθμιση  της  νευρογενέσεως  με  τη
μεσολάβηση των κανναβινοειδών. Αυτή η έγκαιρη ανασκόπηση συνοψίζει τα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το κανναβινοειδές σύστημα συνδέεται στενά
με  τη  νευρωνική  διαφοροποίηση  και  την  ωρίμανση  των  NPCs  και  τονίζει
ενδογενείς  /  εξωγενείς  μηχανισμούς  σηματοδότησης  που  είναι
κανναβινοειδείς  στόχοι.  Συνολικά,  αυτά  τα  ευρήματα  αναγνωρίζουν  τον
κεντρικό  ρόλο  του  κανναβινοειδούς  συστήματος  στην  νευρογένεση  των
ενηλίκων  στον  ιππόκαμπο  και  τις  πλευρικές  κοιλίες  και  έτσι  παρέχουν
πληροφορίες  για  τις  διεργασίες  που  υποκρύπτουν  την  μετα-αναπτυξιακή
νευρογένεση στον εγκέφαλο των θηλαστικών”.
* Reiche S, Hermle L, Gutwinski S, Jungaberle H, Gasser P, Majić T 
“Serotonergic hallucinogens in the treatment of anxiety and depression in 
patients suffering from a life-threatening disease: A systematic review” 
(Σεροτονινεργικά παραισθησιογόνα στη θεραπεία του άγχους και της 
κατάθλιψης σε ασθενείς που πάσχουν από ασθένεια που απειλεί τη ζωή: Μια 
συστηματική ανασκόπηση) Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018 
Feb 2;81:1-10.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28947181 
Περίληψη
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“Το  άγχος  και  η  κατάθλιψη  είναι  μερικά  από  τα  συνηθέστερα  ψυχιατρικά
συμπτώματα  των  ασθενών  που  πάσχουν  από  απειλητικές  για  τη  ζωή
ασθένειες,  συχνά συνδέονται  με χαμηλή ποιότητα ζωής και  κακή συνολική
πρόγνωση. Οι αγωνιστές υποδοχέα 5-ΗΤ2Α (σεροτονεργικά παραισθησιογόνα,
‘ψυχεδελικά’)  όπως  το  διαιθυλαμίδιο  του  λυσεργικού  οξέος  (LSD)  και  η
ψιλοκυβίνη αρχικά ερευνήθηκαν ως θεραπευτικοί παράγοντες στη δεκαετία
του ‘60. Πρόσφατα, μετά από μια μακρά περίοδο διακοπής των κανονιστικών
εμποδίων,  το  ενδιαφέρον  για  την  κλινική  χρήση  αυτών  των  ουσιών
επαναλήφθηκε. Το παρόν άρθρο παρέχει μια συστηματική ανασκόπηση των
μελετών  που  διερευνούν  τα  ψυχεδελικά  στην  αντιμετώπιση  των
συμπτωμάτων της υπαρξιακής δυσφορίας σε ασθένειες που απειλούν τη ζωή
σε  διαφορετικές  περιόδους  έρευνας,  υπογραμμίζοντας  τον  τρόπο  με  τον
οποίο αναπτύχθηκαν οι υποκείμενες έννοιες με την πάροδο του χρόνου. Μια
συστηματική  έρευνα  για  τις  κλινικές  δοκιμές  από  το  1960  έως  το  2017
αποκάλυψε  11  επιλέξιμες  κλινικές  δοκιμές  που  περιελάμβαναν  συνολικό
αριθμό Ν = 445 συμμετεχόντων, από τις οποίες 7 μελέτες διερεύνησαν τη
χρήση του διαιθυλαμιδίου του λυσεργικού οξέος (LSD) (N = 323), 3 μελέτες
διερεύνησαν τη χρήση της ψιλοκυβίνης (Ν = 92) και μία μελέτη διερεύνησε τη
χρήση της διπροπυλο-τρυπταμίνης (dipropyltryptamine, DPT) (Ν = 30). Οι 4 πιο
πρόσφατες  τυχαιοποιημένες  ελεγχόμενες  μελέτες  (randomized  controlled
trials, RCTs) (N = 104) έδειξαν σημαντικά υψηλότερη μεθοδολογική ποιότητα
από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του ‘60 και  ‘70.  Τα
αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή
ασθένειες  που  σχετίζονται  με  συμπτώματα  κατάθλιψης  και  άγχους
ωφελούνται  από  τις  αγχολυτικές  και  αντικαταθλιπτικές  ιδιότητες  των
σεροτονινεργικών  παραισθησιογόνων.  Ορισμένες  μελέτες  ανέφεραν
ανεκδοτικά βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών και μειωμένο φόβο
θανάτου.  Επιπλέον,  οι  χαμηλές  αναλογίες  ανεπιθύμητων  παρενεργειών
αναφέρθηκαν σε μελέτες που τηρούσαν τις οδηγίες ασφαλείας. Απαιτούνται
περαιτέρω μελέτες για τον προσδιορισμό του τρόπου μεταφοράς αυτών των
αποτελεσμάτων στην κλινική πρακτική”.
* Rodrigues RS, Lourenço DM, Paulo SL, Mateus JM, Ferreira MF, Mouro FM, 
Moreira JB, Ribeiro FF, Sebastião AM, Xapelli S “Cannabinoid Actions on 
Neural Stem Cells: Implications for Pathophysiology” (Δράσεις των 



κανναβινοειδών στα νευρικά βλαστοκύτταρα: Επιπτώσεις στην 
παθοφυσιολογία) Molecules. 2019 Apr 5;24(7). pii: E1350.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30959794 
Περίληψη
“Με την  αύξηση  του  προσδόκιμου  ζωής,  οι  νευροεκφυλιστικές  διαταραχές
γίνονται  όχι  μόνο  επιβάρυνση  στην  υγεία  αλλά  και  κοινωνική  επιβάρυνση
παγκοσμίως. Ωστόσο, λόγω της πληθώρας των παθοφυσιολογικών παθήσεων,
οι τρέχουσες θεραπείες δεν ανταποκρίνονται στα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ως  εκ  τούτου,  υπάρχει  ανάγκη  για  νέες  θεραπευτικές  στρατηγικές  με
επίκεντρο  πιο  ολοκληρωμένες,  εξατομικευμένες  και  αποτελεσματικές
προσεγγίσεις.  Η  προοπτική  χρήσης  νευρικών  βλαστικών  κυττάρων  (neural
stem  cells,  NSCs)  ως  αναγεννητικών  θεραπειών  είναι  πολύ  ελπιδοφόρα,
ωστόσο πολλά ζητήματα πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν. Συγκεκριμένα, οι
πιθανές  δράσεις  των  φαρμακολογικών  παραγόντων  που  χρησιμοποιούνται
για τη ρύθμιση της δραστηριότητας των NSCs είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Με
τη  συνεχιζόμενη  συζήτηση  για  τη  χρήση  κανναβινοειδών  για  ιατρικούς
σκοπούς και  με αναφορές που εφιστούν την προσοχή στις  επιδράσεις  των
κανναβινοειδών  στη  ρύθμιση  των  NSCs,  υπάρχει  ένα  τεράστιο,  αλλά
ακάλυπτο, δυναμικό για τα κανναβινοειδή ως επιλογές θεραπείας για αρκετές
νευρολογικές  διαταραχές,  ειδικά  όταν  συνδυάζονται  με  θεραπεία  με
βλαστοκύτταρα.  Σε  αυτή  την  εργασία  αναλύουμε  λεπτομερώς  πώς  τα
κανναβινοειδή δρουν ως ισχυροί ρυθμιστές της βιολογίας των NSCs και  τη
δυνατότητά  τους  να  ρυθμίζουν  διάφορα  νευρογενή  χαρακτηριστικά  στο
πλαίσιο της παθοφυσιολογίας”.
* Roseman L, Nutt DJ, Carhart-Harris RL “Quality of Acute Psychedelic 
Experience Predicts Therapeutic Efficacy of Psilocybin for Treatment-Resistant
Depression” (Η ποιότητα της οξείας ψυχεδελικής εμπειρίας προβλέπει την 
θεραπευτική αποτελεσματικότητα της ψιλοκυβίνης για την ανθεκτική στη 
θεραπεία κατάθλιψη) Front Pharmacol. 2018 Jan 17;8:974.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29387009 
Περίληψη
“Εισαγωγή: Είναι βασική αρχή του μοντέλου ‘ψυχεδελικής’ θεραπείας ότι η
ποιότητα  της  οξείας  εμπειρίας  προκαλεί  μακροπρόθεσμες  βελτιώσεις  στην
ψυχική  υγεία.  Στο  παρόν  έγγραφο  επιδιώξαμε  να  το  εξετάσουμε  αυτό
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χρησιμοποιώντας  δεδομένα  από  μια  κλινική  δοκιμή  που  αξιολογεί  την
ψιλοκυβίνη για την ανθεκτική στην θεραπεία κατάθλιψη (treatment-resistant
depression,  TRD).  Σύμφωνα  με  προηγούμενες  αναφορές,  υποθέσαμε  ότι  η
εμφάνιση  και  το  μέγεθος  της  Oceanic  Boundlessness  (OBN)  (το  μοίρασμα
χαρακτηριστικών  με  εμπειρία  μυστικιστικού  τύπου)  και  το  Dread  of  Ego
Dissolution  (Dread  of  Ego  Dissolution,  DED)  (παρόμοια  με  το  άγχος)  θα
προέβλεπαν  μακροπρόθεσμα  θετικά  αποτελέσματα,  ενώ  τα  αισθητήρια
αντιληπτικά αποτελέσματα θα έχουν αμελητέα προγνωστική αξία. 
Υλικά και μέθοδοι: Είκοσι ασθενείς με ανθεκτική στην θεραπεία κατάθλιψη
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ψιλοκυβίνη (δύο χωριστές συνεδρίες: 10 και
25mg ψιλοκυβίνης). Το ερωτηματολόγιο Altered States of Consciousness (ASC)
χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η ποιότητα των εμπειριών στη συνεδρία
25mg  ψιλοκυβίνης.  Από  το  ASC,  οι  διαστάσεις  OBN  και  DED
χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθούν οι εμπειρίες μυστικιστικού τύπου και οι
προκλητικές  εμπειρίες,  αντίστοιχα.  Η  Self-Reported  Quick  Inventory  of
Depressive  Symptoms  (QIDS-SR)  σε  5  εβδομάδες  χρησίμευσε  ως  κλινικό
αποτέλεσμα μέτρησης τελικού σημείου, καθώς σε μετέπειτα χρονικά σημεία
ορισμένα  από  τα  άτομα  είχαν  πάει  για  να  λάβουν  νέες  θεραπείες,
ανατρέποντας  έτσι  συμπεράσματα.  Σε  μια  επαναλαμβανόμενη  μέτρηση
ANOVA,  ο  χρόνος  ήταν  ο  ενδο-αντικειμενικός  παράγοντας  (ανεξάρτητη
μεταβλητή),  με  το  QIDS-SR  ως  ενδο-αντικειμενική  μεταβλητή  στη  βασική
γραμμή,  στις  1  ημέρα,  1  εβδομάδα,  5  εβδομάδες.  Τα  OBN  και  DED  ήταν
ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι αλληλεπιδράσεις OBN-by-Time και DED-by-Time
ήταν τα πρωταρχικά αποτελέσματα ενδιαφέροντος. 
Αποτελέσματα: Για την αλληλεπίδραση των OBN και DED με τον χρόνο (QIDS-
SR ως εξαρτημένη μεταβλητή), η κύρια επίδραση και οι επιδράσεις σε κάθε
χρονικό σημείο σε σύγκριση με τη βασική γραμμή ήταν όλες σημαντικές (p =
0,002 και p = 0,003, αντιστοίχως για τις κύριες επιδράσεις), επιβεβαιώνοντας
την κύρια υπόθεση μας. Επιπλέον, η συσχέτιση Pearson του OBN με QIDS-SR
(5 εβδομάδες) ήταν συγκεκριμένη σε σύγκριση με τις αντιληπτικές διαστάσεις
του ASC (p <0,05). 
Συζήτηση: Η έκθεση αυτή ενισχύει περαιτέρω την άποψη ότι η ποιότητα της
οξείας ψυχεδελικής εμπειρίας αποτελεί βασικό μεσολαβητή μακροπρόθεσμων
αλλαγών  στην  ψυχική  υγεία.  Η  μελλοντική  θεραπευτική  εργασία  με



ψυχεδελικά θα πρέπει να αναγνωρίσει την ουσιαστική σημασία της ποιότητας
της εμπειρίας στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και
να  εξετάσει  τρόπους  βελτίωσης  των  εμπειριών  μυστικιστικού  τύπου  και
μείωσης  του  άγχους.  Εγγραφή  δοκιμής:  ISRCTN,  αριθμός  ISRCTN14426797,
http://www.isrctn.com/ISRCTN14426797”.
* Ross S, Bossis A, Guss J, Agin-Liebes G, Malone T, Cohen B, Mennenga SE, 
Belser A, Kalliontzi K, Babb J, Su Z, Corby P, Schmidt BL “Rapid and sustained 
symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and 
depression in patients with life-threatening cancer: a randomized controlled 
trial” (Ταχεία και συνεχιζόμενη μείωση των συμπτωμάτων μετά από θεραπεία
με ψιλοκυβίνη για άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με απειλητικό για τη ζωή 
καρκίνο: μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή) J Psychopharmacol. 2016 
Dec;30(12):1165-1180.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27909164 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Κλινικά σημαντικό άγχος και κατάθλιψη είναι συχνά σε ασθενείς
με  καρκίνο  και  σχετίζονται  με  κακές  ψυχιατρικές  και  ιατρικές  εκβάσεις.
Ιστορική και πρόσφατη έρευνα προτείνει έναν ρόλο για την ψιλοκυβίνη για τη
θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης που σχετίζεται με τον καρκίνο.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Σε  αυτή  τη  διπλά-τυφλή,  ελεγχόμενη  με  εικονικό  φάρμακο
διασταυρούμενη δοκιμή, 29 ασθενείς με άγχος και κατάθλιψη σχετιζόμενες
με τον καρκίνο ανατέθηκαν τυχαία και έλαβαν θεραπεία με ψιλοκυβίνη μιας
δόσης  (0,3mg/kg)  ή  νιασίνη  και  σε  συνδυασμό  με  ψυχοθεραπεία.  Τα
πρωταρχικά  αποτελέσματα  ήταν  το  άγχος  και  η  κατάθλιψη  που
αξιολογήθηκαν  μεταξύ  των  ομάδων  πριν  από  τη  διασταύρωση  στις  7
εβδομάδες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πριν από τη διασταύρωση, η ψιλοκυβίνη παρήγαγε άμεσες,
ουσιαστικές  και  σταθερές  βελτιώσεις  στο  άγχος  και  την  κατάθλιψη  και
οδήγησε σε μειώσεις στην απογοήτευση και την απελπισία που συνδέεται με
τον  καρκίνο,  στη  βελτίωση  της  πνευματικής  ευεξίας  και  στην  αύξηση  της
ποιότητας  ζωής.  Κατά  την  παρακολούθηση  των  6,5  μηνών,  η  ψιλοκυβίνη
συνδέθηκε  με  διαρκείς  αγχολυτικές  και  αντι-καταθλιπτικές  επιδράσεις
(περίπου  60-80%  των  συμμετεχόντων  συνέχισαν  με  κλινικά  σημαντικές
μειώσεις στην κατάθλιψη ή το άγχος), διατηρούμενα οφέλη στην υπαρξιακή
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δυσφορία και την ποιότητα ζωής, όπως καθώς και βελτιωμένη στάση απέναντι
στον θάνατο. Η επαγόμενη από ψιλοκυβίνη μυστικιστική εμπειρία μεσολαβεί
στο θεραπευτικό αποτέλεσμα της ψιλοκυβίνης στο άγχος και την κατάθλιψη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία,  η απλή ψιλοκυβίνη
μέτριας  δόσης  παρήγαγε  ταχείες,  ανθεκτικές  και  διαρκείς  αγχολυτικές  και
αντικαταθλιπτικές  επιδράσεις  σε  ασθενείς  με  ψυχολογική  δυσφορία  που
σχετίζεται με τον καρκίνο.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: Αναγνωριστικό του ClinicalTrials.gov: NCT00957359”.
* Rucker JJH, Iliff J, Nutt DJ “Psychiatry & the psychedelic drugs. Past, present 
& future” (Ψυχιατρική & οι ψυχεδελικές ουσίες. Παρελθόν, παρόν & μέλλον) 
Neuropharmacology. 2018 Nov;142:200-218.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29284138 
Περίληψη
“Οι  κλασικές  ψυχεδελικές  ουσίες,  συμπεριλαμβανομένης  της  ψιλοκυβίνης,
του  διαιθυλαμιδίου  του  λυσεργικού  οξέος  και  της  μεσκαλίνης,
χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς στην ψυχιατρική πριν από την τοποθέτησή τους
στον  Πίνακα  Ι  της  Σύμβασης  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  τα  Ναρκωτικά
(Schedule I of the UN Convention on Drugs) το 1967. Οι πειραματισμοί και οι
κλινικές  δοκιμές  που  πραγματοποιήθηκαν  πριν  από  τη  νομική  κύρωση
υποδηλώνουν  ότι  δεν  βοηθούν  για  εκείνους  με  καθιερωμένες  ψυχωσικές
διαταραχές και θα πρέπει να αποφεύγεται σε εκείνους που μπορούν να τις
αναπτύξουν. Ωστόσο, εκείνοι με τις λεγόμενες ‘ψυχονευρωτικές’ διαταραχές
επωφελούνται μερικές φορές σημαντικά από την τάση τους να ‘χαλαρώνουν’
τα  διαφορετικά  σταθερά,  δυσπροσαρμοσμένα  πρότυπα  γνώσης  και
συμπεριφοράς,  ιδιαίτερα  όταν  παρέχονται  σε  ένα  υποστηρικτικό,
θεραπευτικό περιβάλλον. Οι μελέτες προ-απαγόρευσης στον τομέα αυτό ήταν
ανεπαρκείς,  παρόλο  που  πρόσφατη  συστηματική  ανασκόπηση  στη
μονοπολική διαταραχή της διάθεσης και μια μετα-ανάλυση στον αλκοολισμό
έχουν  και  οι  δύο  υποδείξει  αποτελεσματικότητα.  Η  συχνότητα  εμφάνισης
σοβαρών  ανεπιθύμητων  παρενεργειών  φαίνεται  να  είναι  χαμηλή.  Από  το
2006,  έχουν  πραγματοποιηθεί  διάφορες  πιλοτικές  δοκιμές  και
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές χρησιμοποιώντας ψυχεδελικά (κυρίως
ψιλοκυβίνη)  σε  διάφορες  μη  ψυχωτικές  ψυχιατρικές  διαταραχές.  Αυτά
παρείχαν  ενθαρρυντικά  αποτελέσματα  που  παρέχουν  αρχικά  αποδεικτικά
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στοιχεία  για  την  ασφάλεια  και  την  αποτελεσματικότητα,  ωστόσο  τα
κανονιστικά και νομικά εμπόδια στη χορήγηση αδειών για ψυχεδελικά είναι
τεράστια.  Η  παρούσα  εργασία  συνοψίζει  τις  κλινικές  δοκιμές  με  χρήση
ψυχεδελικών  για  προ-  και  μετα-απαγόρευσης,  συζητά  τις  μεθοδολογικές
προκλήσεις  της  διεξαγωγής δοκιμών καλής ποιότητας  στον τομέα αυτό και
θεωρεί μια στρατηγική προσέγγιση των νομικών και κανονιστικών φραγμών
για  την  χορήγηση  αδειών  στην  χρήση  ψυχεδελικών  ως  θεραπεία  στην
επικρατούσα ψυχιατρική. Αυτό το άρθρο είναι μέρος της Ειδικής Έκδοσης με
τίτλο ‘Psychedelics: New Doors, Altered Perceptions’”.
* Seyrek M, Kahraman S, Deveci MS, Yesilyurt O, Dogrul A “Systemic 
cannabinoids produce CB₁-mediated antinociception by activation of 
descending serotonergic pathways that act upon spinal 5-HT(7) and 5-HT(2A)
receptors” (Τα συστημικά κανναβινοειδή παράγουν CB1-μεσολαβούμενη αντι-
αλγαισθησία με ενεργοποίηση κατερχόμενων σεροτονινεργικών οδών που 
δρουν στους νωτιαίους υποδοχείς 5-ΗΤ(7) και 5-ΗΤ(2Α)) Eur J Pharmacol. 2010
Dec 15;649(1-3):183-94.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20868676 
Περίληψη
“Η σεροτονίνη (5-ΗΤ) παίζει σημαντικό ρόλο στον φθίνοντα έλεγχο του πόνου.
Αξιολογήσαμε τον ρόλο των κατερχόμενων σεροτονινεργικών οδών και  των
υποδοχέων  5-ΗΤ7  και  5-ΗΤ(2Α)  της  σπονδυλικής  στήλης  σε  σύγκριση  με
εκείνους των υποδοχέων 5-ΗΤ(1Α) και 5-ΗΤ3 στις επιδράσεις κατά του πόνου
των  συστημικώς  χορηγούμενων  κανναβινοειδών.  Οι  αντι-αλγαισθησιακές
επιδράσεις αξιολογήθηκαν με δοκιμασίες radiant heat tail-flick και hot plate
tests σε ποντίκια Balb-C. Οι επιλεκτικοί αγωνιστές υποδοχέων CB1, ACEA, ένας
μικτός αγωνιστής υποδοχέα CB1 και CB2, WIN 55,212-2 και ένας επιλεκτικός
αγωνιστής  υποδοχέα  CB2,  GW405833,  δόθηκαν  συστηματικά  για  να
προκαλέσουν  παρεμπόδιση  του  πόνου.  Ο  νωτιαίος  5-ΗΤ  εξαντλήθηκε  με
ενδορραχιαία  (i.th.)  ένεση  5,7-dihydroxytryptamine  (5,7-DHT).  Διεξήχθησαν
διμερείς  χειρουργικές  αλλοιώσεις  του  dorsolateral  funiculus.  Εκλεκτικοί
ανταγωνιστές 5-ΗΤ7, 5-ΗΤ(2Α), 5-ΗΤ(1Α) και 5-ΗΤ3, SB-269970, κετανσερίνη,
WAY 100635 και ονδανσετρόνη, αντίστοιχα, χορηγήθηκαν i.th. Η ρισπεριδόνη,
ένα άτυπο αντιψυχωτικό που εμφανίζει ανταγωνισμό 5-ΗΤ(2Α), δεσμεύεται
επίσης  μη  αναστρέψιμα  και  αδρανοποιεί  τους  υποδοχείς  5-ΗΤ7.  Έτσι,
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εγχύσαμε  επίσης  ρισπεριδόνη  i.th.,  για  να  διασαφηνιστεί  ο  ρόλος  των
υποδοχέων της σπονδυλικής στήλης 5-ΗΤ7 και 5-ΗΤ(2Α) στη μεσολάβηση που
προκαλείται από την κανναβινοειδή. Τα WIN 55,212-2 και η ACEA παρήγαγαν
δοσοεξαρτώμενη  αντι-αλγαισθησία,  η  οποία  αντιστράφηκε  από  τον
επιλεκτικό  ανταγωνιστή  υποδοχέα  CB1,  rimonabant.  Το  GW405833  δεν
προκάλεσε αντι-αλγαισθησία. Τα αντι-αλγαισθησιακά αποτελέσματα των WIN
55,212-2 και ACEA απουσίαζαν παντού στα ποντίκια που είχαν υποστεί βλάβη
στον  νωτιαίο  5-ΗΤ  και  στα  χειρουργικώς  αλιωμένα  dorsolateral  funiculus
ποντίκια. Η  I.th.  χορήγηση SB-269970, κετανσερίνης και ρισπεριδόνης, αλλά
όχι WAY 100635 ή ονδανσετρόνης, παρεμπόδισαν την αντι-αλγαισθησία  των
WIN 55,212-2- και ACEA. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα συστημικώς
χορηγούμενα κανναβινοειδή αλληλεπιδρούν με κατιούσες  σεροτονινεργικές
οδούς μέσω μηχανισμών με μεσολάβηση CB1 και ασκούν ένα κεντρικό αντι-
αλγαισθησιακό αποτέλεσμα που εμπλέκει  τους νωτιαίους υποδοχείς  5-ΗΤ7
και 5-ΗΤ(2Α)”.
* (ό.π.) “Cognitive Impairment Induced by Delta9-tetrahydrocannabinol 
Occurs through Heteromers between Cannabinoid CB1 and Serotonin 5-HT2A
Receptors” (Η γνωστική εξασθένηση που προκαλείται από την Δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλη εμφανίζεται μέσω των ετερομερών μεταξύ των 
υποδοχέων κανναβινοειδών CB1 και των υποδοχέων σεροτονίνης 5-ΗΤ2Α)
* Wolf SA, Bick-Sander A, Fabel K, Leal-Galicia P, Tauber S, Ramirez-Rodriguez 
G, Müller A, Melnik A, Waltinger TP, Ullrich O, Kempermann G “Cannabinoid 
receptor CB1 mediates baseline and activity-induced survival of new neurons 
in adult hippocampal neurogenesis” (Ο υποδοχέας κανναβινοειδών CB1 
διαμεσολαβεί την επιβίωση και την επαγόμενη από τη δραστηριότητα 
επιβίωση νέων νευρώνων σε νευρογενέση ιππόκαμπου ενήλικα) Cell Commun
Signal. 2010 Jun 17;8:12.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20565726 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Η  νευρογένεση  των  ενηλίκων  είναι  ένα  ιδιαίτερο  παράδειγμα
πλαστικότητας  του  εγκεφάλου  που  ρυθμίζεται  μερικώς  από  το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα.  Ενώ  έχει  περιγραφεί  η  επίδραση  των
συνθετικών  κανναβινοειδών  στα  νευρωνικά  προγονικά  κύτταρα,  υπήρξε
έλλειψη  πληροφόρησης  σχετικά  με  τη  δράση  φυτικών  εκχυλισμάτων  στην
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νευρογένεση. Ως εκ τούτου, επικεντρώσαμε εδώ τις επιδράσεις της Δέλτα9-
τετραϋδροκανναβινόλης  (THC)  και  της  κανναβιδιόλης  (CBD)  που
τροφοδοτήθηκαν σε θηλυκούς ποντικούς C57B1/6 και Nestin-GFP-reporter, με
τον  πολλαπλασιασμό  και  την  ωρίμανση  των  νευρωνικών  προγονικών
κυττάρων  και  την  απόδοση  της  χωρικής  εκμάθησης.  Επιπλέον
χρησιμοποιήσαμε ποντικούς με έλλειψη υποδοχέα κανναβινοειδούς 1 (CB1)
και  σε  θεραπεία  με  ανταγωνιστή  CB1,  AM251,  σε  ποντίκια  Nestin-GFP-
reporter για να διερευνήσουμε λεπτομερώς το ρόλο του υποδοχέα CB1 στην
ενήλικη νευρογένεση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η THC και η CBD διέφεραν στις επιπτώσεις τους στη χωρική
εκμάθηση  και  την  νευρογένεση  των  ενηλίκων.  Η  CBD  δεν  επηρέασε  τη
μάθηση, αλλά αύξησε την νευρογένεση των ενηλίκων, ενώ η THC μείωσε τη
μάθηση χωρίς να επηρεάσει την νευρογένεση των ενηλίκων. Διαπιστώσαμε
ότι  η  νευρογενής  επίδραση  της  CBD  εξαρτάται  από  τον  υποδοχέα  CB1,  ο
οποίος  εκφράζεται  σε  ολόκληρη  την  dentate  gyrus.  Ομοίως,  η  νευρογενής
επίδραση  του  environmental  enrichment  και  του  voluntary  wheel  running
εξαρτάται από την παρουσία του υποδοχέα CB1. Διαπιστώσαμε ότι απουσία
υποδοχέων CB1 αυξήθηκε ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων και ελαττώθηκε
η  νευρωνική  διαφοροποίηση,  η  οποία  θα  μπορούσε  να  συσχετιστεί  με
σηματοδότηση  με  μεσολάβηση  υποδοχέα  CB1  σε  ενδιάμεσα  προγονικά
κύτταρα που εκφράζουν Doublecortin (DCX).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο CB1 επηρέασε τα στάδια της νευρογενέσεως των ενηλίκων
που περιλαμβάνουν ενδιάμεσα υψηλά πολλαπλασιαστικά προγονικά κύτταρα
και  την  επιβίωση  και  την  ωρίμανση  νέων  νευρώνων.  Οι  προ-νευρογενείς
επιδράσεις της CBD μπορεί να εξηγήσουν μερικά από τα θετικά θεραπευτικά
χαρακτηριστικά των ενώσεων που βασίζονται στην CBD”.



Σχετικά άρθρα:
* “CBD & the  Psychedelic  Receptor”  (Η CBD & ο  ψυχεδελικός  υποδοχέας)
https://www.projectcbd.org/science/cbd-psychedelic-receptor 
* “Ketamine Functions Through CB1” (Λειτουργίες κεταμίνης μέσω του CB1)
https://www.projectcbd.org/news/quick-hits/ketamine-functions-through-cb1 
*  “How  CBD  Works”  (Πώς  λειτουργεί  η  CBD)
https://www.projectcbd.org/science/how-cbd-works 
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