
Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #1: Ο θηλασμός και η κάνναβη, ένα
θέμα ευαίσθητο

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Marijuana And Pregnancy #1:
Breastfeeding and Marijuana, A Touchy Subject”

https://herb.co/marijuana/news/breastfeeding-and-marijuana-a-touchy-
subject, Anna Wilcox, Mar 13, 2016)

Η χρήση κάνναβης από την μητέρα κατά την περίοδο του θηλασμού είναι ένα
ευαίσθητο θέμα. Δυστυχώς, η επιστημονική έρευνα για το θέμα αυτό είναι
εξίσου αμφίρροπη, όπως είναι και η κοινή γνώμη.

Η χρήση κάνναβης στον θηλασμό είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Όχι μόνο ο ίδιος
ο θηλασμός συχνά στιγματίζεται,  αλλά και η προσθήκη κάνναβης στην όλη
εικόνα είναι  αιτία για να ανοίξει  ένα ακόμα επίπεδο έντονων συζητήσεων.
Δυστυχώς για τις μητέρες, η επιστημονική έρευνα για το θέμα είναι εξίσου
διφορούμενη  όσο διφορούμενη είναι  και  η  κοινή  γνώμη.  Ανεξάρτητα,  εάν
είσαι  μια αναμένουσα μητέρα,  υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει  να
γνωρίζεις προτού ανάψεις ένα τσιγαράκι.

Κάνναβη & θηλασμός: βαρύς στιγματισμός
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Οι  μητέρες αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα οι νέες
μητέρες και εκείνες με βρέφη. Όταν πρόκειται για να διατηρηθούν τα παιδιάς
σας ευτυχισμένα, υγιή και ακμάζοντα, φαίνεται πώς όλοι έχουν και από μια
γνώμη για το τι θεωρείται κατάλληλη φροντίδα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
μητέρες  που  έχουν  επιλέξει  να  χρησιμοποιούν  κάνναβη  κατά  τη  διάρκεια
οποιασδήποτε  χρονικής  στιγμής  στην  εγκυμοσύνη  τους[1]  ή  κατά  τον
θηλασμό.
[1] “The Effects of Cannabis During Pregnancy” (Οι επιδράσεις της κάνναβης κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/the-effects-of-cannabis-
during-generation 

Κάνε  μια  γενική  αναζήτηση στο  διαδίκτυο  για  πληροφορίες  σχετικά  με  τη
κάνναβη και  το θηλασμό και  σίγουρα θα βρεις μια ντουζίνα από δηλώσεις
όπως αυτή από το KellyMom.com[2] (με ιδιαίτερη έμφαση):
“Ξεχωριστά από τις άμεσες, χημικές επιδράσεις της κάνναβης σε ένα μωρό,
η χρήση κάνναβης μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της μητέρας να είναι
σε θέση να φροντίζει σωστά το μωρό της. Η μητρική κρίση μπορεί να είναι
μειωμένη”.
[2] “Breastfeeding and Marijuana” (Ο θηλασμός και η κάνναβη) 
https://kellymom.com/bf/can-i-breastfeed/lifestyle/marijuana/ 

Το σημερινό πολιτικό κλίμα που περιβάλλει το φυτό περιορίζει την έρευνα
σχετικά  με  τις  πραγματικές  επιπτώσεις  της  κάνναβης  στα  βρέφη  και  την
ανάπτυξη  των  εμβρύων.  Ωστόσο,  δεν  υπάρχει  έλλειψη  κρίσης  σε  όσους
επέλεξαν  να  χρησιμοποιήσουν  κάνναβη  ως  εναλλακτική  λύση  σε  άλλα
φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
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Όσον αφορά την ίδια τη διαθέσιμη έρευνα, τα αποτελέσματα είναι αρκετά
μικτά.  Ως  επί  το  πλείστον,  η  ιατρική  κοινότητα  προειδοποιεί  εναντίον  της
χρήσης  κάνναβης  κατά  το  θηλασμό[3]  καθώς  οι  κίνδυνοι  και  το  μέγεθος
αυτών, είναι ως επί το πλείστον άγνωστοι. Μεγάλο μέρος της έρευνας που
περιβάλλει  την  κάνναβη  και  την  εγκυμοσύνη  εστιάζει  τη  συζήτηση  στην
ψυχοδραστική THC. Πολύ λίγα έχουν γίνει σχετικά με τις επιπτώσεις των μη
ψυχοδραστικών,  υψηλών  σε  περιεκτικότητα  σε  CBD  ποικιλιών  και  ελαίων.
Αυτό  σημαίνει  ότι  εκτός  από  το  έντονο  στίγμα  που  περιβάλλει  τη  χρήση
κάνναβης  στην  εγκυμοσύνη,  η  πραγματική  επίδραση  της  κάνναβης  στα
θηλάζοντα βρέφη είναι περισσότερο ή λιγότερο μυστηριώδης.
[3] “Cannabis, Pregnancy, and Breast Feeding” (Η κάνναβη, η εγκυμοσύνη και ο 
θηλασμός) https://herb.co/marijuana/news/cannabis-pregnancy-and-breast-feeding 

Τα κανναβινοειδή εμφανίζονται φυσιολογικά στο μητρικό γάλα

Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά
κανναβινοειδή[4]  που  περιέχονται  στο  μητρικό  γάλα  χωρίς  οι  μητέρες  να
καπνίζουν κάνναβη. Τα δικά μας ενδοκανναβινοειδή[5], είναι ενώσεις όπως η
THC που παράγονται φυσικά το σώμα μας και μεταφέρονται από τη μητέρα
στο βρέφος μέσω του θηλασμού. Πιο συγκεκριμένα ένα ενδοκανναβινοειδές
που  ονομάζεται  2-αραχιδονυλο-γλυκερόλη  (2-AG),  ενεργοποιεί  τους  ίδιους
κυτταρικούς υποδοχείς πάνω στου οποίους επιδρά και η THC.
[4] “Why Are Cannabinoid Receptors Important?” (Γιατί είναι σημαντικοί οι υποδοχείς 
κανναβινοειδών;) https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-
important 
[5] “How Cannabinoids Interact with the Body” (Πώς αλληλεπιδρούν τα κανναβινοειδή με
το σώμα) https://herb.co/marijuana/news/how-canabinoids-interact-with-thebody 

https://herb.co/marijuana/news/how-canabinoids-interact-with-thebody
https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-important
https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-important
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-pregnancy-and-breast-feeding


Αυτά τα κανναβινοειδή είναι πραγματικά το κλειδί για τη διατήρηση στην ζωή
των νεογέννητων. Έρευνα που χρονολογείται από το 2004[6] έχει δείξει ότι
αυτές οι ενώσεις διεγείρουν το θηλασμό μεταξύ των νεογέννητων ποντικών.
Αυτό μπορεί  να οφείλεται  στο γεγονός ότι  τα ενδοκανναβινοειδή βοηθούν
στην τόνωση των μυών της γλώσσας. Η ερευνήτρια Ester Fride εξήγησε ότι η
παρουσία  αυτών  των  κανναβινοειδών  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  πρόληψη
μιας ασθένειας που είναι γνωστή ως “μη-οργανική αποτυχία στην ανάπτυξη”
(non-organic failure to thrive). Η αποτυχία στην ανάπτυξη συμβαίνει όταν ένα
νεογέννητο μωρό δεν μπορεί να φάει αρκετή τροφή για να διατηρηθεί και να
αναπτυχθεί.
[6] Fride E “The endocannabinoid-CB(1) receptor system in pre- and postnatal life” (Το 
σύστημα υποδοχέα ενδοκανναβινοειδούς CB(1) στην προ- και μετα- γεννητική ζωή) Eur J 
Pharmacol. 2004 Oct 1;500(1-3):289-97.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15464041 
Περίληψη
“Πρόσφατες έρευνες υποδηλώνουν ότι τα ενδογενή κανναβινοειδή (‘ενδοκανναβινοειδή’)
και οι υποδοχείς κανναβινοειδών αυτών, έχουν σημαντική επίδραση κατά την προ- και την
μετα-  γεννητική  ανάπτυξη.  Πρώτον,  υψηλά  επίπεδα  υποδοχέων  ενδοκανναβινοειδούς
ανανδαμιδίου και κανναβινοειδών είναι  παρόντα στο έμβρυο προ-εμφύτευσης και στη
μήτρα, ενώ μια προσωρινή μείωση των επιπέδων του ανανδαμιδίου είναι απαραίτητη για
την εμβρυονική εμφύτευση. Συνεπώς, στις γυναίκες αναφέρθηκε αντίστροφη συσχέτιση
μεταξύ υδρολάσης αμιδίου λιπαρού οξέος (το ένζυμο αποικοδόμησης του ανανδαμιδίου)
σε  ανθρώπινα  λεμφοκύτταρα  και  της  αποβολής.  Δεύτερον,  οι  υποδοχείς  CB(1)
παρουσιάζουν παροδική παρουσία σε περιοχές λευκής ύλης του προ- και μετα- γεννητικού
νευρικού συστήματος, υποδεικνύοντας ένα ρόλο για τους υποδοχείς CB(1) στην ανάπτυξη
του  εγκεφάλου.  Τρίτον,  ενδοκανναβινοειδή  έχουν  ανιχνευθεί  στο  μητρικό  γάλα  και  η
ενεργοποίηση  των  υποδοχέων  CB(1)  φαίνεται  να  είναι  κρίσιμη  για  τον  θηλασμό  στα
νεογέννητα  ποντίκια,  προφανώς  ενεργοποιώντας  το  στόμα-κινητικό  μυϊκό  σύστημα.
Τέταρτον,  το  ανανδαμίδιο  έχει  ιδιότητες  νευροπροστασίας  στον  αναπτυσσόμενο
μεταγεννητικό  εγκέφαλο.  Τέλος,  η  προγεννητική  έκθεση  στο  δραστικό  συστατικό  της
κάνναβης  (δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλη)  ή  στο  ανανδαμίδιο  επηρεάζει  τις
προμετωπιανές  φλοιώδεις  λειτουργίες,  τη  μνήμη  και  τις  κινητικές  και  εθιστικές
συμπεριφορές, υποδεικνύοντας ένα ρόλο στο σύστημα υποδοχέα ενδοκανναβινοειδούς
CB(1)  στις  δομές  του  εγκεφάλου  που  ελέγχουν  αυτές  τις  λειτουργίες.  Περαιτέρω
παρατηρήσεις  υποδεικνύουν  ότι  τα  παιδιά  μπορεί  να  είναι  λιγότερο  επιρρεπή  σε
ψυχοδραστικές  παρενέργειες  της  δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλης  ή  των
ενδοκανναβινοειδών,  από  ότι  είναι  οι  ενήλικες.  Οι  ιατρικές  επιπτώσεις  αυτών  των
καινοφανών εξελίξεων είναι πολύ εκτεταμένες και προτείνουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον για
τα κανναβινοειδή στην παιδιατρική για συνθήκες όπως η “μη-οργανική αποτυχία στην
ανάπτυξη” και η κυστική ίνωση”.

Η  Fride  έχει  ονομάσει  αυτά  τα  ενδοκανναβινοειδή  “εξαιρετικά  ζωτικής
σημασίας για την σωστή ανθρώπινη ανάπτυξη”. Σε μερικές από τις τελευταίες
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εργασίες  της[7],  η  Fride  εξηγεί  ότι,  τα  ενδοκανναβινοειδή  διαδραματίζουν
σημαντικό  ρόλο  στην  εμβρυϊκή  ανάπτυξη  του  εγκεφάλου.  Ανακάλυψε  ότι
αυτά τα κανναβινοειδή μεταβάλλονται  όταν μια έγκυος μητέρα είναι  κάτω
από άγχος.
[7] Fride E, Gobshtis N, Dahan H, Weller A, Giuffrida A, Ben-Shabat S “The 
endocannabinoid system during development: emphasis on perinatal events and delayed
effects” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης: έμφαση στα 
περιγεννητικά συμβάντα και τις καθυστερημένες επιδράσεις) Vitam Horm. 2009;81:139-
58.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647111 
Περίληψη
“Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ), συμπεριλαμβανομένων των υποδοχέων του, των
ενδογενών  προσδεμάτων  του  (‘ενδοκανναβινοειδή’),  των  ενζύμων  συνθέσεως  και
αποικοδόμησης και των μορίων μεταφορέων του, έχει ανιχνευθεί από τα πρώτα εμβρυϊκά
στάδια και καθ' όλη την προγεννητική και μεταγεννητική ανάπτυξη. Ενδοκανναβινοειδή,
κυρίως 2-αραχιδονυλογλυκερόλη, υπάρχουν επίσης στο μητρικό γάλα. Κατά τη διάρκεια
των τριών αναπτυξιακών σταδίων (1) πρόωρου εμβρύου, (2)  προγεννητικής ανάπτυξης
του εγκεφάλου και (3) μεταγεννητικού θηλασμού, το ΕΚΣ διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο
στην ανάπτυξη και την επιβίωση. Κατά την πρώιμη κύηση, η επιτυχής εμβρυϊκή διέλευση
μέσω των ωοθηκών και η εμφύτευση στη μήτρα απαιτούν κρίσιμο ενζυμικό έλεγχο των
ενδοκανναβινοειδών. Κατά τη διάρκεια του εμβρυϊκού βίου, τα ενδοκανναβινοειδή και ο
κανναβινοειδής  υποδοχέας  CB(1)  είναι  σημαντικά  για  την  ανάπτυξη  του  εγκεφάλου,
ρυθμίζοντας  τη  διαφοροποίηση  του  νευρικού  προγόνου  και  την  κατευθυνόμενη
μετατόπιση  των  αξόνων  και  τη  συναπτογένεση.  Μεταγεννητικά,  η  ενεργοποίηση  του
υποδοχέα CB(1)  από την  2-αραχιδονυλογλυκερόλη φαίνεται  ότι  παίζει  σημαντικό  ρόλο
στην έναρξη του θηλασμού γάλακτος σε νεογνά ποντικού, ενδεχομένως επιτρέποντας την
εννεύρωση ή/και την ενεργοποίηση των μυών της γλώσσας. Ο περιγεννητικός χειρισμός
του  ΕΚΣ,  με  χορήγηση  κανναβινοειδών  ή  με  κατανάλωση  κάνναβης  στη  μητέρα,
μεταβάλλει τις νευροδιαβιβαστικές και τις συμπεριφορικές λειτουργίες στους απογόνους.
Είναι ενδιαφέρον ότι τα επακόλουθα των προγεννητικών κανναβινοειδών είναι παρόμοια
με πολλές επιδράσεις του προγεννητικού στρες, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι οι
προγεννητικές  επιδράσεις  του  άγχους  στο  ΕΚΣ  και  ότι  η  προγεννητική  έκθεση  σε
κανναβινοειδή μπορεί να παρεμποδίσει την ικανότητα του εμβρύου να αντιμετωπίσει το
άγχος. Οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διευκρινίσουν περαιτέρω τους μηχανισμούς
που εμπλέκονται στους αναπτυξιακούς ρόλους του ECS και να κατανοήσουν καλύτερα τις
δυσμενείς  επιπτώσεις  της  προγεννητικής  έκθεσης,  να  σχεδιάσουν  στρατηγικές  για  τη
θεραπεία των συνθηκών,  συμπεριλαμβανομένης της στειρότητας,  του εθισμού και  της
αποτυχίας στην ανάπτυξη”.

Τα ευρήματα της Fride μας δείχνουν ότι τα κανναβινοειδή μπορούν να έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των μωρών.  Επίσης,  μας  δείχνουν ότι
αυτές οι ενώσεις παίζουν πολύ πιο περίπλοκο ρόλο στην ανθρώπινη ανάπτυξη
από ότι αναμενόταν προηγουμένως. Σε ορισμένες ιατρικές περιπτώσεις, όπως
η αποτυχία στην ανάπτυξη, τα κανναβινοειδή μπορεί να αποδειχθούν πιθανός
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θεραπευτικός στόχος για τη θεραπεία της νόσου στο μέλλον.

Μπορεί η THC να μεταφερθεί στο μωρό;

Ακριβώς όπως τα φυσικά ενδοκανναβινοειδή μας,  μεταφέρονται στα μωρά
μέσω του μητρικού γάλακτος, έτσι κάνει και η THC. Η THC αποθηκεύεται σε
λίπος  και  το  μητρικό  γάλα  περιέχει  ένα  τεράστιο  μέρος  από  αυτό.  Στην
πραγματικότητα, σε χρήστρια βαριάς χρήσης κάνναβης, μπορεί να φτάσει έως
και οκτώ φορές περισσότερο THC στο μητρικό γάλα από ότι στην κυκλοφορία
του αίματος της μητέρας.

Οι  συγκεντρώσεις  THC  στο  γάλα  ανακαλύφθηκαν  μέσω  μιας  μελέτης  του
1982[8].  Η  έρευνα  έδειξε  ότι  μέτριες  αλλά  εξαρτώμενες  από  τη  δόση
ποσότητες THC, μεταφέρονται στα νεογέννητα που θηλάζουν όταν οι μητέρες
χρησιμοποιούν κάνναβη ενώ θηλάζουν.  Σε  μέτρια  κατανάλωση,  κατά μέσο
όρο 0,8% της δόσης της μητέρας ανάλογα το βάρος της, θα μεταφερθούν στο
μωρό μέσω του μητρικού γάλακτος.
[8] Josephine Djulus, Myla Moretti, Gideon Koren “Marijuana use and breastfeeding” 
(Χρήση κάνναβης και θηλασμός) Can Fam Physician. 2005 Mar 10;51(3):349–350.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1472960/#B8 
Περίληψη
“ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ένας  από  τους  ασθενείς  που  θηλάζουν  χρησιμοποιεί  κάνναβη  για  την
καταπολέμηση του χρόνιου πόνου. Είναι ασφαλές αυτό για το θηλασμό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Οι  μητέρες  που  θηλάζουν  πρέπει  να  απέχουν  από  την  κατανάλωση
κανναβινοειδών. Η παροχή συμβουλών στις μητέρες να διακόψουν το θηλασμό αν δεν
μπορούν να σταματήσουν  να χρησιμοποιούν  κανναβινοειδή πρέπει  να  ενσωματώνουν
τους γνωστούς κινδύνους που υπάρχουν και στην διατροφή με το βρεφικό γάλα. Η έκθεση
σε κανναβινοειδή μέσω του γάλακτος δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο για το
νεογνό, αλλά δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες μελέτες για αυτό. Σε κάθε περίπτωση, τα
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μωρά πρέπει να παρακολουθούνται στενά.
Παρά την  άφθονη  ψυχαγωγική  χρήση  κανναβινοειδών  από  γυναίκες  αναπαραγωγικής
ηλικίας, ελάχιστα είναι γνωστά για τη χρήση της κάνναβης και τη γαλουχία. Η γραμμή
βοήθειας  Motherisk  Program’s  Alcohol  and  Substance  Use  Helpline  λαμβάνει  περίπου
τρεις κλήσεις την εβδομάδα σχετικά με τη χρήση κάνναβης από θηλάζουσες μητέρες για
ψυχαγωγικούς  σκοπούς  ή  για  θέματα  υγείας,  όπως  κατάθλιψη,  άγχος  ή  πόνος.  Οι
ερωτήσεις προέρχονται από τους ίδιους τους γονείς, τους φίλους, τους συγγενείς και τους
παρόχους  υγειονομικής  περίθαλψης  που  ανησυχούν  για  την  έκθεση  των  μωρών  που
θηλάζουν.
Η κάνναβη είναι μια ακατέργαστη παρασκευή των φύλλων και των ανθισμένων κορυφών
του φυτού Cannabis sativa. Συνήθως καπνίζεται και εισπνέεται, αλλά μπορεί επίσης να
καταναλωθεί και από το στόμα. Οι ψυχολογικές επιδράσεις της κάνναβης περιλαμβάνουν
ευφορία, χαλάρωση, επιβράδυνση σκέψης και χρόνου αντίδρασης, αλλοιωμένη αντίληψη,
μειωμένο  συντονισμό  και  απόδοση  κίνησης,  κακή  βραχυπρόθεσμη  μνήμη,  μειωμένη
προσοχή και κρίση, κρίσεις πανικού, άγχος, ζάλη και γενική δυσκολία στην έκφραση ακόμη
και  απλών  σκέψεων  σε  λέξεις.  Άλλες  επιδράσεις  περιλαμβάνουν  αυξημένο  καρδιακό
ρυθμό,  κοκκινωπά  μάτια,  ζάλη,  ξηροστομία,  αυξημένη  όρεξη,  ναυτία,  αναπνευστική
διαταραχή και δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι η κύρια ψυχοδραστική ένωση στη κάνναβη.
Εκτός από την THC, ο καπνός της κάνναβης περιέχει περισσότερες από 150 άλλες ενώσεις.
Η THC απορροφάται από τον γαστρεντερικό σωλήνα και τους πνεύμονες και, με μεγάλη
λιποφιλία,  κατανέμεται  ταχέως  στον  εγκέφαλο  και  στον  λιπώδη  ιστό  και  δεσμεύεται
εκτενώς στις πρωτεΐνες του πλάσματος (97%). Η THC μεταβολίζεται στο ήπαρ και  έχει
χρόνο ημίσειας ζωής αποβολής 20 έως 36 ώρες. Σε χρόνιους χρήστες, ο χρόνος ημιζωής
μπορεί να διαρκέσει έως και 4 ημέρες επειδή αποθηκεύεται σε σωματικό λίπος. μπορεί να
ανιχνευθεί έως και ένα μήνα μετά την τελευταία χρήση. Αποβάλλεται στα ούρα και τα
κόπρανα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Η διέλευση του THC στο μητρικό γάλα δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. Μια μελέτη του Perez-
Reyes και του Wall  το 1982 υποδεικνύει ότι  η THC εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα σε
μέτριες ποσότητες. Με βάση τα ευρήματά τους, το 0,8% της προσαρμοσμένης κατά βάρος
πρόσληψης μίας μητέρας από ένα τσιγαριλίκι  θα προσλαμβάνεται  από ένα βρέφος σε
έναν θηλασμό (δηλαδή, το μωρό θα λαμβάνει το 0,8% της δόσης της μητέρας του ανά
κιλό). Σε μεγάλους χρήστες, ο λόγος γάλακτος-προς-πλάσμα (δηλαδή τα επίπεδα στο γάλα
έναντι των επιπέδων στο μητρικό αίμα) ήταν τόσο υψηλός όσο το 8:1. Μελέτες σε ζώα
υποδεικνύουν ότι η κάνναβη μπορεί να μειώσει την ποσότητα γάλακτος που παράγεται
από την  καταστολή της  παραγωγής  προλακτίνης  και  ενδεχομένως με  άμεση επίδραση
στους  μαστικούς  αδένες.  Δεν  υπάρχουν  ανθρώπινα  δεδομένα  που  να  επιβεβαιώνουν
αυτές τις παρατηρήσεις.
Το 1990, μια μελέτη από τους Astley και Little πρότεινε ότι η έκθεση σε THC μέσω του
μητρικού γάλακτος κατά το πρώτο μήνα ζωής θα μπορούσε να οδηγήσει  σε μειωμένη
κινητική  ανάπτυξη  στην  ηλικία  του  ενός  έτους.  Δεν  έχουν  μελετηθεί  επαρκώς  οι
επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη νευροανάπτυξη. Ληθαργικότητα, λιγότερο συχνή σίτιση
και μικρότεροι χρόνοι σίτισης είναι οι άλλες παρατηρήσεις που έχουν αναφερθεί μετά την
έκθεση των μωρών στην THC μέσω του μητρικού γάλακτος. Η ικανότητα της μητέρας να
θάλψει και να φροντίσει το παιδί της μπορεί να διακυβευθεί, επειδή η κάνναβη μπορεί να



επηρεάσει τη διάθεση και την κρίση της.
Το μητρικό γάλα είναι το καλύτερο φαγητό για τα μωρά. Περιέχει κατάλληλες ποσότητες
υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών, μεταλλικών στοιχείων, βιταμινών και ορμονών καθώς
και  μητρικών  αντισωμάτων.  Ψυχολογικά,  ο  θηλασμός  διευκολύνει  τη  σύνδεση  μεταξύ
μητέρας και παιδιού”.

Σε μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που δημοσιεύθηκε το 2005,
οι γιατροί Josephine Djulus, Myla Moretti και Gideon Koren διατύπωσαν τα
εξής:
“Με χρόνια χρήση, η THC μπορεί να συσσωρευτεί στο ανθρώπινο γάλα σε
υψηλές  συγκεντρώσεις.  Επειδή  ο  εγκέφαλος  του  μωρού  εξακολουθεί  να
σχηματίζεται, η THC θα μπορούσε να επηρεάσει, θεωρητικά, την ανάπτυξη
του εγκεφάλου. Είναι επίσης σημαντικό να αποφευχθεί η περιβαλλοντική
έκθεση στον καπνό κάνναβης της μητέρας. Οι θηλάζουσες μητέρες πρέπει
να παραπέμπονται σε κατάλληλες υπηρεσίες για παροχή συμβουλών”.

Υπάρχουν επίσης  αξιοπρεπείς  ενδείξεις  ότι  τα βρέφη μεταβολίζουν κάποιο
από αυτό το THC. Αν και οι συνέπειες του μεταβολισμού της ένωσης είναι
άγνωστες.  Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που δημοσιεύθηκε το 2009
από το Journal of Toxicology εξηγεί ότι ένα βρέφος θα βγει θετικό σε έλεγχο[9]
για THC στα ούρα του για 2-3 εβδομάδες μετά την κατανάλωση γάλακτος από
μητέρα που καταναλώνει κάνναβη.
[9] Aurélia Garry, Virginie Rigourd, Ammar Amirouche, Valérie Fauroux, Sylvie Aubry, 
Raphaël Serreau “Cannabis and Breastfeeding” (Κάνναβη και θηλασμός) Journal of 
Toxicology Volume 2009, Article ID 596149, 5 pages
https://www.hindawi.com/journals/jt/2009/596149/abs/ 
Περίληψη
“Η κάνναβη που  προέρχεται  από φυτό  κάνναβης,  το  Cannabis  sativa,  χρησιμοποιείται
τόσο ως ουσία αναψυχής όσο και ως φάρμακο. Είναι μια διαδεδομένη παράνομη ουσία,
που γενικά καπνίζεται λόγω των παραισθησιογόνων ιδιοτήτων της. Λίγα είναι γνωστά για
τις δυσμενείς επιπτώσεις της μεταγεννητικής έκθεσης στη κάνναβη μέσω του θηλασμού,
λόγω έλλειψης μελετών σε θηλάζουσες γυναίκες. Η δραστική ουσία της κάνναβης είναι η
δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Μερικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
θα  μπορούσε  να  μειώσει  την  κινητική  ανάπτυξη  του  παιδιού  σε  ηλικία  ενός  έτους.
Επομένως,  η  χρήση κάνναβης  και  η  κατάχρηση άλλων ουσιών όπως το  οινόπνευμα,  ο
καπνός ή η κοκαΐνη πρέπει να αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Οι μητέρες
που χρησιμοποιούν κάνναβη πρέπει να σταματήσουν το θηλασμό ή να ζητήσουν ιατρική
βοήθεια για να σταματήσουν τη χρήση κάνναβης, προκειμένου να παράσχουν στο μωρό
της όλα τα οφέλη του ανθρώπινου γάλακτος”.

Πιθανές συνέπειες

https://www.hindawi.com/journals/jt/2009/596149/abs/


Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ο εγκέφαλος ενός μωρού βρίσκεται σε ένα
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Επειδή η THC είναι μια ψυχοδραστική ουσία, οι
επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί σχετικά
με την επίδραση του κανναβινοειδούς στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Αλλά,
όπως συμβαίνει τώρα, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια είναι τα συνολικά
αποτελέσματα  του  φυτού  σε  υγιή,  αναπτυσσόμενα  βρέφη.  Ακολουθούν
μερικές μελέτες που υπογραμμίζουν πιθανούς κινδύνους:

Μελέτη 1: Τεχνικές δεξιότητες



Μία από τις πιο συχνά αναφερόμενες μελέτες για τη κάνναβη και το θηλασμό
δημοσιεύθηκε το 1990[10]. Η μελέτη εξέτασε 136 βρέφη, 68 από τα οποία
είχαν εκτεθεί στη κάνναβη μέσω του μητρικού γάλακτος. Η μελέτη διαπίστωσε
ότι τα βρέφη που κατανάλωναν ίχνη THC στο μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια
του  πρώτου  μήνα  μετά  τη  γέννησή  τους  εμφάνισαν  μειωμένες  κινητικές
δεξιότητες κατά το πρώτο έτος της ηλικίας τους. Τα βρέφη που εκτέθηκαν σε
ίχνη  THC  στο  τρίμηνο  και  όχι  εντός  του  πρώτου  μήνα  δεν  εμφάνισαν
μειωμένες κινητικές ή γνωσιακές δεξιότητες.
[10] Astley SJ, Little RE “Maternal marijuana use during lactation and infant development
at one year” (Η χρήση κάνναβης από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της γαλουχίας και η 
ανάπτυξη των βρεφών σε ένα έτος) Neurotoxicol Teratol. 1990 Mar-Apr;12(2):161-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2333069
Περίληψη
“Η προγεννητική έκθεση σε κάνναβη σχετίζεται με δυσμενείς περιγεννητικές επιδράσεις.
Πολύ λίγα είναι γνωστά για την επίδραση της μεταγεννητικής έκθεσης στην κάνναβη στην
ανάπτυξη των βρεφών. Η μεταγεννητική έκθεση μπορεί να οφείλεται στη μητρική χρήση
της κάνναβης κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC)
μεταφέρεται και συμπυκνώνεται στο μητρικό γάλα και απορροφάται και μεταβολίζεται
από το βρέφος που θηλάζει. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της έκθεσης
του βρέφους στη κάνναβη μέσω του μητρικού γάλακτος και της κινητικής βρεφικής και
πνευματικής  ανάπτυξης  σε  ηλικία  ενός  έτους.  Εκατόν  τριάντα  έξι  θηλάζοντα  βρέφη
αξιολογήθηκαν  σε  ηλικία  ενός  έτους  για  κινητική  και  ψυχική  ανάπτυξη.  Εξήντα  οκτώ
βρέφη  εκτέθηκαν  στη  κάνναβη  μέσω  του  μητρικού  γάλακτος.  Επιπλέον  68  βρέφη
συγκρίθηκαν με τα βρέφη που εκτίθενται σε κάνναβη, σε έκθεση κατανάλωσης αλκοόλης
από την μητέρα προ και μετά τον τοκετό και με την χρήση καπνού. Η έκθεση σε κάνναβη
μέσω του γάλακτος  της  μητέρας  κατά τη  διάρκεια  του πρώτου μήνα μετά τον  τοκετό
φαίνεται να συνδέεται με μείωση της ανάπτυξης της κίνησης των βρεφών σε ηλικία ενός
έτους”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2333069


Συνολικά,  παρόλο  που  αυτή  η  μελέτη  υποδηλώνει  ότι  η  κάνναβη  και  ο
θηλασμός στον πρώτο μήνα του μωρού μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην κινητική ανάπτυξη, οι συντάκτες της μελέτης συμπεραίνουν:
“Εν ολίγοις, αν και η έκθεση σε κάνναβη κατά τη διάρκεια της γαλουχίας
σχετίζεται  με  μειωμένη  κινητική  ανάπτυξη  των  βρεφών,  αυτό  το
αποτέλεσμα  θα  πρέπει  να  ερμηνεύεται  προσεκτικά  λόγω  της
προκαταρκτικής  φύσης  αυτής  της  μελέτης.  Δεν  μπορεί  κανείς  να
συμπεράνει από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ ότι η έκθεση σε
κάνναβη  κατά  τη  διάρκεια  της  γαλουχίας  παρεμποδίζει  την  κινητική
ανάπτυξη σε ηλικία ενός έτους ή ότι η έκθεση προγεννητικά σε κάνναβη δεν
βλάπτει την κινητική ανάπτυξη. Η έκθεση σε κάνναβη κατά τη διάρκεια της
γαλουχίας φαινόταν να είναι ένας καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για
την ανάπτυξη της κίνησης των βρεφών, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι η σχέση είναι μία αιτία και αποτέλεσμα”.

Μελέτη 2: Αυξημένοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του 2012[11] που δημοσιεύθηκε
στο Clinical Lactation, τα μωρά που έχουν εκτεθεί σε THC μέσω του μητρικού
γάλακτος έχουν αυξημένο κίνδυνο να βιώσουν τα εξής:
* Αυξημένος τρόμος
* Φτωχό αντανακλαστικό πιπίλισμα
* Μειωμένος χρόνος σίτισης
* Αργή αύξηση βάρους
* Αλλαγές στις οπτικές απαντήσεις
* Καθυστερημένη ανάπτυξη κίνησης
[11] “Marijuana Use and Breastfeeding” (Χρήση κάνναβης και θηλασμός) 



http://dhss.alaska.gov/dpa/Documents/dpa/programs/nutri/wic/newsletters/
2012-12-07/MarijuanaBreastfeeding.pdf 

Ωστόσο,  αυτή  η  επισκόπηση  υπογράμμισε  επίσης  τη  δυσκολία  στην
αποτελεσματική μελέτη της χρήσης κάνναβης[11] σε θηλάζουσες μητέρες και
δήλωσε  ότι  οποιαδήποτε  αποτελέσματα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  με
προσοχή.
[12] “Marijuana” (Κάνναβη) https://herb.co/marijuana 

Σημαντικά σημεία διαφωνίας

Αν  και  η  παραπάνω  έρευνα  έχει  επισημάνει  μερικά  πιθανά  μεγάλα
μειονεκτήματα για τη  χρήση κάνναβης κατά τη διάρκεια της  εγκυμοσύνης,
άλλες  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  η  χρήση  κάνναβης  στον  θηλασμό δεν  έχει
εμφανή αποτελέσματα. Γιατί συμβαίνει αυτό, είναι άγνωστο, αλλά μπορεί εν
μέρει να οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεαροί εγκέφαλοι δεν επεξεργάζονται
την THC με τον ίδιο τρόπο όπως ο εγκέφαλος των ενηλίκων.

Η έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2004 από τον Ester Fride, που αναφέρθηκε
νωρίτερα,  πρότεινε ότι  τα παιδιά μπορεί  να είναι  λιγότερο ευαίσθητα στις
ψυχοδραστικές  επιδράσεις  της  THC.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  οι
κανναβινοειδείς  υποδοχείς  δεν  εκφράζονται  πλήρως  σε  αναπτυσσόμενους
οργανισμούς.  Το  γεγονός  αυτό  οδήγησε  την  Fride  να  υποδείξει  ότι  τα
κανναβινοειδή  πρέπει  να  εξεταστούν  ως  πιθανή  θεραπεία  για  ορισμένες
παιδιατρικές ασθένειες όπως η κυστική ίνωση. Φυσικά, αυτό το επιχείρημα
είναι  σχετικά  αρκετά  παράτολμο,  όσον  αφορά  τα  νεογνά  και  απαιτούνται
κλινικές δοκιμές για να καθοριστεί αν αυτό είναι ακριβές ή όχι.

https://herb.co/marijuana
http://dhss.alaska.gov/dpa/Documents/dpa/programs/nutri/wic/newsletters/2012-12-07/MarijuanaBreastfeeding.pdf
http://dhss.alaska.gov/dpa/Documents/dpa/programs/nutri/wic/newsletters/2012-12-07/MarijuanaBreastfeeding.pdf


Εν  τω  μεταξύ,  εδώ  είναι  μερικές  μελέτες  που  βρήκαν  διαφορετικά
αποτελέσματα από αυτά που αναφέρθηκαν νωρίτερα:

Μελέτη 3: Δεν υπάρχουν εμφανή αποτελέσματα

Μια  μελέτη  στην  οποία  ηγήθηκε  η  Katherine  Tennes  το  1982[12]
παρακολούθησε 756 γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Από
αυτή την ομάδα, το 34% ήταν χρήστες κάνναβης. Η Tennes και η ομάδα της
χρησιμοποίησαν μια μεγάλη ποικιλία δοκιμών και ερωτηματολογίων για να
ζυγίσουν τους παράγοντες σχεδόν από όλα, όπως το βάρος κατά τη γέννηση,
την  ηλικία  κύησης,  τα  χαρακτηριστικά  συμπεριφοράς  και  τις  καθημερινές
ρουτίνες υγειονομικής περίθαλψης. Τα παιδιά των μητέρων που κατανάλωναν
κάνναβη  κατά  τη  διάρκεια  του  θηλασμού  αξιολογήθηκαν.  Σε  ηλικία  ενός
έτους, αξιολογήθηκαν εκ νέου με την λίστα αξιολόγησης Bayley Infant Scale of
Mental and Motor Development and Behavior Checklist.
[12] Tennes K, Avitable N, Blackard C, Boyles C, Hassoun B, Holmes L, Kreye M “Marijuana: 
Prenatal and Postnatal Exposure in the Human” (Κάνναβη: Προγεννητική και 
μεταγεννητική έκθεση στον άνθρωπο) NIDA Res Monogr. 1985;59:48-60.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3929132 
https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/048-060_Tennes.pdf 

Η  μελέτη  δεν  διαπίστωσε  αναπτυξιακές  διαφορές  σε  βρέφη  μητέρων  που
κατανάλωναν κάνναβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
Ενώ άλλες μελέτες είχαν διαπιστώσει ότι τα βρέφη που κατανάλωναν μητρικό
γάλα  που  περιείχε  THC  παρουσίασαν  τρόμο  και  ανεξέλεγκτη  κίνηση,  δεν
υπήρχαν ενδείξεις  αυτών των συμπτωμάτων σε αυτή τη  μελέτη.  Η  Tennes
κατέληξε:

https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/048-060_Tennes.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3929132


“Παρόλο που τα αποδεικτικά στοιχεία για τις επιδράσεις στη λειτουργία του
κεντρικού νευρικού συστήματος στο νεογνό είναι ασαφή και δεν υπάρχουν
πειστικές  ενδείξεις  επιδράσεων που διαρκούν μέχρι  την  ηλικία  του  ενός
έτους,  η  πιθανότητα επιδράσεων σε  πιο  σύνθετες  γνωστικές  λειτουργίες
που αναπτύσσονται μετά την παιδική ηλικία, ιδιαίτερα αυτή της απόκτησης
της λεκτικής μάθησης, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα”.

Μελέτη 4: Η γενική συναίνεση

Τα National Institutes of Health αναγνωρίζουν επίσης ότι οι βλάβες της χρήσης
κάνναβης κατά το θηλασμό δεν είναι  απολύτως σαφείς.  Σε μια έκθεση[13]
σχετικά με την κάνναβη και τον θηλασμό που βρέθηκε στη βάση δεδομένων
του NIH, εξηγείται ότι:
“Επειδή ο θηλασμός μπορεί  να μετριάσει  κάποιες από τις  συνέπειες του
καπνίσματος  και  ελάχιστες  ενδείξεις  σοβαρής  βλάβης  των  βρεφών,
φαίνεται  προτιμότερο  να  ενθαρρυνθούν  οι  μητέρες  που  χρησιμοποιούν
κάνναβη να συνεχίσουν τον θηλασμό ενώ ελαχιστοποιούν την έκθεση του
βρέφους σε καπνό κάνναβης και μειώνουν τη χρήση κάνναβης”.
[13] “Cannabis (Drug Levels and Effects)” (Η κάνναβη (Επίπεδα και επιδράσεις ουσιών)) 
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+lactmed:@term+@DOCNO+693

Πού μας αφήνει αυτό;
Mama Talks w Jeanna Hoch: Cannabis Convo / Mama Talks με την Jeanna

Hoch: Η συζήτηση για την κάνναβη
https://youtu.be/wDkvaJcQiYk 

Youtube βίντεο διάρκειας 00:36:25
Ζωντανή μετάδοση στις 30 Οκτωβρίου 2015

https://youtu.be/wDkvaJcQiYk
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+lactmed:@term+@DOCNO+693


Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη κάνναβη και το θηλασμό απέχουν
πολύ από το να είναι οι επιθυμητές. Ενώ οι μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η
THC  μπορεί  να  μεταφερθεί  σε  βρέφη  μέσω  του  μητρικού  γάλακτος,  οι
ακριβείς συνέπειες δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.  Αυτό που γνωρίζουμε,
ωστόσο,  είναι  ότι  υπάρχουν  πολλές  γυναίκες  εκεί  έξω  που  έχουν
χρησιμοποιήσει κάνναβη καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους για να
αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως ακραίες πρωινές ναυτίες και θέματα άγχους
και ψυχικής υγείας.

Μια Κανναβομαμά (Cannamamma),  η Jeanna Hoch,  μοιράζεται  την ιστορία
της με την κάνναβη σε ένα εξαιρετικό άρθρο στο Ladybud[14]:
“Η  κάνναβη  με  έσωσε  στην  εγκυμοσύνη  μου  στον  γιο  μου,  έκανε  την
εγκυμοσύνη μου στην κόρη μου ανεκτή και με βοηθά στην καθημερινή μου
ζωή. Δεν με νοιάζει αν με πιστέψεις. Με νοιάζει να με αφήσετε στην ησυχία
μου. Ξέρω το τι έχει κάνει για μένα η κάνναβη και γνωρίζω γυναίκες που
υποστηρίζουν  την  κάνναβη  ως  σωτήρα  τους.  Ξέρω  επίσης  γυναίκες  που
αναγκάστηκαν  να  σταματήσουν  το  θηλασμό.  Ξέρω  γυναίκες  που
αναγκάστηκαν  να  παρακολουθήσουν  μαθήματα  γονεϊκής  ανατροφής.
Γνωρίζω γυναίκες που τους έχουν πάρει τα παιδιά τους από το σπίτι τους
[...]
Εάν είσαι ένα πείσμων κριτικός ίσως να αναρωτιέσαι το πώς ο 10χρονος
σήμερα γιος μου, από την πρώτη μου εγκυμοσύνη στην οποία επέλεξα την
κάνναβη αντί των Phenergan και Zofran για τη θεραπεία της hyperemesis
gravidarum,  έχει  εξελιχτεί.  Περήφανα  θα  σου  πω  ότι  φέτος  είναι  στην
πέμπτη  τάξη  και  ξεκινά  το  πέμπτο  του  σχολικό  έτος  ως  μαθητής
αναγνωρισμένος  ως  HGT  (Highly  Gifted  and  Talented  /  εξαιρετικά
προικισμένος και ταλαντούχος)”.
[14] “Cannamama: I Breastfeed and Use Cannabis” (Cannamama: Θήλαζα και 
χρησιμοποιούσα κάνναβη) http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-
breastfeed-and-use-cannabis/

Ένας σκληρός κόσμος για κανναβομαμάδες

http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-breastfeed-and-use-cannabis/
http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-breastfeed-and-use-cannabis/


Η  δήλωση  της  Hoch  πηγαίνει  χέρι-χέρι  με  μια  “ξεχασμένη”  μελέτη  στην
Τζαμάικα που δημοσιεύτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990[15].  Ενώ η
μελέτη  δεν  επικεντρώθηκε  ειδικά  στο  θηλασμό,  τα  αποτελέσματα
διαπίστωσαν ότι  δεν υπήρχε γνωστική ή κινητική διαφορά μεταξύ παιδιών
από μητέρες που καπνίζουν κάνναβη και εκείνων που δεν το έκαναν.
[15] “Jamaican Study Gives Surprising Insight Into Marijuana During Pregnancy” (Μελέτη 
στην Τζαμάικα δίνει μια ματιά έκπληξη για την κάνναβη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-
into-cannabis-pregnancy 

Αυτό όμως που διαπίστωσαν οι ερευνητές ήταν ότι η γνωστική επιτυχία ενός
παιδιού εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβασή που αυτό είχε στην
κανονική  σχολική  εκπαίδευση  και  την  παρουσία  ενός  διεγερτικού
περιβάλλοντος.  Η  μελέτη  κατέληξε  σε  συμπέρασμα  όταν  τα  παιδιά  ήταν
ηλικίας πέντε ετών και δεν έχει γίνει καμία παρακολούθηση για να ελεγχθούν
οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κατανάλωσης κάνναβης προγεννητικά.

Οι  γυναίκες  που  καταναλώνουν  κάνναβη  ενώ  θηλάζουν  αντιμετωπίζουν
σημαντικούς κινδύνους. Δεν είναι απαραιτήτως από τις επιδράσεις του ίδιου
του βοτάνου (αυτές είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό απροσδιόριστες), αλλά από
την σοβαρή κοινωνική κρίση και από τις σκληρές νομικές επιπτώσεις. Η Hoch
εξηγεί  ότι  αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της,  τόσο η ίδια όσο και  το
νεογέννητο  βρέθηκαν  αμέσως  κάτω  από  ελέγχους  για  ουσίες  και
αντιμετώπισαν τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Πίσω  το  2014,  η  μητέρα  Crystal  Cain  από  το  Όρεγκον  αναγκάστηκε  να
υπογράψει μια παραίτηση[16], δηλώνοντας ότι κατανοούσε τους κινδύνους

https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-into-cannabis-pregnancy
https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-into-cannabis-pregnancy


του θηλασμού, ενώ έκανε ιατρική χρήση κάνναβης πριν να της επιτραπεί να
πάρει  το  νεογέννητο  σπίτι  της.  Αν  και  οι  κίνδυνοι  για  την  υγεία  κατά  τον
θηλασμό  και  την  χρήση  κάνναβης  είναι  διφορούμενοι,  οι  μητέρες  που
επιλέγουν να κάνουν φαρμακευτική αγωγή με το βότανο πρέπει να περάσουν
από  πολλές  δοκιμασίες  προκειμένου  να  βρουν  αποτελεσματική,  φυσική
ανακούφιση για πριν και μετά τον τοκετό.
[16] “Smoking Pot and Breast-Feeding: What Are the Risks?” (Το κάπνισμα κάνναβης και ο
θηλασμός: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;) https://www.livescience.com/47373-smoking-
marijuana-breastfeeding-risks.html 

Εάν υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να σας μείνει από αυτό το άρθρο, είναι
ότι  υπάρχει  ένα  τεράστιο  κενό  στην  έρευνα,  όταν  πρόκειται  για  την
κατανόηση  της  επίδρασης  της  κάνναβης  στον  αναπτυσσόμενο  εγκέφαλο.
Πολλές  γυναίκες  χρησιμοποιούν  παρασκευάσματα  κάνναβης  για  τη
διαχείριση  σοβαρών  συμπτωμάτων  κατά  τη  διάρκεια  και  μετά  την
εγκυμοσύνη.  Ωστόσο,  όταν  στραφούμε  στην  επιστήμη,  πολύ  λίγα  είναι
γνωστά για το ποια είναι η μακροπρόθεσμη επίδραση του φυτού στα βρέφη.
Αυτή  τη  στιγμή,  οι  ανεκδοτολογικές  (αδημοσίευτες)  αποδείξεις  είναι  σε
μεγάλο βαθμό σε αντίθεση με τη μικρή έρευνα που είναι διαθέσιμη. Όμως,
δεν  θα έχουμε  καμία σταθερή απάντηση μέχρις  ότου  η  ιατρική  κοινότητα
αποκτήσει νόμιμη άδεια για να μελετήσει το φυτό της κάνναβης σε κλινικές
δοκιμές.

Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #2: Μήπως η κάνναβη έχει αντίκτυπο
στη γονιμότητα;

https://www.livescience.com/47373-smoking-marijuana-breastfeeding-risks.html
https://www.livescience.com/47373-smoking-marijuana-breastfeeding-risks.html


(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Marijuana And Pregnancy #2:
Does Marijuana Have An Impact On Fertility?”

https://herb.co/marijuana/news/fertility-does-marijuana-have-an-impact,
Anna Wilcox, Mar 21, 2016)

Ο αντίκτυπος της κάνναβης στη γονιμότητα είναι ένα καυτό θέμα συζήτησης.
Αποδεικνύεται ότι η έρευνα δείχνει τόσο και καλά νέα όσο και κακά νέα για το
θέμα.

Τα καλά νέα είναι ότι η κάνναβη δεν θα προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες σε
σχέση με την ικανότητά σου να συλλάβεις. Αλλά, ποια είναι τα κακά νέα; Αν
έχεις πρόβλημα να μείνεις έγκυος, η κάνναβη μπορεί να μην σε βοηθήσει σε
αυτό. Εδώ είναι μια συλλογή πληροφοριών για το πώς η κάνναβη επηρεάζει
τη γονιμότητα του ανθρώπου:

Ανδρική γονιμότητα

https://herb.co/marijuana/news/fertility-does-marijuana-have-an-impact


Πρώτα απ’ όλα,  είναι  τελείως δυνατό να γίνεις  πατέρας μετά το κάπνισμα
κάνναβης. Ωστόσο, η πλειοψηφία των διαθέσιμων ερευνών αναγνωρίζει ότι η
κάνναβη μπορεί  να  προκαλέσει  μια  μείωση σε  αυτή την  δυνατότητα.  Εδώ
είναι μια επισκόπηση σχετικά με το πώς η κάνναβη μπορεί να επηρεάσει τη
γονιμότητά σου:

Η τεστοστερόνη

Υπάρχει πολλή διαμάχη σχετικά με την επίδραση της κάνναβης στα επίπεδα
τεστοστερόνης.  Όταν  έρθει  η  ώρα  να  ξεκινήσεις  μια  οικογένεια,  η
τεστοστερόνη  είναι  κάτι  που  πρέπει  να  σε  νοιάζει.  Η  ορμόνη  αυτή  παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη σπέρματος. Έχοντας “χαμηλή Τ”[1] μπορεί να
σημαίνει  χαμηλότερο  αριθμό  σπερματοζωαρίων,  γεγονός  που  καθιστά  πιο
δύσκολο το γίνει η σύλληψη ενός παιδιού.



[1] “Low Testosterone and Infertility” (Χαμηλή τεστοστερόνη και υπογονιμότητα) 
https://www.webmd.com/men/features/infertility#1 

Ένα αρχικό άρθρο που δημοσιεύθηκε το 1981[2] από τους New York Times
συζήτησε  έρευνα  που  διαπίστωσε  ότι  η  κάνναβη  επηρεάζει  την  αρσενική
σεξουαλική  ορμή[2]  σε  δύο  ξεχωριστές  φάσεις.  Κατ’  αρχάς,  η  κάνναβη
αυξάνει  την  τεστοστερόνη  και  άλλες  ορμόνες  που  έχουν  να  κάνουν  με
σεξουαλικότητα.  Δεύτερον,  προκαλεί  αιφνίδιες  πτώσεις  της  τεστοστερόνης.
Κατά  τη  διάρκεια  της  δεύτερης  φάσης,  οι  ερευνητές  διαπίστωσαν  ότι  οι
σεξουαλικές ορμόνες έπεσαν αρκετά κάτω από τα κανονικά επίπεδα.
[2] “STUDY LINKS USE OF MARIJUANA TO A FLUCTUATION IN SEX DRIVE” (Μελέτη συνδέει
την χρήση κάνναβης με διακυμάνσεις στην σεξουαλικότητα) 
https://www.nytimes.com/1981/07/25/us/study-links-use-of-marijuana-to-a-fluctuation-
in-sex-drive.html 
[3] “The Hottest Meal Ticket In Town That Money Can’t Buy” (Το πιο καυτό γεύμα στην 
πόλη που δεν μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα)
https://herb.co/marijuana/news/meet-the-celebrated-chef-who-cooks-secret-marijuana-
dinners-to-promote-pot-culture 

Χρησιμοποιώντας  ζωικά  μοντέλα,  η  Susan  Dalterio  του  University  of  Texas
Health  Center  στο  Σαν  Αντόνιο  διαπίστωσε  ότι  υψηλές  δόσεις  THC
προκάλεσαν στην τεστοστερόνη μια άνοδο μέχρι και 6 φορές πάνω από τα
τυπικά επίπεδα για τα πρώτα 20 λεπτά μετά το κάπνισμα. Σε μικρές δόσεις, η
αιχμή  της  αύξησης  της  τεστοστερόνης  διήρκεσε  περίπου  μία  ώρα  πριν
αρχίσουν και πάλι να πέφτουν τα επίπεδα.

Η πτώση των επιπέδων τεστοστερόνης που βρέθηκαν στη μελέτη της Dalterio
επιβεβαιώνεται  από έρευνα του 1974[4]  και  έρευνα του 1984[5].  Αυτές οι
πρώτες αναφορές έδειξαν ότι η THC και πιθανώς και άλλα κανναβινοειδή[6]
επηρεάζουν την παραγωγή μερικών ειδικών ορμονών.  Οι  εν  λόγω ορμόνες
είναι  η  ωχρινοτρόπος  ορμόνη  (luteinizing  hormone,  LH)  και  η  ορμόνη
διέγερσης  των  ωοθυλακίων  (follicle-stimulating  hormone,  FSH).  Και  οι  δύο
αυτές ορμόνες είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της τεστοστερόνης.
[4] Kolodny RC, Masters WH, Kolodner RM, Toro G “Depression of plasma testosterone 
levels after chronic intensive marihuana use” (Η πτώση των επιπέδων τεστοστερόνης στο 
πλάσμα μετά από χρόνια εντατική χρήση κάνναβης) N Engl J Med. 1974 Apr 
18;290(16):872-4.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4816961 
Περίληψη
“Είκοσι  ετεροφυλόφιλοι  άνδρες ηλικίας 18 έως 28 ετών που χρησιμοποίησαν κάνναβη
τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για τουλάχιστον έξι  μήνες χωρίς τη χρήση
άλλων φαρμάκων κατά το διάστημα αυτό, μελετήθηκαν. Η μέση (± S.E.M.) τεστοστερόνη

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4816961
https://herb.co/marijuana/news/meet-the-celebrated-chef-who-cooks-secret-marijuana-dinners-to-promote-pot-culture
https://herb.co/marijuana/news/meet-the-celebrated-chef-who-cooks-secret-marijuana-dinners-to-promote-pot-culture
https://www.nytimes.com/1981/07/25/us/study-links-use-of-marijuana-to-a-fluctuation-in-sex-drive.html
https://www.nytimes.com/1981/07/25/us/study-links-use-of-marijuana-to-a-fluctuation-in-sex-drive.html
https://www.webmd.com/men/features/infertility#1


πλάσματος (416 ± 34 ng ανά 100 ml) ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε αυτή την ομάδα από
ότι στον μέσο όρο της ομάδας ελέγχου (742 ± 29 ng ανά 100 ml) για τους άνδρες που δεν
είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ κάνναβη. Η μειωμένη τεστοστερόνη σχετίζεται με τη δόση. Η
αποχή από τη χρήση της κάνναβης και η διέγερση με ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη
κατά  τη  διάρκεια  της  συνεχούς  χρήσης  κάνναβης  προκάλεσε  έντονες  αυξήσεις  της
τεστοστερόνης.  Οι  μετρήσεις  της  ηπατικής  λειτουργίας,  των  κυκλοφορούντων
γοναδοτροπινών,  της  προλακτίνης,  της  κορτιζόλης  και  της  θυροξίνης  ήταν  εντός  των
κανονικών ορίων. Έξι  από τους 17 άνδρες (35%) έδειξαν ολιγοσπερμία και δύο άνδρες
ήταν  ανίκανοι.  Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι  η  χρόνια εντατική χρήση της  κάνναβης
μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στην αναπαραγωγική φυσιολογία των αρρένων μέσω
της κεντρικής (υποθαλαμικής ή υπόφυσης) δράσης”.
[5] Harclerode J “Endocrine effects of marijuana in the male: preclinical studies” 
(Ενδοκρινικές επιδράσεις της κάνναβης στους άνδρες: προκλινικές μελέτες) NIDA Res 
Monogr. (Marijuana Effects on the Endocrine and Reproductive Systems) 1984;44:46-64.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6090909 
Περίληψη
“Η κάνναβη επηρεάζει  μια  ποικιλία  ορμονών  που  ρυθμίζονται  από τη  λειτουργία  του
υποθαλάμου και φαίνεται ότι το ψυχοδραστικό συστατικό THC είναι η κύρια ένωση που
είναι υπεύθυνη για αυτή τη δράση. Είναι πιθανόν ότι η THC επηρεάζει αυτές τις ορμόνες
μέσω της ικανότητάς της να μεταβάλλει διάφορους νευρικούς πομπούς στον υποθάλαμο
ή  τους  νευρικούς  πομπούς  στο  ΚΝΣ  που  προσκρούουν  στον  υποθάλαμο.  Οι
ντοπαμινεργικές  και  σεροτονεργικές  ίνες  φαίνονται  ιδιαίτερα  σημαντικές.  Οι  δύο
γοναδοτροπίνες, LH και FSH, που εκκρίνονται από την υπόφυση έχουν μεγάλη σημασία
για  την  αναπαραγωγή  στους  άνδρες.  Και  οι  δύο  γοναδοτροπίνες  φαίνεται  να
ανταποκρίνονται  σε  έναν  απλό  παράγοντα  απελευθέρωσης  από  τον  υποθάλαμο,  τον
GnRH, ο οποίος είναι ευαίσθητος σε νευροδιαβιβαστές κατεχολαμίνης. Η επαγόμενη από
ΤΗC ομάδα αποδέσμευσης GnRH έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της LH και της FSH, οι
οποίες  είναι  υπεύθυνες  για  την  μειωμένη  παραγωγή  τεστοστερόνης  από  τα  κύτταρα
Leydig των όρχεων. Άλλες ορμόνες που μπορεί να έχουν συνεργατική ή ανταγωνιστική
επίδραση  στην  αναπαραγωγή  στους  άνδρες  είναι  οι  φλοιώδεις  ορμόνες  των
επινεφριδίων,  η  προλακτίνη,  οι  θυρεοειδείς  ορμόνες  και  οι  αυξητικές  ορμόνες.  Η THC
φαίνεται να καταστέλλει την προλακτίνη, τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και την
αυξητική ορμόνη ενώ αυξάνει τα στεροειδή των επινεφριδιακών φλοιών. Η χρόνια έκθεση
εργαστηριακών  ζώων,  όπως  αρουραίων,  ποντικών  και  πιθήκων  στη  κάνναβη  και  στα
διάφορα  κανναβινοειδή  στη  κάνναβη,  έχει  αλλάξει  τη  λειτουργία  πολλών  από  τα
βοηθητικά  αναπαραγωγικά  όργανα.  Αναφορές  μειωμένων  βαρών  προστάτη  και
σπερματοδόχου  κυστώδους  ιστού  καθώς και  τροποποιημένης  λειτουργίας  των όρχεων
εξηγούνται εν μέρει από την επίδραση της κάνναβης στη μείωση της τεστοστερόνης στον
ορό που  απαιτείται  για  τη  σωστή  λειτουργία  και  υποστήριξη.  Αν  και  κάποια  από την
αλλαγή  στο  βάρος  των  οργάνων  μπορεί  να  οφείλεται  σε  μειωμένη  παραγωγή
τεστοστερόνης  από  τα  κύτταρα  Leydig  των  όρχεων,  μερικές  από  τις  αλλαγές  βάρους
μπορεί  να  οφείλονται  σε  άμεση  δράση  της  THC  και  ίσως  μερικά  από  τα  άλλα  μη
ψυχοδραστικά  κανναβινοειδή  στη  κάνναβη  στον  ίδιο  τον  ιστό.  Επίσης,  ανησυχούν  οι
αναφορές  ότι  οι  οξείες  θεραπείες  κανναβινοειδών  επηρεάζουν  την  ποιότητα  και  την
ποσότητα  των  σπερματοζωαρίων  που  παράγονται  από  τους  όρχεις.  Το  ερώτημα

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6090909


εξακολουθεί να είναι αναπάντητο ως προς το εάν τα αποτελέσματα που παρατηρούνται
στα  σπερματοζωάρια  οφείλονται  στην  άμεση  δράση  των  κανναβινοειδών  στη
σπερματογένεση  ή  αν  κάποια  από  τα  παρατηρούμενα  αποτελέσματα  μπορεί  να
οφείλονται σε μεταβλητά επίπεδα ορμονών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της
σπερματογένεσης. Η μείωση της τεστοστερόνης και της FSH μπορεί να είναι σημαντική για
την  παραγωγή  των  παρατηρούμενων  αλλαγών  στην  παραγωγή  σπέρματος  από  τους
σπερματοδόχους  σωλήνες.  Πολλές  από  τις  επιδράσεις  στο  ενδοκρινικό  σύστημα  που
προκαλούνται από τη χρόνια θεραπεία των ζώων με THC είναι εντελώς αναστρέψιμες με
το  χρόνο  και  υπάρχει  λόγος  να  πιστέψουμε  ότι  η  ανοχή  αναπτύσσεται  σε  αυτά  τα
αποτελέσματα με οξεία έκθεση σε THC”.
[6] “Top 10 Cannabinoids And What They Do” (Τα 10 καλύτερα κανναβινοειδή και τι 
κάνουν) https://herb.co/marijuana/news/top-10-cannabinoids 

Ωστόσο,  τα  πράγματα  είναι  πιο  περίπλοκα  από  ότι  φαίνονται.  Μια
δημοσίευση πέρυσι[7] στο American Journal of Epidemiology, διαπίστωσε ότι
η χρήση κάνναβης συνδέθηκε στην πραγματικότητα με υψηλότερα επίπεδα
τεστοστερόνης, αλλά χαμηλότερη συνολική ποσότητα σπερματοζωαρίων. Στη
μελέτη αυτή εξετάστηκαν 1.215 Δανοί άντρες ηλικίας 18 έως 28 ετών.  Ένα
επιβλητικό 45% αυτών των νεαρών ανδρών χρησιμοποίησε κάνναβη. Ενώ τα
επίπεδα τεστοστερόνης στους καπνιστές  κάνναβης παρουσίασαν παρόμοια
αύξηση  με  εκείνη  των  καπνιστών  τσιγάρων,  ο  αριθμός  των  βιώσιμων
σπερματοζωαρίων των συμμετεχόντων μειώθηκε κατά μέσο όρο περίπου 29%
σε σύγκριση με τους μη χρήστες.
[7] Gundersen TD, Jørgensen N, Andersson AM, Bang AK, Nordkap L, Skakkebæk NE, 
Priskorn L, Juul A, Jensen TK “Association Between Use of Marijuana and Male 
Reproductive Hormones and Semen Quality: A Study Among 1,215 Healthy Young Men” 
(Σύνδεση μεταξύ της χρήσης της κάνναβης και των αρσενικών αναπαραγωγικών ορμονών 
και της ποιότητας των σπερμάτων: Μια μελέτη μεταξύ 1.215 υγιών νεαρών ατόμων) Am J 
Epidemiol. 2015 Sep 15;182(6):473-81. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26283092 
Περίληψη
“Συνολικά, 1.215 νέοι Δανοί άντρες ηλικίας 18-28 ετών προσλήφθηκαν μεταξύ του 2008
και του 2012 όταν παρακολούθησαν υποχρεωτική ιατρική εξέταση για να προσδιορίσουν
την  καταλληλότητά  τους  για  στρατιωτική  θητεία.  Οι  συμμετέχοντες  έδωσαν  δείγμα
σπέρματος,  ελήφθη  δείγμα  αίματος  και  υποβλήθηκαν  σε  φυσική  εξέταση.
Ανταποκρίθηκαν σε ερωτηματολόγια, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά
με τη χρήση κάνναβης και ψυχαγωγικής χρήσης ουσιών κατά τους τελευταίους 3 μήνες
(καμία χρήση, χρήση μία φορά την εβδομάδα ή λιγότερο ή χρήση περισσότερες από μία
φορές την εβδομάδα). Συνολικά το 45% είχε καπνίσει κάνναβη τους τελευταίους 3 μήνες.
Το τακτικό κάπνισμα κάνναβης περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα συσχετίστηκε με
ένα 28% (διάστημα εμπιστοσύνης 95% (CI): -48, -1) χαμηλότερη συγκέντρωση σπέρματος
και χαμηλότερο συνολικό σπέρμα 29% (95% CI: -46, -1) μετρήθηκε μετά την προσαρμογή
για τους συγχυτικούς παράγοντες. Η συνδυασμένη χρήση κάνναβης περισσότερες από μία
φορές την εβδομάδα και άλλα ψυχαγωγικά φάρμακα μείωσε τη συγκέντρωση σπέρματος

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26283092
https://herb.co/marijuana/news/top-10-cannabinoids


κατά 52% (95% CI: -68, -27) και τον συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων κατά 55% (95% CI:
-71, -31) . Οι καπνιστές κάνναβης είχαν υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης στο ίδιο εύρος
με τους καπνιστές τσιγάρων. Τα ευρήματά μας παρουσιάζουν δημόσιο ενδιαφέρον καθώς
η χρήση κάνναβης είναι κοινή και μπορεί να συμβάλλει σε πρόσφατες αναφορές σχετικά
με την κακή ποιότητα του σπέρματος”.

Δεδομένου  ότι  η  τεστοστερόνη  είναι  μια  βασική  ορμόνη  στην  παραγωγή
σπέρματος, οι ξαφνικές αιχμές και οι πτώσεις στις τιμές που παρατηρούνται
στους καπνιστές  κάνναβης μπορεί  να ευθύνονται  εν  μέρει  για τις  χαμηλές
μετρήσεις. Ωστόσο, απαιτούνται πολύ περισσότερες κλινικές έρευνες για να
κατανοηθεί  το  πώς  τα  κανναβινοειδή  επηρεάζουν  τις  βασικές
αναπαραγωγικές λειτουργίες.

Παραγωγή σπέρματος

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες κακές ειδήσεις για τους άντρες που αγαπούν
την  κάνναβη  και  είναι  κάτω  των  30  ετών.  Σύμφωνα  με  μια  μελέτη  που
δημοσιεύτηκε[8]  στο  Human Reproduction το 2014,  το κάπνισμα κάνναβης
αλλάζει τακτικά το μέγεθος και το σχήμα του σπέρματος σου. Οι ερευνητές
του  University  of  Sheffield  διαπίστωσαν  ότι  οι  πιθανότητες  παραγωγής  μη
ομαλής διαμόρφωσης σπερματοζωαρίων, αυξάνονται στους νέους άντρες που
χρησιμοποιούν  κάνναβη.  Η  αφθονία  των  ανώμαλων  κυττάρων
σπερματοζωαρίων  μπορεί  να  θέσει  την  διαδικασία  αναπαραγωγής  σε
προκλήσεις.
[8] “Sperm size and shape in young men affected by cannabis use” (Το μέγεθος και το 
σχήμα του σπέρματος σε νέους άνδρες που έχουν επίδραση από τη χρήση κάνναβης) 
https://herb.co/marijuana/news/fertility-does-marijuana-have-an-impact 

https://herb.co/marijuana/news/fertility-does-marijuana-have-an-impact


Η μελέτη είναι  μία από τις μεγαλύτερες μέχρι  σήμερα που διερευνούν τις
επιπτώσεις του τρόπου ζωής στη γονιμότητα. 2.249 άνδρες από 14 κλινικές
γονιμότητας  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  αποστέλλονται  στο  σπίτι  με  ένα
λεπτομερές  ερωτηματολόγιο  για  τον  τρόπο  ζωής  τους.  Από  τους
συμμετέχοντες, 318 άνδρες είχαν δείγματα που περιείχαν λιγότερο από 4%
φυσιολογικό, υγιές σπέρμα.

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου με τα
δείγματα  που  περιέχουν  κυρίως  μη  φυσιολογικό  σπέρμα,  βρήκαν  μερικά
ενδιαφέροντα  πράγματα.  Πρώτον,  τα  δείγματα  από  άντρες  που  έκαναν
εκσπερμάτωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν δύο φορές πιο πιθανό
να έχουν χαμηλές  μετρήσεις  κανονικού σπέρματος.  Εάν ο εν  λόγω άνδρας
ήταν κάτω των 30 ετών, τότε ήταν πιθανό ότι είχε χρησιμοποιήσει κάνναβη
μέσα στους τρεις μήνες πριν βάλει σε δοκιμασία τους μικρούς στρατιώτες του.

Ο επικεφαλής συγγραφέας Dr. Allan Pacey είπε στο The Independent[9]:
“Διαπιστώσαμε ότι η κάνναβη διπλασίασε τον κίνδυνο των ανδρών κάτω
των 30  ετών να έχουν φτωχό σπέρμα -  στατιστικά αυτό απέβη από την
ανάλυση.  Νομίζω  ότι  είναι  ένα  πραγματικό  αποτέλεσμα,  και  δεν  έχει
παρουσιαστεί πριν με τόσο ισχυρό τρόπο”.
[9] “Cannabis doubles younger men's risk of infertility, study finds” (Η κάνναβη 
διπλασιάζει τον κίνδυνο νεανικής ανδρικής υπογονιμότητας, διαπιστώνει μελέτη) 
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/cannabis-
doubles-younger-mens-risk-of-infertility-study-finds-9487046.html

Τα καλά νέα είναι ότι το νέο σπέρμα αναγεννάτε σε κύκλους των 74 ημερών.
Αν λοιπόν έχεις  μπει  σε διαδικασία να ξεκινήσεις  οικογένεια και  δεν έχεις
επιτυχία,  το  να  αφήσεις  για  λίγο  το  βότανο  μέχρι  το  σώμα  σου  να
δημιουργήσει  ένα  νέο  κύκλο  στρατευμάτων,  αυτό  θα  μπορούσε  να
επαναφέρει τα πράγματα στο φυσιολογικό τους. Έχοντας δώσει για έλεγχο το
σπέρμα σου σε μια κλινική γονιμότητας μπορεί επίσης να σου πει και το πόσο
υγιή είναι αυτό στην πραγματικότητα. Ακόμα κι αν καπνίζεις κάνναβη, και πάλι
μπορεί να έχεις αρκετό υγιές σπέρμα για να γίνει η σύλληψη.

Γυναικεία γονιμότητα

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/cannabis-doubles-younger-mens-risk-of-infertility-study-finds-9487046.html
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Η  γυναικεία  γονιμότητα  είναι  ένα  απίστευτα  περίπλοκο  φαινόμενο.  Δεν
περιλαμβάνει  μόνο  την  ικανότητα  να  μείνει  κάποια  έγκυος,  αλλά
περιλαμβάνει το επιστημονικό θαύμα της ανάπτυξης ενός άλλου ανθρώπινου
όντος μέσα σε μια γυναίκα. Οι βιοχημικές διεργασίες που επιτρέπουν τη ζωή
να  αναπτυχθεί  και  να  μεγαλώσει  μέσα  στη  μήτρα  είναι  απίστευτες  και
υπάρχουν πολλά διαφορετικά σημεία όπου η κάνναβη μπορεί να επηρεάσει
το τι συμβαίνει.

Ωορρηξία



Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της κάνναβης στην ωορρηξία δεν έχουν ακόμη
αποδειχθεί. Η ωορρηξία ή όταν απελευθερώνεται ένα ωάριο, ενεργοποιείται
λόγω της έγκαιρης εμφάνισης μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Αυτή η ορμόνη
είναι  η  ωχρινοτρόπος  ορμόνη  (LH).  Μια  ανασκόπηση  της  κλινικής
βιβλιογραφίας του 2002[10] που δημοσιεύτηκε στο Journal of Pharmacology
διαπίστωσε ότι η κάνναβη μειώνει το επίπεδο της LH που εκκρίνεται από την
υπόφυση. Αυτό δεν πρέπει προκαλεί κάποια έκπληξη, καθώς η LH μειώνεται
επίσης και στους άνδρες.
[10] Brown TT, Dobs AS “Endocrine effects of marijuana” (Ενδοκρινικές επιδράσεις της 
κάνναβης) J Clin Pharmacol. 2002 Nov;42(11 Suppl):90S-96S.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12412841 
Περίληψη
“Στα  35  χρόνια  που  έχουν  περάσει  από  την  απομόνωση  της  δραστικής  ένωσης  της
κάνναβης, της δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλης, έχουν διερευνηθεί ενεργά οι ψυχολογικές
και φυσιολογικές επιπτώσεις της χρήσης της κάνναβης. Ζωικά μοντέλα έχουν δείξει ότι η
χορήγηση  κανναβινοειδών  μεταβάλλει  έντονα  πολλαπλά  ορμονικά  συστήματα,
συμπεριλαμβανομένης  της  καταστολής  των  γοναδικών  στεροειδών,  της  αυξητικής
ορμόνης, της προλακτίνης και της θυρεοειδούς ορμόνης και της ενεργοποίησης του άξονα
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων.  Αυτές  οι  επιδράσεις  προκαλούνται  από  τη
δέσμευση στον ενδογενή υποδοχέα κανναβινοειδών στον ή κοντά στον υποθάλαμο. Παρά
τα  ευρήματα  αυτά  στα  ζώα,  οι  επιδράσεις  στον  άνθρωπο  είναι  ασυνεπείς  και  οι
αποκλίσεις  πιθανόν  οφείλονται  εν  μέρει  στην  ανάπτυξη  ανοχής.  Οι  μακροπρόθεσμες
συνέπειες  της  χρήσης  κάνναβης  στους  ανθρώπους  στα  ενδοκρινικά  συστήματα
παραμένουν ασαφείς”.

Μία από τις μελέτες που αναφέρθηκαν στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
εξέτασε την επίδραση της THC στην ωορρηξία σε πιθήκους. Τα επίπεδα LH
μειώθηκαν κατά 50  έως 80%.  Αυτό προκάλεσε τη  διακοπή της  ωορρηξίας,
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πράγμα που σημαίνει ότι οι ωοθήκες απέτυχαν να παράγουν ένα ωάριο.

Ωστόσο, κάτι αστείο συνέβη μετά από περίπου 3 ή 4 μήνες. Παρόλο που οι
πίθηκοι εξακολουθούσαν να υποβάλλονται σε θεραπεία με THC, η ωορρηξία
και η εμμηνόρροια επανήλθαν στο φυσιολογικό. Καθώς αυξήθηκε η ανοχή για
την  THC,  η  ωορρηξία  και  η  εμμηνόρροια  ξεκίνησαν  αυθόρμητα  ξανά.  Μια
δεύτερη  μελέτη[11]  που  εξέταζε  τη  χορήγηση  από  του  στόματος  THC  σε
πιθήκους  rhesus  είχε  παρόμοια  ευρήματα,  και  αυτοί  οι  πίθηκοι  δεν  είχαν
κανένα πρόβλημα να συλλάβουν ενώ ήταν υπό την επήρεια.
[11] Sassenrath EN, Chapman LF, Goo GP “Reproduction in rhesus monkeys chronically 
exposed to delta-9-tetrahydrocannabinol” (Αναπαραγωγή σε πιθήκους rhesus που 
εκτίθενται χρονίως σε δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη) Adv Biosci. 1978 Jul 22-23;22-
23:501-12.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/116881 
Περίληψη
“Τα δεδομένα αναφέρονται από 46 ζευγαρώματα μεταξύ 11 μη γενετικά τροποποιημένων
αναπαραγωγικών πιθήκων Rhesus και οκτώ συγκρίσιμων αναπαραγωγικών πιθήκων, που
είχαν λάβει ημερήσιες από του στόματος δόσεις Δ9-THC στα 2,4 mg ανά kg για περίοδο 5
ετών. Τα ζευγαρώματα των αναπαραγωγικών πιθήκων που έλαβαν την ουσία δεν έδειξαν
μείωση των αντιλήψεων, αλλά έδειξαν 42% αναπαραγωγική απώλεια για ζευγαρώματα
των  θηλυκών  που  είχαν  υποστεί  αγωγή  με  THC σε  σύγκριση  με  απώλεια  8-11%  για
ζευγαρώματα θηλυκών  που  δεν  έλαβαν  την  ουσία.  Οι  παρατηρούμενες  απώλειες  δεν
σχετίζονταν με την επίδραση στην μητέρα ή τη διάρκεια της λήψης της ουσίας και ήταν μη
ειδικές  σε  σχέση με το  στάδιο της  εγκυμοσύνης,  δηλ.  εμφανίστηκαν ως απορρόφηση,
εκτρώσεις, θάνατοι εμβρύου, θνησιγένειες και νεογνικοί θάνατοι. Οι μη βιώσιμοι θηλυκοί
απόγονοι εμφανίστηκαν κατάφωρα φυσιολογικοί,  αλλά εμφάνισαν ποικιλία μη ειδικών
ανωμαλιών στην ιστοπαθολογική αξιολόγηση.  Οι  βιώσιμες απόγονοι  των μητέρων που
είχαν  υποβληθεί  στην  ουσία  εμφανίστηκαν  επίσης  εντελώς  φυσιολογικές.  Ωστόσο,  τα
αρσενικά βρέφη είχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων. Σε γενικές γραμμές, οι
απόγονοι  μητέρων  που  έχουν  υποστεί  αγωγή  με  THC  έτειναν  να  εμφανίζουν  λεπτές
διαφορές  συμπεριφοράς  από  τους  απογόνους  ελέγχου  τόσο  στην  ανταπόκριση  στα
περιβαλλοντικά ερεθίσματα όσο και στην προσαρμοστικότητα σε κοινωνικά περιβάλλοντα
ομότιμων. Η μη ειδική και μεταβλητή φύση αυτών των επιδράσεων σε ένα ελεγχόμενο
σύστημα δοκιμής πρωτευόντων υποδηλώνει ότι τέτοια αποτελέσματα θα ήταν δύσκολο να
τεκμηριωθούν σε σχέση με τη χρήση κάνναβης στον ανθρώπινο πληθυσμό”.

Σε  μια  συνέντευξη  με  στο  VICE[12],  ο  Dr. Ricardo  Yazigi  του  Shady  Grove
Fertility Center στο Maryland, μας εξηγεί ότι:
“Ο κίνδυνος [υπογονιμότητας] ήταν μεγαλύτερος μεταξύ των γυναικών που
χρησιμοποίησαν κάνναβη μέσα σε ένα χρόνο προσπαθώντας να μείνουν
έγκυες από ότι μεταξύ εκείνων που την είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν,
αλλά δεν υπήρχε σαφής συνέπεια μεταξύ της συχνότητας και της διάρκειας
της χρήσης με το αποτέλεσμα”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/116881


[12] “How Do Illegal Drugs Affect Women’s Fertility?” (Πώς επηρεάζουν οι παράνομες 
ουσίες τη γονιμότητα των γυναικών;) https://www.vice.com/en_us/article/znwkq8/we-
asked-three-doctors-how-illegal-drugs-affect-your-pregnancy-101 

Επίσης ο Dr. Yazigi διατύπωσε:
“...  φαίνεται  ότι  η  επίδραση  πάνω  της  [στην  ωοθυλακιορρηξία]
αποσοβήθηκε  σε  γυναίκες  που  χρησιμοποίησαν  τακτικά  κάνναβη  σε
σύγκριση με εκείνες που κατανάλωναν μόνο κατά καιρούς, ίσως επειδή οι
τακτικοί χρήστες είχαν δημιουργήσει ανοχή στην ουσία”.

Εμφύτευση εμβρύου

Μπορεί  να  έχετε  ακούσει  τα  αστεία  σχετικά  με  τη  κάνναβη  που  λένε  ότι
προκαλεί  το  φαινόμενο  των  “αργών  κολυμβητών”  στους  άνδρες  (δηλ.  την
μειωμένη κινητικότητα στα σπερματοζωάρια), αλλά μπορεί επίσης να υπάρχει
και  κάποια αλήθεια σε αυτήν την αξίωση όταν πρόκειται για το πρόσφατα
γονιμοποιημένο  ωάριο  στις  γυναίκες.  Μια  μελέτη  του  2006[13]  που
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal for Clinical Investigation, διαπίστωσε ότι
η  συχνή  χρήση κάνναβης συσχετίστηκε  με τη  βραδεία μετακίνηση ωαρίων
από τις ωοθήκες στη μήτρα σε ποντίκια.
[13] “Marijuana Use Causes Early Pregnancy Failure” (Η χρήση της κάνναβης προκαλεί 
την πρόωρη αποτυχία στην εγκυμοσύνη) 
https://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060804085719.htm 

Ο χρόνος  είναι  ουσιαστικός[14]  για  ένα  γονιμοποιημένο  ωάριο.  Μόλις  το
σπέρμα  συναντήσει  το  ωάριο,  πρέπει  να  εμφυτευτεί  μέσα  σε  ένα
συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  πριν  χάσει  τη  βιωσιμότητά  του.  Επειδή  η
κάνναβη  μπορεί  να  καθυστερήσει  αυτό  το  ταξίδι,  ένα  πρόσφατα

https://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060804085719.htm
https://www.vice.com/en_us/article/znwkq8/we-asked-three-doctors-how-illegal-drugs-affect-your-pregnancy-101
https://www.vice.com/en_us/article/znwkq8/we-asked-three-doctors-how-illegal-drugs-affect-your-pregnancy-101


γονιμοποιημένο ωάριο μπορεί να μην είναι σε θέση να εμφυτευτεί εγκαίρως
για να ξεκινήσει μια εγκυμοσύνη. Η αποτυχία του εμβρύου να εμφυτευτεί στη
μήτρα είναι μια “πρόωρη αποτυχία εγκυμοσύνης” ή μια πρώιμη αποβολή.
[14] Haibin Wang, Huirong Xie, Yong Guo, Hao Zhang, Toshifumi Takahashi, Philip J. 
Kingsley, Lawrence J. Marnett, Sanjoy K. Das, Benjamin F. Cravatt, Sudhansu K. Dey “Fatty 
acid amide hydrolase deficiency limits early pregnancy events” (Η ανεπάρκεια υδρολάσης
αμιδίου λιπαρού οξέος περιορίζει τα πρόωρα γεγονότα εγκυμοσύνης) J Clin Invest. 2006 
Aug 1; 116(8): 2122–2131.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1523389/ 
Περίληψη
“Η συγχρονισμένη ανάπτυξη του προ-εμφυτευμένου εμβρύου και η διέλευση μέσω του
ωαγωγού στη μήτρα είναι  προϋποθέσεις για εμφύτευση, η δυσλειτουργία των οποίων
συχνά οδηγεί σε αποτυχία εγκυμοσύνης στις γυναίκες. Η σηματοδότηση κανναβινοειδών/
ενδοκανναβινοειδών  μέσω  του  κανναβινοειδούς  υποδοχέα  CB1  είναι  γνωστό  ότι
επηρεάζει την πρώιμη εγκυμοσύνη. Εδώ παρέχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μια
κρίσιμη ισορροπία μεταξύ της σύνθεσης ανανδαμιδίου με εκλεκτική φωσφολιπάση D N-
ακυλοφωσφατιδυλαιθανολαμίνης  D  (N-acylphosphatidylethanolamine–selective
phospholipase D, NAPE-PLD) και της αποικοδόμησής της με υδρολάση αμιδίου λιπαρού
οξέος (fatty acid amide hydrolase, FAAH) σε έμβρυα και στα ωοειδή ποντικού δημιουργεί
τοπικά έναν κατάλληλο ‘τόνο ανανδαμιδίου’ για την κανονική ανάπτυξη των εμβρύων και
τη μεταφορά τους μέσω των ωοθηκών. Η απενεργοποίηση του FAAH που δίδει υψηλότερη
παρουσία  ανανδαμιδίου  ή  η  πειραματική  πρόκληση  υψηλότερων  επιπέδων
κανναβινοειδούς [(-)-Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης] περιορίζει την ανάπτυξη εμβρύου προ-
εμφύτευσης με παρεκκλίνουσα έκφραση των γονιδίων Cdx2, Nanog και Oct3/4 που είναι
γνωστό ότι κατευθύνουν τις προδιαγραφές της χρονογραμμής. Η ελαττωματική μεταφορά
ωοθηκικού  εμβρύου  που  προήλθε  από  την  παρεκκλίνουσα  ενδοκανναβινοειδή
σηματοδότηση  οδήγησε  επίσης  σε  μεταγενέστερη  εμφύτευση  στο  χρόνο  και  φτωχή
έκβαση εγκυμοσύνης.  Η διασταύρωση ανάμεσα σε άγριου τύπου και  Faah-/-  ποντίκια
διασφάλισε αναπτυξιακά ελαττώματα, όχι μεταφορά δια των ωοθηκών, υποδηλώνοντας
ότι η εμβρυϊκή και η μητρική FAAH παίζουν διαφορικούς ρόλους σε αυτές τις διεργασίες.
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η FAAH είναι βασικός μεταβολικός θυροπροστάτης, ο
οποίος ρυθμίζει  τον τόνο ανανδαμιδίου τοπικά για να κατευθύνει τα προ-εμφυτευτικά
γεγονότα που καθορίζουν την τύχη της εγκυμοσύνης. Αυτή η μελέτη αποκαλύπτει αυτό
που πιστεύουμε ότι είναι μια νέα ρύθμιση των διαδικασιών προ-εμφύτευσης, οι οποίες
θα μπορούσαν να είναι κλινικά σχετικές με τη ρύθμιση της γονιμότητας στις γυναίκες”.

Η  αποτυχία  ενός  εμβρύου  να  βρεθεί  στη  σωστή  θέση  στη  μήτρα  αυξάνει
επίσης τον κίνδυνο έκτοπης εγκυμοσύνης. Μια έκτοπη εγκυμοσύνη είναι όταν
ένα  έμβρυο  εμφυτεύεται  στην  σάλπιγγα  και  όχι  στη  μήτρα.  Αυτές  οι
εγκυμοσύνες  είναι  εξαιρετικά  οδυνηρές  και  διακινδυνεύουν  τη  ζωή  της
μητέρας.

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και η αναπαραγωγή

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1523389/


Όταν  χρησιμοποιείς  κάνναβη,  οι  δραστικές  ενώσεις  του  φυτού  που  είναι
γνωστές  ως  κανναβινοειδή  αλληλεπιδρούν  με  ένα  δίκτυο  κυτταρικών
υποδοχέων  γνωστό  ως  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα.  Το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  ρυθμίζει  μια  μεγάλη  ποικιλία  βασικών
λειτουργιών  του  σώματος  και  βοηθά  στη  διατήρηση  της  ομοιόστασης.  Η
ομοιόσταση είναι ένας όρος για την τέλεια, σταθερή ισορροπία μέσα σε έναν
οργανισμό ή ένα φυσικό περιβάλλον.

Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  διαδραματίζει
ζωτικό  ρόλο  τόσο  στα  αρσενικά  όσο  και  στα  γυναικεία  αναπαραγωγικά
συστήματα.  Τα  ενδοκανναβινοειδή  και  οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών[15]
έχουν  βρεθεί  στο  σπερματικό  υγρό[16],  καθώς  και  στις  ωοθήκες[17],  στις
σάλπιγγες[18]  και  τον  πλακούντα[19]  στις  γυναίκες.  Ενώσεις  όπως  το
ανανδαμίδιο,  το  φυσικό  THC  του  σώματος,  μπορούν  να  ξεκινήσουν  την
ωορρηξία[20]  όταν  τα  επίπεδα  είναι  υψηλά.  Αλλά  εάν  θέλουμε  μια
επιτυχημένη  εμφύτευση  εμβρύου,  τα  χαμηλά  επίπεδα  ανανδαμιδίου  είναι
απαραίτητο να υπάρξουν.
[15] “Why Are Cannabinoid Receptors Important?” (Γιατί είναι σημαντικοί οι υποδοχείς 
κανναβινοειδών;) https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-
important 
[16] Schuel H, Burkman LJ, Lippes J, Crickard K, Forester E, Piomelli D, Giuffrida A “N-
Acylethanolamines in human reproductive fluids” (Ν-Ακυλαιθανολαμίνες σε ανθρώπινα 
αναπαραγωγικά υγρά) Chem Phys Lipids. 2002 Dec 31;121(1-2):211-27.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12505702 
Περίληψη
“Οι  Ν-ακυλαιθανολαμίνες  (N-acylethanolamines,  ΝΑΕ)  είναι  μια  σημαντική  οικογένεια
μορίων  σηματοδότησης  λιπιδίων.  Τα  αραχιδονιολεθανολαμίδιο  (ανανδαμίδιο)
(arachidonylethanolamide  /  anandamide,  ΑΕΑ),  το  παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο
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(palmitoylethanolamide,  ΡΕΑ)  και  το  ολεϋλεθανολαμίδιο  (oleoylethanolamide,  ΟΕΑ)
παράγονται από παρόμοιους προδρόμους φωσφολιπιδίων όταν διεγείρονται νευρώνες.
Το  ΑΕΑ  είναι  ένας  ενδογενής  αγωνιστής  (ενδοκανναβινοειδής)  για  τους  υποδοχείς
κανναβινοειδών. Συνδέεται με υψηλότερη συγγένεια με τον τύπο CB1 παρά με τον τύπο
CB2 υποδοχέων κανναβινοειδών. Το ΡΕΑ δεν συνδέεται με τον CB1, ενώ η υπόθεση ότι
αντιδρά με υποθετικούς υποδοχείς τύπου CB2 έχει αμφισβητηθεί. Το ΟΑΕ δεν ενεργοποιεί
επί του παρόντος γνωστούς υποδοχείς κανναβινοειδών, αλλά μιμείται τις επιδράσεις του
ΑΕΑ και των κανναβινοειδών στη μείωση της ικανότητας γονιμοποίησης του σπέρματος
των  θαλάσσιων  αχινών.  Τα  ΟΕΑ και  ΡΕΑ  δρουν  επίσης  ως  ενθαρρυντικές  ενώσεις  με
αναστολή  της  υδρόλυσης  του  ΑΕΑ  από  την  υδρολάση  αμιδίου  λιπαρού  οξέος.  Οι
υποδοχείς κανναβινοειδών ή/και ΑΕΑ υπάρχουν σε αναπαραγωγικά όργανα θηλαστικών,
συμπεριλαμβανομένων των όρχεων, της επιδιδυμίδας, του προστάτη, των ωοθηκών, της
μήτρας, του σπέρματος, του εμβρύου προ-εμφύτευσης και του πλακούντα, καθώς και των
καρκινωμάτων του προστάτη και του μαστού. Αναφέρουμε τώρα ότι η ανάλυση με υγρή
χρωματογραφία  υψηλής  απόδοσης  /  φασματομετρία  μάζας  (high-performance  liquid
chromatography/mass spectrometry, HPLC / MS) δείχνει την παρουσία ΑΕΑ, ΡΕΑ και ΟΕΑ
σε  ανθρώπινο  σπερματικό  πλάσμα,  υγρό  ωοειδούς  μέσου  κύκλου,  ωοθυλακικό  υγρό,
αμνιακό υγρό, γάλα και σε υγρά από κακοήθεις κύστεις ωοθηκών. Προηγούμενες μελέτες
έδειξαν ότι η σηματοδότηση ΑΕΑ μέσω υποδοχέων κανναβινοειδών ρυθμίζει τη δυναμική
χωρητικοποίησης και γονιμοποίησης του ανθρώπινου σπέρματος, την έγκαιρη εμβρυϊκή
ανάπτυξη και την εμφύτευση βλαστοκύστεων στον βλεννογόνο της μήτρας των τρωκτικών,
καθώς και  τον πολλαπλασιασμό των καρκινωμάτων του μαστού και  του προστάτη.  Τα
τρέχοντα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα ΝΑΕ μπορούν επίσης να τροποποιήσουν την
ωρίμανση των ωοθυλακίων και την ωορρηξία, την φυσιολογική και παθολογική λειτουργία
των  ωοθηκών,  τη  φυσιολογία  του  πλακούντα  και  του  εμβρύου,  τη  γαλουχία,  τη
φυσιολογία  των  βρεφών  και  τη  συμπεριφορά  τους.  Συλλογικά,  αυτά  τα  ευρήματα
υποδηλώνουν ότι τα ΝΑΕ στα ανθρώπινα αναπαραγωγικά υγρά μπορεί να βοηθήσουν στη
ρύθμιση  πολλαπλών  φυσιολογικών  και  παθολογικών  διεργασιών  στο  αναπαραγωγικό
σύστημα και υποδηλώνουν ότι τα εξωγενή κανναβινοειδή που διανέμονται από τον καπνό
κάνναβης  μπορεί  να  επηρεάσουν  αυτές  τις  διεργασίες.  Η  μελέτη  αυτή  έχει  πιθανές
συνέπειες για την ιατρική και τη δημόσια πολιτική εξαιτίας της επίπτωσης της κατάχρησης
κάνναβης από τους εφήβους και τους ενήλικες στην κοινωνία μας, των προηγούμενων
τεκμηριωμένων  αναπαραγωγικών  επιδράσεων  της  κάνναβης  και  της  συνεχιζόμενης
συζήτησης για τη φαρμακευτική χρήση της κάνναβης και των κανναβινοειδών”.
[17] El-Talatini MR, Taylor AH, Elson JC, Brown L, Davidson AC, Konje JC “Localisation and 
function of the endocannabinoid system in the human ovary” (Εντοπισμός και λειτουργία 
του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στις ανθρώπινες ωοθήκες) PLoS One. 
2009;4(2):e4579.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19238202
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Παρότι το ανανδαμίδιο (ΑΕΑ) μετρήθηκε σε υγρό ανθρώπινου θυλάκιου και
προτείνεται  ότι  παίζει  ρόλο  στην  ωοθυλακική  ωοθυλακιορρηξία  και  ωριμότητα  των
ωοθηκών, η ακριβής πηγή και ο ρόλος του στην ανθρώπινη ωοθήκη παραμένει ασαφής.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανοσοϊστοχημική εξέταση των φυσιολογικών ωοθηκών
του ανθρώπου έδειξε ότι  το ενδοκανναβινοειδές σύστημα ήταν παρόν και εκφράστηκε

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19238202


ευρέως  στο  μυελό  των  ωοθηκών  και  στον  φλοιό  με  τον  πιο  έντονο  υποδοχέα
κανναβινοειδών 2 (CB2) από ότι η ανοσοαντιδραστικότητα του CB1 στα κοκκώδη κύτταρα
των  αρχέγονων,  πρωτογενών,  δευτερογενών,  τριτογενών  ωοθυλακίων,  και  το  corpus
albicans.  Τα  ένζυμα,  η  υδρολάση αμιδίου  λιπαρού οξέος  (fatty  acid  amide  hydrolase,
FAAH)  και  φωσφολιπάση  D  Ν-ακετυλοφωσφατιδυλαιθανολαμίνης  (N-
acyclphosphatidylethanolamine-phospholipase  D,  NAPE-PLD)  εντοπίστηκαν  μόνο  σε
αναπτυσσόμενα δευτερογενή και τριτογενή ωοθυλάκια και corpule lutea και albicantes. Οι
συγκεντρώσεις AEA των υγρών σε ωοθυλάκια (follicular fluid, FF) των 260 FF δειγμάτων,
που λήφθηκαν από 37 στείρες γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ελεγχόμενη υπερδιέγερση
των ωοθηκών για γονιμοποίηση in vitro και ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος
με  εμβρυομεταφορά,  συσχετίστηκαν  με  μέγεθος  ωοθυλακίων  (P  =  0,03).  Σημαντικά
υψηλότερες συγκεντρώσεις ΑΕΑ FF παρατηρήθηκαν επίσης σε ώριμα ωοθυλάκια (1,43+/
-0,04  nΜ, μέση +/- SEM) σε σύγκριση με τα ανώριμα ωοθυλάκια (1,26+/ -0,06  nΜ), Ρ =
0,0142 και από ωοθυλάκια που περιείχαν μορφολογικά αξιολογημένα ώριμα ωοκύτταρα
(1,56+/ -0,11 nΜ) σε σύγκριση με εκείνο που περιέχει ανώριμα ωοκύτταρα (0,99+/ -0,09
nΜ), Ρ = 0,0011. Η ανάλυση ROC έδειξε ότι ένα επίπεδο FF AEA 1.09  nΜ μπορούσε να
διακρίνει μεταξύ ώριμων και ανώριμων ωοκυττάρων με ευαισθησία 72.2% και ειδικότητα
77.14%, ενώ τα επίπεδα ΑΕΑ στο πλάσμα και τα επίπεδα FF AEA στην ημέρα ανάκτησης
ωαρίων δεν ήταν σημαντικά διαφορετικά (Ρ = 0,23).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι το ΑΕΑ παράγεται στις ωοθήκες,
βρίσκεται  κάτω  από  ορμονικό  έλεγχο  και  παίζει  ρόλο  στην  ωοθυλακιογένεση,  την
ωρίμανση  του  προαγωγικού  ωοθυλακίου,  την  ωριμότητα  των  ωοκυττάρων  και  την
ωορρηξία”.
[18] Gebeh AK, Willets JM, Marczylo EL, Taylor AH, Konje JC “Ectopic pregnancy is 
associated with high anandamide levels and aberrant expression of FAAH and CB1 in 
fallopian tubes” (Η έκτοπη κύηση σχετίζεται με υψηλά επίπεδα ανανδαμιδίου και 
ανώμαλη έκφραση FAAH και CB1 σε σάλπιγγες) J Clin Endocrinol Metab. 2012 
Aug;97(8):2827-35.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22701012 
Περίληψη
“ΠΛΑΙΣΙΟ: Η έκτοπη εγκυμοσύνη συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα,
αλλά οι μοριακοί μηχανισμοί που αποτελούν τη βάση αυτής της κατάστασης παραμένουν
ασαφείς. Αν και τα ενδοκανναβινοειδή, η Ν-αραχιδονουλεθανολαμίνη (ανανδαμίδιο), η Ν-
ολεοϋλαιθανολαμίνη  και  η  Ν-παλμιτοϋλαιθανολαμίνη  πιστεύεται  ότι  παίζουν  αρνητικό
ρόλο στην έκτοπη κύηση, ο συγκεκριμένος ρόλος τους εντός της σάλπιγγας παραμένει
ασαφής. Το ανανδαμίδιο ενεργοποιεί τους υποδοχείς κανναβινοειδών (CB1 και CB2) και
μαζί με την αποικοδόμησή του [πχ. από την υδρολάση αμιδίου λιπαρού οξέος (fatty acid
amide hydrolase, FAAH)] και τα ένζυμα συνθέσεως (πχ. ειδική φωσφολιπάση D Ν-ακυλ-
φωσφατιδυλαιθανολαμίνης),  σχηματίζει  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα.  Τα  υψηλά
επίπεδα ανανδαμιδίου συσχετίζονται με την τεχνητή αναστολή εμβρύων σε ποντίκια και
μπορεί να έχουν παρόμοιο ρόλο στις γυναίκες.
ΣΚΟΠΟΣ: Οι στόχοι ήταν να ποσοτικοποιηθούν τα επίπεδα των ενδοκανναβινοειδών και να
αξιολογηθεί η έκφραση των ρυθμιστικών ενζύμων και των κανναβινοειδών υποδοχέων σε
σάλπιγγες  γυναικών  με  έκτοπη  εγκυμοσύνη  σε  σύγκριση  με  εκείνες  των  μη  έγκυων
γυναικών.
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ: Διεξήγαμε μια μελέτη προοπτικής στα University Hospitals of the
Leicester National Health Service Trust.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι φαλλοπιακοί σωλήνες που συλλέχθηκαν από γυναίκες
με  έκτοπη  κύηση  και  μη  έγκυες  γυναίκες  με  τακτικούς  έμμηνους  κύκλους
χρησιμοποιήθηκαν  για  ποσοτικοποίηση  ενδοκανναβινοειδών  με  φασματομετρία  μάζας
υπεριώδους  HPLC  (ultra-HPLC  tandem  mass  spectrometry),  σταθεροποιήθηκαν  σε
φορμαλίνη  για  ανοσοϊστοχημεία και  είχαν  εκχυλισθεί  για  RNA για  RT-ποσοτική  PCR  ή
πρωτεΐνη που εξήχθη για ανοσοαποτύπωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Το  ανανδαμίδιο,  αλλά  όχι  η  Ν-ολεοϋλαιθανολαμίνη  και  η  Ν-
παλμιτοϋλαιθανολαμίνη,  είχε  τα  επίπεδα  του  σημαντικά  υψηλότερα  στις  εκτοπικές
σάλπιγγες. Τα επίπεδα ενδοκανναβινοειδών από ισθμό έως λήκυθο δεν ήταν σημαντικά
διαφορετικά.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδούς  και  τα  ένζυμα  διαμόρφωσης
ενδοκανναβινοειδών εντοπίστηκαν στο επιθήλιο της σάλπιγγας με ανοσοϊστοχημεία και
εμφάνισαν μειωμένη έκφραση CB1 και FAAH σε έκτοπη κύηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα υψηλά επίπεδα ανανδαμιδίου και η μειωμένη έκφραση των CB1 και
FAAH μπορεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην έκτοπη εμφύτευση”.
[19] Brocato B, Zoerner AA, Janjetovic Z, Skobowiat C, Gupta S, Moore BM 2nd, Slominski 
A, Zhang J, Schenone M, Phinehas R, Ferry RJ Jr, Dick E Jr, Hubbard GB, Mari G, Schlabritz-
Loutsevitch N “Endocannabinoid crosstalk between placenta and maternal fat in a 
baboon model (Papio spp.) of obesity” (Ενδοκανναβινοειδή διασταύρωση μεταξύ 
πλακούντα και μητρικού λίπους σε μοντέλο παχυσαρκίας μπαμπουίνου (Papio spp.)) 
Placenta. 2013 Nov;34(11):983-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24008071
Περίληψη
“ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Η  μητρική  παχυσαρκία  (maternal  obesity,  ΜΟ)  παραμένει  ένα  σοβαρό
μαιευτικό πρόβλημα με οξείες και χρόνιες νοσηρότητες τόσο για τις μητέρες όσο και για
τους απογόνους. Οι μηχανισμοί στους οποίους οφείλονται αυτές οι δυσμενείς συνέπειες
της  MO  παραμένουν  άγνωστοι  Τα  ενδοκανναβινοειδή  (ΕΚΒ)  είναι  νευροδιαμορφωτικά
λιπίδια  που  απελευθερώνονται  από  τα  λιποκύτταρα  και  άλλους  ιστούς.  Μεταβολική
διασταύρωση  μεταξύ  του  πλακούντα  και  των  λιποκυττάρων  μπορεί  να  προκαλέσει
επακόλουθη  βλάβη  της  ΜΟ.  Ο  στόχος  αυτής  της  μελέτης  ήταν  να  διασαφηνίσει  την
πλασματικά και συστηματικά ΕΚΒ στην ΜΟ.
ΥΛΙΚΟ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟΔΟΙ:  Οι  πλακούντες,  οι  οροί  και  το  υποδόριο  λίπος  συλλέχθηκαν  σε
τμήματα με καισαρική  τομή (0,9  G)  σε τέσσερεις  μη παχύσαρκους (nOB) και  τέσσερις
παχύσαρκους (OB) μπαμπουίνους (Papio spp.). Οι συγκεντρώσεις του ανανδαμιδίου (ΑΕΑ)
και  της  2-αραχιδονυλογλυκερόλης  (2-AG)  μετρήθηκαν  με  υγρή  χρωματογραφία
συζευγμένη  με  τη  φασματομετρία  επακολουθούμενης  μάζας.  Οι  οδοί  AEA  και  2-AG
χαρακτηρίστηκαν σε πλακούντες με Q-RT-PCR, στύπωμα Western και ανοσοϊστοχημεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα του πλακούντα σε 2-AG ήταν χαμηλότερα και τα επίπεδα AEA
του  μητρικού  λίπους  ήταν  υψηλότερα  σε  OB  (1254,1  ±  401,3  nmol/kg  και  17,3  ±  4
nmol/kg)  έναντι  των  ζώων  nOB  (3124,2  ±  557,3  nmol/kg  και  3,1  ±  0,6  nmol/kg).  Οι
συγκεντρώσεις  της  2-AG  συσχετίζονται  θετικά  μεταξύ  του  μητρικού  λίπους  και  του
πλακούντα (r = 0,82, p = 0,013), αλλά συσχετίζονται αρνητικά με τις συγκεντρώσεις της
μητρικής λεπτίνης (r = -0,72, p = 0,04 και r = -0,83, p = 0,01, αντιστοίχως).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Αυτή  είναι  η  πρώτη  μελέτη  που  αποδεικνύει  τη  διαφοροποίηση  της
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ρύθμισης της οδού των ΕΚΒ στο μητρικό λίπος και τον πλακούντα στην ΜΟ. Υπάρχουν
διαφοροποιημένες ρυθμίσεις και λειτουργίες για το AEA και την 2-AG ως τις κύριες οδούς
των ΕΚΒ στον πλακούντα”.
[20] El-Talatini MR, Taylor AH, Konje JC “Fluctuation in anandamide levels from ovulation 
to early pregnancy in in-vitro fertilization-embryo transfer women, and its hormonal 
regulation” (Διακύμανση των επιπέδων του ανανδαμιδίου από την ωορρηξία στην πρώιμη
εγκυμοσύνη σε in-vitro γονιμοποίηση εμβρύου μεταφοράς γυναικών και στην ορμονική 
τους ρύθμιση) Hum Reprod. 2009 Aug;24(8):1989-98. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19363040 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Τα  χαμηλά  επίπεδα  αραχιδονουλεθανολαμίδης  (ανανδαμίδιο)  στο  πλάσμα
(ΑΕΑ) (<2 nΜ) σχετίζονται με μια επιτυχή πρόωρη κύηση στον ποντικό και πιστεύεται ότι
ρυθμίζονται από ορμόνες στεροειδούς φύλου. Μια παρόμοια συσχέτιση στον άνθρωπο
μπορεί να υπάρχει,  αν και  δεν έχει  μελετηθεί  ποτέ.  Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η
διερεύνηση των συγκεντρώσεων του ΑΕΑ στο πλάσμα από την εποχή της ωορρηξίας έως
την εμφύτευση σε έγκυες και μη εγκύους γυναίκες και αν το AEA ρυθμίζεται ορμονικά.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε εμβρυομεταφορά IVF/ICSI διαιρέθηκαν σε
έγκυες (n = 12) και μη έγκυες (n = 12) ομάδες, με βάση τη βήτα-hCG >5 IU σε 4 εβδομάδες
και μια βιώσιμη ενδομήτρια εγκυμοσύνη singleton επιβεβαιωμένη με υπερηχογράφημα
σε 6 εβδομάδες κύησης.  Δείγματα αίματος για  AEA  στο πλάσμα και  των σεξουαλικών
στεροειδών  μετρήσεων  λήφθηκαν  τη  στιγμή  της  συλλογής  των  ωαρίων,  της
εμβρυομεταφοράς  και  της  δοκιμής  εγκυμοσύνης,  και  ένα  επιπλέον  δείγμα  λήφθηκε
επίσης από την ομάδα των εγκύων στη σάρωση με υπερηχογράφημα βιωσιμότητας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Στις  εγκύους  γυναίκες  παρατηρήθηκε  σημαντική  αρχική  μείωση  των
επιπέδων  ΑΕΑ  στο  πλάσμα  από  την  ημέρα  της  ανάκτησης  ωαρίων  έως  την
εμβρυομεταφορά.  Επιπλέον,  στη βιώσιμη ομάδα εγκυμοσύνης,  το ΑΕΑ του πλάσματος
ήταν υψηλό σε κυοφορία 4 και 5 εβδομάδων και παρατηρήθηκε μείωση 6 εβδομάδων
κύησης (Ρ = 0,003). Δεν παρατηρήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ του AEA πλάσματος και της
οιστραδιόλης του ορού (Ε2),  της προγεστερόνης (P4) ή της β-hCG σε έγκυες γυναίκες.
Ωστόσο, υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του AEA πλάσματος και Ε2 (Ρ = 0,022), αλλά
όχι μεταξύ του AEA πλάσματος και του ορού Ρ4, σε μη εγκύους γυναίκες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Οι  παρατηρήσεις  μας  δείχνουν  ότι  σε  επιτυχή  κύηση,  απαιτείται
υψηλότερο επίπεδο ΑΕΑ στο πλάσμα κατά την ωορρηξία και ένα σημαντικά χαμηλότερο
επίπεδο κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης. Η πτώση των επιπέδων ΑΕΑ θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως βιοδείκτης για τον κατάλληλο χρονισμό της εμβρυομεταφοράς”.

Ο ρόλος του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην αναπαραγωγή είναι πολύ
περίπλοκος. Προκειμένου να διαμορφωθεί η ζωή, τα επίπεδα των ορμονών
και των ενδοκανναβινοειδών πρέπει να είναι ακριβώς σωστά και ακριβώς την
κατάλληλη  στιγμή.  Οποιαδήποτε  ανισορροπία  στο  σύστημα  μπορεί  να
προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να πει κανείς
τι ακριβώς και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Το THC μέσα στη μήτρα
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Προφανώς στο εναπομείναν THC αρέσκεται να μένει στις σάλπιγγες[21] και
αυτό θα μπορούσε να είναι  καταστροφικό για τα σπερματοζωάρια.  Αν και
αυτό  φαίνεται  περίεργο,  το  γεγονός  δεν  είναι  εκπληκτικό.  Το
ενδοκανναβινοειδές ανανδαμίδιο μπορεί να είναι κρίσιμο για την ετοιμασία
του  σπέρματος  στην  τυχαία  συνάντησή  του  με  ένα  ωάριο.  Το  φρέσκα
εκσπρεματισμένο σπερματοζωάριο  δεν μπορεί  να  είναι  επιτυχές  χωρίς  την
επαφή του με τις θηλυκές ορμόνες και κύτταρα. Το ανανδαμίδιο μοιάζει ότι
μπορεί να είναι ένα από αυτά.
[21] Taylor AH, Amoako AA, Bambang K, Karasu T, Gebeh A, Lam PM, Marzcylo TH, Konje JC 
“Endocannabinoids and pregnancy” (Ενδοκανναβινοειδή και εγκυμοσύνη) Clin Chim Acta. 
2010 Jul 4;411(13-14):921-30.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20302856 
Περίληψη
“Τα ακυλαιθανολαμίδια όπως το ανανδαμίδιο (ΑΕΑ) και οι μονοακυλογλυκερόλες όπως η
2-αραχιδονυλογλυκερόλη  είναι  ενδοκανναβινοειδή  που  δεσμεύονται  με  υποδοχείς
ενεργοποιημένους από το κανναβινοειδές, βανιλλοειδές και υπεροξειδικό ενεργοποιημένο
πολλαπλασιαστή.  Αυτές  οι  ενώσεις,  οι  διάφοροι  υποδοχείς  τους,  οι  υποτιθέμενοι
μεταφορείς μεμβράνης και τα σχετικά ένζυμα που τις συνθέτουν και τις υποβαθμίζουν,
αναφέρονται  ως  ‘ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  (ΕΚΣ)’.  Οι  ελλιπώς  καθορισμένοι
κυτταρικοί  και  μοριακοί  μηχανισμοί  ελέγχουν  τις  βιολογικές  δράσεις  του  ΕΚΣ.  Την
τελευταία δεκαετία έχουν προκύψει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το ΕΚΣ διαδραματίζει
σημαντικό  ρόλο  σε  διάφορες  πτυχές  της  ανθρώπινης  αναπαραγωγής.  Σε  αυτήν  την
επισκόπηση, συνοψίζουμε την τρέχουσα κατανόηση του ρόλου μας, ιδιαίτερα την εμπλοκή
του ΑΕΑ και των σχετικών στοιχείων του ΕΚΣ στη ρύθμιση της ογκογένεσης, της μεταφοράς
στις ωοθήκες του εμβρύου, της εμφύτευσης βλαστοκύστης, της εξέλιξης του πλακούντα
και  των  αποτελεσμάτων  εγκυμοσύνης  και  της  επιβίωσης  του  σπέρματος,  της
κινητικότητας,  της  ικανότητας  και  της  αντίδρασης  ακροσωμάτων.  Επιπροσθέτως,  θα
συζητηθεί η πιθανότητα ότι το ΑΕΑ στο πλάσμα και στους ιστούς και άλλα κανναβινοειδή
μπορεί  να  αντιπροσωπεύουν  αξιόπιστους  διαγνωστικούς  δείκτες  φυσικών  και
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υποβοηθούμενων αναπαραγωγικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων εγκυμοσύνης σε
γυναίκες”.

Μια μελέτη  από το  2002[22]  διαπίστωσε  ότι  υπάρχουν  CB1 υποδοχείς  σε
κύτταρα σπέρματος. Η έρευνα διαπίστωσε ότι σε χαμηλές συγκεντρώσεις, το
ανανδαμίδιο  συνέβαλε  στη  βιωσιμότητα  του  σπέρματος.  Σε  υψηλές
συγκεντρώσεις,  το  ανανδαμίδιο  εμπόδισε  πραγματικά  το  σπέρμα  να
γονιμοποιήσει  ένα  ωάριο.  Όταν  καπνίζεις  κάνναβη,  υψηλές  συγκεντρώσεις
της THC δεσμεύονται σε αυτούς τους υποδοχείς CB1 και δρουν παρόμοια με
τις υψηλές συγκεντρώσεις ανανδαμιδίου.
[22] Schuel H, Burkman LJ, Lippes J, Crickard K, Mahony MC, Giuffrida A, Picone RP, 
Makriyannis A “Evidence that anandamide-signaling regulates human sperm functions 
required for fertilization” (Αποδεικτικά στοιχεία ότι η σηματοδότηση ανανδαμιδίου 
ρυθμίζει τις λειτουργίες του ανθρώπινου σπέρματος που απαιτούνται για τη 
γονιμοποίηση) Mol Reprod Dev. 2002 Nov;63(3):376-87.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12237954 
Περίληψη
“Τα εκσπερματιζόμενα σπερματοζωάρια θηλαστικών απαιτούν αρκετές ώρες έκθεσης σε
εκκρίσεις σε θηλυκά αναπαραγωγικά τμήματα ή επώαση σε κατάλληλο μέσο καλλιέργειας
in  vitro,  προτού  αποκτήσουν  την  ικανότητα  γονιμοποίησης  των  αυγών.  Η
αραχιδονιολεθανολαμίδη  (ΑΕΑ),  επίσης  γνωστή  ως  ανανδαμίδιο,  είναι  ένα  νέο  μόριο
σήματος  λιπιδίου  που  είναι  ένας  ενδογενής  αγωνιστής  (ενδοκανναβινοειδές)  για  τους
υποδοχείς  κανναβινοειδών.  Αναφέρουμε  τώρα  ότι  το  ΑΕΑ  υπάρχει  στο  ανθρώπινο
σπερματικό πλάσμα, στο μέσο του κύκλου ωοειδές υγρό και στο θυλακοειδές υγρό που
αναλύεται  με  υγρή  χρωματογραφία  υψηλής  απόδοσης  /  φασματομετρία  μάζας.  Τα
σπερματοζωάρια  εκτίθενται  διαδοχικά  σε  αυτά  τα  αναπαραγωγικά  υγρά  καθώς
μετακινούνται από τον κόλπο στο σημείο γονιμοποίησης στον ωοειδή. Η ειδική δέσμευση
του  ισχυρού  αγωνιστή  κανναβινοειδούς  [(3)Η]CP-55,940  σε  ανθρώπινο  σπέρμα  ήταν
κορεσμένη  (K(D)  9,71  +/-  1,04  nΜ),  υποδηλώνοντας  ότι  εκφράζουν  υποδοχείς
κανναβινοειδών.  Το R-μεθανοανδαμίδιο [AM-356], ένα ισχυρό και μεταβολικά σταθερό
ανάλογο του AEA και η τετραϋδροκανναβινόλη (THC), το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό
της κάνναβης, διαμορφώνουν χωρητικότητα και δυνατότητα γονιμοποίησης ανθρώπινου
σπέρματος  in  vitro.  Το  ΑΜ-356  προκάλεσε  διφασικές  επιδράσεις  στη  συχνότητα  της
υπερκινηνιτηκότητας της κινητικότητας σπέρματος (HA) μεταξύ 1 και 6 ωρών επώασης: σε
(2,5 nΜ) ανέστειλε την ΗΑ, ενώ στα (0,25 nΜ) διέγειρε την ΗΑ. Τόσο το ΑΜ-356 όσο και το
THC παρεμπόδισαν μορφολογικές μεταβολές έναντι ακροσωματικών καψών μεταξύ 2 και
6 ωρών (IC (50) 5,9 +/- 0.6 pM και 3.5 +/- 1.5 nΜ, αντίστοιχα). Η ικανότητα γονιμοποίησης
του σπέρματος, μετρούμενη στην δοκιμασία Hemizona, μειώθηκε κατά 50% κατά (1 nΜ)
στο  ΑΜ-356.  Αυτά  τα  ευρήματα  υποδεικνύουν  ότι  η  σηματοδότηση  ΑΕΑ  μπορεί  να
ρυθμίζει τις λειτουργίες σπέρματος που απαιτούνται για τη γονιμοποίηση σε ανθρώπινες
αναπαραγωγικές οδούς και υπονοεί ότι το κάπνισμα της κάνναβης μπορεί να επηρεάσει
αυτές  τις  διεργασίες.  Η  μελέτη  αυτή  έχει  πιθανές  συνέπειες  για  την  ιατρική  και  τη
δημόσια πολιτική εξαιτίας της επίπτωσης της κατάχρησης κάνναβης από τους ενήλικες
στην κοινωνία μας, των προηγούμενων τεκμηριωμένων αναπαραγωγικών επιδράσεων της

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12237954


κάνναβης και της συνεχιζόμενης συζήτησης για τη φαρμακευτική χρήση της κάνναβης και
των κανναβινοειδών”.

Έτσι λοιπόν, οδηγεί άραγε η κάνναβη στην στειρότητα;

Περίπου. Αλλά όχι ανεπανόρθωτα. Η χρήση κάνναβης μπορεί να εμποδίσει τη
διαδικασία με τη μείωση του βιώσιμου σπέρματος στους άνδρες, και μπορεί
να κάνει  την εγκυμοσύνη λίγο πιο δύσκολη στις  γυναίκες.  Στους άνδρες,  ο
χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων μπορεί να συνεχιστεί για όσο διάστημα
συνεχίζεται το κάπνισμα του φυτού[23]. Στις γυναίκες, ωστόσο, η ανοχή στο
φυτό με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να μετριάζει μερικά από τα αρχικά
αποτελέσματα.
[23] “Weed” (Κάνναβη) https://herb.co/weed 

Το βότανο μπορεί να επιβραδύνει τα πράγματα. Αλλά, αφήνοντας στην άκρη
το κάπνισμα,  ενώ γίνεται  προσπάθεια για σύλληψη,  φαίνεται  ότι  βάζει  τα
πράγματα σε μια πιο κανονική κατάσταση λειτουργίας. Δεν μπορούμε όμως
να το πούμε με βεβαιότητα, μέχρι να γίνει πιο προηγμένη κλινική έρευνα στον
άνθρωπο.

Αυτός ο κατάλογος των ερευνών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.  Ο πολιτικός
διάλογος  γύρω  από τη  κάνναβη  καθιστά  δύσκολο  να  μελετηθεί  γενικά  το
φυτό. Το κοινωνικό στίγμα που αντιμετωπίζουν οι μαμάδες που αγαπούν τη
κάνναβη  καθιστά  ακόμα  πιο  δύσκολη  την  εξέταση  της  χρήσης  κάνναβης
μεταξύ  των  εγκυμονούντων  γυναικών.  Μεγάλο  μέρος  της  ανθρώπινης
έρευνας που είδαμε βασίζεται σε σχετικά μικρά μεγέθη δειγμάτων και αυτο-
αναφορές.  Και  οι  δύο  αυτοί  παράγοντες  εμποδίζουν  την  ακρίβεια  της
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ελάχιστης επιστημονικής έρευνας που διαθέτουμε.

Ένα παράδειγμα από την Τζαμάικα

Ένα άλλο σημαντικό θέμα σχετικά με την επιλογή της διαθέσιμης έρευνας για
την  κάνναβη  είναι  και  το  από  πού  προέρχεται  αυτή.  Πολλές  από  τις
δοκιμασμένες επιστημονικές πληροφορίες αντλούνται έντονα από τα δυτικά
δημογραφικά  στοιχεία.  Οι  άνθρωποι  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  ίσως  έχουν
χάσει την σύνδεση με την πολιτιστική τους ιστορία με την χρήση κάνναβης ως
παραδοσιακού  φαρμάκου,  αλλά  πολλοί  άνθρωποι  στη  Τζαμάικα
εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν τακτικά.

Στη  Τζαμάικα,  δεν  είναι  ασυνήθιστο  για  τις  έγκυες  μητέρες  να  καπνίζουν
κάνναβη ή να πίνουν τσάι κάνναβης εν όσο είναι σε εγκυμοσύνη. Μετά τη
γέννηση, οι μαθητές λαμβάνουν συχνά τσάι ganja[24], το οποίο πιστεύεται ότι
προάγει την υγεία και αυξάνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις.
[24] “Study Reveals Jamaican Children Benefit From Drinking Cannabis” (Μελέτη 
αποκαλύπτει τα παιδιά στην Τζαμάικα επωφελούνται από την κατανάλωση κάνναβης) 
https://herb.co/marijuana/news/study-reveals-jamaican-children-benefit-from-drinking-
cannabis 

Έρευνα που ολοκληρώθηκε[25]  τη  δεκαετία  του 1980 από την  Dr. Melanie
Dreher παρακολούθησε 24 εγκυμοσύνες γυναικών που κατανάλωναν κάνναβη
και συνέκρινε τα αποτελέσματα μετά την εγκυμοσύνη σε 20 γυναίκες που δεν
κατανάλωναν. Οι γυναίκες της μελέτης είχαν όλες επιτυχείς εγκυμοσύνες και η
έρευνα της  Dr.  Dreher δεν διαπίστωσε στατιστική διαφορά στη γνωστική ή
κινητική ανάπτυξη μεταξύ των παιδιών που είχαν εκτεθεί σε κάνναβη και των
αντίστοιχων μη εκτεθειμένων ελέγχων.
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[25] “Jamaican Study Gives Surprising Insight Into Marijuana During Pregnancy” (Μελέτη 
στην Τζαμάικα δίνει μια ματιά έκπληξη για την κάνναβη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-
into-cannabis-pregnancy 

Παρόλο που η χρήση κάνναβης είναι η τρίτη δημοφιλέστερη[26] ουσία στη
Τζαμάικα (μετά τον  καπνό και  το  οινόπνευμα),  το  ποσοστό των αποβολών
παραμένει  λίγο πολύ ίσο με τον παγκόσμιο μέσο όρο.  Έτσι,  ενώ υπάρχουν
ενδείξεις ότι η χρήση κάνναβης μπορεί να κάνει πιο δύσκολη την εγκυμοσύνη,
υπάρχουν επίσης αναφορές για επιτυχημένες εγκυμοσύνες και γεννήσεις από
μητέρες που καταναλώνουν κάνναβη.
[26] “Jamaica” (Τζαμάικα) 
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles_countries_j_m.pdf 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα συγκεκριμένο άτομο μπορεί να
έχει  πρόβλημα  να  συλλάβει.  Αν  βρεθείς  αντιμέτωπος  με  κάτι  τέτοιο  και
απογοητευτείς, αφήνοντας για λίγο το βότανο μπορεί να σε βοηθήσει. Αν και
άλλοι παράγοντες όπως το στρες[27], η διατροφή και η δίαιτα[28] συνδέονται
επίσης  στενά  με  τη  στειρότητα.  Είναι  πάντα  καλύτερο  να  μιλήσεις  με  το
γιατρό  σου  για  να  προσδιορισθούν  ποιοι  παράγοντες  επηρεάζουν
περισσότερο τη σύλληψη στην ατομική σας περίπτωση. Είναι επίσης καλό να
γνωρίζεις ότι μόνο επειδή έχεις καπνίσει κάνναβη στο παρελθόν, δεν σημαίνει
ότι θα έχεις και μόνιμα ζητήματα γονιμότητας.
[27] Germaine M Buck Louis, Kirsten J Lum, Rajeshwari Sundaram, Zhen Chen, Sungduk 
Kim, Courtney D Lynch, Enrique F Schisterman, Cecilia Pyper “Stress Reduces Conception 
Probabilities across the Fertile Window: Evidence in Support of Relaxation” (Το άγχος 
μειώνει τις πιθανότητες σύλληψης σε όλο το διάστημα γονιμότητας: Αποδεικτικά στοιχεία 
υποστηρίζουν την χαλάρωση) Fertil Steril. 2011 Jun; 95(7): 2184–2189.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975045/ 
[28] Pasquali R, Patton L, Gambineri A “Obesity and infertility” (Η παχυσαρκία και η 
στειρότητα) Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2007 Dec;14(6):482-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982356 
Περίληψη
“ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ:  Για  να  συνοψίσουμε  τους  κύριους  παράγοντες  που
επηρεάζουν τη γονιμότητα στην παχυσαρκία.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:  Η  γονιμότητα  μπορεί  να  επηρεαστεί  αρνητικά  από  την
παχυσαρκία.  Στις γυναίκες,  η πρώιμη εμφάνιση της παχυσαρκίας ευνοεί  την ανάπτυξη
ανωμαλιών  της  εμμηνόρροιας,  της  χρόνιας  ολιγο-ωορρηξίας  και  της  στειρότητας  στην
ενηλικίωση. Η παχυσαρκία στις γυναίκες μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο αποβολής
και να μειώσει τα αποτελέσματα των τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και
της  εγκυμοσύνης,  όταν  ο  δείκτης  σωματικής  μάζας  υπερβαίνει  τα  30  kg/m.  Οι  κύριοι
παράγοντες που εμπλέκονται στη συσχέτιση μπορεί να είναι η περίσσεια ινσουλίνης και η
αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες της παχυσαρκίας είναι ειδικά
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εμφανείς στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. Σε άνδρες, η παχυσαρκία σχετίζεται
με  χαμηλά  επίπεδα  τεστοστερόνης.  Στα  μαζικά  παχύσαρκα  άτομα,  η  μειωμένη
σπερματογένεση που συνδέεται με σοβαρή hypotestosteronemia μπορεί να ευνοήσει τη
στειρότητα.  Επιπλέον,  η  συχνότητα  της  στυτικής  δυσλειτουργίας  αυξάνεται  με  τον
αυξανόμενο δείκτη μάζας σώματος.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην επίπτωση της παχυσαρκίας
στη γονιμότητα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
σημαντικό  για  τις  γυναίκες  πριν  χρησιμοποιηθούν  τεχνολογίες  υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής.  Η  θεραπεία  της  παχυσαρκίας  μπορεί  να  βελτιώσει  την  ανισορροπία
ανδρογόνων και τη στυτική δυσλειτουργία, τις κύριες αιτίες της υπογονιμότητας στους
παχύσαρκους άνδρες”.

Τέλος,  αν  και  η  επιστήμη  υποδεικνύει  ότι  οι  πιθανότητες  μπορεί  να
στοιβάζονται εναντίον σου, η εγκυμοσύνη κατά τη χρήση της κάνναβης είναι
ακόμα  εξ  ολοκλήρου  εφικτή.  Επίσης,  αν  ελπίζεις  να  αποφύγεις  την
εγκυμοσύνη, μην υπολογίζεις στην επέμβαση του φυτού.

Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #3: Τι συμβαίνει μέσα στην μήτρα;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Marijuana And Pregnancy #3:
What Happens Inside The Womb” https://herb.co/marijuana/news/marijuana-

and-pregnancy-what-happens-inside-the-womb, ANNA WILCOX, MAR 28,
2016)

Μπορεί  η  κάνναβη να επηρεάσει  την  ανάπτυξη του μωρού σου μέσα στη
μήτρα;  Ρίξε  μια  ματιά  στη σχετική συζήτηση που συνεχίζουμε να κάνουμε
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μέσα από τα άρθρα της σειράς “Κάνναβη και Εγκυμοσύνη”.

Τις  τελευταίες  δύο  εβδομάδες,  εξετάσαμε  τα  πλεονεκτήματα  και  τα
μειονεκτήματα  του θηλασμού κατά  τη  χρήση της  κάνναβης,  καθώς  και  τις
πιθανές επιπτώσεις του βοτάνου σε εκείνους που αγωνίζονται με την επίτευξη
της γονιμότητας. Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τι συμβαίνει με το έμβρυο στη
μήτρα όταν χρησιμοποιείς κάνναβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Κάνναβη και εγκυμοσύνη

Αν έχεις προβλήματα γονιμότητας, η κάνναβη μπορεί να μην βοηθήσει στο να
γίνει η σύλληψη πιο εύκολη[1]. Αλλά, από τη στιγμή που θα μείνεις έγκυος, οι
επιπτώσεις του φυτού είναι πολύ πιο μυστηριώδεις. Σε μια συνέντευξή του με
το VICE[2], ο Dr.  Dimitrios Mastrogiannis του University of Illinois στο Σικάγο,
ισχυρίζεται  ότι  υπάρχουν  λίγα  στοιχεία  που  να συνδέουν  τη  χρήση  της
κάνναβης με ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην νεογνική. 
[1] “Marijuana And Pregnancy #2: Does Marijuana Have An Impact On Fertility?” 
(Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #2: Μήπως η κάνναβη έχει αντίκτυπο στη γονιμότητα;) 
https://herb.co/marijuana/news/fertility-does-marijuana-  have-an-impact   
[2] “How Do Illegal Drugs Affect Women’s Fertility?” (Πώς επηρεάζουν οι παράνομες 
ουσίες τη γονιμότητα των γυναικών;) https://www.vice.com/en_us/article/znwkq8/we-
asked-three-doctors-how-illegal-drugs-affect-your-pregnancy-101 

Ωστόσο, επειδή έχει πραγματοποιηθεί μόνο λίγη έρευνα, ο Dr. Mastrogiannis
προσδιόρισε ότι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν
αρνητικές  επιπτώσεις.  Ακριβώς  όπως  η  επιστημονική  ετυμηγορία
διαχωρίζεται όταν πρόκειται για την χρήση της κάνναβης κατά το θηλασμό[3],
η  έρευνα  επίσης  είναι  χωρισμένη  όταν  πρόκειται  για  τις  επιπτώσεις  της
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κάνναβης στα έμβρυα μέσα στη μήτρα.
[3] “Marijuana And Pregnancy #1: Breastfeeding and Marijuana, A Touchy Subject” 
(Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #1: Ο θηλασμός και η κάνναβη, ένα ευαίσθητο θέμα) 
https://herb.co/marijuana/news/breastfeeding-and-marijuana-a-touchy-subject 

Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι, υπάρχουν πολλές γυναίκες εκεί έξω
που έχουν καταναλώσει κάνναβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης[4]. Στην
πραγματικότητα, η κάνναβη είναι η πιο κοινά χρησιμοποιούμενη ουσία[5] από
τις  έγκυες  γυναίκες  στις  δυτικές  κοινωνίες.  Πολλές  από αυτές  τις  γυναίκες
έχουν υγιή, ταλαντούχα και ακμάζοντα παιδιά.
[4] “Cannabis, Pregnancy, and Breast Feeding” (Η κάνναβη, η εγκυμοσύνη και ο 
θηλασμός) https://herb.co/marijuana/news/cannabis-pregnancy-and-breast-feeding 
[5] Chia-Shan Wu, Christopher P Jew, Hui-Chen Lu “Lasting impacts of prenatal cannabis 
exposure and the role of endogenous cannabinoids in the developing brain” (Διαρκείς 
επιδράσεις της προγεννητικής έκθεσης στην κάνναβη και του ρόλου των ενδογενών 
κανναβινοειδών στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο) Future Neurol. 2011 Jul 1;6(4):459–480.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252200/ 
Περίληψη
“Η κάνναβη είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παράνομη ουσία μεταξύ των εγκύων
γυναικών. Έρευνες σε ανθρώπους και επιδημιολογικές μελέτες σε ζώα έχουν διαπιστώσει
ότι  η  προγεννητική  έκθεση στην κάνναβη επηρεάζει  την  ανάπτυξη του εγκεφάλου και
μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στις γνωστικές λειτουργίες. Η διερεύνηση του
θεραπευτικού  δυναμικού  των  φαρμάκων  που  βασίζονται  στην  κάνναβη  και  των
συνθετικών  ενώσεων  κανναβινοειδών  μας  έδωσε  πολλές  πληροφορίες  για  τους
φυσιολογικούς  ρόλους  των  ενδογενών  προσδεμάτων  (ενδοκανναβινοειδή)  και  των
υποδοχέων τους. Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε μελέτες ανθρώπινης διαμήκους κοόρτης
που  τεκμηριώνουν  τη  μακροπρόθεσμη  επίδραση  της  προγεννητικής  έκθεσης  στην
κάνναβη,  ακολουθούμενη  από  μια  επισκόπηση  της  μοριακής  σύνθεσης  του
ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  και  των  χρονικών  και  χωρικών  μεταβολών  στην
έκφρασή  τους  κατά  την  ανάπτυξη  του  εγκεφάλου.  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  η
ενδοκανναβινοειδής  σηματοδότηση  ρυθμίζει  τις  θεμελιώδεις  αναπτυξιακές  διεργασίες
όπως ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων, η νευρογένεση, η μετανάστευση και η αξονική
οπισθοδρόμηση συνοψίζονται επίσης”.

Η κάνναβη έχει επίσης μακρά ιστορία στο να χρησιμοποιείται ως βοήθημα για
τον τοκετό και  για την καταπολέμηση της  ναυτίας  σε διάφορους αρχαίους
πολιτισμούς  σε  όλο  τον  κόσμο.  Στο  Θιβέτ,  για  παράδειγμα,  τα
παρασκευάσματα  κάνναβης  δίνονταν  συνήθως[6]  στις  γυναίκες  για  να
διευκολύνουν  τους  πόνους  στον  τοκετό  και  για  να  καταπολεμήσουν  την
επιλόχεια  κατάθλιψη.  Φυσικά,  η  σημερινή  κάνναβη  είναι  εξαιρετικά
φορτωμένη με THC, ενώ αυτό που κατανάλωναν οι πρόγονοί μας πιθανόν δεν
ήταν.
[6] “Marijuana Medicine: A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis”
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(Ιατρική χρήση Κάνναβης: Μια παγκόσμια περιοδεία στις θεραπευτικές και 
πνευματιστικές δυνάμεις της κάνναβης) By Christian Rätsch

THC vs CBD

Μία  από  τις  τεράστιες  αποτυχίες  του  πολιτικού  κλίματος  που  αφορά  την
έρευνα  σχετικά  με  την  κάνναβη  είναι  ότι  οι  περισσότερες  μελέτες
επικεντρώνονται  στην ψυχοδραστική THC.  Με τις  ποικιλίες  της  CBD και  τα
προϊόντα αυτής, να γίνονται όλο και πιο εύκολα διαθέσιμα, σύντομα πολλές
μητέρες θέλουν να μάθουν εάν η χορήγηση άλλων κανναβινοειδών μειώνει
τους κινδύνους της εγκυμοσύνης. Δυστυχώς, οι επιδράσεις αυτών των άλλων
κανναβινοειδών δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το ΕΚΣ στο εσωτερικό της μήτρας
Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ)[7] είναι το κλειδί για τη δημιουργία του
τέλειου  περιβάλλοντος  για  ένα  έμβρυο  και  ένα  μωρό[8].  Το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι ένα μεγάλο ρυθμιστικό δίκτυο υποδοχέων
κυττάρων  και  αντίστοιχων  ενώσεων  στο  σώμα.  Είναι  υπεύθυνο  για  τη
διατήρηση  της  σωματικής  ομοιόστασης,  που  σημαίνει  ότι  διευκολύνει  το
βέλτιστο,  ισορροπημένο  περιβάλλον  για  τη  γενική  υγεία.  Οι  υποδοχείς
κανναβινοειδών εντοπίζονται σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου και του
εσωτερικού της μήτρας.
[7] “Why Are Cannabinoid Receptors Important?” (Γιατί είναι σημαντικοί οι υποδοχείς 
κανναβινοειδών;) https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-
important 
[8] B. M. Fonseca, G. Correia-da-Silva, M. Almada, M. A. Costa, N. A. Teixeira “The 
Endocannabinoid System in the Postimplantation Period: A Role during Decidualization 
and Placentation” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα κατά την μετε-εμφυτευτική περίοδο: 
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Ένας ρόλος κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και της δημιουργίας του πλακούντα) 
International Journal of Endocrinology Volume 2013, Article ID 510540, 11 pages
https://www.hindawi.com/journals/ije/2013/510540/abs/#B39
Περίληψη
“Παρόλο που τα επιβλαβή αποτελέσματα της κατανάλωσης κάνναβης κατά τη διάρκεια
της κύησης είναι γνωστά εδώ και χρόνια, η μεγάλη πλειοψηφία των μελετών έδειξε τη
σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κάνναβης και της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Οι πολύπλοκες
αλληλεπιδράσεις μητέρας-εμβρύου στον πλακούντα είναι απαραίτητες για την κανονική
εγκυμοσύνη  και  την  decidua  (η  παχιά  μεμβράνη  που  περιβάλει  την  μήτρα  κατά  την
εγκυμοσύνη και αποβάλλεται στον τοκετό), συμβάλλει οριστικά στην επιτυχία αυτής της
διαδικασίας.  Παρόλα  αυτά,  το  δίκτυο  μοριακής  σηματοδότησης  που  συντονίζει  τις
στρατηγικές για την επιτυχή δημιουργία της  decidua  και του πλακούντα δεν είναι καλά
κατανοητό.  Η  ανακάλυψη  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  ανέδειξε  νέους
μεσολαβητές  σηματοδότησης  σε  διάφορες  φυσιολογικές  διεργασίες,
συμπεριλαμβανομένης και  της αναπαραγωγής.  Είναι  γνωστό ότι  τα ενδοκανναβινοειδή
παρουσιάζουν  ρυθμιστικές  λειτουργίες  κατά  την  ανάπτυξη  βλαστοκύστεων,  μεταφορά
στις ωοθήκες και εμφύτευση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός των
ενδοκανναβινοειδών  εκφράζεται  σε  ιστούς  decidua  και  πλακούντων.  Επιπρόσθετα,  τα
πλασματικά επίπεδα του ενδοκανναβινοειδούς βρέθηκαν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις
κατά  τη  διάρκεια  της  κανονικής  κυήσεως  και  να  προκαλούν  κυτταρικό  θάνατο  στην
decidua  και  να  διαταράσσουν  την  φυσιολογική  ανάπτυξη  του  πλακούντα.  Επιπλέον,  η
ανώμαλη ενδοκανναβινοειδής σηματοδότηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης
του  πλακούντα έχει  συσχετιστεί  με  διαταραχές  εγκυμοσύνης.  Υποδεικνύει  την  ύπαρξη
ενός ενδεχόμενου ρυθμιστικού ρόλου για αυτά τα μόρια κατά τη διάρκεια διαδικασιών
δημιουργίας decidua και της πλακουντοποίησης, τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα
ευάλωτα.  Σε  αυτή  την  ανασκόπηση  διερευνάται  και  συζητείται  η  επίδραση  του
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος σε αυτές τις κρίσιμες διαδικασίες”.

Κατά  την  τελευταία  δεκαετία,  διαπιστώθηκε  ότι  το  ΕΚΣ  διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγική διαδικασία στις γυναίκες. Η έρευνα[9]
έχει διαπιστώσει ότι το ΕΚΣ βοηθά:
*  Στον  σχηματισμό  των  βλαστοκυττάρων.  Μια  βλαστοκύστη  είναι  μια
πρώιμη συλλογή κυττάρων που τελικά σχηματίζουν ένα έμβρυο.
* Στην μεταφορά ενός ωαρίου μέσω της σάλπιγγας.
* Στην εμφύτευση του εμβρύου στη μήτρα.
* Στην διατήρηση της εγκυμοσύνης.
*  Στον  μετασχηματισμό στο  ενδομήτριο  (στην  επένδυση  της  μήτρας)  της
decidua. Εκεί είναι όπου ένα έμβρυο εμφυτεύεται κατά τη διάρκεια μιας
εγκυμοσύνης.
* Στην ανάπτυξη του πλακούντα.
[9] (ό.π.) “Lasting impacts of prenatal cannabis exposure and the role of endogenous 
cannabinoids in the developing brain” (Διαρκείς επιδράσεις της προγεννητικής έκθεσης 
στην κάνναβη και του ρόλου των ενδογενών κανναβινοειδών στον αναπτυσσόμενο 
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εγκέφαλο)

Το  ΕΚΣ  είναι  επίσης  ζωτικής  σημασίας  για  την  εμβρυϊκή  ανάπτυξη  του
εγκεφάλου. Μέχρι στιγμής, η επιστημονική κοινότητα δεν γνωρίζει πολλά για
τους ακριβείς τρόπους με τους οποίους η ενδοκανναβινοειδής σηματοδότηση
βοηθά  στη  νευροανάπτυξη.  Ωστόσο,  πρόσφατες  έρευνες[10]  έχουν
διαπιστώσει ότι βοηθά στη διαμόρφωση του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Δηλαδή,  το  ΕΚΣ  προσφέρεται  για  τη  δημιουργία  των  κέντρων  διάθεσης,
γνώσης και  ανταμοιβής του εγκεφάλου σε έμβρυα. Αυτό έχει  πολύ νόημα,
καθώς αυτά είναι τα ίδια μέρη του εγκεφάλου που επηρεάζει το ΕΚΣ και στους
ενήλικες.
[10] Jutras-Aswad D, DiNieri JA, Harkany T, Hurd YL “Neurobiological consequences of 
maternal cannabis on human fetal development and its neuropsychiatric outcome” 
(Νευροβιολογικές συνέπειες της κατανάλωσης κάνναβης από εγκυμονούσες στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου εμβρύου και στο νευροψυχιατρικό της αποτέλεσμα) Eur Arch 
Psychiatry Clin Neurosci. 2009 Oct;259(7):395-412. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19568685
Περίληψη
“Παρά τη μεγάλη επικράτηση της χρήσης κάνναβης μεταξύ των εγκύων γυναικών και των
εφήβων, η επίπτωση της κάνναβης στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο δεν είναι ακόμη καλά
κατανοητή.  Ωστόσο,  αυξανόμενα  αποδεικτικά  στοιχεία  υποστηρίζουν  ότι  το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του ΚΝΣ σε
δομές  σχετικές  με  τη  διάθεση,  τη  γνώση  και  την  ανταμοιβή,  όπως  το
μεσοκορτικομεταιχμιακό σύστημα. Είναι επομένως σαφές ότι η έκθεση στην κάνναβη κατά
την πρώιμη οντογένεση δεν είναι καλοήθης και οι δυνητικοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί
που  αναμένεται  να  προκύψουν  κατά  τη  διάρκεια  της  νευροανάπτυξης  φαίνονται
ανεπαρκείς  για  την  εξάλειψη  της  ευπάθειας  σε  νευροψυχιατρικές  διαταραχές  σε
ορισμένα  άτομα.  Τόσο  οι  μελέτες  διαμήκους  ανθρώπινης  κοόρτης  όσο  και  τα  ζωικά
μοντέλα  υπογραμμίζουν  με  έμφαση  τη  μακροπρόθεσμη  επίδραση  της  προγεννητικής
έκθεσης των κανναβινοειδών στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία. Αυτή η επισκόπηση
παρέχει  μια  επισκόπηση  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  και  εξετάζει  τις
νευροβιολογικές  συνέπειες  της  έκθεσης  στην  κάνναβη  κατά  την  εγκυμοσύνη  και  την
πρώιμη  ζωή,  αντιμετωπίζοντας  τις  επιπτώσεις  της  στην  ανάπτυξη  συστημάτων
νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με νευροψυχιατρικές διαταραχές και τη σύνδεσή της
με αυτές τις διαταραχές αργότερα στη ζωή. Θεωρεί ότι η μελέτη της έκθεσης σε κάνναβη
in utero σε συνδυασμό με γενετικές μεταλλάξεις νευρικών συστημάτων που έχουν ισχυρές
σχέσεις  με  την  ενδοκανναβινοειδή  λειτουργία,  όπως  η  ντοπαμίνη,  το  οπιοειδές,  το
γλουταμικό  και  το  GABA,  μπορεί  να  συμβάλουν  στην  ταυτοποίηση  των  ατόμων  που
διατρέχουν κίνδυνο. Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να προστεθούν στις υπάρχουσες
γνώσεις  για  να  κατευθύνουν  την  πλατφόρμα δημόσιας  υγείας  όσον  αφορά τη  χρήση
κάνναβης και των παραγώγων της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης”.

Η κάνναβη και ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19568685


Η  επιρροή  της  κάνναβης  στον  αναπτυσσόμενο  εγκέφαλο  είναι  ίσως  η
μεγαλύτερη ανησυχία, τόσο για τους ιατρούς όσο και για τους γονείς. Τόσο
στη μήτρα όσο και λίγο μετά τη γέννηση, ο εγκέφαλος ενός βρέφους περνάει
μια έντονη περίοδο ανάπτυξης. Όταν οι γιατροί και οι ερευνητές εκφράζουν
την ανησυχία τους για τα βρέφη που εκτίθενται σε κάνναβη, είναι εν μέρει
εξαιτίας  του  κρίσιμου  ρόλου  που  διαδραματίζει  το  ενδοκανναβινοειδές
σύστημα στη διαδικασία της ανάπτυξης.

Μπορεί ο πλακούντας να προστατεύσει το μωρό σας;

Σύμφωνα με την American Academy of Pediatrics[11], ο πλακούντας μπορεί να
εμποδίσει τους μεταβολίτες THC της μητέρας να φθάσουν στο έμβρυο. Αν και
η ίδια η THC μπορεί να περάσει.  Παρόλα αυτά, ο πλακούντας φαίνεται να
μειώνει  την έκθεση στην THC. Η πρώιμη έρευνα σε ζώα διαπίστωσε ότι  οι



συγκεντρώσεις του κανναβινοειδούς είναι πολύ χαμηλότερες στο εσωτερικό
του πλακούντα από εκείνες της μητέρας. Αυτό είναι λίγο ασυνήθιστο, καθώς ο
πλακούντας δεν προστατεύει το μωρό από βλάβες από πολλά άλλα φάρμακα.
Ωστόσο, όσο περισσότερο καπνίζει η εγκυμονούσα, τόσο πιο πιθανό είναι το
έμβρυο να εκτεθεί σε THC.
[11] Behnke M, Smith VC, Committee on Substance Abuse, Committee on Fetus and 
Newborn “Prenatal substance abuse: short- and long-term effects on the exposed fetus” 
(Κατάχρηση ουσιών προγεννητικά: βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο 
εκτεθειμένο έμβρυο) Pediatrics. 2013 Mar;131(3):e1009-24. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439891 
Περίληψη
“Η κατάχρηση ουσίας προγεννητικά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στη
χώρα αυτή και θέτει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία του αναπτυσσόμενου εμβρύου.
Ο ρόλος του παιδιάτρου πρωτοβάθμιας φροντίδας στην αντιμετώπιση της έκθεσης σε
ουσία  προγεννητικά  περιλαμβάνει  την  πρόληψη,  τον  προσδιορισμό  της  έκθεσης,  την
αναγνώριση ιατρικών θεμάτων για το εκτεθειμένο νεογέννητο βρέφος, την προστασία του
βρέφους  και  την  παρακολούθηση  του  εκτεθειμένου  βρέφους.  Αυτή  η  αναφορά  θα
παρέχει  πληροφορίες  για  τις  πιο  κοινές  ουσίες  που  εμπλέκονται  στην  προγεννητική
έκθεση: νικοτίνη, αλκοόλ, κάνναβη, οπιοειδή, κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη”.

Χρησιμοποιώντας μοντέλα τρωκτικών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ένα τρίτο
της  THC[12]  στο  πλάσμα  αίματος  μιας  μητέρας  μπορεί  να  διασχίσει  το
φράγμα του πλακούντα. Επειδή κάποια THC διαπερνά τον πλακούντα, μπορεί
να  εισέλθει  στο  εμβρυϊκό  αίμα  και  να  διασχίσει  το  φράγμα  και  στον
αναπτυσσόμενο του εγκέφαλο.
[12] Hutchings DE, Martin BR, Gamagaris Z, Miller N, Fico T “Plasma concentrations of 
delta-9-tetrahydrocannabinol in dams and fetuses following acute or multiple prenatal 
dosing in rats” (Οι συγκεντρώσεις πλάσματος της δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλης σε 
μητέρες και έμβρυα μετά από οξεία ή πολλαπλή προγεννητική δοσολόγηση σε 
αρουραίους) Life Sci. 1989;44(11):697-701.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2538691 
Περίληψη
“Η  δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  χορηγήθηκε  με  γαστρική  διασωλήνωση  σε
εγκύους  αρουραίους  για  τη  μελέτη  των  επιδράσεων  της  δοσολογίας  σε  συγκέντρωση
πλάσματος σε μητέρες και έμβρυα. Δύο ομάδες πολλαπλών δόσεων χορηγήθηκαν είτε 15
ή 50 mg/kg δέλτα-9-ΤΗC άπαξ ημερησίως κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες κύησης. Δύο
οξείες ομάδες έλαβαν την ίδια δόση όπως παραπάνω αλλά μόνο μία φορά την τελευταία
ημέρα της κύησης. Εξήντα λεπτά μετά την λήψη της τελευταίας δόσης όλες οι μητέρες και
τα  έμβρυα θυσιάστηκαν  με  αποκεφαλισμό,  συλλέχθηκε  αίμα,  φυγοκεντρήθηκε  και  το
πλάσμα  αφαιρέθηκε.  Η  ποσοτική  μέτρηση  της  δέλτα-9-ΤΗC  στο  πλάσμα  διεξήχθη
χρησιμοποιώντας  GS/MS.  Μεταξύ  των  μητέρων,  οι  συγκεντρώσεις  στο  πλάσμα  που
επικαλύφθηκαν με δόση και  πολλαπλές δόσεις  παρήγαγαν υψηλότερες συγκεντρώσεις
από  ότι  οι  οξείες  ομάδες,  ιδιαίτερα  στην  υψηλή  δόση.  Μεταξύ  των  εμβρύων,  οι
συγκεντρώσεις  στο πλάσμα ήταν περίπου 10% αυτών που βρέθηκαν στις  μητέρες.  Τα
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έμβρυα  από  τις  οξείες  μητέρες  πολλαπλών  δόσεων  απέδωσαν  ομοίως  σημαντικά
υψηλότερες συγκεντρώσεις. Αυτά τα ευρήματα συζητούνται σε σχέση με άλλες μελέτες
μεταφοράς στον πλακούντα της δέλτα-9-THC και των αποτελεσμάτων της μεταγεννητικής
ανάπτυξης”.

Το αίνιγμα του εγκεφάλου

Αν κάνεις  μια αναζήτηση για διαθέσιμες  πληροφορίες,  μπορεί  γρήγορα να
διαπιστώσεις  ότι  πολλές  από  τις  έρευνες  σχετικά  με  τον  αντίκτυπο  της
κάνναβης στο εσωτερικό της μήτρας είναι αρκετά διαχωρισμένες. Παρόλο που
υπάρχουν  ενδείξεις  ότι  η  THC  μπορεί  να  διασχίσει  την  κυκλοφορία  του
αίματος στο έμβρυο, ανεξάρτητα από το αν αυτό έχει διαρκείς επιπτώσεις,
είναι ασαφές. Από τη μια πλευρά, μερικές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει
ότι η χρήση κάνναβης προγεννητικά μπορεί μακροπρόθεσμα να μεταβάλει τη
συμπεριφορά ενός παιδιού. Ωστόσο, από την άλλη, αιώνες ιστορικής χρήσης
και πλούσιες μαρτυρίες από μητέρες που καταναλώνουν κάνναβη έχουν μια
πολύ διαφορετική ιστορία να μας πουν.

Για  να  ξεκινήσουμε  με  τα  κακά  νέα,  μια  μελέτη  που  δημοσιεύθηκε  το
2000[13],  υποδηλώνει  ότι  τα  εκτεθειμένα  βρέφη  ήταν  επιρρεπή  σε
υπερκινητικότητα,  παρορμητικότητα  και  έλλειψη  προσοχής  από  την  ηλικία
των  10.  Αυτές  οι  αρνητικές  συνέπειες  συσχετίστηκαν  με  γυναίκες  που
καπνίζουν  τουλάχιστον  ένα  τσιγαριλίκι  καθημερινά  κατά  τη  διάρκεια  του
πρώτου και του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης.
[13] Goldschmidt L, Day NL, Richardson GA “Effects of prenatal marijuana exposure on 
child behavior problems at age 10” (Επιδράσεις της προγεννητικής έκθεσης στη κάνναβη 
στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στην ηλικία των 10 ετών) Neurotoxicol 
Teratol. 2000 May-Jun;22(3):325-36.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10840176 
Περίληψη
“Πρόκειται  για μια προοπτική μελέτη των επιπτώσεων της προγεννητικής έκθεσης στη
κάνναβη  στα  προβλήματα  συμπεριφοράς  των  παιδιών  στην  ηλικία  των  10.  Το  δείγμα
αποτελείτο  από  γυναίκες  χαμηλού  εισοδήματος  που  παρακολουθούνται  από  μια
προγεννητική κλινική. Οι μισές γυναίκες ήταν Αφρο-Αμερικανικές και οι άλλες μισές ήταν
Καυκάσιες. Η πλειοψηφία των γυναικών μείωσε τη χρήση της κάνναβης κατά τη διάρκεια
της  εγκυμοσύνης.  Οι  αξιολογήσεις  των  προβλημάτων  συμπεριφοράς  των  παιδιών
περιελάμβαναν τις λίστες Child Behavior Checklist (CBCL), Teacher's Report Form (TRF) και
Swanson,  Noland,  and Pelham (SNAP).  Χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλές και  υλικοτεχνικές
παλινδρομήσεις για να αναλυθούν οι σχέσεις μεταξύ της χρήσης της κάνναβης και των
προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών, ελέγχοντας παράλληλα τις επιδράσεις άλλων
εξωγενών μεταβλητών. Η χρήση της κάνναβης προγεννητικά σχετίζεται σημαντικά με τα
αυξημένα  συμπτώματα  υπερκινητικότητας,  παρορμητικότητας  και  απραξίας  όπως
μετράται από την SNAP, την αυξημένη παραβατικότητα όπως μετράται από την CBCL και
τα αυξημένα προβλήματα παραβατικότητας και εξωτερίκευσης όπως μετράται  από την
TRF. Η πορεία μεταξύ της προγεννητικής έκθεσης στη κάνναβη και της παραβατικότητας
διαμεσολαβήθηκε  από  τις  επιδράσεις  της  έκθεσης  στη  κάνναβη  σε  συμπτώματα
απροσεξίας.  Αυτά  τα  ευρήματα  δείχνουν  ότι  η  προγεννητική  έκθεση  σε  κάνναβη
επηρεάζει τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στην ηλικία των 10 ετών”.

Μια πιο πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο EBMO Journal[14] το 2014
έλεγξε τις επιδράσεις της THC στον ανθρώπινο ιστό και στα ζωικά μοντέλα. Οι
ερευνητές προσπάθησαν να διαπιστώσουν εάν η THC είχε ή όχι αντίκτυπο
στην  ανάπτυξη  του  εγκεφάλου,  ενώ  τα  παιδιά  ήταν  ακόμη  στη  μήτρα.
Διαπίστωσαν  ότι  το  κανναβινοειδές  αλλάζει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  τα
νευρικά κύτταρα δημιουργούν συνδέσεις και επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό
συμβαίνει πιο βαθιά στον εγκεφαλικό φλοιό, το μέρος του εγκεφάλου που
είναι υπεύθυνο για τη μνήμη, τη γνώση και τη γλώσσα. Για να θέσει αυτά τα
ευρήματα μέσα στο πλαίσιο τους, ο Dr. Tibor Harkany του Karolinska Institutet
εξήγησε[15]:
“Ακόμη και αν η THC θα προκαλούσε μόνο μικρές αλλαγές, η επίδρασή της
μπορεί  να  είναι  αρκετή  για  να  ευαισθητοποιήσει  τον  εγκέφαλο  σε  πιo
πρόσφατους  στρεσογόνους  παράγοντες  ή  ασθένειες  για  να  προκαλέσει
νευροψυχιατρικές ασθένειες σε όσους επηρεαστούν στο μέλλον”.
[14] Tortoriello G, Morris CV, Alpar A, Fuzik J, Shirran SL, Calvigioni D, Keimpema E, Botting 
CH, Reinecke K, Herdegen T, Courtney M, Hurd YL, Harkany T “Miswiring the brain: Δ9-
tetrahydrocannabinol disrupts cortical development by inducing an SCG10/stathmin-2 
degradation pathway” (Η εσφαλμένη καλωδιώση του εγκεφάλου: Η δ9-
τετραϋδροκανναβινόλη διαταράσσει την ανάπτυξη του φλοιού προκαλώντας μια 
κατεύθυνση  αποικοδόμησης) EMBO J. 2014 Apr 1;33(7):668-85.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24469251 
Περίληψη

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24469251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10840176


“Τα  παιδιά  που  εκτίθενται  στην  μήτρα  σε  κάνναβη  παρουσιάζουν  μόνιμες
νευροσυμπεριφορικές  και  γνωστικές  διαταραχές.  Τα  ψυχοδραστικά  συστατικά  από  το
Cannabis spp., ιδιαίτερα η Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), δεσμεύονται με υποδοχείς
κανναβινοειδών στον εμβρυϊκό εγκέφαλο. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν η THC μπορεί να
ενεργοποιήσει  έναν  μοριακό  καταρράκτη  που  να  κατευθύνεται  από  υποδοχείς
κανναβινοειδούς για να διαταράξει τις προδιαγραφές των νευρώνων. Εδώ, δείξαμε ότι η
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε THC διαταράσσει την ενδοκανναβινοειδή σηματοδότηση,
ιδιαίτερα τη χρονική δυναμική του CB1 κανναβινοειδούς υποδοχέα, για να επανασυνδέσει
το εμβρυϊκό φλοιώδες κύκλωμα. Αναζητώντας το ευαίσθητο σε THC νευρωνικό πρωτεόνο
ταυτοποιούμε  το  ανώτερο  τραχηλικό  γάγγλιο  10  (SCG10)/stathmin-2,  μια  πρωτεΐνη
δέσμευσης  μικροσωληνίσκων  στους  νευράξονες,  ως  υπόστρωμα  τροποποιημένης
νευρωνικής  συνδετικότητας.  Βρίσκουμε  SCG10  mRNA  και  πρωτεΐνη  μειωμένα  στον
ιππόκαμπο  του  midgestational  των  εκτεθειμένων  σε  κάνναβη  ανθρώπινων  εμβρύων,
ορίζοντας τον SCG10 ως τον πρώτο μοριακό τελεστή που κατευθύνεται από την κάνναβη
στον αναπτυσσόμενο εγκεφάλου.  Η ενεργοποίηση του υποδοχέα κανναβινοειδούς CB1
προσλαμβάνει τις c-Jun N-τελικές κινάσες για τη φωσφορυλίωση του SCG10, προωθώντας
την  ταχεία  αποσύνθεσή  του  in  situ  σε  κινητικούς  νευρώνες  και  σταθεροποίηση
μικροσωληνίσκων.  Έτσι,  η  THC  επιτρέπει  τον  εκτοπικό  σχηματισμό  της  filopodia  και
μεταβάλλει στη μορφολογία του νευρικού συστήματος. Αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν
τη διατήρηση της κυτταροσκελετικής δυναμικής ως μοριακού στόχου για την κάνναβη, της
οποίας  η  ανισορροπία  μπορεί  να  περιορίσει  την  υπολογιστική  ισχύ  των  νευρωνικών
κυκλωμάτων στους επηρεασμένους απογόνους”.
[15] “Cannabis during pregnancy endangers fetal brain development” (Η κάνναβη κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου) 
https://ki.se/en/news/cannabis-during-pregnancy-endangers-fetal-brain-development 

Όμως, για μια στιγμή...

Σχεδόν  όλες  οι  μελέτες  δεν  έχουν  ακολουθήσει  αυτές  τις  προγεννητικές
εκθέσεις  στην  κάνναβη  μέχρι  την  ενηλικίωση.  Αυτό  καθιστά  δύσκολη  την

https://ki.se/en/news/cannabis-during-pregnancy-endangers-fetal-brain-development


αξιολόγηση της ισχύος των ισχυρισμών που εξάγονται από την έρευνα όπως
αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω. Ακόμη και αν η κάνναβη αλλάξει μερικές
από τις νευρικές συνδέσεις  στον εγκέφαλο, δεν απαντώνται τα ερωτήματα
του αν αυτό μειώνει την ποιότητα ζωής ενός ατόμου ή προκαλεί σημαντική
βλάβη  μακροπρόθεσμα;  Πολλές  μητέρες  και  τα  ίδια  τα  παιδιά  που  έχουν
εκτεθεί υποστηρίζουν ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Μια  διαχρονική  μελέτη  που  διεξήχθη  στη  Τζαμάικα  από  την  Dr.  Melanie
Dreher  στη  δεκαετία  του  1980[16]  έθεσε  σε  δοκιμή  συμπεριφορικές  και
γνωστικές επιπτώσεις. Οι ερευνητές παρακολούθησαν 24 παιδιά για 5 χρόνια
μετά την εγκυμοσύνη, μητέρων που κατανάλωναν κάνναβη. Η Dr. Dreher και η
ομάδα της δεν βρήκαν απολύτως καμία διαφορά στις γνωστικές, κινητικές και
συμπεριφορικές δεξιότητες μεταξύ των μωρών που εκτέθηκαν στη κάνναβη
στη  μήτρα  και  σε  μη-εκτεθειμένους  μάρτυρες.  Στην  πραγματικότητα,  τα
παιδιά  που  είχαν  εκτεθεί  στην  κάνναβη  πριν  από  την  γέννηση  τους  είχαν
καλύτερη απόδοση σε αρκετές εξετάσεις 3 μήνες μετά τη γέννηση.
[16] “Jamaican Study Gives Surprising Insight Into Marijuana During Pregnancy” (Μελέτη 
στην Τζαμάικα δίνει μια ματιά έκπληξη για την κάνναβη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-
into-cannabis-pregnancy 

Αλλά τι συνέβη όταν η  Dr.  Dreher και η ομάδα της εξέτασαν τα παιδιά ξανά
όταν ήταν 5 ετών;

Δεν βρήκαν απολύτως καμία διαφορά μεταξύ των εκτεθειμένων και των μη-
εκτεθειμένων  παιδιών.  Αυτό  που  βρήκαν  αντιθέτως  ήταν  σημαντικές
διαφορές στα παιδιά που παρακολουθούσαν τακτικά το σχολείο και σε εκείνα
που  δεν  το  έκαναν.  Εκείνα  που πήγαν  στο  σχολείο  τείνουν  να  αποδίδουν
καλύτερα στις γνωστικές και συμπεριφορικές εξετάσεις από τα παιδιά που δεν
είχαν την ευκαιρία. Αυτό δεν ήταν μια έκπληξη, πραγματικά.

Δυστυχώς, η Dr. Dreher και η ομάδα της δεν είχαν τη χρηματοδότηση για να
συνεχίσουν να παρακολουθούν τα παιδιά στην εφηβεία.

Ο μεταβολισμός της THC από το έμβρυο

https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-into-cannabis-pregnancy
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Το κύριο μυστήριο εδώ είναι το πώς οι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί, όπως τα
βρέφη,  μεταβολίζουν  και  χρησιμοποιούν  την  THC  μόλις  εισέλθει  στην
κυκλοφορία του αίματος.  Μια μελέτη του 1987[17]  που δημοσιεύτηκε στο
Toxicology  and  Applied  Pharmacology  έλεγξε  για  την  παρουσία  THC  και
μεταβολιτών της THC, σε έμβρυα μητέρων πιθήκων rhesus σε προχωρημένη
εγκυμοσύνη.  Οι  μητέρες  πίθηκοι  είχαν  λάβει  δόση  THC  και  οι  ερευνητές
συνέκριναν πόσο μέρος από την ένωση εισήλθε στο έμβρυο σε σχέση με αυτό
που είχε η μητέρα.
[17] Bailey JR, Cunny HC, Paule MG, Slikker W Jr “Fetal disposition of delta 9-
tetrahydrocannabinol (THC) during late pregnancy in the rhesus monkey” (Η διάθεση της 
δέλτα 9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της προχωρημένης 
κύησης στον πίθηκο ρέζους) Toxicol Appl Pharmacol. 1987 Sep 15;90(2):315-21.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2820086#
Περίληψη
“Σε  τρεις  μητέρες  πιθήκους  rhesus  προχωρημένης  κύησης  (ημέρες  κύησης  146-151)
χορηγήθηκε  ενδοφλεβίως  0,3  mg/kg  δέλτα9-τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  μέσω  της
ακτινικής φλέβας της μητέρας για να ποσοτικοποιηθεί η μεταφορά στον πλακούντα και η
εμβρυϊκή  διάθεση  της  THC,  του  κύριου  ψυχοδραστικού  συστατικού  της  κάνναβης.
Ταυτόχρονα δείγματα αίματος ελήφθησαν από την μητριαία φλέβα και την ενδοπλευρική
αρτηρία  της μητέρας στα 0, 3, 15, 30, 45, 60, 90, 120 και 180 λεπτά μετά τη δοσολόγηση
χρησιμοποιώντας μια τεχνική ενδομυϊκού σωληνίσκου. Δείγματα εμβρυϊκού πλάσματος,
σπλήνας, όρχεος, πνεύμονα, εγκεφάλου, ήπατος, χολής, νεφρού, επινεφριδίων, θύμου και
πλακούντα λήφθηκαν στα 180 λεπτά μετά τη χορήγηση. Τα δείγματα αναλύθηκαν για THC
και  έναν  κύριο  μεταβολίτη,  το  11-nor-9-carboxy-THC  (11-nor),  με  ραδιο-ανοσο-
προσδιορισμό (RIA). Οι μέγιστες τιμές THC πλάσματος λήφθηκαν 3 και 15 λεπτά μετά τη
δοσολόγηση, στη μητέρα (1419 ng/ml) και στο έμβρυο (83 ng/ml), αντίστοιχα. Μέχρι 3
ώρες, τα επίπεδα της THC στην μητέρα και στο έμβρυο ήταν ίσα (37 ng/ml). Το μητρικό
πλάσμα υποβλήθηκε σε δειγματοληψία μετά από 180 λεπτά στις 24, 48, 72 και 96 ώρες
μετά την δόση, φορές κατά τις οποίες οι συγκεντρώσεις THC και 11-nor ήταν είτε κοντά
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είτε στο κατώτατο όριο ευαισθησίας για την RIA (2 ng/ml). Ενώ τα επίπεδα του 11-nor στο
πλάσμα της μητέρας κορυφώθηκαν σε 1 ώρα (44 ng/ml),  σχεδόν καθόλου 11-nor  δεν
ανιχνεύθηκε στο εμβρυϊκό πλάσμα (λιγότερο από 5 ng/ml). Οι συγκεντρώσεις THC στον
εμβρυϊκό ιστό ήταν 53 +/- 6 ng/g (SE) για τον εγκέφαλο και 114 +/- 10 ng/g για το ήπαρ,
ενώ το 11-nor ήταν μη ανιχνεύσιμο στον πλακούντα,  στο ήπαρ του εμβρύου και  στον
εμβρυϊκό  εγκέφαλο.  Αυτά  τα  δεδομένα  δείχνουν  ότι  η  THC  διαπερνά  ταχέως  τον
πλακούντα και εισέρχεται στο έμβρυο. Η έλλειψη 11-nor ούτε στο πλάσμα και ούτε στους
ιστούς  του  εμβρύου,  υποδεικνύει  ότι  αυτός  ο  μεταβολίτης  δεν  διασχίζει  εύκολα  τον
πλακούντα και ότι το έμβρυο δεν μεταβολίζει εύκολα την THC σε 11-nor σε αυτό το στάδιο
ανάπτυξης.  Ένα  μέρος  αυτών  των δεδομένων  παρουσιάστηκε  κατά τη  συνάντηση του
1985  της  American  Society  of  Primatologists  και  κατά  τη  συνάντηση  του  1986  της
Teratology Society”.

Ενώ  η  THC  ήταν  παρούσα  στον  ιστό  διάφορων  εμβρυϊκών  οργάνων,  δεν
βρέθηκαν σχεδόν καθόλου μεταβολίτες. Οι μητέρες μεταβόλισαν την THC στον
πιο κοινό μεταβολίτη της, το 11-nor-hydroxy-THC, μέσα σε περίπου μία ώρα.
Τα  επίπεδα  του  κανναβινοειδούς  στο  αίμα  της  μητέρας  ήταν  44
νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο,  ενώ τα επίπεδα στο έμβρυο ήταν κάτω
από πέντε νανογραμμάρια.

Ο μεταβολισμός της THC είναι η διαδικασία όπου το σώμα μεταβολίζει την
κάνναβη  και  βιώνει  έτσι  την  γνωστή  σε  όλους  μας  ψυχοδραστικότητα.  Το
γεγονός  ότι  το  THC δεν  μεταβολίστηκε  από το  έμβρυο υποδηλώνει  ότι  τα
αναπτυσσόμενα έμβρυα δεν επεξεργάστηκαν την ψυχοδραστική ουσία με τον
ίδιο τρόπο όπως οι ενήλικες μητέρες τους.

Αν και τα ανθρώπινα βρέφη μπορεί να βρεθούν θετικά σε έλεγχο εξέτασης
των  ούρων  μετά  τη  γέννηση,  αυτή  η  παρατήρηση  υποστηρίζεται  από  μια
θεωρία που παρουσιάστηκε από την ισραηλινή ερευνήτρια Ester Fride. Σε μια
ανασκόπηση του 2004[18], γράφει:
“... η προγεννητική έκθεση στο δραστικό συστατικό της κάνναβης (την Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλη)  ή  στο  ανανδαμίδιο  επηρεάζει  τις  προμετωπικές
φλοιώδεις  λειτουργίες,  τη  μνήμη  και  τις  κινητικές  και  εθιστικές
συμπεριφορές,  γεγονός  που  υποδηλώνει  ένα  ρόλο  για  το  σύστημα
υποδοχέα  ενδοκανναβινοειδούς  CB1  στις  δομές  του  εγκεφάλου  που
ελέγχουν αυτές τις λειτουργίες. Περαιτέρω παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι
τα  παιδιά  μπορεί  να  είναι  λιγότερο  επιρρεπή  σε  ψυχοδραστικές
παρενέργειες  της  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης  ή  των  ενδοκανναβινοειδών
από  ότι  οι  ενήλικες.  Οι  ιατρικές  επιπτώσεις  αυτών  των  καινοφανών
εξελίξεων είναι πολύ εκτεταμένες και προτείνουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον
για τα κανναβινοειδή στην παιδιατρική για συνθήκες όπως η ‘μη οργανική



αποτυχία στην ανάπτυξη’ και η κυστική ίνωση”.
[18] (ό.π.) “The endocannabinoid-CB(1) receptor system in pre- and postnatal life” (Το 
σύστημα υποδοχέα ενδοκανναβινοειδούς CB(1) σε προ- και μετα- γεννητική ζωή)

Ενώ  τα  ευρήματα  της  Fride  συμφωνούν  ότι  η  έκθεση  σε  THC  μπορεί  να
προκαλέσει  αλλαγές  στον  εγκέφαλο,  διατυπώνει  ότι  τα  παιδιά  μπορεί  να
αντιμετωπίζουν  ασθενέστερες  ψυχοδραστικές  παρενέργειες  αν  αυτή  η
υπόθεση ισχύει  για  τον  άνθρωπο.  Τα αναπτυσσόμενα σώματα έθεσαν την
ένωση σε χρήση με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι τα όργανα των ενηλίκων.
Τι  ακριβώς  κάνουν  τα  αναπτυσσόμενα  σώματα  με  το  κανναβινοειδές;  Τι
σημαίνει αυτό για τη συνολική ανάπτυξη; Σε αυτό το σημείο, είναι δύσκολο να
πούμε.

Τι έχει να πει η AAP

Η  τακτική  κατανάλωση  οποιασδήποτε  ουσίας  κατά  τη  διάρκεια  της
εγκυμοσύνης  (είτε  πρόκειται  για  κάνναβη,  καφέ,  είτε  για  συγκεκριμένο
τρόφιμο[19]) έχει επιπτώσεις στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Σε αντίθεση με τη
νικοτίνη ή το αλκοόλ, η American Academy of Pediatrics (AAP) διαπίστωσε ότι
η  χρήση κάνναβης  προγεννητικά  δεν  έχει  συσχετιστεί  με  ισχυρά επιβλαβή
αποτελέσματα μετά τη γέννηση. Μια ανασκόπηση[20] του 2013 που συγκρίνει
τις προγεννητικές επιπτώσεις διαφόρων φαρμάκων διαπίστωσε ότι η κάνναβη
έχει  κάποιες  επιπτώσεις  σε  πράγματα  όπως η  συμπεριφορά και  η  γνώση,
αλλά  τα  αποτελέσματα  δεν  ήταν  τόσο  ισχυρά  όσο  στις  άλλες  ουσίες.
Ακολουθεί  μια  περίληψη  των  βραχυπρόθεσμων  και  μακροπρόθεσμων
επιπτώσεων που επισημάνθηκαν από την AAP:
Η χρήση κάνναβης προγεννητικά δεν έχει καμία επίδραση στα εξής:



* Εμβρυϊκή ανάπτυξη
* Μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
* Εμβρυϊκές ανωμαλίες
* Στερητικά σε ουσίες μετά τη γέννηση
* Μακροπρόθεσμες γλωσσικές ικανότητες

Η χρήση κάνναβης προγεννητικά επηρεάζει:
* Νευροσυμπεριφορά
* Μακροπρόθεσμη συμπεριφορά
* Μακροπρόθεσμο επίτευγμα
* Μακροπρόθεσμη γνώση
[19] “You are what your parents ate!” (Είστε αυτό που έτρωγαν οι γονείς 
σας!) https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160314140739.htm 
[20] (ό.π.) “Prenatal substance abuse: short- and long-term effects on the 
exposed fetus” (Κατάχρηση προγεννητικών ουσιών: βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο εκτεθειμένο έμβρυο)

Η  ανασκόπηση  συνέκρινε  τη  βιβλιογραφία  για  τη  νικοτίνη,  το  αλκοόλ,  τη
κάνναβη, τα οπιούχα, την κοκαΐνη και τις μεθαμφεταμίνες. Από τις έξι ουσίες
που  εξετάστηκαν,  η  κάνναβη  ήταν  η  λιγότερο  επιβλαβής.  Παρ'  όλα  αυτά,
υπήρξε  έλλειψη  επαρκών  στοιχείων  σχετικά  με  τη  χρήση  μεθαμφεταμίνης
προγεννητικά.

Το πιο επιβλαβές, το αλκοόλ, συσχετίζεται με ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις σε
όλα εκτός από τη συμπεριφορά του νευρικού συστήματος, τη γλώσσα και τα
συμπτώματα  απόσυρσης.  Το  αλκοόλ  είχε  αρνητικές  επιπτώσεις  στη
νευροσυμπεριφορά και τη γλώσσα, απλά δεν ήταν έντονα αρνητικές. Τα μωρά
που είχαν εκτεθεί σε αλκοόλ δεν παρουσίασαν συμπτώματα στέρησης μετά τη
γέννηση. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προγεννητική
χρήση  αλκοόλ  και  καπνού  σε  σχέση  με  την  κατανάλωση  κάνναβης
προγεννητικά.

Μερικοί ισχυρισμοί

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160314140739.htm


Το ένα σημείο διαφωνίας με την παρούσα έκθεση είναι ότι δεν ενσωματώνει
μελέτες οι οποίες δεν έδειξαν διαφορά μεταξύ των υγιεινών ελέγχων και των
βρεφών που εκτίθενται σε κάνναβη. Για παράδειγμα, το άρθρο ανέφερε μια
μελέτη[21]  που  διαπίστωσε  ότι  τα  εκτεθειμένα  νεογνά  είναι  επιρρεπή  σε
τρόμο και αιφνιδιασμό. Ωστόσο, μια μελέτη της Katherine Tennes από το 1982
εξέτασε  νεογέννητα  για  τα  ίδια  συμπτώματα  και  δεν  διαπίστωσε  καμία
συσχέτιση  μεταξύ  της  έκθεσης  σε  κάνναβη  και  των  αυξημένων  τρόμων  ή
ερεθισμάτων.
[21] Fried PA “Marijuana use during pregnancy: consequences for the offspring” (Χρήση 
της κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: συνέπειες για τους απογόνους) Semin 
Perinatol. 1991 Aug;15(4):280-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1948139 

Τα  ευρήματα  από  τις  μελέτες  των  Dr.  Dreher  και  Dr.  Fride  δεν
συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση του AAP. Ούτε και η μελέτη του 1989[22]
που  διαπίστωσε  ότι  υπήρχαν  λίγα  αποτελέσματα  συμπεριφοράς  που  να
συνδέονται με μέτρια προγεννητική χρήση της κάνναβης.
[22] Gale A Richardson, Nancy L Day, Paul M Taylor “The effect of prenatal alcohol, 
marijuana, and tobacco exposure on neonatal behavior” (Η επίδραση προγεννητικά της 
αλκοόλης, της κάνναβης και της έκθεσης σε καπνό στη νεογνική συμπεριφορά) Infant 
Behavior and Development Volume 12, Issue 2, April–June 1989, Pages 199-209
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0163638389900064 
Περίληψη
“Αυτή η προοπτική μελέτη διερεύνησε τις επιδράσεις της χρήσης προγεννητικής ουσίας
στη συμπεριφορά των βρεφών καθ' όλη την εγκυμοσύνη. Οι γυναίκες ερωτήθηκαν στο
τέλος κάθε τριμήνου της εγκυμοσύνης σχετικά με το αλκοόλ, τη κάνναβη, τον καπνό και
άλλες χρήσεις ναρκωτικών. Τα βρέφη αξιολογήθηκαν με την κλίμακα Neonatal Behavioral
Assessment  Scale  (NBAS).  Οι  αναλύσεις  σταδιακής  πολλαπλής  παλινδρόμησης

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0163638389900064
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1948139


αποκάλυψαν  ότι  υπήρχαν  μεσαίες  επιδράσεις  της  έκθεσης  προγεννητικά  σε  αλκοόλη,
κάνναβη  ή  κατανάλωση  καπνού  στη  νεογνική  συμπεριφορά,  αφού  ελέγχθηκαν  για
σημαντικές μεταβλητές συγχύσεως”.

Τι αξίζουν όλα αυτά;

Όταν αγοράζεις κάνναβη για ψυχαγωγική χρήση στην πολιτεία του Όρεγκον,
θα σου δώσουν μαζί ένα χαρτί με πληροφορίες που σε προειδοποιεί ότι το
βότανο μπορεί να βλάψει το μωρό που κουβαλάς μέσα σου. Ενώ οι ακριβείς
κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη ζυγιστεί πλήρως από την επιστημονική κοινότητα,
οι κυβερνήσεις και οι ιατροί παρέχουν προληπτικά μέτρα.

Όμως υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι εκεί έξω που έχουν εκτεθεί στην κάνναβη
στη μήτρα και τώρα ζουν και απολαμβάνουν πολύ ευτυχισμένες, επιτυχείς και
εκπληκτικές ζωές. Δεν είναι ασυνήθιστο να ακούσεις μια περήφανη μητέρα
που καταναλώνει κάνναβη να αναφέρει ότι το παιδί της είναι τώρα σε ένα
επιταχυνόμενο πρόγραμμα εκμάθησης. Πολλές μητέρες εκεί έξω ορκίζονται
ότι η κάνναβη, είτε με τη μορφή ενός τσαγιού, βρώσιμου ή αποξηραμένων
λουλουδιών, ήταν μια πραγματική ευλογία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
τους.

Σε  μια  διάσκεψη  για  την  ιατρική  χρήση  της  κάνναβης[23],  η  Dr. Melanie
Dreher, από τη μελέτη στην Τζαμάικα που αναφέρθηκε παραπάνω, μας εξηγεί:
“Δεν  μπορούμε  πραγματικά  να  καταλήξουμε  στο  συμπέρασμα  ότι  δεν
υπάρχει κατ' ανάγκην αντίκτυπος από την προγεννητική χρήση της ganja (η
κάνναβη στην Τζαμάικα), αλλά αυτό που μπορεί να συναχθεί είναι ότι το
παιδί  που  παρακολουθεί  τακτικά  το  δημοτικό  σχολείο,  που  διαθέτει



ποικίλες διεγερτικές εμπειρίες στο σπίτι, που ενθαρρύνεται να δείξει ώριμη
συμπεριφορά,  έχει  μια  πολύ  καλύτερη  πιθανότητα  να  εκτελέσει  σε
υψηλότερο επίπεδο τις δεξιότητες, σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης
McCarthy, ανεξάρτητα από το αν η μητέρα του κατανάλωσε ή όχι ganja κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης”.
[23] Marijuana Cannabis Use In Pregnancy Dr. Dreher / Η Χρήση της κάνναβης κατά
την εγκυμοσύνη, Dr. Dreher https://youtu.be/K9WorIM0RhA Youtube βίντεο 
διάρκειας 00:30:31, Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουλίου 2007

Η  κλίμακα  McCarthy  είναι  μια  τυπική  μορφή  μέτρησης  για  την  έλεγχο
αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών. Τα αποτελέσματα της
ανθρωπολογικής μελέτης της Dreher δείχνουν ότι ένα υγιές περιβάλλον στο
σπίτι  και  στο περιβάλλον μάθησης είναι  εξαιρετικά σημαντικοί  παράγοντες
για  τη  γνωστική  και  συμπεριφορική  πρόοδο  στα  παιδιά.  Η  πρόσβαση  σε
αυτούς τους  ασφαλείς  και  ελκυστικούς χώρους ήταν ένας  πολύ καλύτερος
δείκτης επιτυχίας από ότι η χρήση προγεννητικά της κάνναβης.

Ενώ η έρευνα υποδηλώνει ότι η THC μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του
εγκεφάλου του εμβρύου στη μήτρα, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η
έκταση των όποιων βλαβών. Τα στοιχεία από τη μελέτη της Dr. Dreher, καθώς
και από ανεκδοτολογικές (μη-δημοσιευμένες) αποδείξεις, πιστοποιούν ότι τα
παιδιά  που  εκτίθενται  σε  κάνναβη  μπορούν  να  είναι  εξίσου  υγιή  και
γνωστικού επιπέδου με τα μη εκτεθειμένα παιδιά. Εφόσον τα παιδιά έχουν
τους πόρους που χρειάζονται για να υπερέχουν. Ωστόσο, ταυτόχρονα, πολλοί
επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και οι γονείς υποστηρίζουν ότι θα πρέπει
να  αποφεύγεται  οτιδήποτε  επηρεάζει  πιθανώς  τον  τρόπο  με  τον  οποίο
αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του βρέφους.

Αν οι προσωπικές μαρτυρίες αξίζουν κάτι, η κάνναβη μπορεί να προσφέρει
μεγάλη  βοήθεια[24]  στις  μητέρες  κατά  τη  διάρκεια  της  εγκυμοσύνης.  Οι
ανεκδοτικές αναφορές υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες καταναλώνουν κάνναβη
για ποικίλες παθήσεις της εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του άγχους,
της πρωινής ναυτίας[25] και ακόμη και για να τους βοηθήσει σε ασθένειες
όπως η υπερέμεση εγκυμοσύνης[26]. Μήπως τα πιθανά οφέλη υπερτερούν
των κινδύνων; Αυτή είναι μια εξαιρετικά προσωπική απόφαση και η έρευνα σε
αυτό  το  σημείο  είναι  ασαφής.  Ωστόσο,  όταν  πρόκειται  για  ένα  μωρό,  η
προσέγγιση με προσοχή είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος.
[24] “The Women Who Smoke Weed While Pregnant” (Οι γυναίκες που καπνίζουν 
κάνναβης ενώ είναι έγκυες) https://www.vice.com/en_us/article/8gkk73/the-women-who-
smoke-weed-while-pregnant-420 

https://www.vice.com/en_us/article/8gkk73/the-women-who-smoke-weed-while-pregnant-420
https://www.vice.com/en_us/article/8gkk73/the-women-who-smoke-weed-while-pregnant-420
https://youtu.be/K9WorIM0RhA


[25] “Consuming Marijuana During Pregnancy Does Not Make A Mother Unfit” (Η 
κατανάλωση κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν κάνει μια μητέρα μη 
ενδεδειγμένη) https://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2015/11/19/consuming-
marijuana-during-pregnancy-does-not-make-a-mother-unfit/#57f1fc1a33a4 
[26] ““Cannamama: I Breastfeed and Use Cannabis” (Cannamama: Θήλαζα και 
χρησιμοποιούσα κάνναβη) http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-
breastfeed-and-use-  cannabis/  

Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #4: Μήπως η κάνναβη αυξάνει τον
κίνδυνο πρόωρου τοκετού;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Marijuana And Pregnancy #4:
Does Marijuana Increase Risk Of Premature Birth?”

https://herb.co/marijuana/news/cannabis-pregnancy-does-marijuana-
increase-risk-of-premature-birth, Anna Wilcox, Apr 3, 2016)

Οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
είναι πολύ αγχωτικές για τις μητέρες σε εγκυμοσύνη. Αλλά μπορεί το βότανο
να αυξήσει πραγματικά τον κίνδυνο μιας πρόωρης γέννησης;

Μέχρι  στιγμής  σε  αυτή  την  σειρά  άρθρων  “Κάνναβη  και  Εγκυμοσύνη”,
εξετάσαμε  τον  αντίκτυπο  της  κάνναβης  στη  γονιμότητα  και  συζητήσαμε
σχετικά με τη χρήση του βοτάνου κατά το θηλασμό. Ρίξαμε επίσης και μια
ματιά στο τι κάνει η κάνναβη μέσα στη μήτρα. Τώρα πρόκειται να δούμε ένα
σημαντικό σημείο ανησυχίας σχετικά με τις εγκυμονούσες μητέρες: Αυξάνει
άραγε η κάνναβη τον κίνδυνο για πρόωρη γέννηση; Όπως είναι αναμενόμενο,

https://herb.co/marijuana/news/cannabis-pregnancy-does-marijuana-increase-risk-of-premature-birth
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-pregnancy-does-marijuana-increase-risk-of-premature-birth
http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-breastfeed-and-use-cannabis/
http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-breastfeed-and-use-cannabis/
http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-breastfeed-and-use-cannabis/
https://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2015/11/19/consuming-marijuana-during-pregnancy-does-not-make-a-mother-unfit/#57f1fc1a33a4
https://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2015/11/19/consuming-marijuana-during-pregnancy-does-not-make-a-mother-unfit/#57f1fc1a33a4


και εδώ τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ανάμεικτα.

Τι είναι η πρόωρη γέννηση;

Από ιατρική άποψη, η πρόωρη γέννηση συμβαίνει όταν ένα μωρό γεννιέται
τουλάχιστον  τρεις  εβδομάδες  πριν[1]  από  την  υπολογιζόμενη  ημερομηνία
τοκετού.  Δηλαδή,  όταν  ένα  μωρό  γεννιέται  πριν  να  φτάσει  στην  37η
εβδομάδα  μέσα  στη  μήτρα.  Μια  κανονική  εγκυμοσύνη  συνήθως  διαρκεί
περίπου 40 έως 42 εβδομάδες.
[1] “Premature birth” (Πρόωρη γέννηση) https://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/premature-birth/symptoms-  causes/syc-20376730   

Ποιες είναι οι επιπλοκές της πρόωρης γέννησης;

Η  πρόωρη  γέννηση  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  αρκετές  βραχυπρόθεσμες  και

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-birth/symptoms-causes/syc-20376730
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-birth/symptoms-causes/syc-20376730
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-birth/symptoms-causes/syc-20376730


μακροπρόθεσμες  επιπλοκές  για  το  μωρό.  Σύμφωνα  με  την  Mayo  Clinic,
ορισμένοι από τους κοινούς αναπτυξιακούς κινδύνους περιλαμβάνουν:

Βραχυπρόθεσμες επιπλοκές:
* Αναπνευστικά προβλήματα: Ένα πρόωρο μωρό μπορεί να έχει ένα ανώριμο
αναπνευστικό σύστημα. Ανάλογα με το πόσο νωρίς γεννιέται το μωρό, μπορεί
να μην έχει αναπτύξει τις ικανότητες αναπνοής ενός υγιούς, πλήρους μωρού.
Ορισμένα θέματα αναπνοής μπορεί να περιλαμβάνουν την άπνοια, ορισμένες
ασθένειες  του  αναπνευστικού  συστήματος  και  τη  δυσκολία  κανονικής
επέκτασης ή συστολής των πνευμόνων.
* Θέματα εγκεφάλου: Τα πρόωρα μωρά αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερο
κίνδυνο εγκεφαλικών αιμορραγιών. Αυτές οι αιμορραγίες συνήθως δεν είναι
πολύ  μεγάλες,  αλλά  η  εσωτερική  αιμορραγία  μπορεί  να  προκαλέσει
σημαντική βλάβη στο βρέφος με την πάροδο του χρόνου.
*  Καρδιακά  προβλήματα:  Λόγω  μη  πλήρους  ανάπτυξης  της  καρδιάς,  ένα
πρόωρο μωρό μπορεί να γεννηθεί με καρδιακά ελαττώματα. Τις περισσότερες
φορές, αυτά τα ελαττώματα θα κλείσουν/διορθωθούν μόνα τους μετά από
λίγο.  Αλλά,  αυτά  τα  ελαττώματα  μπορεί  να  προκαλέσουν  πιο  σοβαρές
επιπλοκές εάν δεν αντιμετωπιστούν.

Άλλα  βραχυπρόθεσμα  προβλήματα  περιλαμβάνουν  την  αδυναμία  σωστής
ρύθμισης  της  θερμοκρασίας  του  σώματος,  μεταβολικές  δυσκολίες  και
αυξημένος κίνδυνος σε καταστάσεις κατά την ανάπτυξη, όπως η αναιμία, ο
ίκτερος και η μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης μιας λοίμωξης.

Μακροπρόθεσμες επιπλοκές:



Ενώ οι βραχυπρόθεσμες επιπλοκές συνήθως απομακρύνονται με το χρόνο και
την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, υπάρχουν αρκετά προβλήματα που έχουν
μακροπρόθεσμες  συνέπειες  στην  ζωή,  που  συνδέονται  με  την  πρόωρη
γέννηση.  Τα  πρόωρα  μωρά  σχετίζονται  με  αυξημένους  κινδύνους  από  τα
ακόλουθα:
* Εγκεφαλική παράλυση
* Μειωμένη γνωστική λειτουργία
* Θέματα συμπεριφοράς όπως ΔΠΕ-Υ
* Αυξημένη πιθανότητα συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου νηπίων (Sudden 
Infant Death Syndrome, SIDS)
* Ζητήματα με όραση, ακοή και ανάπτυξη δοντιών

Αυξάνει η κάνναβη τον κίνδυνο πρόωρης γέννησης;

Μελέτες  σχετικά με τη  κάνναβη και  την πρόωρη γέννηση έχουν αποδώσει
αρκετά αποτελέσματα. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν
ότι  η  χρήση  κάνναβης  πριν  από  την  εγκυμοσύνη  οδηγεί  σε  αυξημένη
πιθανότητα πρόωρου τοκετού. Ωστόσο, οι μελέτες σχετικά με τη χρήση της
κάνναβης  κατά  τη  διάρκεια  της  εγκυμοσύνης  δεν  έχουν  ακόμη  βρει  έναν
σταθερό στατιστικό σύνδεσμο. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση μερικών
από τις διαθέσιμες έρευνες σχετικά με το θέμα:

Πριν από την εγκυμοσύνη



Το  2012[2],  οι  ερευνητές  από  το  University  of  Adelaide  στην  Αυστραλία
ανέφεραν  την  προηγούμενη  κατανάλωση  κάνναβης  ως  έναν  παράγοντα
πρόωρης γέννησης. Η μελέτη εξέτασε 3.000 μητέρες πρώτης εγκυμοσύνης στο
Auckland  της  Νέας  Ζηλανδίας  και  στην  Αδελαΐδα  της  Αυστραλίας.  Οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κίνδυνοι πρόωρου τοκετού περιελάμβαναν τα
πάντα,  από  οικογενειακό  ιστορικό  χαμηλού  βάρους  γέννησης,  στην  χρήση
κάνναβης, στον μητρικό διαβήτη και έως το ιστορικό κολπικής αιμορραγίας.
[2] “Marijuana use doubles risk of premature birth” (Η χρήση κάνναβης διπλασιάζει τον 
κίνδυνο πρόωρης γέννησης) https://www.adelaide.edu.au/news/news54681.html 

Αν και η προηγούμενη χρήση κάνναβης ήταν μόνο ένας παράγοντας σε μια
μακρά  λίστα,  οι  ερευνητές  διαπίστωσαν  ότι  η  συχνή  χρήση  κάνναβης
διπλασίασε την πιθανότητα πρόωρης γέννησης.

Η  ελπίδα  της  μελέτης  ήταν  να  βοηθηθεί  τελικά  να  καθοριστεί  το  πότε  η
μητέρα κινδυνεύει να έχει πρόωρο τοκετό. Ωστόσο, η μεγάλη ποικιλία των
παραγόντων  που  αποδίδονται  θετικά  στην  πρόωρη  γέννηση  καθιστά  τον
ακριβή  προσδιορισμό  των  συγκεκριμένων  κινδύνων  λίγο  δύσκολο.  Όπως
αναφέρθηκε  από  τον  Medical  Director  του  “Jezebel”[3]  (πρώην  “March  of
Dimes”), Dr. Michael Katz, που μας εξήγησε:
“Δεν θα έδινα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό εκτός από το 'Εντάξει, είναι
μια παρατήρηση'. Σίγουρα, εάν ήσουν μια γυναίκα που προσπαθούσε να
μείνει έγκυος και με ρωτούσε 'Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω κάνναβη;', η
απάντησή μου θα ήταν 'όχι'”.
[3] “Researchers Suggest Smoking Pot Maybe Increases the Risk of Preterm Births” (Οι 
ερευνητές προτείνουν ότι το κάπνισμα κάνναβης μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο για 
πρόωρους τοκετούς) https://jezebel.com/5928116/researchers-suggest-maybe-smoking-
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pot-can-increase-the-risk-of-preterm-births 

Φυσικά,  οι  περισσότεροι  ιατρικοί  επαγγελματίες  δεν  θα  ενθάρρυναν  τις
μητέρες  να  χρησιμοποιούν  κάνναβη.  Από  τα  μάτια  της  βιομηχανίας
υγειονομικής  περίθαλψης,  όσο  λιγότεροι  είναι  οι  δυνητικοί  παράγοντες
κινδύνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης[4], τόσο το καλύτερο.
[4] “The Effects of Cannabis During Pregnancy” (Οι επιδράσεις της κάνναβης κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/the-effects-of-cannabis-
during-generation 

Το “Jezebel”  επεσήμανε επίσης ότι  δεν είναι  σαφές εάν η χρήση κάνναβης
οδηγεί  άμεσα  στην  πρόωρη  γέννηση  ή  αν  άλλοι  τρόποι  ζωής  και
κοινωνικοοικονομικοί  παράγοντες  είναι  οι  πραγματικοί  υπαίτιοι.  Μια
βιβλιογραφική  ανασκόπηση  του  2005[5]  διαπίστωσε  ότι  η  συχνή  χρήση
κάνναβης  σε  γυναίκες  συσχετίζεται  έντονα  με  τραυματικές  εμπειρίες[6]  ή
θυματοποιήση. Αν και αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν καθόλου για κάθε χρήστη
της κάνναβης, το στρες[7] είναι επίσης ένας βασικός παράγοντας κινδύνου για
πρόωρο τοκετό.
[5] Galea S, Nandi A, Vlahov D “The social epidemiology of substance use” (Η κοινωνική 
επιδημιολογία της χρήσης ουσιών) Epidemiol Rev. 2004;26:36-52.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15234946 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
“Η κατανάλωση καπνού, αλκοόλ και η χρήση παράνομων ουσιών εξακολουθεί να έχει ως
αποτέλεσμα σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα και σημαντικό κοινωνικό οικονομικό
κόστος, παρά τις σημαντικές προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της χρήσης νόμιμων
ουσιών και την πρόληψη της χρήσης παράνομων ουσιών. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από
400.000 Αμερικανοί πεθαίνουν από το κάπνισμα τσιγάρων και ένας στους πέντε θανάτους
στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  πιστεύεται  ότι  σχετίζονται  με το  κάπνισμα.  Οι  συνέπειες  της
κατάχρησης αλκοόλ και των παράνομων ουσιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κίρρωση,
απώλεια θέσεων εργασίας και εγκληματική συμπεριφορά που σχετίζεται με την απόκτηση
και πώληση παράνομων ναρκωτικών. Το οικονομικό κόστος του εθισμού υπολογίστηκε σε
400 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1999. Η χρήση ουσιών
συνδέεται  με  ευρύ  φάσμα  συμπεριφορών  κινδύνου.  Για  τις  συνηθέστερα
χρησιμοποιούμενες  ουσίες,  η  συμπεριφορά κινδύνου  περιλαμβάνει  συμπτώματα  τόσο
εξάρτησης (πχ.,  μείωση σημαντικών δραστηριοτήτων λόγω χρήσης της ουσίας) όσο και
κατάχρησης (πχ.  οδήγηση ενός αυτοκινήτου περισσότερο από μία φορά σε κατάσταση
μέθης,  εμφάνιση  προβλημάτων  με  ανώτερους  ή  συναδέλφους  λόγω  τοξίκωσης).  Για
παράδειγμα, το 2002, το 4,7% του πληθυσμού ανέφερε οδήγηση υπό την επήρεια μιας
παράνομης ουσίας και το 14,2% ανέφερε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τουλάχιστον
μία φορά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
Αρκετοί ακαδημαϊκοί κλάδοι, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της κοινωνιολογίας,
της  ψυχολογίας,  της  ανθρωπολογίας  και  της  επιδημιολογίας,  έχουν  μελετήσει  τη
συμπεριφορά της χρήσης ουσιών. Σε κάποιο βαθμό, κάθε ένας από αυτούς τους κλάδους
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έχει εξετάσει τη χρήση ουσιών μέσω του αναλυτικού φακού του. Παραδείγματος χάριν,
μολονότι μεμονωμένα, οι ψυχολογικοί παράγοντες διερευνώνται συχνά στη ψυχολογική
χρήση ουσίας στην βιβλιογραφία, αυτά τα κατασκευάσματα δεν συζητούνται συχνά στην
ψυχιατρική  επιδημιολογική  βιβλιογραφία  που  ασχολείται  με  τους  καθοριστικούς
παράγοντες της κατάχρησης ουσιών και της εξάρτησης. Ωστόσο, συνοπτικά, τα στοιχεία
από  αυτά  τα  διαφορετικά  πεδία  έρευνας  υποδηλώνουν  έντονα  ότι  η  αιτιολογία  της
χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι πολυπαραγοντική και ότι οι γενετικοί, ψυχολογικοί
και κοινωνικοί παράγοντες είναι καθοριστικοί παράγοντες της χρήσης ουσιών.
Γιατί λοιπόν, πρέπει να ασχοληθούμε με την κοινωνική επιδημιολογία της χρήσης ουσιών;
Με  κάποιους  τρόπους,  όλη  η  επιδημιολογία  είναι  κοινωνική.  Οι  άνθρωποι  είναι  και
βιολογικοί και κοινωνικοί οργανισμοί και λίγες βιολογικές διεργασίες ή συμπεριφορές δεν
μεσολαβούνται από το κοινωνικό τους πλαίσιο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα αληθές και
σημαντικό για τις συμπεριφορές γενικά και για τη χρήση ουσιών ειδικότερα. Η εμπειρία
της χρήσης ουσιών ανέκαθεν είχε τις ρίζες της στο κοινωνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα,
παρά τις αναγνωρισμένες συνέπειες της κατάχρησης αλκοόλ και της εξάρτησης από το
αλκοόλ,  η  κατανάλωση οινοπνεύματος απολαμβάνει  κοινωνικές κυρώσεις  και  αποτελεί
κοινό  χαρακτηριστικό  τόσο  των  επίσημων  όσο  και  των  άτυπων  κοινωνικών
συγκεντρώσεων  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Επομένως,  σε  πολλούς  κλάδους,  η  χρήση
ουσιών σπάνια μελετάται μεμονωμένα από το σχετικό κοινωνικό πλαίσιο που θεωρείται,
τουλάχιστον  σιωπηρά,  ότι  επηρεάζει  τα  πρότυπα  χρήσης  ουσιών.  Παρόλο  που  αυτό
ενισχύει τη σημασία του κοινωνικού πλαισίου ως καθοριστικού παράγοντα της χρήσης
ουσιών,  παρέχει  λίγη  βοήθεια  στην  κατανόηση  των  συγκεκριμένων  κοινωνικών
παραγόντων που σχετίζονται εμπειρικά με τη συμπεριφορά χρήσης ουσιών.
Η κοινωνική επιδημιολογία της χρήσης ουσιών λαμβάνει ρητά υπόψη τους κοινωνικούς
παράγοντες που διαμορφώνουν τη διανομή του πληθυσμού στην συμπεριφορά χρήσης
ουσιών. Ως ξεχωριστή περιοχή έρευνας, η κοινωνική επιδημιολογία της χρήσης ουσιών
είναι εκκολαπτόμενη και, ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας που συνέβαλε
στο  σώμα της  γνώσης που μπορεί  να  ονομαστεί  κοινωνική  επιδημιολογία  της  χρήσης
ουσιών,  έχει  συχνά  πραγματοποιηθεί  με  ένα  διαφορετική  πρωτεύουσα  εστίαση.  Για
παράδειγμα, πολλή εργασία έχει διερευνήσει τους δύο “ψυχοκοινωνικούς” παράγοντες
-ψυχολογικούς και κοινωνικούς- που μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση ουσιών, συχνά
μελετώντας  και  τα  δύο.  Αυτή  η  ανασκόπηση  συνοψίζει  συστηματικά  την  βασική
επιδημιολογική βιβλιογραφία που έχει μελετήσει κοινωνικούς (ή εξωγενείς) παράγοντες
που  μπορούν  να  διαμορφώσουν  συμπεριφορά  χρήσης  ουσιών.  Συμπεραίναμε  την
ανασκόπηση μας με μια σημείωση σχετικά με μεθοδολογικά ζητήματα σε μελέτες που
ασχολούνται με την κοινωνική επιδημιολογία της χρήσης ουσιών”.

Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης



Όπως αναφέρθηκε στο άρθρο μας σχετικά με την επίδραση της κάνναβης στο
εσωτερικό  της  μήτρας[6],  οι  γυναίκες  σε  όλο  τον  κόσμο  χρησιμοποιούν
κάνναβη ως  ιατρική  βοήθεια  προ και  μετά  την  εγκυμοσύνη[7]  για  αιώνες.
Αλλά, όταν πρόκειται για την ακριβή επιστημονική έρευνα σχετικά με τους
κινδύνους της χρήσης κάνναβης προληπτικά, τα αποτελέσματα είναι αρκετά
ανάμεικτα.
[6] “Marijuana And Pregnancy #3: What Happens Inside The Womb” (Κάνναβη και 
Εγκυμοσύνη #3: Τι συμβαίνει μέσα στην μήτρα;) 
https://herb.co/marijuana/news/marijuana-and-pregnancy-what-happens-inside-the-
womb 
[7] “Jamaican Study Gives Surprising Insight Into Marijuana During Pregnancy” (Μελέτη 
στην Τζαμάικα δίνει μια ματιά έκπληξη για την κάνναβη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-
into-cannabis-pregnancy 

Μια  μελέτη  του  1995[8]  που  δημοσιεύθηκε  στο  General  Obstetrics  and
Gynecology[9],  εξέτασε  το  αποτέλεσμα  γέννησης  των  γυναικών  που  είχαν
χρησιμοποιήσει  κοκαΐνη ή/και κάνναβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Στηριζόμενη  σε  στοιχεία  που  συγκεντρώθηκαν  από  επτά  διαφορετικές
πανεπιστημιακές κλινικές εγκυμοσύνης,  η ομάδα εξέτασε τα αποτελέσματα
από 7.470 γυναίκες από το 1984 έως το 1989.  Το 11% χρησιμοποίησε την
κάνναβη ενώ ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
[8] Shiono PH, Klebanoff MA, Nugent RP, Cotch MF, Wilkins DG, Rollins DE, Carey JC, 
Behrman RE “The impact of cocaine and marijuana use on low birth weight and preterm 
birth: a multicenter study” (Ο αντίκτυπος της χρήσης κοκαΐνης και κάνναβης στο χαμηλό 
βάρος γέννησης και στην πρόωρη γέννηση: Μια πολυκεντρική μελέτη) Am J Obstet 
Gynecol. 1995 Jan;172(1 Pt 1):19-27.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7847533 
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Περίληψη
“ΣΚΟΠΟΣ:  Στόχος  μας  ήταν  να  αξιολογήσουμε  μελλοντικά  τις  επιδράσεις  της  χρήσης
κοκαΐνης και κάνναβης στα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μια προοπτική πολυκεντρική μελέτη κοόρτης διεξήχθη σε επτά
πανεπιστημιακές  προγεννητικές  κλινικές  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  από το  1984 έως το
1989. Η κοόρτη που περιγράφηκε στο παρόν αποτελείτο από έναν πολυεθνικό πληθυσμό
7.470  εγκύων γυναικών.  Πληροφορίες  σχετικά με  τη  χρήση  φαρμάκων  λήφθηκαν από
προσωπικές  συνεντεύξεις  κατά  την  είσοδο  στη  μελέτη  και  προσδιορισμούς  ορού  που
αποκτήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  εγκυμοσύνης.  Τα  δεδομένα  για  την  έκβαση  της
εγκυμοσύνης  (χαμηλό  βάρος  κατά  τη  γέννηση  [<2.500  gm],  πρόωρη  γέννηση  [<37
εβδομάδες κύησης] και abruptio placentae) ελήφθησαν με ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο
μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά το  2,3% των γυναικών χρησιμοποίησε κοκαΐνη και  το 11,0%
χρησιμοποίησε  κάνναβη  κατά  τη  διάρκεια  της  εγκυμοσύνης.  Η  χρήση  κοκαΐνης  δεν
συσχετίστηκε με την ύπαρξη ενός βρέφους χαμηλού βάρους γέννησης (προσαρμοσμένη
αναλογία πιθανότητας 0,7, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,4 έως 1,3) ή πρόωρο τοκετό
(1,3, 0,9 έως 2,0). Δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ βραχυπρόθεσμης έκθεσης στην κοκαΐνη
και πρόωρης παράδοσης (1,1, 0,3 έως 4,0). Ωστόσο, η χρήση κοκαΐνης συνδέθηκε έντονα
με τα abruptio placentae  (προσαρμοσμένη αναλογία πιθανότητας  4,2,  1,9  έως 9,5).  Η
χρήση κάνναβης δεν συσχετίστηκε με χαμηλό βάρος γέννησης (1,1, 0,9 έως 1,5), πρόωρη
παράδοση (1,1, 0,8 έως 1,3) ή abruptio placentae (1,3, 0,6 έως 2,8). Συγκριτικά, το 35%
των  γυναικών  καπνίζουν  τσιγάρα κατά  τη  διάρκεια  της  εγκυμοσύνης  και  το  κάπνισμα
συνδέεται θετικά με χαμηλό βάρος γέννησης (1,5, 1,2 έως 1,8).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε αυτόν τον πληθυσμό γυναικών που έλαβαν προγεννητική φροντίδα, η
χρήση  κοκαΐνης  ήταν  ασυνήθιστη  και  δεν  σχετίζεται  με  τα  περισσότερα  δυσμενή
αποτελέσματα γέννησης. Η χρήση της κάνναβης ήταν σχετικά κοινή και δεν σχετίζεται με
τα δυσμενή αποτελέσματα της εγκυμοσύνης. Ο καπνός εξακολουθεί να είναι η ουσία με
την  πιο  συχνή  κατάχρηση  κατά  τη  διάρκεια  της  εγκυμοσύνης,  το  15%  όλων  των
περιπτώσεων  με  χαμηλό  βάρος  γέννησης  σε  αυτή  τη  μελέτη  θα  μπορούσε  να  είχε
αποφευχθεί εάν οι γυναίκες δεν κάπνιζαν τσιγάρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης”.
[9] “Obstetrics & Gynecology (The Green Journal)” (Μαιευτική & Γυναικολογία (The Green
Journal)) https://www.acog.org/About-ACOG/Green-Journal-Info 

Η  μελέτη  δεν  διαπίστωσε  αρνητικά  αποτελέσματα  σχετικά  με  τη  χρήση
κάνναβης και  τον πρόωρο τοκετό ή το χαμηλό βάρος γέννησης. Αυτό είναι
ενδιαφέρον, αφού οι μητέρες που κάπνιζαν καπνό είχαν πιθανότητα 15% να
γεννήσουν μωρά με χαμηλό βάρος γέννησης.

Μια  άλλη  μελέτη  του  2012[10]  που  δημοσιεύτηκε  στο  Pediatric  Research
έδειξε ότι υπάρχει, στην πραγματικότητα, μια συσχέτιση μεταξύ της χρήσης
κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και των αρνητικών γεννητικών
αποτελεσμάτων.  Μερικά  από  αυτά  τα  κακά  αποτελέσματα  περιλαμβάνουν
έναν πιο σύντομο χρόνο κύησης και μικρότερο βάρος γέννησης.
[10] Hayatbakhsh MR, Flenady VJ, Gibbons KS, Kingsbury AM, Hurrion E, Mamun AA, 
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Najman JM “Birth outcomes associated with cannabis use before and during pregnancy” 
(Τα αποτελέσματα της γέννησης που συνδέονται με τη χρήση κάνναβης πριν και κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης) Pediatr Res. 2012 Feb;71(2):215-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22258135 
Περίληψη
“ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μελέτη αυτή αποσκοπούσε στην εξέταση της συσχέτισης μεταξύ της χρήσης
κάνναβης πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και των γεννητικών αποτελεσμάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Συνολικά,  το  26,3%  των  γυναικών  ανέφεραν  προηγούμενη  χρήση
κάνναβης και το 2,6% ανέφεραν τρέχουσα χρήση. Η ανάλυση πολλών μεταβλητών, που
ελέγχει  πιθανές συγχύσεις,  συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος,  της  κατανάλωσης
οινοπνεύματος και της χρήσης άλλων παράνομων ουσιών, έδειξε ότι η χρήση κάνναβης
στην εγκυμοσύνη συνδέεται με το χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση (αναλογία πιθανότητας
= 1,7, 95% : 1,3-2,2), με πρόωρο τοκετό (OR = 1,5, 95% CI: 1,1-1,9), με πιο σύντομο χρόνο
κύησης (OR = 2,2, 95% CI: 1,8-2,7) και είσοδο στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών
(OR = 2,0 · 95% CI: 1,7-2,4).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  Τα αποτελέσματα αυτής  της  μελέτης  δείχνουν ότι  η  χρήση κάνναβης  στην
εγκυμοσύνη  σχετίζεται  με  αυξημένο  κίνδυνο  εμφάνισης  ανεπιθύμητων  γεννητικών
αποτελεσμάτων. Τα προγράμματα πρόληψης που αφορούν τη χρήση κάνναβης κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητα.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Τα  στοιχεία  προέρχονταν  από  τις  γυναίκες  που  γέννησαν  στο  νοσοκομείο
Mater Mothers'  Hospital στο Brisbane, Αυστραλία, για περίοδο 7 ετών (2000-2006).  Οι
γυναίκες ερωτήθηκαν στην αρχική επίσκεψη για την χρήση κάνναβης και άλλων ουσιών.
Καταγράφηκαν στοιχεία για 24.874 γυναίκες που παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση  κάνναβης  και  για  τις  οποίες  υπήρχαν  διαθέσιμα  στοιχεία  για  τα  γεννητικά
αποτελέσματα”.

Όμως, εδώ υπάρχει ένα θέμα: τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά,
αλλά όταν πρόκειται για τον χρόνο της κύησης, η μέση διαφορά είναι περίπου
μια εβδομάδα. Σύμφωνα με τη μελέτη,  οι γυναίκες που δεν έκαναν χρήση
κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνήθως γεννούσαν στις 38,7
εβδομάδες. Εκείνες που χρησιμοποίησαν κάνναβη ενώ ήταν έγκυες γέννησαν
μετά από 38,1 εβδομάδες.

Ποια είναι η διαφορά που μπορεί να έχει η γέννηση μερικές μέρες νωρίτερα;
Είναι δύσκολο να το πεις. Μια σημαντική παρατήρηση, ωστόσο, είναι ότι και
οι δύο αυτοί αριθμοί δεν πληρούν τον ορισμό της πρόωρης γέννησης. Παρόλα
αυτά, ο ελαφρώς πιο σύντομος χρόνος κύησης για βρέφη που έχουν εκτεθεί
σε κάνναβη δείχνει ότι περισσότερα από αυτά τα βρέφη γεννήθηκαν πρόωρα.
Εκείνες  οι  μητέρες  που είχαν  κάνει  χρήση κάνναβης  τακτικά  πριν  από την
εγκυμοσύνη  είχαν  μέσο  χρόνο  κύησης  38,6  εβδομάδες  έναντι  των  38,7
εβδομάδων στις μη χρήστριες.

Αν και αυτοί οι αριθμοί δεν φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικοί, οι συντάκτες

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22258135


της μελέτης συμπεραίνουν:
“Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της έκθεσης και της
έκβασης,  το  2,5%  του  χαμηλού  βάρους  γέννησης,  το  1,5%  της  πρόωρης
γέννησης  και  το  2,7%  της  εισδοχής  στην  ΜΕΘΝ  θα  μπορούσαν  να
αποφευχθούν εάν οι έγκυες γυναίκες δεν χρησιμοποιούσαν κάνναβη κατά
τη  διάρκεια  της  εγκυμοσύνης  σε  αυτή  την  τριτοβάθμια  νοσοκομειακή
εγκατάσταση παροχής υγείας”.

Υπάρχουν λοιπόν κίνδυνοι;

Η εγκυμοσύνη είναι ένα απίστευτα πολύπλοκο φυσικό γεγονός. Τα πάντα, από
τη διατροφή έως τους διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, μπορούν να
επηρεάσουν  το  αποτέλεσμα  των  γεννήσεων.  Είναι  λογικό  ότι  η  κάνναβη
μπορεί να έχει αντίκτυπο σε ένα έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
αλλά  σε  ποιο  βαθμό  είναι  αυτό  το  αντίκτυπο,  είναι  πολύ  δύσκολο  να
προσδιοριστεί.

Μια άλλη πρώιμη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1983[11] εξέτασε τα ιατρικά
αρχεία  12.424  διαφορετικών  κυήσεων  και  διαπίστωσε  ότι  φαίνεται  ότι
υπάρχουν  περισσότερες  περιπτώσεις  πρόωρου  τοκετού,  χαμηλού  βάρους
γέννησης και φυσικών δυσμορφιών σε όσα μωρά γεννήθηκαν από μητέρες
που καταναλώνουν κάνναβη.  ΑΛΛΑ,  τα  αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικά
σημαντικά.
[11] S Linn, S C Schoenbaum, R R Monson, R Rosner, P C Stubblefield, K J Ryan “The 
association of marijuana use with outcome of pregnancy” (Η συσχέτιση της χρήσης 
κάνναβης και της έκβαση της εγκυμοσύνης) Am J Public Health. 1983 October; 73(10): 
1161–1164.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1651077/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1651077/


Περίληψη
“Αναλύσαμε τα δεδομένα συνεντεύξεων και ιατρικών αρχείων από 12.424 γυναίκες για να
αξιολογήσουμε  τη  σχέση  μεταξύ  της  χρήσης  της  κάνναβης  και  των  αρνητικών
αποτελεσμάτων  στην  εγκυμοσύνης.  Το  χαμηλό βάρος  γέννησης,  πρόωρη κύηση και  οι
μεγάλες δυσπλασίες εμφανίστηκαν συχνότερα στους απογόνους των χρηστών κάνναβης.
Όταν χρησιμοποιήσαμε τη  λογιστική  παλινδρόμηση για  να ελέγξουμε τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά, τις συνήθειες και τα δεδομένα του ιατρικού ιστορικού, αυτές οι σχέσεις
δεν  ήταν  στατιστικά  σημαντικές.  Ο  λόγος  πιθανότητας  για  την  εμφάνιση  μεγάλων
δυσπλασιών  μεταξύ  των  χρηστών  κάνναβης  ήταν  1,36,  υψηλότερος  από  τους  δείκτες
πιθανότητας για άλλες εξωγενείς μεταβλητές και  το 95% διάστημα εμπιστοσύνης ήταν
0,97-1,91.  Απαιτούνται  περισσότερα  δεδομένα  για  να  καθοριστεί  σταθερά  ή  να
αποκλειστεί η συσχέτιση μεταξύ χρήσης κάνναβης και σημαντικών δυσμορφιών. Μέχρις
ότου υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται ώστε
να μην χρησιμοποιούν κάνναβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης”.

Έτσι,  ακόμη  και  σε  μια  μελέτη  τόσο  μεγάλη  σε  δείγμα,  τα  στατιστικά
αποτελέσματα ήταν ασαφή.

Αυτό  που  γνωρίζουμε  είναι  ότι  πολλές  γυναίκες  εκεί  έξω  χρησιμοποιούν
κάνναβη  για  να  μετριάσουν  μερικές  από  τις  δύσκολες  παρενέργειες  της
εγκυμοσύνης και ένας μεγάλος αριθμός από αυτές τις γυναίκες είχαν επιτυχή
εγκυμοσύνη.

Η  κατανάλωση  κάνναβης  δεν  εγγυάται  με  κανένα  τρόπο  ότι  θα  πάτε  σε
πρόωρο  τοκετό.  Παρ'  όλα  αυτά,  υπήρξαν  κάποιες  ενδείξεις  ότι  μπορεί  να
αυξήσει  τον κίνδυνο για κάτι  τέτοιο.  Αυτή τη στιγμή είναι  δύσκολο να πει
κανείς αν η κάνναβη από μόνη της αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο ή αν είναι μόνο
ένα μέρος από έναν μεγαλύτερο συνδυασμό παραγόντων.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες έρευνες σχετικά με τη κάνναβη και την
εγκυμοσύνη, η επιστημονική γνώμη για το θέμα είναι διαιρεμένη. Οι ιατροί
προτρέπουν τις  μητέρες  να προχωρούν με  προσοχή,  αλλά πολλές  μητέρες
υποστηρίζουν  ότι  έχουν  χρησιμοποιήσει  κάνναβη  κατά  τη  διάρκεια  της
εγκυμοσύνης χωρίς πρόβλημα.

Οι  υπερήφανες  κανναβομαμάδες  (cannamamma[12]),  όπως  η  Jenna  Hoch,
έχουν “βγει έξω από το κουτί” σχετικά με την χρήση κάνναβη ως εναλλακτικό
φάρμακο στα παραδοσιακά φαρμακευτικά προϊόντα όπως το Zofran[13] και το
Phenergan[14].  Και  τα  δύο  αυτά  φάρμακα  συχνά  συνταγογραφούνται  για
έντονες  κρίσεις  ναυτίας  και  εμέτου  που  συχνά  συνοδεύουν  δύσκολες
εγκυμοσύνες. Η Hoch γράφει στο Ladybud:



“Η  κάνναβη  έσωσε  την  εγκυμοσύνη  μου  με  το  γιο  μου,  έκανε  την
εγκυμοσύνη μου με την κόρη μου ανεκτή και με βοηθά στην καθημερινή
μου ζωή”.
[12] “Cannamama: I Breastfeed and Use Cannabis” (Cannamama: Θήλαζα και 
χρησιμοποιούσα κάνναβη) http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-
breastfeed-and-use-cannabis/
[13] ZOFRON: Ενεργά συστατικά, Ondansetron hydrochloride dihydrate / NMH84OZK2B - 
ONDANSETRON HYDROCHLORIDE, Η ονδανσετρόνη (ondansetron) είναι ένας ειδικός 
αναστολέας των υποδοχέων της 5-ΗΤ3 σεροτονίνης δρώντας τόσο περιφερικά 
(μπλοκάροντας τους υποδοχείς της περιφέρειας των σπλαχνικών προσαγωγών νευρικών 
ινών), όσο και κεντρικά (μπλοκάροντας τους υποδοχείς της εκλυτικής ζώνης 
χημειοϋποδοχέων στον εγκέφαλο).
[14] PHENERGAN: Σύντομη περιγραφή, Το PHENERGAN περιέχει προμεθαζίνη, ένα 
φάρμακο της ομάδας των αντιϊσταμινικών. Τα φάρμακα αυτά ανταγωνίζονται μερικές από
τις ενέργειες της ισταμίνης, μιας ουσίας που παράγεται στον οργανισμό και παίζει βασικό 
ρόλο στην εκδήλωση πολλών αλλεργικών εκδηλώσεων. Ενεργά συστατικά, 1 
Προμεθαζίνη / FF28EJQ494 – PROMETHAZINE, Η προμεθαζίνη (promethazine) είναι ένα 
φάρμακο της ομάδας των αντιϊσταμινικών που ανταγωνίζονται μερικές από τις ενέργειες 
της ισταμίνης, μιας ουσίας που παράγεται στον οργανισμό και παίζει βασικό ρόλο στην 
εκδήλωση πολλών αλλεργικών εκδηλώσεων.

Η  American  Academy  of  Pediatrics  (AAP)  εξέτασε  επίσης  τις  συνολικές
επιδράσεις  της  προγεννητικής  χρήσης  της  κάνναβης.  Το  2013,  η  AAP
δημοσίευσε επισκόπηση βιβλιογραφίας[15] που εξετάζει τις μακροπρόθεσμες
και  βραχυπρόθεσμες  επιπτώσεις  της  προγεννητικής  χρήσης  κάνναβης,  του
αλκοόλ, της κοκαΐνης, του καπνού, των οπιούχων και της μεθαμφεταμίνης. Με
τη κάνναβη, η κύρια ανησυχία επικεντρώθηκε στην επίδραση του βοτάνου
στην εμβρυϊκή νευρική ανάπτυξη και στις μακροπρόθεσμες αλλοιώσεις της
συμπεριφοράς.
[15] (ό.π.) “Prenatal substance abuse: short- and long-term effects on the exposed fetus” 
(Κατάχρηση προγεννητικών ουσιών: βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στο εκτεθειμένο έμβρυο)

Σε  αντίθεση  με  μερικές  κοινώς  αναφερόμενες  μελέτες,  ωστόσο,  η
ανασκόπηση  δεν  αντιμετώπισε  σημαντική  συσχέτιση  μεταξύ  της  χρήσης
κάνναβης και  του χαμηλού βάρους γέννησης.  Στην πραγματικότητα,  η AAP
αναφέρει:
“Γενικά,  η  κάνναβη  δεν  έχει  συσχετιστεί  με  περιορισμό  ανάπτυξης  του
εμβρύου,  ιδιαίτερα  μετά  από  έλεγχο  για  άλλες  εκθέσεις  προγεννητικών
φαρμάκων”.

Μια δύσκολη απόφαση

http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-breastfeed-and-use-cannabis/
http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-breastfeed-and-use-cannabis/


Δυστυχώς, εάν είσαι μια νέα εγκυμονούσα και θέλεις μια ξεκάθαρη απάντηση
σχετικά με το εάν η κατανάλωση κάνναβης οδηγεί ή όχι σε πρόωρο τοκετό,
μπορεί να βρεθείς σε μερική σύγχυση. Όπως συμβαίνει τώρα, φαίνεται ότι
υπάρχει κίνδυνος ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος. Αλλά, υπάρχουν λίγα εκεί
έξω για να μας πουν πώς θα πρέπει να ζυγίσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Γενικά, η επιλογή του να καταναλώσεις κάνναβη ενώ είσαι έγκυος είναι μια
εξαιρετικά προσωπική απόφαση. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να
διαβάσεις  όσες  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  και  να  λάβεις  όσο  γίνεται
τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Με  την  θεραπευτική  χρήση  και  την  ψυχαγωγική  χρήση  της  κάνναβης  να
γίνεται  ολοένα και  πιο διαθέσιμη στις  Ηνωμένες Πολιτείες,  οι  κυβερνήσεις
των πολιτειών προσπαθούν να αποτρέψουν τις εγκυμονούσες μητέρες από το
να καταναλώσουν κάνναβη ενώ είναι έγκυες. Στο Όρεγκον, θα σου δώσουν και
μια προειδοποίηση μαζί με την αγορά σου, η οποία είναι πολύ παρόμοια με
την  προειδοποίηση  που  αναγράφεται  σε  φιάλες  αλκοόλ  ή  σε  πακέτα
τσιγάρων.

Ωστόσο, και πάλι, πολλές από τις συνέπειες της κατανάλωσης κάνναβης ενώ
κάποια είναι  έγκυος είναι  ένα εξαιρετικά αντιμαχόμενο θέμα συζήτησης. Η
επιστημονική έρευνα έρχεται σε αντίθεση με ανεπίσημα στοιχεία και με την
μακρόχρονη,  που  μετρά  χιλιετηρίδες,  ανθρώπινη  ιστορία  της  χρήσης  της
κάνναβης. Θα χρειαστεί να μιλήσεις με τον γιατρό σου αλλά και με μητέρες
που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το βότανο ενόσω ήταν έγκυες, μπορεί να
σου δώσουν περισσότερες πληροφορίες πάνω στην συνεχιζόμενη συζήτηση



σχετικά με την εγκυμοσύνη και την κάνναβη.

Αλλά,  το  ερώτημα  παραμένει,  αυξάνει  η  κάνναβη  τον  κίνδυνο  πρόωρου
τοκετού; Είναι  λίγο δύσκολο να το πούμε.  Αυτό το άρθρο αγγίζει  μόνο την
κορυφή του παγόβουνου όταν πρόκειται για την επίδραση του φυτού στην
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Για να ξεκαθαρίσουμε το αποτέλεσμα, σε αυτή την
ερώτηση αλλά και σε πολλές άλλες παραπλήσιες μια για πάντα, χρειαζόμαστε
και  χρόνο  και  το  κατάλληλο  πολιτικό  κλίμα  που  θα  επιτρέψει  στους
επαγγελματίες του ιατρικού τομέα να διεξάγουν πραγματική κλινική έρευνα
και όχι αυτή την κοροϊδία της απαγόρευσης και του αυστηρού ελέγχου ακόμα
και στην επιστημονική έρευνα πάνω σε ένα φυτό (τι φοβούνται άραγε όσοι
επιμένουν σε αυτή την αναίτια απαγόρευση;).

Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #5: Μήπως η κάνναβη αυξάνει τον
κίνδυνο για Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Marijuana And Pregnancy #5:
Does Marijuana Increase Risk Of SIDS?”

https://herb.co/marijuana/news/marijuana-increase-risk-sids, Anna Wilcox,
Apr 11, 2016)

Δεν υπάρχει  κανένας τρόπος να προβλεφθεί  το ποιος  είναι  ευαίσθητος  σε
Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου (Sudden Infant  Death,  SIDS),  αλλά
όμως μπορεί άραγε η κάνναβη να αυξήσει αυτό τον κίνδυνο; Εδώ είναι το τι
έχει να πει η έρευνα.

https://herb.co/marijuana/news/marijuana-increase-risk-sids


Κάθε μητέρα ενός νεογέννητου μωρού πιθανόν να είναι εξοικειωμένη με έναν
κοινό φόβο στο πίσω μέρος του μυαλού της: SIDS. Δεν υπάρχει τρόπος να
πούμε  πότε  ένα  μωρό είναι  επιρρεπές  στο  Σύνδρομο  Αιφνίδιου  Βρεφικού
Θανάτου.  Ενώ μερικοί  κίνδυνοι  όπως η  στάση κατά τον ύπνο και  η χρήση
καπνού  έχουν  εντοπιστεί,  ωστόσο  τι  γίνεται  με  τη  κάνναβη;  Μπορεί  η
κάνναβη να αυξήσει τον κίνδυνο για SIDS; Εδώ είναι μια συλλογή από κοινές
σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό.

Τι είναι το SIDS;

Οποιαδήποτε μητέρα ενός βρέφους είναι πιθανότατα καλά ενήμερη για το
SIDS  ή  για  το  Σύνδρομο  Αιφνίδιου  Βρεφικού  Θανάτου.  Αυτή  η  ιατρική
κατάσταση με την τρομακτική ονομασία, φέρνει δυστυχώς μια πολύ εύστοχη
ονομασία.  Το  SIDS  είναι  ο  απροσδόκητος  και  ανεξήγητος  θάνατος  ενός
βρέφους κάτω του ενός έτους.

Δυστυχώς,  δεν  υπάρχουν γνωστές  αιτίες  για  το  SIDS  και  το  χειρότερο  δεν
υπάρχει τρόπος να το προβλέψεις. Το σύνδρομο είναι ένα ιατρικό μυστήριο
εδώ  και  αιώνες.  Αν  και  τα  τελευταία  χρόνια,  τα  ποσοστά  των  SIDS  στις
Ηνωμένες  Πολιτείες  έχουν  μειωθεί.  Παρόλα  αυτά,  δεν  υπάρχει  τρόπος  να
αποφευχθεί το SIDS ή να προβλεφθεί το πότε είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό
που είναι γνωστό είναι ότι το SIDS συνήθως συμβαίνει μερικές φορές κατά τη
διάρκεια του ύπνου. Το SIDS χτυπάει συχνότερα μεταξύ του δεύτερου και του
έκτου μήνα. Πριν πέσουν θύματα αυτού του συνδρόμου, τα βρέφη συνήθως
δεν  παρουσιάζουν  κανένα  σημάδι  ότι  είναι  άρρωστα.  Συνήθως  τρώνε
κανονικά και κοιμούνται καλά και βρίσκονται αργότερα χωρίς παλμό και χωρίς



αναπνοή.

Οι κίνδυνοι του SIDS

Οποιοδήποτε παιδί μπορεί να πέσει θύμα του SIDS, ανεξάρτητα από το πόσο
προσεκτικός είναι ένας γονέας. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να
μειώσεις τον κίνδυνο του SIDS είναι να βεβαιωθείς ότι η αναπνοή του μωρού
σας δεν παρεμποδίζεται κατά τη διάρκεια του ύπνου και να διασφαλίσεις ότι
το παιδί σας βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ύπνου όταν τα βάζετε για ύπνο.
Αυτό σημαίνει ότι τα τοποθετούμε στην πλάτη τους, όχι στο στομάχι τους.

Πρόσφατες  μελέτες  έχουν  διαπιστώσει  ότι  τα  αρσενικά  μωρά  διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο για SIDS, αν και δεν είναι σαφές το γιατί. Παρόλο που το
SIDS  συνεχίζει  να  παιδεύει  την  ιατρική  κοινότητα,  η  έρευνα  δείχνει  ότι
φαίνεται  να υπάρχει  κάποια σχέση μεταξύ της ικανότητας του βρέφους να
παράγει  σεροτονίνη  και  της  εμφάνισης  του  SIDS.  Η  σεροτονίνη  είναι  ένας
απαραίτητος νευροδιαβιβαστής που είναι εν μέρει υπεύθυνος για τον έλεγχο
της ικανότητας του μωρού να ξυπνήσει από τον ύπνο.
[1] “SIDS Linked to Low Levels of Serotonin” (SIDS συνδέεται με χαμηλά επίπεδα 
σεροτονίνης) https://www.nih.gov/news-events/news-releases/sids-linked-low-levels-
serotonin 

Σε περίπτωση που κάτι μπλοκάρει τους αεραγωγούς του μωρού (είτε είναι
υπερβολικό υγρό, ρούχα και υφάσματα ή έλλειψη του απαραίτητου χώρου
για  αναπνοή  ενώ  το  μωρό  βρίσκεται  ξαπλωμένο  με  το  στομάχι  του),  ο
εγκέφαλος χρειάζεται διαδρομές σεροτονίνης για να λειτουργήσει σωστά για
να  προειδοποιήσει  το  σώμα  του  μωρού  να  αναλάβει  δράση  και  να

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/sids-linked-low-levels-serotonin
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/sids-linked-low-levels-serotonin


ενεργοποιηθεί για να διορθώσει/αντιμετωπίσει  το πρόβλημα.

Ενώ  τα  θέματα  στον  εγκέφαλο  πιστεύεται  ότι  παίζουν  ρόλο  στο  SIDS,
υπάρχουν  διάφοροι  περιβαλλοντικοί  παράγοντες  που  πιστεύεται  ότι
επηρεάζουν επίσης την κατάσταση. Αν και ήταν δύσκολο να αποδειχθεί ή να
αξιολογηθεί μέχρι στιγμής, ορισμένοι ιατροί πιστεύουν ότι η χρήση κάνναβης
μπορεί  να  αποτελέσει  παράγοντα  κινδύνου  για  το  SIDS.  Παρόλο  που  η
τρέχουσα  έρευνα  δεν  έχει  φτάσει  στο  επιθυμητό  επίπεδο  σταθερής
πληροφόρησης.

Εδώ είναι μερικά από τα τρέχοντα ευρήματα σχετικά με τη κάνναβη και τον
κίνδυνο για SIDS:

Παθητικό κάπνισμα

Ενώ κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι ακριβώς προκαλεί το SIDS, η κακή
ποιότητα του αέρα θεωρείται ότι συμβάλλει σε αυτό το φαινόμενο. Επειδή το
SIDS σχετίζεται με θέματα όπως η έλλειψη οξυγόνου και η αδυναμία σωστής
αναπνοής,  θεωρείται  ότι  το  παθητικό  κάπνισμα  οποιουδήποτε  είδους
συμβάλλει στο σύνδρομο. Η έκθεση σε υπερβολικό καπνό κάνναβης, όπως και
σε άλλο είδος καπνού, μπορεί να στερήσει στο μωρό το οξυγόνο. Αυτό οδηγεί
σε αυξημένο κίνδυνο για SIDS.

Σε μια ανασκόπηση του 2013[2] σχετικά με τη χρήση ουσιών προγεννητικά
που  δημοσιεύθηκε  από  την  American  Academy  of  Pediatrics,  εξηγούν  σε
αυτήν οι ερευνητές της AAP:
“[...] Το κάπνισμα της κάνναβης παράγει έως και 5 φορές την ποσότητα του



μονοξειδίου  του  άνθρακα,  όπως  και  το  κάπνισμα  τσιγάρων  και  ίσως  να
αλλάζει την εμβρυϊκή οξυγόνωση”.
[2] (ό.π.) “Prenatal substance abuse: short- and long-term effects on the exposed fetus” 
(Κατάχρηση προγεννητικών ουσιών: βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στο εκτεθειμένο έμβρυο)

Αν και αυτή η δήλωση αναφέρεται σε πιθανή βλάβη όσο το έμβρυο είναι στη
μήτρα,  μιλάει  για  την  ανάγκη  που  έχει  ένα  αναπτυσσόμενο  βρέφος  για
πρόσβαση  σε  άφθονο  οξυγόνο.  Ένα  έμβρυο  χρειάζεται  οξυγόνο  για  να
αναπτυχθεί σωστά. Είναι γνωστό[3] ότι ο καπνός από τα τσιγάρα, είτε άμεσα
(παθητικό κάπνισμα) είτε μέσω της μητέρας, μπορεί προσωρινά να περιορίσει
την  ποσότητα  οξυγονωμένου  αίματος  που  φθάνει  στο  έμβρυο.  Εάν
στερούνται  οξυγόνου  για  πολύ  καιρό,  μπορεί  να  προκύψουν  σημαντικά
αναπτυξιακά  ζητήματα  όπως  η  εγκεφαλική  παράλυση  και  ακόμη  και  η
θνησιμότητα.
[3] “What Happens to a Baby That Isn't Getting Enough Oxygen in the Womb?” (Τι 
συμβαίνει με ένα μωρό που δεν παίρνει αρκετό οξυγόνο μέσα στην μήτρα;) 
https://www.livestrong.com/article/254453-what-happens-to-a-baby-that-isnt-getting-
enough-oxygen-in-the-womb/ 

Ομοίως, το US Center for Disease Control ανέφερε[4] ότι ορισμένες χημικές
ουσίες στο παθητικό κάπνισμα φαίνεται ότι “επηρεάζουν τον εγκέφαλο με
τρόπους που παρεμποδίζουν τη ρύθμιση της αναπνοής στα βρέφη”.
[4] “Secondhand Smoke Causes SIDS” (Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί το SIDS) 
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effe
cts/index.htm#sids 

Αν και η ίδια η κάνναβη είναι αρκετά διαφορετική από τον καπνό, ο καπνός
που προκαλείται από την καύση της εξακολουθεί να περιέχει πολλές από τις
ίδιες  χημικές  ουσίες  με  τα  παραδοσιακά  τσιγάρα.  Για  το  λόγο  αυτό,  το
κάπνισμα κάνναβης  γύρω από ένα  νεογέννητο  πιστεύεται  ότι  αυξάνει  τον
κίνδυνο SIDS.

Προφανώς,  αυτό  μπορεί  να  αποφευχθεί  με  το  να  καπνίζει  κάποιος  εκτός
σπιτιού  ή  να  αλλαχτεί  η  κατανάλωση  κάνναβης  με  έναν  άλλο  τρόπο
χορήγησης, όπως πχ. με βρώσιμα[5].
[5] “The top 5 edible baking rookie mistakes” (Τα 5 κορυφαία λάθη που κάνουν οι 
αρχάριοι στην παρασκευή βρώσιμων που περιέχουν κάνναβη) 
https://herb.co/marijuana/recipes 

Προσοχή οι μπαμπάδες...;

https://herb.co/marijuana/recipes
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/index.htm#sids
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/index.htm#sids
https://www.livestrong.com/article/254453-what-happens-to-a-baby-that-isnt-getting-enough-oxygen-in-the-womb/
https://www.livestrong.com/article/254453-what-happens-to-a-baby-that-isnt-getting-enough-oxygen-in-the-womb/


Πολύ περίεργα, μια πρώιμη μελέτη[6] βρήκε μια σύνδεση μεταξύ της χρήσης
κάνναβης  από  έναν  πατέρα  πριν  από  τη  σύλληψη  και  ενός  αυξημένου
κινδύνου για SIDS. Η μελέτη δημοσιεύθηκε το 2001 και εξέτασε 239 βρέφη
που υπέστησαν SIDS μεταξύ του 1989 και  του 1992. Η έρευνα διαπίστωσε
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης κάνναβης του πατέρα πριν από τη
σύλληψη, σε όλη την εγκυμοσύνη της συντρόφου του και μετά τον τοκετό.
[6] Klonoff-Cohen H, Lam-Kruglick P “Maternal and paternal recreational drug use and 
sudden infant death syndrome” (Η χρήση ψυχαγωγικών ουσιών από την μητέρα και τον 
πατέρα και το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου) Arch Pediatr Adolesc Med. 2001 
Jul;155(7):765-70.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11434841 
Περίληψη
“ΣΚΟΠΟΣ: Για να διαπιστωθεί κατά πόσο η χρήση κοκαΐνης ή κάνναβης, από την μητέρα ή
τον  πατέρα,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύλληψης  και  της  εγκυμοσύνης  και  μεταγεννητικά,
αυξάνει τον κίνδυνο του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS) κατά το πρώτο
έτος της ζωής του βρέφους. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και μπορεί να αποδειχθεί
χρήσιμο για την περαιτέρω μείωση του ποσοστού των SIDS.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Μια μελέτη περίπτωσης-ελέγχου διεξήχθη αποτελούμενη από 239 βρέφη που
πέθαναν από SIDS στη Νότια Καλιφόρνια μεταξύ 1989 και 1992 και 239 υγιή βρέφη τα
οποία αντιστοιχούνται με βάση το νοσοκομείο γέννησης, την ημερομηνία γέννησης, την
ηλικία και το φύλο. Η συγκεκριμένη χρήση ουσιών κατά την περίοδο της σύλληψης, κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού και στην παρουσία ή κοντά στο βρέφος
διαπιστώθηκε τηλεφωνικώς για λευκούς, αφροαμερικανούς, ισπανούς, ασιάτες και από
τα νησιά του ειρηνικού, για τους πατέρες και τις μητέρες του δείγματος και των ελέγχων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η κατανάλωση για λόγους αναψυχής από τις μητέρες κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης δεν συσχετίστηκε με τον κίνδυνο εμφάνισης SIDS μετά από προσαρμογή
στο κάπνισμα από τις μητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (προσαρμοσμένος λόγος
πιθανοτήτων [OR] = 2,0 · 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 0,6-6,5). Υπήρξαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ της χρήσης της κάνναβης κατά τη διάρκεια της σύλληψης

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11434841


(OR = 2,2, 95% CI, 1,2-4,2, P = ,01) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (OR = 2,0, 95% CI,
1,0-4,1; P = ,05) και μετά τον τοκετό (OR = 2,8, 95% CI, 1,1-7,3, P = ,04) και ο κίνδυνος SIDS,
ενώ  προσαρμόζεται  για  το  κάπνισμα  και  την  κατανάλωση  οινοπνεύματος  από  τους
πατέρες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της χρήσης ψυχαγωγικών ουσιών από τις
μητέρες  και  του  SIDS.  Η  χρήση  κάνναβης  από  τους  πατέρες  κατά  τη  διάρκεια  των
περιόδων σύλληψης και εγκυμοσύνης και μεταγεννητικά συσχετίστηκε σημαντικά με το
SIDS. Ο ρόλος της κατανάλωσης ουσιών για ψυχαγωγικούς σκοπούς από τους πατέρες,
ιδιαίτερα της σχέσης μεταξύ της κάνναβης και του SIDS, είναι μια υποτιμημένη περιοχή.
Ωστόσο, προτού επιβεβαιωθεί ο οριστικός ρόλος του πατέρα, τα ευρήματα αυτά πρέπει
να διερευνηθούν και να αναπαραχθούν σε μελλοντικές μελέτες”.

Όταν  η  μελέτη  δημοσιεύθηκε  για  πρώτη  φορά,  η  επικεφαλής  ερευνήτρια
Hillary  Klonoff-Cohen  συζήτησε  τους  πιθανούς  λόγους  πίσω  από  αυτά  τα
περίεργα ευρήματα στο HealthDay[6]:
“Ίσως ένας μεγάλος αριθμός ανδρών να καπνίζουν κάνναβη σε σύγκριση με
τις γυναίκες ή να καπνίζουν συχνότερα ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Μπορεί να μην γνωρίζουν ότι οι συνήθειες του τρόπου ζωής τους μπορούν
να  επηρεάσουν  τα  αποτελέσματα  της  εγκυμοσύνης.  Ίσως  υπάρχουν
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αναφορά της χρήσης τους. Όλα
αυτά τα θέματα μπορεί να άπτονται των λόγων που παίζουν ρόλο -είναι
δύσκολο να ξέρουμε”.
[6] “Dad's Pot Use Increases SIDS Risk” (Η χρήση κάνναβης από τους μπαμπάδες αυξάνει 
τον κίνδυνο για SIDS) https://consumer.healthday.com/general-health-information-
16/illicit-drugs-news-217/dad-s-pot-use-increases-sids-risk-400462.html 

Πρόσθεσε επίσης και μια σημείωση που εφιστά την προσοχή:
“Πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες μελέτες, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορούμε
να  βασιστούμε  για  να  δώσουμε  συμβουλές  μόνο  σε  μια  μελέτη.  Τα
ευρήματα είναι ελλειπή και πρέπει να τα προσεγγίσουμε με προσοχή”.

Η  Klonoff-Cohen  έχει  δίκιο  -αυτή  η  μελέτη  είναι  μάλλον  μικρή  και  τα
εκπληκτικά  της  αποτελέσματα  δεν  έχουν  ακόμη  αναπαραχθεί.  Σήμερα,  η
έρευνα είναι επίσης και λίγο παλιά. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει
να  αναφερθεί  από  αυτή  τη  μελέτη  είναι  και  πάλι  ότι  είναι  σχετικό  με  το
παθητικό κάπνισμα. Δεν είναι σαφές γιατί η χρήση κάνναβης από τον πατέρα
θα προκαλούσε τόσο μεγάλο ζήτημα κατά τη στιγμή της σύλληψης, αλλά η
κακή ποιότητα του αέρα που σχετίζεται με τον παθητικό κάπνισμα, μπορεί
όντως να φταίει.

Μια  αναφορά[7]  σχετικά  με  τη  μεταγεννητική  χρήση  της  κάνναβης  που

https://consumer.healthday.com/general-health-information-16/illicit-drugs-news-217/dad-s-pot-use-increases-sids-risk-400462.html
https://consumer.healthday.com/general-health-information-16/illicit-drugs-news-217/dad-s-pot-use-increases-sids-risk-400462.html


βρέθηκε στη βάση δεδομένων των National Institutes of Health είχε το εξής
σχετικά με το θέμα:
“Ορισμένα  στοιχεία  δείχνουν  ότι  η  χρήση  κάνναβης  από  τους  πατέρες
αυξάνει  τον  κίνδυνο  εμφάνισης  του  σύνδρομου  αιφνίδιου  βρεφικού
θανάτου σε βρέφη που θηλάζουν. Η κάνναβη δεν πρέπει να καπνίζεται από
κανέναν κοντά στα βρέφη επειδή τα βρέφη μπορεί να εκτίθενται στην/με
την  εισπνοή  του  καπνού.  Επειδή  ο  θηλασμός[8]  μπορεί  να  μετριάσει
κάποιες από τις συνέπειες του καπνίσματος και έχουν αποδειχθεί ελάχιστες
ενδείξεις  σοβαρής  βρεφικής  βλάβης,  φαίνεται  προτιμότερο  να
ενθαρρυνθούν οι μητέρες που χρησιμοποιούν κάνναβη να συνεχίσουν το
θηλασμό  και  να  μειώσουν  ή  να  αποφύγουν  τη  χρήση  της  κάνναβης
ελαχιστοποιώντας την έκθεση του βρέφους στον καπνό της κάνναβης”.
[7] “Cannabis, Drug Levels and Effects: Summary of Use during Lactation” (Κάνναβη, 
επίπεδα και επιδράσεις της ουσίας: Περίληψη χρήσης κατά τη διάρκεια της γαλουχίας) 
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+lactmed:@term+@DOCNO+693 
[8] “Marijuana And Pregnancy #1: Breastfeeding and Marijuana, A Touchy Subject” 
(Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #1: Ο θηλασμός και η κάνναβη, ένα ευαίσθητο θέμα) 
https://herb.co/marijuana/news/breastfeeding-and-marijuana-a-touchy-subject 

Τι γίνεται με την εγκυμοσύνη;

Ίσως ακόμα πιο παράξενο, η ίδια μελέτη του 2001 που πρότεινε μια σχέση
μεταξύ της χρήσης κάνναβης από τον μπαμπά και του SIDS, δεν έδειξε καμία
συσχέτιση μεταξύ αυτού του συνδρόμου και  της  χρήσης κάνναβης από τη
μητέρα. Καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές μελέτες σχετικά με το
θέμα, είναι δύσκολο να πούμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της χρήσης της
κάνναβης από την μητέρα και του SIDS.

https://herb.co/marijuana/news/breastfeeding-and-marijuana-a-touchy-subject
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+lactmed:@term+@DOCNO+693


Η έκθεση των National Institutes of Health που αναφέρθηκε προηγουμένως
υποδεικνύει ότι “πολύ λίγες θηλάζουσες μητέρες καπνίζουν κάνναβη για να
σχηματίσουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα” στη μελέτη της Klonoff-Choen.

Ανεξάρτητα  από  την  έλλειψη  αυστηρών  στοιχείων,  πολλοί  πόροι
εξακολουθούν να υποδεικνύουν ότι η χρήση κάνναβης μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο για SIDS. Αλλά όμως, αυτός ο κίνδυνος συνδέεται άραγε αποκλειστικά
με το κάπνισμα της κάνναβης; Σχεδόν καμία έρευνα δεν εξέτασε τον κίνδυνο
κατανάλωσης βρώσιμων που περιέχουν κάνναβη ή τσαγιού κάνναβης,  αντί
για  το  κάπνισμα  του  βοτάνου.  Λόγω  έλλειψης  έρευνας,  οι  ιατρικοί
επαγγελματίες  εφιστούν  την  προσοχή  για  την  κατανάλωση  οποιαδήποτε
προϊόντων κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης[9].
[9] “Marijuana And Pregnancy #4: Does Marijuana Increase Risk Of Premature Birth?” 
(Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #3: Τι συμβαίνει μέσα στην μήτρα;) 
http://www.thestonerscookbook.com/2016/03/28/marijuana-and-pregnancy-what-
happens-inside-the-womb/

Αλλά αυτή η πρόταση συχνά έρχεται σε αντίθεση με τα ανεκδοτικά στοιχεία
και  τις  παραδοσιακές  πεποιθήσεις  για  το  βότανο.  Στην  Τζαμάικα,  για
παράδειγμα,  δεν  είναι  ασυνήθιστο  οι  γυναίκες  να  καταναλώνουν  τσιγάρα
κάνναβης ή τσάι ganja[10] κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
[10] “The complete guide on how to make weed tea” (Ο πλήρης οδηγός σχετικά με τον 
τρόπο παρασκευής ζιζανίων τσαγιού) https://herb.co/marijuana/news/marijuana-tea-
weed-tea 

Στη  δεκαετία  του  '80,  η  Melanie  Dreher  και  μια  ομάδα  ερευνητών
παρακολούθησαν μια ομάδα 44 γυναικών στην Τζαμάικα[11] και των παιδιών
τους για 5 χρόνια. 24 από τις γυναίκες κατανάλωναν τακτικά κάνναβη κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν και το μέγεθος του δείγματος της μελέτης ήταν
πολύ μικρό, καμία από τις εγκυμοσύνες δεν οδήγησε αργότερα σε SIDS.
[11] “Jamaican Study Gives Surprising Insight Into Marijuana During Pregnancy” (Μελέτη 
στην Τζαμάικα δίνει μια ματιά έκπληξη για την κάνναβη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-
into-cannabis-pregnancy 

Στην πραγματικότητα,  σε ηλικία 3 μηνών,  τα μωρά των χρηστών κάνναβης
είχαν  καλύτερα  αποτελέσματα  σε  μια  σειρά  από  εξετάσεις  υγείας  και
συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα μη εκτεθειμένα μωρά. Στα πέντε χρόνια,
δεν  υπήρξαν  αναπτυξιακές  ή  συμπεριφορικές  διαφορές  μεταξύ  των  δύο
ομάδων.
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Αυτή  η  μικρή,  διαχρονική  μελέτη  δεν  εξετάζει  επαρκώς  το  ζήτημα  αν  η
κάνναβη αυξάνει τον κίνδυνο του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.
Ωστόσο, υποδεικνύει  ότι  οι  βλάβες της χρήσης της κάνναβης προγεννητικά
πρέπει να αξιολογούνται με ένα πιο πολύ ολιστικό τρόπο.

Όπως  και  με  όλες  σχεδόν  τις  έρευνες  σχετικά  με  την  κάνναβη  και  την
εγκυμοσύνη, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί ποιοι είναι οι πραγματικοί και
ποιοι οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι. Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν κάνναβη
για να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα συμπτώματα τους κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλά υγιή μωρά έχουν γεννηθεί
σε μητέρες που χρησιμοποιούν κάνναβη.

Τι λένε πραγματικά οι μελέτες σε αυτό το άρθρο για τους κινδύνους; Για να
περιοριστούν τα πιθανά αίτια του SIDS, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε
να διατηρείτε  ο  αέρας γύρω από το μωρός σας καθαρός και  πλούσιος  σε
οξυγόνο.  Κάτι  άλλο  εκτός  από  αυτό,  υπάρχει;  Μόνο  το  ότι  χρειάζεται
περισσότερος χρόνος και πιο ολοκληρωμένη έρευνα για να μπορέσουμε να
είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε το γεγονός από τη μυθοπλασία σχετικά με
τη κάνναβη και το SIDS.

Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #6: Θεραπεία της επιλόχειας
κατάθλιψης

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “Marijuana And Pregnancy #6:
Treating Postpartum Depression” https://herb.co/marijuana/news/marijuana-
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and-pregnancy-5-treating-postpartum-depression, ANNA WILCOX, APR 17,
2016)

Είναι η κάνναβη μια ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για τη θεραπεία
της κατάθλιψης μετά τον τοκετό, της λεγόμενης επιλόχειας κατάθλιψης; Στα
τελευταία άρθρα για την κάνναβη και την εγκυμοσύνη, εξετάσαμε το πώς το
βότανο μπορεί να επηρεάσει εσάς και το μωρό σας.

Η  χρήση  της  κάνναβης  ενώ  είσαι  έγκυος  είναι  εξαιρετικά  αμφιλεγόμενη.
Πολλές μητέρες ορκίζονται στο βότανο[1] για τη διαχείριση των δυσάρεστων
παρενεργειών της  εγκυμοσύνης.  Ωστόσο,  όταν  η  μητέρα αντιμετωπίζει  την
ανησυχητική  μάχη  ενάντια  στην  επιλόχεια  κατάθλιψη,  αντισταθμίζουν  οι
κίνδυνοι της χρήσης κάνναβης, άραγε, του κινδύνους της κατάθλιψης; Τελικά,
αυτή είναι μάλλον μια πολύ προσωπική επιλογή. Για να σε βοηθήσουμε να
λάβεις μια τεκμηριωμένη απόφαση, εδώ είναι μια συλλογή πληροφοριών για
τη χρήση της κάνναβης για τη θεραπεία της επιλόχειας κατάθλιψης.
[1] “Cannamama: I Breastfeed and Use Cannabis” (Cannamama: Θήλαζα και 
χρησιμοποιούσα κάνναβη) http://www.ladybud.com/2015/08/04/cannamama-i-
breastfeed-and-use-cannabis/

Τι προκαλεί κατάθλιψη μετά τον τοκετό (επιλόχεια κατάθλιψη);

Οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι
ισχυρές  ενώσεις.  Το  σώμα  σας  υφίσταται  συνεχή  μετασχηματισμό  από  τη
στιγμή  της  σύλληψης  έως  αρκετούς  μήνες  μετά  τον  τοκετό.  Υπάρχουν
ξαφνικές αιχμές και πτώσεις[2] στις ορμόνες που επηρεάζουν τη διάθεση καθ'
όλη  την  διάρκεια  της  όλης  διαδικασίας.  Ενώ  αυτές  οι  χημικές  αλλαγές
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επηρεάζουν όλες  τις  γυναίκες  διαφορετικά,  μπορούμε να στοιχηματίσουμε
ότι  θα αισθανθείς  λίγο moody σε κάποιο σημείο,  ανεξάρτητα από το ποια
είσαι.
[2] “Baby Blues” (Οι μελαγχολίες λόγω μωρού) https://www.whattoexpect.com/first-
year/ask-heidi/week-3/baby-blues.aspx 

Μετά  τον  τοκετό,  τα  επίπεδα  οιστρογόνου  και  προγεστερόνης  μειώνονται
σημαντικά. Αυτό μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στη διάθεση ορισμένων
γυναικών. Σε συνδυασμό με το άγχος που συνδέεται με το να έχεις ένα παιδί
και την φροντίδα του, όπως οι αλλαγές στον ύπνο για την προσαρμογή στο
πρόγραμμα του μωρού, το άγχος του να έχεις ένα μωρό μέσα στο σπίτι, την
έλλειψη  χρόνου  αποσυμπίεσης  με  τον  εαυτό  σου,  είναι  πολύ  φυσικό  να
αισθάνεσαι λίγο αντίθετα με την συνηθισμένη σου ρουτίνα, μετά τον τοκετό.
Στην  πραγματικότητα,  υπάρχει  ένας  ειδικός  όρος  για  την  αίσθηση  της
μελαγχολίας  μετά  τον  τοκετό:  τα  Baby  Blues[3] (έκφραση  που  σημαίνει
μελαγχολίες λόγω μωρού, θα τις λέμε “βρεφικές μελαγχολίες”).
[3] “Postpartum Depression and the Baby Blues” (Η επιλόχεια κατάθλιψη μετά τον τοκετό 
και οι μελαγχολίες λόγω μωρού) 
https://www.helpguide.org/articles/depression/postpartum-depression-and-the-baby-
blues.htm 

Όμως,  ενώ οι  περισσότερες  γυναίκες  περνούν από μια  περίοδο περίεργης
διάθεσης μετά τον τοκετό, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των φυσιολογικών
σκαμπανεβασμάτων και της πλήρους κατάθλιψης μετά τον τοκετό. Κανείς δεν
γνωρίζει  επακριβώς  τι  προκαλεί  την  κατάθλιψη[4].  Όπως  και  σε  άλλες
διαταραχές  της  διάθεσης,  ωστόσο,  ένας  συνδυασμός  γενετικών,
περιβαλλοντικών και βιοχημικών παραγόντων θεωρείται ότι συμβάλλει στην
κατάσταση.
[4] “Cannabis And Mental Health: Does It Help?” (Κάνναβη και ψυχική υγεία: Βοηθάει;) 
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-mental-health-help 

Κατά μέσο όρο το 15 έως 20% των γυναικών στο γενικό πληθυσμό[5] είναι
πιθανό  να  αναπτύξουν  επιλόχεια  κατάθλιψη.  Ο  αριθμός  αυτός
υπερδιπλασιάζεται  αν  υπάρχει  ήδη  μια  διαταραχή  της  διάθεσης,  που
κυμαίνεται γύρω στο 40 έως 67%.
[5] “The Bipolar Disorder Survival Guide, Second Edition: What You and Your Family Need
to Know” (Ο οδηγός επιβίωσης για την διπολική διαταραχή, δεύτερη έκδοση: Τι πρέπει να 
ξέρεις, εσύ και η οικογένειά σου) https://www.amazon.com/Bipolar-Disorder-Survival-
Second-Edition/dp/1606235427 

Επιλόχεια κατάθλιψη vs Βρεφικές μελαγχολίες
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Οι βρεφικές μελαγχολίες είναι μια περίοδος έντονης διάθεσης που συνήθως
διαρκεί  3  έως  5  ημέρες  μετά  τον  τοκετό[6].  Οι  μελαγχολίες  μπορεί  να
εξελιχθούν  και  να  σημαίνουν  επιλόχεια  κατάθλιψη  εάν  διαρκέσουν
περισσότερο από δύο εβδομάδες. Ορισμένα από τα προειδοποιητικά σημάδια
περιλαμβάνουν:
* Κοινωνική απόσυρση
* Μειωμένη ομιλία ή κίνηση
* Μειωμένο ενδιαφέρον για εργασία ή πράγματα που κάποτε ήταν 
αγαπημένα
* Κόπωση
* Ενοχή
[6] “The Effects of Cannabis During Pregnancy” (Οι επιδράσεις της κάνναβης κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/the-effects-of-cannabis-
during-generation 

Ενώ πολλοί άνθρωποι αστειεύονται λέγοντας πως όλα αυτά τα συμπτώματα
είναι φυσιολογικά για τους γονείς ενός νεογέννητου, η Karen Kleiman όμως
εξηγεί την κατάσταση καλύτερα στο blog Psychology Today[7]:
“Όλοι  έχουμε  ακούσει  το  αστείο:  Είναι  δυνατόν  να  έχουμε  επιλόχεια
κατάθλιψη, μετά από 21 χρόνια; Δεν θα φύγει από το σπίτι!! Αυτό που δεν
είναι τόσο αστείο είναι ότι η επιλόχεια κατάθλιψη μπορεί να παραμένει. Η
κλινική εμπειρία μας δείχνει ότι μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή
κατά  τη  διάρκεια  του  πρώτου  έτους  μετά  τον  τοκετό  και  λόγω  των
υπερβολικών  απαιτήσεων  -σωματικές,  συναισθηματικές,  βιοχημικές,
περιβαλλοντικές- πολλοί ειδικοί επεκτείνουν τη διαγνωστική περίοδο στα
δύο πρώτα χρόνια μετά τον τοκετό”.
[7] “Is Postpartum Depression Different from ‘Regular’ Depression?” (Η επιλόχεια 
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κατάθλιψη είναι διαφορετική από την ‘κανονική’ κατάθλιψη;) 
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/isnt-what-i-expected/201212/is-  postpartum-  
depression-different-regular-depression 

Μην κάνεις λάθος: η επιλόχεια κατάθλιψη είναι κλινική κατάθλιψη[8]. Απλώς
συμβαίνει να ενεργοποιείται μετά τη γέννηση. Αυτό πραγματικά δεν προκαλεί
έκπληξη, καθώς το σώμα σου έχει μόλις υποστεί ακραίες και γρήγορες χημικές
αλλαγές,  η  ρουτίνα  ύπνου  και  το  κανονικό  χρονοδιάγραμμα  έχουν  μόλις
διακοπεί βαθέως και υπάρχει πολλή ανησυχία που συνδέεται με την είσοδο
και  την παρουσία στο σπίτι  ενός  νεογέννητου.  Αυτά υπάρχουν ανεξάρτητα
από το τι είναι πραγματικά μια απίστευτα ευχάριστη και όμορφη γέννηση.
[8] “What's the difference between postpartum and ‘regular’ depression?” (Ποια είναι η 
διαφορά μεταξύ της επιλόχειας και την ‘κανονικής’ κατάθλιψης;) 
https://www.babycenter.com/404_whats-the-difference-between-postpartum-and-
regular-depressi_11713.bc 

Η κλινική κατάθλιψη είναι  βιοχημική. Είναι επίσης και  μια συναισθηματική
διαταραχή. Σε σοβαρή κατάθλιψη, χάνεις κάθε “έκφραση”. Η “έκφραση” είναι
η παρατηρήσιμη εμφάνιση συναισθημάτων[9]. Όπως λέει σε ένα απόσπασμα
από το “Prozac Nation”[10] της Elizabeth Wurtzel:
“Μια μέρα συνειδητοποιείς ότι ολόκληρη η ζωή σου είναι απλά απαίσια,
δεν αξίζει να ζήσεις, μια φρίκη και ένα μαύρο κάλυμμα στο λευκό έδαφος
της  ανθρώπινης  ύπαρξης.  Ένα  πρωί  ξυπνάς  φοβισμένος  για  το  ότι  θα
συνεχίσεις να ζεις...  Αυτό θέλω να καταστήσω σαφές για την κατάθλιψη:
δεν έχει τίποτα να κάνει  με τη ζωή. Κατά τη διάρκεια της ζωής,  υπάρχει
θλίψη και πόνος και θλίψη, όλα τα οποία στο χρόνο και την εποχή τους είναι
φυσιολογικά -  δυσάρεστα, αλλά φυσιολογικά. Η κατάθλιψη βρίσκεται σε
μια  εντελώς  διαφορετική  ζώνη,  διότι  περιλαμβάνει  πλήρη  απουσία:
απουσία  επιρροής,  απουσία  αίσθησης,  απουσία  αντίδρασης,  έλλειψη
ενδιαφέροντος”.
[9] “Affect (in Psychology)” (Έκφραση (στην Ψυχολογία)) 
https://www.questia.com/library/psychology/personality-and-emotions/affect 
[10] “Prozac Nation” της Elizabeth Wurtzel https://www.amazon.com/Prozac-Nation-
Elizabeth-Wurtzel/dp/1573229628 

Η κατάθλιψη  δεν  είναι  δικό  σου  λάθος,  είναι  κάτι  μακριά  από  αυτό.  Μια
περίπλοκη ισορροπία[11]  μεταξύ του περιβάλλοντος,  της γενετικής και  των
βιοχημικών στρεσογόνων παραγόντων είναι αυτό που προκαλεί τη εκκίνηση
σε μια κατάθλιψη.
[11] “Postpartum Depression” (Επιλόχεια κατάθλιψη) 
https://www.webmd.com/depression/guide/postpartum-depression#1 
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Κατά τη διάρκεια μιας κατάθλιψης, δεν θα αισθανθείς ή δεν θα ενεργείς όπως
ο φυσιολογικός σου εαυτός.  Μπορεί  να αισθάνεσαι περίεργα κουρασμένη,
ευερέθιστη και να βρεθείς σε μια κατάσταση να κατακλύζεσαι από σκοτεινές
σκέψεις.  Είναι  ζωτικής  σημασίας  να  αναζητήσεις  ιατρική  φροντίδα  εάν  τα
συναισθήματα  αυτά  παραμείνουν,  αν  οι  σκέψεις  σου  γίνουν  λίγο  πιο
σκοτεινές  ή  η  κατάθλιψή  σου  παρεμβαίνει  στην  ικανότητά  σου  να
προχωρήσεις στην καθημερινή σου ζωή.

Μπορεί η κάνναβη να βοηθήσει στην επιλόχεια κατάθλιψη;

Η κάνναβη είναι γνωστή για τα αντικαταθλιπτικά της αποτελέσματα[12]. Στην
πραγματικότητα,  αυτός  είναι  ο  λόγος  για  τον  οποίο  πολλοί  ασθενείς
αναζητούν μια ιατρική άδεια χρήσης κάνναβης. Αλλά, όταν πρόκειται για την
επιλόχεια  κατάθλιψη,  κάποια κανναβινοειδή[13]  μπορεί  να  είναι  καλύτερα
από  άλλα.  Μπορούν  επίσης  να  λειτουργούν  καλύτερα  όταν  συνδυάζονται
μεταξύ τους. Παρακάτω γίνεται μια συζήτηση για την THC και την CBD και πώς
αυτές οι δύο πρωταρχικές ενώσεις της κάνναβης μπορεί να επηρεάσουν την
επιλόχεια κατάθλιψη.
[12] “Is Marijuana Effective at Combatting Depression?” (Είναι η κάνναβη 
αποτελεσματική στην καταπολέμηση της κατάθλιψης;) https://herb.co/marijuana/news/is-
marijuana-effective-at-combatting-depression 
[13] “Top 10 Cannabinoids And What They Do” (Τα 10 καλύτερα κανναβινοειδή και τι 
κάνουν) https://herb.co/marijuana/news/top-10-cannabinoids 

THC
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Όταν πρόκειται  για την ψυχοδραστική THC,  το κανναβινοειδές φαίνεται  να
έχει  τόσο  κατασταλτικές  όσο  και  αντι-καταθλιπτικές  επιδράσεις[14].  Πώς
μπορεί όμως να συμβαίνει αυτό; Ίσως να αναρωτιέσαι. Λοιπόν, μια μελέτη
του 2007[15] διαπίστωσε ότι αυτό εξαρτάται από τη δόση. Σε χαμηλές δόσεις,
η THC βρέθηκε ότι έχει ισχυρά αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα. Σε υψηλές
δόσεις,  διαπιστώθηκε  ότι  στην  πραγματικότητα  αυξάνει  τα  συμπτώματα
κατάθλιψης σε ζωικά μοντέλα.
[14] “Cannabis And Mental Health: Does It Help?” (Κάνναβη και ψυχική υγεία: Βοηθάει;) 
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-mental-health-help 
[15] Francis Rodriguez Bambico, Noam Katz, Guy Debonnel, Gabriella Gobbi “Cannabinoids
Elicit Antidepressant-Like Behavior and Activate Serotonergic Neurons through the 
Medial Prefrontal Cortex” (Τα κανναβινοειδή αποδίδουν μια συμπεριφορά παρόμοια με 
αντικαταθλιπτικά και ενεργοποιούν τους σεροτονινεργικούς νευρώνες μέσω του μεσαίου 
προμετωπιαίου φλοιού) Journal of Neuroscience 24 October 2007, 27(43)11700-11711.
http://www.jneurosci.org/content/27/43/11700 
Περίληψη
“Προκλινικές  και  κλινικές  μελέτες  δείχνουν  ότι  η  κάνναβη  ρυθμίζει  τη  διάθεση  και
διαθέτει  αντικαταθλιπτικές  ιδιότητες,  μεσολαβούμενες από την αγωνιστική δράση των
κανναβινοειδών στους κεντρικούς υποδοχείς CB1 (CB1Rs). Η δράση των αγωνιστών CB1R
στο σύστημα σεροτονίνης (5-ΗΤ), το κύριο σύστημα πομπού που εμπλέκεται στον έλεγχο
της διάθεσης και εμπλέκεται στον μηχανισμό δράσης των αντικαταθλιπτικών, παραμένει
εντούτοις  κακώς  κατανοητό.  Σε  αυτή  τη  μελέτη,  αποδείξαμε  ότι  σε  χαμηλές  δόσεις  ο
αγωνιστής  CB1R  WIN55,212-2  [R(+)-[2,3-dihydro-5-methyl-3-[(morpholinyl)]pyrrolo[1,2,3-
de]-1,4-benzoxazinyl]-(1-naphthalenyl)  methanone  mesylate]  ασκεί  ισχυρές
αντικαταθλιπτικά ιδιότητες στην δοκιμασία αναγκαστικής κολύμβησης αρουραίου (forced-
swim test, FST). Αυτή η επίδραση εξαρτάται από τον CB1R επειδή παρεμποδίστηκε από
τον  ανταγωνιστή  CB1R  rimonabant  και  είναι  διαμεσολαβούμενη  από  5-ΗΤ  επειδή
καταργήθηκε  με  προκατεργασία  με  τον  παράγοντα  που  παρεμπόδισε  τον  5-ΗΤ,
παραχλωροφαινυλαλανίνη.  Στη  συνέχεια,  χρησιμοποιώντας  in  vivo  ηλεκτροφυσιολογία,
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δείξαμε ότι οι χαμηλές δόσεις WIN55,212-2 εξαρτώνται από την ενίσχυση της νευρωνικής
δραστηριότητας  5-ΗΤ  του  dorsal  raphe  nucleus  μέσω  ενός  εξαρτώμενου  από  CB1R
μηχανισμού. Αντίθετα, υψηλές δόσεις WIN55,212-2 ήταν αναποτελεσματικές στην FST και
μειώθηκε  η  5-ΗΤ  νευρωνική  δραστηριότητα  μέσω  ενός  μηχανισμού  ανεξάρτητου  από
CB1R. Η επαγόμενη από τον αγωνιστή CB1R ενίσχυσε την 5-ΗΤ νευρωνική δραστηριότητα
καταργήθηκε  με  ολική  ή  μεσαία  προ-προσθιοπική,  αλλά  όχι  με  πλευρική,  προ-
προσθιοπική, διατομή. Περαιτέρω, η νευρωνική δραστηριότητα 5-ΗΤ ενισχύθηκε με την
τοπική μικροέγχυση του WIN55,212-2 στον εγκέφαλο του προμετωπιαίου φλοιού (mPFCv)
αλλά όχι  με την τοπική μικροέγχυση WIN55,212-2 στον πλευρικό προμετωπιαίο φλοιό.
Παρομοίως, η μικροέγχυση του WIN55,212-2 στο mPFCv παρήγαγε ένα CB1R-εξαρτώμενο
αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα στην FST. Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι CB1R
αγωνιστές  έχουν  αντικαταθλιπτικές  ιδιότητες  και  ρυθμίζουν  την  5-ΗΤ  νευρωνική
δραστηριότητα μέσω του mPFCv”.

Μια πιο πρόσφατη,  μεγάλης  κλίμακας  μελέτη[16]  διαπίστωσε ότι  η  χρήση
κάνναβης  γενικά  (συμπεριλαμβανομένης  της  THC)  δεν  συσχετίστηκε  με
αυξημένη κατάθλιψη ή διαταραχές της διάθεσης. Η μελέτη παρακολούθησε
35.000 ανθρώπους για 3 χρόνια. Έτσι, ενώ μερικές μελέτες υποδηλώνουν ότι
πάρα πολύ από την ψυχοδραστική ένωση μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς
χειρότερα,  άλλοι  έχουν  διαπιστώσει  ότι  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  το  να
αισθάνεσαι  μελαγχολικά.  Η  έρευνα  αυτή  συμβαδίζει  επίσης  με  όλα  τα
ανεκδοτικά στοιχεία που υπάρχουν εκεί που δείχνουν ότι ορισμένες ποικιλίες
της κάνναβης είναι χρήσιμες με την κατάθλιψη.
[16] Blanco C, Hasin DS, Wall MM, Flórez-Salamanca L, Hoertel N, Wang S, Kerridge BT, 
Olfson M “Cannabis Use and Risk of Psychiatric Disorders: Prospective Evidence From a 
US National Longitudinal Study” (Η χρήση της κάνναβης και ο κίνδυνος ψυχιατρικών 
διαταραχών: Προοπτικές από μια αμερικανική εθνική μελέτη) JAMA Psychiatry. 2016 
Apr;73(4):388-95.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886046 
Περίληψη
“ΣΗΜΑΣΙΑ: Με τον αυξανόμενο ρυθμό χρήσης της κάνναβης στον γενικό πληθυσμό και
έναν  αυξανόμενο  αριθμό  πολιτειών  που  νομιμοποιούν  τη  χρήση  της  ψυχαγωγικής
κάνναβης  και  την  έγκριση  ιατρικών  προγραμμάτων  κάνναβης,  υπάρχουν  ανανεωμένες
κλινικές  και  πολιτικές  ανησυχίες  σχετικά με τις  επιπτώσεις  της  χρήσης  κάνναβης  στην
ψυχική υγεία.
ΣΚΟΠΟΣ:  Να εξεταστούν οι  πιθανές  συσχετίσεις  μεταξύ της  χρήσης  κάνναβης  και  του
κινδύνου ψυχικής υγείας και διαταραχών χρήσης ουσιών στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Σε ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα
ενήλικων ηλικίας 18 ετών και άνω στις ΗΠΑ, διεξήχθησαν συνεντεύξεις με απόσταση 3
ετών  μεταξύ  τους  στην  έρευνα  National  Epidemiologic  Survey  on  Alcohol  and  Related
Conditions (κύμα 1, 2001-2002, κύμα 2, 2004-2005). Οι κύριες αναλύσεις περιορίστηκαν
σε  3.4653  ερωτηθέντες,  οι  οποίοι  ερωτήθηκαν  και  στα  δύο  κύματα.  Η  ανάλυση
δεδομένων διεξήχθη από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2015.
ΚΥΡΙΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΑ:  Χρησιμοποιήσαμε  πολλαπλή  αντιστοίχιση
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παλινδρόμησης  και  βαθμολογίας  για  την  εκτίμηση  της  αντοχής  των  ανεξάρτητων
συσχετίσεων  μεταξύ  της  χρήσης  κάνναβης  στο  κύμα  1  και  των  συμβάντων  και  των
επικρατούντων  ψυχιατρικών  διαταραχών  στο  κύμα  2.  Οι  ψυχιατρικές  διαταραχές
μετρήθηκαν με δομημένη συνέντευξη (Alcohol  Use Disorder  and Associated Disabilities
Interview  Schedule-DSM-IV).  Και  στις  δύο  αναλύσεις  χρησιμοποιήθηκε  το  ίδιο  σύνολο
κοινών  συμμετοχών  κύματος  1,  συμπεριλαμβανομένων  των  κοινωνικοδημογραφικών
χαρακτηριστικών, του οικογενειακού ιστορικού της διαταραχής της χρήσης ουσιών, του
διαταραγμένου  οικογενειακού  περιβάλλοντος,  της  παιδικής  γονικής  απώλειας,  της
χαμηλής  αυτοεκτίμησης,  της  κοινωνικής  απόκλισης,  της  εκπαίδευσης,  του  πρόσφατου
τραύματος, τις διαταραχές και την ιστορία διαζυγίου του ερωτώμενου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης 34.653 ερωτηθέντων (14.564
άρρενες [47,9% σταθμισμένα], μέση ηλικία [45] [17,3] χρόνια), χρήση κάνναβης στο κύμα
1 (2001-2002), η οποία αναφέρθηκε από 1.279 ερωτηθέντες, συνδέθηκε σημαντικά με
διαταραχές της χρήσης ουσιών στο κύμα 2 (2004-2005) (οποιαδήποτε διαταραχή χρήσης
ουσιών:  αναλογία  πιθανότητας  [OR],  6,2  ·  95%  CI,  4,1-9,4  ·  οποιαδήποτε  διαταραχή
χρήσης  οινοπνεύματος:  OR,  2,7  ·  95%  CI,  1,9-3,8  ·  οποιαδήποτε  διαταραχή  χρήσης
κάνναβης: OR, 9,5 · 95% CI, 6,4-14,1 · οποιαδήποτε άλλη διαταραχή χρήσης φαρμάκου:
OR, 2,6 · 95% CI, 1,6-4,4 · και εξάρτηση από νικοτίνη: OR, 1,7 · 95% CI , 1,2-2,4), αλλά όχι
οποιαδήποτε διαταραχή διάθεσης (OR, 1,1, 95% CI, 0,8-1,4) ή διαταραχή άγχους (OR, 0,9,
95%  CI,  0,7-1,1).  Το  ίδιο  γενικό  πρότυπο  των  αποτελεσμάτων  παρατηρήθηκε  στις
αναλύσεις  πολλαπλής  παλινδρόμησης  των  κυρίαρχων  ψυχιατρικών  διαταραχών  του
κύματος 2 και στην ανάλυση της τάξης των τρεχουσών και επικρατούντων ψυχιατρικών
διαταραχών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στο πλαίσιο του γενικού πληθυσμού, η χρήση κάνναβης
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαφόρων διαταραχών χρήσης ουσιών. Οι γιατροί και οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να λάβουν αυτές τις ενώσεις χρήσης κάνναβης
υπό προσεκτική εξέταση”.

Ένα κομμάτι κακών ειδήσεων σχετικά με την THC για την κατάθλιψη μετά τον
τοκετό είναι οι εξαιρετικά συζητημένοι κίνδυνοι σχετικά με την επίδραση της
ψυχοδραστικής  ένωσης  σε  ένα  αναπτυσσόμενο  μωρό.  Αυτοί  οι  κίνδυνοι
περιγράφονται επιγραμματικά παρακάτω. Είναι σημαντικό να έχεις κατά νου
ότι η πραγματική εμπειρία πολλών μητέρων με την THC κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης τείνει να είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που προτείνουν οι
ιατροί. Πολλές μητέρες έχουν χρησιμοποιήσει κάνναβη κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και έχουν γεννήσει υγιή, ακμάζοντα παιδιά.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  δες  αυτή  τη  μελέτη[17]  σχετικά  με  τις
επιδράσεις  της  κάνναβης  στα  παιδιά  στην  Τζαμάικα  που  είχαν  εκτεθεί
προγεννητικά στη κάνναβη. Τα αποτελέσματα μπορεί να σε εκπλήξουν!
[17] “Jamaican Study Gives Surprising Insight Into Marijuana During Pregnancy” (Μελέτη 
στην Τζαμάικα δίνει μια ματιά έκπληξη για την κάνναβη κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης) https://herb.co/marijuana/news/jamaican-study-gives-surprising-insight-
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into-cannabis-pregnancy 

CBD

Η μη ψυχοδραστική κανναβιδιόλη (CBD) μπορεί να προσφέρει εναλλακτική
λύση  σε  όσους  επιθυμούν  να  χρησιμοποιήσουν  κάνναβη  για  την
καταπολέμηση της επιλόχειας κατάθλιψης και  να αποφύγουν τις  αρνητικές
επιδράσεις  της  THC.  Η  CBD  έχει  παρουσιάσει  τεράστιο  θεραπευτικό
δυναμικό[18] ως αντικαταθλιπτικό, αντιαγχωτικό και αντιψυχωτικό.
[18] “Cannabis And Mental Health: Does It Help?” (Κάνναβη και ψυχική υγεία: Βοηθάει;) 
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-mental-health-help 

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα: δεν υπάρχουν γνωστές μελέτες που να
εξετάζουν  την  ασφάλεια  της  CBD  στις  θηλάζουσες  μητέρες.  Επειδή  δεν
υπάρχουν  ουσιαστικά  πληροφορίες  σχετικά  με  τους  κινδύνους  ή  τις
μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  της  CBD  σε  ένα  αναπτυσσόμενο  μωρό,  δεν
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι 100% ασφαλές.

Αυτό που γνωρίζουμε, ωστόσο, είναι ότι  η CBD λειτουργεί στο σώμα πολύ
διαφορετικά  από  την  THC.  Η  THC  αντικαθιστά  τα  φυσικά
ενδοκανναβινοειδή[19] του οργανισμού, το ανανδαμίδιο και την 2-AG. Η CBD,
από  την  άλλη  πλευρά,  παράγει  θετικά  αποτελέσματα  εμποδίζοντας  την
κατανομή του ανανδαμιδίου και διεγείροντας την 2-AG[20].
[19] “Why Are Cannabinoid Receptors Important?” (Γιατί είναι σημαντικοί οι υποδοχείς 
κανναβινοειδών;) https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-
important 
[20] “How CBD works” (Πώς λειτουργεί η CBD) 
https://www.projectcbd.org/science/cannabis-pharmacology/how-cbd-works 
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Το  αποτέλεσμα;  Περισσότερα  από  τα  δικά  μας  φυσικά  παραγόμενα
ενδοκανναβινοειδή στο σύστημά μας.

Αν και οι επαγγελματίες του κλάδου ανησυχούν για την επίδραση της THC σε
έναν αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, πρόσφατες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το
ανανδαμίδιο μεταφέρεται εύκολα στο μωρό μέσω του μητρικού γάλακτος και
έτσι θα έπρεπε να είναι.

Στην πραγματικότητα, η έρευνα[21] από το Ισραήλ κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι τα ενδοκανναβινοειδή όπως το ανανδαμίδιο και η 2-AG είναι το κλειδί για
την  ενεργοποίηση  μιας  επιτυχημένης  αντίδρασης  θηλασμού  σε  ζωικά
μοντέλα. Όταν τα ενδοκανναβινοειδή απουσίαζαν, τα μοντέλα των τρωκτικών
εμφανίζουν  μια  κατάσταση  γνωστή  ως  μη-οργανική  αποτυχία  να
ευδοκιμήσουν[22].  Έχουν  υποστεί  υποσιτισμό  λόγω  έλλειψης  όρεξης  και
δυσκολίας στη σίτιση. Αυτό μπορεί να είναι θανατηφόρο για τους ανθρώπους
και τα ζώα.
[21] Igor Granta, B. Rael Cahnb “Cannabis and endocannabinoid modulators: Therapeutic 
promises and challenges” (Διαμορφωτές κάνναβης και ενδοκανναβινοειδών: 
Θεραπευτικές υποσχέσεις και προκλήσεις) Clin Neurosci Res. 2005; 5(2-4): 185–199.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2544377/ 
Περίληψη
“Η ανακάλυψη ότι  τα βοτανικά κανναβινοειδή όπως η  δέλτα-9  τετραϋδροκανναβινόλη
ασκούν  κάποια  επίδραση  μέσω  της  δέσμευσης  συγκεκριμένων  θέσεων  υποδοχέων
κανναβινοειδών έχει οδηγήσει στην ανακάλυψη ενός ενδοκανναβινοειδούς συστήματος
σηματοδότησης, το οποίο με τη σειρά του ώθησε την έρευνα στους μηχανισμούς δράσης
και  των  δυνατοτήτων  εθισμού της  κάνναβης  αφενός,  με  το  άνοιγμα  της  δυνατότητας
ανάπτυξης νέων θεραπευτικών παραγόντων, αφετέρου. Το παρόν έγγραφο ανασκοπεί την
τρέχουσα κατανόηση των CB1, CB2 και άλλων πιθανών υποδοχέων κανναβινοειδών, των
συνδετικών παραγόντων που προέρχονται από το αραχιδονικό οξύ (πχ.,  ανανδαμίδο, 2
αραχιδονυλο-γλυκερόλη)  και  των  πιθανών  φυσιολογικών  τους  ρόλων.  Ο  CB1
αντιπροσωπεύεται σε μεγάλο βαθμό στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά βρίσκεται και
σε  άλλους  ιστούς.  Ο  CB2  τείνει  να  εντοπιστεί  σε  κύτταρα  ανοσοποιητικού.  Η
ενεργοποίηση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ή
μειωμένη  δραστηριότητα  σε  διάφορα νευρικά  κυκλώματα  ανάλογα  με  την  κατάσταση
ενεργοποίησής  τους.  Αυτό  υποδηλώνει  ότι  μία  λειτουργία  του  ενδοκανναβινοειδούς
συστήματος μπορεί να είναι η διατήρηση σταθερής κατάστασης. Η θεραπευτική δράση
της βοτανικής κάνναβης ή συνθετικών μορίων που είναι αγωνιστές, ανταγωνιστές ή που
μπορεί  διαφορετικά  να  μεταβάλλουν  τον  μεταβολισμό  και  τη  δραστηριότητα  του
ενδοκανναβινοειδούς δείχνει ότι μπορεί να έχουν υπόσχεση ως νευροπροστατευτικά και
μπορεί να έχουν αξία στη θεραπεία ορισμένων τύπων πόνου, επιληψίας, σπαστικότητας ,
διατροφικές διαταραχές, φλεγμονή και ενδεχομένως έλεγχο της αρτηριακής πίεσης”.
[22] (ό.π.) “The endocannabinoid-CB(1) receptor system in pre- and postnatal life” (Το 
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σύστημα υποδοχέα ενδοκανναβινοειδούς CB(1) σε προ- και μετα- γεννητική ζωή)

Έτσι,  τα  ενδοκανναβινοειδή  στο  μητρικό  γάλα  είναι  καλό  πράγμα.  Αλλά,
ακόμα  δεν  γνωρίζουμε  αν  πάρα  πολύ  ανανδαμίδιο  ή  2-AG  στο  γάλα  έχει
κάποια  σημαντική  αρνητική  επίδραση,  για  το  τι  κάνει  πραγματικά  στην
ανάπτυξη  του  βρέφους  ή  αν  η  CBD έχει  ή  όχι  αρνητικές  παρενέργειες  αν
διαβιβαστεί από τη μητέρα στο βρέφος. Η απομόνωση της CBD είναι πολύ νέο
φαινόμενο  για  να  μπορέσουμε  να  κατανοήσουμε  πλήρως  τις  επιπτώσεις
αυτού του ισχυρού αντιοξειδωτικού.

Η κάνναβη και το μωρό σας: οι κίνδυνοι
Θηλασμός

Το νούμερο ένα σημείο της διαμάχης για τη χρήση της κάνναβης μετά την
εγκυμοσύνη είναι το γεγονός ότι η THC μπορεί να μεταφερθεί στο μωρό μέσω
του μητρικού γάλακτος. Το HERB έχει γράψει εκτενώς για αυτό το θέμα σε
άρθρο[23] αυτής της σειράς.
[23] “Marijuana And Pregnancy #1: Breastfeeding and Marijuana, A Touchy Subject” 
(Κάνναβη και Εγκυμοσύνη #1: Ο θηλασμός και η κάνναβη, ένα ευαίσθητο θέμα) 
https://herb.co/marijuana/news/breastfeeding-and-marijuana-a-touchy-subject 

Ενώ η THC μπορεί να περάσει στο μωρό, η έρευνα σχετικά με την έκταση των
βλαβερών  συνεπειών  που  προκαλεί  έχει  συζητηθεί  εκτενώς.  Πολλοί
επαγγελματίες του κλάδου ανησυχούν ότι η THC, όταν μεταφέρεται μέσω του
μητρικού  γάλακτος,  επιδρά στον  εγκέφαλο  του  βρέφους  κατά  τη  διάρκεια
ενός κρίσιμου σταδίου ανάπτυξης. Αυτό έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει τις
κινητικές  δεξιότητες  και  ίσως  να  προκαλεί  μακροπρόθεσμες  αλλαγές
συμπεριφοράς με την πάροδο του χρόνου.

https://herb.co/marijuana/news/breastfeeding-and-marijuana-a-touchy-subject


Όμως, για κάθε μελέτη που υποδηλώνει αρνητική επίδραση, υπάρχει και άλλη
που  δεν  έχει  βρει  σημαντικές  αλλαγές  στη  συμπεριφορική,  γνωστική  ή
κινητική ανάπτυξη. Για μια λεπτομερέστερη επισκόπηση της έρευνας, δες το
παραπάνω αναφερόμενο άρθρο.

Υπερβολικά ενδοκανναβινοειδή

Μία  πιθανή  μακροπρόθεσμη  συνέπεια  που  δεν  συζητείται  στο
προαναφερόμενο  άρθρο  αφορά  την  περίσσεια  ανανδαμιδίου  στο  μητρικό
γάλα. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη χρήση της CBD κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, αλλά είναι δύσκολο να το πούμε σε αυτό το σημείο.

Η  υπερβολική  ποσότητα  ανανδαμιδίου  στο  μητρικό  γάλα  συνδέεται  με
αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων βάρους αργότερα στη ζωή. Μια μελέτη του
2012[24]  διαπίστωσε  ότι  η  περίσσεια  ανανδαμιδίου  κατά  τη  διάρκεια  της
γαλουχίας  τελικά  οδηγεί  σε  προβλήματα  βάρους  σε  ενήλικα  μοντέλα
τρωκτικών.
[24] Carolina A Aguirre, Valeska A Castillo, Miguel N Llanos “Excess of the endocannabinoid
anandamide during lactation induces overweight, fat accumulation and insulin 
resistance in adult mice” (Η περίσσεια του ενδοκανναβινοειδούς ανανδαμιδίου κατά τη 
διάρκεια της γαλουχίας προκαλεί υπερβολικό βάρος, συσσώρευση λίπους και αντίσταση 
στην ινσουλίνη σε ενήλικες ποντικούς) Diabetol Metab Syndr. 2012; 4: 35.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3439322/
Περίληψη
“Ιστορικό:  Οι  περιβαλλοντικές  συνθήκες  στην  πρώιμη  ζωή  μπορούν  να  προκαλέσουν
μόνιμες  φυσιολογικές  αλλαγές,  μερικές  φορές  αυξάνοντας  τον  κίνδυνο  χρόνιων
ασθενειών κατά την ενηλικίωση. Τα νευρικά και περιφερειακά κυκλώματα που ελέγχουν
το ενεργειακό ισοζύγιο μπορούν να διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια μιας τόσο κρίσιμης

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3439322/


περιόδου. Δεδομένου ότι οι υποδοχείς κανναβινοειδών τύπου 1 (CB1R) έχουν αναδειχθεί
πρόσφατα  ως  στόχοι  για  τη  ρύθμιση  της  ενεργειακής  ισορροπίας,  η  πρόωρη  χρόνια
ενεργοποίησή  τους  κατά  τη  διάρκεια  της  πρώιμης  ζωής  τους  μπορεί  να  οδηγήσει  σε
μακροπρόθεσμες μεταβολικές συνέπειες που σχετίζονται με το υπερβολικό βάρος / την
παχυσαρκία.  Η  ενδογενής  ενεργοποίηση  του  CB1R  λαμβάνει  χώρα  κυρίως  μετά  τη
δέσμευση του ενδοκανναβινοειδούς ανανδαμιδίου (AEA).
Σκοπός:  Για  την  αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιδράσεων της  θεραπείας  με  ΑΕΑ
κατά  τη  διάρκεια  της  γαλουχίας  στο  σωματικό  βάρος,  τη  συσσώρευση  επιδιδυμικού
λίπους και τις σχετικές μεταβολικές παραμέτρους κατά την ενηλικίωση.
Σχέδιο: Τα αρσενικά νεαρά ποντίκια υποβλήθηκαν σε θεραπεία από το στόμα με διάλυμα
ΑΕΑ (20 μg/g σωματικού βάρους σε έλαιο σόγιας) ή όχημα κατά τη διάρκεια ολόκληρης
της περιόδου γαλουχίας. Μετά τον απογαλακτισμό, η λήψη τροφής και το σωματικό βάρος
καταγράφηκαν κάθε 10 ημέρες. Τα ενήλικα ζώα υποβλήθηκαν σε δοκιμές ανοχής γλυκόζης
και  ανοχής  σε  ινσουλίνη.  Ακολούθως,  τα  ζώα  θυσιάστηκαν  και  εκχυλίστηκαν  τα
επιδερμιδικά επιθέματα λίπους.  Προσδιορίστηκαν επίσης τα  επίπεδα κυκλοφορίας της
ινσουλίνης πλάσματος, της λεπτίνης, των μη εστερεοποιημένων λιπαρών οξέων (NEFA),
των τριγλυκεριδίων και της χοληστερόλης.
Αποτελέσματα:  Οι  ποντικοί  που υποβλήθηκαν σε αγωγή με ΑΕΑ κατά τη διάρκεια της
γαλουχίας έδειξαν σημαντική αύξηση στη συσσωρευμένη πρόσληψη τροφής, το σωματικό
βάρος  και  το  επιδιδυμικό  λίπος  κατά  τη  διάρκεια  της  ενηλικίωσης  σε  σύγκριση  με
ποντικούς ελέγχου. Κατά την εκτίμηση της έκφρασης της πρωτεΐνης CB1R στο επιδιδυμικό
λίπος, η ομάδα που έλαβε ΑΕΑ έδειξε αύξηση κατά 150% στην έκφραση σε σύγκριση με τα
ποντίκια  αναφοράς.  Αυτή  η  ομάδα  εμφάνισε  επίσης  σημαντικά  υψηλότερα  επίπεδα
γλυκόζης  κυκλοφορίας,  ινσουλίνης,  λεπτίνης,  τριγλυκεριδίων,  χοληστερόλης  και  NEFA.
Επιπλέον, μια αξιοσημείωτη κατάσταση αντίστασης στην ινσουλίνη ήταν ένα σημαντικό
εύρημα στην ομάδα που έλαβε ΑΕΑ.
Συμπέρασμα: Αυτή η μελέτη έδειξε ότι το υπερβολικό βάρος, η συσσώρευση σπλαχνικού
λίπους και οι συναφείς μεταβολικές διαταραχές, όπως υψηλότερο επίπεδο λιπιδίων και
αντίσταση  στην  ινσουλίνη,  μπορούν  να  προγραμματιστούν  με  θεραπεία  με  το
ενδοκανναβινοειδές ΑΕΑ κατά τη διάρκεια της γαλουχίας σε ενήλικες ποντικούς”.

Στη  μελέτη,  οι  ερευνητές  από  τη  Χιλή  έδωσαν  σε  ποντίκια  νεογνά  δόσεις
ανανδαμιδίου  κατά  τη  διάρκεια  κάθε  περιόδου  διατροφής  με  γάλα.  Στη
συνέχεια καταγράφηκαν το βάρος και η πρόσληψη τροφής κάθε 10 ημέρες
μετά τον απογαλακτισμό, στην ενηλικίωση. Διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που
έλαβαν  θεραπεία  με  ανανδαμίδιο  “έδειξαν  σημαντική  αύξηση  στη
συσσωρευμένη  πρόσληψη  τροφής,  το  σωματικό  βάρος  και  το  επιδιδυμικό
λίπος κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης σε σύγκριση με ποντικούς ελέγχου”.

Ανακάλυψαν  επίσης  ότι  ο  υποδοχέας  CB1,  ο  υποδοχέας  κυττάρων  που
συνδέει το ανανδαμίδιο στο σώμα, εκφράστηκε κατά μέσο όρο κατά 150% στα
ποντίκια που έλαβαν αγωγή με ανανδαμίδιο έναντι των μη υποβληθέντων σε
αγωγή μαρτύρων.



Ενώ  αυτή  η  μελέτη  είναι  διαφωτιστική,  δεν  απαντά  άμεσα  στην  ερώτηση
σχετικά  με  τις  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  της  CBD.  Υπάρχει  μια
δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ της ποσότητας της CBD που καταναλώνεται
και  της  αύξησης  στο  ανανδαμίδιο;  Εάν  ναι,  η  CBD  αυξάνει  τα  επίπεδα
ανανδαμιδίου  αρκετά  ώστε  να  προκαλέσει  οποιοδήποτε  πρόβλημα;  Και  τι
γίνεται  με την THC; Δεδομένου ότι  αντικαθιστά το ανανδαμίδιο στο σώμα,
έχει το ίδιο αποτέλεσμα στην αύξηση του σωματικού βάρους;

Περαιτέρω, άλλες μελέτες σε ζωικά μοντέλα έχουν δείξει ότι  τρωκτικά που
εμφανίζουν  καταθλιπτικά  συμπτώματα  έχουν  χαμηλότερα  επίπεδα
ενδοκανναβινοειδών[25] στα συστήματα τους. Εάν μια μητέρα χρησιμοποιεί
την  CBD  για  να  αντιμετωπίσει  την  κατάθλιψη  μετά  τον  τοκετό,  μπορεί  το
φάρμακο  πιθανώς  να  βοηθήσει  να  επιστρέψουν  τα  χαμηλά  επίπεδα
ενδοκανναβινοειδών  στο  φυσιολογικό;  Πρόκειται  για  ερωτήματα  τα  οποία
μόνο οι επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής μπορούν να απαντήσουν και το
πολιτικό κλίμα που περιβάλλει το βότανο επιφέρει περαιτέρω καθυστερήσεις
στο καθοριστούν κάποια σταθερά συμπεράσματα.
[25] Gino Serra, Walter Fratta “A possible role for the endocannabinoid system in the 
neurobiology of depression” (Ένας πιθανός ρόλος του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος 
στη νευροβιολογία της κατάθλιψης) Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2007;3:25.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2169225/ 
Περίληψη
“Η παρούσα ανασκόπηση περιγράφει συνθετικά τις τρέχουσες προωθημένες υποθέσεις
για  μια  νευροβιολογική  βάση  της  κατάθλιψης,  που  κυμαίνεται  από  την  κλασσική
μονοαμινεργική έως την πιο πρόσφατη νευροτροφική υπόθεση. Επιπλέον, οι συγγραφείς
αναθεωρούν  τα  διαθέσιμα  προκλινικά  και  κλινικά  στοιχεία  που  υποδεικνύουν  έναν
πιθανό ρόλο του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στη φυσιοπαθολογία της κατάθλιψης.
Πράγματι,  παρά  την  αναφορά  συγκρουόμενων  αποτελεσμάτων,  η  φαρμακολογική
ενίσχυση  της  ενδοκανναβινοειδούς  δραστικότητας  στο  επίπεδο  CB1  κανναβινοειδούς
υποδοχέα  εμφανίζεται  να  ασκεί  μία  επίδραση  τύπου  αντικαταθλιπτικού  σε  ορισμένα
ζωϊκά  μοντέλα  κατάθλιψης.  Αντιθέτως,  μια  μειωμένη  δραστικότητα  του  ενδογενούς
συστήματος  κανναβινοειδών  φαίνεται  να  συνδέεται  με  το  ζωικό  μοντέλο  κατάθλιψης,
δηλαδή  το  μοντέλο  χρόνιας  ήπιας  καταπόνησης.  Επιπλέον,  μερικές  μελέτες  έχουν
αναφέρει μια αλληλεπίδραση των αντικαταθλιπτικών με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα.
Όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, αρκετοί συγγραφείς έχουν αναφέρει μια μεταβολή των
επιπέδων ενδοκανναβινοειδών ορού κατά την κατάθλιψη, ενώ οι μεταθανάτιες μελέτες
έχουν δείξει αυξημένα επίπεδα ενδοκανναβινοειδών που σχετίζονται με μια συνακόλουθη
υπερδραστηριότητα  του  υποδοχέα  CB1  στον  προμετωπιαίο  φλοιό  των  θυμάτων
αυτοκτονίας. Δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα κλινικές δοκιμές που χρησιμοποιούν
κανναβινοειδή  για  τη  θεραπεία  των  συναισθηματικών  διαταραχών,  παρόλο  που
ανέκδοτες αναφορές περιγράφουν τόσο τις αντικαταθλιπτικές όσο και τις αντι-μανιακές
ιδιότητες της κάνναβης καθώς και την ικανότητα της κάνναβης να προκαλεί μανία, που

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2169225/


έχει  επίσης  τεκμηριωθεί.  Αυτά  τα  ευρήματα  συζητούνται,  οδηγώντας  μας  στο
συμπέρασμα ότι, αν και τα διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για να υποδηλώσουν πιθανή
εμπλοκή  του  ενδογενούς  κανναβινοειδούς  συστήματος  στη  νευροβιολογία  της
κατάθλιψης, πρέπει να διεξαχθούν επιπρόσθετες μελέτες προκειμένου να διασαφηνιστεί
καλύτερα ο ρόλος αυτού του συστήματος στην φυσιοπαθολογία της κατάθλιψης”.

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν εδώ και αιώνες
την  κάνναβη  ιατρικώς  -συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  ειδικά  για  την
κατάθλιψη μετά τον τοκετό. Σήμερα, μπορείς να στοιχηματίσεις ότι το βότανο
που  χρησιμοποιούσαν  οι  πρόγονοί  μας  δεν  θα  ήταν  καθόλου  κοντά  στο
περιεχόμενο  THC  που  έχουμε  φτάσει  την  καλλιέργεια  της  σύγχρονης
κάνναβης.  Παρόλο  που  δεν  υπάρχει  κανένας  τρόπος  για  να  πούμε  με
βεβαιότητα,  ίσως  να  περιείχε  μια  πιο  ισορροπημένη  ποσότητα  των
κανναβινοειδών  που  έχουμε  εμείς  έχουμε  επιλέξει  να  καλλιεργήσουμε
εκλεκτικά  τις  ποικιλίες  από  το  φυτό  σε  αντάλλαγμα  για  ένα  μια  πιο
ψυχοδραστική επίδραση.

Παθητικό κάπνισμα

Ένα άλλο σημαντικό σημείο ανησυχίας είναι η πράξη του καπνίσματος γύρω
από ένα νεογέννητο μωρό. Αν και η κάνναβη και ο καπνός είναι πολύ, πολύ
διαφορετικά φυτά, η καύση φυτικής ύλης παράγει καρκινογόνο καπνό. Όπως
το  HERB  έχει  συζητήσει  σε  άρθρο  αυτής  της  σειράς  μας[26],  το  παθητικό
κάπνισμα,  γενικά,  πιστεύεται  ότι  επηρεάζει  τις  οδούς  στον  εγκέφαλο  που
ελέγχουν  την  αναπνοή  του  βρέφους.  Αυτό  αυξάνει  τον  κίνδυνο  για  το
σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.
[26] “Marijuana And Pregnancy #5: Does Marijuana Increase Risk Of SIDS?” (Κάνναβη και
Εγκυμοσύνη #5: Μήπως η κάνναβη αυξάνει τον κίνδυνο για Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού



Θανάτου;) https://herb.co/marijuana/news/marijuana-increase-risk-sids 

Έτσι,  εάν  επιλέξεις  να  χρησιμοποιήσεις  κάνναβη  ως  θεραπεία  για  την
επιλόχεια  κατάθλιψη,  ίσως θα ήταν καλό να βγεις  έξω και  καπνίσεις  ή  να
αλλάξεις σε διαφορετική μέθοδο κατανάλωσης όπως το τσάι κάνναβης[27], τα
Canna Caps[28] ή άλλα βρώσιμα[29].
[27] “The complete guide on how to make weed tea” (Ο πλήρης οδηγός σχετικά με τον 
τρόπο παρασκευής τσαγιού κάνναβης) https://herb.co/marijuana/news/marijuana-tea-
weed-tea 
[28] “Step By Step Guide To Making Cannabis Pills” (Οδηγός βήμα-βήμα για την 
παραγωγή χαπιών κάνναβης) https://herb.co/marijuana/news/step-step-guide-making-
cannabis-pills 
[29] “The top 5 edible baking rookie mistakes” (Τα κορυφαία 5 λάθη που κάνουν οι 
αρχάριοι στην παρασκευή βρωσίμων) https://herb.co/marijuana/recipes 

Κίνδυνοι αντικαταθλιπτικών

Αν και υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση της κάνναβης κατά τη
διάρκεια  της  εγκυμοσύνης,  υπάρχουν  επίσης  κίνδυνοι  που  σχετίζονται  με
συνταγογραφούμενα  ψυχιατρικά  φάρμακα.  Πολλά  κοινά  αντικαταθλιπτικά
θεωρούνται ασφαλή[30] κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (ειδικά τα Zoloft,
Paxil και Luvox).
[30] “The Bipolar Disorder Survival Guide, Second Edition: What You and Your Family 
Need to Know” (Ο οδηγός επιβίωσης για την διπολική διαταραχή, δεύτερη έκδοση: Τι 
πρέπει να ξέρεις, εσύ και η οικογένειά σου) https://www.amazon.com/Bipolar-Disorder-
Survival-Second-Edition/dp/1606235427 

Ωστόσο, ορισμένοι SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors / επιλεκτικοί
αναστολείς  επαναπρόσληψης  σεροτονίνης)  και  άλλα  φάρμακα  που
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σταθεροποιούν  τη  διάθεση  περνούν  επίσης  μέσω  του  μητρικού  γάλακτος.
Μια  ανασκόπηση  της  κλινικής  βιβλιογραφίας  σχετικά  με  τη  μεταφορά
αντικαταθλιπτικών στο μητρικό γάλα το 2011[31] έδειξε ότι οι SSRIs, γενικά,
βρίσκονται σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις σε βρέφη που θηλάζουν.
[31] Jan Øystein Berle, Olav Spigset “Antidepressant Use During Breastfeeding” (Χρήση 
αντικαταθλιπτικών κατά τη διάρκεια του θηλασμού) Curr Womens Health Rev. 2011 Feb; 
7(1): 28–34.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3267169/ 
Περίληψη
“Ιστορικό:  Η  θεραπεία  των  θηλαζουσών  μητέρων  με  κατάθλιψη  εγείρει  αρκετά
διλήμματα,  συμπεριλαμβανομένου  του  πιθανού  κινδύνου  έκθεσης  του  φαρμάκου στο
μητρικό γάλα για το βρέφος. Αυτό το άρθρο παρέχει γενικές πληροφορίες και παρουσιάζει
πρακτικές συμβουλές και συστάσεις για τον κλινικό ιατρό που ασχολείται με τη θεραπεία
της κατάθλιψης και σχετικών διαταραχών στην επιλόχεια περίοδο.
Μέθοδοι:  Έγινε ηλεκτρονική αναζήτηση σχετικών άρθρων. Καθώς η χρήση τρικυκλικών
αντικαταθλιπτικών μειώθηκε σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία και δεν προέκυψαν
νέες πληροφορίες σχετικά με το θηλασμό για τα τρικυκλικά σε αυτή την περίοδο, αυτή η
επισκόπηση εστιάζει αποκλειστικά στις νεότερες μη τρικυκλικές ενώσεις.
Αποτελέσματα: Τα περισσότερα νεότερα αντικαταθλιπτικά παράγουν πολύ χαμηλές ή μη
ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις πλάσματος σε νοσηλευόμενα βρέφη. Τα υψηλότερα επίπεδα
πλάσματος  για  βρέφη  έχουν  αναφερθεί  για  τη  φλουοξετίνη,  την  σιταλοπράμη  και  τη
βενλαφαξίνη.  Έχουν  αναφερθεί  ύποπτες  ανεπιθύμητες  ενέργειες  σε  μερικά  βρέφη,
ιδιαίτερα για τη φλουοξετίνη και την σιταλοπράμη.
Συμπεράσματα: Η έκθεση των νεογνών σε αντικαταθλιπτικά μέσω του μητρικού γάλακτος
είναι γενικά χαμηλή ή πολύ χαμηλή. Θεωρούμε ότι  όταν η αντικαταθλιπτική θεραπεία
ενδείκνυται  σε  γυναίκες  με  κατάθλιψη  μετά  τον  τοκετό,  δεν  πρέπει  να  τους
συμβουλεύουμε να διακόψουν το θηλασμό. Η παροξετίνη και η σερτραλίνη είναι κατά
πάσα  πιθανότητα  κατάλληλοι  παράγοντες  πρώτης  γραμμής.  Παρόλο  που  εκφράστηκε
κάποια ανησυχία για τη φλουοξετίνη, την σιταλοπράμη και τη βενλαφαξίνη, θεωρούμε ότι
εάν η μητέρα έχει υποβληθεί σε θεραπεία με ένα από αυτά τα φάρμακα κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης, θα μπορούσε επίσης να επιτραπεί ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της
συνεχούς θεραπείας με αυτά τα φάρμακα στην μεταγεννητική περίοδο. Ωστόσο, πρέπει
να εκτελείται πάντοτε μια μεμονωμένη αξιολόγηση κινδύνου-οφέλους”.

Παρόλο  που  πολλές  από  τις  μελέτες  σχετικά  με  τις  μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις  της  έκθεσης  σε  αντικαταθλιπτικά  είναι  μικρού  μεγέθους,
σύμφωνα με μια επισκόπηση του 2009[32]:
“Τα  δεδομένα  παραμένουν  περιορισμένα,  οι  συσχετισμοί  με  την  κλινική
έκβαση απαιτούν  αυξημένη  μεθοδολογική  πολυπλοκότητα και  δεν  έχουν
καθοριστεί  ποσοστά  ανεπιθύμητων  ενεργειών.  Δεν  μπορούμε  να
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα μη ανιχνεύσιμα επίπεδα φαρμάκου
δεν  έχουν  βραχυπρόθεσμες  ή  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις  ούτε  ότι  τα
μετρήσιμα  επίπεδα  φαρμάκων  στον  ορό  βρέφους  σχετίζονται  με

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3267169/


ανεπιθύμητες ενέργειες”.
[32] Teresa Lanza di Scalea, Katherine L. Wisner “Antidepressant Medication Use during 
Breastfeeding” (Αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια του θηλασμού) 
Clin Obstet Gynecol. 2009 Sep;52(3):483–497.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2902256/ 
Περίληψη
“Πραγματοποιήσαμε  μια  ηλεκτρονική  αναζήτηση  χρησιμοποιώντας  τα  MEDLINE,
PreMEDLINE, Current Contents, Biological Abstracts και PsycINFO από τον Ιούνιο του 2002
μέχρι  τον  Δεκέμβριο  του  2008  χρησιμοποιώντας  τους  ακόλουθους  όρους:
‘αντικαταθλιπτικά  φάρμακα’,  ‘αντικαταθλιπτικοί  παράγοντες’,  ‘ανθρώπινο  γάλα’,
‘γαλουχία’ και ‘θηλασμός’ (‘antidepressant drugs’,  ‘antidepressive agents’,  ‘human milk’,
‘lactation’, ‘breastfeeding’, αντίστοιχα) και το γενικό όνομα κάθε αντικαταθλιπτικού. Έχουν
ληφθεί άρθρα στην αγγλική γλώσσα με αναφορές για αντικαταθλιπτικά σε μητρικό γάλα,
βρεφικό ορό και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κλινικές εκβάσεις στα βρέφη. Η
έρευνα  έδωσε  συνολικά  31  εμπειρικά  έγγραφα.  Οι  θεραπείες  σε  θηλάζουσες  και  οι
αντικαταθλιπτικές  θεραπείες  δεν  αλληλο-αποκλείονται.  Η σερτραλίνη,  η  παροξετίνη,  η
νορτριπτυλίνη  και  η  ιμιπραμίνη  είναι  τα  φάρμακα  με  βάση  τα  τεκμήρια  που
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του θηλασμού”.

Η  ανασκόπηση  του  2011  ανέφερε  ότι  οι  πιθανές  επιδράσεις  των
αντικαταθλιπτικών σε ένα μωρό, περιλαμβάνουν:
* Κλάμα
* Ευερεθιστότητα
* Διάρροιες
* Μειωμένη σίτιση
* Υποτονία
* Κολικούς
* Δυσκολίες ύπνου

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα αποτελέσματα αναφέρθηκαν για το
Prozac[33]  και  το  Celexa[34].  Οι  ανεπιθύμητες  ενέργειες  άλλων
αντικαταθλιπτικών  παραμένουν  απροσδιόριστες.  Οι  περισσότερες  μελέτες
έχουν διεξαχθεί σε βρέφη ηλικίας κάτω του ενός έτους, ενώ δεν υπάρχουν
μακροχρόνιες μελέτες.
[33] Ενεργά συστατικά, 1  Fluoxetine hydrochloride, I9W7N6B1KJ - FLUOXETINE 
HYDROCHLORIDE
Η φλουοξετίνη (fluoxetine) είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της επαναπρόσληψης της 
σεροτονίνης και σε αυτό φαίνεται ότι οφείλεται ο μηχανισμός δράσης της.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoxetine 
[34] Ενεργά συστατικά, 1  Σιταλοπράμη, 0DHU5B8D6V - CITALOPRAM
Η σιταλοπράμη (citalopram) είναι ένα δικυκλικό παράγωγο του φθαλενίου με 
αντικαταθλιπτική δράση. Η σιταλοπράμη είναι εκλεκτικός αναστολέας της 
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoxetine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2902256/


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

Επιπτώσεις της κατάθλιψης σε ένα μωρό

Ωστόσο,  ενώ  πολλά  ψυχιατρικά  φάρμακα  (συμπεριλαμβανομένης  της
κάνναβης) έχουν κάποια επίδραση στο μωρό σας, το ίδιο ισχύει και για την
κατάθλιψη. Όταν μια μητέρα είναι καταθλιπτική, το νεογέννητο είναι πιθανό
να βιώσει:
* Ορατές αλλαγές συμπεριφοράς
* Γνωσιακές αλλαγές
* Συναισθηματικά ζητήματα
* Χαμηλό βάρος γέννησης
* Καθυστερημένη ψυχοκινητική ανάπτυξη
* Κακή σύνδεση (το λεγόμενο “δέσιμο”) μητέρας / μωρού

Αυτά  τα  συμπτώματα  στο  μωρό  συχνά  ανακουφίζονται  όταν  άρεται  η
κατάθλιψη της μητέρας.

Επειδή  η  επιλόχεια  κατάθλιψη  είναι  σοβαρό  ζήτημα  και  έχει  δυνητικά
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη μητέρα όσο και στο παιδί,
πολλοί  γιατροί  θα  συνταγογραφήσουν  φάρμακα  ή/και  θεραπεία  για  να
ανακουφίσουν το πρόβλημα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είναι σημαντικό
για μια μητέρα να αισθάνεται ασφαλής και άνετη με τις επιλογές θεραπείας
της.

Αποδομώντας την επιλόχεια κατάθλιψη

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


Οι μητέρες που πάσχουν από κατάθλιψη δεν είναι κάτι εύκολο. Υπάρχει ένα
απίστευτο  στίγμα  που  συνδέεται  με  την  πάθηση.  Ταυτόχρονα,  η  λήψη
αντικαταθλιπτικών  φαρμάκων  και  άλλων  φαρμάκων  κατά  τη  διάρκεια  της
εγκυμοσύνης ή του θηλασμού έχει επίσης ένα συγκεκριμένο στίγμα λόγω των
εικαζόμενων  επιπτώσεων  στο  μωρό.  Όπως  μια  μητέρα  σε  ένα  φόρουμ
(Marijuana.com) διατυπώνει το δίλημμα:
“Έχω  ένα  παιδί  ηλικίας  5  εβδομάδων.  Αισθάνομαι  ότι  βουλιάζω  σε
επιλόχεια κατάθλιψη, όχι το ψυχολογικό είδος όπου οι γυναίκες σκοτώνουν
τα παιδιά τους, απλά αισθάνονται πεσμένη και καταθλιπτικά. Θηλάζω και
αυτό  αποτελεί  προτεραιότητα  για  μένα  και  δεν  θα  το  αλλάξω.  Έχω  3
επιλογές...  ιατρική χρήση της κάνναβης για να βοηθηθώ στην κατάθλιψη
και  τον  πόνο  που  μου  έχει  μείνει  από  την  καισαρική  τομή,  χρήση
συνταγογραφούμενων αντικαταθλιπτικών και  αναλγητικών ή απλά να τα
αντέξω όλα αυτά υπομένοντας καρτερικά. Δεν πρόκειται να δώσω έτοιμο
βρεφικό γάλα στο μωρό μου”.

Το εάν η κάνναβη,  ιδιαίτερα η κάνναβη με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD,
μπορεί να προσφέρει μια ασφαλή, φυσική εναλλακτική λύση για τη θεραπεία
της επιλόχειας κατάθλιψης, χρειάζεται απεγνωσμένα να αξιολογηθεί από την
επιστημονική κοινότητα.

Η κάνναβη είναι ήδη η πιο κοινή παράνομη ουσία[35] που χρησιμοποιούν οι
γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εάν οι βλάβες που σχετίζονται με
την επιλόχεια κατάθλιψη αντισταθμίζουν τις  βλάβες που σχετίζονται  με τη
χρήση της κάνναβης, τότε αξίζει να εξεταστεί η ιατρική χρήση της κάνναβης
για  την  επιλόχεια  κατάθλιψη.  Ωστόσο,  όπως  συμβαίνει  τώρα,  οι



επικαλούμενες βλάβες είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενες.
[35] (ό.π.) “Lasting impacts of prenatal cannabis exposure and the role of endogenous 
cannabinoids in the developing brain” (Διαρκείς επιδράσεις της προγεννητικής έκθεσης 
στην κάνναβη και του ρόλου των ενδογενών κανναβινοειδών στον αναπτυσσόμενο 
εγκέφαλο)

Οι  γυναίκες  πρέπει  να  αισθάνονται  ασφαλείς  όταν  βγαίνουν  μπροστά  και
δηλώνουν κατάσταση επιλόχειας κατάθλιψης. Πρέπει επίσης να αισθάνονται
ασφαλείς σχετικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούν για τη θεραπεία τους.
Πολλές μητέρες αισθάνονται ότι η κάνναβη είναι η ασφαλέστερη επιλογή, γι'
αυτό έχουν επιλέξει να την χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια ή/και μετά την
εγκυμοσύνη.  Παρόλα αυτά,  αυτό  είναι  εν  γένει  κατά  των  κοινών  ιατρικών
συμβουλών.  Λόγω  αυτής  της  επιλογής,  πολλές  γυναίκες  αισθάνονται  πιο
ασφαλείς να την χρησιμοποιούν ανεξάρτητα, η πλήρης εξέταση των κινδύνων
σε περιεκτικές μελέτες είναι απαραίτητη. Εδώ ελπίζουμε ότι αξιόπιστη έρευνα
θα είναι διαθέσιμη σύντομα.


