
Κάνναβη και Ενδοκρινικό Σύστημα

Το Ενδοκρινικό Σύστημα

(Αναδημοσίευση από: “Ενδοκρινικό σύστημα”, Από την Βικιπαίδεια, την
ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

https://el.wikipedia.org/wiki/Ενδοκρινικό_σύστημα )

Το ενδοκρινές σύστημα είναι το σύστημα οργάνων ενός οργανισμού που είναι
υπεύθυνο για τον έλεγχο μίας πληθώρας λειτουργιών του οργανισμού, όπως

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


είναι  ο  έλεγχος  της  αναπαραγωγής,  του  μεταβολισμού,  της  σύστασης  των
εξωκυτταρικών υγρών,  κλπ.  Γενικά το ενδοκρινές  σύστημα παίζει  κυρίαρχο
ρόλο  στην  διατήρηση  της  ομοιόστασης  του  οργανισμού,  δηλαδή  στην
διατήρηση της σταθερότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού.
Ο  έλεγχος  των  διαφόρων  λειτουργιών  πραγματοποιείται  με  έκκριση
κατάλληλων ορμονών από ειδικά όργανα που λέγονται ενδοκρινείς αδένες. Οι
κύριοι ενδοκρινείς αδένες του σώματος είναι η υπόφυση, ο θυρεοειδής, οι
παραθυρεοειδείς, το πάγκρεας, τα επινεφρίδια και οι γονάδες, δηλ. οι όρχεις
(στο  γεννητικό  σύστημα  των  αντρών)  και  οι  ωοθήκες  ή  ωαγωγοί  (στο
γεννητικό σύστημα των γυναικών).

Για  την  έκκριση  των  ορμονών το  ενδοκρινές  σύστημα συνεργάζεται  με  το
νευρικό  σύστημα.  Με  την  εμφάνιση  κατάλληλου  ερεθίσματος,  το  νευρικό
σύστημα δίνει εντολή στο ενδοκρινές να εκκρίνει την κατάλληλη ορμόνη. Η
απελευθέρωση  των  ορμονών  μπορεί  να  είναι  συνεχής,  περιοδική  ή  κατά
κύματα.  Περίπτωση  περιοδικής  έκκρισης  ορμονών  είναι  οι  ορμόνες  του
αναπαραγωγικού συστήματος.

Ο έλεγχος του ενδοκρινούς συστήματος πραγματοποιείται με τον μηχανισμό
της  αρνητικής  ανάδρασης.  Με  αυτό  τον  μηχανισμό  η  αύξηση  της
συγκέντρωσης της εκκρινόμενης ορμόνης αναστέλλει την περαιτέρω έκκριση
της.  Ο μηχανισμός αυτός διακρίνεται  σε σύστημα άμεσης ρύθμισης και  σε
σύστημα έμμεσης ρύθμισης.

Οι αδένες
*  Η  υπόφυση είναι  ένας  αδένας  ο  οποίος  είναι  μέρος  του  εγκεφάλου.  Η
υπόφυση είναι μέρος του  υποθαλάμου,  με τον οποίο συνδέεται μέσω του
μίσχου.  Παράγει  ορμόνες  με  διάφορες  δράσεις.  Η  υπόφυση  νευρολογικά
αποτελείται  από  δύο  διακριτά  μέρη,  το  οπίσθιο  (νευροϋπόφυση)  και  το
πρόσθιο  λοβό  (αδενοϋπόφυση).  Ο  οπίσθιος  λοβός  έχει  νευρολογική
προέλευση. Τα δύο μέρη συνδέονται με το υποφυσιακό αγγειακό σύστημα
που προέρχεται από την άνω υποφυσιακή αρτηρία.
Η έκκριση ορμονών από την υπόφυση ελέγχεται από ουσίες που εκκρίνει ο
υποθάλαμος.  Αυτές  οι  ουσίες  φτάνουν  μέσω του  υποφυσιακού αγγειακού
συστήματος.  Από  την  υπόφυση  εκκρίνεται  μια  ποικιλία  ορμονών  όπως  η
φλοιοτρόπος ορμόνη, η ωχρινοτροπίνη ορμόνη, η ωοθηλακιοτρόπος ορμόνη,
τη θυρεοειδοτρόπος ορμόνη, η αυξητική ορμόνη και η προλακτίνη. Αυτές οι
ορμόνες  απελευθερώνονται  στη  κυκλοφορία  του  αίματος.  Επίσης,  ο
υποθάλαμος  επικοινωνεί  με  την  υπόφυση  με  την  υποθαλαμοϋποφυσιακή



οδό.  Από  αυτή  την  οδό  μεταφέρονται  μέσω  νευραξόνων  οι  ορμόνες
αγγειοπιεσίνη και ωκυτοκίνη. 

*  Ο  θυρεοειδής  αδένας είναι  ο  μεγαλύτερος  ενδοκρινής  αδένας  του
ανθρώπινου  σώματος.  Εντοπίζεται  στην  πρόσθια  περιοχή  του  τραχήλου,
μπροστά και εκατέρωθεν της τραχείας, έχει μάζα περίπου 20 γραμμάρια και
αποτελείται από 2 λοβούς (δεξιό και αριστερό), οι οποίοι συνδέονται μεταξύ
τους με τον ισθμό, ενώ ενίοτε υπάρχει και ένας ακόμα λοβός που ξεκινάει από
τον ισθμό προς τα άνω και λέγεται πυραμοειδής.

*  Ο  θύμος  αδένας είναι
εξειδικευμένο  όργανο  του
ανοσοποιητικού  συστήματος.  Στο
θύμο  ωριμάζουν  τα  Τ-
λεμφοκύτταρα  (Τ-κύτταρα),  τα
οποία  είναι  σημαντικά  για  το
ανοσοποιητικό  σύστημα.
Ονομάζονται  δε  Τ-λεμφοκύτταρα,
λόγω του ότι ωριμάζουν στον θύμο
αδένα (“thymus”  στα αγγλικά).  Συγκεκριμένα ο  θύμος αδένας  παρέχει  ένα
επαγωγικό  περιβάλλον  για  την  ανάπτυξη  των  Τ-λεμφοκυττάρων  από  τα
προγονικά  αιμοποιητικά  κύτταρα.  Κάθε  Τ-λεμφοκύτταρο  επιτίθεται  σε  μία
ξένη ουσία την οποία περιορίζει μέσω του υποδοχέα του. Τα Τ-κύτταρα έχουν
υποδοχείς, οι οποίοι ενεργοποιούνται με τυχαία ανακατάταξη τμημάτων του
γονιδίου.  Κάθε  Τ-κύτταρο  επιτίθεται  σε  ένα  διαφορετικό  αντιγόνο.  Τα  Τ-



κύτταρα τα οποία επιτίθενται στις πρωτεΐνες του σώματος αποβάλλονται στον
θύμο αδένα μέσω του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση).

* Τα  επινεφρίδια,  (δεξί  και  αριστερό στο άνθρωπο),  είναι  ένα ενδοκρινικό
όργανο  που  αποτελείται  από  ένα  “μυελό”,  στο  κεντρικό  του  τμήμα,  που
εκκρίνει  αδρεναλίνη  (συνώνυμη  της  επινεφρίνης)  και  νοραδρεναλίνη,
(συνώνυμη της νορεπινεφρίνης), και ένα “φλοιό”, στο εξωτερικό του τμήμα ή
ζώνη, που εκκρίνει ορμόνες τις λεγόμενες ορμόνες φλοιού επινεφριδίων. Τα
δύο αυτά τμήματα φέρονται στα μεν θηλαστικά να συνδέονται στενά ενώ σε
άλλα σπονδυλωτά φέρονται χωριστά, όπως πχ. στα ψάρια. Η δραστηριότητα
του  “μυελού”  του  επινεφριδίου  ελέγχεται  από  το  συμπαθητικό  νευρικό
σύστημα ενώ εκείνη  του  “φλοιού”  από  τη  κορτικοτρόπο ορμόνη  (ACTH)  ή
φλοιοεπινεφριδιοτρόπο  ορμόνη  που  εκκρίνεται  από  την  υπόφυση.  Στα
θηλαστικά  υφίστανται  δύο  επινεφρίδια,  πλην  όμως  υπάρχουν  και
σπονδυλωτά που έχουν περισσότερα από δύο.

Στον άνθρωπο τα επινεφρίδια είναι δύο ενδοκρινείς αδένες που βρίσκονται
στο οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, στον άνω πόλο του σύστοιχου νεφρού και κάτω
από το διάφραγμα. Όπως κάθε ενδοκρινής αδένας, εκκρίνουν ορμόνες στην
κυκλοφορία του αίματος.
Κάθε αδένας φυσιολογικά ζυγίζει περίπου 7-8 γραμμάρια, έχει πολλά αγγεία
να καταλήγουν σε αυτόν και αποτελείται από φλοιώδη μοίρα, εξωτερικά, και
μυελώδη μοίρα,  εσωτερικά.  Και  οι  δύο περιοχές  έχουν πλούσια αιμάτωση
από  ένα,  ακτινωτά  προσανατολισμένο  πλέγμα  αγγείων.  Το  αίμα
παροχετεύεται  από  το  φλοιό  στο  μυελό,  κάτι  που  εξασφαλίζει  στο  μυελό



μεγάλη ποσότητα κορτιζόλης,  η  οποία διεγείρει  το  ένζυμο που μετατρέπει
αρχικά τη νοραδρεναλίνη ή νορεπινεφρίνη σε αδρεναλίνη ή επινεφρίνη.
*  Το  πάγκρεας είναι  ένας  αδένας  του  πεπτικού  συστήματος  των
σπονδυλωτών. Είναι μικτός αδένας με ενδοκρινή και εξωκρινή μοίρα ο οποίος
παράγει  πλήθος  σημαντικών  ορμονών  με  κυριότερες  την  ινσουλίνη,  το
γλυκαγόνο και την αυξητική ορμόνη. Ο ρόλος του στο πεπτικό σύστημα είναι η
έκκριση του παγκρεατικού υγρού το οποίο περιέχει ένζυμα που συμμετέχουν
στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από το λεπτό έντερο. Αυτά τα
ένζυμα  βοηθούν  στην  περαιτέρω  διάσπαση  των  υδατανθράκων,  των
πρωτεϊνών και των λιπιδίων.
Το πάγκρεας βρίσκεται  στο πίσω μέρος της  κοιλιάς  και  συγκεκριμένα στην
“αγκαλιά” του δωδεκαδακτύλου, στο σημείο όπου τελειώνει το στομάχι και
αρχίζει  το  λεπτό  έντερο.  Έχει  μήκος  περίπου  15  εκ.  και  σχήμα
αποπλατυσμένου αχλαδιού.  Διακρίνονται  4 τμήματα: το διογκωμένο τμήμα
του  ονομάζεται  κεφαλή,  ο
ενδιάμεσος  αυχένας,  το
μεσαίο  τμήμα  ονομάζεται
σώμα και το στενότερο ουρά.
Εντός του οργάνου βρίσκονται
δύο  “σωλήνες”,  ο  κύριος
παγκρεατικός  πόρος  και  ο
εφεδρικός  ή  δευτερεύων  ή
πόρος του Santorini.
Στο  πάγκρεας  καταλήγουν
κλάδοι  νεύρων προσαγωγούς
αισθητικούς  κλάδους  του
νευρικού  συστήματος  οι
οποίοι  είναι  ευαίσθητοι  στον  πόνο.  Αυτό  εξηγεί  τον  έντονο  πόνο  που
συνοδεύει  παθήσεις  του  οργάνου,  όπως  η  χρόνια  παγκρεατίτιδα  και  ο
καρκίνος του παγκρέατος.

* Γονάδες (όρχεις - ωοθήκες)
Λέγοντας  γονάδες  εννοούμε  τους  όρχεις  στον  άνδρα  και  τις  ωοθήκες  στη
γυναίκα.
Τα  όργανα  αυτά  του  αναπαραγωγικού  συστήματος  του  ανθρώπου  είναι
φυσικά  ενδοκρινείς  αδένες  και  βρίσκονται  υπό  την  επίδραση  της
ωοθυλακιοτρόπου  και  ωχρινοποιητικής  ορμόνης  που  παράγονται  από  την
υπόφυση.



Οι  ωοθήκες  αποτελούν  τους  γεννητικούς  αδένες  της  γυναίκας.  Είναι  δυο,
συμπαγείς στη σύσταση και έχουν το σχήμα και το μέγεθος αμυγδάλου. Το
βάρος τους ανέρχεται σε 7-12 γρ. και βρίσκονται στην οπίσθια επιφάνεια των
πλατεών συνδέσμων, κάτω από τις σάλπιγγες.
Οι ωοθήκες αποτελούνται από έξω προς τα μέσα από το βλαστικό επιθήλιο,
τη φλοιώδη ουσία, τη μυελώδη ουσία και τις πύλες.
Η  φλοιώδης  ουσία  έχει  ξεχωριστό  ενδιαφέρον,  γιατί  μέσα  σ’  αυτή  και
ανάμεσα από συνδετικό ιστό,  που λέγεται  στρώμα, υπάρχουν,  σε διάφορα
στάδια της ανάπτυξης τους, τα ωοθυλάκια, που στη γενετησιακή ηλικία της
γυναίκας φτάνουν τις 300.000.
Η  λειτουργική  δραστηριότητα  της  ωοθήκης,  ελέγχεται  πρωταρχικά  από
γοναδοτροπίνες  της  υπόφυσης,  την  ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH)  και  την
ωχρινοτρόπο ορμόνη (LH). Oι δύο λειτουργίες των ωοθηκών είναι η παραγωγή
ωαρίων  και  ορμονών.  Οι  ορμόνες  που  παράγονται  είναι  οιστρογόνα,
προγεστερόνη, ανδρογόνα και ινχιμπίνη. Τα οιστρογόνα εκκρίνονται από το
αναπτυσσόμενο  ωοθυλάκιο  και  από  το  ωχρό  σωμάτιο,  εάν  το  ωάριο
γονιμοποιηθεί.  Τα οιστρογόνα διεγείρουν την ανάπτυξη των δευτερογενών
χαρακτηριστικών,  την  αύξηση  των  μαζικών  αδένων  και  την  ανάπτυξη  του
ενδομητρίου  για  την  πιθανή  εμφύτευση  ενός  γονιμοποιημένου ωαρίου.  Η
προγεστερόνη εκκρίνεται από το ωχρό σωμάτιο, συμβάλει στην ανάπτυξη του
ενδομητρίου και των μαζικών αδένων. Η ινχιμπίνη εκκρίνεται από κύτταρα του
ωοθυλακίου και  από το ωχρό σωμάτιο,  η δράση της είναι  ότι  μειώνει  την
έκκριση της FSH.
Η κλασικότερη πάθηση των ωοθηκών που αφορά τον ενδοκρινολόγο είναι οι
πολυκυστικές  ωοθήκες  (PCOs).  Άλλες  παθήσεις  είναι  η  υπερέκκριση  ή
υποέκκριση  των  ωοθηκικών  ορμονών,  καθώς  και  τα  σύνδρομα  που  τις
προκαλούν.
Οι όρχεις αποτελούν τους γεννητικούς αδένες του άνδρα. Είναι δύο σε αριθμό
και ζυγίζουν 20-30 γραμμάρια ο καθένας, ενώ αντίστοιχα ο κάθε όρχις έχει
όγκο 15-25 κ.ε.
Οι  όρχεις  βρίσκονται  υπό  την  επίδραση  της  θυλακιοτρόπου  και  της
ωχρινοποιητικής  ορμόνης.  Αποτελούνται  από  τα  κύτταρα  του  Leydig  που
παράγουν  τις  ανδρικές  ορμόνες  κυρίως  τη  τεστοστερόνη,  τα  κύτταρα  του
Sertoli και τα κύτταρα της σπερματογένεσης.

Ορμόνες του ενδοκρινούς συστήματος
Ορμόνες της υπόφυσης
Η υπόφυση είναι ένας ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στον εγκέφαλο και
εκκρίνει  εννέα  διαφορετικές  ορμόνες.  Η  υπόφυση  χωρίζεται  σε



νευροϋπόφυση  και  αδενοϋπόφυση.  Συνήθως  υπάρχει  και  μία  ενδιάμεση
περιοχή  που  λέγεται  διάμεσος  λοβός  ή  διάμεση  μοίρα.  Από  την
αδενοϋπόφυση εκκρίνονται οι ορμόνες: θυρεοτρόπος ορμόνη που ελέγχει τον
θυρεοειδή  αδένα,  καρτικοτρόπος  ορμόνη  που  ελέγχει  τα  επινεφρίδια,
αυξητική ορμόνη που ελέγχει  τα οστά, γαναδοτροπίνες που ελέγχουν τους
όρχεις  και  τις  ωοθήκες  και  προλακτίνη  που  ελέγχει  τους  γυναικείους
μαστικούς αδένες. Από την νευροϋπόφυση εκκρίνονται οι ορμόνες ωκυτοκίνη,
που ελέγχει την μήτρα και αντιδιουριτική, που ελέγχει τα νεφρά.

Ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα
Ο θυρεοειδής αδένας είναι ενδοκρινής αδένας που στα θηλαστικά βρίσκεται
στον  λαιμό.  Εκκρίνει  τις  ορμόνες  θυροξίνη  και  τριωδοθυρονίνη.  Αυτές  οι
ορμόνες επηρεάζουν πολλές λειτουργίες του σώματος και είναι απαραίτητες
για την καλή λειτουργία άλλων ορμονών. Μία από τις κυριότερες επιδράσεις
φυσιολογικές  επιδράσεις  των  θυρεοειδών  ορμονών  είναι  η  αύξηση  του
μεταβολισμού και της θερμογένεσης.

Ορμόνες του παραθυρεοειδούς αδένα
Ο παραθυρεοειδής αδένας βρίσκεται  στην οπίσθια πλευρά του θυρεοειδή.
Εκκρίνει τις ορμόνες παραθορμόνη, που ελέγχει την συγκέντρωση ασβεστίου
στο πλάσμα και όταν δρα αυξάνει τις συγκεντρώσεις του και καλσιτονίνη που
είναι  ανταγωνιστική  της  παραθορμόνης  και  μειώνει  την  συγκέντρωση  του
ασβεστίου στο πλάσμα.

Ορμόνες των επινεφριδίων
Τα επινεφρίδια είναι ενδοκρινείς αδένες που βρίσκονται πάνω από τα νεφρά.
Τα  επινεφρίδια  παράγουν  γλυκοκορτικοστεροειδείς  ορμόνες  και  τις
κατεχολαμίνες  αδρεναλίνη  και  νοραδρεναλίνη.  Κυριότερη
γλυκοκορτικοστεροειδής  ορμόνη  είναι  η  κορτιζόλη  που  ενισχύει  την
διαδικασία  της  γλυκονεογένεσης.  Η  αδρεναλίνη  παίζει  ρόλο  στην  γρήγορη
κινητοποίηση των αποθεμάτων ενέργειας του οργανισμού.

Ορμόνες του παγκρέατος
Το πάγκρεας είναι ενδοκρινής αδένας που παράγει τις ορμόνες ινσουλίνη και
την  ανταγωνιστική  της  ορμόνη  γλουκαγόνο.  Η  ινσουλίνη  εκκρίνεται  όταν
υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση γλυκόζης στον οργανισμό και βοηθάει στον
μεταβολισμό της.  Αντίθετα,  το γλουκαγόνο εκκρίνεται  όταν η συγκέντρωση
της  γλυκόζης  είναι  χαμηλή  και  ο  ρόλος  του  είναι  να  διεγείρει  την
αποικοδόμηση του γλυκογόνου στο ήπαρ.



Ο ρόλος του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος για την
αποκατάσταση της ισορροπίας στο ενδοκρινικό σύστημα

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Medium, “The Role of the
Endocannabinoid System in Restoring Balance to the Endocrine System”

https://medium.com/randy-s-club/the-role-of-the-endocannabinoid-system-in-
restoring-balance-to-the-endocrine-system-6535c4a9f9e1 , Linda Strause, PhD,

Nov 8, 2017)

Τα  τελευταία  χρόνια,  η  κάνναβη  και  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα
εμφανίστηκαν ως θέμα ενδιαφέροντος τόσο για τους ασθενείς όσο και για την
επιστημονική  κοινότητα.  Η  εμπλοκή  των  ενδοκανναβινοειδών  σε  αρκετές
ασθένειες  και  καταστάσεις  όπου  η  ύποπτη  αιτία  είναι  μια  υποκείμενη
φυσιολογική  δυσλειτουργία  έχει  προσελκύσει  έντονο  έλεγχο.  Το  ενδογενές
σύστημα  κανναβινοειδών  (ενδοκανναβινοειδές  σύστημα,  ΕΚΣ),  το  οποίο
κατονομάζεται έτσι από την ονομασία του φυτού της κάνναβης και των σε
αυτό παραγόμενα (εξω-)κανναβινοειδή που οδήγησαν στην ανακάλυψη του
συστήματος, είναι ένα από τα σημαντικότερα φυσιολογικά συστήματα που
εμπλέκονται  στη  δημιουργία  και  τη  διατήρηση της  ανθρώπινης  υγείας.  Τα
ενδοκανναβινοειδή και οι υποδοχείς τους, CB1 και CB2, βρίσκονται σε όλο το
σώμα: στον εγκέφαλο, στα όργανα, στους συνδετικούς ιστούς, στους αδένες
και στα ανοσοκύτταρα. Σε κάθε ιστό, το ΕΚΣ εκτελεί διαφορετικά καθήκοντα
με  στόχο  τη  διατήρηση  της  ομοιόστασης,  τη  διατήρηση  ενός  σταθερού
εσωτερικού περιβάλλοντος παρά τις διακυμάνσεις στο εξωτερικό περιβάλλον
και όχι μόνο.
[1] “Endocannabinoid system” (Ενδοκανναβινοειδές σύστημα) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoid_system 

Το ενδοκρινικό σύστημα
Το ενδοκρινικό σύστημα είναι το σύνολο των αδένων στο σώμα που εκκρίνουν
ορμόνες  στην  κυκλοφορία  του  αίματος  που  μεταφέρονται  έτσι  προς  τα
απομακρυσμένα όργανα-στόχους. Τα κεντρικά νευροενδοκρινικά συστήματα
είναι  η  διεπαφή  μεταξύ  του  εγκεφάλου  και  του  υπόλοιπου  ενδοκρινικού
συστήματος. Το τμήμα του εγκεφάλου που ισορροπεί την απελευθέρωση των
ορμονών στο  σώμα ονομάζεται  υποθάλαμος  και  κάθεται  στην  κορυφή της
υπόφυσης  όπου  ρυθμίζει  το  άγχος,  το  μεταβολισμό,  την  ανάπτυξη,  την
αναπαραγωγή και τη γαλουχία. Όλες αυτές οι διεργασίες ρυθμίζονται από τον

https://en.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoid_system
https://medium.com/randy-s-club/the-role-of-the-endocannabinoid-system-in-restoring-balance-to-the-endocrine-system-6535c4a9f9e1
https://medium.com/randy-s-club/the-role-of-the-endocannabinoid-system-in-restoring-balance-to-the-endocrine-system-6535c4a9f9e1


υποθάλαμο που απελευθερώνει  ή αναστέλλει την απελευθέρωση ορμονών
από την υπόφυση. Η απελευθέρωση των ορμονών της υπόφυσης επηρεάζει
τις καθοδικές φυσιολογικές λειτουργίες. Άλλα υποθαλαμικά νευροενδοκρινικά
κύτταρα ελέγχουν την ισορροπία νερού / αλατιού, τη γαλουχία και τον τοκετό,
μέσω  της  απελευθέρωσης  της  αγγειοπιεστίνης  και  της  ωκυτοκίνης.  Μαζί,
αυτές  οι  νευροενδοκρινικές  λειτουργίες  του  υποθαλάμου  επιτρέπουν  στο
κεντρικό  νευρικό  σύστημα  να  ανταποκρίνεται  γρήγορα  στις  εσωτερικές  ή
εξωτερικές περιβαλλοντικές μεταβολές και  να διατηρεί μια απόκριση μέσω
των ενδοκρινών ορμονικών μορφοτροπέων. Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα
ρυθμίζει τη ρύθμιση του νευροενδοκρινικού συστήματος, το οποίο ρυθμίζει
τη λειτουργία των οργάνων και  την ανταπόκριση στο στρες και  βοηθά στη
διατήρηση μιας  υγιούς ισορροπίας  στο νευροενδοκρινικό σύστημα και  στο
σχετικό φυσιολογικό σύστημα σώματος.

Στόχευση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος για ενδοκρινική 
ρύθμιση
Τα κανναβινοειδή στην κάνναβη είναι γνωστό από καιρό ότι είναι σε θέση να
επηρεάσουν  την  έκκριση  των  ορμονών  της  υπόφυσης.  Μέσω  του  ΕΚΣ
ρυθμίζουμε την ορμονική μας ισορροπία, τόσο προς τα πάνω όσο και προς
κάτω, μέσω μιας άμεσης επίδρασης στα ίδια τα όργανα. Η διέγερση του άξονα
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων  (hypothalamic-pituitary-adrenal,  ΗΡΑ)
είναι μια κρίσιμη νευροενδοκρινική απόκριση στο στρες και εξαρτάται από τη
σηματοδότηση με τη μεσολάβηση του υποδοχέα CB1. Η ενεργοποίηση των
υποδοχέων  CB1  στον  υποθάλαμο  έχει  ως  αποτέλεσμα  ένα  καταρράκτη
σηματοδότησης  που  τελικά  αναστέλλει  τη  συνολική  νευροενδοκρινική
λειτουργία. Το άγχος είναι γνωστό ότι επηρεάζει την ενδοκρινική λειτουργία
και  ένα  κακώς  ρυθμισμένο  ενδοκρινικό  σύστημα  μπορεί  να  οδηγήσει  σε
σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ενδοκρινική απάντηση, ως μέρος του άξονα
ΗΡΑ, έχει κεντρική σημασία για τη ρύθμιση του.

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, οι διεγερτικές επιδράσεις των κανναβινοειδών
στον άξονα ΗΡΑ θεωρήθηκαν ως μια εξαίρεση. Η κοινώς αποδεκτή άποψη για
το  ΕΚΣ  ήταν  ότι  έπαιζε  γενικό  ανασταλτικό  ρόλο  στις  νευροενδοκρινικές
λειτουργίες. Γνωρίζουμε τώρα ότι τα κανναβινοειδή μπορούν να έχουν τόσο
διεγερτικές όσο και  ανασταλτικές  επιδράσεις  στον άξονα ΗΡΑ,  που είναι  ο
τρόπος με τον οποίο είναι σε θέση να διαμορφώσουν τη ρύθμισή του. Αυτές
οι διφασικές επιδράσεις των κανναβινοειδών, δηλ. τόσο οι διεγερτικές όσο
και οι ανασταλτικές επιδράσεων, αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο καθώς



εξετάζουμε  τις  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  του  ΕΚΣ  και  του  ενδοκρινικού
συστήματος.

Η κανναβιδιόλη (CBD)
Αυτό μας φέρνει σε ένα από τα κανναβινοειδή, την κανναβιδιόλη ή CBD. Που
εδώ και πολύ καιρό παίζει έναν δεύτερο ρόλο σε σχέση με τον πρωταγωνιστή,
την  πιο  δραστική  τετραϋδροκανναβινόλη  (THC).  Η  CBD  δεν  αλληλεπιδρά
έντονα ούτε με τους υποδοχείς CB1 ούτε με τους CB2. Αντ’ αυτού, είναι σε
θέση να αυξήσει τον ενδοκανναβινοειδή τόνο (έτσι ονομάζεται το σύνολο του
ΕΚΣ σε έναν οργανισμό) αναστέλλοντας την υδρολάση αμιδίου λιπαρού οξέος
(FAAH),  το ένζυμο που διασπά τα κανναβινοειδή στο σώμα. Οι  αναστολείς
FAAH μπορεί να είναι χρήσιμοι για άτομα με διαταραχές που σχετίζονται με το
άγχος,  επειδή  φαίνεται  ότι  βελτιώνουν  τη  ρύθμιση  του  άξονα  ΗΡΑ.  Είναι
άγνωστο  ακριβώς  πώς  συμβαίνει  αυτό  αλλά  φαίνεται  ότι  συμβάλλει  στη
ρύθμιση της ευαισθησίας των υποδοχέων κανναβινοειδών στο σώμα.

Εκτός  από  τις  διεγερτικές  επιδράσεις  του  στον  HPA,  το  ΕΚΣ  διαδραματίζει
επίσης έναν κρίσιμο ανασταλτικό ρόλο στη ρύθμιση των λειτουργιών HPA. Οι
ερευνητές  διαπίστωσαν  ότι  η  ενδοκανναβινοειδής  σηματοδότηση  ρυθμίζει
αρνητικά  την  επαγόμενη  από  το  άγχος  ενεργοποίηση  του  άξονα  ΗΡΑ,
επιβεβαιώνοντας  την  άποψη  ότι  η  αύξηση  της  δραστηριότητας  της
ενδοκανναβινοειδούς  σηματοδότησης  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  νέα
προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  της  ζωής  των  ανθρώπων  με  διαταραχές  που
σχετίζονται με το άγχος.

Επί  του  παρόντος,  ο  καλύτερος  τρόπος  για  την  ενίσχυση  της
ενδοκανναβινοειδούς σηματοδότησης, για τη βελτίωση της ρύθμισης του HPA
και για την προώθηση ενός υγιούς ενδοκρινικού συστήματος είναι η χρήση
ενός διαιτητικού συμπληρώματος κανναβινοειδών από την κάνναβη. Αυτά τα
προϊόντα  περιέχουν  φυσικά  απαντώμενα  κανναβινοειδή,
συμπεριλαμβανομένης  της  CBD,  τα  οποία  έχουν  αποδειχθεί  ότι  αυξάνουν
φυσικά τον ενδοκανναβινοειδή τόνο που βοηθά στη βελτίωση της ρύθμισης
της  ομοιόστασης  σε  όλο  τον  άξονα  ΗΡΑ.  Αυτό  θα  βελτιώσει  τόσο  τις
φυσιολογικές όσο και  τις  ψυχολογικές αντιδράσεις στο άγχος,  γεγονός που
καθιστά  πιο  πιθανό  να  αντισταθούμε  στον  καταρράκτη  που  οδηγεί  σε
δυσλειτουργία  του  HPA  και  σε  προβλήματα  υγείας  που  συνδέονται  με  το
ενδοκρινικό σύστημα[2].
[2] Pagotto U, Marsicano G, Cota D, Lutz B, Pasquali R “The emerging role of the endocannabinoid 
system in endocrine regulation and energy balance” (Ο αναδυόμενος ρόλος του 



ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην ενδοκρινική ρύθμιση και στην ενεργειακή ισορροπία) 
Endocr Rev. 2006 Feb;27(1):73-100.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16306385 
Πέριληψη
“Τα  τελευταία  χρόνια,  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  έχει  αναδειχθεί  ως  ένα  εξαιρετικά
σημαντικό θέμα στην επιστημονική κοινότητα. Πολλές διαφορετικές ρυθμιστικές δράσεις έχουν
αποδοθεί  στα  ενδοκανναβινοειδή  και  η  συμμετοχή  τους  σε  διάφορες  παθοφυσιολογικές
καταστάσεις  βρίσκεται  υπό  έντονη  εξέταση.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών,  που  ονομάζονται
υποδοχείς  CB1  και  CB2,  που  ανακαλύφθηκαν  αρχικά  ως  μοριακοί  στόχοι  του  ψυχοτρόπου
συστατικού  του  φυτού  Cannabis  sativa,  συμμετέχουν  στη  φυσιολογική  διαμόρφωση  πολλών
κεντρικών  και  περιφερειακών  λειτουργιών.  Ο  υποδοχέας  CB2  εκφράζεται  κυρίως  σε
ανοσοκύτταρα, ενώ ο CB1 υποδοχέας είναι ο πιο άφθονος υποδοχέας συζευγμένος με πρωτεΐνη G
που εκφράζεται στον εγκέφαλο. Ο υποδοχέας CB1 εκφράζεται στον υποθάλαμο και την υπόφυση
και  η  ενεργοποίησή  του  είναι  γνωστό  ότι  ρυθμίζει  όλους  τους  υποθαλάμου-περιφερικούς
ενδοκρινείς άξονες. Μια αυξανόμενη ποσότητα δεδομένων υπογραμμίζει το ρόλο του συστήματος
στην απόκριση του στρες επηρεάζοντας τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων και στον
έλεγχο της αναπαραγωγής τροποποιώντας την απελευθέρωση της γοναδοτροπίνης, τη γονιμότητα
και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Η ικανότητα του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος να ελέγχει
την όρεξη,  την πρόσληψη τροφής και την ενεργειακή ισορροπία έχει  πρόσφατα λάβει  μεγάλη
προσοχή, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των διαφορετικών τρόπων δράσης που αποτελούν τη βάση
αυτών των λειτουργιών. Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα ρυθμίζει τις ιδιότητες ανταμοιβής της
τροφής ενεργώντας σε συγκεκριμένες μεσολιμβικές περιοχές του εγκεφάλου. Στον υποθάλαμο, ο
υποδοχέας  CB1  και  τα  ενδοκανναβινοειδή  είναι  ενσωματωμένα  συστατικά  των  δικτύων  που
ελέγχουν  την  όρεξη  και  την  πρόσληψη  τροφής.  Είναι  ενδιαφέρον  το  γεγονός  ότι  το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  αποδείχθηκε  πρόσφατα  ότι  ελέγχει  τις  μεταβολικές  λειτουργίες
ενεργώντας σε περιφερικούς ιστούς, όπως τα λιποκύτταρα, τα ηπατοκύτταρα, τον γαστρεντερικό
σωλήνα και ενδεχομένως τον σκελετικό μυ. Η σημασία του συστήματος ενισχύεται περαιτέρω
από  την  αντίληψη  ότι  τα  φάρμακα  που  παρεμβαίνουν  στη  δραστηριότητα  του
ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  θεωρούνται  υποσχόμενοι  υποψήφιοι  για  τη  θεραπεία
διαφόρων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας.
...
VI. Περίληψη και προοπτικές
Ορισμένες  μελέτες  δείχνουν  ότι  το  ενδοκανναβινοειδές σύστημα  επηρεάζει  βαθιά  τόσο  την
έκκριση ορμονών όσο και τις μεταβολικές διεργασίες. Τα ζωικά μοντέλα αποτελούν το ιδανικό
εργαλείο για την προώθηση της κατανόησης των μηχανισμών αυτών των λειτουργιών. Ωστόσο, τα
δεδομένα που προέκυψαν από τις πρώιμες μελέτες δεν ήταν πάντα απλά στα συμπεράσματα. Τα
αντιφατικά αποτελέσματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ετερογενή ποικιλία ουσιών,  στις
δοσολογίες  και  στις  οδούς  χορήγησης  που  χρησιμοποιούνται  σε  κάθε  πειραματικό  μοντέλο.
Μελέτες σε ανθρώπους με κάνναβη ή Δ9-THC ήταν ακόμη πιο αντιφατικές στα συμπεράσματά
τους,  επειδή  δεν  χρησιμοποιήθηκε  τυποποίηση της  δόσης  και  δεν  προσδιορίστηκαν  αυστηρά
κριτήρια  (δηλαδή  τυχαιοποίηση)  της  πρόσληψης  ασθενών  σε  σχεδόν  όλα  τα  πειραματικά
μοντέλα.
Ωστόσο, η δημιουργία ποντικών CB1-/- και η εισαγωγή ανταγωνιστών υποδοχέων CB1 αρχικά σε
ζωικά μοντέλα και αργότερα σε ανθρώπους παρείχε ένα αξιόλογο ερέθισμα για τον καλύτερο
χαρακτηρισμό των λειτουργιών του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στη ρύθμιση της έκκρισης
ορμονών και των μεταβολικών διεργασιών.
Ως γενικό συμπέρασμα, το ενδοκανναβινοειδές σύστημα φαίνεται να διαδραματίζει έναν πολύ
σημαντικό  ρυθμιστικό  ρόλο  στην  έκκριση  ορμονών  που  σχετίζονται  με  τις  αναπαραγωγικές
λειτουργίες  και  για  την  αντίδραση στρες.  Αυτές  οι  παρατηρήσεις  έχουν οδηγήσει  σε  κάποιες
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σημαντικές κλινικές εκτιμήσεις. Τα υψηλά επίπεδα ενδοκανναβινοειδών φαίνεται να επηρεάζουν
αρνητικά  την  αναπαραγωγή  ενεργώντας  σε  διαφορετικές  θέσεις.  Είναι  επομένως  πιθανή  η
εικασία για μια κλινική χρήση ανταγωνιστών υποδοχέα CB1 για την βελτίωση της παλλόμενης
γοναδοτροπίνης  ή  για  τη  βελτίωση της  ικανότητας  γονιμοποίησης.  Από  την  άλλη πλευρά,  τα
ενδοκανναβινοειδή είναι σημαντικοί ρυθμιστές της φυσιολογικής απόκρισης του άξονα ΗΡΑ κατά
τη  διάρκεια  επαναλαμβανόμενων καταστάσεων στρες  και  σε  παθολογικές  καταστάσεις,  όπως
άγχος,  φοβίες,  κατάθλιψη  και  διαταραχή  μετατραυματικού  στρες.  Επιπλέον,  το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα έχει προταθεί ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία
έναντι της νευροτοξικότητας και, πιθανώς, ορισμένων μορφών επιληψίας. Επομένως, τα φάρμακα
που υποτίθεται ότι αυξάνουν τον ενδοκανναβινοειδή τόνο, προτείνεται ως νέο θεραπευτικό όριο
για τη θεραπεία διαταραχών που σχετίζονται με το άγχος και νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Η
χρήση  φαρμάκων  που  δρουν  ως  ανταγωνιστές  του  υποδοχέα  CB1  θα  πρέπει  επομένως  να
παρακολουθείται προσεκτικά όταν χορηγείται, για παράδειγμα, σε ασθενείς με χαρακτηριστικά
άγχους, επιληψίας ή νευροεκφυλιστικών διαταραχών.
Οι ανεκδοτικές αναφορές σχετικά με τις ορεξηγενείς ιδιότητες της κάνναβης έχουν τεκμηριωθεί
σήμερα  από  έναν  εντυπωσιακό  αριθμό  αναφορών  που  καθιστούν  δυνατή  την  οριστική
συμπερίληψη των κανναβινοειδών στη μεγάλη οικογένεια των σημάτων ορεξηγένεσης. Αυτός ο
μεγάλος όγκος δεδομένων παρείχε τη βάση για την καθιέρωση μιας νέας προσέγγισης για την
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των σχετικών διαταραχών μέσω, όπως ισχυρίζονται οι κλινικές
δοκιμές, με rimonabant, ενός ανταγωνιστή του υποδοχέα CB1.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει καταστεί εμφανές ότι πολλοί μηχανισμοί δράσης, οι
οποίοι δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο ΚΝΣ, εμπλέκονται στον έλεγχο της πρόσληψης τροφής
και του ενεργειακού ισοζυγίου με τη μεσολάβηση των ενδοκανναβινοειδών. Η πλήρης κατανόηση
αυτών των  τρόπων δράσης  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  αναγνώριση των συγκεκριμένων τύπων
παχυσαρκίας όπου η θεραπεία με ανταγωνιστές υποδοχέα CB1 λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Η
πιθανή  κλινική  χρήση  του  rimonabant  θα  μας  βοηθήσει  επίσης  να  διευκρινίσουμε  πώς  το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  επηρεάζει  τις  φυσιολογικές  λειτουργίες  και  τις  παθολογικές
ασθένειες που σχετίζονται με την ορμονική έκκριση και την ενεργειακή ισορροπία”.

Κάνναβη και ιατρική: Οι ενδοκρινικές επιδράσεις της κάνναβης
(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: RELIAS MEDIA, “Marijuana and

Medicine: The Endocrine Effects of Cannabis”
https://www.reliasmedia.com/articles/41368-marijuana-and-medicine-the-

endocrine-effects-of-cannabis , May 1999; Volume 1:41-44, By John M.
McPartland, DO, MS)

Η κάνναβη χρησιμοποιείται  ως  ουσία αναψυχής και  ως ένα φαρμακευτικό
βότανο.  Τα  ενεργά  συστατικά  στην  κάνναβη  είναι  τα  κανναβινοειδή
(υπάρχουν επίσης και τα τερπένια ή τερπενοειδή και τα φλαβονοειδή). Αν και
το  πιο  γνωστό  κανναβινοειδές  είναι  η  τετραϋδροκανναβινόλη  (THC),
υπάρχουν  και  πολλά  άλλα.  Τα  κανναβινοειδή  επηρεάζουν  την  υγεία  των
γυναικών με διάφορους τρόπους. Αυτό το άρθρο θα διευκρινίσει τον ορισμό

https://www.reliasmedia.com/articles/41368-marijuana-and-medicine-the-endocrine-effects-of-cannabis
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των  κανναβινοειδών  και  θα  ασχοληθεί  με  μερικά  θέματα  σχετικά  με  την
ενδοκρινολογία και την αναπαραγωγική φυσιολογία.

Ιστορία
Αρχικά, τα κανναβινοειδή ορίστηκαν ως μια ομάδα C21 τερφενοφαινολικών
ενώσεων που παράγονται μοναδικά από τα φυτά κάνναβης(1). Αργότερα οι
χημικοί  των  εταιριών  Lilly,  Pfizer  και  Sterling  δημιούργησαν  συνθετικά
ανάλογα κανναβιμιμητικά, μερικά από τα οποία είναι 800 φορές ισχυρότερα
από την THC. Αυτά τα super-THC συνθετικά φάρμακα αποδείχθηκαν χρήσιμα
ως  ισχυρά  ερευνητικά  εργαλεία.  Οι  Devane  et  al.  εξέτασαν  την
ψυχοδραστικότητα  χρησιμοποιώντας  το  συνθετικό  super-THC  CP55940  και
απέδειξαν  ότι  η  συνθετική  THC  ταιριάζει  σε  έναν  εκλεκτικό  υποδοχέα
νευρώνων υψηλής συγγένειας(2). Πριν από την ανακάλυψη των Devane et al.,
οι ερευνητές πίστευαν ότι η THC λειτουργούσε ως μη εξειδικευμένος διαλύτης
κυτταρικής μεμβράνης , “χτυπώντας” στους νευρώνες με τον ίδιο τρόπο όπως
και η αιθανόλη.

Όταν  οι  Devane  et  al. ανακάλυψαν  τους  υποδοχείς  κανναβινοειδών,
μετακόμισαν  στο  εργαστήριο  του  ισραηλινού  επιστήμονα  Raphael
Mechoulam,  ο  οποίος  ανακάλυψε  την  THC  σχεδόν  30  χρόνια  πριν.  Η
ανακάλυψη συγκεκριμένων υποδοχέων κανναβινοειδών ήταν συναρπαστική
και  αυτοί  οι  ερευνητές  γνώριζαν  ότι  ήταν  απίθανο  οι  υποδοχείς  στον
ανθρώπινο ιστό να υπάρχουν εκεί μόνο και μόνο για να μπορούν να γεμίσουν
από  μια  εξωγενή  ουσία.  Μαζί  έψαξαν  για  τον  “ενδογενή  συνδέτη”  που
φτιάχνει  το σώμα μας για να ταιριάζει  στον υποδοχέα κανναβινοειδών.  Το
μόριο  “ενδοκανναβινοειδούς”  που  απομονώθηκε  ήταν  αρκετά  εκπληκτικό,
δεν  έμοιαζε  σε  τίποτα  με  την  THC  και  αποδείχθηκε  ότι  είναι  αμίδιο  του
αραχιδονικού  οξέος(3).  Ονόμασαν  αυτό  το  μόριο  “ανανδαμίδιο”,  που
προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη ananda που σημαίνει “ευδαιμονία”.

Η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη ήταν ένας ανταγωνιστής κανναβινοειδών, το
SR141716A, που συντέθηκε από τα Sanofi Labs. Το SR141716A αποκλείει τα
αποτελέσματα  της  κάνναβης  και  αντιστρέφει  τις  επιπτώσεις  της  THC,
βελτιώνει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, κάνει τους αρουραίους πιο ευαίσθητους
στον  πόνο  και  αναστέλλει  τα  “munchies”  (τις  λεγόμενες  λιγούρες),
προκαλώντας  έτσι  απώλεια  βάρους.  Οι  ερευνητές  διαπίστωσαν  ότι  οι
υποδοχείς  κανναβινοειδών  επηρεάζουν  έμμεσα  πολυάριθμους  άλλους
νευροδιαβιβαστές  και  τους  υποδοχείς  τους  (συμπεριλαμβανομένης  της



σεροτονίνης,  της  ντοπαμίνης,  της  νορεπινεφρίνης,  της  ακετυλοχολίνης,  των
ενδορφινών, του GABA, του NMDA και του γλουταμινικού).

Η αναγνώριση ενός δεύτερου τύπου κανναβινοειδούς υποδοχέα (του “CB2”)
οδήγησε στην ανακάλυψη επιπλέον ενδοκανναβινοειδών. Οι υποδοχείς CB2
εμφανίζονται  σε  λευκά  αιμοσφαίρια,  σπληνοκύτταρα  και  ιστούς  που
σχετίζονται  με  την  ανοσολογική  λειτουργία.  Έτσι,  το  ενδοκανναβινοειδές
σύστημα υφαίνεται μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος.

Ο  υποδοχέας  κανναβινοειδών  είναι  ένα  διαμεμβρανικό  νουκλεοτίδιο
συζευγμένο  με  πρωτεΐνη  G,  παρόμοιο  με  υποδοχείς  άλλων
νευροδιαβιβαστών. Η κατανομή των υποδοχέων κανναβινοειδών συσχετίζεται
με τις επιδράσεις της THC. Πυκνές συγκεντρώσεις του υποδοχέα βρίσκονται
στον ιππόκαμπο (επηρεάζοντας τη βραχυπρόθεσμη μνήμη), το περιοριστικό
σύστημα  (έλεγχο  της  διάθεσης  και  των  συναισθημάτων),  και  την
παρεγκεφαλίδα  και  τα  βασικά  γάγγλια  (εμπλέκονται  στο  συντονισμό  της
κίνησης). Οι χαμηλές συγκεντρώσεις υποδοχέων στο στέλεχος του εγκεφάλου
βοηθούν  στην  εξήγηση  της  έλλειψης  θανατηφόρων  επιδράσεων  από  την
υπερδοσολογία της κάνναβης.

Επιδράσεις στην αναπαραγωγική οδό
Εκτός  του  ΚΝΣ  εμφανίζονται  πυκνές  συγκεντρώσεις  υποδοχέων
κανναβινοειδών  στις  ωοθήκες  και  το  ενδομήτριο(4).  Παρόλο  που  η
ανακάλυψη των υποδοχέων στη γυναικεία αναπαραγωγική οδό είναι σχετικά
πρόσφατη,  η  χρήση  κάνναβης  για  τη  θεραπεία  προβλημάτων  της
αναπαραγωγικής  οδού  έχει  μακρά  ιστορία.  πολλοί  γιατροί
(συμπεριλαμβανομένου  του  Sir  Russell  Reynolds,  γιατρός  της  Βασίλισσας
Βικτώριας) έχουν συνταγογραφήσει κάνναβη για την δυσμηνόρροια(5).

Αυτό μπορεί να ήταν μια αποτελεσματική θεραπεία. Η THC ασκεί σημαντικά
αντιφλεγμονώδη  αποτελέσματα  εμποδίζοντας  τη  σύνθεση  της
προσταγλανδίνης  Ε2  από  το  αραχιδονικό  οξύ.  Για  παράδειγμα,  τα
κανναβινοειδή δρουν ως εκλεκτικοί αναστολείς της COX-2, παρόμοιοι με το
celecoxib [ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο](6). Η δραστικότητα
της αντι-προσταγλανδίνης μπορεί επίσης να εξηγεί μερικές από τις αρνητικές
επιδράσεις  των  κανναβινοειδών  στην  αναπαραγωγή  σε  αρουραίους,  που
κυμαίνονται  από  την  κακή  εμφύτευση  του  εμβρύου(7)  στην  μετέπειτα
χορήγηση και την αύξηση στη συχνότητα των θανόντων εμβρύων.



Η κάνναβη είναι αποτελεσματικό αντιεμετικό και έχει χρησιμοποιηθεί για τη
θεραπεία  της  ναυτίας  και  του  εμέτου  της  εγκυμοσύνης.  Δεδομένης  της
τοξικότητας στην αναπαραγωγή που εμφανίζεται σε μελέτες σε ζώα, ούτε η
κάνναβη  ούτε  τα  παράγωγά  της,  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  για  την
πρωινή αδιαθεσία που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη.

Ενδοκρινικές επιδράσεις
Τα κανναβινοειδή έχουν πολύπλοκες ενέργειες στο ενδοκρινικό σύστημα, με
αντιφατικές αναφορές να εμφανίζονται στη βιβλιογραφία. Σε αρουραίους, η
THC  και  το  ανανδαμίδιο  διεγείρουν  τον  άξονα  υποθαλάμου-υπόφυσης-
επινεφριδίων.  Αυτός  ο  καταρράκτης  ξεκινά  στον  υποθάλαμο  που  είναι
πλούσιος  σε  υποδοχείς,  όπου  τα  κανναβινοειδή  διεγείρουν  γρήγορα  την
έκκριση  του  παράγοντα  απελευθέρωσης  κορτικοτροπίνης  (corticotropin-
releasing  factor,  CRF),  η  οποία προκαλεί  στην υπόφυση την παραγωγή της
ATCH (αδρενοκορτικοτροπική ορμόνη), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση της
κορτικοστερόνης  από  το  φλοιό  των  επινεφριδίων(9).  Κύτταρα  στο  λιμβικό
σύστημα  παράγουν  επίσης  CRF,  αλλά  αυτοί  οι  νευρώνες  αυξάνουν  την
παραγωγή CRF κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης από τα κανναβινοειδή
μετά από χρόνια χρήση(10).

Άλλες  ορμόνες  της  υπόφυσης  σε  αρουραίους  επηρεάζονται  από  τα
κανναβινοειδή.  Δεν  παρατηρούνται  αλλαγές  στα  επίπεδα  στον  ορό  της
ορμόνης διέγερσης των ωοθυλακίων (follicle stimulating hormone, FSH), αλλά
τα  κανναβινοειδή  καταστέλλουν  την  ωχρινοτρόπο  ορμόνη  (luteinizing
hormone,  LH),  την  αυξητική  ορμόνη  (growth  hormone,  GH)  και  την
θυρεοτροπίνη (thyrotropin).  Η απόκριση της προλακτίνης είναι  διφασική,  η
πρόωρη διέγερση ακολουθείται από καταστολή(11,12). Με βάση μια μελέτη
56 γυναικών και 93 ανδρών που χρησιμοποίησαν κάνναβη τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα για τα δύο προηγούμενα έτη (γυναίκες κατά μέσο όρο 5,8
χρήσεις/εβδομάδα,  άνδρες  κατά  μέσο  όρο  8,2  χρήσεις/εβδομάδα),
εμφανίζονται τα κανναβινοειδή να έχουν λιγότερες ενδοκρινικές επιδράσεις
στους  ανθρώπους(13).  Τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  δείχνουν  ότι  οι
άνθρωποι  που  καπνίζουν  κάνναβη  σε  χρόνια  βάση,  σε  σύγκριση  με  τους
μάρτυρες  που  δεν  έχουν  καπνίσει,  δεν  παρουσιάζουν  διαφορές  στην
κορτιζόλη, την προλακτίνη, την LH ή τη FSH(13).

Οιστρογονικές επιδράσεις και καρκίνος του μαστού
Η  THC  και  τα  άλλα  κανναβινοειδή  δεν  εμφανίζουν  άμεση  οιστρογονική
δραστηριότητα(4), αλλά το κάπνισμα της κάνναβης αλληλεπιδρά ασθενώς με



τους  υποδοχείς  οιστρογόνου  in  vitro(14).  Προφανώς,  η  κάνναβη  περιέχει
φυτοοιστρογόνα,  συμπεριλαμβανομένης  της  οιστρογονικής  φαινονοειδούς
απειγινίνης  (estrogenic  flavonoid  apigenin)  και  η  εξατμισμένη  απιγενίνη
διατηρεί  τη  φαρμακολογική  δραστικότητα  της(14).  Είναι  το  οιστρογόνο
αποτέλεσμα της απιγενίνης ανησυχητικό; Πιθανώς όχι, αλλά αυτό μπορεί να
συμβάλει στη γυναικομαστία που εμφανίζεται μερικές φορές σε άνδρες που
είναι καλοί καπνιστές κάνναβης. Η απιγενίνη έχει υψηλή συγγένεια για τους
υποδοχείς οιστρογόνων (ιδιαίτερα υποδοχείς β-οιστρογόνων),  αλλά χαμηλή
οιστρογονική  δραστικότητα  σε  δοκιμασίες  δέσμευσης  οιστρογόνων(15).  In
vitro,  η  απιγενίνη  αναστέλλει  τον  επαγόμενο  από  την  οιστραδιόλη
πολλαπλασιασμό των κυττάρων του καρκίνου του μαστού.

Τα κανναβινοειδή αναστέλλουν επίσης την ανάπτυξη ανθρώπινων κυττάρων
καρκίνου του μαστού in vitro(17).  Προφανώς οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών
στα  κύτταρα  του  μαστού  καταστέλλουν  τη  σύνθεση  των  υποδοχέων
προλακτίνης και στη συνέχεια τη δράση της προλακτίνης, οδηγώντας έτσι σε
μείωση της ρύθμισης του γονιδίου BRCA 1 του καρκίνου του μαστού(18). Έτσι,
η  αντι-πολλαπλασιαστική  δράση  των  κανναβινοειδών  οφείλεται  στην
αναστολή  της  σύνθεσης  του  DNA  και  όχι  στην  κυτταροτοξικότητα  ή  την
απόπτωση. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον
των ερευνητών που σχεδιάζουν και δοκιμάζουν τα κανναβινοειδή ως δυνητικά
νέες θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού.

Έκθεση του IOM
Το Institute of Medicine (IOM) δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση[*] για την
ιατρική χρήση της κάνναβης(18). Επειδή η έκθεση χρηματοδοτήθηκε από το
White House Office of National Drug Control Policy, δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός  ότι  το  IOM  επικύρωσε  τα  φαρμακευτικά  κανναβινοειδή,  αλλά
επέκρινε την παράδοση κανναβινοειδών μέσω του καπνίσματος της κάνναβης.
Οι αντιρρήσεις για αυτό το σύστημα χορήγησης ήταν τόσο πολιτιστικές (όπως
ο  Eric  Voth,  ένας  από  τους  αναθεωρητές  της  έκθεσης,  δήλωσε:  “Δεν
καπνίζουμε τα φάρμακα πουθενά στην κοινωνία μας”)(19) όσο και ιατρικές (ο
καπνός της κάνναβης στο κάπνισμα τσιγάρων χωρίς φίλτρο είναι πολύ υψηλός
σε πίσσες).
[*] “Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda”
(Επιπτώσεις  της  κάνναβης στην  υγεία:  Επισκόπηση  των  αποδείξεων  και  η
ερευνητική ατζέντα)
http://www.nationalacademies.org/hmd/Activities/PublicHealth/MarijuanaHe
althEffects.aspx

http://www.nationalacademies.org/hmd/Activities/PublicHealth/MarijuanaHealthEffects.aspx
http://www.nationalacademies.org/hmd/Activities/PublicHealth/MarijuanaHealthEffects.aspx


Οι  πίσσες  (και  όλα  τα  πυρολυτικά  παράγωγα  της  καύσης)  μπορούν  να
αποφευχθούν, ωστόσο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ατμοποίησης (εξαέρωση
ή  εξάχνωση  υλικού).  Οι  ατμοποιητές   θερμαίνουν  την  φυτική  ύλη  ή  τα
προϊόντα  κάνναβης  στους  180-190  °C,  μια  θερμοκρασία  που  είναι  αρκετά
υψηλή για να εξατμίζει την THC, αλλά είναι και κάτω από το σημείο καύσης
του φυτικού και άλλου υλικού, έτσι δεν δημιουργείται καπνός(20). Αν και οι
ατμοποιητές  χρησιμοποιούνται  για  την  κάνναβη  εδώ  και  τουλάχιστον  μια
20ετία, το IOM αγνόησε επιμελώς αυτή την τεχνολογία.

Εκτός  από  τα  κανναβινοειδή  και  τα  φυτοοιστρογόνα,  η  κάνναβη  περιέχει
δεκάδες τερπενοειδή, τα οποία εξαερώνονται και εισπνέονται, διασχίζουν το
φράγμα αίματος-εγκεφάλου και  μπορούν να διαμορφώνουν τις  επιδράσεις
της THC(21). Το λιμονένιο, η καρβακρόλη και η πουλεγκόνη, για παράδειγμα,
αναστέλλουν  την  ακετυλοχολινεστεράση  (έναν  μηχανισμό  που  έχει  και  η
tacrine,  έναν  έμμεσο  χολινεργικό  αγωνιστή)  και  έτσι  αυτά  τα  τερπενοειδή
αντιστρέφουν το  χολινεργικό  έλλειμμα που δημιουργείται  από την  THC.  Η
tacrine παρεμποδίζει τη συμπεριφορά απώλειας μνήμης με τη μεσολάβηση
της THC σε αρουραίους και το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τους αναστολείς
της  ακετυλοχολινεστεράσης  που  είναι  εγγενείς  στα  φυτά  κάνναβης(21).  Η
επίδραση διαμόρφωσης των μη κανναβινοειδών μπορεί να είναι ο λόγος για
τον οποίο πολλοί ασθενείς ισχυρίζονται ότι η χρήση του πολυφαρμακευτικού
βοτάνου  κάνναβης  είναι  ανώτερο  από  την  καθαρή  (απομονωμένη)  ή/και
συνθετική THC (dronabinol)(21).

Συνοπτικά,  όπως  αναφέρει  η  έκθεση  του  IOM, η  κάνναβη  και  τα
κανναβινοειδή δεν είναι εντελώς καλοήθεις ουσίες. Είναι ισχυρά φάρμακα με
ποικίλα φαρμακολογικά αποτελέσματα. Ορισμένες από αυτές τις επιπτώσεις
είναι δυνητικά θεραπευτικές, αλλά το θέμα της ιατρικής χρήσης της κάνναβης
(σε  αντίθεση  με  τη  χρήση  απομονωμένων  κανναβινοειδών)  παραμένει
ενσωματωμένο σε ένα δίκτυο κοινωνικών ανησυχιών.
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Πρόλογος
Το σύστημα ανάλυσης και  αξιοποίησης της έρευνας (Research Analysis  and
Utilization  System,  RAUS)  έχει  σχεδιαστεί  για  να  εξυπηρετεί  τέσσερις
λειτουργίες:
* Συλλογή και συστηματική ταξινόμηση των ευρημάτων όλων των ενδογενών
και εξωγενών ερευνών που υποστηρίζονται από το National institute on Drug
Abuse (NIDA).
*  Αξιολόγηση  των ευρημάτων  σε  επιλεγμένους  τομείς  ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος  και  διατύπωση  της  ανασκόπησης  της  τεχνολογίας  από  μια
ομάδα επιστημόνων.
*  Διάδοση  των  ευρημάτων  σε  ερευνητές  στον  τομέα  και  σε  διαχειριστές,
σχεδιαστές, εκπαιδευτές και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα.
* Παροχή ενός μηχανισμού ανάδρασης για το προσωπικό και τους σχεδιαστές
του  NIDA  έτσι  ώστε  η  διαχείριση  και  η  παρακολούθηση  του  ερευνητικού



προγράμματος  του  NIDA  να  αντικατοπτρίζει  τις  τελευταίες  γνώσεις  που
προκύπτουν από την έρευνα στον τομέα.

Δεδομένου ότι υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των ευρημάτων έρευνας που
μπορούν  να  αναθεωρηθούν  εντατικά  ετησίως,  επιλέγονται  τέσσερις
θεματικές  περιοχές  κάθε  χρόνο  για  να  υποβληθούν  σε  ενδελεχή  εξέταση.
Διακεκριμένοι  επιστήμονες  στον  επιλεγμένο  τομέα  εφοδιάζονται  με
αντίγραφα των εκθέσεων από την έρευνα που χρηματοδοτείται από το NIDA
και καλούνται να προσθέσουν οποιαδήποτε πληροφορία προέρχονται από τη
βιβλιογραφία και από τη δική τους έρευνα προκειμένου να διαμορφώσουν
μια  ολοκληρωμένη  παρουσίαση  του  πεδίου.  Κάθε  αναθεωρητής  είναι
επιφορτισμένος  με  τη  συγγραφή  ενός  state-of-the-art  εγγράφου  στο
συγκεκριμένο  θέμα  του.  Αυτά  τα  έγγραφα,  μαζί  με  μια  σύνοψη  των
συζητήσεων και των συστάσεων που πραγματοποιούνται κατά τη συνεδρίαση
ανασκόπησης,  αποτελούν  μια  έκθεση  ανασκόπησης  RAUS  στη  σειρά  NIDA
Research Monograph series.

Το θέμα των επιπτώσεων της κάνναβης στο ενδοκρινικό και αναπαραγωγικό
σύστημα  επιλέχθηκε  για  επανεξέταση  RAUS στο  φορολογικό  έτος  1983,
επειδή  η  χρήση  της  κάνναβης  είναι  τόσο  διαδεδομένη  μεταξύ  της
αμερικανικής  νεολαίας  και,  ως  εκ  τούτου,  έχει  μεγάλη  προγραμματική
σημασία για το NIDA. Η αυξημένη επικράτηση της χρήσης κάνναβης κατά την
τελευταία δεκαετία συνοδεύτηκε από μείωση της ηλικίας της πρώτης χρήσης
(έναρξη)  και  υπάρχει  σοβαρή  ανησυχία  για  την  δημόσια  υγεία  για  τις
επιπτώσεις  της  στη  νεολαία  που  βρίσκονται  ηλικιακά  στο  στάδιο  της
ωρίμανσης των αναπαραγωγικών τους συστημάτων περίπου την ίδια στιγμή
που είναι πιθανό να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την κάνναβη. Δεδομένου ότι
υπάρχει μια αυξανόμενη έρευνα σχετικά με το θέμα, έγινε υποχρεωτικό για το
NIDA να συγκεντρώσει τις διαθέσιμες γνώσεις, να τις αξιολογήσει και να τις
διαδώσει. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης RAUS παρουσιάζονται σε αυτή
εδώ τη μονογραφία.

Η  Δρ.  Monique  C.  Braude  υπηρέτησε  ως  επιστημονικός  πρόεδρος  της
συνάντησης. Η Jacqueline P. Ludford είναι συντονιστής του RAUS.

...

Συζήτηση και συστάσεις
Monique C. Braude, Ph.D.



Ιστορικά, το National Institute on Drug Abuse (NIDA) και ο προκάτοχός του, το
National Institute of Mental Health (NIMH) έχουν δεσμευτεί για την έρευνα
σχετικά  με  τις  βιοϊατρικές  επιπτώσεις  της  κάνναβης  και  των  κύριων
συστατικών της, τα κανναβινοειδή. Αυτή η δέσμευση έχει επεκταθεί κατά τα
τελευταία 15 χρόνια για να αποτελέσει ουσιαστικό μέρος του προκλινικού και
κλινικού προγράμματος έρευνας για τη κάνναβη.

Σημαντικό μέρος αυτού του προγράμματος για την κάνναβη έχει αφιερωθεί
στις  μελέτες  των  επιπτώσεων  της  κάνναβης  στα  ενδοκρινικά  και
αναπαραγωγικά  συστήματα,  δεδομένου  του  μεγάλου  δυναμικού  του
αντίκτυπου για την υγεία των μελλοντικών γενεών. Οι πρώιμες προκλινικές
και  κλινικές  μελέτες,  που  εξετάστηκαν  στα  προηγούμενα  κεφάλαια,
επεσήμαναν τα σημαντικά αποτελέσματα της κάνναβης ή των συστατικών της
στα  ορμονικά  και  αναπαραγωγικά  συστήματα  συνήθως  μετά  από  οξεία  ή
βραχυχρόνια  χορήγηση.  Μετά  από  μακροχρόνια  χορήγηση,  οι  ορμονικές
αλλαγές που παρατηρούνται μετά από οξεία χορήγηση συχνά εξαφανίζονται,
πιθανώς λόγω της ανάπτυξης ανοχής.

Πολλές  συζητήσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  συνάντησης  επικεντρώθηκαν στις
δόσεις ή τις συγκεντρώσεις που πρέπει να δίνονται σε πειραματόζωα έναντι
εκείνων που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
τα ζώα είναι συνήθως λιγότερο ευαίσθητα στα φάρμακα από ότι ο άνθρωπος,
όπως φαίνεται στις συμπεριφορικές και φαρμακολογικές δοκιμές. Επιπλέον,
οι  πρώτες  μελέτες  δεν  μπορούσαν  να  συσχετίσουν  τα  επίπεδα
κανναβινοειδών στο πλάσμα με βιολογικές επιδράσεις,  καθώς η αναλυτική
μεθοδολογία για την ανίχνευση κανναβινοειδών σε βιολογικά υγρά δεν ήταν
ακόμη  αρκετά  ανεπτυγμένη.  Σήμερα,  η  διαθεσιμότητα  ταχείας  και
οικονομικής  ανάλυσης,  όπως  η  δοκιμασία  EMIT  και  RIAs,  επιτρέπουν  την
εκούσια  και  ποσοτική  αξιολόγηση  των  συστατικών  κάνναβης  σε  βιολογικά
υγρά.  Κατά συνέπεια,  θα πρέπει  να  είναι  ευκολότερο να συσχετίζονται  τα
επίπεδα  στο  πλάσμα  μεταξύ  των  ειδών  με  ενδοκρινικές  επιδράσεις  σε
μελλοντικές μελέτες.

Μεγάλο μέρος της σημαντικής πρώιμης έρευνας σχετικά με τις επιδράσεις της
κάνναβης στο αναπαραγωγικό σύστημα έγινε στους άρρενες, εν μέρει λόγω
της σχετικής απλότητας του αναπαραγωγικού συστήματος των αρρένων σε
σύγκριση με τις πιο σύνθετες ορμονικές αλληλεπιδράσεις που εμφανίζονται
στα θηλυκά. Το πρώιμο έργο εστίασε την προσοχή στο γεγονός ότι η κάνναβη
καταπιέζει  αναπαραγωγικές  ορμόνες,  όπως  η  LH  και  η  τεστοστερόνη,  έχει



οδηγήσει σε σημαντικές παρατηρήσεις των αλλαγών στα γεννητικά όργανα,
όπως μειώσεις στους όρχεις, των σπερματοδόχων κύστεων και το βάρος του
προστάτη. Οι αναφορές μείωσης των βαρών των αναπαραγωγικών οργάνων
συνοδεύονται  συχνά  από  αναφορές  ολιγοσπερμίας  και  ανωμαλιών
σπερματοζωαρίων, τόσο στα τρωκτικά όσο και στα πρωτεύοντα. Χρόνια χρήση
της  κάνναβης  μπορεί  να  προκαλέσει  μειώσεις  στη  λειτουργία  πολλών
ενδοκρινικών  οργάνων  συμπεριλαμβανομένης  της  υπόφυσης,  των  όρχεων,
του  θυρεοειδούς  και  του  επινεφριδιακού  φλοιού.  Οι  αρχικοί  φόβοι  της
παρατεταμένης καταπίεσης της LH και της τεστοστερόνης έχουν μετριαστεί με
το χρόνο, καθώς φαίνεται ότι μπορεί να εμφανιστεί κάποιος βαθμός ανοχής
στο αποτέλεσμα της κάνναβης στο ενδοκρινικό σύστημα στο ενήλικο ζώο.

Μελέτες  των  επιδράσεων  της  κάνναβης  στο  ενδοκρινικό  σύστημα  in  vivo
έχουν συχνά περιοριστεί στις μελέτες του κύριου ψυχοδραστικού συστατικού
της, της δέλτα-9-THC (THC). In vitro, φαίνεται ότι πολλά συστήματα οργάνων
αποκρίνονται όχι μόνο στην άμεση προσθήκη THC στο μέσο επώασης αλλά
και στην προσθήκη διαφόρων άλλων κανναβινοειδών. Το αν τέτοιες ενέργειες
από τα κανναβινοειδή εμφανίζονται in vivo παραμένουν να αποδειχθούν.

Η  αποσαφήνιση  των  μηχανισμών που εμπλέκονται  στα αποτελέσματα  των
κανναβινοειδών  στα  όργανα-στόχους  (ωοθήκες,  όρχεις)  έχει  οδηγήσει  σε
πολυάριθμες  συζητήσεις,  μερικοί  πιστεύουν  ότι  αυτά  τα  αποτελέσματα
παράγονται  με άμεση δράση στα όργανα-στόχους,  άλλοι  πιστεύουν ότι  τα
κανναβινοειδή  ασκούν  έμμεση  δράση  μέσω  του  άξονα  της  υποθαλαμικής
υπόφυσης  των  γονάδων  (hypothalamic  pituitary  gonadal,  HPG).  Υπάρχουν
ορισμένα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι  μπορεί  να υπάρξει  άμεση δράση
των κανναβινοειδών στους ίδιους τους αναπαραγωγικούς ιστούς, εκτός από
τις αναπαραγωγικές μειώσεις που προκαλούνται από το αλλαγμένο ορμονικό
περιβάλλον, αλλά η συζήτηση εξακολουθεί να είναι ανοικτή.

Η  αναζήτηση  της  θέσης  της  κανναβινοειδούς  δράσης  στο  αναπαραγωγικό
σύστημα οδήγησε σε ορισμένες μελέτες των επιπτώσεων των κανναβινοειδών
σε διάφορα μέρη του άξονα HPG και του εγκεφάλου. Πιστεύεται τώρα ότι η
THC δεν δρα απευθείας στην υπόφυση για να μεταβάλει την έκκριση ορμόνης
LH και  προλακτίνης,  για  παράδειγμα.  Μια σημαντική  θέση δράσης είναι  ο
υποθάλαμος,  καθώς  έχει  αποδειχθεί  ότι  οι  επιδράσεις  της  THC  στην
παραγωγή ορμόνης της υπόφυσης μπορούν να αντιστραφούν με παράγοντες
απελευθέρωσης  του  υποθαλάμου.  Τώρα  φαίνεται  επίσης  ότι  μπορεί  να



επηρεαστούν  υψηλότερα  νευρικά  κέντρα,  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να
μεταβάλουν την είσοδο των νευρώνων στον υποθάλαμο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Τα μέλη της επιτροπής αναθεώρησης κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις ιδέες
τους  για  μελλοντική  έρευνα,  η  οποία  θα  βασίζεται  στην  τρέχουσα  βάση
γνώσεων μας. Οι περισσότερες συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων μετά
την προφορική παρουσίαση κάθε εγγράφου, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος
της  συζήτησης  κατά  το  πέρας  της  συνάντησης,  επικεντρώθηκαν  στο  θέμα
αυτό.

Τα ακόλουθα είναι μια σύνθετη επισκόπηση μερικών από τις συστάσεις τους,
τα οποία δεν προορίζονται  και  δεν πρέπει  να θεωρηθούν ως εξαντλητικός
κατάλογος.

1. Βασική έρευνα για τις επιδράσεις των κανναβινοειδών στο γονιδίωμα και 
την έκφραση γονιδίων
Οι επαγόμενες από κανναβινοειδές τροποποιήσεις στην κυτταρική δομή και
λειτουργία  έχουν  τεκμηριωθεί  καλά  καθώς  έχουν  μια  σειρά  φυσιολογικών
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτές  τις  κυτταρικές  μεταβολές  που
προκαλούνται από την ουσία. Δύο βασικές διεργασίες που έχουν αποδειχθεί
ότι  επηρεάζονται  σημαντικά  από  τα  κανναβινοειδή  είναι  η  ενδοκρινική
λειτουργία και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων. Επιπλέον, αυτές δεν είναι
μη σχετικές διαδικασίες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο πολλαπλασιασμός
ανταποκρίνεται  στον  έλεγχο  των  ορμονών.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τις
πρόσφατες εξελίξεις στη μοριακή βιολογία, είναι τώρα δυνατή η κατανόηση
του τρόπου με τον οποίο προκαλούνται  οι  φαρμακευτικές  μεταβολές  στην
γονιδιακή έκφραση και θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τη μοριακή
βάση  των  τροποποιήσεων  που  σχετίζονται  με  τα  κανναβινοειδή  στις
κυτταρικές  λειτουργίες.  Οι  σχετιζόμενες  με  το  κανναβινοειδές  αλλοιώσεις
στην  γονιδιακή  έκφραση  μπορούν  να  προκύψουν  από  αλλαγές  στην
οργάνωση  γενετικών  αλληλουχιών  ή/και  στον  τρόπο  μεταγραφής  και
επεξεργασίας  των  γενετικών  πληροφοριών.  Επομένως,  μια  κρίσιμη  και
συστηματική αξιολόγηση της  επίδρασης των κανναβινοειδών στη δομή και
την έκφραση συγκεκριμένων γενετικών ακολουθιών, ιδιαίτερα στα ανθρώπινα
κύτταρα,  θα πρέπει  να  αποτελεί  υψηλή προτεραιότητα.  Η κατανόηση των
επιδράσεων των κανναβινοειδών στην οργάνωση του ανθρώπινου γονιδίου
και  η  έκφραση  σε  δόσεις  /  συγκεντρώσεις  που  προσεγγίζουν  τη  συνήθη
ανθρώπινη  χρήση  είναι  προϋπόθεση  για  την  αξιολόγηση  πιθανών



βραχυχρόνιων  ή  μακροχρόνιων  κληρονομικών  διαταραχών  που  μπορεί  να
προκύψουν από τη χρήση αυτών των ουσιών είτε θεραπευτικά είτε ως ουσίες
που  έχουν  υποστεί  κατάχρηση.  Ιδιαίτερης  σημασίας,  παρά  το  ιστορικό
αποσπασματικών  και  συχνά  αντιφατικών  αναφορών  τροποποιήσεων  που
προκαλούνται από κανναβινοειδή σε φαινόμενα σχετιζόμενα με το γονιδίωμα
(πχ. χρωμοσωμικές αλλαγές,  αλλοιώσεις του μεταβολισμού του RNA, κλπ.),
είμαστε  τώρα  σε  θέση  να  αντιμετωπίσουμε  άμεσα  και  οριστικά  αυτά  τα
θέματα  .  Η  διαθεσιμότητα  μιας  σειράς  κλωνοποιημένων  ανθρώπινων
γονιδίων  επιτρέπει  την  αξιολόγηση  των  επαγόμενων  από  την  ουσία
επιδράσεων  σε  συγκεκριμένα  γονίδια  και  καθορισμένες  περιοχές  γονιδίων
καθώς  και  στη  μεταγραφή  και  επεξεργασία  γενετικών  πληροφοριών.  Οι
κλωνοποιημένες  γενετικές  αλληλουχίες  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ως
ανιχνευτές  υψηλής  ανάλυσης  για  την  ταυτοποίηση  και  τον  ποσοτικό
προσδιορισμό  ειδικών  μεταγραφών  ανθρώπινου  γονιδίου  σε  διάφορους
τύπους ανθρώπινων κυττάρων μετά τη χορήγηση κανναβινοειδών.

Θα ήταν διδακτικό να επικεντρωθούμε όπου είναι  δυνατόν,  σε μελέτες σε
ανθρώπους,  αφού  για  παράδειγμα  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν
επιδράσεις που προκαλούνται από φάρμακα στην οργάνωση συγκεκριμένων
γενετικών αλληλουχιών ή περιοχών αυτών χρησιμοποιώντας DΝΑ από λευκά
αιμοσφαίρια που απομονώνονται από μόνο 20 ul  δείγματος αίματος. Έτσι, η
ευκαιρία  είναι  διαθέσιμη  για  τον  προσδιορισμό  των  αποτελεσμάτων  των
κανναβινοειδών  στο  γονιδίωμα  των  ατόμων  που  συμμετέχουν  σε  μελέτες
ενδοκρινικής λειτουργίας ή/και  συμπεριφοράς. Ένας αριθμός φυσιολογικών
και  καρκινικών  ανθρώπινων  κυτταρικών  γραμμών  είναι  διαθέσιμος  και  θα
πρέπει  να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν μια τέτοια προσέγγιση.
Συνδυάζοντας  τόσο  τον  άθικτο  οργανισμό  όσο  και  τις  προσεγγίσεις  των
κυτταροκαλλιεργειών,  είναι  δυνατόν  να  βασιστούμε  στην  φυσιολογική
πραγματικότητα  του  οργανισμού  και  στη  βιοχημική  απλότητα  των
απομονωμένων  κυττάρων.  Θα  ήταν  επίσης  σκόπιμο  να  επικεντρωθούν  οι
προσπάθειες  στην  αξιολόγηση  των  επιδράσεων  που  προκαλούνται  από
φάρμακα  σε  περιορισμένη  σειρά  γενετικών  αλληλουχιών,  εκείνες  που
σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό και την ενδοκρινική λειτουργία, όπου οι
οριστικές  επιδράσεις  είναι  καλά  κατανοητές  και  οι  πληροφορίες  που
λαμβάνονται  από  τέτοιες  μελέτες  μπορούν  να  ενσωματωθούν  στις
συνεχιζόμενες  έρευνες.  Αυτή η  προσέγγιση  μπορεί  να  εφαρμοστεί  για την
ανίχνευση μη διασπασμένων εκχυλισμάτων κάνναβης, ψυχοδραστικών και μη
ψυχοδραστικών  συστατικών  της  κάνναβης,  των  φυσικών  και  συνθετικών



κανναβινοειδών  και  των  μεταβολιτών  κανναβινοειδών  καθώς  και  άλλων
ουσιών κατάχρησης μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με κανναβινοειδή.

2. Επιδράσεις στα θηλυκά
Έως  το  1978,  οι  μελέτες  των  κανναβινοειδών  με  γυναίκες  που  ήταν  ή
ενδέχεται  να  μείνουν  έγκυες  δεν  επιτράπηκαν  από  την  Food  and  Drug
Administration λόγω των πρώιμων προκλινικών αναφορών δυσπλασιών στους
απογόνους  των  ζώων  που  έλαβαν  θεραπεία  με  κάνναβη.  Ωστόσο,  όπως
ανασκοπείται σε αυτόν τον τόμο καθώς και στις εργασίες μιας επιστημονικής
συνάντησης ARF/WHO που δημοσιεύθηκε το 1983 σχετικά με τις δυσμενείς
συνέπειες  της  χρήσης  κάνναβης,  περαιτέρω  μελέτες  δείχνουν  ότι  τα
κανναβινοειδή είναι, κατά το πλείστον, ασθενώς τερατογόνα σε τρωκτικά και
κουνέλια και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές μεγάλων δυσμορφιών σε
παιδιά  γονέων  που  χρησιμοποιούν  κάνναβη.  Καθώς  τώρα  επιτρέπονται
μελέτες στις γυναίκες, έγιναν οι ακόλουθες συστάσεις:
α. Οι έρευνες των εγκύων γυναικών έδειξαν ότι η συχνότητα χρήσης κάνναβης
μεταξύ  των  εγκύων  γυναικών  είναι  περίπου  η  ίδια  με  αυτή  των  νεαρών
ενήλικων  γυναικών  στο  γενικό  πληθυσμό.  Λόγω  της  μεγάλης  συχνότητας
χρήσης  της  κάνναβης  από  έγκυες  γυναίκες,  είναι  πλέον  σημαντικό  να
διερευνηθούν τα αποτελέσματα άμεσα κατά την εγκυμοσύνη και  κατά την
ανάπτυξη και τη λειτουργία της αναπαραγωγικής λειτουργίας του απογόνου
τους.
β. Η  δοσολογία  και  ο  χρόνος  χρήσης  της  κάνναβης  κατά  τη  διάρκεια  της
κύησης  είναι  δύσκολο  να  ελεγχθούν  σε  κλινικές  μελέτες  εγκύων,  αλλά  η
συσχέτιση  της  κάνναβης  με  την  περιεκτικότητα  των  βιολογικών  υγρών  σε
κανναβινοειδή  πρέπει  να  γίνεται  περιοδικά.  Η  έρευνα  που  χρησιμοποιεί
πρωτεύοντα ως μοντέλο φαίνεται να είναι η πιο άμεση προσέγγιση για την
διερεύνηση των φυσιολογικών επιδράσεων στη διατήρηση της εγκυμοσύνης,
την έναρξη της παράδοσης και τους νεογνικούς παράγοντες κινδύνου.
γ. Οι φυσιολογικές μελέτες σχετικά με τη χρήση της κάνναβης από τις έγκυες
γυναίκες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των τρόπων χρήσης και τον
εντοπισμό  μεταβαλλόμενων μεταβλητών.  Δεδομένου ότι  ένα  ποσοστό  των
γυναικών  που  χρησιμοποιούν  κάνναβη  τακτικά  πριν  από  την  εγκυμοσύνη
μειώνουν τη χρήση τους  αφού καταλάβουν ότι  είναι  έγκυες,  η  έρευνα θα
πρέπει να κατευθύνεται προς τις καθοριστικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του
εμβρύου στις αρχές της εγκυμοσύνης καθώς και τις επιπτώσεις στην εμβρυϊκή
ανάπτυξη.  Δεδομένου  ότι  ένα  μέρος  των  εγκύων  χρηστών  κάνναβης  είναι
χρήστες πολλαπλών ουσιών, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η επίπτωση και



τα  πρότυπα  συγκεκριμένων  παράνομων  ουσιών  επιλογής  που
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη κάνναβη από έγκυες γυναίκες.
δ. Λόγω  των  δυσκολιών  που  ανακύπτουν  για  τον  εντοπισμό  μιας  ομάδας
γυναικών που είναι χρόνιοι χρήστες βαριάς κατανάλωσης κάνναβης κατά τη
διάρκεια  της  εγκυμοσύνης,  θα  ήταν  ενδεδειγμένο  να  οργανωθεί  μια
κοινοπραξία  ερευνητών  που  έχουν  προσδιορίσει  μια  τέτοια  ομάδα
προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες από ιατρικά αρχεία γυναικών
και νεογνών γεννημένων από αυτές.
ε. Η  γνώση  είναι  σπάνια  όσον  αφορά  τις  επιδράσεις  της  κάνναβης  στη
μεταγεννητική φροντίδα της μητέρας του βρέφους στις  γυναίκες που είναι
χρόνιοι χρήστες μετά την εγκυμοσύνη. Πρέπει να εξετασθεί τόσο η έκθεση
των βρεφών μέσω του θηλασμού όσο και η επίδραση στο γυναικείο κίνητρο
για  τη  φροντίδα  της  μητέρας.  Οι  φυσιολογικές  επιδράσεις  μπορούν  να
διερευνηθούν μέσω ζωικών μοντέλων, αλλά μόνο η έρευνα που περιλαμβάνει
ζεύγη μητέρας-βρέφους θα είναι σε θέση να υπολογίζει τις επιδράσεις στη
συμπεριφορά του παιδιού και την επακόλουθη εξέλιξή του.

3. Επιδράσεις της THC στους άρρενες
Παρόλο που οι μελέτες τα τελευταία 10 χρόνια έχουν επικεντρωθεί σε άνδρες,
εξακολουθούν  να  υπάρχουν  ορισμένα  ζητήματα  που  πρέπει  να  επιλυθούν
σχετικά με τις επιδράσεις της κάνναβης και των συστατικών της στα αρσενικά
ενδοκρινικά και αναπαραγωγικά συστήματα. Για παράδειγμα:
α. Υπάρχουν συγκεκριμένες άμεσες επιδράσεις της THC στους όρχεις και σε
άλλα  βοηθητικά  όργανα  αναπαραγωγής;  Υπάρχουν  πολλές  αναφορές  στην
προκλινική βιβλιογραφία σχετικά με το μειωμένο βάρος των σπερματοδόχων
κυττάρων, του προστάτη και της επιδιδυμίδας των ζώων που έχουν υποστεί
χρόνια αγωγή με  THC.  Υπάρχουν επίσης κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι
ακόμα και μετά την παύση της θεραπείας και την επιστροφή σε φυσιολογικά
ορμονικά επίπεδα, τα αναπαραγωγικά όργανα δεν ανακάμπτουν ποτέ από το
έλλειμμα βάρους που προκύπτει κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ουσίες.
Αυτό συμβαίνει λόγω ορμονικής εμπλοκής ή είναι θρεπτικοί παράγοντες που
εμπλέκονται;
β. Πώς επηρεάζει η THC ή/και η κάνναβη την παραγωγή σπέρματος και την
ποιότητα του; Υπάρχουν πολλές δυνατότητες εδώ. Κάνουν τα κανναβινοειδή
άμεση  επιρροή  επί  του  βλαστικού  επιθηλίου  των  σπερματοκεντρικών
σωληναρίων  ή  έχουν  έμμεσες  επιπτώσεις,  δηλ.  παράγονται  από
μεταβαλλόμενο ορμονικό  και  θρεπτικό  περιβάλλον που επάγεται  από THC
εντός των ιδίων των σωληναρίων;



γ. Ποια είναι η επίδραση της THC στην έξοδο FSH από την υπόφυση και ποια
επίδραση  έχει  αυτή  στην  σπερματογένεση  στο  αρσενικό;  Στην  ουσία,  οι
αλλαγές στην FSH δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς. Χρειάζονται περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της THC στην παραγωγή FSH από την
υπόφυση.
δ. Ποιες  είναι  οι  συγκεκριμένες  θέσεις  δράσης  των  κανναβινοειδών  στο
κεντρικό νευρικό σύστημα που θα μπορούσαν να μεταβάλουν την έκκριση
των ορμονών απελευθέρωσης του υποθαλάμου που ρυθμίζουν την παραγωγή
ορμόνης της υπόφυσης; Πρόσφατα στοιχεία, όπως ανασκοπείται σε αυτόν τον
τόμο  από  τον  Tyrey,  έδειξαν  ότι  η  THC  πιθανώς  δρα  μέσω  υψηλότερων
θέσεων του ΚΝΣ για να μεταβάλλει τους νευρικούς πομπούς στον υποθάλαμο
που είναι υπεύθυνοι για την έκκριση απελευθερωτικών ορμονών.
ε. Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης νεαρών αρσενικών
σε κάνναβη ή  THC; Πώς επηρεάζει η έκθεση κατά την ωρίμανση; Υπάρχουν
αλλαγές στις νεαρές γυναίκες που εκτίθενται σε κάνναβη που μεταβάλλουν
την αναπαραγωγική τους λειτουργία ως ενήλικες; Ποιες αλλαγές συμβαίνουν
μέσω της περιγεννητικής έκθεσης στη κάνναβη; Αυτή η αναζήτηση πρέπει να
είναι σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της νευροενδοκρινικής, της
αλλαγής  στη  λειτουργία  των  αναπαραγωγικών  δομών  και  ίσως  και  των
αλλαγών στη σεξουαλική συμπεριφορά.

Συμπερασματικά, οι οξείες και βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της THC και της
κάνναβης  στα  νευροενδοκρινικά  και  αναπαραγωγικά  συστήματα  έχουν
αποσαφηνιστεί αρκετά, όπως ανασκοπείται σε αυτή τη μονογραφία. Ωστόσο,
οι συνέπειες του μακροχρόνιου καπνίσματος κάνναβης και των συστατικών
κάνναβης  εκτός  από  την  THC  πρέπει  να  διερευνηθούν  περαιτέρω  και  θα
πρέπει να επιδιωχθούν με σθένος.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Monique C. Eraude, Ph.D.
Biomedical Branch
Division of Preclinical Research
National Institute on Drug Abuse
Rockville, Maryland 20857

Επηρεάζει η κάνναβη τα επίπεδα ορμονών;



(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HIGH TIMES, “Does Cannabis Affect
Hormone Levels?” https://hightimes.com/health/cannabis-affect-hormone-

levels/ , By Burgess Powell, on March 22, 2018)

Εάν βρίσκεσαι σε κάποιου είδους ορμονική θεραπεία, πιθανότατα να έχεις
ρωτήσει τον γιατρό σου: Επηρεάζει η κάνναβη τα επίπεδα ορμονών;

Η  κάνναβη[1]  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  ρύθμιση  πολλών  πραγμάτων  στο
σώμα,  από  τη  διάθεση[2]  έως  την  διαχείριση  του  πόνου[3],  λόγω  της
αλληλεπίδρασής της με το ενδοκανναβινοειδές σύστημα. Και αυτό είναι ένα
ερώτημα  που  έχουν  πολλοί  καταναλωτές  κάνναβης:  Επηρεάζει  άραγε  η
κάνναβη τα επίπεδα ορμονών; Και αν ναι,  πώς; Σε αυτό άρθρο έχουμε ότι
γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την κάνναβη και τα επίπεδα ορμονών στο σώμα
μας.
[1] “Everything You Need To Know About Marijuana: What Is Cannabis?” (Όλα όσα πρέπει να 
ξέρεις για τη κάνναβη: Τι είναι η κάνναβη;) https://hightimes.com/guides/cannabis/ 
[2] “Depression and the Endocannabinoid System” (Η κατάθλιψη και το ενδοκανναβινοειδές 
σύστημα) https://hightimes.com/health/depression-and-endocannabinoid-system/ 
[3] “Can You Manage The Symptoms of Menopause With Cannabis?” (Μπορείς να διαχειριστείς 
τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης με την κάνναβη;) https://hightimes.com/women/manage-
symptoms-menopause-cannabis/ 

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα
Υπάρχει  περιθώριο για πολύ περισσότερη έρευνα σχετικά με την ορμονική
επίδραση της κάνναβης. Παρόλα αυτά, είναι ασφαλές να πούμε ότι κάτι με
τόσο ισχυρή επίδραση στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα θα είχε ορμονικές
επιπτώσεις.

Αυτό  οφείλεται  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  THC,  το  κανναβινοειδές  που
καταλαβαίνουμε  καλύτερα.  Η  THC  μπορεί[4]  να  μεταβάλλει  τους
νευροδιαβιβαστές  που  συνδέονται  ή  βρίσκονται  στον  υποθάλαμο.  Ο
υποθάλαμος είναι το τμήμα του εγκεφάλου που συνδέει το νευρικό σύστημα
με το ενδοκρινικό σύστημα, το οποίο παράγει τις ορμόνες του σώματος.
[4] Harclerode J “Endocrine effects of marijuana in the male: preclinical studies” (Ενδοκρινικές 
επιδράσεις της κάνναβης στους άνδρες: προκλινικές μελέτες) NIDA Res Monogr. 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, η THC, είναι η κύρια ένωση που είναι
υπεύθυνη για αυτή τη δράση. Είναι πιθανό 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
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υπόφυση  έχουν  μεγάλη  σημασία  για  την  αναπαραγωγή  στους  άρρενες.  Και  οι  δύο
γοναδοτροπίνες φαίνεται να ανταποκρίνονται σε έναν απλό παράγοντα απελευθέρωσης από τον
υποθάλαμο, GnRH, ο οποίος είναι ευαίσθητος σε νευροδιαβιβαστές κατεχολαμίνης. Η επαγόμενη
από ΤΗC ομάδα αποδέσμευσης GnRH έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της LH και της FSH η οποία
είναι υπεύθυνη για την μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης από τα κύτταρα Leydig των όρχεων.
Άλλες ορμόνες που μπορεί να έχουν συνεργατική ή ανταγωνιστική επίδραση στην αναπαραγωγή
στους  άρρενες  είναι  οι  φλοιώδεις  ορμόνες  των  επινεφριδίων,  η  προλακτίνη,  οι  θυρεοειδικές
ορμόνες και οι αυξητικές ορμόνες. Η THC φαίνεται να καταστέλλει την προλακτίνη, τη λειτουργία
του  θυρεοειδούς  αδένα  και  την  αυξητική  ορμόνη  ενώ  αυξάνει  τα  επινεφριδιακά  φλοιώδη
στεροειδή. Η χρόνια έκθεση εργαστηριακών ζώων, όπως αρουραίων, ποντικών και πιθήκων στη
κάνναβη και στα διάφορα κανναβινοειδή της κάνναβης, 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. Παρόλο που κάποιες από τις αλλαγές στο βάρος των οργάνων μπορεί
να  οφείλεται  στην  μειωμένη  παραγωγή  τεστοστερόνης  από  τα  κύτταρα  Leydig  των  όρχεων,
μερικές από τις αλλαγές βάρους μπορεί να οφείλονται σε άμεση δράση της THC και ίσως μερικών
από τα άλλα μη ψυχοδραστικά  κανναβινοειδή  στη  κάνναβη τους  ίδιους  τους  ιστούς.  Επίσης,
ανησυχητικές  είναι  οι  αναφορές  ότι  οι  οξείες  θεραπείες  κανναβινοειδών  επηρεάζουν  την
ποιότητα και την ποσότητα των σπερματοζωαρίων που παράγονται από τους όρχεις. Το ερώτημα
εξακολουθεί  να  είναι  αναπάντητο  ως  προς  το  εάν  οι  επιδράσεις  που  παρατηρούνται  στα
σπερματοζωάρια οφείλονται στην άμεση δράση των κανναβινοειδών στη σπερματογένεση ή αν
ορισμένες  από  τις  παρατηρούμενες  επιδράσεις  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
μεταβολών  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 πιστεύουμε ότι  η  ανοχή
αναπτύσσεται σε αυτές τις επιδράσεις με οξεία έκθεση σε THC”.

Έχουμε  μια  καλή  αντίληψη  για  την  επίδραση  της  κάνναβης  στο
ενδοκανναβινοειδές σύστημα[5], το δίκτυο νευρώνων του σώματος που είναι
υπεύθυνο για μια σειρά κρίσιμων σωματικών λειτουργιών.
[5] “What is CBD (Cannabidiol) And What Does It Do?” (Τι είναι η CBD (Κανναβιδιόλη) και τι 
κάνει;) https://hightimes.com/health/cannabidiol-cbd/ 

Αυτές  οι  αλληλεπιδράσεις  καθιστούν  την  κάνναβη  ένα  αποτελεσματικό
παυσίπονο, διεγερτικό της όρεξης και ρυθμιστικό της διάθεσης.

Καθώς  το  νευρικό  σύστημα  του  σώματος  λειτουργεί  σε  σχέση  με  άλλες
σωματικές  λειτουργίες,  η  κάνναβη  θα  έχει  επίσης  επίδραση  στα  ορμονικά
επίπεδα.

Η επίδραση της κάνναβης στις ορμόνες των ανδρών

https://hightimes.com/health/cannabidiol-cbd/


Υπάρχουν περισσότερα συμπεράσματα από την έρευνα για το πώς η κάνναβη
επηρεάζει τις ορμόνες των ανδρών από ότι στις γυναίκες. Και η έρευνα δείχνει
ότι επηρεάζει τις αναπαραγωγικές ορμόνες, ως επί το πλείστον.

Προκλινικές μελέτες[6] δείχνουν ότι η THC[7]  εμποδίζει την απελευθέρωση
της GnRH, μιας ορμόνης που ενεργοποιεί την παραγωγή άλλων ορμονών.
[6] (ό.π.) “Endocrine effects of marijuana in the male: preclinical studies” (Ενδοκρινικές 
επιδράσεις της κάνναβης στους άνδρες: προκλινικές μελέτες)
[7] “What Is THC (Tetrahydrocannabinol) And What Does It Do?” (Τι είναι η THC 
(τετραϋδροκανναβινόλη) και τι κάνει;) https://hightimes.com/health/science/thc-
tetrahydrocannabinol/ 

Αυτό  μπορεί  τελικά  να  μειώσει  την  παραγωγή  τεστοστερόνης.  Στην  ίδια
μελέτη  διαπιστώθηκε  επίσης  ότι  η  THC  περιόρισε  την  απελευθέρωση  της
αυξητικής ορμόνης, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των οστών και
των μυών.

Μια άλλη μελέτη[8] που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Epidemiology
διαπίστωσε ότι  η  χρήση κάνναβης περισσότερο από εβδομαδιαία,  μαζί  με
άλλα φάρμακα, συνέβαλε σε μείωση κατά 55% του συνολικού αριθμού των
σπερματοζωαρίων.
[8] 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 του σπέρματος: Μια 
μελέτη ανάμεσα σε 1.215 υγιείς νεαρούς άνδρες) Am J Epidemiol. 2015 Sep 15;182(6):473-81.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26283092 
Περίληψη
“Συνολικά, 1.215 νέοι Δανοί άνδρες 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 παρέδωσαν δείγμα σπέρματος,
ελήφθη  δείγμα  αίματος  και  υποβλήθηκαν  σε  φυσική  εξέταση.  Ανταποκρίθηκαν  στα
ερωτηματολόγια, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση κάνναβης και
ψυχαγωγικής χρήσης ουσιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών (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
περισσότερες από μία φορές την εβδομάδα συσχετίστηκε με 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 άλλων ψυχαγωγικών ουσιών
μείωσε  τη  συγκέντρωση  σπέρματος  κατά  52%  (95%  CI:  -68,  -27)  και  ο  συνολικός  αριθμός
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  συνεισφέρει  σε
πρόσφατες αναφορές σχετικά με την κακή ποιότητα σπέρματος”.
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Επίσης,  διαπιστώθηκε  ότι  η  χρήση  κάνναβης  αύξησε  την  παραγωγή
τεστοστερόνης.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  χρήση  άλλων  φαρμάκων  θα
μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.

Η σχέση κάνναβης με τις γυναικείες ορμόνες είναι λίγο πιο περίπλοκη
Η  κάνναβη  επηρεάζει  τα  επίπεδα  ορμονών  στις  γυναίκες;  Η  επιστημονική
κοινότητα γνωρίζει λιγότερα για την επίδραση της κάνναβης στα σώματα των
γυναικών παρά στους άνδρες.

Για  να  εμβαθύνουμε  περισσότερο  σε  αυτό  το  ζήτημα,  το  The  Cut  ζήτησε
συνέντευξη[9] από την εμπειρογνώμονα για την κάνναβη και νοσοκόμα Eloise
Theisen.  Η  Theisen  αποδίδει  την  αποτελεσματικότητα  της  ποικιλίας
Sexxpot[10] (η διάσημη αφροδισιακή κάνναβη) στα χαμηλότερα επίπεδα THC.
[9] “Meet the Woman Making Aphrodisiac Weed” (Γνωρίστε τη Γυναίκα που φτιάχνει 
αφροδισιακή κάνναβη) https://www.thecut.com/2015/06/can-this-marijuana-give-women-better-
sex.html 
[10] “First ‘Aphrodisiac Weed’ Targeted to Women Hits the Market” (Η πρώτη ‘Αφροδισιακή 
Κάνναβη’ που είναι για γυναίκες βγαίνει στην αγορά) https://hightimes.com/culture/first-
aphrodisiac-weed-targeted-to-women-hits-the-market/ 

“Τα  υψηλά  επίπεδα  THC  μπορούν  να  προωθήσουν  την  αντι-οιστρογόνο
δραστηριότητα, αν και η επιστήμη είναι ακόμα πολύ περιορισμένη πάνω σε
αυτό  το  θέμα...  Η  εικασία  μου  είναι  ότι  η  Sexxpot,  με  την  χαμηλότερη
περιεκτικότητα  σε  THC,  ρυθμίζει  το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  του
σώματος (την ομάδα υποδοχέων εγκεφάλου που εμπλέκονται σε διαδικασίες
όπως  πόνος,  αίσθηση,  διάθεση  και  τα  μεσολαβητικά  αποτελέσματα  της
κάνναβης) και συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας των ορμονών,
χωρίς όμως να θυσιάζει τις θεραπευτικές ιδιότητες”, λέει η Theisen.

Η έρευνα δείχνει ότι τα οιστρογόνα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το 
δυναμικό της κάνναβης
Επιπλέον,  νέες  μελέτες  επιβεβαιώνουν  ότι  το  γυναικείο  σώμα  απορροφά
διαφορετικά την κάνναβη ανάλογα με τα επίπεδα οιστρογόνων. Σύμφωνα με
έρευνα[11] που διενήργησε η καθηγήτρια Rebecca Craft του Washington State
University[12], οι θηλυκοί αρουραίοι είναι κατά 30% πιο ευαίσθητοι σε THC
από τους αρσενικούς αρουραίους.
[11] Alexa A Wakley, Jenny L Wiley, Rebecca M Craft “Gonadal hormones do not alter the 
development of antinociceptive tolerance to delta-9-tetrahydrocannabinol in adult rats” (Οι 
γοναδικές ορμόνες δεν μεταβάλλουν την ανάπτυξη της αντιαλγαισθητικής ανοχής στην δέλτα-9-
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τετραϋδροκανναβινόλη σε ενήλικους αρουραίους) Pharmacol Biochem Behav. 2015 Jun;133:111–
121.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4430373/ 
Περίληψη
“Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί κατά πόσο οι διαφορές φύλου στην ανάπτυξη
της ανεκτικότητας στην αντιαλγαισθησίας σε δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) οφείλονται σε
ενεργοποιητικές επιδράσεις των γοναδικών ορμονών. Οι αρουραίοι ήταν sham-gonadectomized
(sham-GDX)  ή  gonadectomized  (GDX).  Οι  θηλυκοί  αρουραίοι  GDX δεν  έλαβαν  αντικατάσταση
ορμόνης (GDX+0), οιστραδιόλη (GDX+E2), προγεστερόνη (GDX+P4) ή και τα δύο (GDX+E2/P4). Οι
αρσενικοί αρουραίοι GDX δεν έλαβαν ορμόνη (GDX+0) ή τεστοστερόνη (GDX+Τ). Δύο εβδομάδες
αργότερα,  προσδιορίστηκε  η  αντιαλγαισθησιακή  ισχύς  της  THC  (προ-χρονική  δοκιμή)  στις
δοκιμασίες warm water tail withdrawal και paw pressure. Το όχημα ή σε συγκεκριμένη στο φύλο
δόση  THC  (θηλυκά,  5,7mg/kg,  αρσενικά,  9,9mg/kg)  χορηγήθηκε  δύο  φορές  την  ημέρα  για  9
ημέρες,  κατόπιν οι  καμπύλες δόσης-αποτελέσματος THC επαναπροσδιορίστηκαν (μετά-χρονική
δοκιμή). Στην προχρονική δοκιμή (και οι δύο δοκιμασίες), η THC ήταν πιο ισχυρή σε θηλυκά sham-
GDX  από  τα  αρσενικά  και  η  γονιδιακή  εκτομή  δεν  άλλαξε  αυτή  τη  διαφορά  φύλου.  Στους
θηλυκούς GDX, η Ρ4 μείωσε σημαντικά την ικανότητα αντιαλγαισθησίας της THC, ενώ η Ε2 δεν
είχε  καμία  επίδραση.  Στα  αρσενικά  GDX,  η  Τ  δεν  αλλοίωσε  την  ικανότητα  της  THC να  ασκεί
αντιαλγαισθησιακή  ικανότητα.  Μετά  από  χρόνια  θεραπεία  με  THC,  η  αντοχή  της
αντιαλγαισθησιακή δράση της THC μειώθηκε περισσότερο στους θηλυκούς sam-GDX παρά στους
αρσενικούς,  στη  δοκιμασία tail  withdrawal  test.  Αυτή  η  διαφορά στην  ανοχή του φύλου δεν
μεταβλήθηκε σε ομάδες GDX ή σε ομάδες με ορμόνες. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η
μεγαλύτερη ανεκτικότητα στην αντιαλγαισθησία στους θηλυκούς, η οποία παρατηρήθηκε παρά
το ότι τα θηλυκά έλαβαν 40% λιγότερη THC από τα αρσενικά, δεν οφείλεται σε ενεργοποιητικές
επιδράσεις των γοναδικών ορμονών”.
[12] “Females more sensitive to cannabis; males get munchies” (Τα θηλυκά είναι πιο ευαίσθητα 
στην κάνναβη, τα αρσενικά έχουν τα “munchies” (τις λιγούρες)) 
https://news.wsu.edu/2014/09/03/females-more-sensitive-to-cannabis-males-get-munchies/ 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερη ανοχή στον πόνο.

“Αυτό που βρήκαμε με την THC είναι ότι παίρνουμε μια πολύ ξεκάθαρη αιχμή
στην  ευαισθησία  στις  ουσίες,  όταν  τα  θηλυκά  έχουν  ωορρηξία”,  εξηγεί  η
καθηγήτρια Craft.

Το  οιστρογόνο  μπορεί  επίσης  να  έχει  άλλη  επίδραση  στην  εμπειρία  των
θηλυκών  με  τη  κάνναβη.  Σε  διάστημα  μόλις  δέκα  ημερών,  οι  τιμές  των
θηλυκών έγιναν πολύ πιο ανεκτικές για τις επιδράσεις της THC από ότι στους
αρσενικούς αρουραίους. Αυτό θα έδειχνε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να
δημιουργήσουν ανοχή στη κάνναβη από ότι οι άνδρες.

Η  Craft παρατήρησε  επίσης  ότι  η  κάνναβη  δεν  διαταράσσει  τους
αναπαραγωγικούς κύκλους των θηλυκών αρουραίων. Φαίνεται ότι τα επίπεδα
ορμονών καθορίζουν τη δραστικότητα της κάνναβης για τις γυναίκες, όχι το
αντίστροφο.

https://news.wsu.edu/2014/09/03/females-more-sensitive-to-cannabis-males-get-munchies/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4430373/


Τελικό συμπέρασμα: Επηρεάζει η κάνναβη τα επίπεδα ορμονών;
Αν και πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω τις επιπτώσεις της κάνναβης σε όλα
τα φύλα, η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η απάντηση στο αν “κάνναβη
επηρεάζει  τα  επίπεδα  των  ορμονών;”  είναι  ναι.  Μελέτες  δείχνουν  ότι  η
κατανάλωση κάνναβης έχει πράγματι ορμονικές συνέπειες.

Αυτές  οι  επιδράσεις  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  σε  αναπαραγωγικές  ορμόνες
όπως η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα και στην αυξητική ορμόνη. Αυτές οι
πληροφορίες, ενώ είναι σχετικές με όλους, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους
βρίσκονται ή αναζητούν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης.

Καθώς η χρήση κάνναβης αυξάνεται, θα έχουμε περισσότερο χρόνο και μια
μεγαλύτερη δειγματοληπτική δεξαμενή, για να μελετήσουμε τις επιπτώσεις
της σε μεγάλη κλίμακα.

Πληροφορίες ενδοκρινικής διαταραχής: Ενδοκρινική
διαταραχή και ιατρικές θεραπείες κάνναβης

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: United Patients Group, “Endocrine
Disorder Information: Endocrine Disorder and Medical Marijuana Treatments”



https://unitedpatientsgroup.com/PatientsRoom-Endocrine-Disorders-and-
Medical-Marijuana-Treatments/ )

Το ενδοκρινικό σύστημα[1] είναι η συλλογή αδένων που παράγουν ορμόνες
που ρυθμίζουν το μεταβολισμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία των ιστών, τη
σεξουαλική λειτουργία, την αναπαραγωγή, τον ύπνο και τη διάθεση, μεταξύ
άλλων.
[1] “Endocrine System: Facts, Functions and Diseases” (Ενδοκρινικό Σύστημα: Δεδομένα, 
λειτουργίες και ασθένειες) https://www.livescience.com/26496-endocrine-system.html 

Τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  φέρει  πληθώρα  νέων  επιστημονικών  γνώσεων
σχετικά με το πώς η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να είναι ευεργετική
για τη θεραπεία των ενδοκρινικών διαταραχών.

Το ενδοκρινικό σύστημα αποτελείται από την υπόφυση, τον θυρεοειδή αδένα,
τους παραθυρεοειδείς αδένες, τον θύμο αδένα, τα επινεφρίδια, το πάγκρεας,
τις ωοθήκες (στις γυναίκες) και τους όρχεις (στους άνδρες). Οι ορμόνες είναι
χημικοί αγγελιοφόροι.  Ταξιδεύουν μέσω της ροής του αίματος σε ιστούς ή
όργανα.  Οι  ορμόνες λειτουργούν αργά και  επηρεάζουν τις  διαδικασίες του
σώματος από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών.

Αυτές περιλαμβάνουν:
* Ανάπτυξη
* Μεταβολισμός - πέψη, αποβολή, αναπνοή, κυκλοφορία του αίματος και 
διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος
* Σεξουαλική λειτουργία
* Αναπαραγωγή
* Διάθεση

Εάν τα επίπεδα ορμονών σου είναι πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά, μπορεί να
έχεις μια ορμονική διαταραχή. Οι ορμονικές νόσοι εμφανίζονται επίσης εάν το
σώμα σου δεν ανταποκρίνεται στις ορμόνες όπως υποτίθεται ότι πρέπει να
ανταποκρίνεται. Το στρες, η λοίμωξη και οι αλλαγές στην ισορροπία υγρών και
ηλεκτρολυτών[2]  του  αίματος  μπορούν  επίσης  να  επηρεάσουν  τα  επίπεδα
ορμονών.
[2] “Fluid and Electrolyte Balance” (Ισορροπία υγρών και ηλεκτρολυτών [στο σώμα]) 
https://medlineplus.gov/fluidandelectrolytebalance.html 

Στις ΗΠΑ, η συνηθέστερη ενδοκρινική νόσος είναι ο διαβήτης[3]. Υπάρχουν
και  πολλές  άλλες.  Συνήθως  αντιμετωπίζονται  ελέγχοντας  το  πόση  ορμόνη

https://medlineplus.gov/fluidandelectrolytebalance.html
https://www.livescience.com/26496-endocrine-system.html
https://unitedpatientsgroup.com/PatientsRoom-Endocrine-Disorders-and-Medical-Marijuana-Treatments/
https://unitedpatientsgroup.com/PatientsRoom-Endocrine-Disorders-and-Medical-Marijuana-Treatments/


παράγει το σώμα μας. Τα συμπληρώματα ορμόνης μπορούν να βοηθήσουν αν
το πρόβλημα είναι η μικρή παραγωγή/παρουσία μιας ορμόνης.
[3] “Diabetes” (Διαβήτης) https://medlineplus.gov/diabetes.html 

Σχετικές κλινικές πληροφορίες για τις ενδοκρινικές διαταραχές και την 
ιατρική χρήση της κάνναβης
* Bifulco M, Malfitano AM, Pisanti S, Laezza C “Endocannabinoids in endocrine
and related tumours” (Ενδοκανναβινοειδή σε ενδοκρινείς και συναφείς 
όγκους) Endocr Relat Cancer. 2008 Jun;15(2):391-408.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18508995 
Περίληψη
“Το  ‘ενδοκανναβινοειδές  σύστημα’,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τους  υποδοχείς
κανναβινοειδών  CB1  και  CB2,  τους  ενδογενείς  συνδέτες  τους,  τα
ενδοκανναβινοειδή  και  τα  ένζυμα  που  ρυθμίζουν  τη  βιοσύνθεση  και  την
υποβάθμιση τους, έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή από τους επιστήμονες
κατά  τις  δύο  τελευταίες  δεκαετίες.  Το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα
εμπλέκεται σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και σε έναν αυξανόμενο αριθμό
φυσιοπαθολογικών  καταστάσεων.  Πράγματι,  πρόσφατα  στοιχεία
υποδεικνύουν  ότι  τα  ενδοκανναβινοειδή  επηρεάζουν  τα  ενδοκυτταρικά
συμβάντα  που  ελέγχουν  τον  πολλαπλασιασμό  πολυάριθμων  τύπων
ενδοκρινών και συναφών καρκινικών κυττάρων, οδηγώντας έτσι τόσο σε in
vitro όσο και in vivo αντικαρκινικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, είναι σε θέση
να  αναστέλλουν  την  κυτταρική  ανάπτυξη,  την  εισβολή  και  τη  μετάσταση
όγκων του θυρεοειδούς, του μαστού και του προστάτη. Τα κύρια συμβάντα
των  ενδοκανναβινοειδών  στον  πολλαπλασιασμό  των  καρκινικών  κυττάρων
αναφέρθηκαν επισημαίνοντας την αντίστοιχη σηματοδότηση που εμπλέκεται
στις  διεργασίες  όγκου:  ρύθμιση της  αδενυλυλκυκλάσης,  μονοπάτι  κυκλικής
ΑΜΡ-πρωτεϊνικής  κινάσης-Α  και  ΜΕΚ-εξωκυτταρική  ρυθμιζόμενης
σηματοδότησης κινάση καταρράκτη σηματοδότησης”.

* Bermudez-Silva FJ, Cardinal P, Cota D “The role of the endocannabinoid 
system in the neuroendocrine regulation of energy balance” (Ο ρόλος του 
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στη νευροενδοκρινική ρύθμιση του 
ενεργειακού ισοζυγίου) J Psychopharmacol. 2012 Jan;26(1):114-24.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21824982 
Περίληψη
“Οι  μελέτες  σε  ζώα  και  ανθρώπους  που  έχουν  διεξαχθεί  έως  τώρα έχουν
καθιερώσει ένα ρόλο για το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ) στη ρύθμιση
του  ενεργειακού  ισοζυγίου.  Εδώ  εξετάζουμε  κριτικά  τον  ρόλο  της

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21824982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18508995
https://medlineplus.gov/diabetes.html


ενδοκανναβινοειδούς  σηματοδότησης  στις  δομές  του  εγκεφάλου,  όπως  ο
υποθάλαμος και οι σχετικές με ανταμοιβές περιοχές και η αλληλεπίδρασή του
με  τα  συστήματα  νευροδιαβιβαστών  και  νευροπεπτιδίων  που  εμπλέκονται
στη ρύθμιση της πρόσληψης τροφής και του σωματικού βάρους. Το ΕΚΣ έχει
βρεθεί  ότι  αλληλεπιδρά  με  περιφερειακά  σήματα  όπως  η  λεπτίνη,  η
ινσουλίνη,  η  γκρελίνη  και  οι  ορμόνες  κορεσμού  και  θα  περιγραφούν  τα
αποτελέσματα  που  προκύπτουν  τόσο  στους  κεντρικούς  όσο  και  στους
περιφερειακούς μηχανισμούς που επηρεάζουν την ενεργειακή ισορροπία και
την λιπώδη ισορροπία. Επιπλέον, η δυσλειτουργία του ΕΚΣ έχει συσχετιστεί με
την  ανάπτυξη  δυσλιπιδαιμίας,  δυσανεξίας  στη  γλυκόζη  και  παχυσαρκίας,
φαινόμενα  που  συχνά  συνοδεύονται  από  πληθώρα  νευροενδοκρινικών
αλλοιώσεων  που  μπορεί  να  διαδραματίσουν  έναν  αιτιώδη  ρόλο  στη
διαπίστωση της  δυσλειτουργίας  του ΕΚΣ.  Παρά την  απόσυρση της  πρώτης
γενιάς συνθετικών ανταγωνιστών υποδοχέα κανναβινοειδούς τύπου 1 (CB1)
από τη φαρμακευτική αγορά λόγω της εμφάνισης ψυχιατρικών ανεπιθύμητων
ενεργειών,  νέα  στοιχεία  υποδηλώνουν  ότι  οι  περιφερικά  περιορισμένοι
ανταγωνιστές  CB1  μπορεί  να  είναι  αποτελεσματικοί  για  τη  θεραπεία  της
παχυσαρκίας και  των συναφών μεταβολικών διαταραχών.  Έτσι,  δίνεται  μια
προοπτική  για  νέες,  πολλά  υποσχόμενες  στρατηγικές,  για  την  επιλεκτική
στοχοθέτηση του ΕΚΣ στο πλαίσιο της ρύθμισης της ενεργειακής ισορροπίας”.

* (ό.π.) “Endocrine effects of marijuana in the male: preclinical studies” 
(Ενδοκρινικές επιδράσεις της κάνναβης στους άνδρες: προκλινικές μελέτες)

* Brown TT, Dobs AS “Endocrine effects of marijuana” (Ενδοκρινικές 
επιδράσεις της κάνναβης) J Clin Pharmacol. 2002 Nov;42(S1):90S-96S.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12412841 
Περίληψη
“Στα 35 χρόνια από την απομόνωση της δραστικής ένωσης της κάνναβης, της
δέλτα-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  την  ενεργοποίηση  του  άξονα  υποθαλάμου-υπόφυσης-
επινεφριδίων. Αυτά τα αποτελέσματα διαμεσολαβούνται μέσω σύνδεσης με
τον ενδογενή υποδοχέα κανναβινοειδών στον ή κοντά στον υποθάλαμο. Παρά
τα ευρήματα αυτά στα ζώα, οι επιδράσεις στον άνθρωπο είναι ασυνεπείς και
οι  αποκλίσεις  πιθανόν  να  οφείλονται  εν  μέρει  στην  ανάπτυξη  ανοχής.  Οι

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12412841


μακροπρόθεσμες συνέπειες της χρήσης κάνναβης στους ανθρώπους για τα
ενδοκρινικά συστήματα παραμένουν ασαφείς”.

* De Laurentiis A, Fernández Solari J, Mohn C, Zorrilla Zubilete M, Rettori V 
“Endocannabinoid system participates in neuroendocrine control of 
homeostasis” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα συμμετέχει στον 
νευροενδοκρινικό έλεγχο της ομοιόστασης) Neuroimmunomodulation. 
2010;17(3):153-6. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20134190 
Περίληψη
“Το σύστημα υποθαλάμου-νευροφυποφυίας (hypothalamo-neurohypophyseal
system) παίζει ρόλο στην ομοιοστασία κάτω από ποικίλες καταστάσεις στρες,
συμπεριλαμβανομένης  της  ενδοτοξιναιμίας  (endotoxemia).  Η  οξυτοκίνη
(oxytocin, OXT) και η βαζοπρεσίνη (vasopressin, VP) είναι σημαντικές ορμόνες
που συντίθενται  από τους  νευρώνες  στους υποθαλαμικούς paraventricular
και  supraoptic nuclei  και  απελευθερώνονται  σε διαφορετικές  περιοχές  του
εγκεφάλου  και  από  τα  τερματικά  νευροφυποφυίας  στο  αίμα  σε  απόκριση
πολλών παθοφυσιολογικών ερεθισμάτων. Ωστόσο, ο μηχανισμός που ελέγχει
την  έκκριση  OXT  και  VP  δεν  έχει  αποσαφηνιστεί  πλήρως.  Το  οξείδιο  του
αζώτου (ΝΟ)  είναι  γνωστός  μεσολαβητής  που ρυθμίζει  την  απελευθέρωση
αυτών  των  ορμονών.  Το  ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  είναι  ένα  νέο
ενδοκυτταρικό σύστημα που ρυθμίζει διάφορες νευροενδοκρινικές δράσεις.
Τα ενδοκανναβινοειδή (eCB) απελευθερώνονται ως ανάδρομοι αγγελιοφόροι
από  πολλούς  νευρώνες,  συμπεριλαμβανομένων  των  υποθαλαμικών
magnocellular  νευρώνων  και  των  υποδοχέων  κανναβινοειδών  εντοπίζονται
εντός  αυτών  των  νευρώνων  καθώς  και  στους  εμπρόσθιους  και  οπίσθιους
λοβούς  της  υπόφυσης,  γεγονός  που  υποδηλώνει  ρόλος  του  ΕΚΣ  στην
παραγωγή και απελευθέρωση των ΟΧΤ και VP . Η έγχυση λιποπολυσακχαρίτη
(LPS)  είναι  ένα  μοντέλο που χρησιμοποιείται  ως  πρόκληση ανοσίας.  Ο LPS
προκαλεί μια νευροενδοκρινική απόκριση που προκαλείται από κυτοκίνες, ο
παράγοντας  νέκρωσης  όγκου  άλφα  είναι  ένας  από  αυτούς.  Έχουμε
επικεντρωθεί  στη  συμμετοχή  του  συστήματος  ΝΟ  και  του
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην παραγωγή και έκκριση των ΟΧΤ και VP
κατά τη διάρκεια βασικών συνθηκών και συνθηκών στρες και διαπιστώθηκε
ότι τα eCB επηρεάζουν την βασική έκκριση ΟΧΤ και VP με διαφορετική δράση
σε κάθε επίπεδο του συστήματος  υποθαλάμου-νευροφυποφυίας. Μετά από
LPS, υπάρχει αύξηση της σύνθεσης eCB που ενισχύει την έκκριση της ΟΧΤ.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20134190


* (ό.π.) “The emerging role of the endocannabinoid system in endocrine 
regulation and energy balance” (Ο αναδυόμενος ρόλος του 
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην ενδοκρινική ρύθμιση και στην 
ενεργειακή ισορροπία)

* The Endocrine System / Το ενδοκρινικό σύστημα
Youtube βίντεο διάρκειας 00:13:46
https://youtu.be/-S_vQZDH9hY

Πώς η χρήση κάνναβης επηρεάζει τους αδένες και την
παραγωγή ορμονών;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: weedmaps, “How Does Cannabis Use
Affect Glands and Hormone Production?”

https://news.weedmaps.com/2019/03/how-does-cannabis-use-affect-glands-
and-hormone-production/ , Annie Loupy, March 18, 2019)

Η  κάνναβη  είναι  ένα  φυτό,  το  οποίο  χρησιμοποιείται  για  ποικίλους
αντιφλεγμονώδεις,  ανακουφιστικούς  σκοπούς.  Ωστόσο,  πολύ  λίγα  είναι
γνωστά για το πώς η κάνναβη αλληλεπιδρά με το ενδοκρινικό σύστημα. Ενώ
μερικές έρευνες δείχνουν ότι η THC[1] καταστέλλει την έκκριση ορμονών από
την υπόφυση και τον υποθάλαμο, δεν μπορούν να εξαχθούν πολλά οριστικά
συμπεράσματα.
[1] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 
https://weedmaps.com/learn/dictionary/tetrahydrocannabinol-thc/ 

Η  έρευνα  σε  ανθρώπους  είναι  δύσκολη  στην  διεξαγωγή  της,  επειδή  κάθε
ασθενής θα έχει διαφορετική αντίδραση ανάλογα με πολλούς διαφορετικούς
παράγοντες,  όπως  η  διατροφή,  η  χημική  έκθεση,  το  ενδοκανναβινοειδές
σύστημα  (ΕΚΣ)[2]  και  η  γενική  του  υγεία.  Εκτός  από  το  γεγονός  ότι
επηρεάζονται οι ζωτικές ορμόνες,  τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρόνια χρήση
κάνναβης μπορεί επίσης να επηρεάσει τα επινεφρίδια, την προλακτίνη, τον
θυρεοειδή και τις αυξητικές ορμόνες.
[2] “An Introduction to Your Endocannabinoid System” (Εισαγωγή στο ενδοκανναβινοειδές 
σύστημα) https://weedmaps.com/learn/cannabis-and-your-body/endocannabinoid-system/ 

Ποιο είναι το ενδοκρινικό σύστημα;
Το  ενδοκρινικό  σύστημα  είναι  το  τμήμα  επικοινωνίας  του  σώματός  μας.
Αποτελείται από το πάγκρεας, τα όργανα του φύλου, τον υποθάλαμο, καθώς

https://weedmaps.com/learn/cannabis-and-your-body/endocannabinoid-system/
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και την υπόφυση, τον θυρεοειδή και τα επινεφρίδια, τα οποία επικοινωνούν
με άλλα μέρη του σώματος παράγοντας ορμόνες, τους αγγελιοφόρους του
ενδοκρινικού  συστήματος.  Αυτές  οι  ορμόνες  ρυθμίζουν  την  ανοσία,
επηρεάζουν  τη  διάθεση,  κανονίζουν  την  ανάπτυξη,  προσαρμόζουν  το
μεταβολισμό  και  ακόμη  βοηθούν  και  στη  γονιμότητα.  Ορισμένες  από  τις
ορμόνες  που  πιθανώς  έχετε  ακούσει  είναι  οι  ορμόνες  γονιμότητας
(οιστρογόνο, προγεστερόνη, τεστοστερόνη, προλακτίνη), του θυρεοειδή, την
κορτιζόλη και την ινσουλίνη.

Το  ΕΚΣ[3]  έχει  έναν  διασυνδεδεμένο  ρόλο  στο  ενδοκρινικό  σύστημα.  Τα
ενδοκανναβινοειδή[4] επηρεάζουν τη διάθεση, την πείνα και την ενέργεια[5],
μεταξύ  άλλων,  αλληλεπιδρώντας  με  τις  ορμόνες.  Η  κάνναβη  μπορεί  να
επηρεάσει  το  ΕΚΣ  ενισχύοντας  ή  μεταβάλλοντας  τους  υποδοχείς  του,  οι
κοινώς  γνωστοί  ως  CB1[6]  και  CB2[7],  που  μπορούν  να  δεσμευτούν  στις
ορμόνες,  αλλά  είναι  επίσης  και  ένας  βασικός  ρυθμιστής  του  άξονα
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA)[8]. Ο άξονας HPA είναι ένας από
τους  κύριους  αγωγούς  του  ενδοκρινικού  συστήματος  που  στέλνει  κρίσιμα
μηνύματα,  με  τη  χρήση  ορμονών,  στο  σώμα.  Αυτές  οι  διαφορετικές
διαδικασίες της κάνναβης, οι οποίες απαντώνται τόσο σε μελέτες αρουραίων
όσο  και  σε  ανθρώπους,  επηρεάζουν  το  σώμα  με  την  καταστολή  ή  τη
δέσμευση[9]  με  ορμόνες  ή  τους  αδένες  που  τις  εκκρίνουν  και,  τελικά,  το
πολύπλευρο ενδοκρινικό σύστημα.
[3] “Endocannabinoid System” (Ενδοκανναβινοειδές σύστημα) 
https://weedmaps.com/learn/dictionary/endocannabinoid-system/
[4] “Endocannabinoid” (Ενδοκανναβινοειδές) 
https://weedmaps.com/learn/dictionary/endocannabinoid/ 
[5] (ό.π.) “The emerging role of the endocannabinoid system in endocrine regulation and energy 
balance” (Ο αναδυόμενος ρόλος του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην ενδοκρινική 
ρύθμιση και στην ενεργειακή ισορροπία)
[6] “CB1 (Cannabinoid-1 Receptor)” (CB1 (υποδοχέας κανναβινοειδούς-1)) 
https://weedmaps.com/learn/dictionary/cb1-cannabinoid-1-receptor/ 
[7] “CB2 (Cannabinoid-2 Receptor)” (CB2 (υποδοχέας κανναβινοειδούς-2)) 
https://weedmaps.com/learn/dictionary/cb2-cannabinoid-2-receptor/ 
[8] Cota D “The role of the endocannabinoid system in the regulation of hypothalamic-pituitary-
adrenal axis activity” (Ο ρόλος του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στη ρύθμιση της 
δραστηριότητας του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων) J Neuroendocrinol. 2008 
May;20 Suppl 1:35-8. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18426497 
Περίληψη
“Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ) είναι ένα πρόσφατα προσδιορισμένο νευροδιαμορφωτικό
σύστημα,  το  οποίο  εμπλέκεται  σε  αρκετές  φυσιολογικές  διεργασίες  και  σε  ασθένειες.  Για
παράδειγμα,  το  ΕΚΣ δεν  αντιπροσωπεύει  μόνο το  βιολογικό υπόστρωμα των  επιδράσεων της
κάνναβης,  αλλά  είναι  επίσης  γνωστό  ότι  ρυθμίζει  αρκετούς  νευροενδοκρινικούς  άξονες,
συμπεριλαμβανομένου  του  άξονα  υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων  (ΗΡΑ).  Αν  και  οι
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προηγούμενες φαρμακολογικές μελέτες που χρησιμοποιούν φυτικά ή συνθετικά κανναβινοειδή
έχουν  υποδηλώσει  μια  διεγερτική  δράση  στον  άξονα  ΗΡΑ,  πιο  πρόσφατα  ευρήματα  έχουν
οδηγήσει  στο  συμπέρασμα  ότι  υπάρχει  ενδογενής  κανναβινοειδής  τόνος,  ο  οποίος  στην
πραγματικότητα αναστέλλει την απελευθέρωση τόσο της αδρενοκορτικοτροφικής ορμόνης όσο
και  των  γλυκοκορτικοειδών.  Μελέτες  που  χρησιμοποιούν  ποντίκια  που  δεν  έχουν  υποδοχείς
κανναβινοειδών CB(1) έχουν δείξει ότι η παρουσία και η δραστικότητα αυτών των υποδοχέων
είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της δραστηριότητας του άξονα ΗΡΑ. Είναι ενδιαφέρον ότι οι
επιδράσεις των ενδοκανναβινοειδών στον άξονα ΗΡΑ είναι συνεπείς με τη νευροδιαμορφωτική
δράση τους  στα  συστήματα  νευροδιαβιβαστών  του  εγκεφάλου.  Τα  ενδοκανναβινοειδή  έχουν
βρεθεί  ότι  μεσολαβούν  στην  προκαλούμενη  από  μη-γονιδιωματική  γλυκοκορτικοειδή
παρεμπόδιση  της  απελευθέρωσης  παράγοντα  απελευθέρωσης  κορτικοτροπίνης  εντός  του
paraventricular nucleus του υποθαλάμου. Συνολικά, αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι οι
μεταβολές του ενδοκανναβινοειδούς τόνου μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη ασθενειών
που  σχετίζονται  με  το  στρες,  συμπεριλαμβανομένου  του  άγχους,  της  κατάθλιψης  και  της
παχυσαρκίας”.
[9] Helen C. Atkinson, James D. Leggett, Susan A. Wood, Emma S. Castrique, Yvonne M. Kershaw, 
Stafford L. Lightman “Regulation of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Circadian Rhythm 
by Endocannabinoids Is Sexually Diergic” (Ρύθμιση του κιρκαδικού ρυθμού του υποθαλαμικού-
υποφυσιακού-επινεφριδιακού άξονα από τα ενδοκανναβινοειδή είναι σεξουαλικά διαεργικό) 
Endocrinology. 2010 Aug;151(8):3720–3727.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964781/ 
Περίληψη
“Έχουμε εξετάσει τα αποτελέσματα της οξείας χορήγησης του ανταγωνιστή AM251 του τύπου 1
(CB1)  υποδοχέα κανναβινοειδούς στον άξονα του υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων  (HPA)
αρουραίου  όσον  αφορά  τόσο  το  φύλο  όσο  και  την  ώρα  της  ημέρας.  Δείγματα  αίματος
συλλέχθηκαν  από  συνειδητούς  αρσενικούς  και  θηλυκούς  αρουραίους  κάθε  5  λεπτά
χρησιμοποιώντας  αυτοματοποιημένο  σύστημα  δειγματοληψίας  αίματος  και  προσδιορίστηκαν
συγκεντρώσεις  κορτικοστερόνης.  Σε  αρσενικούς  αρουραίους,  υπήρχε  μια  ξεχωριστή  ημερήσια
επίδραση του ΑΜ251 με μεγαλύτερη ενεργοποίηση του άξονα ΗΡΑ το πρωί (ημερήσιο κατώτατο
σημείο)  σε  σύγκριση  με  το  βράδυ  (ημερήσια  αιχμή).  Και  στις  δύο  ώρες  της  ημέρας,  οι
συγκεντρώσεις  κυκλοφορούσης  κορτικοστερόνης  αυξήθηκαν  για  περίπου  4  ώρες  μετά  τη
χορήγηση  του  ΑΜ251.  Σε  θηλυκούς  αρουραίους,  υπήρξε  επίσης  ημερήσια  διακύμανση  στην
ενεργοποίηση του άξονα ΗΡΑ. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο βαθιά όπως αυτά
των  αρσενικών.  Οι  συγκεντρώσεις  κορτικοστερόνης  αυξήθηκαν  ελαφρά  μόνο  στο  ημερήσιο
κατώτατο σημείο και για μικρότερη χρονική περίοδο από ότι στους άνδρες (2 σε σύγκριση με 4
ώρες).  Επιπλέον,  δεν  παρατηρήθηκε  καμία  επίδραση  του  AM251  στις  συγκεντρώσεις  της
κορτικοστερόνης  όταν  χορηγήθηκε  στην  ημερήσια  αιχμή.  Οι  μετέπειτα  μελέτες,  μόνο  σε
αρσενικούς, στις οποίες μετρήθηκαν τόσο η ACTH όσο και η κορτικοστερόνη, επιβεβαίωσαν ότι οι
επιδράσεις  του  AM251  στην  κορτικοστερόνη  διαμεσολαβούνταν  από  την  ACTH.  Επιπλέον,  η
αύξηση  τόσο  της  ACTH  όσο  και  της  κορτικοστερόνης  θα  μπορούσε  να  αναπαραχθεί
χρησιμοποιώντας έναν άλλο ανταγωνιστή CB1, το AM281. Αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η
έκταση και η διάρκεια της ενεργοποίησης του άξονα ΗΡΑ μετά τον αποκλεισμό CB1 εξαρτώνται
σαφώς από το φύλο και την ώρα της ημέρας”.

Ορμόνες επινεφριδίων
Οι ορμόνες των επινεφριδίων είναι οι κύριοι παίκτες του στρες, της ενέργειας,
της  αδρεναλίνης  και  της  αρτηριακής  πίεσης.  Πρόκειται  για  ένα  θέμα
ενδιαφέροντος  για ένα υγιές  σώμα,  ειδικά όταν μπορούν να επηρεαστούν
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από  τα  ενδοκανναβινοειδή  που  βρίσκονται  στην  κάνναβη.  Τα  επινεφρίδια
εκκρίνουν επίσης μια μικρή ποσότητα ορμονών φύλου, αλλά όχι αρκετές ώστε
να ανταγωνίζονται  εκείνες που παράγονται  στα αναπαραγωγικά όργανα.  Η
κάνναβη καταστέλλει  την επινεφριδική δραστηριότητα[10],  σύμφωνα με τη
μελέτη του 2009 στο γερμανικό περιοδικό Psychopharmacology σχετικά με τις
επιπτώσεις των κανναβινοειδών στους ανθρώπους.
[10] Mohini Ranganathan, Gabriel Braley, Brian Pittman, Thomas Cooper, Edward Perry, John 
Krystal, Deepak Cyril D’Souza “The effects of cannabinoids on serum cortisol and prolactin in 
humans” (Οι επιδράσεις των κανναβινοειδών στην κορτιζόλη και την προλακτίνη στον άνθρωπο) 
Psychopharmacology (Berl). 2009 May;203(4):737–744.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2863108/ 
Περίληψη
“Ιστορικό: Η κάνναβη είναι μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες παράνομες ουσίες και
υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις θεραπευτικές εφαρμογές των κανναβινοειδών. Ενώ είναι
γνωστό  ότι  ρυθμίζουν  τη  νευροενδοκρινική  λειτουργία,  οι  ακριβείς  οξείες  και  χρόνιες
δοσοεξαρτώμενες  επιδράσεις  των  κανναβινοειδών  στους  ανθρώπους  δεν  είναι  γνωστές.
Επιπλέον,  η  υπάρχουσα  βιβλιογραφία  σχετικά  με  τις  νευροενδοκρινικές  επιδράσεις  των
κανναβινοειδών περιορίζεται από τα μικρά μεγέθη δείγματος (n = 6-22), τα ετερογενή δείγματα
όσον αφορά την έκθεση στην κάνναβη (χρήστες και μη χρήστες), την έλλειψη ελέγχου της χρόνιας
έκθεσης  στην  κάνναβη  και  τα  περιορισμένα  δεδομένα  απόκρισης  δόσης.  Η  Δέλτα-9-
τετραϋδροκανναβινόλη  (Δ-9-THC)  εξετάστηκε  για  την  παραγωγή  δοσοεξαρτώμενων  αυξήσεων
των  επιπέδων  κορτιζόλης  στο  πλάσμα  και  μείωση  των  επιπέδων  προλακτίνης  στο  πλάσμα.
Επιπλέον,  σε  σχέση  με  τους  ελέγχους,  οι  χρήστες  συχνής  χρήσης  κάνναβης  υποτίθεται  ότι
παρουσιάζουν  αλλοιωμένα  αρχικά  επίπεδα  αυτών  των  ορμονών  και  αμβλύνουσες  μεταβολές
αυτών των ορμονών από Δ-9-THC.
Υλικά  και  μέθοδοι:  Τα  συγκεντρωμένα  δεδομένα  από  μια  σειρά  εργαστηριακών  μελετών  με
πολλαπλές δόσεις ενδοφλεβίας Δ-9-THC σε υγιή άτομα ελέγχου (n = 36) και συχνών χρηστών
κάνναβης (n = 40) εξετάστηκαν για να χαρακτηρίσουν τις οξείες, χρόνιες και των οξέων επί των
χρόνιων επιδράσεων των κανναβινοειδών σε επίπεδα κορτιζόλης και προλακτίνης στο πλάσμα. Τα
επίπεδα ορμόνης μετρήθηκαν πριν (βασική γραμμή) και 70 λεπτά μετά τη χορήγηση κάθε δόσης
Δ-9-THC.  Τα  δεδομένα  αναλύθηκαν  χρησιμοποιώντας  γραμμικά  μικτά  μοντέλα  με  ορμονικά
επίπεδα +70 λεπτά ως εξαρτώμενη μεταβλητή και βασικό ορμονικό επίπεδο ως το ομοιογενές.
Αποτελέσματα:  Σε  κοινωνικά  σχετικές  δόσεις,  η  Δ-9-THC  αύξησε  τα  επίπεδα  κορτιζόλης  στο
πλάσμα  κατά  τρόπο  εξαρτώμενο  από  τη  δόση,  αλλά  οι  συχνοί  χρήστες  έδειξαν  αμβλυμένες
αυξήσεις σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Οι συχνοί χρήστες είχαν επίσης χαμηλότερα επίπεδα
προλακτίνης στο αρχικό επίπεδο σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες.
Συμπεράσματα: Αυτές οι διαφορές της ομάδας μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη ανοχής
στις  νευροενδοκρινικές  επιδράσεις  των  κανναβινοειδών.  Εναλλακτικά,  αυτά  τα  αποτελέσματα
μπορεί να αντικατοπτρίζουν την εγγενείς περιπτώσεις νευροενδοκρινικής λειτουργίας σε συχνούς
χρήστες κάνναβης και όχι ως συνέπεια της χρήσης κάνναβης”.

Η καταστολή των επινεφριδίων μειώνει  το σάκχαρο του αίματος,  το οποίο
μπορεί  βραχυπρόθεσμα  να  προκαλέσει  αύξηση  της  κορτιζόλης[11].  Η
συνεχιζόμενη  καταστολή  των  επινεφριδίων  μπορεί[12]  να  επηρεάσει  τη
ρύθμιση  του  σακχάρου  στο  αίμα,  αυξάνοντας  τη  χοληστερόλη[13]  και
καταστέλλοντας το ανοσοποιητικό σύστημα.
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[11] (ό.π.) “The effects of cannabinoids on serum cortisol and prolactin in humans” (Οι 
επιδράσεις των κανναβινοειδών στην κορτιζόλη και την προλακτίνη στον άνθρωπο)
[12] “Adrenal Suppression & Long-Term Oral Steroids” (Καταστολή των επινεφριδίων και 
μακροπρόθεσμη λήψη στεροειδών από το στόμα) 
http://www.healthcommunities.com/copd/adrenal-suppression-long-term-oral-
steroids_jhmwp.shtml 
[13] Zheng M, Nagaoka K, Watanabe G “Pre-pubertal exposure to high temperature impairs 
ovarian and adrenal gland function in female rats” (Η προ-εφηβική έκθεση σε υψηλή 
θερμοκρασία επηρεάζει τη λειτουργία των ωοθηκών και των επινεφριδίων σε θηλυκούς 
αρουραίους) J Vet Med Sci. 2019 Feb 28;81(2):279-286.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30587674 

Προλακτίνη
Η προλακτίνη είναι η ορμόνη που οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ως
την  ορμόνη  παραγωγής  του  μητρικού  γάλακτος,  αν  και  έχει  πολλές  άλλες
λειτουργίες  στο  σώμα,  ειδικά  σε  σχέση  με  τη  γονιμότητα.  Η  προλακτίνη
αυξάνεται  με  το  άγχος  και  την  ηλικία  και  επηρεάζει  τους  περισσότερους
ιστούς  στο  σώμα,  όπως  το  δέρμα  και  τα  μαλλιά.  Υψηλές  ποσότητες
προλακτίνης συμβάλλουν στην υπογονιμότητα και  μειώνουν τη σεξουαλική
επιθυμία. Στην πραγματικότητα, η THC έχει καταγραφεί για την καταστολή των
ορμονών της υπόφυσης, μία από τις οποίες είναι η προλακτίνη.

Τα υψηλά επίπεδα προλακτίνης ενισχύουν το στρες στις γυναίκες[14], καθώς
και  την  κυριαρχία  των  οιστρογόνων,  την  επιθετικότητα,  το  άγχος,  την
κατάθλιψη, τη στειρότητα και  την οστεοπόρωση, σύμφωνα με μελέτες στο
American  Journal  of  Psychiatry[15]  and  Psychotherapy  and
Psychosomatics[16].  Ενώ  η  χαμηλωμένη  προλακτίνη  μειώνει  τον  κίνδυνο
καρκίνου του μαστού και των όρχεων[17]. Εκτός από τη μείωση του στρες,
λιγότερη προλακτίνη επιτρέπει περισσότερη ντοπαμίνη[18], η οποία παρέχει
συναισθήματα ενθουσιασμού και ευτυχίας. Αν και η διατήρηση της χαμηλής
προλακτίνης φαίνεται επιθυμητή, η καταστολή των ορμονών της υπόφυσης
όπως η προλακτίνη και άλλες αναπαραγωγικές ορμόνες μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά τη γονιμότητα και μετά τον τοκετό.
[14] Ittig S, Studerus E, Heitz U, Menghini-Müller S, Beck K, Egloff L, Leanza L, Andreou C, Riecher-
Rössler A “Sex differences in prolactin levels in emerging psychosis: Indication for enhanced 
stress reactivity in women” (Διαφορές φύλου στα επίπεδα της προλακτίνης στην αναδυόμενη 
ψύχωση: Ένδειξη για αυξημένη αντιδραστικότητα στρες στις γυναίκες) Schizophr Res. 2017 
Nov;189:111-116.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28214176 
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Η  υπερπρολακτιναιμία  είναι  μια  γνωστή  παρενέργεια  των  αντιψυχωσικών.  Σε
πρόσφατες αναφορές, έχει επίσης παρουσιαστεί σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει αντιψυχωσικά
φάρμακα  με  επαπειλούμενη  ψυχική  κατάσταση  (at-risk  mental  state,  ARMS)  και  με  πρώιμο
επεισόδιο  ψύχωση  (first-episode  psychosis,  FEP).  Η  προλακτίνη  δεν  εμπλέκεται  μόνο  στην
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αναπαραγωγή και τη γαλουχία, αλλά συντίθεται επίσης ως απόκριση στο στρες. Δεδομένου ότι το
άγχος θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και την υποτροπή της σχιζοφρένειας, ο
σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διευκρινίσει περαιτέρω την επίδραση της προλακτίνης στην
αναδυόμενη ψύχωση.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Τα  δεδομένα  που  αναλύθηκαν  σε  αυτή  τη  μελέτη  συλλέχθηκαν  στο  πλαίσιο  της
προοπτικής  μελέτης  Früherkennung  von  Psychosen  (FePsy).  Η  συλλογή  δειγμάτων  αίματος
πραγματοποιήθηκε υπό τυποποιημένες συνθήκες μεταξύ 8 και 10 πμ. μετά από μια ολονύκτια
νηστεία και 30 λεπτά ανάπαυσης. Όλοι οι ασθενείς δεν είχαν λάβει αντιψυχωσικά φάρμακα και
δεν έλαβαν κανένα φάρμακο που να επηρεάζει την προλακτίνη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Το  δείγμα  μας  αποτελείται  από  116  ασθενείς  ARIM  που  δεν  είχαν  λάβει
αντιψυχωσικά φάρμακα και 49 ασθενείς FEP. Η υπερπρολακτιναιμία εμφανίστηκε σε 32% των
ασθενών ARMS και  35% των ασθενών FEP.  Μετά τη διόρθωση για τη φυσιολογική βιολογική
διακύμανση  μεταξύ  των  φύλων,  βρήκαμε  ακόμα  υψηλότερα  επίπεδα  μέσης  προλακτίνης  σε
γυναίκες από ότι σε άνδρες ασθενείς (β = 0,42,  t  = 2,47,  p = 0,01) αλλά καμία διαφορά στα
επίπεδα προλακτίνης μεταξύ ARMS και FEP ασθενών (β = -0,05, t = -0,30,  p = 0,76). Η ανάλυση
επιβίωσης  δεν  αποκάλυψε  σημαντική  προγνωστική  αξία  για  τα  επίπεδα  προλακτίνης  για  να
προβλέψει τη μετάβαση στην ψύχωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Τα  ευρήματά  μας  υποστηρίζουν  έναν  πιθανό  ρόλο  της  προλακτίνης  στην
αναδυόμενη ψύχωση και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το στρες, που μπορεί να προκαλέσει
υπερπρολακτιναιμία, έχει ισχυρότερη επίδραση στις γυναίκες παρά στους άνδρες σε αναδυόμενη
ψύχωση”.
[15] Kellner R, Buckman MT, Fava GA, Pathak D “Hyperprolactinemia, distress, and hostility” 
(Υπερπρολακτιναιμία, δυσφορία και εχθρότητα) Am J Psychiatry. 1984 Jun;141(6):759-63.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6731617/ 
Περίληψη
“Τα αποτελέσματα 14 γυναικών με υπερπρολακτιναιμία στο τεστ Symptom Rating Test και στο
ερωτηματολόγιο Symptom Questionnaire συγκρίθηκαν με αυτά των μη ψυχωσικών γυναικών που
παρακολουθούν ψυχιατρική κλινική,  των γυναικών που παρακολουθούν κλινική οικογενειακής
πρακτικής  και  των  μη  νοσηλευόμενων  γυναικών.  Τα  αποτελέσματα  των  υπερπρολακτινικών
γυναικών ήταν παρόμοια με αυτά των ψυχιατρικών ασθενών. Οι υπερπρολακτιναιμικοί ασθενείς
ήταν  σημαντικά  πιο  εχθρικοί,  καταθλιπτικοί  και  ανήσυχοι  και  είχαν  περισσότερα  αισθήματα
ανεπάρκειας  απ’  ότι  οι  ασθενείς  της  οικογενειακής  πρακτικής  και  οι  μη  νοσηλευόμενοι.  Οι
συγγραφείς συνιστούν τη μέτρηση των επιπέδων της προλακτίνης στον ορό των γυναικών με
κατάθλιψη, εχθρότητα, άγχος και συμπτώματα ή σημεία που υποδηλώνουν υπερπρολακτιναιμία”.
[16] Fava M, Serafini E, De Besi L, Adami A, Mastrogiacomo I “Hyperprolactinemia and 
psychological distress in women undergoing chronic hemodialysis” (Υπερπρολακτιναιμία και 
ψυχολογική δυσχέρεια σε γυναίκες που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση) Psychother 
Psychosom. 1988;49(1):6-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3237963
Περίληψη
“Προκειμένου  να  διερευνηθεί  η  πιθανή  σχέση  της  υπερπρολακτιναιμίας  με  την  ψυχολογική
δυσφορία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση, αξιολογήθηκαν 19 γυναίκες με
ουραιμία  με  ημιδομημένη  συνέντευξη  και  χορηγήθηκε  το  ερωτηματολόγιο  Kellner  Symptom
Questionnaire.  Η  ομάδα  Α  (10  γυναίκες  με  ουραιμία  με  υπερπρολακτιναιμία)  δεν  διέφερε
σημαντικά από το άγχος, την κατάθλιψη, τη σωματοποίηση και την εχθρότητα από την ομάδα Β (9
κανονικής  προλακτιναιμίας  γυναίκες  με  ουραιμία).  Και  οι  δύο  ομάδες  χαρακτηρίστηκαν
περισσότερο καταθλιπτικές και εχθρικές από μια κανονική ομάδα ελέγχου 10 γυναικών, ενώ οι
ασθενείς  με  υπερπρολακτιναιμία  ήταν  επίσης  πολύ  πιο  ανήσυχοι  από  τους  φυσιολογικούς
μάρτυρες”.
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[17] Jacobson EM, Hugo ER, Borcherding DC, Ben-Jonathan N “Prolactin in breast and prostate 
cancer: molecular and genetic perspectives” (Η προλακτίνη στον καρκίνο του μαστού και του 
προστάτη: μοριακές και γενετικές προοπτικές) Discov Med. 2011 Apr;11(59):315-24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21524385 
Περίληψη
“Οι  καρκίνοι  του  προστάτη  και  του  μαστού  πλήττουν  εκατομμύρια  άνδρες  και  γυναίκες,
αντίστοιχα. Οι προηγμένες μορφές της νόσου, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να ελεγχθούν από την
ορμονική διαταραχή ή τη χημειοθεραπεία, έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές θεραπείας. Κατά
συνέπεια, υπάρχει σημαντικό πλεονέκτημα για τον προσδιορισμό νέων στόχων για τη θεραπεία
και των δύο αυτών τύπων καρκίνου. Ο καταρράκτης σηματοδότησης προλακτίνης (prolactin, PRL),
λόγω της σπουδαιότητάς του στην παθολογία και των δύο ασθενειών, έχει αναδειχθεί ως πιθανός
θεραπευτικός στόχος. Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για τον ανταγωνισμό
του  υποδοχέα  PRL  (PRLR)  και  των  σηματοδοτικών  οδών  του,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν
ανταγωνιστές  με  βάση  πρωτεΐνες  και  μικρούς  μοριακούς  παράγοντες.  Ωστόσο,  απαιτείται
καλύτερη κατανόηση των γενετικών και μοριακών χαρακτηριστικών του καταρράκτη PRL για την
επιτυχή θεραπευτική εφαρμογή ανταγωνιστών. Στο επίπεδο της γενετικής, είναι απαραίτητο να
προσδιοριστεί η λειτουργική σημασία των μη συνώνυμων πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου
του PRLR και  η  σύνδεσή τους  με  τον  επιπολασμό και  τη  σοβαρότητα  της  νόσου.  Σε  μοριακό
επίπεδο, απαιτείται εκτεταμένη γνώση των αλληλεπιδράσεων της οδού σηματοδότησης PRL με
άλλα ογκογονικά μόρια, προκειμένου να εντοπιστούν επωφελείς συνδυαστικές στρατηγικές. Αυτή
η ανασκόπηση αναλύει τα πολλαπλά χαρακτηριστικά του καταρράκτη σηματοδότησης PRL και τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν στην αναζήτηση αποτελεσματικών θεραπειών για
ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του προστάτη”.
[18] Fitzgerald P, Dinan TG “Prolactin and dopamine: what is the connection? A review article” 
(Προλακτίνη και ντοπαμίνη: ποια είναι η σύνδεση; Ένα άρθρο ανασκόπησης) J Psychopharmacol. 
2008 Mar;22(2 Suppl):12-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18477617 
Περίληψη
“Η ντοπαμίνη (DA) κατέχει πρωταρχικό ρόλο στη ρύθμιση της έκκρισης της προλακτίνης (PRL).
Μέσω μιας άμεσης επίδρασης στα anterior pituitary lactotrophs, η DA αναστέλλει τον βασικά
υψηλό εκκριτικό τόνο του κυττάρου. Το επιτυγχάνει  αυτό με δέσμευση σε υποδοχείς  D2 που
εκφράζονται  στην  κυτταρική  μεμβράνη  του  lactotroph,  η  ενεργοποίηση  του  οποίου  έχει  ως
αποτέλεσμα τη μείωση της εξωκυττάρωσης και της γονιδιακής έκφρασης της PRL μέσω ποικίλων
μηχανισμών  ενδοκυτταρικής  σηματοδότησης.  Οι  υποθαλαμικοί  ντοπαμινεργικοί  νευρώνες,  οι
οποίοι παρέχουν DA στην πρόσθια υπόφυση, ρυθμίζονται από την ανατροφοδότηση από την PRL
μέσω ενός μηχανισμού ανάδρασης βραχέος βρόχου. Μία ποικιλία άλλων ρυθμιστών της έκκρισης
προλακτίνης  δρουν στο  υποθαλαμικό επίπεδο είτε  με  την  αποδέσμευση του ντοπαμινεργικού
τόνου (πχ. σεροτονίνη, GABA, οιστρογόνα και οπιοειδή) είτε με ενίσχυσή του (πχ., ουσία Ρ). Όλα
τα τυπικά αντιψυχωσικά φάρμακα σχετίζονται με παρατεταμένη υπερπρολακτιναιμία λόγω της
υψηλής  συγγένειας  τους  για  τον  υποδοχέα D2  και  της  βραδείας  αποσύνδεσης  τους  από  τον
υποδοχέα  μόλις  συνδέονται,  αλλά  ατυπικά  διαφέρουν  πολύ  δραματικά  στην  τάση  τους  να
προκαλέσουν παρατεταμένα υψηλά επίπεδα προλακτίνης. Από εκείνα τα ατυπικά που σχετίζονται
με  την  αύξηση  της  προλακτίνης,  ο  κύριος  αιτιολογικός  παράγοντας  εμφανίζεται  να  είναι  η
υψηλότερη δραστικότητα περιφερειακού-προς-κεντρικού υποδοχέα ντοπαμίνης είτε του μητρικού
φαρμάκου  είτε  του  ενεργού  μεταβολίτη  του  (πχ.,  ρισπεριδόνη,  9-υδροξυ-ρισπεριδόνη  και
αμισουλπρίδη).  Τα  αντιψυχωσικά  που  διασχίζουν  εύκολα  τον  αιματοεγκεφαλικό  φραγμό  και
παρουσιάζουν γρήγορη διάσπαση από τον υποδοχέα ντοπαμίνης μόλις συνδεθούν δεν οδηγούν
σε παρατεταμένη υπερπρολακτιναιμία”.
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Θυροειδής
Δεν είναι  σαφές πώς ακριβώς η κάνναβη επηρεάζει  τον θυρεοειδή[19].  Οι
έρευνες  δείχνουν  ότι  τα  κανναβινοειδή  μπορούν  να  έχουν  ευεργετικά
αποτελέσματα για τα άτομα με Νόσο του Graves και Νόσο του Hashimoto,
αλλά μπορούν επίσης να μειώσουν την ορμόνη διέγερσης του θυρεοειδούς
(TSH), η οποία ρυθμίζει τη λειτουργία του θυρεοειδούς. Ο θυρεοειδής είναι
ένας  πολύ  ευαίσθητος  αλλά  ισχυρός  αδένας  που ελέγχει  τις  ορμόνες  που
ρυθμίζουν  τη  διάθεση,  την  πέψη,  το  μεταβολισμό  και  τη  λειτουργία  του
εγκεφάλου. Η κάνναβη καταστέλλει τις ορμόνες της υπόφυσης, οι οποίες θα
μπορούσαν  να  προκαλέσουν  αλλαγές  στη  λειτουργία  του  θυρεοειδούς,  οι
συνέπειες των οποίων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί από τους ερευνητές.
[19] Borowska M, Czarnywojtek A, Sawicka-Gutaj N, Woliński K1, Płazińska MT, Mikołajczak P, 
Ruchała M “The effects of cannabinoids on the endocrine system” (Οι επιδράσεις των 
κανναβινοειδών στο ενδοκρινικό σύστημα) Endokrynol Pol. 2018;69(6):705-719.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30618031
Περίληψη
“Τα κανναβινοειδή είναι τα παράγωγα του φυτού κάνναβης, το πιο ισχυρό βιοδραστικό συστατικό
του οποίου είναι η τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ουσίες που
περιέχουν κανναβινοειδή είναι από την κάνναβη, το χασίς και το χασισέλαιο. Αυτές οι ενώσεις
ασκούν τα αποτελέσματά τους μέσω αλληλεπίδρασης με τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 και
CB2. Οι υποδοχείς τύπου 1 (CB1) εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στον
λιπώδη  ιστό  και  σε  πολλά  σπλαχνικά  όργανα,  συμπεριλαμβανομένων  των  περισσότερων
ενδοκρινικών  οργάνων.  Οι  υποδοχείς  κανναβινοειδών  τύπου  2  (CB2)  τοποθετούνται  στο
περιφερικό νευρικό σύστημα (απολήξεις περιφερικών νεύρων) και στην επιφάνεια των κυττάρων
του ανοσοποιητικού συστήματος. Πρόσφατα, έχει δοθεί όλο και περισσότερη προσοχή στο ρόλο
που παίζουν οι ενδογενείς συνδέτες για αυτούς τους υποδοχείς, καθώς και στον ρόλο των ίδιων
των υποδοχέων. Μέχρι στιγμής, τα ενδογενή κανναβινοειδή έχουν επιβεβαιωθεί ότι συμμετέχουν
στη ρύθμιση της πρόσληψης τροφής και της ενεργειακής ομοιόστασης του σώματος και έχουν
σημαντική επίδραση στο ενδοκρινικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας της
υπόφυσης,  του  επινεφριδιακού  φλοιού,  του  θυρεοειδούς  αδένα,  του  παγκρέατος  και  των
γονάδων.  Οι  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  του  ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος  και  της
δραστηριότητας του ενδοκρινικού συστήματος  μπορεί  να είναι  ένας θεραπευτικός στόχος για
έναν  αριθμό  φαρμάκων  που  έχουν  αποδειχθεί  αποτελεσματικά  στη  θεραπεία  της
υπογονιμότητας,  της  παχυσαρκίας,  του  διαβήτη  και  ακόμη και  της  πρόληψης ασθενειών  που
σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα”.

Ανθρώπινη αυξητική ορμόνη (HGH)
Η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη (HGH) είναι μία από τις πολλές ορμόνες που
απελευθερώνονται μέσω της υπόφυσης, η οποία επηρεάζεται έντονα από το
ενδοκανναβινοειδές  σύστημα  και  τους  υποδοχείς  CB1,  εκείνους  που
επηρεάζονται  από  την  κατανάλωση  THC.  Η  καταστολή  της  HGH  είναι
ευεργετική  για  την  καταστολή  του  πολλαπλασιασμού  ανάπτυξης  ενός
καρκινικού κυττάρου[20].  Αυτός είναι  ένας λόγος για τον οποίο η κάνναβη
είναι μια υπέροχη συνταγή για καρκινοπαθείς. Από την άλλη πλευρά, είναι
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καθοριστικής σημασίας για τη γυναικεία γονιμότητα[21] και την υποστήριξη
του ευαίσθητου θηλυκού κύκλου.  Επίσης,  όπως υποδηλώνει  το όνομά της,
είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη τόσο σωματικά όσο και διανοητικά.
Για τα υπό ανάπτυξη παιδιά, η καταστολή αυτών των ορμονών δεν είναι μια
σοφή απόφαση.
[20] Yuji Tani, Shozo Yamada, Naoko Inoshita, Yukio Hirata, Masayoshi Shichiria “Regulation of 
growth hormone secretion by (pro)renin receptor” (Ρύθμιση έκκρισης αυξητικής ορμόνης από 
υποδοχέα (προ)ρενίνης) Sci Rep. 2015;5:10878.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4454151/ 
Περίληψη
“Ο υποδοχέας (προ)ρενίνης (PRR) έχει ένα μόνο διαμεμβρανικό πεδίο που συν-καθαρίζεται με την
κενοτοπική H+-ATPase (V-ATPase). Εκτός από το ρόλο της στην κυτταρική οξίνιση, η V-ATPase έχει
εμπλακεί  στη  σύντηξη  μεμβράνης  και  στην  εξωκυττάρωση  μέσω  της  περιοχής  Vo.  Τα
αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη δείχνουν ότι ο PRR εκφράζεται σε κύτταρα αδενώματος
της υπόφυσης και ρυθμίζει την απελευθέρωση αυξητικής ορμόνης (GH) μέσω επαγόμενης από V-
ATPase κυτταρικής οξίνισης.  Η θετική ανοσοαντιδραστικότητα PRR ανιχνεύθηκε συχνότερα σε
αδενώματα  με  χειρουργική  εκτομή,  την  αύξηση  αδενωμάτων  παραγωγής  αυξητικής  ορμόνης
(GHomas)  από ότι  σε  μη  λειτουργικά  αδενώματα της  υπόφυσης.  Τα  Ghomas  που εκφράζουν
έντονα  την  PRR  έδειξαν  περίσσεια  έκκρισης  GH,  όπως  αποδεικνύεται  από  τα  σαφώς  υψηλά
επίπεδα GH στο πλάσμα και τα επίπεδα ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα-1, καθώς και η
αυξημένη nadir  GH σε απόκριση στο τεστ ανοχής γλυκόζης από του στόματος. Η καταστολή της
έκφρασης PRR σε κύτταρα GH3 που παράγονται από GHoma αρουραίου χρησιμοποιώντας PRR
siRNA  είχε  ως  αποτέλεσμα  μειωμένη  έκκριση  GH  και  σημαντικά  αυξημένη  συσσώρευση
ενδοκυττάριας GH. Η αγωγή GH3 με bafilomycin Α1, έναν αναστολέα V-ATPase, επίσης εμπόδισε
την  απελευθέρωση  GH,  υποδεικνύοντας  μεσολάβηση  μέσω  της  εξασθενισμένης  κυτταρικής
οξίνισης της V-ATPase. To knockdown PRR μείωσε την Atp6l, μια υπομονάδα της περιοχής Vo που
αποσταθεροποιεί τη συναρμολόγηση V-ATPase, αυξάνει την ενδοκυτταρική GH και μειώνει την
απελευθέρωση GH.  Από τις  γνώσεις μας,  αυτή είναι  η  πρώτη έκθεση που καταδεικνύει  έναν
κεντρικό ρόλο για τον PRR σε έναν μηχανισμό απελευθέρωσης ορμόνης υπόφυσης”.
[21] Jesús Devesa, Cristina Almengló, Pablo Devesa “Multiple Effects of Growth Hormone in the 
Body: Is it Really the Hormone for Growth?” (Πολλαπλές επιδράσεις της αυξητικής ορμόνης στο 
σώμα: Είναι πραγματικά η ορμόνη για την ανάπτυξη;) Clin Med Insights Endocrinol Diabetes. 
2016;9:47–71.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5063841/
Περίληψη
“Σε  αυτή  την ανασκόπηση αναλύουμε  τις  επιδράσεις  της  αυξητικής  ορμόνης  σε  έναν  αριθμό
ιστών  και  οργάνων  και  τον  υποτιθέμενο  ρόλο  της  στη  διαμήκη  ανάπτυξη  ενός  οργανισμού.
Καταλήγουμε  στο συμπέρασμα ότι  η  ορμόνη παίζει  πολύ σημαντικό  ρόλο  στη  διατήρηση της
ομοιογένειας των ιστών και των οργάνων κατά την κανονική ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος
ή μετά από τραυματισμό. Τα αποτελέσματά της στην ανάπτυξη δεν φαίνεται να συμβαίνουν κατά
τη  διάρκεια  της  εμβρυϊκής  περιόδου  ή  κατά  τη  διάρκεια  της  πρώιμης  βρεφικής  ηλικίας  και
μεσολαβούν από τον ινσουλινοειδή αυξητικό παράγοντα Ι (IGF-I) κατά τη διάρκεια της παιδικής
ηλικίας και της εφηβείας. Με τη σειρά της, η μεταγραφή του IGF-I εξαρτάται από την επαρκή
έκκριση GH και σε πολλούς ιστούς, εμφανίζεται ανεξάρτητα από την GH. Προτείνουμε ότι η GH
μπορεί  να  είναι  προορμόνη  και  όχι  ορμόνη,  αφού  σε  πολλούς  ιστούς  και  όργανα διασπάται
πρωτεολυτικά με ειδικό τρόπο για τον ιστό, δίδοντας την προέλευση σε βραχύτερες μορφές GH
των οποίων η δραστηριότητα είναι ακόμη άγνωστη”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5063841/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4454151/


Τα  ενδοκανναβινοειδή  διαδραματίζουν  καθοριστικό  ρόλο  στο  ενδοκρινικό
σύστημα μεταξύ των οργάνων που παράγουν ορμόνες και των αδένων μέχρι
και  στις  ίδιες  τις  ορμόνες.  Επειδή  το  ενδοκρινικό  σύστημα  είναι  τόσο
περίπλοκο και δεν έχει διεξαχθεί αρκετή ελεγχόμενη ανθρώπινη έρευνα, δεν
έχει ακόμη γίνει πλήρως κατανοητό το πώς η κάνναβη επηρεάζει ακριβώς τις
ορμόνες και τι επιπτώσεις έχει αυτό στην υγεία.

Ιατρική χρήση της κάνναβης για τις ενδοκρινικές διαταραχές

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: Marijuana Doctors, “Medical Marijuana
For Endocrine Disorders”

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/endocrine-disorders/ , January
30, 2019, Medical content reviewed by Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief

Medical Officer)

 Ένα υγιές ενδοκρινικό σύστημα ελέγχει τις ορμόνες και βοηθά στη ρύθμιση
πολλών  πτυχών  του  σώματός  μας.  Όταν  υπάρχει  πρόβλημα  σε  αυτό  το
σύστημα, μπορεί να εμφανιστεί μια ορμονική ανισορροπία, η οποία μπορεί
να προκαλέσει συμπτώματα όπως κόπωση, προβλήματα με την διάθεση ή την
σεξουαλική  λειτουργία  και  πολλά  άλλα.  Οι  ενδοκρινικές  διαταραχές
επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Ευτυχώς, η
κάνναβη  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  αντιμετώπιση  πολλών  από  τα  κοινά
συμπτώματα των ενδοκρινικών διαταραχών και μάλιστα αποδείχθηκε ότι έχει
αντικαρκινικές  επιδράσεις,  καθιστώντας  την  έτσι  μια  φυσική  και
αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή.

Το ενδοκρινικό σύστημα
Το ενδοκρινικό σύστημα περιλαμβάνει όλους τους αδένες στο σώμα μας που
παράγουν ορμόνες. Αυτοί οι αδένες είναι:

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/endocrine-disorders/


* Αδένας υπόφυση
* Υποθάλαμος
* Θυρεοειδής
* Παραθυροειδείς
* Επίφυση
* Επινεφρίδια
* Ωοθήκες
* Όρχεις
* Πάγκρεας (που είναι επίσης μέρος του πεπτικού συστήματος)

Οι ορμόνες που παράγουν οι ενδοκρινικοί αδένες κυκλοφορούν στο αίμα και
ταξιδεύουν σε όλο το σώμα. Οι ορμόνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση
της ανάπτυξης ενός ατόμου, της λειτουργίας των οργάνων, του μεταβολισμού,
της  σεξουαλικής  λειτουργίας  και  ακόμη  και  της  διάθεσης.  Ένα  υγιές
ενδοκρινικό  σύστημα  μπορεί  να  ανιχνεύσει  πότε  χρειάζονται  ορισμένες
ορμόνες  για  να  διατηρήσουν  ισορροπημένα  τα  ορμονικά  επίπεδα  του
σώματος.

Τι είναι οι ενδοκρινικές διαταραχές;
Όταν ένας ή περισσότεροι αδένες στο ενδοκρινικό σας σύστημα δεν κάνουν τη
δουλειά  τους  σωστά,  μπορεί  να  προκληθεί  μια  ανισορροπία  ορμονών.
Δεδομένου  ότι  το  ενδοκρινικό  σύστημα  περιλαμβάνει  ένα  τόσο  σύνθετο
δίκτυο αδένων που επικοινωνούν μεταξύ τους και ο καθένας τους παράγει
διαφορετικές ορμόνες, πολλά διαφορετικά πράγματα θα μπορούσαν να πάνε
στραβά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι μια ασθένεια, ενώ σε άλλες, είναι
ένας όγκος που ασκεί  πίεση στον αδένα.  Όποια και  αν είναι  η αιτία,  όταν
υπάρχει ένα ζήτημα που δεν αφήνει το ενδοκρινικό σύστημα να λειτουργεί
σωστά (ισορροπημένα), έχουμε μια ενδοκρινική διαταραχή.

Μέχρι  στιγμής,  η  συνηθέστερη  ενδοκρινική  διαταραχή  στις  ΗΠΑ  είναι  ο
διαβήτης[1].  Για  κάποιον  που  δεν  έχει  διαβήτη,  το  πάγκρεας  παράγει  την
ορμόνη  ινσουλίνη,  η  οποία  επιτρέπει  στα  κύτταρα  να  επεξεργάζονται  τη
γλυκόζη.  Για  τα  άτομα  με  διαβήτη  τύπου  1[2],  το  πάγκρεας  δεν  παράγει
ινσουλίνη,  πράγμα που σημαίνει  ότι  δεν μπορούν να επεξεργαστούν μόνα
τους  καθόλου  την  γλυκόζη.  Τα  άτομα  με  διαβήτη  τύπου  2[3]  παράγουν
ινσουλίνη,  αλλά  το  σώμα  τους  δεν  ανταποκρίνεται  σωστά  σε  αυτήν,  με
αποτέλεσμα η γλυκόζη να παραμένει στο αίμα παρά να δίνει ενέργεια στα
κύτταρα.
[1] “Medical Marijuana For Diabetes” (Ιατρική χρήση της κάνναβης για τον διαβήτη) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/diabetes/ 

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


[2] “Medical Marijuana For Type 1 Diabetes” (Ιατρική χρήση της κάνναβης για τον διαβήτη τύπου 
1) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/type-1-diabetes/ 
[3] “Medical Marijuana For Type 2 Diabetes” (Ιατρική χρήση της κάνναβης για τον διαβήτη τύπου 
2) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/type-2-diabetes/ 

Μετά  τον  διαβήτη,  η  δεύτερη  πιο  συχνή  ενδοκρινική  διαταραχή  είναι  οι
παθήσεις  του  θυρεοειδούς,  που  ονομάζονται  επίσης  διαταραχές  του
θυρεοειδούς[4].  Ο  θυρεοειδής  παράγει  δύο  σημαντικές  ορμόνες,  την  Τ3
(θυροξίνη) και την Τ4 (τριιωδοθυρονίνη), οι οποίες συμβάλλουν στη ρύθμιση
από πολλές απόψεις για το πώς το σώμα χρησιμοποιεί την ενέργεια και το
οξυγόνο. Όταν ο θυρεοειδής παράγει πάρα πολύ ορμόνη, αυτό είναι γνωστό
ως υπερθυρεοειδισμός[5]. Όταν ο θυρεοειδής είναι ανενεργός, κάτι που είναι
ένα πιο συνηθισμένο πρόβλημα, αυτό είναι γνωστό ως υποθυρεοειδισμός[6].
[4] “Medical Marijuana For Thyroid Disorders” (Ιατρική κάνναβη για διαταραχές του 
θυρεοειδούς) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/thyroid-disorders/ 
[5] “Medical Marijuana For Hyperthyroidism” (Ιατρική κάνναβη για υπερθυρεοειδισμό) 
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/hyperthyroidism/ 
[6] “Medical Marijuana For Acquired Hypothyroidism” (Ιατρική κάνναβη για τον επίκτητο 
υποθυρεοειδισμό) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/acquired-hypothyroidism/ 

Προβλήματα  με  τον  θυρεοειδή  μπορεί  να  προκληθούν  από  διαφορετικά
υποκείμενα  προβλήματα,  όπως  οι  αυτοάνοσες  διαταραχές  της  νόσου  του
Hashimoto και της νόσου του Graves, του καρκίνου του θυρεοειδούς[7], του
τοξικού  πολυσαγγειακού  βρογχίου  και  της  θυρεοειδίτιδας.  Συνολικά,  οι
διαταραχές  του  θυρεοειδούς  είναι  πιο  συχνές  στις  γυναίκες  παρά  στους
άντρες.
[7] “Medical Marijuana For Thyroid Cancer” (Ιατρική χρήση της κάνναβης για τον καρκίνο του 
θυρεοειδούς) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/thyroid-cancer/ 

Μια  άλλη  κοινή  ενδοκρινική  διαταραχή  είναι  το  σύνδρομο  πολυκυστικών
ωοθηκών (polycystic ovary syndrome, PCOS)[8]. Όπως υποδηλώνει το όνομα,
μερικές γυναίκες με PCOS έχουν πολλές μικροσκοπικές κύστεις στις ωοθήκες
τους, αν και όχι πάντα. Το κύριο ζήτημα που χαρακτηρίζει το PCOS είναι μια
ορμονική ανισορροπία που συνεπάγεται υπερβολικά επίπεδα ανδρογόνων και
ινσουλίνης στις περισσότερες περιπτώσεις.
[8] “Medical Marijuana For Polycystic Ovary Syndrome” (Η ιατρική χρήση της κάνναβης για το 
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών) https://www.marijuanadoctors.com/conditions/polycystic-
ovary-syndrome/ 

https://www.marijuanadoctors.com/conditions/polycystic-ovary-syndrome/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/polycystic-ovary-syndrome/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/thyroid-cancer/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/acquired-hypothyroidism/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/hyperthyroidism/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/thyroid-disorders/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/type-2-diabetes/
https://www.marijuanadoctors.com/conditions/type-1-diabetes/


Εκτός  από  αυτούς  τους  τρεις  τύπους  ενδοκρινικών  διαταραχών,  ορισμένες
άλλες ενδοκρινικές διαταραχές περιλαμβάνουν:
* Υπογοναδισμό
* Ανεπάρκεια αδρεναλίνης
* Νόσος του Cushing
* Νόσος του Addison
* Γιγαντισμός, ονομάζεται επίσης ακρομεγαλία και άλλα προβλήματα 
αυξητικής ορμόνης
* Υποϋποφυσισμό
* Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία Ι και ΙΙ (MEN I και MEN II)
* Πρώιμη εφηβεία

Στατιστικές ενδοκρινικής διαταραχής
Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την
επικράτηση των πιο κοινών ενδοκρινικών διαταραχών στο Ηνωμένο Βασίλειο:
* Σύμφωνα με την American Diabetes Association[9], πάνω από 30 
εκατομμύρια Αμερικανοί πάσχουν από διαβήτη και 5 εκατομμύρια Αμερικανοί
διαγιγνώσκονται με διαβήτη κάθε χρόνο.
* Μόλις πάνω από το ένα τέταρτο των Αμερικανών ηλικίας 65 ετών και άνω 
είναι διαβητικοί.
* Περισσότερο από το 12 τοις εκατό των Αμερικανών[10] αναπτύσσει μια 
κατάσταση στον θυρεοειδή κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής τους, 
σύμφωνα με την American Thyroid Association.
* Τα προβλήματα του θυρεοειδούς είναι πέντε έως οκτώ φορές πιο συχνά σε  
γυναίκες παρά στους άνδρες.
* Έως 5 εκατομμύρια Αμερικανίδες[11] αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν PCOS, 
σύμφωνα με το Center for Disease Control.
* Περισσότερο από τις μισές γυναίκες που έχουν PCOS θα αναπτύξουν 
διαβήτη τύπου 2 έως τα 40 έτη τους.



[9] “Statistics About Diabetes” (Στατιστικά στοιχεία για τον διαβήτη) 
http://www.diabetes.org/diabetes-basics/statistics/ 
[10] “American Thyroid Association (ATA)” (Αμερικανική Ένωση Θυρεοειδούς (ATA)) 
https://www.thyroid.org/media-main/press-room/ 
[11] “PCOS and Diabetes, Heart Disease, Stroke” (PCOS και διαβήτης, καρδιακή νόσος, 
εγκεφαλικό επεισόδιο) https://www.cdc.gov/diabetes/library/spotlights/pcos.html 

Συμπτώματα ενδοκρινικών διαταραχών
Οι  ενδοκρινικές  διαταραχές  ποικίλλουν  ευρέως  και,  ως  εκ  τούτου,  και  τα
συμπτώματα που τις προκαλούν. Ωστόσο, υπάρχει ένα σύμπτωμα κοινό για
τις  περισσότερες  ενδοκρινικές  διαταραχές,  η  κόπωση.  Η  διανοητική
κατάσταση  ενός  ατόμου  συχνά  επηρεάζεται  επίσης  από  μια  ενδοκρινική
διαταραχή, καθιστώντας τα συμπτώματα της κατάθλιψης, του άγχους και της
διάθεσης  τα  πιο  συνήθη  συμπτώματα.  Εάν  η  ενδοκρινική  διαταραχή
επηρεάζει  μια  σεξουαλική  ορμόνη,  τότε  θα  περιμένουμε  αλλαγές  στη
σεξουαλική  λειτουργία,  που  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  ζητήματα  με  την
λίμπιντο,  την  στειρότητα,  την  ακανόνιστη  εμμηνόρροια,  την  στυτική
δυσλειτουργία και πολλά άλλα.

Ας  δούμε πιο συγκεκριμένα ορισμένα κοινά συμπτώματα για τον διαβήτη,
καθώς είναι ο πιο κοινός τύπος ενδοκρινικής διαταραχής:
* Κόπωση
* Συχνή ούρηση
* Άσβεστη δίψα
* Πείνα
* Θολή όραση
* Αργή επούλωση
* Ανεξήγητη απώλεια βάρους (τύπος 1)
* Αίσθημα μουδιάσματος, μυρμήγκιασμα ή πόνος στα χέρια ή στα πόδια 
(τύπος 2)

https://www.cdc.gov/diabetes/library/spotlights/pcos.html
https://www.thyroid.org/media-main/press-room/
http://www.diabetes.org/diabetes-basics/statistics/


Τα συμπτώματα του υπερθυρεοειδισμού περιλαμβάνουν:
* Κόπωση
* Απώλεια βάρους
* Μη ανοχή στην θερμότητα
* Νευρικότητα
* Αυξημένος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός
* Εφίδρωση
* Αϋπνία
* Μεταβολές της διάθεσης ή ευερεθιστότητα

Ο υποθυρεοειδισμός συνήθως προκαλεί:
* Κόπωση
* Κατάθλιψη
* Αίσθηση κρύου
* Δυσκοιλιότητα
* Ξηρό δέρμα
* Απώλεια μαλλιών
* Ευερεθιστότητα

Τα συνήθη συμπτώματα του PCOS περιλαμβάνουν:
* Ακανόνιστες περιόδους
* Υπογονιμότητα
* Πυελικός πόνος
* Υπερβολική τριχοφυΐα προσώπου ή σώματος
* Ακμή
* Αύξηση βάρους
* Λεκέδες με σκούρου χρώματος στο δέρμα

Συμβατικές επιλογές θεραπείας
Η  αντιμετώπιση  μιας  ενδοκρινικής  διαταραχής  εξαρτάται  από  την  ακριβή
κατάσταση που έχει κάποιος. Εδώ είναι μερικές συνήθεις μέθοδοι θεραπείας
που μπορεί να υποστούν οι ασθενείς με ενδοκρινικές διαταραχές:

1. Χειρουργική
Εάν υπάρχουν όγκοι ή οζίδια που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός από τους
αδένες, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την εξάλειψη τους.
Στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  οι  όγκοι  που αναπτύσσονται  στους αδένες
είναι καλοήθεις ή μη καρκινικοί, αλλά εάν ο όγκος είναι καρκινικός, μπορεί
επίσης να χρειαστεί να περάσει κάποιος από άλλες μορφές θεραπείας του



καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας.
Η χειρουργική επέμβαση τείνει να περιλαμβάνει μια δυσάρεστη διαδικασία
ανάκτησης, όπου ο ασθενής πρέπει να παίρνει φάρμακα για τον πόνο, είτε
μη-συνταγογραφούμενα είτε συνταγογραφούμενα, για να αντιμετωπίσει τον
πόνο καθώς θεραπεύεται το σώμα του.

2. Φάρμακα
Τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν να χειριστούμε
και να εξισορροπήσουμε τα επίπεδα ορμονών εάν είναι εκτός ισορροπίας. Εάν
η  διαταραχή  προκαλεί  ανεπαρκή  παραγωγή  ορμονών,  μπορεί  να  γίνει
συμπλήρωση λαμβάνοντας μια συνθετική ή ζωική εκδοχή της ορμόνης. Για
παράδειγμα, τα άτομα με υποθυρεοειδισμό συνήθως συνταγογραφούνται με
χάπια που αντικαθιστούν την έλλειψη θυρεοειδούς ορμόνης. Εάν κάποιος έχει
υπερθυρεοειδισμό,  ένα  φάρμακο  αντιθυρεοειδικού  παράγοντα  μπορεί  να
βοηθήσει στην καταστολή της παραγωγής ορμονών του θυρεοειδούς.

Τα άτομα με διαβήτη, ειδικά εκείνα με διαβήτη τύπου 1 ή άτομα με διαβήτη
τύπου 2 για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν να πάρουν ινσουλίνη για να
καλύψουν την έλλειψη παραγωγής ινσουλίνης. Η ινσουλίνη μπορεί να εγχυθεί
ενέσιμα ή να εισπνευστεί ως σκόνη. Μπορεί να προκαλέσει χαμηλά επίπεδα
σακχάρου στο αίμα, πρησμένα χέρια και πόδια και αύξηση βάρους.

Για γυναίκες με ενδοκρινικές διαταραχές που επηρεάζουν τις ορμόνες φύλου
τους,  όπως  το  PCOS,  ένας  γυναικολόγος  μπορεί  να  συνταγογραφήσει  τον
αντισυλληπτικά για να ρυθμίσει τις περιόδους και να ισορροπήσει τις ορμόνες
σε κάποιο βαθμό. Τα αντισυλληπτικά έχουν κάποιες δυσάρεστες παρενέργειες
για  μερικές  γυναίκες,  μαζί  με  την  μειωμένη  λίμπιντο,  την  ναυτία,  την
ευαισθησία του μαστού, την αύξηση βάρους, τους πονοκεφάλους, τις αλλαγές
στη διάθεση και άλλα.

3. Φυσικά συμπληρώματα και αλλαγές στον τρόπο ζωής
Τα φυσικά συμπληρώματα μπορεί επίσης να βοηθήσουν στην ισορροπία των
ορμονών, αν και δεν θα είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τις ορμόνες που το
σώμα σας δεν παράγει. Αυτά τα συμπληρώματα έρχονται σε χάπια, δισκία,
σκόνες  και  τσάγια  και  περιλαμβάνουν βιταμίνη  Β,  μαγνήσιο,  βιταμίνη  D-3,
ωμέγα-3, προβιοτικά και άλλα.



Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν επίσης να βοηθήσουν. Ορισμένες από
αυτές  τις  αλλαγές  περιλαμβάνουν  την  άφθονη  άσκηση,  την  κατανάλωση
υγιεινής διατροφής που έχει αρκετές πρωτεΐνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε
ζάχαρη και  υδατάνθρακες,  την παρακολούθηση της πρόσληψης αλκοόλ,  τη
διακοπή του καπνίσματος και τη διαχείριση του άγχους. Μερικοί άνθρωποι
βρίσκουν ότι η γιόγκα ή τον διαλογισμό ως χρήσιμες πρακτικές για χαλάρωση,
ενώ  άλλοι  μπορεί  να  επωφεληθούν  από  το  χρόνο  να  απολαύσουν  τα
αγαπημένα τους χόμπι.

Ιατρική χρήση της κάνναβης για τις ενδοκρινικές διαταραχές
Όποιος ασχολείται με μια ενδοκρινική διαταραχή θα πρέπει να αξιολογήσει
την ιατρική χρήση της κάνναβης ως μια βιώσιμη επιλογή θεραπείας. Μερικοί
ασθενείς μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιούν την κάνναβη επιπλέον των
συμβατικών  μεθόδων  θεραπείας.  Γιατί  πρέπει  να  εξετάσουμε  την  ιατρική
χρήση της κάνναβης;

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους η κάνναβη μπορεί να βοηθήσει
άτομα με  ενδοκρινικές  διαταραχές.  Το  ένα  είναι  ότι  η  κάνναβη μπορεί  να
βοηθήσει  στην  καταστολή  της  ανάπτυξης  όγκων  και  η  άλλη  είναι  ότι  η
κάνναβη μπορεί να προσφέρει ανακούφιση για πολλά από τα συμπτώματα
των ενδοκρινικών διαταραχών.

Ας  ξεκινήσουμε με τον πρώτο λόγο.  Θυμήσου πως ορισμένες  ενδοκρινικές
διαταραχές προκαλούνται από όγκους, είτε καλοήθεις είτε καρκινικούς, που
εμποδίζουν την ικανότητα του αδένα να κάνει τη δουλειά του σωστά. Έρευνα
που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Endocrine-Related Cancer[12] βρήκε ότι τα
ενδοκανναβινοειδή, μόρια που ενεργοποιούν τους υποδοχείς κανναβινοειδών
στο  σώμα  μας,  είναι  ικανά  να  αναστέλλουν  την  κυτταρική  ανάπτυξη,  την
εισβολή  και  τη  μετάσταση  όγκων  του  μαστού,  του  θυρεοειδούς  και  του



προστάτη. Η κάνναβη ενεργοποιεί τους υποδοχείς κανναβινοειδών με τον ίδιο
τρόπο που κάνουν τα  φυσικά ενδοκανναβινοειδή στο  σώμα μας[13].  Αυτό
δείχνει ότι η κάνναβη είναι πιθανό να έχει ένα αντικαρκινικό αποτέλεσμα.
[12] (ό.π.) “Endocannabinoids in endocrine and related tumours” (Ενδοκανναβινοειδή σε 
ενδοκρινείς και συναφείς όγκους)
[13] “Endocannabinoid System Overview” (Επισκόπηση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/endocannabinoid-system/ 

Αυτό δεν είναι ένα απομονωμένο εύρημα. Άλλες μελέτες επιβεβαίωσαν και
επέκτειναν την κατανόησή μας για τις αντικαρκινικές ιδιότητες της κάνναβης.
Για παράδειγμα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2014[14] εξέτασε ειδικά
αυτό  το  ζήτημα  και  αποκάλυψε  ότι  η  τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)[15]
συγκεκριμένα, μια χημική ένωση στη κάνναβη, μπορεί να συρρικνώνει τους
όγκους.
[14] “How cannabis compound could slow tumor growth” (Πώς ένωση της κάνναβης θα 
μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη του όγκου) 
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140714100339.htm 
[15] “Tetrahydrocannabinol (THC)” (Τετραϋδροκανναβινόλη (THC)) 
https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/ 

Ενώ η έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις της κάνναβης στο ενδοκανναβινοειδές
σύστημα είναι πιο προκαταρκτική, η κάνναβη έχει κάποια αποτελέσματα που
μπορούν να γίνουν αντιληπτά άμεσα από εκείνους που την χρησιμοποιούν.
Αμέτρητοι χρήστες κάνναβη έχουν βιώσει αυτά τα θετικά αποτελέσματα από
πρώτο χέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άτομα με ενδοκρινικές διαταραχές έχει
η  ικανότητα  της  κάνναβη  να  ενεργοποιεί,  να  χαλαρώνει,  να  βελτιώνει  τη
διάθεση και να προκαλεί ύπνο. Αυτές οι γνωστές επιδράσεις της κάνναβης
καταπολεμούν άμεσα τα κοινά συμπτώματα των ενδοκρινικών διαταραχών,
όπως  κόπωση,  πόνο,  νευρικότητα,  αϋπνία,  ευερεθιστότητα,  μεταβολές  της
διάθεσης και κατάθλιψη.

Παρενέργειες της ιατρικής χρήσης της κάνναβης
Ακόμη και όταν λαμβάνεται σε κατάλληλες δόσεις,  τις  οποίες ένας γιατρός
μπορεί  να  βοηθήσει  να  προσδιοριστούν,  η  κάνναβη  έχει  λίγες  δυνητικά
αρνητικές  παρενέργειες.  Εάν  αντιμετωπίσεις  συγκεκριμένες  ανεπιθύμητες
ενέργειες που παρεμποδίζουν την καθημερινή σου ζωή, ζήτα από τον γιατρό
σου να ρυθμίσει τη δοσολογία σου ή να δοκιμάσεις κάποια άλλη ποικιλία. Η
κάνναβη μπορεί να προκαλέσει:
* Υπερβολική αισθητική αντίληψη
* Νωθρότητα
* Ζάλη

https://www.marijuanadoctors.com/resources/cannabinoids/tetrahydrocannabinol-thc/
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140714100339.htm
https://www.marijuanadoctors.com/resources/endocannabinoid-system/


* Ξηρό στόμα και μάτια
* Βραδύτερο χρόνο αντίδρασης και έλεγχο της κίνησης
* Βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης

Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης για τις ενδοκρινικές διαταραχές

Υπάρχουν  σχεδόν  απεριόριστες  δυνατότητες  για  δοκιμές  στις  διάφορες
ποικιλίες. Οι διαφορετικές ποικιλίες μας επηρεάζουν διαφορετικά, οπότε αν
δεν  σου αρέσει  μια,  μπορείς  να  δοκιμάσεις  μια  άλλη.  Γενικά,  οι  ποικιλίες
Indica  έχουν  χαλαρωτικό  αποτέλεσμα,  ενώ  οι  ποικιλίες  Sativa  έχουν
ενεργοποιητική δράση. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι
ότι  οι  ποικιλίες  με  υψηλότερη  περιεκτικότητα  σε  THC  έχουν  πιο  ισχυρό
ψυχοτρόπο αποτέλεσμα. Επειδή οι διαφορετικές ποικιλίες έχουν διαφορετικά
αποτελέσματα,  μπορεί  να  θέλεις  να  δοκιμάσεις  μερικές  ποικιλίες  κατά  τη
διάρκεια της ημέρας ή όταν είσαι έξω και άλλες ποικιλίες όταν μπορείς να
μείνεις στο σπίτι ή όταν είναι η ώρα για να πας για ύπνο.

Εδώ είναι  μερικές  ποικιλίες  που είναι  πιθανό  να  είναι  καλές  επιλογές  για
εκείνους με ενδοκρινικές διαταραχές:
* Pineapple Kush: Αυτή η κυρίαρχη σε Sativa ποικιλία συμβάλλει στην 
καταπολέμηση του πόνου, της κατάθλιψης, των μεταβολών της διάθεσης, του 
άγχους και της κούρασης.
* Tahoe OG Kush: Αυτή η υβριδική ποικιλία ανακουφίζει από τον πόνο και σε 
αφήνει να αισθάνεσαι βαθιά χαλαρός και με μια τάση υπνηλίας, καθιστώντας 
την ιδανική για την καταπολέμηση της αϋπνίας.
* AC/DC: Αυτή η υβριδική ποικιλία ανακουφίζει τον πόνο χωρίς να σε 
νυστάζει.
* Green Crack: Αυτή η ποικιλία Sativa παρέχει πολλή ενέργεια και αυξάνει τη 
διάθεση.



* Durban Poison: Αυτή η ποικιλία Sativa έχει εξαιρετικά ενεργητικό 
αποτέλεσμα.


