
Κάνναβη και κατάθλιψη

Εισαγωγή
Η κατάθλιψη είναι ένα τεράστιο θέμα στην ζωή μας. Μπορεί να επηρεάσει τα
πάντα και να ξεπηδήσει μέσα από οτιδήποτε. Είναι ένας κύκλος που έτσι και
πιαστείς  στα δίχτυα του πολύ δύσκολα μπορείς  να  ξεφύγεις.  Άλλες  φορές
μπορεί  να  είναι  “σύμπτωμα”  και  άλλες  φορές  “αιτία”  από/για  μια
βασανιστική ζωή.
Δύσκολο  να  μπει  σε  καλούπια  και  δύσκολο  να  την  πιάσεις  ή  να  την
καταλάβεις, η κατάθλιψη παρουσιάζεται και υπάρχει στο κέντρο της ύπαρξής
μας, στον εγκέφαλό μας και εκεί μπορεί να επηρεάσει τα πάντα.

Όμως ο εγκέφαλος είναι το μέρος όπου έχει επιδράσεις (δεν λέω θετικές ή
αρνητικές, αλλά “σκέτο” επιδράσεις) και η κάνναβη με τα κανναβινοειδή της,
της χημικές ενώσεις στα τριχώματα που φτιάχνει το θηλυκό φυτό στην πιο
ευαίσθητη περίοδο του, την εποχή της ανθοφορίας του για να προστατεύσει
τα  πολύτιμα  λουλούδια  του,  μας  δίνει  αυτές  τις  χημικές  ενώσεις  για  τις
χρησιμοποιήσουμε και να αντιμετωπίσουμε ότι δεν αφήνει τον εγκέφαλο μας
να λειτουργήσει σωστά. Τα κανναβινοειδή φτιάχτηκαν για να προστατεύουν
και όταν τα καταναλώνουμε κάνουν αυτό ακριβώς για το το οποίο φτιάχτηκαν
να κάνουν, μας προστατεύουν, ξεκινώντας από το κέντρο της ύπαρξής μας,
της ζωής μας και του σώματός μας, τον εγκέφαλο μας.

Κάποιοι συνδέουν την χρήση της κάνναβης με την πρόκληση της κατάθλιψης,
άλλοι πάλι λένε ότι όσοι έχουν κατάθλιψη τείνουν να χρησιμοποιούν κάνναβη
για να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματά της. Η κάνναβη είναι γνωστό ότι έχει
χαλαρωτικές και “χαρούμενες” επιδράσεις ΑΛΛΑ και σε πολλές περιπτώσεις,
λόγω  ανώριμης  κάνναβης  ή  μεγάλης  περιεκτικότητας  σε  THC,  μπορεί  να
προκαλέσει καταστάσεις που ένας μη έμπειρος χρήστης της να μην μπορεί να
διαχειριστεί, σε σημείο που να βρεθεί αντιμέτωπος με ψυχικές καταστάσεις
παρόμοιες με αυτές της κατάθλιψης, που είναι μεν έντονες αλλά όμως είναι
παροδικές  και  μικρής  διάρκειας,  ουσιαστικά  για  όσο  επιδρά  η  THC  στον
εγκέφαλο. Οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμα να καθορίσουν τις επιδράσεις
της  κάνναβης,  αλλά  λόγω  της  μακρόχρονης  απαγόρευσης  και  της
πολυπλοκότητας  των  χημικών  ενώσεων  βρίσκονται  σε  πολύ  αρχικό  στάδιο
κατανόησης.

Ως ένα “δύσκολο” θέμα, η κατάθλιψη χρειάστηκε από μένα να το ψάξω πολύ
και να βρω όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένα αλλά και περιεκτικά άρθρα



που να παρέχουν όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για αυτήν και για
την χρήση της κάνναβης στην αντιμετώπισή της. Κατέληξα σε τρία άρθρα, ένα
από  κάθε  μια  από  τις  πιο  βασικές  πηγές  με  άρθρα  για  την  κάνναβη  που
εμπιστεύομαι, η σειρά τους δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι και τα τρία πολύ
δυνατά άρθρα. Τα μετάφρασα και τα παρουσιάζω, καλή ανάγνωση.

Κάνναβη και κατάθλιψη
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Ακούμε πολλά για το πώς η κάνναβη βοήθησε ανθρώπους που πάσχουν από
μια  μεγάλη  ποικιλία  από  φυσικές  ασθένειες,  από  τον  καρκίνο[1]  έως  το
γλαύκωμα[2]  και  το  AIDS[3].  Ωστόσο,  οι  ιστορίες  σχετικά με  τη  χρήση της
κάνναβης  για  τη  θεραπεία  ψυχολογικών  διαταραχών,  όπως  η  κατάθλιψη,
είναι λιγότερο συχνές. Ευτυχώς, καθώς η κάνναβη αποβάλλει το στίγμα που
έχει  συσχετιστεί  εδώ  και  καιρό  με  τη  χρήση  της,  όλο  και  περισσότεροι
άνθρωποι μιλάνε[4] για το πώς η κάνναβη τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν
τις  ψυχικές  ασθένειες.  Οι  γιατροί  και  οι  ερευνητές[5]  αρχίζουν  επίσης  να
εμφανίζονται  υπέρ  της  κάνναβης  και  της  δυνατότητάς  της  να  θεραπεύει
ψυχολογικές διαταραχές[6].
[1] “Cannabis Strains That Help With Cancer” (Οι ποικιλίες της κάνναβης που βοηθούν 
στην αντιμετώπιση του καρκίνου) https://www.leafly.com/explore/conditions-cancer 
[2] “Cannabis Strains That Help With Glaucoma” (Οι ποικιλίες της κάνναβης που βοηθούν 
με το γλαύκωμα) https://www.leafly.com/explore/conditions-glaucoma 
[3] “Cannabis Strains That Help With HIV/AIDS” (Οι ποικιλίες της κάνναβης που βοηθούν 
στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS) https://www.leafly.com/explore/conditions-hivaids 
[4] “Comments about adding depression as a debilitating condition” (Σχόλια σχετικά με 
την προσθήκη της κατάθλιψης στην λίστα με τις εξουθενωτικές ιατρικές καταστάσεις) 
http://www.azdhs.gov/documents/licensing/medical-
marijuana/debilitating/DepressionComments.pdf 
[5] “Could Cannabis Be the Next Antidepressant?” (Μπορεί η κάνναβη να είναι το 
επόμενο αντικαταθλιπτικό;) https://www.leafly.com/news/health/the-medical-minute-
could-cannabis-be-the-next-antidepresant 
[6] “The Best Cannabis Strains for Treating Depression” (Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης 
για τη αντιμετώπιση της κατάθλιψης) https://www.leafly.com/news/strains-products/best-
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cannabis-strains-for-depression 

Τι είναι η κατάθλιψη;
Η  κατάθλιψη  είναι  μια  περίπλοκη  διαταραχή  διάθεσης  που συχνά  αφήνει
στους  πάσχοντες  ανίκανους  να  εργαστούν,  να  φάνε,  να  κοιμηθούν  ή  να
διασκεδάσουν, λόγω της αδυναμίας τους να αισθανθούν χαρά ή ευχαρίστηση.
Υπάρχουν διάφορες μορφές κατάθλιψης:
* Μείζονα κατάθλιψη (Major depression) - συνεχής ανικανότητα να 
απολαμβάνεις τη ζωή για έξι μήνες ή περισσότερο
* Δυσθυμία (Dysthymia) - τουλάχιστον δύο χρόνια ήπιας κατάθλιψης με 
σταθερές περιόδους
* Διπολική διαταραχή ή μανιακή κατάθλιψη (Bipolar disorder or manic 
depression) - κατάθλιψη με ταχείες αλλαγές διάθεσης, συχνά συνοδεύεται 
από υπερκινητικότητα, παρορμητική συμπεριφορά, ταχεία ομιλία και αϋπνία
* Εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (Seasonal affective disorder, SAD) - 
κατάθλιψη που προκαλείται από εποχιακές αλλαγές

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) εκτιμά ότι 350
εκατομμύρια  άνθρωποι  όλων  των  ηλικιών  υποφέρουν  από  κατάθλιψη
παγκοσμίως. Αυτό την καθιστά ως την κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως.

Ποιες είναι οι αιτίες της κατάθλιψης;
* Κατάχρηση - σωματική, σεξουαλική ή συναισθηματική
* Σύγκρουση - με την οικογένεια, τους φίλους ή τους αγαπημένους σας
* Γενετική
* Απομόνωση
* Απώλεια - όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου
* Σημαντικές μεταβάσεις ή γεγονότα ζωής
* Σοβαρή ασθένεια
* Άγχος - το χρόνιο στρες είναι μία από τις κύριες αιτίες της κατάθλιψης
* Κατάχρηση ουσιών

Ποια είναι τα συμπτώματα της κατάθλιψης;
Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι ίδιοι στα συμπτώματα της κατάθλιψης, αλλά η
απελπισία  και  ο  λήθαργος  είναι  κοινά  συμπτώματα,  μαζί  με  την  χαμηλή
αυτοεκτίμηση,  την  ενοχή  ή  την  ντροπή.  Μπορεί  να  αφήσει  ένα  άτομο
κουρασμένο  και  ανίκανο  να  συγκεντρωθεί  ή  να  καταστείλει  τις  αρνητικές
σκέψεις, οδηγώντας το σε σύντομες αντιδράσεις και ευερεθιστότητα. Μπορεί
να είναι δύσκολο να πάρεις αποφάσεις ή να θυμάσαι πράγματα. Η κατάθλιψη
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μπορεί επίσης να προκαλέσει απρόσεκτη συμπεριφορά μαζί με σημαντικές
διακυμάνσεις στο βάρος και με προβλήματα ύπνου. Οι ασήμαντες εργασίες
μπορεί να είναι εξαιρετικά εξαντλητικές και χρονοβόρες.

Η  κατάθλιψη  μπορεί  τελικά  να  οδηγήσει  σε  αυτοκτονικές  σκέψεις  και
ενέργειες. Η αυτοκτονία είναι η δέκατη κύρια αιτία θανάτου στην Αμερική,
σύμφωνα  με  τα  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention[7]  (Κέντρα
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), τα οποία κατέγραψαν περισσότερες από
42.000 αναφερόμενες αυτοκτονίες το 2014. Αυτό είναι μια χαμένη ζωή κάθε
15 λεπτά. Παρόλο που η κατάθλιψη επηρεάζει περισσότερες γυναίκες από ότι
άνδρες, πάνω από το 75% των αυτοκτονιών το 2014 ήταν από άντρες.
[7] “Suicide Statistics” (Στατιστικά αυτοκτονιών) https://www.afsp.org/understanding-
suicide/facts-and-figures 

Τρέχουσες θεραπείες για την κατάθλιψη
Δεδομένου ότι  ένας  συνδυασμός  βιολογικών,  ψυχολογικών  και  κοινωνικών
παραγόντων  μπορεί  να  προκαλέσει  κατάθλιψη,  δεν  υπάρχει  απλή
αντιμετώπιση  ή  θεραπεία.  Η  διατήρηση  ενός  υγιεινού  τρόπου  ζωής  είναι
σημαντική. Εξαλείφοντας τους στρεσογόνους παράγοντες, προσθέτοντας τον
διαλογισμό στην καθημερινή ρουτίνα, η τακτική άσκηση για την ενίσχυση των
ενδορφινών, το θρεπτικό φαγητό και τα ισορροπημένα γεύματα και ο ύπνος 7
με 9 ώρες κάθε μέρα δίνει έναν τέτοιον τρόπο.

Η ψυχοθεραπεία  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να αναγνωριστούν  και  να
εκφραστούν τα συναισθήματα ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι δεξιότητες
που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι αντιξοότητες, το τραύμα και η
απώλεια.  Οι  μορφές  θεραπείας[8]  μπορεί  να  περιλαμβάνουν  τη  γνωστική
συμπεριφορική  θεραπεία,  την  οικογενειακή  θεραπεία  ή  τη  διαπροσωπική
θεραπεία.
[8] “Psychotherapy” (Ψυχοθεραπεία) https://www.nami.org/Learn-
more/Treatment/Psychotherapy 

Τα αντικαταθλιπτικά από μόνα τους δεν αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη και
πολλά  από  αυτά  μπορεί  να  χρειαστούν  αρκετές  εβδομάδες  για  να
επιδράσουν. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν ζάλη, αποπροσανατολισμό και
αύξηση βάρους.  Θα πρέπει  να μιλήσεις  με τον γιατρό σου σχετικά με μια
ενημέρωση επ’ αυτών.

Πώς βοηθά η κάνναβη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης;
Η κάνναβη έχει  χρησιμοποιηθεί  για τη θεραπεία της κατάθλιψης ανά τους
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αιώνες. Το 1621, ο Άγγλος κληρικός Robert Burton συνέστησε τη χρήση της
στο βιβλίο του “The Anatomy of Melancholy”, ενώ οι γιατροί στην Ινδία την
ίδια περίοδο την χρησιμοποίησαν ενεργά για να θεραπεύσουν την κατάθλιψη
των ασθενών τους.

Η  κάνναβη  είναι  μια  ταχύτατα  λειτουργική  εναλλακτική  λύση  στα
αντικαταθλιπτικά, διεγείρει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα[9] και επιταχύνει
την  αύξηση και  την ανάπτυξη του νευρικού ιστού με  ελάχιστες  έως καμία
δυσάρεστες  παρενέργειες.  Αυτή  η  φυσική  θεραπεία  προσφέρει  στους
ασθενείς ειρήνη στο μυαλό και καταπολεμά το άγχος ενισχύοντας τη διάθεση,
παρέχοντας  ενέργεια  και  εστίαση,  ανακουφίζοντας  το  άγχος,  προκαλώντας
όρεξη και καταπολεμώντας την αϋπνία.
[9] “Cannabinoids 101: What Makes Cannabis Medicine?” (Κανναβινοειδή 101: Τι κάνει 
την κάνναβη χρήσιμη στην ιατρική;) https://www.leafly.com/news/cannabis-
101/cannabinoids-101-what-makes-cannabis-medicine 

Οι περιστασιακοί ή οι καθημερινοί καταναλωτές κάνναβης έχουν χαμηλότερα
επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων από ότι  οι  μη χρήστες,  σύμφωνα με
μελέτη  του  2006[10].  Οι  ερευνητές  στο  McGill  University  στο  Μόντρεαλ
ανακάλυψαν  ότι  η  THC  σε  χαμηλές  δόσεις  μπορεί  να  χρησιμεύσει  ως
αντικαταθλιπτικό και να παράγει σεροτονίνη - αλλά διαπίστωσαν επίσης ότι οι
υψηλές  δόσεις  THC  μπορούν  να  επιδεινώσουν  τα  συμπτώματα  της
κατάθλιψης.  Τα  κανναβινοειδή  THC  και  CBD  είναι  γνωστό  ότι  ασκούν
καταπραϋντικά,  αντικαταθλιπτικά  και  αντιψυχωτικά  αποτελέσματα  στους
καταναλωτές τους.
[10] “Is Medical Marijuana an Effective Treatment for Depression, Bipolar Disorders, 
Anxiety, and Similar Mood Disorders?” (Είναι ιατρική χρήση της κάνναβης μια 
αποτελεσματική θεραπεία για την κατάθλιψη, τις διπολικές διαταραχές, το άγχος και 
παρόμοιες διαταραχές της διάθεσης;) 
http://medicalmarijuana.procon.org/view.answers.php?questionID=000226 
Γενική αναφορά (χωρίς σαφή υπέρ και κατά)
“Ο  Daniel  K.  Hall-Flavin,  MD,  consultant  στο  τμήμα  Department  of  Pyschiatry  and
Psychology στην Mayo Clinic, δήλωσε τα ακόλουθα στην ενότητα “Expert Answers” στην
ιστοσελίδα της Mayo Clinic σε απάντηση στην ερώτηση “Είμαι περίεργος σχετικά με την
κάνναβη. Μπορεί άραγε η κάνναβη να προκαλέσει κατάθλιψη; (πρόσβαση στις 11 Ιουνίου
2012):
Ορισμένες  έρευνες  υποδεικνύουν  ότι  οι  καπνιστές  κάνναβης  διαγιγνώσκονται  με
κατάθλιψη συχνότερα από ότι οι μη καπνιστές - ιδιαίτερα οι τακτικοί ή οι χρήστες που
κάνουν  βαριά  χρήση,  αλλά  δεν  φαίνεται  ότι  είναι  η  κάνναβη  που  προκαλεί  άμεση
κατάθλιψη,  είναι  πιθανό  οι  γενετικοί,  περιβαλλοντικοί  ή  άλλοι  παράγοντες  που
προκαλούν  κατάθλιψη  να  οδηγούν  επίσης  στη  χρήση  της  κάνναβης.  Για  παράδειγμα,
μερικοί άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούν την κάνναβη ως έναν τρόπο αντιμετώπισης
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των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.
Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι μεταξύ της κάνναβης και άλλων συνθηκών ψυχικής υγείας. Η
χρήση  κάνναβης  μπορεί  να  προκαλέσει  σχιζοφρένεια  ή  αποκόλληση  από  την
πραγματικότητα  (ψύχωση)  σε  ορισμένους  ανθρώπους.  Υπάρχουν  επίσης  ορισμένες
ενδείξεις ότι οι έφηβοι που κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας μπορεί να είναι πιο πιθανό να
χρησιμοποιούν κάνναβη από όσους δεν το κάνουν. Σχετικά με την χρήση της κάνναβης και
την κατάθλιψη, απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την καλύτερη κατανόηση αυτών
των ενώσεων.
Τελικά: Η χρήση της κάνναβης και η κατάθλιψη συνοδεύουν το ένα το άλλο συχνότερα
από ότι θα περίμενε κάνεις να γίνεται τυχαία, αλλά δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η
κάνναβη προκαλεί άμεσα κατάθλιψη”.

Το University Medical Center Utrecht, στην Ολλανδία, περιέγραψε τη κάνναβη
ως μια θεραπεία για την κατάθλιψη και για άλλες ψυχικές ασθένειες μετά τη
διεξαγωγή μελέτης στην οποία διαπιστώθηκε[11] ότι η THC μπορεί να αλλάξει
την ανταπόκριση σε αρνητικές εικόνες ή συναισθήματα ενεργοποιώντας το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα στον εγκέφαλο. Μια άλλη μελέτη[12] συνέδεσε
τη χρήση κάνναβης με τον σκοπό της βελτίωσης της γνωστικής λειτουργίας σε
άτομα που πάσχουν από διπολική διαταραχή.
[11] Bossong MG, van Hell HH, Jager G, Kahn RS, Ramsey NF, Jansma JM “The 
endocannabinoid system and emotional processing: a pharmacological fMRI study with 
∆9-tetrahydrocannabinol” (Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα και η συναισθηματική 
επεξεργασία: μια φαρμακολογική μελέτη fMRI με Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη) Eur 
Neuropsychopharmacol. 2013 Dec;23(12):1687-97.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23928295
Περίληψη
“Διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές όπως η μείζονα κατάθλιψη σχετίζονται με ανωμαλίες
στη  συναισθηματική  επεξεργασία.  Τα  στοιχεία  που  δείχνουν  ότι  εμπλέκεται  το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα στη συναισθηματική επεξεργασία και  επομένως πιθανώς
στις  σχετικές  ανωμαλίες,  αυξάνονται.  Στην  παρούσα  μελέτη  εξετάσαμε  το  ρόλο  του
ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στην επεξεργασία ερεθισμάτων με θετικό και αρνητικό
συναισθηματικό  περιεχόμενο  σε  υγιείς  εθελοντές.  Μια  μελέτη  φαρμακολογικής
λειτουργικής  απεικόνισης  μαγνητικής  τομογραφίας  (functional  magnetic  resonance
imaging,  fMRI)  διεξήχθη με  έλεγχο  με  εικονικό  φάρμακο,  διασταυρούμενο  σχεδιασμό,
διερευνώντας  τις  επιδράσεις  του  ενδοκανναβινοειδούς  αγωνιστή,  της  Δ9-
τετραϋδροκανναβινόλης  (THC),  στη  λειτουργία  του  εγκεφάλου  που  σχετίζεται  με  τη
συναισθηματική  επεξεργασία  σε  11  υγιή  άτομα.  Η  απόδοση  και  η  εγκεφαλική
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της αντιστοίχισης ερεθισμάτων με αρνητικό (“πρόσωπα
φόβου”) ή θετικό περιεχόμενο (“χαρούμενα πρόσωπα”) αξιολογήθηκαν μετά τη χορήγηση
του  εικονικού  φαρμάκου  και  της  THC.  Μετά  τη  χορήγηση  της  THC,  η  ακρίβεια  της
απόδοσης μειώθηκε σε ερεθίσματα με αρνητικό αλλά όχι και για ερεθίσματα με θετικό
συναισθηματικό περιεχόμενο. Η διαδικασία μας ενεργοποίησε ένα δίκτυο εγκεφαλικών
περιοχών που περιελάμβανε την αμυγδαλή, την τροχιακή μετωπική έλικα, τον ιππόκαμπο,
τον βρεγματικό έλικα, τον προμετωπιαίο φλοιό και τις περιοχές του ινιακού φλοιού. Η THC
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αλληλεπίδρασε  με  συναισθηματικό  περιεχόμενο,  καθώς  η  δραστηριότητα  σε  αυτό  το
δίκτυο μειώθηκε για αρνητικό περιεχόμενο, ενώ αυξήθηκε η δραστηριότητα για θετικό
περιεχόμενο. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χορήγηση THC μειώνει την αρνητική
μεροληψία στη συναισθηματική επεξεργασία. Αυτό προσθέτει ανθρώπινα στοιχεία για να
υποστηρίξει την υπόθεση ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα εμπλέκεται στη ρύθμιση
της συναισθηματικής επεξεργασίας. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν επίσης έναν πιθανό
ρόλο για το ενδοκανναβινοειδές σύστημα σε ανώμαλη συναισθηματική επεξεργασία και
μπορεί έτσι να είναι σχετικό με ψυχιατρικές διαταραχές όπως η μείζονα κατάθλιψη”.
[12] Raphael J. Braga, Katherine E. Burdick, Pamela DeRosse, Anil K. Malhotra “Cognitive 
and clinical outcomes associated with cannabis use in patients with bipolar I disorder” 
(Γνωστικά και κλινικά αποτελέσματα που συνδέονται με τη χρήση κάνναβης σε ασθενείς 
με διπολική διαταραχή Ι) Psychiatry Res. 2012 Dec 30; 200(0):242–245.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4408776/ 
Περίληψη
“Οι μελέτες που διερευνούν την επίδραση της χρήσης κάνναβης  στα διπολικά κλινικά
χαρακτηριστικά και τη νευρογνωσία είναι περιορισμένες. Σκοπός της παρούσας μελέτης
ήταν  η  σύγκριση  των  κλινικών  και  νευρογνωστικών  μέτρων  σε  άτομα  με  διπολική
διαταραχή  με  ιστορικό  διαταραχής  της  χρήσης  κάνναβης  (cannabis  use  disorder,  CUD)
έναντι  εκείνων χωρίς ιστορικό CUD.  Διεξήγαμε μια αναδρομική ανάλυση μιας μεγάλης
κοόρτης (N = 200) διπολικών ατόμων Ι, είτε με (CUD+, N = 50) είτε χωρίς (CUD-, N = 150)
ιστορικό CUD. Συγκρίναμε τις ομάδες σε κλινικές και δημογραφικές μεταβλητές, καθώς και
σε επιδόσεις σε νευρογνωστικές εξετάσεις. Οι ομάδες ασθενών δεν διέφεραν σε σχέση με
την ηλικία, την ηλικία εμφάνισης ή τη συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας. Σε σύγκριση
με την  ομάδα CUD,  η  ομάδα CUD+ είχε  υψηλότερο  ποσοστό  ανδρών και  μεγαλύτερο
ποσοστό ασθενών με ιστορικό ψύχωσης. Τα θέματα CUD+ επέδειξαν σημαντικά καλύτερη
απόδοση σε μέτρα προσοχής, ταχύτητας επεξεργασίας και μνήμης εργασίας. Το ιστορικό
της CUD σχετίζεται με ιστορικό ψύχωσης, υποδηλώνοντας φτωχή κλινική πρόγνωση. Είναι
ενδιαφέρον ότι οι διπολικοί ασθενείς με ιστορικό CUD είχαν καλύτερες νευρογνωστικές
επιδόσεις σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς ιστορικό CUD”.

Χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα, αλλά όσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
εξακολουθεί να ταξινομεί την κάνναβη ως μια ουσία του Πίνακα Ι, η έρευνα
θα συνεχίσει  να  είναι  περιορισμένη.  Επιπλέον,  η  κατάθλιψη  δεν  αποτελεί
προϋπόθεση για την απόκτηση σύστασης χρήσης κάνναβης στις περισσότερες
πολιτείες που έχουν νομοθεσία για την ιατρική χρήση της.  Παρ' όλα αυτά,
γνωρίζουμε ότι το στρες είναι μία από τις κύριες αιτίες της κατάθλιψης και η
μέτρια χρήση κάνναβης φαίνεται να μειώνει το άγχος και να σταθεροποιεί τις
διαθέσεις.
[13] “DRUG SCHEDULING” (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ) 
http://www.dea.gov/druginfo/ds.shtml 

Ο Samir Haj-Dahmane, ένας senior research scientist στο University at Buffalo’s
Research  Institute  on  Addictions,  που  μελετά  το  χρόνιο  άγχος  και  την
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κατάθλιψη[14], συμφωνεί: “Το χρόνιο στρες είναι μία από τις κύριες αιτίες της
κατάθλιψης”, λέει. “Η χρήση ενώσεων που προέρχονται από την κάνναβη για
την  αποκατάσταση  της  φυσιολογικής  ενδοκανναβινοειδούς  λειτουργίας  θα
μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στη σταθεροποίηση των διαθέσεων και
στη μείωση της κατάθλιψης”.
[14] “RIA neuroscience study points to possible use of medical marijuana for depression” 
(Η μελέτη RIA neuroscience υποδεικνύει την πιθανή ιατρική χρήση της κάνναβης για την 
κατάθλιψη)
http://www.buffalo.edu/news/releases/2015/02/004.html#sthash.fzsO0wAY.dpuf 
και Samir Haj-Dahmane, Roh-Yu Shen “Chronic Stress Impairs α1-Adrenoceptor-Induced 
Endocannabinoid-Dependent Synaptic Plasticity in the Dorsal Raphe Nucleus” (Το χρόνιο 
στρες παρεμποδίζει την επαγόμενη από τον α1-αδρενοϋποδοχέα εξαρτώμενη από την 
ενδοκανναβινοειδή συναπτική πλαστικότητα στον Dorsal Raphe Nucleus) J Neurosci. 2014 
Oct 29;34(44):14560–14570.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4212061/ 
Περίληψη
“Οι άλφα 1-αδρενεργικοί υποδοχείς (Alpha 1-adrenergic receptors, α1-ARs) ελέγχουν τη
δραστηριότητα  των  νευρώνων  σερτονίνης  (5-ΗΤ)  του  dorsal  raphe  nucleus  (DRn)  και
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση της ομοιόστασης διέγερσης και στρες. Ωστόσο,
ο  ακριβής  ρόλος  αυτών  των  υποδοχέων  στη  ρύθμιση  των  συνάψεων  γλουταμινικού
νευρώνων DRn 5-HT αρουραίου και αν η έκθεση στο χρόνιο στρες τροποποιεί μια τέτοια
ρύθμιση,  παραμένει  άγνωστη.  Στην  παρούσα  μελέτη  εξετάσαμε  τον  αντίκτυπο  του
χρόνιου  κατασταλτικού  στρες  επί  της  μεσολαβούμενης  από  α1-AR  ρύθμισης  των
συνάψεων γλουταμικού επί των νευρώνων DRn 5-ΗΤ. Διαπιστώσαμε ότι, στην κατάσταση
ελέγχου, η ενεργοποίηση των α1-ARs προκάλεσε μια εσωτερική ρευστή και μακροχρόνια
κατάθλιψη (long-term depression, LTD) συνάψεων γλουταμινικού νευρώνων DRn 5-ΗΤ. Η
α1-AR LTD ξεκίνησε με μετασυναπτικά a1-ARs αλλά μεσολαβείται από μείωση της έκλυσης
γλουταμικού.  Η  προσυναπτική  έκφραση  του  α1-AR  LTD  σηματοδοτήθηκε  από
αποικοδομομούμενα ενδοκανναβινοειδή (endocannabinoids,  eCBs).  Είναι  σημαντικό  ότι
διαπιστώσαμε ότι η χρόνια έκθεση στο στρες συγκράτησης μείωσε βαθιά το μέγεθος του
α1-AR  LTD  αλλά  δεν  είχε  καμία  επίδραση  στο  πλάτος  του  εισερχόμενου  ρεύματος
επαγόμενου από α1-AR. Το χρόνιο στρες συγκρατήσεως μείωσε επίσης την παρεμπόδιση
της EPSC από τον υποδοχέα CB1 και την επαγόμενη από αποπόλωση επαγώμενη από το
ΕCCB καταστολή της  διέγερσης.  Συγκεκριμένα,  αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι  το
χρόνιο  όριο  συγκράτησης  μειώνει  την  α1-AR  LTD  μειώνοντας  τη  λειτουργία  των
προσυναπτικών  υποδοχέων  CB1  και  αποκαλύπτει  ένα  νέο  μηχανισμό  με  τον  οποίο  η
νοραδρεναλίνη ελέγχει τη συναπτική δύναμη και την πλαστικότητα στο DRn. Παρέχουν
επίσης αποδείξεις ότι το χρόνιο άγχος επηρεάζει την σηματοδότηση του ECCB στο DRn, η
οποία μπορεί να συμβάλλει, τουλάχιστον εν μέρει, στην απορύθμιση της ομοιοστασίας
στρες”.

Κάνναβη και κατάθλιψη
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(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: LeafScience, “Marijuana and
Depression” https://www.leafscience.com/2017/12/21/marijuana-and-

depression/, HEALTH https://www.leafscience.com/topics/health/, DEC 21,
2017)

Οι ενώσεις στη κάνναβη έχουν βρεθεί ότι λειτουργούν ως αντικαταθλιπτικά.
Η  κατάθλιψη  είναι  μια  από  τις  πιο  συνήθεις  διαταραχές  της  διάθεσης.  Η
χαμηλή διάθεση και η θλίψη που προκαλείται από την κατάθλιψη μπορούν να
κάνουν την καθημερινή ζωή σχεδόν αδύνατη.

Πολλοί  άνθρωποι  πίστευαν  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  ότι  η  κάνναβη
βοηθάει στα συμπτώματα της κατάθλιψης. Μόλις πρόσφατα, οι επιστήμονες
έχουν αρχίσει να μελετούν ακριβώς το πώς η κάνναβη μπορεί να διευκολύνει
στα συμπτώματα κατάθλιψης.

Εδώ, συζητάμε την επιστημονική υποστήριξη για τη χρήση της κάνναβης στην
θεραπεία της κατάθλιψης.

Τι είναι η κατάθλιψη;
Η κατάθλιψη είναι  μια διαταραχή που έχει  ως συνέπεια μια πολύ χαμηλή
διάθεση,  μια  “πεσμένη”  διάθεση όπως λέμε,  καθιστώντας  τις  καθημερινές
δραστηριότητες όπως η εργασία, το φαγητό και ο ύπνος, πολύ πιο δύσκολες
από το κανονικό. Η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει έντονα τις σκέψεις και τα
συναισθήματα.

Τα  συμπτώματα  της  κατάθλιψης  περιλαμβάνουν  αίσθημα  θλίψης,  χαμηλή
ενέργεια, έλλειψη κινήτρων, δυσκολία συγκέντρωσης και ευερεθιστότητα.

Τα  άτομα  με  κατάθλιψη  συχνά  χάνουν  το  ενδιαφέρον  τους  για
δραστηριότητες  που  κάποτε  τις  απολάμβαναν  και  αρχίζουν  να  πιστεύουν
αρνητικά πράγματα για τον εαυτό τους. Είναι επίσης κοινό για τα άτομα με
κατάθλιψη  να  υποφέρουν  από  αγχώδεις  διαταραχές  ή  να  παρουσιάσουν
χρόνιο πόνο.

Παρόλο  που η  κατάθλιψη  είναι  μία  από  τις  πιο  συνήθεις  διαταραχές  της
ψυχικής υγείας, εξακολουθεί να είναι μια σοβαρή κατάσταση. Τα άτομα με
κατάθλιψη έχουν αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας.
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Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται συνήθως με συνδυασμό συνταγογραφούμενων
φαρμάκων  (αντικαταθλιπτικά)  και  ψυχοθεραπείας  όπως  η  CBT  (Cognitive
Behavioral Therapy / Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία).

Μπορεί η κάνναβη να βοηθήσει με την κατάθλιψη;
Η χρήση κάνναβης για τη θεραπεία της κατάθλιψης χρονολογείται από την
αρχαιότητα[1].  Σήμερα,  η  κάνναβη  δεν  συνταγογραφείται  συχνά  για  την
κατάθλιψη, αλλά πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν για τις
αντικαταθλιπτικές της επιδράσεις.
[1] Huang WJ, Chen WW, Zhang X “Endocannabinoid system: Role in depression, reward 
and pain control (Review)” (Ενδοκανnαβιnοειδές σύστημα: Ο ρόλος της κατάθλιψης, της 
ανταμοιβής και του ελέγχου του πόνου (ανασκόπηση)) Mol Med Rep. 2016 
Oct;14(4):2899-903.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27484193
Περίληψη
“Η κατάθλιψη και ο πόνος συνυπάρχουν σε σχεδόν το 80% των ασθενών και σχετίζονται
με την εξασθένιση της ποιότητας ζωής που συνδέεται με την υγεία, γεγονός που συχνά
συμβάλλει στην υψηλή θνησιμότητα. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ασθενών που πάσχουν
από  συνυπάρχουσα  κατάθλιψη  και  πόνο  δεν  ανταποκρίνονται  σε  φαρμακολογικές
θεραπείες που αντιμετωπίζουν πόνο ή κατάθλιψη, καθιστώντας αυτή τη διαταραχή συν-
νοσηρότητας ένα βαρύ φορτίο για τους ασθενείς και την κοινωνία. Στην αρχαιότητα, αυτή
η  συν-νοσηρότητα  κατάθλιψης-πόνου  αντιμετωπίστηκε  χρησιμοποιώντας  εκχυλίσματα
του φυτού Cannabis sativa, που είναι γνωστή τώρα ως κάνναβη και ο τρόπος δράσης της
Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης,  του  ενεργού  κανναβινοειδούς  συστατικού  της  κάνναβης,
μόλις πρόσφατα έγινε γνωστός, με την ταυτοποίηση κανναβινοειδούς υποδοχέα τύπου 1
(CB1)  και  τύπου  2  (CB2).  Οι  επακόλουθες  έρευνες  οδήγησαν  στην  ταυτοποίηση  των
ενδοκανναβινοειδών,  του  ανανδαμιδίου  και  της  2-αραχιδονυλογλυκερόλης,  τα  οποία
ασκούν κανναβινομιμητικά αποτελέσματα μέσω των υποδοχέων CB1 και CB2, οι οποίοι
εντοπίζονται  σε  προσυναπτικές  μεμβράνες  στο  κεντρικό  νευρικό  σύστημα  και  στους
περιφερειακούς  ιστούς  αντίστοιχα.  Αυτά  τα  ενδοκανναβινοειδή  παράγονται  από
μεμβρανικά λιπίδια και  είναι  λιπόφιλα μόρια τα οποία συντίθενται  κατά απαίτηση και
απομακρύνονται ταχέως μετά τη χρήση τους με υδρολυτικά ένζυμα. Οι κλινικές μελέτες
αποκάλυψαν  την  αλλοίωση  της  ενδοκανναβινοειδούς  σηματοδότησης  σε  ασθενείς  με
χρόνιο πόνο. Σημαντικές ενδείξεις υποδηλώνουν την εμπλοκή του ενδοκανναβινοειδούς
συστήματος  στην  πρόκληση  ισχυρών  επιδράσεων  στις  νευροδιαβιβαστικές,
νευροενδοκρινικές  και  φλεγμονώδεις  διεργασίες,  οι  οποίες  είναι  γνωστό  ότι
διαταράσσονται  κατά  την  κατάθλιψη  και  τον  χρόνιο  πόνο.  Διάφορα  συνθετικά
κανναβινομιμητικά  φάρμακα  αναπτύσσονται  για  τη  θεραπεία  του  πόνου  και  της
κατάθλιψης.  Ωστόσο,  ο  ακριβής  τρόπος  δράσης  των  ενδοκανναβινοειδών  σε
διαφορετικούς στόχους στο σώμα και για το αν τα αποτελέσματά τους στον πόνο και την
κατάθλιψη ακολουθούν τις ίδιες ή διαφορετικές οδούς, πρέπει να καθοριστεί”.

“Πολλοί  άνθρωποι  αναφέρουν  ότι  χρησιμοποιούν  αποτελεσματικά  την
κάνναβη για να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη”,  λέει  ο Dr.  Zachary Walsh,
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ένας  assistant  professor  ψυχολογίας  στο  University  of  British  Columbia,
επικεφαλής ενός ερευνητικού εργαστηρίου επικεντρωμένου στη κάνναβη και
την ψυχική υγεία.

Παρά την έλλειψη μελετών σε ανθρώπους, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η
κάνναβη μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της κατάθλιψης.

Μια μελέτη του 2009[2] διαπίστωσε ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα CB1
μπορεί να έχει αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα σε ζώα. Η THC είναι γνωστό
ότι ενεργοποιεί[3] τους υποδοχείς CB1, υποδηλώνοντας ότι μπορεί επίσης να
έχει αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα.
[2] Morrish AC, Hill MN, Riebe CJ, Gorzalka BB “Protracted cannabinoid administration 
elicits antidepressant behavioral responses in rats: role of gender and noradrenergic 
transmission” (Η παρατεταμένη χορήγηση κανναβινοειδών προκαλεί αντικαταθλιπτικές 
συμπεριφορικές αποκρίσεις σε αρουραίους: ρόλος του φύλου και νοραδρενεργική 
μετάδοση) Physiol Behav 2009 Aug 4;98(1-2):118-24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414024
Περίληψη
“Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενίσχυση της δραστικότητας του κανναβινοειδούς υποδοχέα
CB(1)  προκαλεί  αντιδράσεις  τύπου  αντικαταθλιπτικού  στην  δοκιμή  αναγκαστικής
κολύμβησης  (forced  swim  test,  FST).  Ωστόσο,  οι  επιδράσεις  της  χρόνιας  χορήγησης
κανναβινοειδών παραγόντων στην FST δεν είναι καλά χαρακτηρισμένες. Στο Πείραμα 1, ο
αγωνιστής  του υποδοχέα CB(1),  το  HU-210 (0,1  mg/kg)  χορηγήθηκε για 10 ημέρες σε
αρσενικούς αρουραίους, μετά από το οποίο τα ζώα εκτέθηκαν στην FST. Στο Πείραμα 2,
χρησιμοποιήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο. Εντούτοις, πριν από την FST, τα ζώα υποβάλλονταν
συγχρόνως σε θεραπεία με πραζοσίνη (1 mg/kg, ανταγωνιστής άλφα (1)-δρενοϋποδοχέα)
ή προπρανολόλη (2,5  mg/kg,  ανταγωνιστής βήτα-αδρενοϋποδοχέα).  Στο Πείραμα 3,  το
ίδιο πρωτόκολλο χρησιμοποιήθηκε σε αρσενικούς και θηλυκούς αρουραίους και ο ρόλος
της απόσυρσης φαρμάκου εξετάστηκε με χορήγηση του ανταγωνιστή υποδοχέα CB(1), το
ΑΜ251 (1 mg/kg) πριν από την FST. Το Πείραμα 1 αποκάλυψε ότι η χορήγηση  ΗU-210
προκάλεσε μείωση της ακινησίας και αύξηση της αγωνίας που ήταν ίδια με αυτή που
παρήγαγε η αντικαταθλιπτική δεσιπραμίνη (10 mg/kg). Το Πείραμα 2 αποκάλυψε ότι αυτό
το αποτέλεσμα εξασθενήθηκε τόσο από τους ανταγωνιστές άλφα- όσο και από τους β-
αδρενεργικούς  υποδοχέων,  υποδηλώνοντας  τη  νοραδρενεργική  εμπλοκή  σε  αυτό  το
προφίλ που μοιάζει  με αντικαταθλιπτικό. Το Πείραμα 3 έδειξε ότι  η χορήγηση  ΗU-210
παρήγαγε  αντικαταθλιπτική  απόκριση  τόσο  σε  αρσενικά  όσο  και  σε  θηλυκά,  η  οποία
εξασθενήθηκε από την επαγωγή της καταβυθισμένης απόσυρσης. Αυτά τα αποτελέσματα
δείχνουν  ότι  η  παρατεταμένη  χορήγηση  ενός  αγωνιστή  υποδοχέα  CB(1)  παράγει  μια
αντιδρώσα-παρόμοια  απόκριση  στην  FST  και  στα  δύο  φύλα,  η  οποία  φαίνεται  ότι
περιλαμβάνει το νοραδρενεργικό σύστημα”.
[3] T Gómez del Pulgar, G Velasco, M Guzmán “The CB1 cannabinoid receptor is coupled to
the activation of protein kinase B/Akt” (Ο υποδοχέας κανναβινοειδούς CB1 συζευγνύεται 
με την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης Β/Αkt) Biochem J. 2000 Apr 15;347(Pt 
2):369–373.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1220968/
Περίληψη
“Τα  κανναβινοειδή  ασκούν  τα  περισσότερα  από  τα  αποτελέσματά  τους  στο  κεντρικό
νευρικό  σύστημα  μέσω  του  CB(1)  υποδοχέα  κανναβινοειδών.  Αυτός  ο  υποδοχέας
συζευγμένος με Ο-πρωτεΐνη έχει  αποδειχθεί  ότι  είναι  λειτουργικά συζευγμένος με την
αναστολή  της  αδενυλικής  κυκλάσης,  τη  διαμόρφωση  των  διαύλων  ιόντων  και  την
ενεργοποίηση  της  εξωκυτταρικής-ρυθμιζόμενης  κινάσης.  Χρησιμοποιώντας  κύτταρα
ωοθήκης  κινέζικου  χάμστερ  σταθερά  δια-μολυσμένα  με  το  cDNA  υποδοχέα  CB(1)
δείχνουμε εδώ ότι η Δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), το κύριο δραστικό συστατικό
της κάνναβης,  επάγει  την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης Β/Akt  (protein kinase
B/Akt, ΡΚΒ). Αυτή η επίδραση της THC ασκήθηκε επίσης από το ενδογενές κανναβινοειδές
ανανδαμίδιο και τα συνθετικά κανναβινοειδή CP-55940 και HU-210 και παρεμποδίστηκε
από τον επιλεκτικό ανταγωνιστή CB(1) SR141716. Η τοξίνη του κοκκύτη και η βορτμαννίνη
(wortmannin) ανέστειλαν την ενεργοποίηση της PKB από τον υποδοχέα CB(1), δείχνοντας
τη  διαδοχική  εμπλοκή  πρωτεΐνης  G(i)/G(o)  και  3'-κινάσης  φωσφοϊνοσιτίδης.  Η
λειτουργικότητα της προκαλούμενης από κανναβινοειδές διέγερσης της ΡΚΒ αποδείχθηκε
από την αυξημένη φωσφορυλίωση της σερίνης 21 κινάσης συνθάσης γλυκογόνου-3 που
παρατηρήθηκε σε κύτταρα που υπέστησαν αγωγή με κανναβινοειδές και την πρόληψή της
από SR141716 και βορτμαννίνη. Τα κανναβινοειδή ενεργοποίησαν την ΡΚΒ στην κυτταρική
σειρά ανθρώπινου αστροκυττάματος U373 MG, η οποία εκφράζει τον CB(1) υποδοχέα,
αλλά όχι στην ανθρώπινη προμυελοκυτταρική κυτταρική σειρά HL-60, η οποία εκφράζει
τον CB(2) υποδοχέα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ενεργοποίηση της ΡΚΒ μπορεί να είναι
υπεύθυνη  για  ορισμένες  από  τις  επιδράσεις  των  κανναβινοειδών  σε  κύτταρα  που
εκφράζουν τον CB(1) υποδοχέα”.

Η κάνναβη μπορεί επίσης να βοηθήσει στη θεραπεία της κατάθλιψης με την
αύξηση της σεροτονίνης[4]  στον εγκέφαλο.  Η σεροτονίνη είναι  μια φυσική
χημική ουσία του εγκεφάλου που ελέγχει τη διάθεση, τον ύπνο και την όρεξη.
Είναι  η  χημική  ουσία  του  εγκεφάλου  που  στοχεύουν  τα  περισσότερα
αντικαταθλιπτικά φάρμακα.
[4] “Marijuana and Serotonin: What’s The Link?” (Κάνναβη και Σεροτονίνη: Ποια είναι η 
σύνδεση;) https://www.leafscience.com/2017/11/29/marijuana-serotonin-whats-link/ 

Μια  μελέτη  του 2007[5]  διαπίστωσε ότι  ενεργοποιώντας  τη  σεροτονίνη,  η
κάνναβη μπορεί να λειτουργήσει ως αντικαταθλιπτικό στα ζώα.
[5] Bambico FR, Katz N, Debonnel G, Gobbi G “Cannabinoids elicit antidepressant-like 
behavior and activate serotonergic neurons through the medial prefrontal cortex” (Τα 
κανναβινοειδή προκαλούν συμπεριφορά που μοιάζει με αντικαταθλιπτικό και 
ενεργοποιούν τους σεροτονινεργικούς νευρώνες μέσω του έσω προμετωπιαίου φλοιού) J 
Neurosci. 2007 Oct 24;27(43):11700-11.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17959812
Περίληψη
“Προκλινικές  και  κλινικές  μελέτες  δείχνουν  ότι  η  κάνναβη  ρυθμίζει  τη  διάθεση  και
διαθέτει  αντικαταθλιπτικές  ιδιότητες,  μεσολαβούμενες από την αγωνιστική δράση των
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κανναβινοειδών στους κεντρικούς υποδοχείς CB1 (CB1Rs). Η δράση των αγωνιστών CB1R
στο σύστημα σεροτονίνης (5-ΗΤ), το κύριο σύστημα πομπού που εμπλέκεται στον έλεγχο
της διάθεσης και εμπλέκεται στον μηχανισμό δράσης των αντικαταθλιπτικών, παραμένει
εντούτοις  κακώς  κατανοητό.  Σε  αυτή  τη  μελέτη,  αποδείξαμε  ότι  σε  χαμηλές  δόσεις  ο
αγωνιστής  CB1R,  το  WIN55,212-2  [R(+)-[2,3-dihydro-5-methyl-3-
[(morpholinyl)]pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazinyl]-(1-naphthalenyl)  methanone  mesylate]
ασκεί  ισχυρές  αντικαταθλιπτικές  ιδιότητες  στην  δοκιμασία  αναγκαστικής  κολύμβησης
αρουραίου  (forced-swim  test,  FST).  Αυτή  η  επίδραση  εξαρτάται  από  το  CB1R  επειδή
παρεμποδίστηκε από τον ανταγωνιστή CB1R rimonabant και είναι διαμεσολαβούμενη από
5-ΗΤ επειδή καταργήθηκε με προκατεργασία με τον παράγοντα που καταστρέφει 5-ΗΤ
παραχλωροφαινυλαλανίνη.  Στη  συνέχεια,  χρησιμοποιώντας  in  vivo  ηλεκτροφυσιολογία,
δείξαμε ότι οι χαμηλές δόσεις WIN55,212-2 εξαρτώνται από την ενίσχυση της νευροειδούς
δραστηριότητας 5-ΗΤ του ραχιαίου πυρήνα της ραφής (dorsal raphe nucleus) μέσω ενός
εξαρτώμενου  από  CB1R  μηχανισμού.  Αντίθετα,  υψηλές  δόσεις  WIN55,212-2  ήταν
αναποτελεσματικές στην FST και μειώθηκε η 5-ΗΤ νευρωνική δραστηριότητα μέσω ενός
μηχανισμού ανεξάρτητου από CB1R. Η επαγόμενη από τον αγωνιστή CB1R ενίσχυση της 5-
ΗΤ νευρωνικής δραστηριότητας καταργήθηκε με ολική ή μεσαία προ-προσθιοπική, αλλά
όχι με πλευρική, διατομή. Περαιτέρω, η νευρωνική δραστηριότητα 5-ΗΤ ενισχύθηκε με
την  τοπική  μικροέγχυση  του  WIN55,212-2  στον  μεσοκοιλιακό  προμετωπιαίο  φλοιό
(ventromedial  prefrontal  cortex,  mPFCv)  αλλά  όχι  με  την  τοπική  μικροέγχυση  του
WIN55,212-2  στον  πλευρικό  προμετωπιαίο  φλοιό.  Παρομοίως,  η  μικροέγχυση  του
WIN55,212-2 στον mPFCv παρήγαγε ένα CB1R-εξαρτώμενο αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα
στην  FST.  Αυτά  τα  αποτελέσματα  καταδεικνύουν  ότι  οι  CB1R  αγωνιστές  έχουν
αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και ρυθμίζουν την 5-ΗΤ νευρωνική δραστηριότητα μέσω του
mPFCv”.

Το σώμα φτιάχνει ενώσεις γνωστές ως ενδοκανναβινοειδή που λειτουργούν
με  παρόμοιο  τρόπο  με  αυτές  στην  κάνναβη.  Μια  μελέτη  του  2015[6]
διαπίστωσε  ότι  η  αύξηση  του  ανανδαμιδίου,  ενός  από  αυτά  τα  φυσικά
κανναβινοειδή, μπορεί να οδηγήσει σε αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα.
[6] Bambico FR, Duranti A, Nobrega JN, Gobbi G “The fatty acid amide hydrolase inhibitor 
URB597 modulates serotonin-dependent emotional behaviour, and serotonin1A and 
serotonin2A/C activity in the hippocampus” (Ο αναστολέας URB597 της υδρολάσης 
αμιδίου λιπαρού οξέος ρυθμίζει την εξαρτώμενη από σεροτονίνη συναισθηματική 
συμπεριφορά και τη δραστικότητα σεροτονίνης1Α και σεροτονίνης2Α/C στον ιππόκαμπο) 
Eur Neuropsychopharmacol. 2016 Mar;26(3):578-90.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26747370
Περίληψη
“Ο  αναστολέας  URB597  της  υδρολάσης  αμιδίου  λιπαρού  οξέος  (fatty  acid  amide
hydrolase,  FAAH)  αυξάνει  το  ανανδαμίδιο,  με  αποτέλεσμα  την  αντικαταθλιπτική  /
αγχολυτική  δράση,  πιθανώς  μέσω  της  διαμεσολαβούμενης  από  CB1  υποδοχέα
διαμόρφωσης νευροδιαβίβασης σεροτονίνης (5-ΗΤ) και νορεπινεφρίνης (ΝΕ). Ωστόσο, η
σχετική  σημασία  των  συστημάτων  5-ΗΤ  και  ΝΕ  σε  αυτά  τα  αποτελέσματα  και  στις
επιδράσεις  του  URB597  στους  μετασυναπτικούς  υποδοχείς  5-ΗΤ  παραμένει  να
καθοριστεί.  Χρησιμοποιώντας  συμπεριφορικές  και  ηλεκτροφυσιολογικές  προσεγγίσεις
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αξιολογήσαμε τις επιδράσεις της οξείας και επαναλαμβανόμενης θεραπείας με URB597
στις  αποκρίσεις  που  προβλέπουν  την  αντικαταθλιπτική  /  αγχολυτική  δράση  και  στην
ευαισθησία  υποδοχέα  5-ΗΤ1Α  και  5-ΗΤ2Α/C  του  ιπποκάμπου.  Η  οξεία  ή  μονόπλευρη
θεραπεία  URB597,  σε  σύγκριση  με  το  όχημα,  μείωσε  την  ακινησία  στη  δοκιμή
αναγκαστικής  κολύμβησης  (forced  swim  test,  FST),  αύξησε  τις  επισκέψεις  ανοιχτού
βραχίονα  στον  ανυψωμένο  λαβύρινθο  και  συντόμευσε  την  καθυστέρηση  τροφής  στη
δοκιμασία novelty-suppressed feeding test (NSFT). Η επανειλημμένη θεραπεία με URB597
απέδωσε πιο έντονες συμπεριφορικές επιδράσεις,  οι  οποίες συσχετίστηκαν με αύξηση
του νευροτροφικού παράγοντα που προέρχεται από τον ιππόκαμπο (hippocampal brain-
derived  neurotrophic  factor,  BDNF).  Ο  αναστολέας  σύνθεσης  5-ΗΤ  παρα-
χλωροφαινυλαλανίνης (para-chlorophenylalanine, pCPA), αλλά όχι η ΝΕ νευροτοξίνη N-(2-
chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine  (DSP4)  παρεμπόδιζε  URB597  μεσολαβούμενη
αντικαταθλιπτική  /  NSFT,  ενώ  το  DSP4  δεν  επηρέασε  περαιτέρω  την  URB597-
μεσολαβούμενη  αύξηση  στην  έκλυση  5-ΗΤ  νευρώνων.  Η  επανειλημμένη  χορήγηση
URB597 μείωσε την πυραμιδική πυροδότηση του ιππόκαμπου σε απόκριση της διέγερσης
5-ΗΤ2Α/C και  5-ΗΤ1Α  με  1-[2,5-dimethoxy-4-iodophenyl]-2-aminopropane  (DOI)  και  8-
hydroxy-2-dipropylaminotetralin  (8-ΟΗ-ΟΡΑΤ),  αντιστοίχως,  υποδεικνύοντας  πλαστική
προσαρμογή αυτών των υποδοχέων. Οι επιδράσεις της οξείας και επαναλαμβανόμενης
χορήγησης URB597 στην πυροδότηση των κυττάρων του ιππόκαμπου σε απόκριση της DOI
ή της 8-ΟΗ-ΟΡΑΤ ήταν παρόμοιες σε μέγεθος και  ένταση με την σιταλοπράμη θετικού
μάρτυρα.  Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι  το  URB597 δρα,  άμεσα ή έμμεσα,  στο
σύστημα 5-ΗΤ, αυξάνει την έκφραση του ιπποκάμπου BDNF και τροποποιεί τη λειτουργία
5-ΗΤ1Α και 5-ΗΤ2Α/C”.

THC vs. CBD για την κατάθλιψη
Οι Επιδράσεις της THC
Η μελέτη της  THC και  της  κατάθλιψης  είναι  περιορισμένη,  αλλά η  έρευνα
μέχρι  τώρα  έχει  δείξει  ότι  η  THC  μπορεί  να  βοηθήσει  στη  θεραπεία  της
κατάθλιψης.

Μια  μελέτη  του  2010[7]  διαπίστωσε  ότι  η  THC  μπορεί  να  δράσει  ως
αντικαταθλιπτικό στα ζώα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια βέλτιστη
δόση και  ότι  η THC πάνω ή κάτω από τη βέλτιστη δόση θα μπορούσε να
καταστήσει την κατάθλιψη χειρότερη.
[7] El-Alfy AT, Ivey K, Robinson K, Ahmed S, Radwan M, Slade D, Khan I, ElSohly M, Ross S 
“Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids 
isolated from Cannabis sativa L” (Αντικαταθλιπτικού τύπου επίδραση της Δέλτα-
τετραϋδροκανναβινόλης και άλλων απομονωμένων κανναβινοειδών από το φυτό 
Cannabis sativa L.) Pharmacol Biochem Behav. 2010 Jun;95(4):434-42.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332000
Περίληψη
“Έχει αναφερθεί  η αντικαταθλιπτική δράση της κάνναβης καθώς και  η αλληλεπίδραση
μεταξύ των αντικαταθλιπτικών και του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος. Η μελέτη αυτή
διεξήχθη για να εκτιμηθεί η δραστικότητα της Δέλτα(9)-THC και άλλων κανναβινοειδών
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που μοιάζουν να είναι τύπου αντικαταθλιπτικά. Τα κανναβινοειδή αξιολογήθηκαν αρχικά
στην δοκιμασία tetrad ποντικού για τον προσδιορισμό των δόσεων που δεν προκαλούν
υποθερμία  ή  καταληψία.  Οι  δοκιμές  αυτόματης  αναγκαστικής  κολύμβησης  με  ποντίκι
(forced swim test, FST) και αναστολής ουράς (tail suspension test, TST) χρησιμοποιήθηκαν
για  τον  προσδιορισμό  της  αντικαταθλιπτικής  δράσης.  Σε  δόσεις  που  δεν  είχαν
υποθερμικές και καταληπτικές επιδράσεις (1,25, 2,5 και 5 mg/kg, ip), τόσο η Δέλτα(9)-THC
όσο και  η  Δέλτα(8)-THC εμφάνισαν μια  απόκριση σχήματος  U  στην  δόση με μόνο την
Δέλτα(9)-THC να παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα παρόμοια με τα αντικαταθλιπτικά
σε 2,5 mg/kg (p <0,05) στο FST. Τα κανναβινοειδή κανναβιγερόλη (CBG) και κανναβινόλη
(CBN) δεν παρήγαγαν δράσεις παρόμοιες με αντικαταθλιπτικά μέχρι τα 80 mg/kg στο FST
ποντικού, ενώ η κανναβιχρωμένη (CBC) και η κανναβιδιόλη (CBD) παρουσίασαν σημαντική
επίδραση στα 20 και 200 mg/kg αντίστοιχα (p <0,01). Η δράση της Δέλτα(9)-THC και της
CBC ως αντικαταθλιπτικά επιβεβαιώθηκε περαιτέρω στο TST. Η Δέλτα(9)-THC εμφάνισε
την ίδια δοσολογική απόκριση σχήματος U με σημαντική δράση αντικαταθλιπτικού τύπου
στα 2,5 mg/kg (p <0,05) ενώ η CBC είχε σαν αποτέλεσμα μια σημαντική εξαρτώμενη από
τη δόση μείωση στην ακινησία σε δόσεις 40 και 80 mg/kg (p <0,01). Τα αποτελέσματα
αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η Δέλτα(9)-THC και άλλα κανναβινοειδή ασκούν ενέργειες
παρόμοιες με αντικαταθλιπτικά και έτσι μπορούν να συμβάλουν στις συνολικές ιδιότητες
ανύψωσης της διάθεσης της κάνναβης”.

Επειδή αυτή η βέλτιστη δόση είναι πιθανόν διαφορετική για τον καθένα, οι
άνθρωποι που αυτο-θεραπεύουν την κατάθλιψή τους θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να δοκιμάσουν μερικές διαφορετικές δόσεις THC
για να βρουν αυτό που τους ταιριάζει καλύτερα.

Μια  μελέτη  του  2012[8]  διαπίστωσε  ότι  η  μακροχρόνια  θεραπεία  με  THC
αύξησε  το  BDNF  (Brain-derived  neurotrophic  factor  /  νευροτροφικός
παράγοντας  εγκεφαλικής  προέλευσης)  -  μια  πρωτεΐνη  του  εγκεφάλου που
είναι σε χαμηλότερα από το κανονικό επίπεδα στα άτομα με κατάθλιψη. Αυτή
η  αύξηση  του  BDNF  με  THC  είχε  ως  αποτέλεσμα  αντικαταθλιπτικές
επιδράσεις.
[8] Elbatsh MM1, Moklas MA, Marsden CA, Kendall DA “Antidepressant-like effects of Δ9-
tetrahydrocannabinol and rimonabant in the olfactory bulbectomised rat model of 
depression” (Παρεκκλίνουσες επιδράσεις της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης και του 
rimonabant στο μοντέλο της κατάθλιψης με οσφρητικό βολβοτομημένο αρουραίο) 
Pharmacol Biochem Behav. 2012 Aug;102(2):357-65.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22634064
Περίληψη
“Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα σηματοδότησης είναι ευρέως αποδεκτό ότι παίζει ρόλο
στον έλεγχο της συναισθηματικής κατάστασης. Τα φυτικά κανναβινοειδή είναι γνωστό ότι
έχουν συμπεριφορικές επιδράσεις σε ζώα και ανθρώπους και ο ανταγωνιστής υποδοχέα
κανναβινοειδούς  CB(1)  rimonabant  έχει  πρόσφατα  αποδειχθεί  ότι  κατακρημνίζει
συμπτώματα παρόμοια με αυτά της κατάθλιψης σε υποκείμενα κλινικών δοκιμών. Σκοπός
της  παρούσας  μελέτης  ήταν  η  διερεύνηση  των  συμπεριφορικών  και  νευροχημικών
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επιδράσεων  της  χρόνιας  χορήγησης  της  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης  (THC)  και  του
rimonabant  σε  αρουραίους  ανέπαφους  και  σε  οσφρητικά  βολβοτομημένους  (olfactory
bulbectomised, ΟΒ) που χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλο κατάθλιψης. Όπως αναμενόταν, οι
αρουραίοι OB ήταν υπερδραστικοί στο ανοικτό πεδίο. Επαναλαμβανόμενη THC (2 mg/kg,
ενδοφλέβια  μία  φορά  κάθε  48  ώρες  για  21  ημέρες)  και  rimonabant  (5  mg/kg,
ενδοφλεβίως  κάθε  48  ώρες  για  21  ημέρες)  μείωσαν  αυτήν  την  υπερδραστηριότητα,
χαρακτηριστική των κλινικά αποτελεσματικών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων.  Σε άθικτα
ζώα,  η  χρόνια  THC  αύξησε  τα  επίπεδα  έκφρασης  του  νευροτροφικού  παράγοντα
εγκεφαλικής  προέλευσης  (BDNF)  στον  ιππόκαμπο  και  τον  μετωπιαίο  φλοιό,  αλλά  το
rimonabant  δεν  είχε  καμία  επίδραση.  Το  Rimonabant  αύξησε  τα  επίπεδα  των
φωσφορυλιωμένων  εξωκυτταρικών  σηματοδοτούμενων  κινάσεων  (p-ERKs(1/2))  στον
ιππόκαμπο και  στον προμετωπιαίο φλοιό και  η  THC επίσης αύξησε την έκφραση στον
μετωπιαίο  φλοιό.  Η  OB  δεν  επηρέασε  την  έκφραση του  BDNF  ή  του  p-ΕΚΚ(1/2)  στον
ιππόκαμπο ή στον μετωπιαίο φλοιό και σε αντίθεση με τα ανέπαφα ζώα, ούτε η THC, ούτε
το rimonabant άλλαξαν την έκφραση στους OB αρουραίους. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν
συμπεριφορικές  ιδιότητες  παρόμοιες  με  αντικαταθλιπτικά  τόσο  της  THC  όσο  και  του
rimonabant στους OB αρουραίους, παρόλο που απαιτούνται πρόσθετες μελέτες για να
διευκρινιστεί  η  σχέση  μεταξύ  των  χρόνιων  επιδράσεων  των  κανναβινοειδών  σε  άλλα
προκλινικά μοντέλα και στην ανθρώπινη κατάθλιψη”.

Οι Επιδράσεις της CBD
Υπάρχει περισσότερη έρευνα για τα αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα του μη
ψυχοτρόπου κανναβινοειδούς CBD. Συνολικά, οι μελέτες δείχνουν ότι η CBD
μπορεί να βοηθήσει στην κατάθλιψη.

Μια μελέτη του 2014[9] εξέτασε όλες τις μελέτες σε ζώα σχετικά με την CBD
και  την  κατάθλιψη  και  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  CBD  μπορεί  να
λειτουργήσει ως αποτελεσματικό αντικαταθλιπτικό.
[9] Carrión O, Crippa JA, Zuardi AW, Nardi AE, Silva AC “Antidepressant-like and anxiolytic-
like effects of cannabidiol: a chemical compound of Cannabis sativa” (Αντικαταθλιπτικά 
και αγχολυτικά αποτελέσματα της κανναβιδιόλης: μια χημική ένωση της Cannabis sativa) 
CNS Neurol Disord Drug Targets. 2014;13(6):953-60.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24923339
Περίληψη
“Το  άγχος  και  η  κατάθλιψη είναι  παθολογίες  που  επηρεάζουν  τα  ανθρώπινα  όντα  σε
πολλές  πτυχές  της  ζωής,  συμπεριλαμβανομένης  της  κοινωνικής  ζωής,  της
παραγωγικότητας και της υγείας. Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι συστατικό μη ψυχομιμητικό
του φυτού της Cannabis sativa με μεγάλο ψυχιατρικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων
των χρήσεων ως αντικαταθλιπτικού-τύπου και ως αγχολυτικού-τύπου. Σκοπός αυτής της
μελέτης είναι η ανασκόπηση των μελετών ζωικών μοντέλων που χρησιμοποιούν CBD ως
μια ένωση που μοιάζει  με αγχολυτικό και  αντικαταθλιπτικό.  Μελέτες  που αφορούσαν
πειραματόζωα, πραγματοποιώντας ποικίλα πειράματα στις προαναφερθείσες διαταραχές,
όπως η δοκιμή αναγκαστικής  κολύμβησης (forced swimming test,  FST),  ο  ανυψωμένος
λαβύρινθος (elevated plus maze, EPM) και η δοκιμασία σύγκρουσης Vogel (Vogel conflict
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test,  VCT),  υποδηλώνουν  ότι  η  CBD  παρουσίασε  αντι-άγχους  και  αντικαταθλιπτικές
επιδράσεις  σε  πειραματόζωα.  Τα  πειράματα  με  CBD  έδειξαν  μη  ενεργοποίηση  των
νευροϋποδοχέων  CB1  και  CB2.  Οι  περισσότερες  από  τις  μελέτες  κατέδειξαν  καλή
αλληλεπίδραση μεταξύ της CBD και του 5-HT1A νευρο-υποδοχέα”.

Μια  μελέτη  2016[10]  επίσης  διαπίστωσε  ότι  η  CBD  μπορεί  να  δράσει  ως
αντικαταθλιπτικό,  πιθανότατα  ενεργοποιώντας  τόσο  τα  συστήματα
ενδοκανναβινοειδών όσο και των σεροτονινών.
[10] Sartim AG, Guimarães FS, Joca SR “Antidepressant-like effect of cannabidiol injection 
into the ventral medial prefrontal cortex-Possible involvement of 5-HT1A and CB1 
receptors” (Επίδραση τύπου αντικαταθλιπτικού της έγχυσης κανναβιδιόλης στον κοιλιακό 
μεσαίο προμετωπιαίο φλοιό-Πιθανή εμπλοκή των υποδοχέων 5-ΗΤ1Α και CB1) Behav 
Brain Res. 2016 Apr 15;303:218-27.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26801828
Περίληψη
“ΣΚΕΠΤΙΚΟ: Η συστηματική χορήγηση της κανναβιδιόλης (CBD), το κύριο μη ψυχομιμητικό
συστατικό της Cannabis sativa, προκαλεί αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα. Ο μηχανισμός
δράσης της CBD πιστεύεται ότι περιλαμβάνει την ενεργοποίηση υποδοχέων 5-ΗΤ1Α και τη
ρύθμιση  των  επιπέδων  ενδοκανναβινοειδών  με  επακόλουθη  ενεργοποίηση  CB1.  Οι
περιοχές  του  εγκεφάλου  που  εμπλέκονται  σε  επαγόμενες  από  CBD  αντικαταθλιπτικά
αποτελέσματα παραμένουν άγνωστες. Ο κοιλιακός μεσαίος προμετωπικός φλοιός (ventral
medial prefrontal cortex, vmPFC), ο οποίος περιλαμβάνει τις infralimbic (IL) και prelimbic
(PL) υποπεριφέρειες, λαμβάνει πυκνή σεροτονινεργική ενδυνάμωση και παίζει σημαντικό
ρόλο στις ανταποκρίσεις στρες.
ΣΚΟΠΟΣ: Για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η χορήγηση της CBD εντός του IL ή του PL θα
επάγει ένα παρόμοιο με αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα μέσω της ενεργοποίησης 5-ΗΤ1Α
και CB1.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι αρουραίοι έλαβαν μικροενθέσεις ενδο-IL ή -PL CBD (10-60 nmol/side, 8-OH-
DPAT (5-ΗΤ1Α αγωνιστής, 5-10 nmol/side), ανανδαμίδιο (ΑΕΑ, 0,5 pmol/side) ή όχημα (0,2
μl/side) και υποβλήθηκαν σε δοκιμές αναγκαστικής κολύμβησης (forced swimming  test,
FST) ή σε ανοικτού πεδίου (open field  test, OFT). Ανεξάρτητες ομάδες που υποβλήθηκαν
σε  αγωγή  με  CBD  υποβλήθηκαν  προηγουμένως  σε  αγωγή  με  WAY100635  (10,  30
nmol/side,  ανταγωνιστής  5-ΗΤ1Α)  ή  ΑΜ251  (10  pmol/side,  CB1  ανταγωνιστής)  και
υποβλήθηκαν στις ίδιες δοκιμασίες. Μία επιπλέον ομάδα υποβλήθηκε σε επεξεργασία με
WAY100635 ακολουθούμενη από ανανδαμίδιο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση CBD (PL:  10-60 nmol,  IL:  45-60 nmol)  και  8-ΟΗ-DΡΑΤ (10
nmol)  μείωσε  σημαντικά  τον  χρόνο  ακινησίας  στο  FST,  χωρίς  να  αλλάξουν  κινητική
δραστηριότητα στο OFT. Το WAY100635 (30 nmol) δεν προκάλεσε επίδραση per se αλλά
μπλοκάρισε τα αποτελέσματα CBD, 8-OH-DPAT και AEA. Επιπλέον, το AM251 απέκλεισε τα
αποτελέσματα CBD.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: η χορήγηση της CBD στο vmPFC επάγει αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα
πιθανώς μέσω έμμεσης ενεργοποίησης των υποδοχέων CB1 και 5-HT1A”.

Έχουν  υπάρξει  επίσης  μερικές  μελέτες  για  το  ποια  συμπτώματα  της
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κατάθλιψης είναι σε θέση η CBD να ανακουφίσει. Μια μελέτη του 2016[11]
διαπίστωσε ότι η CBD μπορεί να θεραπεύσει την ανηδονία, το σύμπτωμα της
κατάθλιψης  που  προκαλεί  την  απώλεια  της  ικανότητας  των  ανθρώπων  να
αισθάνονται την ευχαρίστηση.
[11] Shoval G, Shbiro L, Hershkovitz L, Hazut N, Zalsman G, Mechoulam R, Weller A 
“Prohedonic Effect of Cannabidiol in a Rat Model of Depression” (Προηδονική επίδραση 
της κανναβιδιόλης σε μοντέλο κατάθλιψης αρουραίων) Neuropsychobiology. 
2016;73(2):123-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27010632
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Τα συσσωρευμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η κανναβιδιόλη (CBD) μπορεί να
είναι  αποτελεσματικός  και  ασφαλής  αγχολυτικός  παράγοντας  και  πιθανώς  επίσης  και
αντικαταθλιπτικός.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει περαιτέρω αυτές τις ιδιότητες της
CBD χρησιμοποιώντας τον “σαν καταθλιπτικό” Wistar-Kyoto (WKY) αρουραίο, εστιάζοντας
στην επίδραση της ουσίας στις συμπεριφορές που μοιάζουν με ανηδονία.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Σαράντα οκτώ WKY και 48 μάρτυρες Wistar ενήλικων αρσενικών αρουραίων
τους χορηγήθηκε από το στόμα CBD (15, 30 και 45 mg/kg) ή όχημα. Χρησιμοποιήθηκε η
δοκιμή προτιμήσεως σακχαρίνης (saccharin preference test, SPT), η δοκιμή ανυψωμένου
λαβυρίνθου  (elevated  plus  maze,  EPM)  και  η  δοκιμή  εξερεύνησης  νέου  αντικειμένου
(novel object exploration. NOE).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η CBD έδειξε μια πρόδηλη επίδραση στους αρουραίους WKY στα 30
mg/kg στο SPT. Στο NOE, η CBD αύξησε την εξερεύνηση του νέου αντικειμένου και της
κινητικότητας στα 45 mg/kg και της αυξημένης κινητικότητας στα 15 mg/kg, γεγονός που
υποδηλώνει βελτίωση της χαρακτηριστικής χαμηλής κινητικότητας των αρουραίων WKY
για διερεύνηση. Δεν παρατηρήθηκε παρόμοια επίδραση σε οποιαδήποτε δόση στο EPM ή
στη συμπεριφορά ανοικτού πεδίου στην εξοικείωση με την ΝΟΕ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτά τα ευρήματα επεκτείνουν την περιορισμένη γνώση σχετικά με την
αντικαταθλιπτική επίδραση της CBD, που παρουσιάζεται τώρα για πρώτη φορά σε ένα
γενετικό μοντέλο κατάθλιψης. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η CBD μπορεί να
είναι ευεργετική για τη θεραπεία της κλινικής κατάθλιψης και άλλων καταστάσεων με
προεξέχουσα ανηδονία”.

Κάνναβη vs. Aντικαταθλιπτικών
Ενώ οι  ερευνητές δεν  μπορούν να επιβεβαιώσουν πλήρως εάν η  κάνναβη
είναι  αποτελεσματική  για  τη  θεραπεία  της  κατάθλιψης,  ο  Dr.  Walsh
επισημαίνει ότι τα άλλα φάρμακα εμπίπτουν στο ίδιο πρόβλημα.

Λέει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τυπικά αντικαταθλιπτικά δεν είναι πιο
αποτελεσματικά  από  ένα  εικονικό  φάρμακο  και  έχουν  παρενέργειες  που
μπορεί να είναι πιο σοβαρές από εκείνες της κάνναβης.

Υπάρχει  κάποια  έρευνα  που  υποδηλώνει  ότι  η  κάνναβη  και  τα
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αντικαταθλιπτικά μπορεί ακόμη και να λειτουργούν καλά μαζί.

Μια  μελέτη  του  2011[12]  διαπίστωσε  ότι,  επειδή  τα  συστήματα
ενδοκανναβινοειδών και  σεροτονίνης αλληλεπιδρούν στο σώμα, η κάνναβη
μπορεί  ακόμη  και  να  βοηθήσει  κάποια  αντικαταθλιπτικά  να  δουλέψουν
καλύτερα.
[12] Umathe SN, Manna SS, Jain NS “Involvement of endocannabinoids in antidepressant 
and anti-compulsive effect of fluoxetine in mice” (Συμμετοχή των ενδοκανναβινοειδών σε 
αντικαταθλιπτικό και αντιεπιληπτικό αποτέλεσμα της φλουοξετίνης σε ποντικούς) Behav 
Brain Res. 2011 Sep 30;223(1):125-34.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21549765
Περίληψη
“Τα  ανάλογα  των  ενδοκανναβινοειδών  παρουσιάζουν  αντικαταθλιπτικά  και  αντι-
ψυχαναγκαστικά  αποτελέσματα  παρόμοια  με  εκείνα  των  αναστολέων  επιλεκτικής
επαναπρόσληψης  σεροτονίνης  (serotonin  selective  reuptake  inhibitors,  SSRIs)  που
υποδηλώνουν  παραλληλία  μεταξύ  των  επιδράσεων  της  σεροτονίνης  και  των
ενδοκανναβινοειδών. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει το
ρόλο  των  ενδοκανναβινοειδών  στο  αντικαταθλιπτικό  και  αντι-ψυχαναγκαστικό
αποτέλεσμα  της  φλουοξετίνης  χρησιμοποιώντας  μοντέλο  ποντικιών  σε  δοκιμή
αναγκαστικής  κολύμβησης  (forced  swim  test,  FST)  και  δοκιμή  marble-burying  behavior
(MBB).  Τα  αποτελέσματα  αποκάλυψαν  ότι  ενδοεγκεφαλοκοιλιακές  ενέσεις
ενδοκανναβινοειδών αναλόγων, ανανδαμιδίου, αγωνιστή CB(1) (ΑΕΑ: 1-20 μg/ποντικό),
AM404,  αναστολέας  μεταφοράς  ανανδαμιδίου  (0,1-10  μg/ποντικό)  και  URB597,  ένας
αναστολέας  υδρολάσης  αμιδίου  λιπαρού  οξέος  (0,05-10  μg/ποντίκι)  παρήγαγε
δοσοεξαρτώμενο αποτέλεσμα ανάλογα με την δόση, ενώ επηρέασε το ΜΒΒ με διφασικό
τρόπο (παρήγαγε καμπύλη δόσης-απόκρισης σχήματος U). Η δόση της φλουοξετίνης (2,5-
20  mg/kg,  ενδοπεριτοναϊκά)  μείωσε  ανάλογα  τον  χρόνο  ακινησίας  καθώς  και  τη
συμπεριφορά της ταφής. Η συγχορήγηση υπο-αποτελεσματικής δόσης φλουοξετίνης (2,5
mg/kg, i.p.) ενίσχυσε την επίδραση της υπο-αποτελεσματικής δόσης AEA (0,5 μg/ποντικό,
i.c.v.),  AM404  (0,05  μg/ποντικό,  i.c.v.)  ή  URB597  (0,01  μg/ποντικό,  i.c.v.)  και  στα  δύο
παραδείγματα.  Είναι  ενδιαφέρον  ότι  η  προκατεργασία  με  AM251,  έναν  ανταγωνιστή
CB(1),  παρεμπόδισε  την  επίδραση  της  φλουοξετίνης  σε  FST  και  MBB  σε  μια  δόση  (1
μg/ποντικό, i.c.v.) η οποία per se δεν είχε καμία επίδραση σε καμία από τις παραμέτρους.
Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν με ανάλογα ενδοκανναβινοειδών σε ποντίκια που
υπέστησαν προεπεξεργασία με ΑΜ251.  Εντούτοις,  το  AM251 αύξησε τη συμπεριφορά
ταφής σε MBB σε μια υψηλότερη δόση που δοκιμάστηκε (5 μg/ποντικό). Καμία από τις
θεραπείες  δεν  είχε  καμία  επίδραση  στην  κινητική  δραστηριότητα.  Έτσι,  η  μελέτη
υποδεικνύει  μια  αλληλεπίδραση  μεταξύ  του  ενδοκανναβινοειδούς  και  του
σεροτονινεργικού  συστήματος  στη  ρύθμιση  της  καταθλιπτικής  και  ψυχαναγκαστικής
συμπεριφοράς”.

Ωστόσο,  προκειμένου  να  δηλωθεί  ένα  φάρμακο  αποτελεσματικό  για  μια
συγκεκριμένη ασθένεια, πρέπει να περάσει από διαφορετικά στάδια κλινικών
δοκιμών, τα οποία η κάνναβη δεν τα έχει περάσει ακόμα.
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“Αν  θέλουμε  να  υιοθετήσουμε  μια  ορθολογική  προσέγγιση  σχετικά  με  τη
φαρμακευτική κάνναβη, θα πρέπει να περάσουμε από συστηματικές κλινικές
μελέτες και τελικά να καθορίσουμε την αποτελεσματικότητά της στη θεραπεία
συγκεκριμένων ασθενειών και της ασφάλειάς της σε σύγκριση με τα τυπικά
αντικαταθλιπτικά”,  λέει  η  Dr.  Gabriella  Gobbi,  μια  associate  professor  στο
Neurobiological Psychiatry Unit του McGill University.

Ο  Dr.  Walsh συμφωνεί ότι η περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να συγκρίνει την
κάνναβη με τα κοινώς χρησιμοποιούμενα αντικαταθλιπτικά. “Τότε νομίζω ότι
οι άνθρωποι θα μπορούν να κάνουν την επιλογή”, καταλήγει.

Μπορεί η κάνναβη να προκαλέσει κατάθλιψη;
Μερικοί  άνθρωποι  ενδέχεται  να  έχουν  μεγαλύτερο  κίνδυνο  ανάπτυξης
κατάθλιψης με τη βαριά χρήση της κάνναβης. Ωστόσο, η έρευνα δεν είναι
απολύτως σαφής λόγω προβλημάτων συσχετισμού και αιτιώδους συνάφειας.

Μια εργασία του 2014[13] εξέτασε 57 μελέτες σχετικά με την επίδραση της
κάνναβης στην κατάθλιψη. Πολλές μελέτες διαπίστωσαν ότι η βαριά χρήση
κάνναβης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατάθλιψης, αλλά τα αποτελέσματα
ήταν ανάμεικτα.
[13] Lev-Ran S, Roerecke M, Le Foll B, George TP, McKenzie K, Rehm J “The association 
between cannabis use and depression: a systematic review and meta-analysis of 
longitudinal studies” (Η συσχέτιση μεταξύ χρήσης κάνναβης και κατάθλιψης: συστηματική
ανασκόπηση και μετα-ανάλυση διαχρονικών μελετών) Psychol Med. 2014 Mar;44(4):797-
810.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23795762
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Διαχρονικές μελέτες που αναφέρουν τη σχέση μεταξύ χρήσης κάνναβης και
ανάπτυξης  κατάθλιψης παρέχουν μεικτά αποτελέσματα.  Στόχος της  παρούσας μελέτης
ήταν  να  προσδιοριστεί  σε  ποιο  βαθμό  οι  διαφορετικές  μορφές  χρήσης  κάνναβης
συνδέονται με την ανάπτυξη της κατάθλιψης με τη χρήση μετα-ανάλυσης διαχρονικών
μελετών.
ΜΕΘΟΔΟΣ:  Επιστημονικές  δημοσιεύσεις  που  ανέφεραν  τον  κίνδυνο  ανάπτυξης
κατάθλιψης σε χρήστες κάνναβης εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας έρευνες στα EMBASE,
Medline, PsychINFO και ISI Web of Science. Μόνο διαχρονικές μελέτες που ελέγχονταν για
την  κατάθλιψη  κατά  την  έναρξη  είχαν  συμπεριληφθεί.  Παρελήφθησαν  στοιχεία  για
διάφορα χαρακτηριστικά μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων χρήσης κάνναβης,
μέτρων κατάθλιψης και μεταβλητών ελέγχου. Οι αναλογίες αποδόσεων (Odds ratios, ORs)
εξήχθησαν με βάση την ηλικία και το μήκος της παρακολούθησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Μετά  την  εξέταση  4.764  άρθρων,  επελέγησαν  57  άρθρα  για
επανεξέταση  πλήρους  κειμένου,  από  τα  οποία  14  συμπεριλήφθηκαν  στην  ποσοτική
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ανάλυση (συνολικός αριθμός ατόμων = 76.058).  Η OR για τους χρήστες κάνναβης που
αναπτύσσουν  κατάθλιψη  σε  σύγκριση  με  τους  ελέγχους  ήταν  1,17  [διάστημα
εμπιστοσύνης 95% (CI) 1,05-1,30]. Η OR για τους χρήστες βαριάς χρήσης κάνναβης που
εμφάνιζαν κατάθλιψη ήταν 1,62 (95% CI 1,21-2,16), σε σύγκριση με τους μη χρήστες ή
τους  χρήστες  ελαφριάς  χρήσης.  Η  μετα-παλινδρόμηση  δεν  αποκάλυψε  σημαντικές
διαφορές ως προς την επίδραση με βάση την ηλικία των υποκειμένων και  την οριακή
διαφορά στην  επίδραση με βάση τη  διάρκεια  της παρακολούθησης στις  μεμονωμένες
μελέτες. Υπήρξε μεγάλη ετερογένεια στον αριθμό και τον τύπο των μεταβλητών ελέγχου
στις διάφορες μελέτες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση κάνναβης και  ιδιαίτερα η βαριά χρήση κάνναβης μπορεί  να
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών διαταραχών. Υπάρχει ανάγκη
για περαιτέρω διεξοδική διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της χρήσης κάνναβης και της
κατάθλιψης,  λαμβάνοντας  ιδιαίτερα  υπόψη  τη  σωρευτική  έκθεση  στην  κάνναβη  και
δυνητικά σημαντικούς παράγοντες συγχύσεως”.

Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που είναι
πιθανότερο να αναπτύξουν κατάθλιψη από το κάπνισμα κάνναβης.

Μια μελέτη  2016[14]  διαπίστωσε ότι  τα  υψηλά επίπεδα χρήσης κάνναβης
μπορεί να οδηγήσουν σε χειρότερες σκέψεις αυτοκτονίας σε άτομα που έχουν
ιστορικό κατάθλιψης.
[14] Choi NG, DiNitto DM, Marti CN, Choi BY “Relationship between marijuana and other 
illicit drug use and depression/suicidal thoughts among late middle-aged and older 
adults” (Σχέση μεταξύ κάνναβης και άλλων μορφών χρήσης παράνομων ουσιών και 
κατάθλιψης / αυτοκτονικών σκέψεων μεταξύ των μεσήλικων και των ηλικιωμένων) Int 
Psychogeriatr. 2016 Apr;28(4):577-89.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26542746
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Παρά τον αυξανόμενο αριθμό χρηστών παράνομων ουσιών σε ηλικιωμένους, η
έρευνα για το θέμα αυτό είναι σπάνια. Αυτή η μελέτη εξέτασε τη σχέση μεταξύ κάνναβης
ή/και άλλης χρήσης παράνομων ουσιών και μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου (major
depressive  episode,  MDE)  και  σοβαρών  αυτοκτονικών  σκέψεων  μεταξύ  των  ατόμων
ηλικίας άνω των 50 ετών στις ΗΠΑ.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Τα δημόσια αρχεία χρήσης της έρευνας US National Survey on Drug Use and
Health (NSDUH) για το 2008 έως το 2012 παρείχαν στοιχεία για 29.634 άτομα ηλικίας 50+
ετών.  Η  ανάλυση  λογιστικής  παλινδρόμησης  χρησιμοποιήθηκε  για  να  δοκιμαστούν  οι
υποθετικές συσχετίσεις μεταξύ της κάνναβης του παρελθόντος έτους ή/και άλλης χρήσης
παράνομων ουσιών και της MDE και των σοβαρών αυτοκτονικών σκέψεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σχεδόν το 6% της ηλικιακής ομάδας άνω των 50 ετών ανέφερε κάνναβη
ή/και παράνομη χρήση ουσιών κατά το παρελθόν έτος. Σε σύγκριση με τους μη χρήστες
οποιουδήποτε παράνομου φαρμάκου, οι πιθανότητες MDE του παρελθόντος έτους μεταξύ
εκείνων που χρησιμοποίησαν μόνο κάνναβη, άλλες παράνομες ουσίες και κάνναβη και
άλλες παράνομες ουσίες ήταν 1,54 (95% CI = 1,17-2,03), 2,75 (95% CI = 1,75-4,33) και 2,12
(95% CI = 1,45-3,09), αντίστοιχα. Όσοι χρησιμοποίησαν κάνναβη και άλλα φάρμακα είχαν
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επίσης υψηλότερες αποδόσεις (2,44, 95% CI = 1,58-3,77) σκέψεων αυτοκτονίας από ότι οι
μη  χρήστες  οποιασδήποτε  παράνομης  ουσίας.  Ωστόσο,  μεταξύ  των  χρηστών
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά μεταξύ των χρηστών
μόνο κάνναβης, κάνναβης και άλλων παράνομων ουσιών και άλλων παράνομων ουσιών.
Μεταξύ  των  χρηστών  κάνναβης,  η  συχνότητα  χρήσης  κάνναβης  ήταν  ένας  σημαντικός
συσχετισμός με τις σκέψεις αυτοκτονίας μόνο μεταξύ εκείνων με MDE.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι  πάροχοι  υπηρεσιών υγείας και  ψυχικής υγείας πρέπει  να δώσουν
ιδιαίτερη προσοχή  στις  πιθανές  αμοιβαίες  συνέπειες  της  χρήσης  κάνναβης  και  άλλων
παράνομων ουσιών και της MDE και των σκέψεων αυτοκτονίας μεταξύ των ενηλίκων και
των ηλικιωμένων ενηλίκων”.

Συσχέτιση vs. Αιτιώδης Συνάφεια
Μερικές μελέτες έχουν βρει μια σύνδεση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και της
κατάθλιψης, αλλά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από τα αποτελέσματα αν η
κάνναβη παίζει έναν αιτιώδη ρόλο.

“Αυτό που έχουν αναφέρει αυτές οι μελέτες είναι ότι δεν μπορούν 
πραγματικά να καθορίσουν ποιο έρχεται πρώτο”, εξηγεί ο Dr. Walsh.

Με άλλα λόγια: “Η κάνναβη προκαλεί κατάθλιψη; ή Οι καταθλιπτικοί 
άνθρωποι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάνναβη για να βοηθηθούν με 
την κατάθλιψη; Αυτά είναι τα ερωτήματα που υπάρχουν εκεί έξω”, λέει ο Dr. 
Walsh.

Οι νέοι μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο
Οι  έφηβοι  και  οι  νεαροί  ενήλικες  φαίνεται  να  έχουν  περισσότερες
πιθανότητες να υποφέρουν από κατάθλιψη, ειδικά αν καταναλώνουν μεγάλες
ποσότητες κάνναβης.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Dr. Gabriella Gobbi στο McGill University
το  2010[15],  η  καθημερινή  χρήση  της  κάνναβης  φαίνεται  να  προκαλεί
κατάθλιψη και άγχος στους εφήβους.
[15] Bambico FR, Nguyen NT, Katz N, Gobbi G “Chronic exposure to cannabinoids during 
adolescence but not during adulthood impairs emotional behaviour and monoaminergic 
neurotransmission” (Η χρόνια έκθεση σε κανναβινοειδή κατά την εφηβεία αλλά όχι κατά 
την ενηλικίωση υπονομεύει τη συναισθηματική συμπεριφορά και τη μονοαμινεργική 
νευροδιαβίβαση) Neurobiol Dis. 2010 Mar;37(3):641-55.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19969082
Περίληψη
“Ο παθοφυσιολογικός νευρωνικός μηχανισμός που υποκρύπτει τις καταθλιπικογόνες και
αγχογόνες  επιδράσεις  της  χρόνιας  χρήσης  καναβινοειδών  σε  εφήβους  μπορεί  να
συνδέεται  με διαταραχές στη μονοαμινεργική νευροδιαβίβαση.  Δοκιμάσαμε αυτήν την
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υπόθεση  χορηγώντας  τον  αγωνιστή  υποδοχέα  CB(1),  το  WIN55,212-2,  μία  φορά
ημερησίως  για  20  ημέρες  σε  έφηβους  και  ενήλικους  αρουραίους,  στη  συνέχεια
υποβάλλοντας τους σε εξετάσεις συναισθηματικής αντιδραστικότητας παράλληλες με τις
in vivo εξωκυτταρικές καταγραφές σεροτονεργικών και νοραδρενεργικών νευρώνων . Η
χρόνια έκθεση σε εφήβους, αλλά όχι η χρόνια έκθεση σε ενήλικες σε χαμηλές δόσεις (0,2
mg/kg) και σε υψηλές δόσεις (1,0 mg/kg), οδήγησε σε συμπεριφορά παρόμοια με την
κατάθλιψη  στη  δοκιμή  εξαναγκασμένης  κολύμβησης  και  προτίμησης  σακχαρόζης,  ενώ
στην υψηλή δόση επίσης συμπεριελάμβανε τη δοκιμασία novelty-suppressed feeding. Οι
ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές αποκάλυψαν ότι και οι δύο δόσεις είχαν εξασθενήσει
τη  σεροτονινεργική  δραστηριότητα,  ενώ  η  υψηλή  δόση  οδήγησε  επίσης  σε
υπερδραστικότητα των νοραδρενεργικών νευρώνων μόνο μετά την έκθεση σε έφηβους.
Αυτά υποδεικνύουν ότι  η μακροχρόνια έκθεση σε κανναβινοειδή κατά τη διάρκεια της
εφηβείας  προκαλεί  συμπεριφορές  που  μοιάζουν  με  άγχος  και  κατάθλιψη  κατά  την
ενηλικίωση  και  ότι  αυτό  μπορεί  να  προκαλέσει  σεροτονινεργική  υπνηλία  και
νοραδρενεργική υπερδραστηριότητα”.

Μια μελέτη του 2015[16] διαπίστωσε επίσης ότι οι νέοι ενήλικες σε ηλικία
πανεπιστημίου  είναι  πιθανότερο  να  διατρέχουν  μεγαλύτερο  κίνδυνο
ανάπτυξης κατάθλιψης από την βαριά χρήση κάνναβης.
[16] Keith DR, Hart CL, McNeil MP, Silver R, Goodwin RD “Frequent marijuana use, binge 
drinking and mental health problems among undergraduates” (Συχνή χρήση κάνναβης, 
προβλήματα κατάχρησης και ψυχικής υγείας μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών) Am J 
Addict. 2015 Sep;24(6):499-506.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25930151
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: Υπό το πρίσμα της ταχέως μεταβαλλόμενης νομικής κατάστασης
της κάνναβης στις ΗΠΑ, υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες
της  βαριάς  χρήσης  κάνναβης  στους  νέους.  Ο  στόχος  αυτής  της  μελέτης  ήταν  να
διερευνηθεί η συχνή χρήση κάνναβης μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών και η σύνδεσή
της με τη χρήση παράνομων ουσιών, προβλημάτων ψυχικής υγείας και άγχους.
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Προπτυχιακοί  φοιτητές  από  ένα  πανεπιστήμιο  στα  βορειοανατολικά
ερωτήθηκαν χρησιμοποιώντας  ένα ερωτηματολόγιο  που προέρχεται  από την  American
College Health Association - National College Health Assessment (N = 1.776). Οι αναλύσεις
λογικής  παλινδρόμησης  χρησιμοποιήθηκαν  για  να  εξετάσουν  τις  σχέσεις  μεταξύ  της
συχνότητας  χρήσης  της  κάνναβης  και  της  χρήσης  άλλων  ουσιών,  της  υπερβολικής
κατανάλωσης αλκοόλ, των αρνητικών συνεπειών της κατανάλωσης οινοπνεύματος,  των
προβλημάτων ψυχικής υγείας και των αντιλήψεων. Οι αναλύσεις προσαρμόστηκαν για
δημογραφικές διαφορές όπως το φύλο, η φυλή, το έτος φοίτησης και η συμμετοχή σε
αδελφότητα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Περίπου  1  στους  12  φοιτητές  (8,5%)  ανέφεραν  ότι  χρησιμοποίησαν
κάνναβη περισσότερο από 10 ημέρες τον περασμένο μήνα. Η συχνή χρήση της κάνναβης
συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα χρήσης άλλων ουσιών και αρνητικών αποτελεσμάτων
που σχετίζονται με το αλκοόλ. Η χρήση της κάνναβης συνδέθηκε με αυξημένες αναφορές
άγχους και η συχνή χρήση σχετίζεται με προβλήματα κατάθλιψης και χρήσης ουσιών. Το
αντιληπτό άγχος δεν συσχετίστηκε με τη χρήση κάνναβης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ: Αυτά τα ευρήματα, που δείχνουν ότι  η
συχνή  χρήση  σχετίζεται  με  την  κατάθλιψη,  τη  χρήση  άλλων  ουσιών  και  τα  αρνητικά
αποτελέσματα,  συμβάλλουν  στην  κατανόηση  της  χρήσης  κάνναβης  μεταξύ  των
προπτυχιακών  φοιτητών.  Δεδομένης  της  σχετικά  μεγάλης  επικράτησης  της  χρήσης
κάνναβης στους νέους, οι  μελλοντικές μελέτες πρέπει να επιδιώξουν να αποκαλύψουν
πιθανές  αιτιώδεις  σχέσεις  μεταξύ  συχνής  χρήσης  κάνναβης  και  ποικίλων  αρνητικών
αποτελεσμάτων”.

Μια άλλη μελέτη σε φοιτητές πανεπιστημίου το 2016[16] διαπίστωσε ότι η
τακτική, περιστασιακή χρήση της κάνναβης συνδέεται με τα συμπτώματα της
κατάθλιψης.
[16] Troup LJ, Andrzejewski JA, Braunwalder JT, Torrence RD “The relationship between 
cannabis use and measures of anxiety and depression in a sample of college campus 
cannabis users and non-users post state legalization in Colorado” (Η σχέση μεταξύ της 
χρήσης κάνναβης και των μέτρων άγχους και κατάθλιψης σε ένα δείγμα χρηστών 
κάνναβης στο κολέγιο της πανεπιστημιούπολης και των μη χρηστών με την πολιτειακή 
νομιμοποίηση στο Κολοράντο) PeerJ. 2016 Dec 8;4:e2782.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27957402
Περίληψη
“Στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου ερευνητικού προγράμματος σχετικά με τη σχέση μεταξύ
χρήσης κάνναβης και επεξεργασίας συναισθημάτων, οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν στο
επίπεδο της έκθεσής τους στην κάνναβη με τη χρήση της εξέτασης Recreational Cannabis
Use  Examination,  ενός  μέτρου  που  αναπτύχθηκε  ειδικά  για  να  αξιολογήσει  τη  χρήση
κάνναβης μετά την νομιμοποίηση στην πολιτεία του Κολοράντο. Δημιουργήθηκαν τρεις
ομάδες  βασισμένες  στην  αυτοαναφερόμενη  χρήση:  μια  ομάδα  ελέγχου  που  δεν  έχει
χρησιμοποιήσει  ποτέ,  μια  ομάδα  περιστασιακών  χρηστών  και  μια  ομάδα  χρόνιων
χρηστών. Κάθε συμμετέχων ολοκλήρωσε επίσης δύο μετρήσεις της διάθεσης με τα Center
for  Epidemiologic Studies  Depression Scale  και  State-Trait  Anxiety  Inventory.  Οι  σχέσεις
μεταξύ  των  ομάδων  χρήσης  κάνναβης  και  των  βαθμολογιών  σε  αυτά  τα  μέτρα
αναλύθηκαν  έπειτα  χρησιμοποιώντας  τόσο  συσχετισμούς  όσο  και  πολυμεταβλητή
ανάλυση  διακύμανσης.  Τα  αποτελέσματα  υποδεικνύουν  μια  σχέση  μεταξύ  της
περιστασιακής  χρήσης  κάνναβης  και  της  υψηλής  βαθμολογίας  για  την  καταθλιπτική
συμπτωματολογία στην κλίμακα κατάθλιψης Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale. Δεν υπήρξαν σημαντικές σχέσεις μεταξύ της χρήσης κάνναβης και των
αποτελεσμάτων στην μέτρηση State-Trait Anxiety Inventory”.

Περίληψη
Η κατάθλιψη είναι η πιο κοινή διαταραχή της διάθεσης και μπορεί να βλάψει
σοβαρά  την  ικανότητα  των  ανθρώπων  να  λειτουργούν  και  να  εκτελούν
καθημερινά καθήκοντα.

Πρόσφατες  μελέτες  υποδεικνύουν  ότι  η  κάνναβη  μπορεί  να  είναι  μια
αποτελεσματική θεραπεία για την κατάθλιψη και ότι μπορεί να λειτουργήσει

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27957402


ακόμη  και  για  να  ενισχύσει  την  αποτελεσματικότητα  αντικαταθλιπτικής
θεραπείας με φάρμακα.

Τόσο η THC όσο και η CBD έχει βρεθεί ότι λειτουργούν ως αντικαταθλιπτικά,
αλλά υπάρχουν ισχυρότερες ενδείξεις που υποστηρίζουν τη χρήση της CBD ως
αντικαταθλιπτικό.

Ωστόσο,  οι  έφηβοι,  οι  νέοι  ενήλικες  και  τα  άτομα που διατρέχουν  υψηλό
κίνδυνο ανάπτυξης κατάθλιψης πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη κάνναβη.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κάνναβη μπορεί να κάνει την κατάθλιψη για αυτούς
τους ανθρώπους χειρότερη [σημείωση: εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι με τον
όρο “κάνναβη” εννοείται συνήθως το κάπνισμα φυτικού υλικού και με σχετικά
μεγάλη περιεκτικότητα σε THC ή αλλιώς η “ψυχαγωγική χρήση”].

Απαιτούνται  μελέτες  σε  βάθος  χρόνου  για  να  επιβεβαιωθεί  ο  καλύτερος
τρόπος για να χρησιμοποιηθεί η κάνναβη για να βοηθήσει στη θεραπεία της
κατάθλιψης.

Όλα είναι στο μυαλό #4: Πώς η κάνναβη αντιμετωπίζει την κατάθλιψη

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: HERB, “All In The Mind #4: How Cannabis
Treats Depression” https://herb.co/marijuana/news/mind-4-cannabis-fights-

depression, ANNA WILCOX, JUN 26, 2016)

Η κατάθλιψη είναι η κύρια αιτία αναπηρίας στις ΗΠΑ. Θα αποδειχθεί άραγε η
κάνναβη  ως  μια  αποτελεσματική  φυσική  θεραπεία;  Εδώ  είναι  το  πώς  η
κάνναβη αντιμετωπίζει την κατάθλιψη.

Η  κατάθλιψη  είναι  η  κύρια  αιτία  αναπηρίας[1]  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.
Ωστόσο, είναι τελείως παρεξηγημένη από τον γενικό πληθυσμό. Περίπου 15
εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από αυτή την κατάσταση μόνο στις ΗΠΑ.
Οι  ασθενείς  αντιμετωπίζουν  λίγες  αποτελεσματικές  επιλογές  εκτός  της
φαρμακευτικής  αγωγής.  Ευτυχώς,  η  κάνναβη  είναι  μια  ισχυρή  φυσική
εναλλακτική λύση.  Αυτό το τμήμα της σειράς All  In The Mind σας δίνει  τη
σέσουλα για το πώς η κάνναβη αντιμετωπίζει την κατάθλιψη.
[1] “About ADAA  (Anxiety and Depression Association of America),  Facts & Statistics”
(Σχετικά με την ADAA (Αμερικανική Ένωση για το Άγχος και την Κατάθλιψη), Δεδομένα και
Στατιστικά στοιχεία) http://www.adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics 
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Τι είναι η κατάθλιψη;
“What Is a Mood Disorder? Mood Disorders” (Τι είναι η διαταραχή της 
διάθεσης; Διαταραχές διάθεσης)
https://youtu.be/0qHtepox2DU 
Youtube βίντεο διάρκεια 00:01:34
Κανάλι Howcast 
https://www.youtube.com/channel/UCSpVHeDGr9UbREhRca0qwsA 
Δημοσιεύθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2012

Ο καθένας αισθάνεται λίγο λυπημένος ή “πεσμένος” κάποτε. Αυτό δεν είναι
κατάθλιψη[2].  Η  κλινική  κατάθλιψη είναι  μια  πολύ σοβαρή  διαταραχή  της
διάθεσης που μπορεί να διαταράξει την καθημερινή μας ζωή. Σε αντίθεση με
την αδελφή της πάθηση, αυτή της διπολικής διαταραχής, τα άτομα με κλινική
κατάθλιψη υποφέρουν από μια χρόνια χαμηλή διάθεση. Μπορεί κάποιος να
μην είναι συνεχώς σε κατάθλιψη, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά
καταθλιπτικά “επεισόδια” σε διάφορες χρονικές στιγμές στη ζωή του.
[2] “Is Marijuana Effective at Combatting Depression?” (Είναι η κάνναβη αποτελεσματική 
στην καταπολέμηση της κατάθλιψης;) https://herb.co/marijuana/news/is-marijuana-
effective-at-combatting-depression 

Ένα καταθλιπτικό άτομο χάνει την ικανότητα να αισθάνεται και να εκφράζει
συναισθήματα  στον  έξω  κόσμο.  Η  χαρά,  η  ευτυχία  και  η  ευχαρίστηση
αντικαθίστανται  από  μούδιασμα,  πόνο,  θλίψη,  ενοχή  και  αυτο-κατάκριση.
Εντούτοις,  κάποιος  μπορεί  να  μην  γνωρίζει  πάντοτε  ότι  γλιστράει  σε
καταθλιπτική κατάσταση.

Η κατάθλιψη[3] μπορεί να εκδηλωθεί σε μια ευρεία ποικιλία συμπτωμάτων,
όπως:
* Έντονη κόπωση
* Απώλεια ενδιαφέροντος για πράγματα που κάποτε αγαπούσαμε
* Έλλειψη ενδιαφέροντος για την προσωπική υγιεινή
* Ανεξήγητος μυικός και σωματικός πόνος
* Πονοκέφαλος
* Πεπτικό άγχος
* Ευερεθιστότητα
* Απώλεια της αυτοεκτίμησης
* Αυτοκτονικός ιδεασμός
* Θυμός και ευερεθιστότητα
* Αυτοτραυματισμός
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[3] “Here’s How Cannabis Affects Mental Health” (Εδώ είναι το πώς η κάνναβη επηρεάζει 
την ψυχική υγεία) https://herb.co/marijuana/news/cannabis-mental-health 

Κατάθλιψη και χρόνιο στρες
Η κατάθλιψη έρχεται  σε  πολλές  μορφές.  Οι  φυσιολογικές  αλλαγές  όπως η
δυσαπορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, η χρόνια λοίμωξη και οι αυτοάνοσες
ασθένειες συνδέονται με την κατάθλιψη. Ωστόσο, οι βιωματικοί παράγοντες
μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Η κατάθλιψη πάει χέρι-
χέρι  με  το  χρόνιο  στρες[4].  Οι  επιστήμονες  στο  University  of  Buffalo[5]
διαπίστωσαν ότι το άγχος μειώνει τα ενδοκανναβινοειδή[6] στα τρωκτικά.
[4] “10 Reasons Marijuana Is The Ultimate Preventative Medicine” (10 λόγοι που η 
κάνναβη αποτελεί το τέλειο για την προληπτική ιατρική) 
https://herb.co/marijuana/news/10-reasons-why-marijuana-is-the-ultimate-preventative-
medicine 
[5] (ό.π.) “RIA neuroscience study points to possible use of medical marijuana for 
depression” (Η μελέτη RIA neuroscience υποδεικνύει την πιθανή ιατρική χρήση της 
κάνναβης για την κατάθλιψη)
[6] “5 Surprising Things To Know About The Endocannabinoid System” (5 απρόσμενα 
πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το Ενδοκανναβινοειδές σύστημα) 
https://herb.co/marijuana/news/5-surprising-things-to-know-about-the-endocannabinoid-
system

Τα  ενδοκανναβινοειδή  είναι  ενώσεις  όπως  αυτές  που  βρίσκονται  στην
κάνναβη. Κατά μία έννοια, είναι θα λέγαμε η φυσική THC[7] του σώματός μας.
Η THC είναι η πρωταρχική ψυχοδραστική ουσία στο φυτό της κάνναβης. Τα
ενδοκανναβινοειδή  έχουν  μια  μεγάλη  ποικιλία  σημαντικών  λειτουργιών.
Βοηθούν στην εξισορρόπηση της διάθεσης και επηρεάζουν τη συμπεριφορά
που αναζητά ανταμοιβή. Επίσης ρυθμίζουν τον ύπνο, την όρεξη και ορισμένες
πτυχές  του  ανοσοποιητικού  συστήματος.  Κατά  μία  έννοια,  το
ενδοκανναβινοειδές σύστημα βοηθά στη διατήρηση ισορροπίας στο σώμα.
[7] “THC: Everything You Need To Know About Delta9-Tetrahydrocannabinol” (THC: Όλα 
όσα πρέπει να ξέρεις για την Δέλτα9-Τετραϋδροκανναβινόλη) 
https://herb.co/marijuana/news/what-is-thc 

Όταν  πάθεις  κατάθλιψη,  η  αύξηση  της  ενδοκανναβινοειδούς  λειτουργίας
μπορεί να σε βοηθήσει να αποκαταστήσεις την διάθεσή σου. Ο Dr. Samir Haj-
Dahmane, επικεφαλής ερευνητής, εξηγεί:
“Το χρόνιο στρες  είναι  μία από τις  κύριες  αιτίες  της  κατάθλιψης.  Η χρήση
ενώσεων  που  προέρχονται  από  κάνναβη,  για  την  αποκατάσταση  της
φυσιολογικής  λειτουργίας  των  ενδοκανναβινοειδών,  θα  μπορούσε
ενδεχομένως να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των διαθέσεων και στη μείωση
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της κατάθλιψης”.

Κατάθλιψη και φλεγμονή
Κατά την τελευταία δεκαετία, η έρευνα αποκάλυψε κάτι συναρπαστικό για την
κατάθλιψη.  Κατά τη διάρκεια  ενός  καταθλιπτικού επεισοδίου,  αυξάνεται  η
φλεγμονή  στον  εγκέφαλο.  Οι  φλεγμονές  που  προκαλούν  πρωτεΐνες  που
ονομάζονται κυτοκίνες είναι άφθονες στους εγκεφάλους των καταθλιπτικών.
[8] Felger JC, Lotrich FE “Inflammatory cytokines in depression: neurobiological 
mechanisms and therapeutic implications” (Φλεγμονώδεις κυτοκίνες στην κατάθλιψη: 
νευροβιολογικοί μηχανισμοί και θεραπευτικές επιπτώσεις) Neuroscience. 2013 Aug 
29;246:199-229.
Epub 2013 May 3.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23644052
Περίληψη
“Τα  σωρευμένα  αποδεικτικά  στοιχεία  δείχνουν  ότι  οι  φλεγμονώδεις  κυτοκίνες
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κατάθλιψης τόσο σε ασθενείς όσο και σε ιατρικώς υγιή
άτομα. Οι κυτοκίνες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και την κανονική λειτουργία του
εγκεφάλου και έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τα συστήματα νευροκυκλωμάτων και
νευροδιαβιβαστών ώστε να προκαλούν συμπεριφορικές αλλοιώσεις. Οξεία, φλεγμονώδης
χορήγηση κυτοκίνης ή ενεργοποίηση του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος παράγει
προσαρμοστικές συμπεριφορικές αποκρίσεις που προάγουν τη διατήρηση της ενέργειας
για την καταπολέμηση της λοίμωξης ή της αποκατάστασης από τραυματισμό. Ωστόσο, η
χρόνια έκθεση σε  αυξημένες  φλεγμονώδεις  κυτοκίνες  και  οι  επίμονες  αλλοιώσεις  στα
συστήματα νευροδιαβιβαστών μπορεί  να οδηγήσουν σε  νευροψυχιατρικές  διαταραχές
και  κατάθλιψη.  Οι  μηχανισμοί  συμπεριφοράς  των  κυτοκινών  περιλαμβάνουν
ενεργοποίηση  φλεγμονωδών  οδών  σηματοδότησης  στον  εγκέφαλο  που  έχουν  ως
αποτέλεσμα μεταβολές στα συστήματα μονοαμίνης, γλουταμικού και νευροπεπτιδίου και
μειώσεις  στους  αυξητικούς  παράγοντες,  όπως  ο  νευροτροφικός  παράγοντας  που
προέρχεται  από  τον  εγκέφαλο.  Επιπλέον,  οι  φλεγμονώδεις  κυτοκίνες  μπορούν  να
χρησιμεύσουν  ως  μεσολαβητές  και  των  περιβαλλοντικών  (πχ.  τραυματισμών  παιδικής
ηλικίας,  παχυσαρκίας,  στρες  και  κακός  ύπνος)  και  γενετικών  (λειτουργικών
πολυμορφισμών γονιδίων) παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κατάθλιψης.
Αυτή η ανασκόπηση διερευνά την ιδέα ότι ειδικοί πολυμορφισμοί γονιδίων και συστήματα
νευροδιαβιβαστών  μπορούν  να  παρέχουν  προστασία  ή  ευπάθεια  σε  συγκεκριμένες
διαστάσεις  συμπτωμάτων της κατάθλιψης που σχετίζεται  με κυτοκίνες.  Επιπροσθέτως,
συζητούνται  πιθανές  θεραπευτικές  στρατηγικές  που  στοχεύουν  τη  σηματοδότηση  της
φλεγμονώδους  κυτοκίνης  ή  τις  συνέπειες  των  κυτοκινών  σε  συστήματα
νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο για την πρόληψη ή την αναστροφή των επιδράσεων
κυτοκίνης στη συμπεριφορά”.

Αυτό  προκαλεί  κάθε  είδους  προβλήματα.  Το  ανοσοποιητικό  σύστημα
ενεργοποιείται σαν να αγωνίζεται ενάντια σε κάποιο είδος χρόνιας λοίμωξης.
Παρόλο  που  αυτή  η  “λοίμωξη”  απλά  συμβαίνει  να  είναι  ο  δικός  μας
εγκέφαλος.
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Αυτή η θεωρία είναι το “Immune Cytokine Model of Depression”[9] (μοντέλο
ανοσοποιητικής κυτοκίνης της κατάθλιψης). Η θεωρία αντλεί από τον πλούτο
των  στοιχείων[10]  που  συνδέουν  την  υπερβολική  φλεγμονή  και  την
κατάθλιψη.  Δηλώνει  ότι  η κατάθλιψη δεν είναι  μια ασθένεια per se,  αλλά
μάλλον μια χρόνια ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος.
[9] Cytokines and Depression / Κυτοκίνες και κατάθλιψη
How your immune system causes depression / Πώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
προκαλεί κατάθλιψη
από Ronald S. Smith 
Chapter 7: Immunological Evidence Supporting The Immune-Cytokine Model of 
Depression / Κεφάλαιο 7: Ανοσολογικά αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν το 
μοντέλο κατάθλιψης ανοσοκυτοκίνης
http://www.cytokines-and-depression.com/chapter7.html 
Σχετικά
“Το  μοντέλο  της  κατάθλιψης  ανοσοκυτοκίνης  (Immune-Cytokine  Model  of  Depression,
ICMD) είναι μια εντελώς νέα ιδέα για την κατανόηση του αινίγματος της κατάθλιψης. Αυτό
είναι το μοναδικό μοντέλο κατάθλιψης για να γεφυρωθεί το εννοιολογικό και διαγνωστικό
χάσμα μεταξύ σωματικών και  ψυχικών διαταραχών.  Το ICMD θεωρεί  ότι  η  κατάθλιψη
είναι ο οποιοσδήποτε αριθμός χρόνιων φυσικο-βιολογικών διαταραχών που έχουν ψυχικά
συναισθηματικά  συμπτώματα.  Από  την  πλευρά  του  ICMD,  η  κατάθλιψη  δεν  είναι
πραγματικά  μια  ασθένεια,  αλλά  μάλλον  ένα  πολύπλευρο  σημάδι  της  χρόνιας
ενεργοποίησης  του  ανοσοποιητικού  συστήματος.  Κατά  τη  διάρκεια  της  χρόνιας
ενεργοποίησης  του  ανοσοποιητικού  συστήματος,  εκκρίνονται  μεγαλύτερες  από  τις
κανονικές ποσότητες διαφόρων κυτοκινών. Οι κυτοκίνες παράγουν τα πολύπλευρα σημεία
και  συμπτώματα της κατάθλιψης.  Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει  τα εκτενή ανοσολογικά
στοιχεία που υποστηρίζουν το ICMD. Το κεφάλαιο 7 εξετάζει τα στοιχεία από τη βιολογική
ψυχιατρική που υποστηρίζουν το ICMD”.
[10] Dowlati Y, Herrmann N, Swardfager W, Liu H, Sham L, Reim EK, Lanctôt KL “A meta-
analysis of cytokines in major depression” (Μια μετα-ανάλυση κυτοκινών σε μείζονα 
κατάθλιψη) Biol Psychiatry. 2010 Mar 1;67(5):446-57.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015486
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η μείζονα κατάθλιψη συμβαίνει στο 4,4% έως 20% του γενικού πληθυσμού.
Μελέτες υποδεικνύουν ότι η μείζονα κατάθλιψη συνοδεύεται από ανοσοκαταστολή και
ενεργοποίηση του συστήματος φλεγμονώδους απόκρισης (inflammatory response system,
IRS).  Στόχος  μας  ήταν  να  συνοψίσουμε  ποσοτικά  τα  δεδομένα  σχετικά  με  τις
συγκεντρώσεις  συγκεκριμένων  κυτοκινών  σε  ασθενείς  που  διαγνώστηκαν  με  μείζον
καταθλιπτικό επεισόδιο και με μάρτυρες.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήσαμε μια μετα-ανάλυση μελετών μέτρησης της συγκέντρωσης
κυτοκίνης  σε  ασθενείς  με  μείζονα  κατάθλιψη,  με  αναζήτηση  βάσης  δεδομένων  της
αγγλικής  βιβλιογραφίας  (μέχρι  τον  Αύγουστο του 2009)  και  με  χειροκίνητη αναζήτηση
αναφορών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Είκοσι  τέσσερις  μελέτες  που  αφορούσαν  μη  διεγερμένες  μετρήσεις
κυτοκινών  σε  ασθενείς  που  πληρούσαν  κριτήρια  DSM  για  μείζονα  κατάθλιψη
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συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. 13 για παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF)-άλφα, 9
για  ιντερλευκίνη  (IL)-1βήτα,  16  για  IL-6,  5  για  IL-4,  5  για  IL-2,  4  για  IL-8,  και  4  για
ιντερφερόνη (IFN)-γάμμα. Υπήρξαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις τρανσφεράσης
(p <,00001), σταθμισμένης μέσης διαφοράς (WMD) (95% διάστημα εμπιστοσύνης) 3,97
pg/mL (2,24 έως 5,71), σε καταθλιπτικά άτομα συγκριτικά με τα άτομα ελέγχου (438 με
κατάθλιψη  /  350  μη  καταθλιπτικά).  Επίσης,  οι  συγκεντρώσεις  IL-6  ήταν  σημαντικά
υψηλότερες (p <,00001) σε ασθενείς με κατάθλιψη σε σύγκριση με υποκείμενα ελέγχου
(492 με κατάθλιψη / 400 μη καταθλιπτικά) με συνολικό WMD 1,78 pg/mL (1,23 έως 2,33).
Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των καταθλιπτικών και των μη καταθλιπτικών
ατόμων για τις άλλες κυτοκίνες που μελετήθηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτή η μετα-ανάλυση αναφέρει σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις
των  προφλεγμονωδών  κυτοκινών  ΤΝΡ-άλφα  και  IL-6  σε  ασθενείς  με  κατάθλιψη  σε
σύγκριση με υποκείμενα ελέγχου. Ενώ έχουν αναφερθεί τόσο θετικά όσο και αρνητικά
αποτελέσματα σε μεμονωμένες μελέτες, αυτό το μετααναλυτικό αποτέλεσμα ενισχύει την
απόδειξη ότι η κατάθλιψη συνοδεύεται από ενεργοποίηση του IRS”.

Η γενετική, το άγχος και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στο εάν
η φλεγμονή αυτή εκδηλώνεται ως κατάθλιψη. Ίσως αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η κατάθλιψη δίνει πολύ την αίσθηση ότι είναι σαν να έχει κάποιος
γρίπη.

Ένα βότανο που καταπολεμά τις φλεγμονές
“Cannabis reduces brain inflammation and slows the aging process” (Η 
κάνναβη μειώνει τη φλεγμονή του εγκεφάλου και επιβραδύνει τη διαδικασία 
γήρανσης)
https://youtu.be/sL6DgPk7N2s 
Youtube βίντεο διάρκεια 00:03:09
Δημοσιεύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2013

Και  εδώ  είναι  που  έρχεται  η  κάνναβη.  Το  βότανο  είναι  ένα  ισχυρό
αντιφλεγμονώδες. Πρόσφατη έρευνα έχει διαπιστώσει ότι η κάνναβη μειώνει
τη φλεγμονή στον εγκέφαλο. Το 2014, επιστήμονες από το Tel Aviv University
διαπίστωσαν[11]  ότι  οι  χαμηλές  δόσεις  THC  μειώνουν  τη  διόγκωση  του
εγκεφάλου.
[11] Fishbein-Kaminietsky M, Gafni M, Sarne Y “Ultralow doses of cannabinoid drugs 
protect the mouse brain from inflammation-induced cognitive damage” (Ελάχιστες 
δόσεις κανναβινοειδών ουσιών προστατεύουν τον εγκέφαλο ποντικού από γνωστικές 
βλάβες που προκαλούνται από φλεγμονή) J Neurosci Res. 2014 Dec;92(12):1669-77.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25042014 
Περίληψη
“Στις  προηγούμενες  μελέτες  μας,  διαπιστώσαμε  ότι  μια  μονή  δόση
τετραϋδροκανναβινόλης  (THC,  0,002  mg/kg,  τρεις  έως  τέσσερις  τάξεις  μεγέθους
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χαμηλότερη  από  τις  συμβατικές  δόσεις)  προστατεύει  τον  εγκέφαλο  από  διάφορες
προσβολές που προκαλούν γνωστικά ελλείμματα. Επειδή διάφορες προσβολές μπορεί να
προκαλέσουν μια νευροφλεγμονώδη αντίδραση που οδηγεί σε δευτερογενή βλάβη στον
εγκέφαλο, η τρέχουσα μελέτη εξέτασε κατά πόσο αυτή η εξαιρετικά χαμηλή δόση THC θα
μπορούσε να προστατεύσει τον εγκέφαλο από γνωστικά ελλείμματα που προκαλούνται
από φλεγμονή. Οι ποντικοί έλαβαν μία μόνο ένεση THC (0,002 mg/kg) 48 ώρες πριν ή 1-7
ημέρες μετά την αγωγή με λιποπολυσακχαρίτη (LPS,  10 mg/kg) και  εξετάστηκαν με τη
δοκιμή  αναγνώρισης  αντικειμένων  3  εβδομάδες  αργότερα.  Το  LPS  προκάλεσε
μακροχρόνια γνωστικά ελλείμματα, ενώ η εφαρμογή THC πριν ή μετά από LPS προφύλαξε
τα ποντίκια από αυτή τη ζημία που προκαλείται από LPS. Το προστατευτικό αποτέλεσμα
της  THC  παρεμποδίστηκε  από  τον  ανταγωνιστή  υποδοχέα  κανναβινοειδούς  (CB)1
SR14176A αλλά όχι από τον ανταγωνιστή υποδοχέα CB2, SR141528 και μιμήθηκε από τον
αγωνιστή  CB1,  ACEA  αλλά  όχι  από  τον  αγωνιστή  CBU  HU308.  Το  προστατευτικό
αποτέλεσμα  της  THC  παρεμποδίστηκε  επίσης  με  προκατεργασία  με  GW9662,
υποδεικνύοντας  την  εμπλοκή  του  υποδοχέα-γ  ενεργοποιημένου  από  πολλαπλασιαστή
υπεροξειδίου.  Η  βιοχημική  εξέταση  του  εγκεφάλου  αποκάλυψε  μια  μακροπρόθεσμη
(τουλάχιστον  7  εβδομάδων)  αύξηση  του  ενζύμου  κυκλοοξυγενάσης-2  που  παράγει
προσταγλανδίνη στον ιππόκαμπο και στον μετωπιαίο φλοιό μετά την ένεση του LPS. Η
προεπεξεργασία με  την  εξαιρετικά  χαμηλή  δόση THC έτεινε  να  εξασθενήσει  αυτή  την
ανύψωση.  Τα  αποτελέσματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  μια  υπερχαμηλή  δόση  THC  που
στερείται οποιασδήποτε ψυχοτρόπου δράσης προστατεύει τον εγκέφαλο από γνωστικές
βλάβες  που  προκαλούνται  από  νευροφλεγμονή  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως
αποτελεσματικό  φάρμακο  για  τη  θεραπεία  νευροφλεγμονωδών  καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των νευροεκφυλιστικών ασθενειών”.

Η μελέτη τους χρησιμοποίησε υπερχαμηλές δόσεις, έτσι ώστε τα ποντίκια να
μην  παρουσιάσουν  ψυχοδραστικές  παρενέργειες.  Στην  περίληψή  τους,  οι
Miriam Fishbein-Kaminietsky, Mikhal Gafni και Yosef Sarne γράφουν:
“Τα  αποτελέσματά  μας  υποδεικνύουν  ότι  μια  υπερχαμηλή  δόση  THC  που
στερείται οποιασδήποτε ψυχοτρόπου δράσης προστατεύει τον εγκέφαλο από
γνωστικές  βλάβες  που  προκαλούνται  από  νευροφλεγμονή  και  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί  ως  αποτελεσματικό  φάρμακο  για  τη  θεραπεία
νευροφλεγμονωδών  καταστάσεων,  συμπεριλαμβανομένων  των
νευροεκφυλιστικών ασθενειών”.

Η  ισραηλινή  μελέτη  συμβαδίζει  με  την  έρευνα  για  την  κάνναβη  ως
νευροπροστατευτικό φυτό[12]. Η κάνναβη περιέχει αντιοξειδωτικά, τα οποία
βοηθούν στην επιδιόρθωση των κυττάρων και βοηθούν στην προστασία του
DNA από βλάβες. Οι ενώσεις στο φυτό επιταχύνουν την ανάρρωση[13] από
τους  εγκεφαλικούς  τραυματισμούς,  ενθαρρύνοντας  την  ανάπτυξη  νέων
εγκεφαλικών κυττάρων[14].
[12] Hampson AJ, Grimaldi M, Lolic M, Wink D, Rosenthal R, Axelrod J “Neuroprotective 
antioxidants from marijuana” (Νευροπροστατευτικά αντιοξειδωτικά από τη κάνναβη) Ann



N Y Acad Sci. 2000;899:274-82.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10863546
Περίληψη
“Η  κανναβιδιόλη  και  άλλα  κανναβινοειδή  εξετάστηκαν  ως  νευροπροστατευτικά  σε
καλλιέργειες  φλοιώδους  νευρώνα  αρουραίου  που  εκτέθηκαν  σε  τοξικά  επίπεδα  του
νευροδιαβιβαστή, γλουταμικού. Ο ψυχοτρόπος αγωνιστής υποδοχέα κανναβινοειδούς η
δέλτα  9-τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  και  η  κανναβιδιόλη,  (ένα  μη  ψυχοδραστικό
συστατικό της κάνναβης) και οι δύο μείωσαν την νευροτοξικότητα από τα ΝΜDΑ, ΑΜΡΑ
και υποδοχέα καϊνικού. Η νευροπροστασία δεν επηρεάστηκε από τον ανταγωνιστή του
υποδοχέα κανναβινοειδών, υποδεικνύοντας ένα μηχανισμό δράσης ανεξάρτητα από τον
υποδοχέα  (κανναβινοειδούς).  Η  τοξικότητα  του  γλουταμικού  μπορεί  να  μειωθεί  με
αντιοξειδωτικά. Χρησιμοποιώντας κυκλικό βολτάμετρο και ένα σύστημα βασισμένο στην
αντίδραση fenton, αποδείχθηκε ότι η κανναβιδιόλη, η THC και άλλα κανναβινοειδή είναι
ισχυρά  αντιοξειδωτικά.  Ως  απόδειξη  ότι  τα  κανναβινοειδή  μπορούν  να  δράσουν  ως
αντιοξειδωτικά σε νευρωνικές καλλιέργειες, η κανναβιδιόλη αποδείχθηκε ότι μειώνει την
τοξικότητα του υδροϋπεροξειδίου στους νευρώνες. Σε μια κατά αντιπαράσταση δοκιμή
για  τις  ικανότητες  διαφόρων  αντιοξειδωτικών  για  την  πρόληψη  της  τοξικότητας
γλουταμινικού, η κανναβιδιόλη ήταν ανώτερη τόσο από την άλφα-τοκοφερόλη όσο και
από το ασκορβικό με προστατευτική ικανότητα. Πρόσφατες προκαταρκτικές μελέτες σε
μοντέλο  εστιακής  εγκεφαλικής  ισχαιμίας  αρουραίου υποδεικνύουν ότι  η  κανναβιδιόλη
μπορεί να είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική in vivo όπως παρατηρείται σε αυτές
τις in vitro μελέτες”.
[13] Nguyen BM, Kim D, Bricker S, Bongard F, Neville A, Putnam B, Smith J, Plurad D “Effect 
of marijuana use on outcomes in traumatic brain injury” (Επίδραση της χρήσης κάνναβης 
στα αποτελέσματα τραυματισμού εγκεφάλου) Am Surg. 2014 Oct;80(10):979-83.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25264643
Περίληψη
“Ο  εγκεφαλικός  τραυματισμός  (Traumatic  brain  injury,  ΤΒΙ)  σχετίζεται  με  σημαντική
νοσηρότητα  και  θνησιμότητα.  Αρκετές  μελέτες  έχουν  δείξει  νευροπροστατευτικά
αποτελέσματα των κανναβινοειδών. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να καθιερωθεί μια
σχέση  μεταξύ  της  παρουσίας  θετικού  τοξικολογικού  πλαισίου  για  την
τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  και  της  θνησιμότητας  μετά  από  ΤΒΙ.  Πραγματοποιήθηκε
τριετής αναδρομική ανασκόπηση δεδομένων μητρώου σε κέντρο επιπέδου Ι των ασθενών
που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ΤΒΙ με τοξικολογική εξέταση. Οι παιδιατρικοί ασθενείς
(ηλικίας  κάτω  των  15  ετών)  και  οι  ασθενείς  με  υποψία  μη  αναστρέψιμης  βλάβης
αποκλείστηκαν.  Η  ομάδα  THC(+)  συγκρίθηκε  με  την  ομάδα  THC(-)  σε  σχέση  με  τον
μηχανισμό του τραυματισμού, τη σοβαρότητα, τη διάθεση και τη θνησιμότητα. Η λογική
παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό ανεξάρτητων συσχετισμών με τη
θνησιμότητα.  Υπήρχαν  446  περιπτώσεις  που  πληρούσαν  όλα  τα  κριτήρια  ένταξης.  Η
επίπτωση θετικής παρακολούθησης THC ήταν 18,4% (82). Η συνολική θνησιμότητα ήταν
9,9% (44). Ωστόσο, η θνησιμότητα στην ομάδα THC(+) (2,4% [δύο]) μειώθηκε σημαντικά
σε σύγκριση με την  ομάδα THC(-)  (11,5% [42],  P  =  0,012).  Μετά την  προσαρμογή για
διαφορές  μεταξύ  των  κοόρτων  μελέτης  σε  λογαριθμική  παλινδρόμηση,  μια
παρακολούθηση  THC(+)  αφορούσε  ανεξάρτητα  την  επιβίωση  μετά  από  TBI  (αναλογία
πιθανότητας, 0,224, 95% διάστημα εμπιστοσύνης, 0,051 έως 0,991, Ρ = 0,049). Μια θετική
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παρακολούθηση  THC  σχετίζεται  με  μειωμένη  θνησιμότητα  σε  ενήλικες  ασθενείς  που
υποφέρουν από ΤΒΙ”.
[14] “Low doses of THC (cannabis) can halt brain damage, study suggests” (Χαμηλές 
δόσεις THC (κάνναβη) μπορούν να σταματήσουν την εγκεφαλική βλάβη, σύμφωνα με 
μελέτη)
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130530132531.htm 

Λιγότερη  φλεγμονή  στον  εγκέφαλο  σημαίνει  λιγότερη  κατάθλιψη.  Όταν  η
φλεγμονή  υποχωρήσει,  το  σώμα  σταματά  να  επιτίθεται.  Αυτό  δίνει  στον
εγκέφαλό σας την ευκαιρία να θεραπεύσει και να ξεπεράσει τις βλάβες από το
άγχος.

Άλλοι τρόποι με τους οποίους η κάνναβη αντιμετωπίζει την κατάθλιψη
Υπάρχουν μερικοί  ακόμη πιο  πρακτικοί  λόγοι  για  τους  οποίους η  κάνναβη
είναι τόσο ισχυρό αντικαταθλιπτικό. Ενώ μειώνει την εγκεφαλική φλεγμονή,
βοηθά  επίσης  στην  καταπολέμηση  της  κατάθλιψης  με  μερικούς  άλλους
βασικούς τρόπους. Ας τους δούμε:

Ύπνος
Μερικοί  άνθρωποι  κοιμούνται  πάρα  πολύ  όταν  είναι  καταθλιπτικοί.  Άλλοι
άνθρωποι  δεν  μπορούν  να  κοιμηθούν  καθόλου.  Εάν  είσαι  ένας  από  τους
τελευταίους,  η  κάνναβη  μπορεί  να  διώξει  την  αϋπνία  σου[15].  Η  έλλειψη
αρκετού  ύπνου  κάνει  την  κατάθλιψη  χειρότερη.  Στον  ύπνο  το  σώμα  σας
επισκευάζεται και καθαρίζει τις τοξίνες από τον εγκέφαλο.
[15] “How To Make Marijuana More Effective Against Insomnia” (Πώς να κάνεις την 
κάνναβη πιο αποτελεσματική κατά της αϋπνίας) https://herb.co/marijuana/news/how-to-
make-marijuana-more-effective-against-insomnia 

Ο κακός ύπνος αυξάνει επίσης τη φλεγμονή. Ακόμη και μία μόνο νύχτα χωρίς
ύπνο αυξάνει τη φλεγμονή[16] στο σώμα και τον εγκέφαλο.
[16] “Loss Of Sleep, Even For A Single Night, Increases Inflammation In The Body” 
(Απώλεια ύπνου, ακόμη και μιας νύχτας, αυξάνει την φλεγμονή στο σώμα) 
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080902075211.htm 

Εάν βρεθείς να είσαι ξαπλωμένος αλλά ξύπνιος, λίγο από το βότανο θα σε
βοηθήσει  να  κοιμηθείς[17]  γρηγορότερα  και  να  παραμείνεις  σε  ύπνο  για
περισσότερο. Αυτό θα σου την ευκαιρία να έχεις κάποια αναγκαία ξεκούραση.
[17] “Sweet Dreams #2: How Cannabis Affects Deep Sleep” (Όνειρα Γλυκά #2: Πώς η 
κάνναβη επηρεάζει τον βαθύ ύπνο) https://herb.co/marijuana/news/cannabis-affects-
deep-sleep 
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Όρεξη
Ακριβώς όπως και στον ύπνο, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές αντιδράσεις
στην τροφή όταν είναι καταθλιπτικοί. Δεν είναι ασυνήθιστο να ποθεί κανείς
υδατάνθρακες  και  τρόφιμα  με  σάκχαρα.  Ωστόσο,  κάποιοι  άνθρωποι
διαπιστώνουν ότι δεν έχουν καμία όρεξη. Η κάνναβη μπορεί να βοηθήσει και
με τα δύο αυτά πράγματα.

Έρευνες  έδειξαν  ότι  η  κανναβιδιόλη  (CBD)[18]  είναι  μια  απαλή  ουσία
καταστολής της όρεξης. Η CBD είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές. Αν
είσαι επιρρεπείς στην υπερκατανάλωση τροφής, μπορεί να βρεις χρήσιμη μια
ποικιλία με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD.
[18] “CBD: Everything You Need To Know About Cannabidiol” (CBD: Όλα όσα πρέπει να 
ξέρεις για την κανναβιδιόλη) https://herb.co/marijuana/news/everything-you-need-to-
know-about-cbd 

Εάν  δεν  έχεις  όρεξη,  ίσως  να  δοκιμάσεις  με  την  THC.  Είναι  ίσως  το  πιο
διάσημο  κανναβινοειδές  και  αυτή  η  ένωση  είναι  ο  ένοχος  πίσω  από  τα
λεγόμενα “munchies” (λιγούρες). Η σωστή διατροφή είναι ζωτικής σημασίας
για όσους έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας[19]. Εάν δεν τρως, το σώμα σου
δεν παίρνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να θεραπευτεί. Η THC
θέτει το μεταβολισμό σου σε αυξημένη ταχύτητα. Θα νιώσεις πεινασμένος με
αποτέλεσμα τα  τρόφιμα να  σου  είναι  πιο  θελκτικά  και  καλύτερα  τόσο  σε
μυρωδιά όσο και σε γεύση.
[19] “Cannabis And Mental Health: Does It Help?” (Κάνναβη και ψυχική υγεία: Βοηθάει;)
https://herb.co/marijuana/news/cannabis-mental-health-help 

Πόνος
Η κατάθλιψη είναι σαν να έχεις γρίπη. Μπορεί να έχεις τυχαία πόνους στο
σώμα,  πόνο στις  αρθρώσεις,  στομαχική  δυσφορία και  πονοκεφάλους.  Όλα
αυτά  δεν  είναι  ευχάριστα.  Ευτυχώς,  η  κάνναβη  είναι  ένας  ισχυρός
ανακουφιστής πόνου.  Μπορείς  ακόμα και  να κάνεις  μια απαλή εντριβή με
κάποιο επιδερμικό σκεύασμα στα πλάγια του μετώπου σου εάν έχεις έναν
πονοκέφαλο.

Οι  ίδιες  ιδιότητες  καταπολέμησης  της  φλεγμονής  που  βοηθούν  στην
επούλωση του εγκεφάλου μειώνουν επίσης και τον πόνο στο σώμα. Αυτά τα
αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα μπορούν να βρεθούν σε:
* Έλαιο κάνναβης
* Εξατμιζόμενη κάνναβη
* Βρώσιμα
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* Φρέσκους, μη ψυχοτρόπους χυμούς κάνναβης

Γέλιο
Μια βελτιωμένη διάθεση είναι  ένας  από τους  πρωταρχικούς  τρόπους  που
μπορεί να βοηθήσει αυτό το μικρό βότανο. Όταν δεν έχεις γελάσει για μέρες,
η κάνναβη μπορεί να βάλει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Το να κάτσεις με
μερικά σνακ να δεις μια κωμωδία και με λίγη κάνναβη, είναι σίγουρο ότι θα
έχεις μια πολύ χαρούμενη εμπειρία.

Εάν αποφεύγεις τους άλλους ανθρώπους, τόσο η THC όσο και η CBD μπορούν
να σε βοηθήσουν στην άμβλυνση του κοινωνικού σου άγχους[20].  Το φυτό
μπορεί  να  σε  βοηθήσει  να  βγεις  από  το  κουκούλι  σου  και  τελικά  να
διασκεδάσεις και λίγο. Το γέλιο είναι πραγματικά το καλύτερο φάρμακο.
[20] “All In The Mind #3: Can Weed Defeat Your Anxiety?” (Όλα είναι στο μυαλό #3: 
Μπορεί η κάνναβη να νικήσει το άγχος σου;) https://herb.co/marijuana/news/mind-4-
cannabis-fights-depression

Τύποι κάνναβης για την κατάθλιψη
Κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά στην κάνναβη. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να
σταθούν τυχεροί με την ψυχοδραστική THC. Άλλοι μπορεί να προτιμούν κάτι
λίγο πιο ήπιο, χωρίς την περίπτωση πρόκλησης, έστω και παροδικά, κάποιος
παράνοιας ή άγχους[21]. Εδώ είναι μερικές πληροφορίες για το τι πρέπει να
αναζητήσεις σε αντικαταθλιπτική κάνναβη.
[21] “What Causes Marijuana Paranoia?”(Τι προκαλεί την παράνοια στην κάνναβη;) 
https://herb.co/marijuana/news/marijuana-paranoia

THC
Η THC μπορεί να είναι λίγο δύσκολη στον χειρισμό της. Μόλις αποκτήσουν
λίγη  εμπειρία  με  αυτήν,  πολλοί  άνθρωποι  ορκίζονται  σε  αυτό  το
κανναβινοειδές για την ανακούφιση της κατάθλιψης. Ωστόσο, μία μελέτη έχει
δείξει[22]  ότι  η  κατανάλωση  υψηλής  περιεκτικότητας  THC  μπορεί  να
προκαλέσει  πεσμένη διάθεση.  Οι  χαμηλές δόσεις  συνθετικής THC αύξησαν
την  ποσότητα  σεροτονίνης  στον  εγκέφαλο.  Η  σεροτονίνη  είναι  ένας
νευροδιαβιβαστής που βοηθά στη ρύθμιση της διάθεσης. Όταν η σεροτονίνη
είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να αισθανθείς λίγο καταθλιπτικός. 
[22] (ό.π.) “Cannabinoids Elicit Antidepressant-Like Behavior and Activate Serotonergic 
Neurons through the Medial Prefrontal Cortex” (Τα κανναβινοειδή προκαλούν 
συμπεριφορά που μοιάζει με αντικαταθλιπτικό και ενεργοποιούν τους σεροτονινεργικούς 
νευρώνες μέσω του έσω προμετωπιαίου φλοιού)
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Η Dr. Gabriella Gobbi από το McGill University εξηγεί[23]:
“Οι χαμηλές  δόσεις  είχαν ισχυρό αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα,  αλλά όταν
αυξήσαμε τη δόση, η σεροτονίνη στους εγκέφαλους των αρουραίων έπεσε
στην πραγματικότητα κάτω από το επίπεδο εκείνων της ομάδας ελέγχου. Έτσι,
επιδείξαμε πράγματι ένα διπλό αποτέλεσμα: Σε χαμηλές δόσεις αυξάνει τη
σεροτονίνη, αλλά σε υψηλότερες δόσεις το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό,
αντιστρέφεται εντελώς”.
[23] “Cannabis: Potent Anti-depressant In Low Doses, Worsens Depression At High Doses”
(Η κάνναβη: ισχυρό αντικαταθλιπτικό σε χαμηλές δόσεις, επιδεινώνει την κατάθλιψη σε 
υψηλές δόσεις) https://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071023183937.htm

Άλλες  μελέτες,  ωστόσο,  παρουσιάζουν  και  άλλα  στοιχεία.  Μια  πανεθνική,
διαχρονική μελέτη που διεξήχθη νωρίς το 2016[24] διαπίστωσε ότι η χρήση
κάνναβης δεν συνδέεται με την αύξηση της κατάθλιψης. Η μελέτη εξέτασε
πάνω από 35.000 ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι χρήστες κάνναβης δεν
είχαν  περισσότερες  πιθανότητες  να αναπτύξουν κατάθλιψη,  άγχος  ή άλλες
διαταραχές της διάθεσης από ότι οι αντίστοιχοι μη χρήστες.
[24] Blanco C, Hasin DS, Wall MM, Flórez-Salamanca L, Hoertel N, Wang S, Kerridge BT, 
Olfson M “Cannabis Use and Risk of Psychiatric Disorders: Prospective Evidence From a 
US National Longitudinal Study” (Η χρήση κάνναβης και ο κίνδυνος ψυχιατρικών 
διαταραχών: Προοπτικές από μια αμερικανική εθνική μελέτη) JAMA Psychiatry. 2016 
Apr;73(4):388-95.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886046
Περίληψη
“ΣΗΜΑΣΙΑ: Με τον αυξανόμενο ρυθμό χρήσης της κάνναβης στον γενικό πληθυσμό και
έναν  αυξανόμενο  αριθμό  πολιτειών  που  νομιμοποιούν  τη  ψυχαγωγική  χρήση  της
κάνναβης και την έγκριση των ιατρικών προγραμμάτων κάνναβης, υπάρχουν ανανεωμένες
κλινικές  και  πολιτικές  ανησυχίες  σχετικά με τις  επιπτώσεις  της  χρήσης  κάνναβης  στην
ψυχική υγεία.
ΣΚΟΠΟΣ:  Να εξεταστούν οι  πιθανές  συσχετίσεις  μεταξύ της  χρήσης  κάνναβης  και  του
κινδύνου ψυχικής υγείας και διαταραχών χρήσης ουσιών στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Σε ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα
ενήλικων ηλικίας 18 ετών και άνω των ΗΠΑ, διεξήχθησαν συνεντεύξεις 3 ετών μεταξύ τους
στην έρευνα National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (κύμα 1,
2001-2002,  κύμα  2,  2004-2005).  Οι  κύριες  αναλύσεις  περιορίστηκαν  σε  34.653
ερωτηθέντες, οι οποίοι ερωτήθηκαν και στα δύο κύματα. Η ανάλυση δεδομένων διεξήχθη
από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2015.
ΚΥΡΙΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΑ:  Χρησιμοποιήσαμε  πολλαπλή  αντιστοίχιση
παλινδρόμησης  και  βαθμολογίας  για  την  εκτίμηση  της  αντοχής  των  ανεξάρτητων
συσχετίσεων  μεταξύ  της  χρήσης  κάνναβης  στο  κύμα  1  και  των  συμβάντων  και  των
επικρατούντων  ψυχιατρικών  διαταραχών  στο  κύμα  2.  Οι  ψυχιατρικές  διαταραχές
μετρήθηκαν με δομημένη συνέντευξη (Alcohol  Use Disorder  and Associated Disabilities
Interview  Schedule-DSM-IV).  Και  στις  δύο  αναλύσεις  χρησιμοποιήθηκε  το  ίδιο  σύνολο
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αναταραχών  κύματος  1,  συμπεριλαμβανομένων  των  κοινωνικοδημογραφικών
χαρακτηριστικών, του οικογενειακού ιστορικού της διαταραχής της χρήσης ουσιών, του
διαταραγμένου  οικογενειακού  περιβάλλοντος,  της  παιδικής  γονικής  απώλειας,  της
χαμηλής  αυτοεκτίμησης,  της  κοινωνικής  απόκλισης,  της  εκπαίδευσης,  του  πρόσφατου
τραύματος, τις διαταραχές και την ιστορία διαζυγίου του ερωτώμενου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης 34.653 ερωτηθέντων (14.564
άρρενες [47,9% σταθμισμένα], μέση ηλικία [SD] 45,1 [17,3] χρόνια), η χρήση κάνναβης στο
κύμα 1 (2001-2002), η οποία αναφέρθηκε από 1.279 ερωτηθέντες, συνδέθηκε σημαντικά
με  διαταραχές  της  χρήσης  ουσιών  στο  κύμα  2  (2004-2005)  (οποιαδήποτε  διαταραχή
χρήσης ουσιών: αναλογία πιθανότητας [OR], 6,2, 95% CI, 4,1-9,4, οποιαδήποτε διαταραχή
χρήσης  οινοπνεύματος:  OR,  2,7,  95%  CI,  1,9-3,8,  οποιαδήποτε  διαταραχή  χρήσης
κάνναβης: OR, 9,5, 95% CI, 6,4-14,1, οποιαδήποτε άλλη διαταραχή χρήσης ουσίας: OR, 2,6,
95%  CI,  1,6-4,4  και  εξάρτηση  από  νικοτίνη:  OR,  1,7,  95%  CI  ,  1,2-2,4),  αλλά  όχι
οποιαδήποτε διαταραχή διάθεσης (OR, 1.1, 95% CI, 0,8-1,4) ή διαταραχή άγχους (OR, 0.9,
95%  CI,  0,7-1,1).  Το  ίδιο  γενικό  πρότυπο  των  αποτελεσμάτων  παρατηρήθηκε  στις
αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης των διαδεδομένων ψυχιατρικών διαταραχών του
κύματος 2 και στην ανάλυση αντιστοίχισης βαθμολογίας σχετικής με τις επικρατούσες και
διαδεδομένες ψυχιατρικές διαταραχές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στο πλαίσιο του γενικού πληθυσμού, η χρήση κάνναβης
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαφόρων διαταραχών χρήσης ουσιών. Οι γιατροί και οι
υπεύθυνοι  χάραξης  πολιτικής  θα  πρέπει  να  λάβουν  αυτές  τις  συσχετίσεις  χρήσης
κάνναβης υπό προσεκτική εξέταση”.

Μια άλλη μελέτη[25] διαπίστωσε ότι οι υποδοχείς κανναβινοειδών[26] είναι
βασικοί  στόχοι  για  τη  θεραπεία  της  κατάθλιψης.  Οι  υποδοχείς
κανναβινοειδών  είναι  ειδικές  θέσεις  κυττάρων  όπου  συνδέονται  ενώσεις
όπως η THC. Ο υποδοχέας CB1, η πρωτεύουσα θέση δέσμευσης για την THC,
βρέθηκε ότι προκαλεί αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα όταν ενεργοποιείται.
[25] (ό.π.) “Cannabinoids Elicit Antidepressant-Like Behavior and Activate Serotonergic 
Neurons through the Medial Prefrontal Cortex” (Τα κανναβινοειδή προκαλούν 
συμπεριφορά που μοιάζει με αντικαταθλιπτικό και ενεργοποιούν τους σεροτονινεργικούς 
νευρώνες μέσω του έσω προμετωπιαίου φλοιού)
[26] “Why Are Cannabinoid Receptors Important?” (Γιατί είναι σημαντικοί οι υποδοχείς 
κανναβινοειδών;” https://herb.co/marijuana/news/why-are-cannabinoid-receptors-so-
important 

Έτσι,  τα  αποτελέσματα  είναι  αρκετά  πειστικά.  Ο  καλύτερος  τρόπος  να
διαπιστώσεις εάν η THC λειτουργεί για σένα είναι να την δοκιμάσεις. Ξεκίνα
με χαμηλές δόσεις και δες πώς αισθάνεσαι. Προχώρα προσεκτικά σε αύξηση
αν είναι απαραίτητο.

CBD
Εάν είσαι επιφυλακτικός σχετικά με την THC ή δεν σου αρέσει το πώς σε κάνει
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να  αισθάνεται,  υπάρχει  και  μια  άλλη  επιλογή.  Οι  ποικιλίες  με  υωηλή
περιεκτικότητα  σε  CBD  έχουν  σοκάρει  τον  κόσμο  με  την  ιατρική  τους
αποτελεσματικότητα (υπάρχουν βέβαια και σκευάσματα που περιέχουν CBD).
Πρόκειται για ένα αντιεπιληπτικό[27], αντιψυχωτικό[28], αγχολυτικό[29] και
αντικαταθλιπτικό, το οποίο είναι όλα αυτά σε ένα. Και το καλύτερο από όλα;
Δεν σχετίζεται με το άγχος ή την παράνοια που προκαλείται από την THC.
[27] Carlini EA, Cunha JM “Hypnotic and antiepileptic effects of cannabidiol” (Υπνωτικά και
αντιεπιληπτικά αποτελέσματα της κανναβιδιόλης) J Clin Pharmacol. 1981 Aug-Sep;21(8-9 
Suppl):417S-427S.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7028792
Περίληψη
“Οι κλινικές δοκιμές με την κανναβιδιόλη (CBD) σε υγιείς εθελοντές, σε υποφέροντες από
αϋπνία και σε επιληπτικούς ασθενείς που διεξήχθησαν στο εργαστήριο των συγγραφέων
από το 1972 έως σήμερα, εξετάζονται. Οι οξείες δόσεις κανναβιδιόλης που κυμαίνονται
από 10 έως 600 mg και η χρόνια χορήγηση 10 mg για 20 ημέρες ή 3 mg/kg/ημέρα για 30
ημέρες  δεν  προκαλούν  ψυχολογικά  ή  σωματικά  συμπτώματα  που  να  υποδηλώνουν
ψυχοτρόπες  ή  τοξικές  επιδράσεις.  Ωστόσο,  αρκετοί  εθελοντές  παραπονέθηκαν  για
υπνηλία. Συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις (EKG, αρτηριακή πίεση και ανάλυση
αίματος και ούρων) δεν έδειξαν κανένα σημάδι τοξικότητας. Δόσεις των 40, 80 και 160 mg
κανναβιδιόλης συγκρίθηκαν με εικονικό φάρμακο και 5 mg νιτραζεπάμης σε 15 εθελοντές
χωρίς νόσο. Τα άτομα που έλαβαν 160 mg κανναβιδιόλης ανέφεραν ότι είχαν κοιμηθεί
σημαντικά  περισσότερο  από  αυτούς  που  έλαβαν  εικονικό  φάρμακο.  οι  εθελοντές
ανέφεραν  επίσης  σημαντικά  λιγότερη  ανάκληση  ονείρου,  με  τις  τρεις  δόσεις
κανναβιδιόλης  παρά  με  το  εικονικό  φάρμακο.  Δεκαπέντε  ασθενείς  που  πάσχουν  από
δευτερογενή  γενικευμένη  επιληψία  που  είναι  ανθεκτική  σε  γνωστά  αντιεπιληπτικά
φάρμακα έλαβαν 200 έως 300 mg κανναβιδιόλης ημερησίως είτε εικονικό φάρμακο για
χρονικό διάστημα 4,5 μηνών. Επτά από τους οκτώ επιληπτικούς που έλαβαν κανναβιδιόλη
είχαν  βελτίωση  της  κατάστασης  της  νόσου τους,  ενώ  μόνο  ένας  ασθενής  με  εικονικό
φάρμακο βελτιώθηκε.
[28] Zuardi AW, Crippa JA, Hallak JE, Bhattacharyya S, Atakan Z, Martin-Santos R, McGuire 
PK, Guimarães FS “A critical review of the antipsychotic effects of cannabidiol: 30 years of 
a translational investigation” (Μια κριτική επισκόπηση των αντιψυχωσικών επιδράσεων 
της κανναβιδιόλης: 30 χρόνια μεταβατικής έρευνας) Curr Pharm Des. 2012;18(32):5131-
40.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22716160
Περίληψη
“Η Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ(9)-THC) είναι η κύρια ένωση της κάνναβης Sativa που
είναι υπεύθυνη για τις περισσότερες από τις επιδράσεις του φυτού. Ένα άλλο σημαντικό
συστατικό είναι η κανναβιδιόλη (CBD), η οποία προηγουμένως θεωρούνταν ότι στερείται
φαρμακολογικής δραστηριότητας. Ωστόσο, οι μελέτες σε εργαστηριακά τρωκτικά και οι
μελέτες σε ανθρώπους έδειξαν ότι αυτό το κανναβινοειδές είναι σε θέση να αποτρέψει τα
συμπτώματα που μοιάζουν με ψυχωτικά που προκαλούνται από υψηλές δόσεις Δ(9)-ΤΗC.
Μεταγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι η CBD έχει αντιψυχωσικά αποτελέσματα όπως
παρατηρείται  χρησιμοποιώντας  μοντέλα  ζώων  και  σε  υγιείς  εθελοντές.  Έτσι,  αυτό  το
άρθρο παρέχει μια κριτική επισκόπηση της ερευνητικής αξιολόγησης του αντιψυχωτικού
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δυναμικού  αυτού  του  κανναβινοειδούς.  Η  CBD  εμφανίζεται  να  έχει  φαρμακολογικό
προφίλ παρόμοιο με εκείνο των άτυπων αντιψυχωτικών φαρμάκων, όπως φαίνεται να
χρησιμοποιεί συμπεριφορικές και νευροχημικές τεχνικές σε ζωικά μοντέλα. Επιπλέον, η
CBD  απέτρεψε  την  ανθρώπινη  πειραματική  ψύχωση  και  ήταν  αποτελεσματική  σε
αναφορές ανοικτών περιπτώσεων και σε κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με σχιζοφρένεια με
αξιόλογο προφίλ ασφάλειας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της fMRI υποδηλώνουν έντονα
ότι τα αντιψυχωσικά αποτελέσματα της CBD σε σχέση με τα ψυχομιμητικά αποτελέσματα
του Δ(9)-THC περιλαμβάνουν το ραβδωτό σώμα και τον χρονικό φλοιό που παραδοσιακά
συνδέονται με την ψύχωση. Αν και οι μηχανισμοί των αντιψυχωσικών ιδιοτήτων δεν είναι
ακόμη  πλήρως  κατανοητοί,  προτείνουμε  μια  υπόθεση  που  θα  μπορούσε  να  έχει  μια
ευρετική αξία για να εμπνεύσει νέες μελέτες. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την
ιδέα ότι η CBD μπορεί να είναι μια μελλοντική θεραπευτική επιλογή στην ψύχωση, γενικά
και στη σχιζοφρένεια, ειδικότερα”.
[29] Crippa JA, Derenusson GN, Ferrari TB, Wichert-Ana L, Duran FL, Martin-Santos R, 
Simões MV, Bhattacharyya S, Fusar-Poli P, Atakan Z, Santos Filho A, Freitas-Ferrari MC, 
McGuire PK, Zuardi AW, Busatto GF, Hallak JE “Neural basis of anxiolytic effects of 
cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report” 
(Νευρωνική βάση αγχολυτικών επιδράσεων της κανναβιδιόλης (CBD) στη γενικευμένη 
διαταραχή κοινωνικού άγχους: μια προκαταρκτική έκθεση) J Psychopharmacol. 2011 
Jan;25(1):121-30.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829306
Περίληψη
“Μελέτες σε ζώα και σε ανθρώπους δείχνουν ότι η κανναβιδιόλη (CBD), ένα σημαντικό
συστατικό  της  κάνναβης,  έχει  αγχολυτικές  ιδιότητες.  Ωστόσο,  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει
διερευνηθεί η επίδραση αυτής της σύνθεσης στο ανθρώπινο παθολογικό άγχος και στους
υποκείμενους  μηχανισμούς  του  εγκεφάλου.  Σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  ήταν  να
διερευνηθεί αυτό σε ασθενείς με γενικευμένη διαταραχή του κοινωνικού άγχους (social
anxiety  disorder,  SAD)  χρησιμοποιώντας  λειτουργική  νευροαπεικόνιση.  Η περιφερειακή
ροή του εγκεφαλικού αίματος (regional cerebral blood flow, rCBF) σε κατάσταση ηρεμίας
μετρήθηκε δύο φορές με τη χρήση (99m)Tc-ECD SPECT σε 10 ασθενείς που δεν είχαν λάβει
προηγουμένως  θεραπεία  για  SAD.  Κατά  την  πρώτη  συνεδρία,  στους  υποκειμένους
χορηγήθηκε από του στόματος δόση CBD (400 mg) ή εικονικού φαρμάκου, σε διπλή τυφλή
διαδικασία.  Στη  δεύτερη  συνεδρία,  η  ίδια  διαδικασία  πραγματοποιήθηκε
χρησιμοποιώντας  το  φάρμακο  που  δεν  είχε  χορηγηθεί  στην  προηγούμενη  συνεδρία.
Διεξήχθησαν εντός των υποκειμένων μεταξύ-συνθηκών συγκρίσεις rCBF χρησιμοποιώντας
στατιστική  παραμετρική  χαρτογράφηση.  Σε  σύγκριση  με  το  εικονικό  φάρμακο,  η  CBD
συσχετίστηκε  με  σημαντικά  μειωμένη  υποκειμενική  ανησυχία  (p  <0,001),  μειωμένη
πρόσληψη ECD στον αριστερό parahippocampal gyrus, στον ιππόκαμπο και στον inferior
temporal  gyrus  (p  <0,001,  μη  διορθωμένη)  και  αυξημένη  πρόσληψη  ECD  στον  δεξιό
posterior  cingulate  gyrus  (p <0,001,  μη  διορθωμένο).  Αυτά  τα  αποτελέσματα
υποδεικνύουν  ότι  η  CBD  μειώνει  το  άγχος  στην  SAD  και  ότι  αυτό  σχετίζεται  με  τις
επιδράσεις της στη δραστηριότητα σε περιοχές limbic και paralimbic του εγκεφάλου”.

Στην πραγματικότητα, εάν καταναλώσεις μια ποικιλία που περιέχει τόσο THC
όσο και CBD, η CBD προστατεύει[30] από κάποιες από τις ιδιότητες της  THC

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829306


που προκαλούν άγχος.
[30] Raymond J. M. Niesink, Margriet W. van Laar “Does Cannabidiol Protect Against 
Adverse Psychological Effects of THC?” (Προστατεύει η κανναβιδιόλη από τις 
ανεπιθύμητες ψυχολογικές επιπτώσεις της THC;) Front Psychiatry. 2013;4:130.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24137134
Περίληψη
“Η ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης μπορεί να έχει επίμονες δυσμενείς επιπτώσεις στην
ψυχική  υγεία.  Η  δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  είναι  το  κύριο  ψυχοδραστικό
συστατικό  της  κάνναβης  και  τα περισσότερα,  εάν  όχι  όλα,  από τα αποτελέσματα που
σχετίζονται με τη χρήση κάνναβης προκαλούνται από την THC. Πρόσφατες μελέτες έχουν
δείξει πιθανή προστατευτική επίδραση ενός άλλου κανναβινοειδούς, της κανναβιδιόλης
(CBD).  Μια  βιβλιογραφική  αναζήτηση  πραγματοποιήθηκε  στις  βιβλιογραφικές  βάσεις
δεδομένων PubMed, PsycINFO και Web of Science με τη χρήση της λέξης “cannabidiol”
(κανναβιδιόλη). Μετά την αφαίρεση των διπλών εγγραφών, παρέμειναν 1.295 μοναδικοί
τίτλοι. Με βάση τους τίτλους και τις περιλήψεις, έγινε μια πρώτη επιλογή. Οι κατάλογοι
αναφοράς των δημοσιεύσεων που προσδιορίστηκαν με αυτόν τον τρόπο εξετάστηκαν για
πρόσθετες αναφορές. Η κάνναβη δεν είναι ασφαλές φάρμακο. Ανάλογα με το πόσο συχνά
το  χρησιμοποιεί  κάποιος,  με  την  ηλικία  έναρξης,  με  την  ισχύ  της  κάνναβης  που
χρησιμοποιείται  και  με  την  ατομική  ευαισθησία  κάποιου,  η  ψυχαγωγική  χρήση  της
κάνναβης  μπορεί  να  προκαλέσει  μόνιμες  ψυχολογικές  διαταραχές.  Οι  περισσότεροι
χρήστες για ψυχαγωγικούς σκοπούς δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια τέτοια επίμονη
ψυχική ασθένεια, αλλά σε ορισμένα άτομα η χρήση κάνναβης οδηγεί σε ανεπιθύμητες
ενέργειες: γνωστική εξασθένηση, άγχος, παράνοια και αυξημένους κινδύνους ανάπτυξης
χρόνιας  ψύχωσης  ή  τοξικομανίας.  Μελέτες  που  εξετάζουν  τα  προστατευτικά
αποτελέσματα της CBD έχουν δείξει  ότι  η CBD μπορεί να εξουδετερώσει τις  αρνητικές
επιπτώσεις  της  THC.  Ωστόσο,  παραμένει  το  ερώτημα  για  το  πώς  τα  εργαστηριακά
αποτελέσματα  μεταφράζονται  στους  τύπους  κάνναβης  που  συναντούν  οι  πραγματικοί
χρήστες για ψυχαγωγικούς σκοπούς”.

Αν  χρειάζεσαι  κάτι  γρήγορο,  η  CBD[31]  είναι  για  σένα.  Μια  μελέτη  που
δημοσιεύθηκε  τον  Απρίλιο[32]  του  2016  υπογράμμισε  τις  γρήγορες,
αντικαταθλιπτικές ιδιότητες της CBD. Χρησιμοποιώντας μοντέλα ποντικιών, η
έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Neuropharmacology διαπίστωσε ότι η CBD έχει
γρήγορες επιδράσεις και συνεχίζει να επιδρά και με την πάροδο του χρόνου.
[31] “5 Reasons You Should Take CBD On A Daily Basis” (5 λόγοι για τους οποίους πρέπει 
να παίρνεις CBD σε καθημερινή βάση) https://herb.co/marijuana/news/why-you-ould-
take-cbd-on-a-daily-basis 
[32] Linge R, Jiménez-Sánchez L, Campa L, Pilar-Cuéllar F, Vidal R, Pazos A, Adell 
A3, Díaz Á “Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances 
cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors” (Η κανναβιδιόλη 
εμφανίζει ταχείες επιδράσεις τύπου αντικαταθλιπτικού και ενισχύει τη νευροδιαβίβαση 
φλοιού των 5-ΗΤ/γλουταμινικών: Ο ρόλος των υποδοχέων 5-HT1A) Neuropharmacology. 
2016 Apr;103:16-26.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26711860
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Περίληψη
“Η κανναβιδιόλη (CBD), η κύρια μη ψυχομιμητική συνιστώσα της κάνναβης, παρουσιάζει
ιδιότητες  που μοιάζουν  με  αγχολυτικές  ουσίες  σε  πολλές  συμπεριφορικές  δοκιμασίες,
παρόλο που οι δυνατότητές της για θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης έχουν εξερευνηθεί
ανεπαρκώς.  Επιπλέον,  ο  μηχανισμός  δράσης  της  CBD  παραμένει  ασαφής.  Εδώ
αξιολογήσαμε τις επιδράσεις της CBD μετά από οξεία και χρόνια χορήγηση στο μοντέλο
κατάθλιψης ποντικού οσφρητικής βολβοτομής (OBX)  και  διερευνήσαμε τον υποκείμενο
μηχανισμό.  Για  το  σκοπό αυτό,  διεξήγαμε μελέτες συμπεριφοράς (δοκιμές  προτίμησης
ανοικτού  πεδίου  και  σακχαρόζης)  και  μελέτες  νευροχημικής  (μικροδιάλυση  και
αυτοραδιογραφία  λειτουργικότητας  υποδοχέα  5-ΗΤ1Α)  μετά  από  θεραπεία  με  CBD.
Αναλύσαμε  επίσης  τον  φαρμακολογικό  ανταγωνισμό  των  επιδράσεων  της  CBD  για  να
διαχωρίσουμε τον  μηχανισμό δράσης.  Τα αποτελέσματά μας  αποδεικνύουν ότι  η  CBD
ασκεί ταχείες και διατηρούμενες αντικαταθλιπτικές επιδράσεις όπως αποδεικνύεται από
την  αναστροφή  της  επαγόμενης  από  ΟΒΧ  υπερδραστηριότητας  και  ανηδονίας.  Η
μικροδιάλυση  in  vivo  αποκάλυψε  ότι  η  χορήγηση  CBD  αύξησε  σημαντικά  τα  επίπεδα
σεροτονίνης  και  γλουταμικού  σε  vmPFCx  με  διαφορετικό  τρόπο,  ανάλογα  με  τη
συναισθηματική κατάσταση και τη διάρκεια της θεραπείας. Η ενισχυτική επίδραση στα
επίπεδα των νευροδιαβιβαστών που συμβαίνουν αμέσως μετά την πρώτη ένεση της CBD
μπορεί  να  αποτελέσει  τη  βάση  για  τις  γρήγορες  δράσεις  που  σχετίζονται  με
αντικαταθλιπτικές σε OBX ποντίκια. Τόσο το αποτέλεσμα που μοιάζει με αντικαταθλιπτικό
όσο και η ενισχυμένη 5-ΗΤ/γλουταμική νευροδιαβίβαση των φλοιών που επάγεται από
την CBD παρεμποδίστηκαν με αποκλεισμό υποδοχέα 5-ΗΤ1Α. Επιπλέον, προσαρμοστικές
αλλαγές  στην  προ-  και  μετά-συναπτική  λειτουργικότητα  υποδοχέα  5-ΗΤ1Α  βρέθηκαν
επίσης μετά από χρόνια CBD. Συμπερασματικά, τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η CBD
θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει ένα νέο γρήγορο αντικαταθλιπτικό φάρμακο, μέσω της
ενίσχυσης τόσο της σεροτονινεργικής όσο και της γλουταμινικής φλοιικής σηματοδότησης
μέσω ενός μηχανισμού εξαρτώμενου από υποδοχέα 5-ΗΤ1Α”.

Η ομάδα έκανε ενέσεις του κανναβινοειδούς σε τροποποιημένα ποντίκια για
να  παρουσιάσουν  συμπεριφορές  άγχους  και  κατάθλιψης.  Τα  τρωκτικά
εμφάνιζαν  τόσο  υπερκινητικότητα  όσο  και  ανικανότητα  να  αισθάνονται
ευχαρίστηση.

Αυτό άλλαξε μετά τη χορήγηση της CBD. Η υπερδραστηριότητα μειώθηκε και
τα ποντίκια ξεκίνησαν να ξαναρχίζουν κανονικές δραστηριότητες. Μια τέτοια
ταχεία  αλλαγή  είναι  σχεδόν  απίστευτη.  Τα  τυπικά  φαρμακευτικά
αντικαταθλιπτικά  μπορεί  να  χρειαστούν  εβδομάδες  για  να  παρουσιάσουν
κάτι.  Με  την  CBD,  το  άγχος  και  τα  συμπτώματα  κατάθλιψης  μειώθηκαν
ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο γνωστό αντικαταθλιπτικό στην αγορά.

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2010[33] εξέτασε τα αντικαταθλιπτικά
αποτελέσματα μιας ποικιλίας από κανναβινοειδή. Χρησιμοποιώντας και πάλι
μοντέλα τρωκτικών, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η THC, η CBD και ένα



άλλο κανναβινοειδές  που ονομάζεται  κανναβιχρωμένη (CBC)[34]  είχαν  όλα
ισχυρά αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα.
[33] (ό.π.) “Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other 
cannabinoids isolated from Cannabis sativa L” (Αντικαταθλιπτικού τύπου επίδραση της 
Δέλτα-τετραϋδροκανναβινόλης και άλλων απομονωμένων κανναβινοειδών από το φυτό 
Cannabis sativa L.)
[34] “Top 10 Cannabinoids And What They Do” (Τα 10 καλύτερα κανναβινοειδή και τι 
κάνουν) https://herb.co/marijuana/news/top-10-cannabinoids

Ακόμη μια μελέτη[35] διαπίστωσε ότι τα αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα της
CBD  ήταν  συγκρίσιμα  με  μια  κοινή  τρικυκλική  φαρμακευτική  αγωγή  με
ιμιπραμίνη, γνωστή και ως Tofranil.
[35] Zanelati TV, Biojone C, Moreira FA, Guimarães FS, Joca SR “Antidepressant-like effects 
of cannabidiol in mice: possible involvement of 5-HT1A receptors” (Αντεπιληπτικές 
επιδράσεις της κανναβιδιόλης στους ποντικούς: πιθανή εμπλοκή των υποδοχέων 5-ΗΤ1Α) 
Br J Pharmacol. 2010 Jan;159(1):122-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20002102
Περίληψη
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι μια μη ψυχομιμητική ένωση από το
φυτό Cannabis sativa που επάγει αγχολυτικά και αντιψυχωτικά αποτελέσματα σε ζωικά
μοντέλα.  Οι  επιδράσεις  της  CBD  μπορεί  να  μεσολαβούνται  από  την  ενεργοποίηση
υποδοχέων 5-ΗΤ(1Α). Καθώς η ενεργοποίηση του υποδοχέα 5-ΗΤ(1Α) μπορεί να επάγει
αποτελέσματα  παρόμοια  με  αντικαταθλιπτικά,  ο  στόχος  αυτής  της  εργασίας  ήταν  να
δοκιμαστεί  η  υπόθεση  ότι  η  CBD  θα  είχε  δράση  παρόμοια  με  αντικαταθλιπτικό  σε
ποντικούς  όπως  εκτιμήθηκε  με  δοκιμασία  αναγκαστικής  κολύμβησης.  Διερευνήσαμε
επίσης  εάν αυτές οι  αποκρίσεις  εξαρτώνται  από την ενεργοποίηση των υποδοχέων 5-
ΗΤ(1Α)  και  από  την  έκφραση  νευροτροφικού  παράγοντα  που  προέρχεται  από  τον
ιππόκαμπο (hippocampal brain-derived neurotrophic factor, BDNF).
ΠΕΜΠΤΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Στους Male Swiss ποντικούς δόθηκαν (i.p.) CBD (3, 10, 30, 100
mg*kg(-1)),  ιμιπραμίνη  (30  mg*kg(-1))  ή  όχημα  και  υποβλήθηκαν  σε  δοκιμασία
αναγκαστικής κολύμβησης ή αρένα ανοιχτού πεδίου, 30 λεπτά αργότερα. Μια πρόσθετη
ομάδα έλαβε WAY100635 (0,1 mg*kg(-1), i.p.), έναν ανταγωνιστή υποδοχέα 5-ΗΤ(1Α) πριν
από την CBD (30 mg*kg(-1)). Τα επίπεδα πρωτεΐνης BDNF μετρήθηκαν στον ιππόκαμπο
μιας  άλλης  ομάδας  ποντικών  που  έλαβαν  θεραπεία  με  CBD  (30  mg*kg(-1))  και
υποβλήθηκαν σε δοκιμασία αναγκαστικής κολύμβησης.
ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία CBD (30 mg*kg(-1)) μείωσε τον χρόνο ακινησίας στη
δοκιμή αναγκαστικής κολύμβησης, όπως και η πρωτότυπη αντικαταθλιπτική ιμιπραμίνη,
χωρίς  να αλλάζει  η  διερευνητική  συμπεριφορά στην  ανοιχτή αρένα.  Η προκατεργασία
WAY100635  εμπόδισε  την  επίδραση  που  προκλήθηκε  από  την  CBD  στη  δοκιμή  της
εξαναγκασμένης κολύμβησης. Η θεραπεία CBD (30 mg*kg(-1)) δεν άλλαξε τα επίπεδα του
ιππόκαμπου BDNF.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Η CBD επάγει παρόμοια αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα
συγκρίσιμα  με  εκείνα  της  ιμιπραμίνης.  Αυτές  οι  επιδράσεις  της  CBD  προκλήθηκαν
πιθανώς από την ενεργοποίηση υποδοχέων 5-ΗΤ(1Α)”.
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Τα αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχία της CBD είναι συντριπτικά. Είναι μη
ψυχοδραστική, που σημαίνει ότι είναι εντάξει για χρήση κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Ενώ η THC που έχει επίσης ισχυρά αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα,
λόγω της ευφορικότητας που έρχεται μαζί με την κατανάλωσή της μπορεί να
μην είναι επιθυμητή σε μερικούς. Η CBD είναι πολύ πιο διακριτική.

Οι καλύτερες ποικιλίες κάνναβης για την κατάθλιψη
Για να ξεκινήσεις, εδώ παραθέτουμε μερικές βασικές ποικιλίες που πιστεύεται
ότι λειτουργούν καλά για την κατάθλιψη:
Ποικιλίες με κυρίαρχη την CBD
* Harlequin
* Cannatonic
* Sour tsunami
* ACDC

Ποικιλίες με κυρίαρχη την THC
* Stress Killer (Royal Queen Seeds)
* Jack Herer
* Dr. Grinspoon
* Granddaddy Purple

(παρακάτω στο άρθρο προτείνονται και άλλες “Πρόσθετες θεραπείες”, όπως
Διατροφή,  Διαχείριση άγχους, Θεραπεία γνωστικής συμπεριφοράς. Δεν θα τις
συμπεριλάβουμε  στην  μετάφραση  όποιος  αναγνώστης  θέλει  να  δει  ποιες
είναι μπορεί να τις βρεις στο αρχικό αγγλικό άρθρο)


