Qom Univ Med Sci J 2018 October
Original Article

The Effect of Tetrahydrocannabinol on Acetylcholinesterase Enzyme
Activity and Anxiety-Like Behaviors in Laboratory Rat
Nafiseh Shafiei1, Gholam Hossien Riazi2*, Fatemeh Daneshmand3
1

Department of
Biochemistry, Faculty of
Basic Sciences, Payame
Noor University, Yazd, Iran.
2

Department of
Biochemistry, Institute of
Biochemistry & Biophysics
(IBB), University of Tehran,
Tehran, Iran.
3

Department of Biology,
Payame Noor University,
Yazd, Iran.

Abstract
Background and Objectives: Tetrahydrocannabinol (THC) is a
psychoactive substance that affects the central nervous system.
Acetylcholinesterase enzyme, as one of the enzymes of central and
peripheral nervous system, plays a role in the sympathetic and
parasympathetic function. This enzyme transmits neural messages
through hydrolysis of acetylcholine in the cholinergic synapses and is
of great importance in memory and learning. In this study, the effect of
THC was investigated on the cholinergic system in rat behaviors.
Methods: In this experimental study, 10 adult male rats were used.
First, the rats were anesthetized, then, two cannulas were placed in the
ventricle using stereotaxic apparatus and THC was injected. The
activity of the acetylcholinesterase enzyme was measured, and plus
maze test was used to assess the anxiety behavior. Data were analyzed
using t-student test.
Results: In this study, THC reduced the activity of acetylcholinesterase
enzyme, indicating memory impairment. Moreover, the percentage of
time spent in the open arm and the percentage of the number of entries
into the open arm increased (p<0.05), and corticosterone levels
increased, which both indicated an increase in anxiety.
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Conclusion: The results of this study showed that THC causes changes
in memory and anxiety behaviors by impairing cholinesterase enzyme
activity and neurotransmitter secretion.
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اثر تتراهیدروکانابینول بر روی فعالیت آنزیم استیلکولین استراز و رفتارهای اضطرابی در
موش آزمایشگاهی
3

نفیسه شفیعی ،1غالمحسین ریاضی ،*2فاطمه دانشمند
1گروه بیوشیمی ،دانشکده علوم پایه،

چکیده

دانشگاه پیام نور ،یزد ،ایران.

زمینه و هدف :تتراهیدروکانابینول ،ماده روانگردانی است که بر روی سیستم اعصاب مرکزی

2گروه

بیوشیمی،

مرکز

تحقیقات

بیوفیزیک و بیوشیمی ،دانشگاه تهران،

تأثیر میگذارد .آنزیم استیلکولین استراز بهعنوان یکی از آنزیمهای سیستم اعصاب مرکزی و
محیطی ،در عملکرد سمپاتیک و پاراسمپاتیک نقش دارد .این آنزیم با هیدرولیز استیلکولین در
سیناپسهای کولینرژیک سبب انتقال پیام عصبی میشود و از اهمیت ویژهای در حافظه و

تهران ،ایران.

یادگیری برخوردار است .در این مطالعه اثر تتراهیدروکانابینول ( )THCبر سامانه کولینرژیک در
3گروه بیولوژی  ،دانشگاه پیام نور ،یزد،
ایران.

رفتارهای موش بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،از  10رت نر بالغ استفاده شد .ابتدا رتها بیهوش شده،
سپس با استفاده از دستگاه استریوتاکسی دو کانول ،در ناحیه بطن قرار گرفتند و ماده  THCتزریق
گردید .فعالیت آنزیم استیلکولین استراز ،اندازهگیری و از تست ماز بهعالوهای شکل برای
سنجش رفتار اضطرابی استفاده شد .دادهها به کمک آزمون تیاستیودنت تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه  ،THCفعالیت آنزیم استیلکولین استراز را کاهش داد که بیانکننده
اختالل حافظه بود .همچنین درصد زمان حضور در بازوی باز و درصد تعداد ورود به بازوی باز

*

افزایش نشان داد ( ،)p<0/05و میزان هورمون کورتیکوسترون افزایش داشت که هر دو
نویسنده مسئول مکاتبات:

غالمحسین ریاضی؛ گروه بیوشیمی،
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک،
دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

نشاندهنده افزایش اضطراب بود.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ،تتراهیدروکانابینول با اختالل در فعالیت آنزیم
کولیناستراز و ترشح انتقالدهندههای عصبی سبب تغییر در حافظه و رفتار اضطرابی میشود.
کلید واژهها :درونابینول؛ ماز آموزشی؛ استیلکولین استراز؛ اضطراب.
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مقدمه

روش بررسی

تتراهیدروکانابینول ) ،(∆9 –THCترکیب اصلی گیاه کانابیس و

در این مطالعه تجربی ،از  10رت نر بالغ نژاد ویستار (با محدوده

مادهای روانگردان است ( .)1مصرف کانابیس سبب هیپوترمی،

وزنی  250-300گرم) با سن  7-8هفته استفاده شد .حیوانات

بیشفعالی ،مهار ترشح پروالکتین و تحریک ترشح هورمون

یکهفته قبل از آزمایش در اتاق مخصوص حیوانات و تحت

آدنوکورتیکوترپین میشود ( .)2،1تتراهیدروکانابینول به گیرنده

شرایط استاندارد ( 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی در

کانابینوئیدی خود در مناطق مختلف مغز متصل و با تغییر در جذب

دمای  )1±22با آب و غذای کافی نگهداری شدند .آزمایش در

انتقالدهندههای عصبی بر حافظه ،رفتار و متابولسیم مغز تأثیر

ساعت معین انجام شد و حیوانات به دو گروه شامل :گروه سالین و

میگذارد ( .)3دو دسته از گیرنده کانابینوئیدی بهنام  CB1و CB2

گروه  THCتقسیم شدند که با توجه به تعداد نمونههای

شناسایی شدهاند ( ،)4این گیرندهها به خانواده  Gپروتئین تعلق

انتخابشده در کارهای مشابه ،در هرگروه  5حیوان قرار گرفت

دارند ( ،)5و بهطور وسیعی در هایپوکامپ ،کورتکس ،آمیگدال و

( ،)9در ادامه ،بعد از جراحی بر روی رتها و بهبودی آنها ،به

بازال گانگلیا دیده میشوند که اعمال فیزیولوژیک و رفتاری

گروه سالین ،سالین و به گروه  ،THCتتراهیدروکانابینول (با دوز

کانابینوئیدها بهواسطه این گیرندهها بروز میکند (.)4

 80میکروگرم برکیلوگرم) تزریق شد.

استرسهای روانی بـر ساختار لیمبیک که از مهمترین آنها میتوان

ماده مورد استفاده در این مطالعه ،تتراهیدروکانابینول بود که در

به هایپوکامپ ،آمیگدال ،هیپوتاالموس و سپتم اشاره کرد ،اثر

محلول  %1توئین  ،80حل و در سالین به حجم یک میکروگرم

گذاشته و پاسخهای هیجـانی را فـرا مـیخوانـد .این پاسخها با

برکیلوگرم رسید ( .)10حیوانات بهوسیله تزریق داخل صفاقی

تغییراتی در سیستمهای نورآدرنرژیک ،سروتونرژیک ،محـور

کتامین هیدروکلراید ( 5میلیگرم در  100گرم وزن بدن) و

هیپوتـاالموس – هیپوفیز  -آدرنـال ) )HPAموجب ایجـاد

زایالزین ( 1میلیگرم در  100گرم وزن بدن) بیهوش شدند.

پاسخهای سازگارانه میشوند (.)6

رتها در دستگاه استریوتکس ( )Stoelting, USAقرار گرفتند و

محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ـ آدرنال ( )HPAبر حافظه تأثیر

با استفاده از اطلس پاکسینوس ،مناطق داخل بطنی تعیین گردید.

داشته و با تغییر در میزان فعالیت این محور ،میزان حافظه نیز دچار

مختصات داخل بطن در اطلس پاکسینوس به شرح زیر است:

تغییر میشود .ازجمله هورمونی که در حافظه دخالت بهسزایی

 0/9میلیمتر به سمت عقب از برگما 1/5 ،میلیمتر به سمت راست

دارد میتوان به هورمون محور  ،HPAیعنی کورتیکوسترون اشاره

از خط وسط و  3/6میلیمتر زیرسطح قشر مغز.

کرد ( .)7آنزیم استیلکولین استراز ،یکی از آنزیمهای سیستم

با استفاده از دستگاه استریوتاکس ،دو کانول ( )23Gبه طول 13

اعصاب مرکزی است که در راههای کولینرژیک به میزان وسیع

میلیمتر در داخل سوراخهایی که قبالً بهوسیله مته ایجاد شده بود،

دیده میشود و مسئول هیدرولیز استیلکولین در سیناپسهای

قرار گرفت .کانولها با استفاده از سیمان دندانپزشکی بر سطح

کولینرژیک بوده که برای کنترل انتقال پیام عصبی ضروری است

جمجمه محکم شدند و برای جلوگیری از بستهشدن آنها ،یک

()8؛ بدین ترتیب در اعمال ضروری سیستم عصبی مرکزی مانند

سیم نازک استریل در داخل آنها گذاشته شد .بعد از جراحی ،به

شکلپذیری سیناپسی ،تصمیمگیری ،یادگیری ،حافظه و غیره تأثیر

حیوانات  5روز استراحت داده شد تا استرس و تخریب بافتی

میگذارد ( .)8در واقع ،اختالل عملکرد آنزیم کولیناستراز

احتمالی که بهوسیله جراحی صورت گرفته از بین برود و حیوان به

میتواند به اختالالت شناختی با آسیب عمده بر اختالل حافظه

حالت عادی خود برگردد .سپس تزریق داخل بطنی با استفاده از

منجر گردد.

یک سرسوزن  30دندانپزشکی با کمک سرنگ هامیلتون و رابط

این تحقیق با هدف بررسی اثر  THCبر فعالیت آنریم استیلکولین

پلیاتیلن  10با حجم  5میکرو انجام شد .تست 5 ،دقیقه بعد از

استراز و رفتارهای اضطرابی در موش آزمایشگاهی انجام شد.

ترزیق داخل بطنی صورت گرفت.
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ماز بهعالوهای شکل مرتفع ،از جنس چـوب و دارای چهار بازو

محلول همگن بهدستآمده با دور  3000gبه مدت  30دقیقه

بهشکل عالمت بهعالوه ( )+است و ابعـاد بـازوی باز و بسته50 ،

سانتریفوژ شد و مایه رویی در باالی ساکارز  1/2موالر شیب

در  10میباشد که در دو طرف و انتهای بـازوی بسته ،دیوارهایی

ساکارز قرا گرفت و با دور  113000gدور به مدت  35دقیقه

به بلندی  40سانتیمتـر قـرار دارد .ب.ـرای جلوگیری از سقوط

سانتریفوژ گردید .الیه سفید وسط نرم بین الیه ساکارز از 0/32

موش ،در دو طرف و انتهای بازوی باز ،لبههایی به ارتفاع

موالر و  1/2موالر بهدستآمده در باالی ساکارز  0/8موالر

یکسانتیمتر تعبیه شده است .چهار بازو به یک محدوده مرکزی

الیهگذاری و با دور  113000gبه مدت  35دقیقه سانتریفوژ شد و

 10در  10سـانتیمتـری منتهـی میشوند .ماز بهوسیله پایههایی در

در ادامه ،رسوب حاوی سیناپتوزوم در سوکروز  0/32موالر حل

ارتفاع  50سانتیمتری از سطح زمین قرار میگیـرد و نور مناسب

گردید .در نهایت ،سیناپتوزوم در دمای  -20درجه سانتیگراد

بهوسیله یک المپ  60واتی که از طرف یک بازوی بسته به ماز

ذخیره شد.

تابیده شده ،تأمین میگردد.

میکروگراف  ،TEMبهمنظور بررسی مورفولوژی سیناپتوزوم

برای انجـام تسـتهـای رفتـاری ،مـوشهـا بـهطـور جداگانه در

گرفته شد ( .)13،12محلول سیناپتوزوم در دور  9000gبه مدت

مرکز ماز بهعالوهای شکل رو به بازوی بـاز قرار گرفتند و به آنها

 30دقیقه سانتریفوژ و مایع رویی بهدستآمده در پلیت %2/5

اجازه داده شد به مدت  5دقیقه آزادانه به جستجو بپردازند .در

گلوتارآلدئید به مدت  1/5ساعت نگه داشته شد ،سپس نمونه  2بار

ایـن مـدت ،دوربینی که در باالی مـاز قرار داشت ،حرکات

با بافر فسفات به مدت  5دقیقه شسته شد و به مدت  60دقیقه در

حیوان را ثبت میکرد .همچنین تعداد دفعات ورود حیوان به

تترواکسید اوسمیوم قرار گرفت .با استفاده از غلظتهای مختلف

بازوی باز ،تعداد دفعات ورود حیوان به بازوی بسته ،مدت زمان

اتانول ( ،)%25-100نمونه آبگیری و با آگارز ثابت شد .در مرحله

ماندن حیوان در بازوی باز و مدت زمان ماندن حیوان در بازوی

بعد ،نمونه بهوسیله  Richert Ulteramicrotomeبرش داده شد و

بسته (منظور از ورود به بازوی باز یـا بسـته ،قـرار گرفتن هر چهار

با استات اورانیل و سرب سیترات رنگآمیزی و بهوسیله

پای حیوان در بازوی مورد نظـر اسـت) .تعداد ورود به بازوی باز و

میکروسکوپ الکترونی (هیتاچی  )HU-12Aمشاهده گردید.

مدت زمان ماندن در بازوی باز براساس فرمول زیر محاسبه گردید.

بعد از استخراج سیناپتوزوم ،از روش المان برای بررسی فعالیت

( ×100نسبت ورود به بازوی باز به مجموع ورود به بازوهای باز و بسته)=

آنزیم کولیناستراز استفاده شد ( .)14اندازهگیری فعالیت

درصد تعداد ورود به بازوی باز

کاتالیتیکی آنزیم بهوسیله افزایش و تولید آنیون زردرنگ

( ×100نسبت زمان صرفشده در بازوهای باز به مجموع زمان صرفشده در
بازوهای باز و بسته)= درصد مدت زمان سپریشده در بازوی باز

 - 5تیو  - 2نیتروبنزوئیک با اندرکنش تیوکولین با معرف DTNB

) 5′ ،5دی تیوبیس -2 ،نیترو بنزنیک اسید) صورت گرفت .میزان

در ادامه ،رتها با استفاده از کلروفرم بیهوش و خونگیری بهطور

جذب در  412نانومتر تعیین شد ( ،)6و فعالیت آنزیم از رابطه زیر

مستقیم از قلب آنها انجام شد .برای جدا کردن سرم خون ،نمونه

محاسبه گردید:

خونی ،سانتریفوژ و بهوسیله کیت حیوانی ( Bumirixساخت

()1

کشور فرانسه) به روش  ELISAاندازگیری شد.
سیناپتوزوم بهوسیله سانتریفوژ گرادیان سوکروز با استفاده از

نتایج براساس میانگین±انحراف معیار و بهصورت نمودار بیان

روش  Doddو همکاران تهیه گردید ( ،)12،11سپس از قشر مغز

شدند .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آزمون

موش برای آمادهسازی سیناپتوزوم استفاده شد .در ادامه ،قشر مغز

تیاستیودنت تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنیداری،

p>0/05

خارج و با پاترموتور تفلون شیشهای هموژنایزر ( 800دور در

در نظر گرفته شد .نمودار فعالیت آنزیم استیلکولین استراز به

دقیقه) هموژنایز شد.

کمک  Excleترسیم شد.
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یافتهها

دقیقه بهازای هر میلیلیتر و در گروه  ،THCیک نانومول در دقیقه

در این مطالعه سرعت ماکـزیمم در گـروه سالین 2/2 ،نانومول در

بهازای هر میلیلیتر بـود (نمودار شماره .)1

الف)

ب)

نمودار شماره  :1نمودار کنتیکی فعالیت آنزیم استیلکولین استراز در غلظتهای مختلف سوبسترا (بین  0/5 -12میکروموالر).
الف) گروه سالین ،ب) . THC

براساس آزمون تی استیودنت ،در رتهای در معرض ،THC

نسبت به گروه سالین افزایش داشت که نشاندهنده یک برانگیختگی

درصد زمان حضـور و درصد تعداد ورود به بازوی باز ()p>0/05
الف)

رفتاری ناشی از اضطرابزا بودن  THCبود (نمودار شماره .)2

ب)

نمودار شماره  :2الف) درصد زمان سپریشده در بازوی باز؛ ب) درصد تعداد ورود به بازوی باز.
نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.
عالمت* نشاندهنده معنیدار بودن نتایج در گروه  THCنسبت به سالین میباشد (.)p>0/05
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همچنین ترزیق داخل بطنی  THCباعث افزایش سطح هورمون

شد ( ،)p>0/05که نشاندهنده استرس و اضطراب بود (نمودار

کورتیکوسترون و تفاوت معنیداری بین گروههای سالین با THC

شماره .)3

نمودار شماره  :3میزان هورمون کورتیکوسترون در گروه سالین و .THC
نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است .عالمت* نشاندهنده معنیدار بودن نتایج در گروه  THCنسبت به سالین میباشد (.)p>0/05
جدول شماره  :1میانگین تست رفتاری با ماز بهعالوهای شکل به تفکیک گروه

گروه

درصد تعداد ورود به بازوی باز

تعداد

درصد زمان حضور در بازوی باز

سالین

5

29±3/03

35±2

THC

5

38/01± 2/09

45±0

نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.
جدول شماره  :2میانگین سطح هورمون کورتیکوسترون به تفکیک گروه

تعداد

میانگین±انحراف معیار

سالین

5

23 ±1/01

THC

5

70±1

گروه

بحث

نتایج حاصل از آزمون بهعالوهای شکل نشان داد زمان حضور در

نتایج حاصل از این تحقیق در مورد تأثیر  THCبر فعالیت آنزیم

بازوی باز (نمودار شماره  -2الف) و تعداد ورود بازوی باز

کولیناستراز در شرایط آزمایشگاهی نشان داد درصورت تزریق

(نمودار شماره  -2ب) در گروه  THCنسبت به گروه سالین

 THCبه رتها ،فعالیت آنزیم استیلکولین استراز نسبت به گروه

افزایش مییابد که این افزایش فعالیت ،نشاندهنده یک نوع

سالین کاهش مییابد (نمودار شماره  .)1سرعت ماکزیمم در

اضطراب و برانگیختگی در رفتار رتها میباشد .دوپامین یک

گروه  THCنیز نسبت به گروه سالین کمتر بود.

انتقالدهنده عصبی اصلی در فعالیت حرکتی است ،همچنین نقش

تتراهیدروکانابینول با اتصال به گیرندههای کانابینوئیدی موجود در

مهمی در پاتوفیزیولوژی برانگیختگی ایفا میکند .افزایش فعالیت

مناطق مختلف مغز (هیپوکامپ،کورتکس و مخچه) ،ارتباط عادی

حرکتی به افزایش غلظت دوپامین در مغز نسبت داده شده است

مغز را تغییر میدهد .پیامهای شیمیایی که بهوسیله نوروترانسمیترها

( .)15از آنجایی که  THCبهعنوان یک ماده دوپامینونرژیک ،با

بین سلولهای عصبی (نورونها) به سراسر سیستم عصبی منتقل

اثر بر روی رسپتورهای  D2دوپامینی بر فرآیند داخل سلولی اثر

میشوند ،میتوانند با کاهش فعالیت آنزیم استیلکولین استراز و

میگذارد و باعث کاهش کلسیم داخل سلولی میشود؛ این

مهار جذب نوروترانسمیترها به گیرندهها باعث فعال شدن فرآیند

کاهش بهواسطه فسفولیپاز  Cموجب بازشدن کانال پتاسیم

ناشی از کارکرد نوروترانسمیترهای مربوطه آنها شوند که در نتیجه

میگردد .همچنین باز شدن کانال پتاسیم سبب وقوع

باعث اختالل در توابع مختلف جسمی و روانی (ازجمله حافظه،

دپوالریزاسیون و در حقیقت فعالشدن نورونهای مربوطه میشود

تفکر ،تمرکز ،حرکت ،هماهنگی ،ادراک حسی و زمان) خواهند

( .)16از آنجاییکه فعالیت رسپتورها  D2سبب کاهش رهایش گابا

شد.

میشود؛ در نتیجه میتواند موجب اضطـراب ناشی از برانگیختگی
6
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رفتاری نیز گردد ( .)18،17از سوی دیگر THC ،با تأثیر بر سیستم

باتوجه به اینکه CRFبهطور مستقیم بهواسطه پاسخ  ACTHبه

عصبی مرکزی و مهار آنزیم کولیناستراز موجب تغییراتی در

 THCدرگیر است ()24؛ در نتیجه موجب باال رفتن سطح هورمون

سطح انتقالدهنده عصبی مانند استیلکولین میشود (.)20،19

کورتیکوسترون میشود .از سوی دیگر ،تتراهیدروکانابینول با

همچنین استیلکولین بهواسطه دو گیرنده (نیکوتین و موسکارینی)

تأثیر بر محور  ،HPAمیتواند در ساخت و ترشح انتقالدهنده

بر سیستم عصبی اثر میگذارد و هر دو این گیرندهها نیز در رفتار

عصبی آمین بیوژنیک تغییر ایجاد کند؛ مانند اپینفرین که سبب

اضطرابی نقش دارند .گیرندههای پیشسیناپسی نیکوتین ،رهایش

ترشح قسمت مرکزی آدرنال میشود ( .)25بسیاری از

چند انتقالدهنده عصبی در مغز را کنترل میکنند ()21؛ در نتیجه

انتقالدهندههای

سروتونین،

این احتمال وجود دارد که گیرنده نیکوتینی بهواسطه تغییر در

استیلکولین ،هیستامین و  ،)GABAنقش مهمی در تنظیم ترشح

رهایش نوروترانسمیترها (مانند نوراپینفرین ،استیلکولین،

 CRFدارند ( .)27،26عالوه بر این ،این افزایش هورمون بهواسطه

دوپامین و  )GABAرفتار اضطرابی را تحت تأثیر قرار دهد (.)21

گیرنده کانابینوئید صورت میگیرد .همچنین سیستم کانابینوئید

بهعالوه ،این گیرنده در هایپوکامپ نیز باعث افزایش رهایی

درونزا ،ممکن است نقش فیزیولوژیکال در کنترل ترشح هورمون

بهخصوص HT1A5

محور  HPAداشته باشد .گیرنده کانابینوئیدها در مناطق مختلف

سروتونین و فعال شدن گیرندههای سرتونین،

عصبی

(مانند

نوراپینفرین،

شده و سبب رفتار اضطرابی میشود (.)18

مغز ،ازجمله ساختار لیمبیک قرار دارد و محور  HPAرا تنظیم

در مطالعه حاضر ،تتراهیدروکانابینول باعث افزایش هورمون

میکند .گیرندههای ناحیه هیپوکامپ نیز در هسته پاراونتیکوالر

کورتیکوسترون شد (نمودار شماره  .)3همچنین براساس نتایج

هیپوتاالموس قرار دارند.

مطالعات THC ،با تأثیر بر روی محور  HPAسبب تغییرات

اهمیت این جایگاه مغز بهواسطه اثر

اندوکرین از طریق تحریک عملکرد آدرنوکورتیکوترپین و ترشح

بوده که موجب افزایش کورتیکوسترون میشود (. )28

کورتیکوسترون میشود ( .)22ترشح اصلی  ACTHاز

تحرکی THCبر محور HPA

CRF-41

بوده که بهوسیله نورونهای پاراسلوالر در هسته پاراونتیکوالر

نتیجهگیری

هیپوتاالموس ساخته میشود ( .)22تزریق  THCنیز با تأثیر بر روی

نتایج این مطالعه نشان داد تتراهیدروکانابینول باعث بروز رفتارهای

هیپوتاالموس ،مقدار  CRF-41در داخل برجستگی میانی

اضطرابی و کاهش فعالیت آنزیم کولین استراز میشود که این

هیپوتاالموس را کاهش میدهد ،کاهش این هورمون اثر فیدبکی

نتیجه میتواند یک مبنای نورفیزیولوژی برای توجیه رفتارهای

روی  CRFگذاشته و باعث ترشح آن به داخل سیستم وریدی

اضطرابی ناشی از تزریق  THCباشد.

میگردد (.)23
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