
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
FI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Participació del receptor cannabinoide CB1 en les propietats de les drogues psicoestimulants      
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L'objectiu d'aquest projecte ha estat l'estudi de la interacció entre el sistema cannabinoide i l’èxtasi. En primer lloc es va 
observar l'efecte de l'èxtasi sobre la dependència física que produeixen els cannabinoides, en concret el Delta9-
Tethahidrocannabinol, principal principi actiu de la marihuana. Per això vam administrar crònicament ratolins amb THC 
fins que es van fer depenents a la droga i se’ls hi va desencadenar una síndrome d’abstinència. Els signes físics que 
mostra un individu quan se li retira una droga indiquen la dependència que l'individu té per aquesta droga. Vam observar 
que l'èxtasi era capaç de disminuir els efectes de la síndrome d'abstinència a cannabinoides. 
En segon lloc vam estudiar la participació del sistema cannabinoide endogen, en concret el receptor CB1 en les 
propietats farmacològiques i addictives de l’èxtasi. Per això vam fer servir ratolins sense el receptor CB1 i vam observar 
les diferències en els efectes de l’èxtasi respecte animals normals. Per això vam observar l’activitat locomotora, la 
temperatura, l’ansietat i els efectes reforçants de l’èxtasi en tots dos genotips. En animals normals l’èxtasi produeix un 
augment tant en la locomoció com en la temperatura, tanmateix, aquest augment es veu disminuït en els animals sense 
receptor CB1. També vam observar els efectes ens els efectes de recompensa primària de l’èxtasi en ambdós genotips. 
La recompensa primària es refereix a quant li agrada un individu un estímul. No vam observar diferències entre animals 
knockout pel receptor CB1 i animals normals. També vam analitzar els efectes reforçants de l’èxtasi en tots dos genotips. 
Els efectes reforçants d’una droga indiquen quant vol un individu aconseguir al droga. Vam observar que malgrat els 
efectes de recompensa primària resten intactes en els animals CB1 knockout, aquest animals no estan reforçats per 
l’èxtasi. Així, als animals CB1 knockout els hi agrada l’èxtasi però no fan cap esforç per aconseguir-lo. Per tant, el 
receptor CB1 regula els efectes sobre la locomoció, la temperatura i el reforç produïts per l’èxtasi. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The effect of THC is mediated by CB1 cannabinoid receptor, a GPCR widely expressed in the brain. Several studies have 
demonstrated the regulatory effect of CB1 receptor on the mesocorticolymbic pathway. As a consequence, CB1 receptor 
modulates the rewarding and reinforcing effects of natural rewarding stimuli and drugs of abuse. In this project I studied 
the role of CB1 cannabinoid receptor on cocaine reinforcing effects  by evaluating the acquisition of cocaine self-
administration in mice lacking CB1 cannabinoid receptor. We observed a significant reduction in the number of infusions 
in CB1 knockout mice, indicating a decrease on the reinforcing effects of cocaine in these animals. To reveal if this 
attenuation was produced by impairment on the mesolimbic dopaminergic pathway or on the corticolimbic neurons, we 
measured dopamine released by mesolimbic dopaminergic neurons in the nucleus accumbens by microdialysis. No 
difference between genotypes was found, indicating that CB1 receptor controls cocaine reinforcing effects by modulating 
corticolimbic but not dopaminergic neurons. 
Many studies have related endocannabinoid system with addictive effects of cocaine. However, little work has been done 
relating atypical psychostimulants such as ecstasy with the endocannabinoid system. Ecstasy is known to induce 
hyperlocomotion, hyperthermia and anxiety-like effects. Cannabinoid system also regulates all these physiological 
parameters. We observed that mice lacking CB1 receptor show  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
reduced hyperlocomotion, hyperthermia and anxiety-like behavior induced by ecstasy. Furthermore, we also evaluated 
the rewarding and reinforcing effects of ecstasy using conditioned place preference and self-administration paradigms. 
Dopamine release in the nucleus accumbens was measured to establish the participation of mesolimbic dopaminergic 
neurons on rewarding and reinforcing effects of ecstasy. Rewarding effects and dopamine release by mesolimbic 
dopaminergic neurons was similar in WT and CB1 KO mice, indicating that CB1 cannabinoid receptor does not modulate 
the rewarding effects of ecstasy. However, CB1 KO mice did not acquire a self-administration operant behavior, indicating 
that  reinforcing effects of ecstasy were completely abolished in CB1 KO mice (Tourino et al., 2007b). Primary reward is 
produced in mesolimbic dopaminergic neurons, whereas reinforcement involves a rewarding as well as a motivational 
component. This motivational component is under control of glutamatergic corticolimbic neurons, which are also 
modulated by CB1 cannabinoid receptor. As psychostimulant drugs such as cocaine or ecstasy do not alter the activity of 
mesolimbic dopaminergic neurons, CB1 receptors regulate reinforcing but not rewarding effects of these drugs. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 



           

 
 

L’objectiu d’aquest treball ha estat avaluar la participació del receptor cannabinoide CB1 en les 

propietats de drogues psicoestimulants com la cocaïna o la 3, 4 – metilendioximetamfetamina 

(MDMA) en el ratolí.  

És sabut que la cocaïna és una droga amb un elevat potencial addictiu. Per altra banda la 

MDMA no només té propietats reforçants sinó que produeix un increment dosi dependent en 

l’activitat locomotora i la temperatura, i a dosis altes produeix una resposta de tipus ansiós en 

l’animal d’experimentació.  

S’ha demostrat que el receptor cannabinoide CB1 participa en les propietats addictives de 

moltes drogues d’abús com els opiacis, l’alcohol o la nicotina. Per aquest motiu en aquest 

estudi hem observat si aquest receptor també participa en les respostes induïdes per les 

drogues psicoestimulants. Per fer-ho hem utilitzat ratolins modificats genèticament sense el 

receptor cannabinoide CB1. 

 

En un primer estudi vam avaluar la participació del receptor CB1 en les propietats addictives de 

la cocaïna. (Soria, Mendizábal, Touriño, et al. Lack of CB1 cannabinoid receptor impairs 

cocaïne seeking behaviour. Neuropsychopharmacology 2005). Per una banda vam quantificar 

els nivells extracel·lulars de dopamina al nucli accumbens després de l’administració de la 

cocaïna. Aquesta dada ens dóna una mesura indirecta de les propietats reforçants en agut 

d’una droga. Per altra banda les propietats reforçants i el potencial addictiu a llarg terme de la 

cocaïna pot ser estudiat en l’animal d’experimentació utilitzant la tècnica d’autoadministració 

intravenosa.  

Vam observar que la dopamina augmentava tant en ratolins modificats genèticament 

(knockout) com en els ratolins normals (wild-type), en canvi vam veure que els ratolins CB1 

knockout no s’autoadministren cocaïna, a diferència dels wild-type, mostrant que el receptor 

CB1 participa en la consolidació de l’addicció a la cocaïna però no en les seves propietats 

reforçants en agut. En canvi no es va modificar l’autoadministració d’estímuls naturals (aigua i 

menjar), el que demostra que els ratolins CB1 knockout mantenen intactes les seves capacitats 

d’aprenentatge.  

 

En un segon estudi es va avaluar la participació del receptor CB1 en les respostes 

farmacològiques agudes (locomoció, temperatura i ansietat) i les propietats reforçants de la 

MDMA. Vam observar que en els animals no modificats genèticament, la MDMA produïa un 

augment dosi depenent de l’activitat locomotora. En canvi en animals sense el receptor CB1 la 

hiperlocomoció induïda per les mateixes dosis de MDMA era significativament menor. 

També es va mesurar la temperatura corporal i es va observar un resultat molt similar a 

l’obtingut en l’estudi de l’activitat locomotora. En animals wild-type es va produir un augment 

dosi depenent de la temperatura corporal però als animals knockout aquest augment de la 

temperatura estava significativament atenuat. 

Per mesurar la resposta de tipus ansiós es va fer servir el model del laberint en creu elevat, on 

hi ha dos braços oberts i dos tancats i on un animal ansiós restarà molt més temps en els 



           

 
 

braços tancats que en els oberts. Després de l’administració aguda d’altes dosis de MDMA vam 

observar una resposta de tipus ansiós en l’animal wild-type mentre que la MDMA no va tenir 

cap efecte en l’ansietat en animals knockout. 

 

Per altra banda, per mesurar les propietats reforçants agudes de la droga es van fer dues 

aproximacions: un model comportamental com el paradigma de preferència de plaça 

condicionat i un model neuroquímic indirecte com la mesura dels nivells extracel·lulars de 

dopamina al nucli accumbens. En el model de preferència de plaça es va administrar MDMA a 

l’animal en un compartiment i vehicle a l’altre en dies alternatius, de manera que si la droga té 

un efecte reforçant l’animal restarà més temps en el compartiment associat a la droga o sigui, 

tindrà preferència de plaça. Tant els animals wild-type com els knockout van mostrar una 

preferència de plaça a la MDMA.  

També es va observar que després de l’administració aguda de MDMA a animals wild-type i 

knockout els nivells de dopamina augmentaven de manera similar a tots dos genotips. 

Per tant podem concloure que el receptor CB1 participa en les respostes agudes induïdes per 

la MDMA com la locomoció, la temperatura corporal i les respostes de tipus ansiogènic, 

tanmateix aquest receptor no participa en les propietats reforçants agudes d’aquesta droga.  

Finalment i per la conclusió d’aquest treball volem avaluar quin és el paper del receptor CB1 en 

les propietats reforçants de la MDMA no en un model agut sinó a llarg terme. Per això 

actualment s’estan avaluant els efectes reforçants de la MDMA en un model contingent com 

l’autoadministració intravenosa, on l’animal decideix quan s’administra la droga (Tourino et al., 

Biol Psychiatry. 2007) 

D’altra banda també vam dur a terme un estudi sobre el consum concomitant de cannabinoides 

i èxtasi. En concret vam estudiar l’efecte del consum d’èxtasi en el síndrome d’abstinència a 

THC. Per això vam administrar crònicament a ratolins THC  per induir un síndrome 

d’abstinència conjuntament amb MDMA tant en agut abans de precipitar el síndrome 

d’abstinència com crònicament després de cada administració de THC. Vam observar que 

l’administració de MDMA reduïa el síndrome d’abstinència a THC de manera dosi-depenent. 

Per esbrinar perquè el MDMA atenua el síndrome d’abstinència a cannabinoids, vam veure els 

efectes  de la combinació d’ambdues drogues en activitat locomotora i temperatura, dos efectes 

fisiològics modificats per aquestes drogues. Vam observar que el MDMA reduïa la hipotèrmia 

causada pel síndrome d’abstinència a THC,  el que podia explicar en part l’atenuació del 

síndrome. Actualment estem analitzant els nivells de serotonina en el cervell de ratolins 

abstinents a cannabinoides tractats amb MDMA o salí, ja que canvis en els nivells d’aquest 

neurotransmissor podrien explicar la reducció del síndrome en ratolins abstinents (Tourino et 

al., Psychopharmacology 193:75-84, 2007).  

El principal efecte advers del consum perllongat d’èxtasi és la neurotoxicitat, la qual es tradueix 

en dèficits cognitius i trastorns afectius. Per altra banda el cannabis exerceix efectes 

neuroprotectors en gran quantitat de malalties neurodegeneratives (parkinson, alzheimer, 

Huntingtington, etc.) i afeccions nervioses (isquèmia cerebral, epilèpsia, dolor neuropàtic, etc.). 



           

 
 

Així doncs, el consum de cannabis pot protegir dels efectes tòxics de l’èxtasi quan aquests es 

consumeixen de manera simultània. Per demostrar-ho hem administrat THC prèviament a 

l’administració d’èxtasi. Hem observat que l’activació de cèl·lules inflamatòries del cervell que té 

lloc durant l’administració d’èxtasi queda totalment anul·lada si pretractem els animals amb 

THC. També és conegut que l’efecte hipertèrmic de l’èxtasi indueix en gran mesura els seus 

efectes neurotòxics. El THC redueix la temperatura dels animals tractats amb èxtasi protegint-

los així de efectes tòxics d’aquest. 

 
 


