
K:noPlia (kanabis, marihuana) z izjemnim 

potencial om, ki se z odkrivanjem ucin

ov razlicruh snovi v konoplji se siri, je 

ocitno se vedno karnen spotike, zlasti ko so 

bolniki otroci in mladina. Vecina polemik izvi

ra iz nevednosli glede psihoaktivoih ucinkov 

THC-ja in vpliva kanabinoidov na rnozqane v 

razvoiu 
Medlem pa je dr. Neubauer rezullate studje 

zdravljenja trdovralnih epilepsij pri olrocih (s 

sinteticnirn) kanabidiolom (CBD) predstavil 

na nedavni mednarodni konferenci 0 konoplji 

- CANNATECH, ki je bila v Londonu in pred 

tem tudi v Vroclavu na Poljskem. -Postusal
stvo je bilo navduseno nad nasirni rezultati in 

ogromno je bilo vprasan] na to lemo. Poleg 

teqa sem tudi sam pridobil veliko znania na 

lem podrocju in se seznanil z vodilnimi podjetji 

na podrociu medicinske konoplje lz Kanade, 

lzraela in Nizozemske. Podjetje Tilray iz Kana

de sedaj izvaza svoie proizvode medicinske 

konoplje ze v Portugalsko in Hrvasko, dogo-. 

varjajo pa se ludi s Poljsko in Cesko. V Italiji 

pripravljajo velik projekt zdravljenja levkernij s 

Zdravljenje
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pornocjo medicinske konoplje, ki jo goji vojska 

za potrebe medic ine. Najvec razlicnih vzorcev 

kombinacij CBO/THC pa je v lzraelu. Naivecje 

podjetje je Tikun Olam, kar bi pomenilo »zdra

vimo svet«, Pray Izraelci so predstavili veliko 

raziskavo zdravljenja 2600 bolnikov 7 rakom, 

ki so jih zdravili z medicinsko konopljo in so 

imeli odlicne rezultate (studijo sta predstavila 

profesor Zvi Bentwich in zdravnica Lihi Bar 

Lev Schleider) pray s proizvodi Tikun Olarn, 

Kanadcani so predstavili tudi svoje rezultate za 

zdravljenie otroskih bolezni (od raka do kronic

nih crevesnih bolezni in razficnih nevroloskih in 

psihiatrlcnih stanj) stem, kar oni imenujejo kar 

Cannaceuticals - to bl pomenilo kanabinoid i, 

• ki delujejo kot pravi farmacevtsk i proizvodi. 

Njihovo podjetje se imenuje CannaKids, ker 

vse proizvode izdeluieio sarno za otroke , z raz

licnrm okusi, ki so otrokom in mladini pnietni.« 

pove dr. Neubauer. Oanes je ze veliko starsev, 

ki so prepoznali prednosti peciatricne upora

be konoplje in obstaja veliko porocll, da starsi 

caieio konopljin izvlecek otrokom za razliena 

zdravljenja, od avtizma do raka. 

ZDRAVUENJE 5 CSD 

ZADNJI REZUlTAn
 
»Naiprei morate vedeti , da smo zdravili samo 

otroke in mladoslnike s trdovratnimi epilepsija

mi - to pomeni, da se njihovi epileoticni napadi 

niso ustavili po uporabi vsaj dveh standardnih 

protiepilepticnih zdraviI (po navadi so jlh po

skusili celo od 5 do 12),« pojasnjuje pediater. 

..Podatki iz studij 0 zdravljenju epilepsij pa ka

zejo, da je uspeh zdravlJenja teh trdovratnih 

epilepsij pri vsakem naslednjem zdravilu maj

hen - verjetnost, da bodo napadi prenehali, 

ko moramo poskusiti ze tretje (in nadaljnja) 

protiepilepticna zdravila, je Ie se 5-odstotna! 

Uspehi s kanabidiolom v nasi studiji pa so bili 

taksni: brez 'napadov ali vec kot 90-odstotno 

izboljsanje pri 20 otrocih (30 odstotkih); 75

do 90-odstotno izboljsanje pri 7 (10 odstotkih) 

in 50- do 75-odstotno Izboljsanje pri 60trocih 

(9 odstotkih), kar pomeni, da je skoraj polovica 

otrok imela vee kot 50-odstotno izboljsanje . 

Poleg tega so stars! navajali izboljsanje tudi 

pri drugih pomembnih dejavnikih kakovosli zi

vljenja, kot so: izboljsanje pozornosti, vedenja, 

spanja, apetita, komunikacije in celo gibalnih 

sposobnosti. Brez ueinka je bilo zdravljenje s 

kanabidiolom pri 11 otrocih (16 odslotkih) in 

pray ti bi bili verjetno prvi kandidati za poskus 

zdravljenja z medicinsko konopljo.« 

RAZUKE MED SINTETIZIRANIMI
 
IN NARAVNIMI KANABINOIDI
 
Izkusnje pri uporabi sintetienih kanabinoidov 

kazejo, da so v primerjavi z naravnimi oblika

mi bistveno manj uCinkoviti. Najbolje delujejo 

izvleeki iz celotne rastline, v katerih je prisoten 

celotni spekter kanabinoidov, terpenov in dru

gih biolosko aktivnih in neaktivnih sestavin, kar 

so znanstveniki poimenovali -entouraqe- efekt
 

(Mednarodni institut za kanabinoide ICANNA).
 

Sam CBO potrebuje majhno pornoc THC-ja,
 

ki zrnanisa pogostnost napadov, izbolisa oo

cutie, soerse. apetit. To je soucinkovanie vee
 

zdravilnih snovi hkrati. Zato znanstveniki me


nijo in opozarjalo, da standardizaciia konoplje
 

ni prava pot, saj bi stem izgubili raznollkost,
 

standardizfrati bi bilo potrebno kemijsko sesta


vo sort, ne same rastline.
 

Sintetieni kanabinoidi so elsie kemijske spo 


jine, ki so pripravljene v laboratorijih, ucinki
 

posarneznih kanabinoidov pa so veliko slabsi
 

in lahko povzrocjo celo zastrupitev (intoksika


cuo) ali »preooziranie«, ce niso v kombinaciji z
 

drugimi kanabino idi. Sintetizirana zdravila niso
 

tako ucinkoviti kot zdravila iz konoplje, kjer ka

nabinoidi in druge substance delujejo v siner


giji in zato nimajo stranskih uCinkov.
 

»Danes vemo, da irnaio zcravila v kapsulah, ki
 

vsebuieio Ie smteticno izolirane kanabinoide,
 

kot sta THC ali CBO, izrazito pomanjkljivost ,
 

saj kernicne snovi v konoplji veliko bolise de


lujejo v povezavi z drugim i spojinami v njej.
 

Zaradi prisotnosti sirokega spektra biolosko
 

aktivnih molekul se uCinki medsebojno dopol


niuieio in pomagajo pri obnovi uravnotezenega
 

delovanja endokanabinoidnega sistema. Ta
 

ucinek vzajemnosli je Ie ena od stevilnih kono


pljinih skrivnosti, zaradi katerih je nujno nadalj


nje raziskovanje,« poudaria Gregor Zorn , univ
 

dip!. bioI., ki ze vrsto let intenzivno proucuje
 

terapevtski potencial konop ljinih ucinkovin.
 

Sinteticni CBO je lahko tudr nevaren, saj zalira
 

encim v jetrih , ki presnavlja veeino farmacevt


skih snovi. Tako pride do krvi in mozganov vec
 

teh snovi in poslediea lega je lahko predo


ziranje. Oa sinteticni CBO ne deluje lako kot
 

naravni izvlecki, je bilo ze veekrat dokazano
 

in tudi, da so naravni izvlecki bolj ueinkoviti in,
 

varni. Pri naravnih Izvleekih konoplje je bolnik
 

delezen zgolj njenih obicajnih ucinkov, ce je
 

zauzije prevec, bo morda Ie malee paranoieen
 

ali zaspan,
 

S sinteticnim THC-jem (Marinolom) se lahko
 

precej hitro predoziramo, je drag, povzroca pa
 

se kopico negativnih stranskih u6inkov. Bolni


kom, ki preizkusajo zdravljenje s konopljo, sve


tovalei na zacetku svetujejo majhne doze, ki jih
 

pocasi poveeujejo, glede na ucinek, ki jih ima
 

na posameznika .
 

DELOVANJE KANABINOIDOV 
PRI POSKODBI MOZGANOV 
Ob poskodbah mozganov, srcnih kapeh in ne

vrodegenerativnih boleznih smo bolj ali manj 

nemocni. Ko pride do poskodbe v mozganih, 

se ustvarijo razlicni nevrotransmilorji in prosti 

radikali, ki delajo dodatno skodo. Kadar je 

zivcevje prevec vzdraieno zaradi poskodbe, 

stresa, moenih eustev ali bolezenskega sta

nja. zaene po nevronih potovati prevee zlvcnih 

impulzov in pojavi se nevarnost , da eelice pre

qorno, zato v tem primeru sistern izloci kanabi

noide , ki umirijo zivcevje. Tako lahko nase telo 

deluje tudi v neugodnih okoliscinah. Vendar se 

zaradi bolezni sodobnega casa (slaba prehra

na, pomanjkanje gibanja, vnasania slrupov 

zdravil v telo, sevanja . 'O ) nas endokanabinoi

dni sistem veckrat izcrpa ozirorna porus i, ker 

ni sposoben proizvajati dovolj telesu potrebnih 

endokanabinoidov. Kanabinoidi, ki jih naice

mo v konoplji (fitokanabinoidi), so zelo podobni 

endokanabinoidom, ki jih proizvaja nase telo, 

zato se lahko tudi rastlinski kanabinoidi veze]o 

na receptorje v endokanabinoidnem sistemu 

lelo jih narnrec zazna kot sebi lastne in jih zato 

ne zavraca. Filokanabinoidi akt ivirajo procese 

v telesu namesto endokanabinoidov. Zdravrl

nost konoplje se torej kaze v uravnavanju rnno

zice proeesov - preprosto, v samozdravljenju. 

Tetrahidrokanabinol THC kontrolira napade 

tako, da se veze na rnozqanske celice, ki re

gulirajo razorazlivost in sproslitev. Pray take 

zrnanisa simptome hude motnje krcev, mane 

Konoplja se uporablja pri otrocih za 
zdravljenje epilepsije, aidsa in raka. 
Najucinkovitejse lastnosti konoplje 
so antibioticne, protibolecinske in 
protivnetne . 

kot Oravelovsindrom oziroma hudo miokloni c

no epilepsijo, ki pri otroeih povzroea epileptic

ne napade in hude razvojne motnje. 

CBO je nepsihoaklivni kanabinoid v konoplji in 

raziskave so pokazale njegovo uspesnost ozi

roma uporabnost v medicini . se zlasti pediatric

ni. Kanabidiol CBO v rastlinl pomirja cezmerno 

dejavne mozganske ce lice, ki so vzrok za na

pade. Je nepsihotropna sestavina konoplJe, ki 

namesto na centralno ucinkuje predvsem na 

periferno iivcevje in imunski sistem. Vpliva na 

sproscanje in absorpcijo nevrotransmitorjev, 

kot sta dopamin in serotonin, karvodi do stevil

nih potencialnih terapevtskih uporab. 

KANABINOIDI 50 POMEMBNI 
ZA PRAVILEN ClOVESKI RAZVOJ 
Rastlinski kanabinoidi so lahko ucinkovili Ie, ee 

se veiejo na kanabinoidne receptorje, maJhne 

proleine, vgrajene v vsako celieno membrano . 

Ko se specificna molekula , kot kljuc vete na 

te receptorje, se zaeno dogajat i celiene spre

membe. Clovesko materino mleko naravno 
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Duda s konopljinim lzvleckorn. 
Terapevtska konoplja za otroke vse
buje v konopljinih izvlecklh izjemno 
nizko vsebnost THC-ja, kar pomeni , 
da otrok ne obcuti psihoaktivnih 
ucinkov. 

vsebuje mnogo istih kanabino ioov, ki lih naj

demo v konoplji, ki so pravzaprav izjemno po

membni za pravilen cloveski razvoj. 

Raziskave kazejo obetavno prihodnost ka

nabinoidov v pediatricni medicini za stania, 

vkliucno z »neorqanskirn neuspesnirn zdra

vljenjern« in cisticno fibrozo . Kje se vidi pe

diater dr. Neubauer rnoznosf uporabe kono

pljinih izvleckov? -Dokazano je bilo (studija 

v Nemeiji prejsnie leto), da je cisf sinteticni 

THC (Oronabinol) ucinkovit pri zdravljenju 

spasticnosti otrok s cerebralno paralizo in 

nevrodegenerativnimi boleznimi - verjetno bi 

v teh primerih bila medicinska konoplja prav 

tako ucinkovita in manj nevarna kot eisti THC . 

V Izraelu poteka studija 0 zdravljenju otrok z 

avtizmom z medicinsko konopljo - rezultati 

bodo znani letosnjo pomlad. V nekaterih dr

iavah, kjer je medicinska konoplja dovoljena 

(Kanada , deli ZOA, Izrael, Nizozemska. Por

tugalska, Hrvaska , Ceska) ie zdravijo s kono

pljo stanja, kot so fibromialgija, trdovratni tiki, 

trdovratne kroniene erevesne bolezni in celo 

nekatera psihiatriena stanja , kot je na primer 

obsesivno-kompulzivna motnja ... 

Konoplja v medicinske namene bode brez 

dvoma se naprej intenzivno raziskovali , meni 

farmacevtka dr. Eva Tavear Benkovie. »Indi

kacije In kontraindikacije bode vedno bolj 

jasne , z njo bo vedno vee izkusenj tudi na po

droeju uradne medicine, zdravniskih smernic 

in napisamh receptov bo vedno vee. Poveea

la se bo ponudba zdravil iz konoplje, njihova 

uporaba bo vedno bolj smiselna, gotovo pa 

bo indikacij manj, kot jih trenutno promovira

ta trg prehranskih dopolnil oziroma erni trg 

in vee, kot jih trenutno obstaja za zdravila s 

kanabinoidi z dovoljenjem za promet. Morda 

pa se bo zdravljenje s kanabinoidi za dolo

eene bolezni vseeno nekoliko razlikovalo od 

zdravljenja s povpreenim zdravilom, kot smo 

.vajeni do sedaj ... Zdravila iz konoplje so upo
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rabna za nabor stevtcneisih in bolj raznolikih 

bolezni, kot smo sicer vajenih pri povprecnih 

zdravihh, po drugi strani pa niso ucinkovita ali 

primerna za stevilne bolnike z doloceno bole

znijo . Odmerjanje in nacin aplikacije sta zelo 

odvisna od posarnezneqa primera, optimalno 

zdravljenje je zelo kompleksno. Morda bi lah

ko tako zdravljenje oznacili kot personal izira

no zdravlierue s konopljo, ki je tako ali lako 

stvar prihodnosti vseh nacinov zdravlienia , in 

bo pri konoplji morda prej pnsto do izraza. V 

vsakem primeru v prihodnosti upam na cirn 

vee sodelovaoia med stroke in bolniki, ki tre

nutno zaradi stigme prepovedane droge le

cecernu zdravniku pogosto ne uoaio poveda

ti , da si pomagajo s konopljo. Kobo konoplja 

bolj dostopna v obliki zdravil, se bo to seveda 

spremenilo. Vsako novo zdravilo je dobra 

novica . Vee izkuseni bo imela stroka, bolise 

bode smernice zdravljenja in bolje bomo zna

Ii poskrbeti za bolnike.« meni dr. Eva Tavcar 

Benkovic. 

PRAVICA DOSAMOZDRAVUE A 
Po uspesni klinicni studij s CBO na Pedia

tricni kliniki se ie pricakovalo, da se bode tudi 

drugi zdravniki odloca] za razrskave na svo

jem pod rociu, saj kanabinoidi vplivajo praktic

no na vsak proces v nasern telesu, denimo na 

plodnost , oploditev, dojenje, razvoi, imunost , 

ucenie, koorolnacilo. metabolizem , zlocanie 

hormonov, krvoiilni sistern, delovanje trebu

sne slinavke ... Pa vendar ni niti enega . All 

vzrok tiel v nepoznavaniu in predsodkih? To bi 

morali vprasati njih, pravi dr. Neubauer in na

vaja odlienega, zasluinega profesorja psihia

trije Thomasa Szasza, dr. med. (v slovenseini 

imamo prevedeno njegovo knjigo Kraja clove

ka. v odlicnern prevodu Branka Gradisn ika), ki 

je ob vecn ih debatah 0 legalizaciji konoplje v 

medicinske namene zapisal : uCeverjamemo , 

da imamo pravico do svobodnih obcil, potem 

ne bomo zahtevali smotrne knjiine politike 

oziroma bralne kulture, terrwec borne taksno 

predpisovanje imeli za cenzuro in za kratenje 

pravic . Ce verjamemo, da imamo pravico do 

svobode veroizpovedi, polem ne borne zahte

vali smotrne verske politlke ; pray nasprotno, 

taksno politiko borno imenovali versko prega

nianie in ukinjanje ustavno zapovedane loci

tve cerkve od drzave, Ookler ne verjamemo 

v svobodo - in odgovornost - pri uporabi na

ravruh zdravil in 'drug ih drog' , kot je na primer 

konoplia, ne moremo niti zaceti uCinkovito na

sprotovati zdravstveno-etatisticnernu nadzoru 

nad njo. V svobodni druibi je dolznost obla

sti , da varuje posameznike pred drugimi , ki bi 

jim utegnili skodovati, nima pa oblast pravice 

do varovanja posameznikov, da ne bi skodili 

sami sebi. Napacno umevanje vladnih funkcij 

preprecuie ze samo rnoznost preklica nase 

zakonodaie 0 samomedikaciji. C. S. Lewis je, 

kakor da bi bil vnaprej vedel , kako bo, takole 

posvaril pred tem, da bi popuscali skusniavarn 

medicinskega varustva : Izmed vseh tiranij ute

gne ljudi najbolj zatirati tiraniia, ki se z naiboli

sirn namenom lzvaia v dobro njenim zrtvarn 

... Za zdaj resda ne moremo sluziti svobodi s 

tem, da bi dosegli preklic/spremembo zako

nodaje 0 drogah - lahko pa naso skupno stvar 

izdamo, ce podpremo izrnisljotino, ces da je 

samozdravljenje bolezen, njegova prepoved 

Ie ukrep javnega Zdravstva, njegovo kaznova

nje pa zdravljenje". 


