
Konoplja koristi pr i vec lni bolezni clovestva . saj 

je nas endokanabinoidni sistem temeljni regula
tor vseh vidikov clovekoveqa obstoia. srno med 

ZDRAVJE 

drugirn slisali na 5. medna rodni znan
stveni konferenci ),KONOPLJA 
ZDAJ« iz cikla -Dernlstlfikaclia ko
noplie- oktobra v Ljubljanl, kier 
so predavale vodilne svetovne 

avtoritete na podrociu upora
be kanabinoidov v terapevtske 

namene. Konferenca je letos 

prvic vkliucena tud i v program 

licencnih. izobrazevani Z rav
niske zbornice Siovenije in 
Zbo nice babisks in zdra

vstvene nege Slovenije . 

Ksenija Vimont , fotografija: 
Dreamstime 
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anabinoid i s svoio zrnozno
stio, da uravnavajo celicne 
vire energije za optirnizaci]o 

homeostaze , prinasajo temeljne koristi za 
zdravje, poudariaio na lnstitutu RN, ki skupaj 
s podporniki organizira seminarje 0 konoplii 
ze od leta 20 14. Med predavatelji je ze od 
zacetka dr. Paul Hornby, zoolog , biokemik, 
patolog in raziskovalec Iz Vancouv ra, ki je 
velik zagovornik naravne medicine, ki jo raz
iskuje ze desetletja. S kemijskimi analizami 
rastlin skih pripravkov zagotavlja doslop do 
varne in kakovostne naravne medicine. Dr. 
Hornby je razlozil, zaka] sintetika ne sodi v 
bioloski sistem. Nasa jetra sintetike ne pre
poznaio in jo razgradijo v toksi cne del ee, ki 
povzro ci]o stranske uCinke. Bolniki se slab
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se odzivaio na predpisane snovi, kot na pre
parate iz konoplje. Tudi imunosupresivi imajo 
omejen doseg. Pri razlicnih boleznih je po
trebno moduliranje treh kanabinoidov: CBD 
! THC ! CBG . 

KO OPLJI 51 ERGIZ 
R VO CIONI A 
SODOB 0 D CI 0 
Farmacevtska industrija, ki zdaj obvladuje 
vecino zdravil, ki jih uporabljamo in do ka
terih imamo dostop , ie vedno imela namen 
sinteuzi rati zdravilo z eno samo izolirano mo
lekulo, ki bi ga lahko patentirala in imela v 
lasti (nihce ne more patenlirati in imeti v iasti 
rastline ali naravne spojine). Ve se , da ta sin
teticna zdravila povzroca]o resne stran ske 

ucinke , ki so poqosto srnrtonosni in samo v 
ZDA zahtevajo 100.000 zrtev na leto . To se 
pri naravnih , rastlinskih zdravilih ne doqa]a. 
Smrt , ki bi jo povzroclla zgolj kono plia, 5e ni 
bila zabelezena. Pravzaprav mnogi menijo, 
da je raslllna antitoksin. Zanimivo je, da nove 
raziskave vedno znova potrjuieio, da irnajo sa
mostojne aktivne molekule iz konoplje, ki so 
bile izolirane (ali se slabse sintetizirane), pov
sem druqacen ucinek kot rastlinski izvlscki ali 
zdravilo, ki vsebuie vse dele rastline). In tu se 
zacns revoluciia. U6inek konopljinega siner
gizma (aktivnih molekul ali sooim rastline sku
paj v naravni mesanict) je tisti, ki daje najvar
nejse in naiucinkovitejse zdravilo iz konoplie, 
Ta koncept lahko sproi:i revolucijo v sodobni 
medicini, kakrsno poznamo . 



ZAZMANJSEVANJESKODE 
Or. Hornby ie povedal , da so vcasih Ijudje v 
Kanadi zaradi posedovanja konoplje prista
Ii v zaporu , precedencni sodni primeri, na 
primer z osebami z aidsom ali eprlepsiio, ki 
so se borile za svoje pravice , pa so prive
dli do dovoljene rabe. Seveda so to podprli 
tudi vse stevilcnejsi znanstveni dokazi, ki 
so se kopici!i od odkritia receptorja, ki veie 
THC, in posleoicno endokanabinoidnega 
sistema. "To vel iko medicinsko odkritje (ki 
ga lahko primerjamo z ONK in inzulinom) je 
bilo v zadnjih dveh desetletjih deleino ve
liko pozornosti in marsicesa se ne verne. 
Zda], ko je konoplja v Kanadi legalizirana, 
imamo rnoznost preucevati njene ucinke pri 
skupinah ljudi, ki jih med prohibicijo ni bilo 
moqo ce, « je povedal dr. Hornby, ki trenu
tno zacenla proiekt s plemen om Mohawk 
v Ontariu v Kanadi . Organizacija National 
Indigenous Medical Cannabis Association 
(NIMCA) svojim clanorn ze vee let razdelju
je konopljo. NIMCA ima vse laboratorijske 
zmogljivosti za nadzor nad kakovostio in 
standardizacijo svoje konoplje. Cilj je , da bi 
zakonita prodaialna konoplje (legacy 420) 
sluzila kot center za stuotio zrnanisevania 
skode , pri kateri skusajo s konopljo zmanj
sat: stevilo smrtnih zrtev zaradi opiatov. Na 
tem podrociu trenutno v Kanadi vlada epi
demija, se zlasti med domorodnim prebival
stvom . 

ONOPLJA PRI VETERANI 
Tudi dr. Suzanne A. Sisley, psihiatrinja in do
centka Medicinske fakultete na Univerzi vAri
zoni, je ze poznana nasernu obcinstvu pred
vsem zaradi raziskav 0 potencialih uporabe 
konoplje za zdravljenje bolnikov z odpornimi 
oblikami posttravrnaticne stresne motnje 
(PTSM). Je glavna raziskovalka za edino 
FOA odobreno nakliucno. kontrolno studijo 
na svetu, ki proucuje varnost in uCinkovitost 
celotnega spektra konoplje pri zdravlieniu 
postlravmatskega sindrorna pri vojnih vetera
nih v lOA. Predstavila je ocene klinicnih raz
iskav zdravljenja PTSM s konopljo v Izraelu, 
ki so obetavne . Nova studila, ki bo potekala 
v dveh tritedenskih fazah, bo preizkusata 4 
sorte konoplje. Vsaka izmed njih bo vsebova
la razlicne vsebnosti aktivnih kanabinoidov, 
ki bode uporabljena kot farmakoloska sred
stva za obvladovanje simptomov PTSM med 
osemdesetimi ameriskimi vojnimi veterani. 
Studija je plod sodel ovanja med dr. Sisley 
in raziskovalci iz univerz iz Hopkinsa, Kolo
rada in Pensilvanije. Bo prva randomizirana, 
kontrolirana in navzkriina klinicna raziskava 
v lOA, ki bo preizkusala terapevtski poten
cial konoplje za PTSM. Obsezni sekundarni 
rezultati pa bodo vsebovali se vzorce spanja, 
depresijo, odtegnitvene simptome, presnov
ne in vnetne panele in samo-poroeanje bol
nikov. 

KLiNICNE STUDIJ 
ONOPLJO IN KANABINOIDI 

Svetovno prebujenje na podrociu konoplie 
poganjajo posamezniki, ki so spoznali, kako 
konoplja izboljsuie zdravje Ijudi. Med njimi 
je tudi dr. Oorothy H. Bray, farmakologinja, 
raziskovalka, specialistka za klinicne studiie, 
iz Velike Britanije, ki je uqotavliala, da vedno 
vecie stevilo klinicnih studi] kaze, da imajo 
lahko pri nekaterih boleznih in v dolocenih 
pogojih konoplia ali kanabinoidi zdravilno 
vrednost. -lzvedli smo sistematicno iskanje 
v znanstveni podatkovni bazi publikacij s 
podrocja bioloskih znanosti in biomedicin
skih podatkov. lskanje se ie osredotocilo na 
klinicne studiie in identificiranih je bilo 45 
nadzorovanih studii. ki so vrednotile zdravil
ne ucinke kanabinoidov. Cisti THC in nekaj 
njegovih analogov je pokazalo pomembne 
terapevtske prednosti pri laisaniu kronicruh 
nevropatskih bolecin, pri slabosti in bruhanju 
ter pri spodbujanju teka pri bolnikih z rakom 
ozircma aidsom . Poleg THC se kot drug kori
sten kanabinoid v terapevtske namene kaze 
CBO (kanabidiol) .« 

",UKAVJE 
OlGO ZIVLJENJ 

plio, nato pa se je osredotoCiI na zdravljenje 
raka, avtizma in boJezni zensk ter na pomen 

Or. Robert J. Melamede, molekularni biolog , 
biokemik in raziskovalec iz Kolorada , nas je 
ponovno spomnil, da imamo vsi vretencar
ji kanabinoidne receptorje, ki na enkraten, 
homeostaticen nacin requliraio vse nase te
lesne sisteme (cirkulacijskega, prebavnega, 
imunskega, misicno-skeletnega, iivcnega, 
reproduktivnega). V vseh sistemih telesa de
lujejo kanabinoidi, vkljucno s THC , kot spoji
ne, ki zadriujejo staranje s svojo zmoznostjo 
zaviranja negativnih posledic proizvajanja 
preseinih prostih radikalov. Na kanabinoide, 
tako rastlinske (fitokanabinoide), kot tiste, ki 
jih proizvajamo sami (endokanabinoide), bi 
morali gledati'kot na "olje" iivljenja, bistveno 
hranilo , kot na hrano. Kanabinoidi lahko ure
jajo presnovne temelje zivljenja z namenom 
spodbujanja zdravja in dolgega zivljenja. 
To pocneJo z regulacijo negativnih ucinkov 
prostih radikalov, ki nastajajo s preseino 

proizvodnjo, s pomocio lastne sposobnosti 
nadzorovania presnove mascob in ogljikovih 
hidratov. 
Pomagajo nas sCititi pred »trenjern« zivlienia, 
ki ga ustvariaio prosti radikali, ki so odgo
vorni za vse s starostjo povezane bolezni , 
vkliucno z rakom. Ob tern pa ne gre pozabiti , 
da so tudi prosti radikali potrebni za iivljenje, 
sal zagotavljajo povratni nadzor za homeo
stazo vse biokemije, Prosti radika!i so hkrati 
potrebni in unicui oc! Za optimal no prezlvetie 
jih ie treba ustrezno obvladovati. 

ZA VECJO UCINKOVITOST 
VSAJ MALO THC-JA 

Or. lumir Ondre] Hanus, analiticni kemik in 
raziskovalec Palacky Univerze v Olomucu na 
Ceskem in Hebrew Univerze v Jeruzalemu, 
ie leta 199 2 skupai z Williamom Anthonyjem 
Oevaneom izoliral in prvi opisai strukturo 
anandamida (endogeni kanabinoidni nevro
transmiter) . V letih 2010 in 2011 je sodeloval 
na seminarjih v ceskern parlamentu, osredo
tocenih na vzpostavitev zdravljenja s kanabi
noidi. Povzel je zgodovino zdravljenja s kono

pravih kemotipov te rastline pri zdravljenju 
bolnika . Hazlozil je , zakaj predoziranje s 
THC-jem v CBO izvlecku ni rnozno, Ce go
vorimo 0 naravnih celovitih izvleckih , potem 
je vedno vsai malo prisotnega THC-ja, kar je 
za ucinkovito delovanje tudi zelo pomembno. 
Ze leta 1975 pa je bilo odkrito in znano, da je 
CBO antipsihotik . lato mala kolicina THC-ja 
v CBO izvlecku nima psihoaktivnega ucinka. 

ZABO 
EVROPSIHIATRIC 
OTNJAMI 

Tudi dr. lIya Reznik, nevropsihiater in spe
cialist za odrasle na podrocju forenzicne in 
klinicne nevropsihiatrije v diagnosticnem in 
svetovalnem centru MaReNa, prihaja iz Izra
ela, kjer deluje na podrocju uporabe kono
plje in kanabinoidov, predvsem za razlicne 
nevropsihiatricne bolezni , kot so sindrom 
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kronicne bole cine , posltravmatske stresne 
rnotnie (PTSM) , obsesivno-kornpulzlvne 
motnj e, Tourettov sindrorn, Parkin sonova 
bolezen, Alzheim erjeva bolezen itd . V zadnji 
sestih letih koordinira dejavnosti Nacional
nega zdruz enia za raziskave in zdravljenje s 
konopljo v Izraelu . N zadnjem desetlet ju so 
se nekatere evrop sks (Nizozemska, Spanija, 
Nernciia, Avstrija ), ameri ske (Kanada, neka
tere drz ave v lOA) in drug e crzave po svetu 
(Izrael) dogovor ile, da se ponovno priznajo 
pozitivne lastnosti kanabisa (marihuane), 
njeno uporabo za nekatera zdravstvena sta
nia, ind ikacije pa dekriminalizira. Kljub temu 
siroko in rasto ce uzivanie konoplje med pre
bivalstvom, predvsem za osebn e namene , 
povecui e povprasevanie po bol isi oprede
litvi konoplje kot zdravila in drugo uporabo 
konoplje v razlicnth oblikah. Mednarodne 
klinicne in regulativne izkusni e, zbrane v dr

zavah, kjer so program i uporabe konopli e 
za medi cinske namene ze uveljavljeni, je 
treba skrbno in sisternat icno raziskat i in kri
ticno oc eniti, da bi natancn o dol ocili bolise 
(v srnislu nadzora kakovosf in dostopnosti) 
modele za zmanisanie jayne shqrnatizac iie, 
ustrezn o izobrazevanis strokovniakov na po
drociu zdravstvenega varstva in spodbujanja 
uporabe kono plje za med ic inske namen e, 
zlasti za boln ike z razlicnim i nevropsihiatri c 
nimi motnjarni.« 

ZA 0 GOVORNE ZDR V K 
Dr. Reznik tudi poud aria, da bi moralo vse 
odl ocanl e v zdravstvu potekati v partnerslv u 
med pacienlom in zdravnikom. Vse vee doka
loV kaze, da si javnost zeli veeje udelezbe pri 
spr ejemanju odl oeitev 0 zdravljenju. Deljen o 
odloc anje je morda lezje doseei , ko se paci 
enl spoprijema s pretresljivo. resno ali smr
Ino nevarno diagnozo. V zadnjih letih vse vee 
klini cnih raziskav potrjuj e, da lahko konoplja 
na varen in ueinkovit naCin lajsa simptome 
resnih in kronienih zdravstven ih sla nj. Kljub 
lemu pa stevilni pacienti, njihovi sorodniki in 
oskrbovalci se vedn o ok levajo , ali bi preiz
kusili vredn ost konoplj e kot zdravila. Redno 
se s lem v zvezi obraeajo na nosil ce zdra
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vstvene dejavnosti , vendar na zalost , kljub 
vsem preteklim in, kar je najpomembneje. 
noveisim dosezkorn na tem podr ocju , vscina 
zdravnikov svojirn pacientom ni zrnozna po 
dati jasnega nasveta in se raje izoqiba raz
pray! na to temo ali io cere ignorira. V sodob
ni, na bolnika osred otoceni oskrbi so gonilo 
vseh zdravslvenih ocl ocitev posameznikove 
konkr etne zdravstvene potre be (vkljueno z 
zdravljenjem s konoplj o) in zeleni zdravstveni 
izidi. Ob nadaljnjem nenehnem in vse vec iern 
napredku na podroc]u kanab inoidn ih zdravil 
bi se odg ovorni klini cn i zdravniki mora li izo
braziti 0 tem podrociu . 
Iz medic inskega centra v Izraelu je poro cal 
tudi dr. Jonathan Grunfeld , nevrolog, nevro
onkolog. ki deluje na paliativni oskrbi . Leta 
2009 je pridobil pooblastilo za izdajo do
voljenj za medicinsko uporabo konoplje pri 
bolnikjh z rakom in od takrat si je pridobil 
izkusnje z vee kot 4000 bolniki. Razpravljal 
je 0 vlogi zdravslva pri vkljueevanJ u izdelkov 
iz konoplje v podr ocje slandardne medicine. 

SA 0 lei TlV I ZD A HI 
TUD V SOl I 
Tako kot preostali slrokovnjaki je ludi dr. Da
vid Neubauer, pediatrieni nevrolog, iz Pedi

atric ne klinike na UKC Ljubljana , poud aril, 
da imata kanabidi ol , pa ludi THC, ce sta 
uporabljena sarnostoino, dolo cene pozilivne 
ucinke, c e pa [ih uporabljamo sku pa] z drugi
mi kanabinoidi, je ucinkovitost dosf vecia. V 
zadnjih pet ih letih je dodobra dokazal uspe
snost kanabid iola in konopli e pri zdravljenju 
otroskih epilepsi] in encefalopati]. Trdovratne 
ep ilepslie, ki so rezistenlne na obicajna pro
tiepilepticna zdravila (PEl), zlasti v otroskern 
obdobju, so se vedno velik izziv za zdravlle
nje povsod po svetu. »Kljub velikemu stevilu 
novsjsih PEl, obstaja se vedno ena tretji
na otrok, ki irnaio krce oziroma epilepticne 
napade k\jub zdravlj snju. Kanab idiol (CBD) 
je ena od stevilnih ses lavin/kanabinoidov v 
rastlini Cannab is sativa oziroma mar ihuana . 
CBD nima nezelen ih psiho aklivnih uc inkov 
in kaze dobre ucinke pri zdravljenju epilep
sii, predvsem v otroskern obdobju, Po skorai 
80 letih je FDA lani premaknila CBD v razred 
V in stem ornoqo cila klini cno zdravljenje in 
raziskave, vendar ne pri nas . Sracujsrno se z 
malimi boln iki , ki imaio hude oblike epilepsi] 
in encefalopatij, katerih starsi so se sami od
locil i za poskus zdravlien]a s kanabis om/ cel o 
rastlino , ki ga nabavijo pri lokalnih proizvaial
c ih oziroma gojiteljih konoplie. Nasi rezultaf 
z uporabo c isteqa CBD-ja: pr i 77 odslotkih 
otrok smo nasli dolo cen odslotek zrnanisa
nja stevila napadov, pri 21 odstotkih otrok pa 
so se napadi povsem ustavili . Pod obne rezul
tate so navajale tudi kasnej se studije in nekaj 
sistematskih preglednih elankov. V slednjih 
je bilo ludi nekaj poroeil 0 se boljsih rezulta
tih pri uporabi cele rasllin e kanabisa, torej v 
razlienih kombinacijah CBD in THC .« lato so 
v bodoee potrebne dodatn e raziskave, ki bi 
primerjale uCinkovitost CBD z uCinkovitosljo 
uporab e izvlec kov cele rastline kanabisa. Dr. 
Neubauer s svojo eklpo, na dovoljenJe za to 
raziskavo, se vedno eaka. 


