
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

46, 2011, 3, s. 143 - 160 

PREHLADNÉ PRÁCE 

KANABINOIDY - ZNEUŽÍV ÁNÍ 
A MOŽNÁ VYUŽITÍ 

L. POKORNÁ\ J. PISTOVČÁKOV Á2,3 

1 studentka bakalárského studijního oboru Všeobecná sestra, 
Masarykova univerzita, Lékarská fakulta, Brno 
2 CEITEC - Stredoevropský technologický institut, Masarykova 
univerzita 
3 Masarykova univerzita, Lékarská fakulta, Farmakologický ústav 

Souhrn 

Tato práce nastiňuje současné poznatky o endogennímu kanabinoidním systému 
našeho organismu, venuje se kanabinoidum z rostlinné ríše a také syntetickým ka
nabinoidum, které již mají prokázaný terapeutický potenciál v humánní medicíne. 
Krome prehledu nejznámejších prospešných účinku zprostredkovaných pres kanabi
noidní signalizační dráhy, je venována pozornost také možným rizikum plynoucím 
z neuváženého užívání kanabinoidních drog. Záver práce pnnáší pohled na dosa
vadní evropské zkušenosti s registrovanými preparáty na bázi kanabinoidu, které 
jsou indikovány k medicínskému užití v ruzných evropských zemích, včetne pre
parátu dostupných v USA a Kanade. 

K ľ ú č o v é s lov á: kanabinoidy - marihuana - kanabinoidní receptory 
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Summary 

L. Pokorná, J. Pistovčáková: CANNABINOIDS -
ABUSE AND POTENTIAL USE 

The present review outlines current understanding of the endocannabinoid sy
stem of our organism. It pays attention to the phytocannabinoids obtained from the 
nature as well as synthetic cannabinoids with their approved therapeutic potential 
in human medicine. Appart from the overview of the most known beneficial effects 
mediated via cannabinoid signal pathways, there is notice of a number of potential 
health risks derived from ill-considered intake of cannabinoid drugs. In the last part 
we summarize existing experience with the approved pharmaceutical preparations 
containing cannabinoids indicated as add-on treatments for clinical use in countries 
of the European Union, USA and Canada. 

Key w o r ds: cannabinoids - marijuana - cannabinoid receptors 

Úvod 

Názory vedecké komunity a široké verejnosti na konopné látky jsou ruz
né, presto vetšina lidí považuje marihuanu a jí podobné látky za návykové, 
které uživatelum škodí a poškozují jejich zdravÍ. V preneseném významu se 
tyto látky označují pojmem "drogy", který zahrnuje všechny látky, ať už prí
rodní nebo syntetické, které splňují dva základní požadavky: mají tzv. psy
chotropní účinek a mužou vyvolat závislost (Bímová, 1998). Nicméne, ve 
farmakognózii je jako pojem droga definována jakákoliv konzervovaná (nej
časteji sušením), nebo jinak upravená rostlina, živočich, nebo jejich části, 
prípadne produkty jejich metabolismu, určené k príprave léčiv nebo k po
užití jako technické suroviny (Tomko, 1999). Prevládá názor, že konopné 
drogy patrí sice mezi drogy mekké, ale jsou jakýmsi predstupnem užívání 
drog tvrdých. 

Mekké drogy (tj. drogy s akceptovateIným rizikern), jsou charakterizo
vány tím, že látky sem zarazené, užívané v p:fijatelných intervalech a v p:fi
jatelném množství, nezpusobují vznik závislosti či jiných negativních 
dusledku. V určitém procentu populace sice ke ztráte kontroly, ke vzniku 
závislosti či telesnému poškození doj de, ale toto procento není pro společ
nost natolik alarmující, aby zavedla prísná restriktivní opatrení proti temto 
drogám. Oproti tomu u tvrdých drog (napr. heroin, kokain a pervitin) je 
pravdepodobnost vzniku závislosti velice vysoká. Stanovit tuto hranici je 
rozhodnutí velmi subjektivní, proto jsou u vetší části verejnosti dáni uživa-
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telé konopných drog na stej nou úroveň jako uživatelé pervitinu, heroinu 
a dalších tvrdých drog. Ve svetle výsledku velkého počtu studií, které upo
zorňují na prospešné účinky vybraných kanabinoidu na lidský, nebo zvírecí, 
organismus za ri:tzných patologických situací, je na míste pfiznat, že jsou 
i lidé, kterým konopné drogy pomáhají zmírňovat jejich zdravotní problé
my, poprípade snižovat dopady léčebné terapie. Tak jako u každé návykové 
látky, tak i v tomto prípade existují určitá rizika a je známo, že dlouhodobé 
užívání techto látek má také negativní účinky na zdravÍ. Uživatelé kanabi
noidu často rizika znají, avšak jsou presvedčeni, že pro ne je prínos daleko 
vetší než možné nežádoucí účinky. Je nutné odpovedne zvážit všechny do
stupné vedomosti a zkušenosti referované ze zahraničí s jednotlivými zá
stupci kanabinoidu v konkrétních klinických situacích. 

Rozlišují se 3 druhy kanabinoidu: rostlinné kanabinoidy (fytokanabi
noidy), endogenní kanabinoidy (endokanabinoidy, pfirozene se vyskytující 
v tele živočichu, včetne človeka) a syntetické kanabinoidy vytvorené che
mickou syntézou (Fišar, 2008). 

Prírodní zdroj konopných Zátek 

Konopí neboli Cannabis je rostlina radící se do čeledi konopovité (Can
nabaceae) a do rádu ri:tžotvaré (RosaZes). Je to rostlina jednoletá, puvodne 
dvoudomá, rostoucí plane i pestovaná človekem. Je rozšírená po celém 
svete, zejména kvuli její vysoké schopnosti se adaptovat na ri:tzné podmínky 
prostredí, avšak puvodem pochází z centráIní Asie. V rodu konopí se roz
lišují tfi hlavní odrudy (druhy): konopí seté (Cannabis sativa L.), konopí in
dické (Cannabis indica) a konopí rumištní (Cannabis ruderaZis). 

Historie užívání konopí a konopných drog 

Nelze presne určit, kdy se lidstvo poprvé s konopnými látkami setkalo, 
ale je jisté, že konopné drogy patrily mezi nej starší užívané látky. Ty to 
látky byly vyhledávány již pro šamanské účely, hlavne k dosažení zme
neného stavu vedomí a pozdeji také k léčebným účelum u ruzných nemocÍ. 
Predpokládá se, že k prvnímu setkání človeka s konopím došlo v období 
mladší doby kamenné, v neolitu, kdy človek začal budovat trvalejší sídla 
a začal se venovat zemedelstvÍ. Zrejme Asie byla prvním kontinentem, kde 
bylo konopí rozšíreno a využíváno. Nejstarší doklady dokazující užívání ko
nopí pochází se staré BabyIónie, z doby pred 7000 lety. Avšak zemí, kde se 
konopí využívalo nejvíce, byla Čína. Číňané využívali pevná vlákna konopí 
k výrobe šatu, sítí na lovení ryb a zvere, k tvorbe nej starších primitivních 
nástroju. Dále byla využívána semena konopí, jako zdroj potravy spolu s rý
ží, ječmenem a prosem. Ty to semena se pozdeji lisovala a získával se z nich 
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olej, který má zajímavou orechovou chuť a byl dále využívaný na varení, ale 
i jako olej do lamp ke svícení. Zbytky semen po vylisování sloužily jako po
trava pro domácí zvírata. Další využívanou částí konopí byl koren, který se 
pfikládal ve forme testa na rány ke zmírnení bolestí nebo po operacích. 
Číňané si povšimli i halucinogenních účinku kvetu a listu, což vedlo k jejich 
zahrnutí do náboženských obradu. Díky obchodu mezi kočovnými kmeny se 
konopí rozšírilo do ostatních zemí. V Indii získalo duležitou pozici, stala se 
z neho posvátná rostlina používaná pfi rituálech uctívání duší. Využívalo se 
i jeho léčebných účinku prí snižování horečky, léčení úplavice, poruchách 
spánku, ke zvyšování chuti k jídlu apod. V Africe ovlivnil užívání marihua
ny islám, který uctíval marihuanu, protože lidé vefili v její ochranné účinky 
pfi duševních a fyzických poruchách. Pfi náboženských rituálech i pfi uz a
vírání smluv bylo zvykem kourení marihuany z dlouhé dýmky. Do Ameriky 
se semena konopí rozšírila rovnež spolu s obchodem a cestami, které byly 
podnikány do amerických kolonií. Konopí se využívalo v konopném prumys
lu, napr. pfi výrobe plachet na lode. Do Evropy se konopí dostalo až v dobe 
2800 let pred naším letopočtem (Dupal, 2004). Používala se hlavne konopná 
vlákna, která se stala duležitou prumyslovou surovinou. Kourení marihua
ny se v té dobe nerozšírilo, svého rozmachu dosáhlo až v moderní dobe, kdy 
si konopí získalo svou pozici díky euforizujícím účinkum. 

Obsahové látky v konopí 

Rostlina konopí byla donedávna jediná rostlina, ve které byly do sud pro
kázány kanabinoidy, tj. terpenofenolické složky rostliny Cannabis sativa L. 
s prímým účinkem na kanabinoidní receptory. Nicméne, již byly identifi
kovány i obsahové látky jiných rostlin, které se mohou vázat na kanabino
idní receptory, nebo ovlivňovat hladiny endokanabinoidu neprímým mecha
nismem napr. rostliny Theobroma cacao L., Echinacea sp., Salvia divino
rum, Ruta graveolens L. (Gertsch a spol., 2010). Do dnešní doby byly izolo
vány desítky kanabinoidu, které se nachází v pryskyfičné látce, kterou pro
dukuje rostlina konopí. Vetšina techto látek je zastoupena v konopí v ne
patrném množství a jejich účinky na organismus jsou proto malé. Krome 
množství, i zastoupení jednotlivých kanabinoidu rozhoduje o tom, jakých 
psychoaktivních účinku bude rostlina dosahovat. Mezi hlavní účinné látky 
v konopí patrí: 

Delta-9-trans-tetrahydrokanabinol (THe) - je to hlavní psychoaktivní 
látka v konopí. Pfibližne 75 - 100 % účinku pochází z této látky. Nachází se 
ve všech odrudách od stopového množství, v maximu muže tvofit až 95 % ze 
všech prítomných kanabinoidu v sušine. Drogy vyrobené ze silných odrud 
konopí, pečlive pfipravené, obsahují až 12 % THC v sušine, v bežne pfipra-
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vené droze je však množství THC podstatne menší. Aby byla rostlina po
važována za dostatečne psychoaktivne účinnou, musí být THC obsaženo 
ale spoň v 1 %. 

Kanabidiol (zkrácene z angličtiny eBD) - je látka obsažená opet ve 
všech odrudách konopí v rUzném množství, od O % po 95 % prítomných ka
nabinoidu. Ovšem na rozdíl od THC nevykazuje psychoaktivní účinky, 
nýbrž tlumící. Ovlivňuje pusobení vyrobené drogy, posouvá začátek puso
bení a muže také až dvakrát prodloužit její účinek. CBD je mezistupnem pfi 
tvorbe THC pfi bio syntéze v rostlinných buňkách. 

Kanabinol (zkrácene z angličtiny CBN) - je látka, která je oxidačním 
produktem THC, vznikajícím pfi jeho degradaci. CBN tedy není syntetizo
ván rostlinou produkován a v marihuane se nachází v minimálním množ
ství. Jeho prítomnost je zpusobena nevhodným skladováním, sušením, špat
nou prípravou produktu, kdy část THC zoxiduje. Pfi užití rostlinné drogy 
s vyšším obsahem CBN jsou referovány pocity závrate a vnitrní rozpolce
nosti. 

Mezi další duležité látky obsažené v konopí patfí tetrahydrokanabivarin, 
kanabichromen a delta-8-trans-tetrahydrokanabinol. Na základe zastoupení 
jednotlivých kanabinoidu v konopí se rozlišuje 5 chemotypu rostliny, kdy 
o zarazení k príslušnému chemotypu rozhoduje predevším pomer THC 
a CBD (Dupal, 2004): 

Typ I. - rostliny tohoto chemotypu mají vysoký obsah THC a nízký obsah 
CBN. Pochází z tropické oblasti, od tficáté rovnobežky k rovníku. Drogy 
vyrobené z techto rostlin jsou nejžádanejší a mají nej silnej ší psychotropní 
účinky. 

Typ II. - tvorí rostliny s vysokým obsahem CBD a stfedním až vysokým 
obsahem TBC. Pochází z oblasti kolem tficáté rovnobežky a využití mají pfi 
výrobe hašiše či marihuany. 

Typ III. - rostliny mají vysoký obsah CBD a nízký obsah THC. Pochází 
z oblastí severne od tficáté rovnobežky a pestují se prevážne pro vlákno 
a olej. 

Typ IV. - rostliny mají stfední až vysoký obsah CBD a THC, ale i po
merne vysoký obsah THCV. V zahraničí se tyto rostliny užívají pro terapeu
tické využití. 

Typ V. - rostliny tohoto typu již nemají psychoaktivní účinky. 

Konopné drogy 

Marihuana predstavuje okvetní lístky spolu s kvety z usušené samICI 
rostliny konopí. Barva je dána sušením, vetšinou je v odstínech zelené bar
vy, od svetlého odstínu po tmavý. Pouze pfi rychlém sušení, vlhkém sberu 
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muže být barva až zeleno černá. Po usušení se kvety musí rozdrtit na drob
nejší části, odstraní se zbytky stonku, semínka a droga je pnpravená ke 
konzumaci. Vzhledove pnpomíná bežne užívanou bylinu majoránku. Čím 
více kvetu droga obsahuje, tím vetší má psychoaktivní účinky. Naopak po
kud je v droze obsaženo hodne listu, účinky se snižují. Obsah THe v droze 
se bežne pohybuje mezi 2-8 %, ale u speciálne šlechtených odr-ud muže do
sáhnout až 18 %, nekdy i více. Mezi uživateli se mužeme setkat i s jinými 
označeními pro marihuanu, jako napr. "tráva", "zelí", "ganja". Marihuana 
pochází ze stredního mírného pásma, pnčemž v Evrope jsou za nej vet ší pro
ducenty považovány Albánie a Nizozemí (Miovský, 2008). 

Hašiš se získává ze zralých kvetu samičí rostliny konopí, jedná se o ko
nopnou pryskynci. Nejvíce se užívají kvety, které mají hodne chloupku na 
povrchu, ty obsahují nejvíce pryskynce bohaté na THe (zdroj 1). Barvu má 
od trnave zelené po hnedou, zaleží na čistote a také puvodu. Hašiš z Maroka 
je svetle hnedá, zatímco hašiš z Mghánistánu je trnave hnedá. Pryskynce se 
z rostliny získává dvema zpusoby, buď presíváním pres síto s velmi drobný
mi oky, nebo trením kvetu rukama, kdy pryskynce na rukou ulpívá. Ale 
všeobecne platí, že čím více je materiál zpracováván, tím ztrácí na své kva
lite. I pro hašiš se užívají slangové výrazy, napr. "ha š", "čokoláda", "shit". 
Obsah THe v této droze je nekolikanásobne vyšší než u marihuany. Tvorí 
pr-umerne 20 %, ale v zemích, které produkují velmi kvalitní drogu, muže 
tento obsah dosahovat až 39 %. Kvalita hašiše v České republice nebývá vy
soká, obsah THe je často ješte nižší než u marihuany. Mezi nejvetší produ
centy hašiše patrí Maroko, Pákistán, Mghánistán a z evropských zemí 
Albánie (Miovský, 2008). 

Konopný (hašišový) olej se získává destilací z konopných listu. Obsah 
THe se pohybuje v rozmezí 15 - 50 %. Barva je od jantarové po trnave hne
dou, ale platí, že čím je tmavší, tím je kvalitnejší. Za pokojové teploty je olej 
ve forme lepkavé hmoty, po zahfátí kapalní. K dosažení psychoaktivních 
účinku stačí vetšinou pár kap ek. 

Konopné mléko je výtažek psychoaktivních látek z konopí ponoreném 
v mléce nebo smetane. Aby se psychoaktivní látky do mléka dostaly, musí 
se dosáhnout teploty varu. Obsah THe v této forme drogy bývá zanedbatel
ný. ,,Himka" predstavuje tabák namorený hašišern. Tato forma je používaná 
zejména na Ukrajine. ,,8hit" je forma drogy, která se získává z usazenin na 
dýmce či fajfce, které vznikají pri kourení drogy, zejména konopného oleje, 
jehož zbytky ješte obsahují část psychoaktivních látek (Miovský, 2008). 

Aplikační zpitsoby 

U drog konopných se využívá aplikace pres dýchací a trávicí trakt. Nej
častej i se konopné drogy užívají inhalačne, hlavne kourením. Kourí se usu-
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šené kvety a okvetní lístky samičích rostlin (marihuana), často s prímesí lis
tu. V období, kdy má rostlina málo kvetenství, nekterí uživatelé kourí 
z nouze jen listy, ty však mají málo účinných psychoaktivních látek. KouHt 
se dá i hašiš nebo konopný olej. Účinky psychoaktivních látek se dostavují 
behem nekolika málo minut a trvat mužou až tH hodiny. Konopí se kourí 
v tzv. ,jointu" nebo "bluntu", nebo se užívají dýmky, "fajfky", "bonga" nebo 
"šlukovky". 

"Joint" je vlastnoručne ubalená cigareta, která obsahuje smes dýmkové
ho nebo cigaretového tabáku s rozdrcenými okvetními lístky konopí. Krome 
marihuany se muže ubalit i hašiš, nebo na tabák nebo na cigaretový papír 
nakapat konopný olej. 

"Blunt" funguje na stejném principu jako joint, jen se místo cigaretového 
papíru používají tabákové listy. 

Další pomucky jako jsou "šlukovky", dýmky, "fajfky" či "bonga" se použí
vají hlavne v kolektivu, kdy se nechávají kolovat a každý kurák si jednou či 
dvakrát potáhne. Nejobjemnejší jsou "fajfky" a "bonga", které se dají naplnit 
až jedním gramem marihuany. Pokud nejsou tyto pomucky dostupné, tak se 
vymýšlí i náhradní rešení, kdy se k výrobe alternativních aplikačních 
zarízení využívají plechovky či PET láhve. Další zpusob aplikace konopných 
drog je cestou perorální, ústy, kdy se psychoaktivní látky vstrebávají sliznicí 
trávicího ústrojí. Konopné drogy se míchají do nápoju a jídel, kdy se využívá 
rozpustnosti THC v tucích, olejích a alkoholu. Nekdy se požívají i v surovém 
stavu, ale v tomto prípade je nutné požít vetší množství a i tak se účinky 
dostavují pozdeji (Miovský, 2008). 

Fyziologie a farmakologie (mechanismus účinkú) 
kanabinoidú 

Krome výše popsaných látek, které byly nalezeny v konopí (THC, CBD, 
aj.) a jejich syntetických analogU a derivátu, patrí mezi kanabinoidy také 
látky tvorené v našem organismu, které rozpozná endogenní (tj. telu 
vlastní) kanabinoidní systém. Jedná se o lipidový signální systém, který 
umožňuje komunikaci mezi buňkami, které jsou součástí tohoto systému 
a jejich vzájemné ovlivňování (Fride, 2002). Tento systém se skládá z kana
binoidních receptoru CB (podtypy CB1 a CB2), endogenních ligandu techto 
receptoru (endokanabinoidu) a enzymu, které slouží k jejich biosyntéze 
a degradaci. Mezi endogenní kanabinoidní ligandy, které se váží na recep
tor CB1 a aktivují jej, patrí anandamid (N-arachidonylethanolamid, obje
vený v r. 1992), 2-arachidonylglycerol (2-AG, izolovaný v roku 1995), nola
din éter (2-arachidonylglyceryl éter, izolovaný v roku 2001), virodhamin 
(o-arachidonylethanolamin) a N-arachidonyldopamin. Tyto látky jsou svou 
strukturou blízké eikosanoidum. Vznikají syntézou z membránových fosfoli-

149 



L. POKORNÁ, J. PISTOVČÁKOV Á / KANABINOIDY - ZNEUŽÍV ÁNÍ 
A MOŽNÁ VYUŽITÍ 

pidu jako odezva na postsynaptickou depolarizaci nebo aktivaci metabotrop
ních glutamátových receptoru. Systém zpetného vychytávání je poté odstra
ňuje z mimobunečných prostor a následuje jejich nitrobunečná hydrolýza 
(Fride, 2002; Kvasnička, 2010; Ohno-Shosaku a spol., 2011). Za hydrolýzu 
odpovídá hydroláza amidu mastných kyselin a monoacylglycerol lipáza 
(Egertová a spol., 2003; Dinh a spol., 2004; Gertsch a spol., 2010). Degrada
ce anandamidu a 2-AG interferuje s aktivitou enzymu cyklooxygenáza 2. 
Tímto zpusobem mohou nekterá nesteroidní antiflogistika zasahovat do sig
nalizace endokanabinoidního systému (P unescu a spol., 2011). Endokanabi
noidy jsou tedy lipofilní molekuly, které zasahují prostrednictvím receptoru 
do centráiní i na perifní signalizace. Nekteré z nich se váž ou i na jiná vaz
bová místa než jsou kanabinoidní receptory, napr. na receptory pro seroto
nin (Fride, 2002; Pertwee, 2010; Gertsch a spol., 2010; Haj-Dahmane 
aShen, 2011; Veda a spol., 2011). Endogenní ligandy kanabinoidních recep
toru nevytváfí v buňkách zásoby, ale vznikají okamžitou reakcí na podnet 
fyziologický nebo patologický. Tato reakce poté aktivuje enzymy, které syn
tetizují endokanabinoidy (Kvasnička, 2010). K jejich syntéze z bunek je po
treba prechodného zvýšení nitrobunečné koncentrace Ca2. Buď je Ca2+ 
uvolňováno z nitrobunečných zásob nebo vstupuje pres napeťove fízené ion
tové kanály receptoru (Fišar, 2006). Tento proces spouští aktivaci fosfolipáz 
nebo hydroláz a tyto enzymy následne katalyzují hydrolýzu membránových 
lipidu, čímž dochází k postupnému uvolňování endokanabinoidu a širokému 
spektru jejich účinku, predevším pres kanabinoidní receptory CB1 a CB2. 
Oba typy receptoru jsou spraženy s G proteiny. CB1 receptory navíc aktivují 
i nekteré iontové kanály (P unescu a spol., 2011). Negativne pusobí na ade
nylátcyklázu, což je enzym, který katalyzuje syntézu cyklického adenosin
monofosfátu (cAMP). Cyklický AMP je v dalším sledu prostredníkem pri 
ovlivňování metabolismu glukózy (Di Marzo a spol., 2011), procesech učení 
a pameti a kontroluje i bunečný rUst (Stenesh, 1989). Receptory CB1 jsou 
umístené v presynaptické i postsynaptické membráne nervových bunek 
a jsou odpovedné za psychotropní účinky endokanabinoidu, ovlivnení kogni
tivních funkcí a nervových drah odmeny, tolerance a fyzické závislosti 
(Fride, 2002). Je ale pravdepodobné, že za jejich roli pri modulaci odpovedi 
na stresové situace hrají roli i jiné mechanismy, než prostrednictvím CB1 
receptoru (Moreira a Wotjak, 2011). Pribývá dukazu, že narušení rovnováhy 
v endokanabinoidním systému hraje roli i u nikotinové a alkoholové závislo
sti (Cahill a Vssher, 2011; Erdozain a Callado, 2011). Kanabinoidní recepto
ry CB1 mužeme najít i v srdci a v cévním systému, kde plní nekolik funkcí 
(Tuma a Steffens, 2011). Endogenní ligandy kanabinoidních CB1 receptoru 
odpovídají za vazodilataci, endoteliální rust, proliferaci a angiogenezi. Ka
nabinoidy tímto zpusobem ovlivňují i diferenciaci bunek v epidermis a poru
chy endokanabinoidní regulace mohou vést k rUzným nemocím kuže (Pucci 
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a spol., 2011; Guindon a Hohmann, 2011). CB1 receptory patn už radu let 
mezi perspektivní cíle pfi vývoji nových léku snižujících vnímání bolesti 
(Alvarez-Jaimes a Palmer, 2011). Kanabinoidy se podílí na kontrole energe
tického metabolismu u rady orgánu, napr. v mozku, kosterním svalstvu 
a v gastrointestinálním traktu (Kunos a Tam, 2011; Silvestri a spol., 2011) 
a regulaci motorických funkcí (Fride, 2002). Byla potvrzená i role endoka
nabinoidního systému pfi ovlivňování metabolismu v tukové tkáni a pnz
nivý účinek blokády CB1 receptoru u pacientu trpících obezitou a metabo
lickým syndromem (Di Marzo a spol., 2011; Kim a spol., 2011). V posledních 
letech se zjistilo, že receptory CB2 exprimovány ve zvýšené míre imunitním 
systémem (P unescu a spol., 2011), se nacházejí i v CNS (Scotter a spol., 
2010; Pamplona aTakahashi, 2011). Mohou se podílet na nzení pnjmu po
travy a udržování energetické rovnováhy organismu (Onaivi a spol., 2008). 
Neméne významné je zjištení, že kanabinoidní receptory jsou odpovedné za 
aktivaci mitogenem aktivovaných proteinkináz, které se účastní širokého 
spektra bunečných pochodu, jako je napr. regulace exprese genu, mitóza, již 
zmínená bunečná diferenciace a proliferace, ale i programovaná bunečná 
smrt (Pearson, 2001; Šulcová, 2003; Grimaldi a Capasso, 2011). Data, která 
svedčí pro neuroprotektivní účinky kanabinoidu získaná ze zvírecích mo
delu korelují s nálezy u neurodegenerativních onemocnení u lidí (Scotter 
a spol., 2010; Same a spol., 2011). Prokázaná interakce endokanabinoidního 
a imunitního systému vedIa k intenzivnímu výzkumu a nabízejí se možnosti 
farmakologické intervence pfi ovlivnení zánetlivých onemocnení (Bisogno 
a Di Marzo, 2010; Downer, 2011). 

Pfi aktivaci presynaptických CB1 receptoru dochází rovnež k aktivaci G 
proteinu a poté následuje utlumení adenylátcyklázy a stimulace mitogenem 
aktivované proteinkinázy, což vede ke snížení produkce c(AMP), k inhibici 
kalciových kanálu a k aktivaci draselných kanálu, tj. zvyšuje se dostupnost 
draselných iontu. V dusledku pasivity kalciových kanálu, které propouštejí 
málo kalciových iontu, dochází ke snížené produkci dalších neurotransmi
teru (Ohno-Shosaku a spol., 2011). Mezi významné účinky endokanabino
idu, fytokanabinoidu a syntetických kanabinoidu, sprostredkovaných kana
binoidními receptory na molekulární úrovni, patrí potlačení uvolňování in
hibičního mediátoru kyseliny gama-aminomáselné (GABA) a potlačení uvol
ňování excitačního neurotransmiteru glutamátu (Moreira a spol., 2011; Haj
Dahmane aShen, 2011). 

Akutní účinky kanabinoidu 

Nástup, intenzita a trvání akutních účinku závisí na nekolika faktorech. 
Pfi kourení drogy se účinky dostavují témer okamžite, behem 2-5 minut. In
tenzita účinku dosahuje svého maxima po 15 minutách a trvá až 60 minut. 

151 



L. POKORNÁ, J. PISTOVČÁKOV Á / KANABINOIDY - ZNEUŽÍV ÁNÍ 
A MOŽNÁ VYUŽITÍ 

Poté však intenzita prudce klesá a po dvou až trech hodinách intoxikace 
ustupuje. U perorální aplikace dochází k intoxikaci pomaleji, droga pu sobí 
po 30 minutách a maxima dosahuje po další hodine. Intoxikace muže trvat 
8-12 hodin. Duležitým faktorem je také množství požité drogy. Čím vetší 
množství si uživatel aplikuje, tím vetších účinku pak droga dosahuje. VIiv 
mají také predchozí zkušenosti uživatele s drogou, individuální citlivost na 
pusobení THe, ale také aktuální fyzický a psychický stav uživatele 
(Miovský, 2008). 

Pfi aplikaci nižší dávky drogy nastupuje pocit klidu, dobré pohody, pocit 
hladu, predevším chuti na sladké. Vše je doprovázeno stavem zasneného 
uvolnení. Dochází k intenzivnejšímu vnímání smyslových vjemu a nespráv
nému odhadu délky časových úseku ve smyslu nadhodnocení. Pfi požití 
vyšší dávky dochází u uživatelu k záchvatum smíchu, pfičemž sám uživatel 
neví, co je jejich príčinou. Po stavu euforie nastupuje stav naprostého uvol
není, relaxace, kdy uživatel začíná být ospalý, na nic nemyslí a dívá se do 
prázdna. U lidí bez predchozí zkušenosti s drogou se mohou, krome typic
kého zmeneného vnímání času a euforie, zpočátku objevit i nepríjemné sta
vy, zkreslené videní a sníženou citlivost končetin. 

THe má vliv na celou radu dalších fyziologických funkcí organismu. Do
chází ke snížení telesné teploty, zvýšené potrebe kyslíku, vasodilataci, ta
chykardii, bronchodilataci, u uživatelu začátečníku nastupuje hypertenze 
a dochází i ke zmenám v imunitním a hormonálním systému. Uživatel má 
zarudlé oči a sucho v ústech spojené se sníženou produkci slin (Fišar, 2008). 

Účinky konopných drog odeznívají postupne, trvá to pfibližne 3-5 hodin. 
Ve fázi návratu do normálního stavu vedomí pociťují uživatelé celkovou 
únavu, je zpomalená psychomotorika a zvýrazňuje se myšlenková a telesná 
pasivita. Nekdy muže uživatel po požití drogy pociťovat nepríjemné pocity, 
muže se objevit nevolnost a zvracení, zejména mohou na stat akutní psy
chické komplikace tzv. "bad trip". Jedná se o psychické komplikace v du
sledku akutní intoxikace konopnými drogami, behem kterých se vyskytuje 
panika, úzkost, zmatenost, agresivita, halucinace, iluze, poruchy pameti 
a pozornosti. Je také zvýšené riziko pádu, úrazu či nehod. "Bad trip" se 
muže objevit také v podobe úzkostné poruchy až záchvatu paniky, které se 
projevují nespavostí, nadmernou bdelostí, tfesem, zvýšeným napetím ve 
svalech a pocitem únavy (Miovský, 2008). 

To, jakých účinku dosáhne THe v organismu záleží krome samotného 
zpracování drogy na mnoha faktorech, napr. na množství a zpusobu aplika
ce. Zhlediska farmakokinetiky se popisu jí deje: absorpce, distribuce, meta
bolismus a exkrece. 

Absorpce je dej, kdy léčivo, v našem prípade THe, prestupuje pres biolo
gické membrány z místa aplikace do místa pusobení. Konopné drogy se nej
časteji aplikují inhalačne a perorálne. Intravenózní podání THe má experi-
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mentální a terapeutické využití, ovšem údaje získané práve pn tomto po
dání slouží jako standard, od kterého se odvozují hodnoty absorpce a biolo
gické dostupnosti pro jiné formy podání. Pn intravenózním podání se dosa
huje nejrychleji maximáIní koncentrace THC v plazme, ovšem poté se rych
le snižuje. Je známo, že kanabinoidy jsou velice dobre rozpustné v tucích. 
Jejich malá rozpustnost ve vode znesnadňuje intravenózní aplikaci, a proto 
se pn tomto zpusobu podání musí použít solubizátory. Ke zvýšení rozpust
nosti THC se používá etanol nebo polyetylenglykol. 

Pn inhalačním podání drogy, kourení, se pn vysokých teplotách kolem 
200°C kyselina tetrahydrokanabinolová (TH CA) dekarboxyluje na THC. Pri 
kourení ale dochází ke značným ztrátám THC. Až 30 % se ničí pyrolýzou, 
40 - 50 % se ztratí bočním proudem koure (Kalant, 2001; Miovský, 2008). 
Množství THC, které človek inhaluje, záleží na jeho zkušenostech a technice 
kourení. Absorpce THC u kourení je velice rychlá. Nejvyšších psychotrop
ních účinku je dosaženo po 20 - 30 minutách inhalační aplikace. Tento zpu
sob aplikace má zrejmé nevýhody, krome krátkého trvání účinku se pndává 
ješte i negativní vliv na dýchací cesty. 

Pn perorálním podání musí být THC pro zvýšení absorpce vázáno na li
pofilní látku. Jev, který významne ovlivňuje absorpci THC pn tomto podání 
je "first- pass" efekt, kdy se část látky po vstrebání ve strevech metabolizuje 
pn prvním prUchodu játry a sníží se tím její plasmatická koncentrace. 
Záleží i na dalších faktorech, jako je pH žaludku, naplnení trávicího traktu 
či jeho prokrvení. Psychotropních účinku je pn perorálním podání dosaženo 
po 30 - 90 minutách, maxima dosahuje mezi 2 - 4 hodinou po ingesci. Pri 
této aplikaci často dochází k predávkování, protože se špatne odhaduje 
množství drogy k dosažení požadovaného účinku. 

Distribuce THC zahrnuje jeho presun z krevního obehu do tkání nebo 
telesných tekutin. THC má velký distribuční objem a po pruniku do krve se 
váže na plazmatické lipoproteiny (LDL) a albumin. Snadno prochází mem
bránami bunek a v dobre prokrvených tkáních dosahuje vysoké koncentrace 
krátce po podání. Do tukové tkáne prochází kanabinoidy postupne z duvodu 
nižšího prokrvení. Hlavními distribučními místy jsou játra, srdce, plíce, 
stfevo, ledviny. Metabolismus THC probíhá hlavne v játrech a částečne 
v plicích, pričemž THC prochází radou reakcí, pn kterých vzniká pres sto 
metabolitu (Yamamoto a spol., 1995). Exkrece THC z organismu trvá až 
nekolik týdnu, pnčemž 80 - 90 % je vyloučeno po prvních peti dnech. THC 
je vylučováno močí a stolicí, kdy stolicí se vyloučí až 80 % THC v podobe 
metabolitu ll-hydroxy-THC, zatímco v moči je jeho hlavním metabolitem 
glukuronid, který je v pfípadech zneužití využív án pn detekci marihuany. 
Po perorálním podání zustává THC v tele po dobu až 5 týdnu (Kalant, 2001; 
Miovský,2008). 
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Pohled Evropy na kanabinoidy a jejich léčebné využití 

V legislative týkající se návykových a společensky potenciálne nebez
pečných látek všech členských zemí EU jsou zahrnuty i drogy konopné. 
Evropská unie nemá v tomto smeru žádné vyšší kompetence, veškerá od
povednost je prenechána jednotlivým členským zemím EU. 

V Belgii je považováno držení drogy a její pestování za trestný čin. Po
kud se však jedná o množství max. 3 gramy, je udelena pouze pokuta. 
V pnpade vyššího množství konopné drogy, nebo trestného činu ve spojení 
s drogou, který by budil pohoršení, hrozí trest odnetím svobody až na 1 rok. 
V Nemecku jsou vyšetrované trestné činy spojené s vyšší dávkou konopné 
drogy. Za trestný čin se nepovažuje držení konopné drogy, která je určena 
pro vlastní potrebu, jedná-li se o malé množství či občasného uživatele a po
kud nebyla jiným osobám zpusobena újma. Pokud se však jedná o množství 
vyšší než 30 gramu, hrozí trest odnetí svobody až na 5 let, v lehčím pnpade 
se prestupek reší pokutou. Ve Francii je trestný čin spojený s konopnou dro
gou trestán pokutou nebo odnetím svobody na max. 1 rok. Pokud se jedná 
o občasného uživatele, který se provinil poprvé, dostane vetšinou pouze na
pomenutí. V Itálii je držení drogy pro vlastní potrebu poprvé trestáno jenom 
napomenutím, pozdeji už ale následuje pokuta. V Rakousku, Portugalsku 
a Švédsku se setkáváme s podobným pnstupem a udelené tresty sahají od 
pokuty až po odnetí svobody v závislosti na závažnosti a opakovanosti 
trestné činnosti. Ve Velké Británii jsou trestány trestem odnetí svobody až 
na 2 roky pouze závažné činy jako napr. užívání drogy na verejnosti, či opa
kované nabízení drogy mladistvým. U méne závažných pnpadu je udeleno 
napomenutí, pokuta či verejnoprospešné práce (Miovský, 2008). 

V nekterých zemích sveta bylo legalizováno využití konopných látek pro 
lékarské účely. Na zahraničním trhu se mužeme setkat s následujícími re
gistrovanými syntetickými kanabinoidy: dronabinol (Marino Ir, v Kanade 
a USA) a nabiIon (Cesametr v Kanade, USA a ve Velké Británii), pnpadne 
s pnrodním extraktem z konopí setého (Sativexr v osmi zemích EU, včetne 
ČR, a Kanade). V Nizozemí je dokonce legalizované použití konopných látek 
i pro nelékarské účely. 

Nabilon je syntetický analog THC registrován pod obchodním názvem 
Cesamet (Malone a spol., 2010), dostupný v Kanade, USA a ve Velké Bri
tánii. Chemický název nabilonu je (6aR,10aR)-1-hydroxy-6,6-dimethyl-3-
(2-methyloctan-2-yl)-7,8,10,10 a-tetrahydro-6aH-benzo[c]chromen-9-one). 
Nabilon je indikován jako antiemetikum k léčbe nevolnosti a zvracení zej
ména upacientu, kten užívají chemoterapii a nereagují na konvenční léčbu 
antiemetiky. Mezi jeho nejčastejší nežádoucí účinky patn ospalo st, závrate, 
sucho v ústech, euforie, bolesti hlavy nebo potíže s koncentrací. Dále se mu
že objevit hypotenze, tachykardie, zvracení, zácpa, poruchy videní, bolesti 
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na hrudi či leukopenie. Kvuli významnému vlivu na centráIní nervový 
systém odpovídající účinkum marihuany existuje riziko jeho zneužívání 
(zdroj 2). 

Dronabinol (6aR-trans)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-
6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol) je registrován pod obchodním názvem Marinol 
(Gelinas a spol., 2002). Jedná se o syntetický orální kanabinoid, který se ve 
forme tobolek užívá k léčbe anorexie spojené s úbytkem váhy u pacientu 
s AIDS a dále u nevolnosti a zvracení, doprovázející chemoterapii (Notcutt 
a spol., 2004). Z nežádoucích účinku, které byly pozorované behem dlouho
dobé studie, se nej častej i objevovaly palpitace, tachykardie, bolesti blicha, 
nevoInost, zvracení, úzkost, euforie, zmatenost a ospalost. Pli dlouhodobém 
užívání vysokých dávek dronabinolu docházelo ke vzniku závislosti 
(zdroj 3). 

Pnpravek Sativex je kanabinoidní perorální sprej, k jehož výrobe se uží
vá extrakt z celé rostliny konopí setého. Jeho hlavními aktivními složkami 
jsou THC a CBD. Tento pnpravek byl vyroben ve Velké Británii, která byla 
první zemí na svete, která dostala povolení tento pnpravek predepisovat, 
ovšem pouze pro léčbu spasticity u roztroušené sklerózy (zdroj 4). 

V současné dobe probíhá tretí fáze klinického testování analgetické účin
nosti pnpravku Sativex u onkologických pacientu a II./III. fáze jeho kli
nického testování v indikaci centráIní a periferní neuropatické bolesti, rev
matoidní artritidy a u hyperaktivního močového mechýre (zdroj 5). 

Aktuálne je Sativex registrován v osmi krajinách EU: Velká Británie, 
Španelsko, Dánsko, Švédsko, Itálie, Nemecko, Rakousko a Česká republika 
(zdroj 6). 

Predpokládá se, že do konce roku 2012 bude pnpravek Sativex ve všech 
techto zemích již obchodován. Státní ústav pro kontrolu léčiv v ČR schválil 
léčivý prípravek Sativex oromucosal spray s platností od 13. 4. 2011 jako 
prídavnou léčbu ke zlepšení symptomu u pacientu trpících stredne težkou 
až težkou svalovou ztuhlostí zpusobenou roztroušenou sklerózou, kterí ne
dostatečne reagovali na jinou léčbu a u kterých bylo v prubehu 4-týdenní 
počáteční zkušební léčby prokázáno klinicky významné zlepšení symptomu 
(zdroj 7). 

V Kanade byl ústní sprej Sativex ob sahující základní složky THC 
(TetranabinexTM) a CBD (NabidiolexTM) registrován již v roce 2005. Kro
me léčby bolestí u onkologických pacientu je predepisován i jako doplňková 
léčba pro úlevu od neuropatických bolestí u roztroušené sklerózy (Power, 
2011; Zajicek a Apostu, 2011). V preskripci "off-label" se užívá v dalších víc 
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jak 20-ti zemích k léčbe spasticity/neuropatické bolesti u pacientu trpících 
roztroušenou sklerózou, u hyperaktivního močového mechýre (Ruggieri, 
2011) poruch spánku a k mírnení bolesti u onkologických pacientu či pa
cientu nemocných AIDS. Behem dlouhodobých klinických studií se z ne
žádoucích účinku nej častej i vyskytovaly závrate, nevolnost a únava. Z dal
ších nežádoucích účinku se vyskytovaly snížená chuť k jídlu, hypotenze 
(zdroj 8). 

Záver 

Problematika konopných drog je v naší společnosti neustále diskutována. 
Aktuální legislativa týkající se konopných drog ve vetšine zemí vychází 
z predpokladu, že pokud jsou konopné drogy zakázané, je nižší riziko jejich 
zneužívání, a tím se minimalizuje i vznik nežádoucích dusledku, které pro 
společnost predstavují. Pre sto jsou však konopné drogy u nás užívány i pe
stovány, a to i pres platnou legislativu. Otázka legalizace konopných drog je 
složitá. Existují overené poznatky, které dokazují pfíznivý efekt na organis
mus, ale současne existuje rada duvodu, kvuli kterým je legalizace konop
ných drog neprípustná. Jeden z argumentu, který stojí proti legalizaci ko
nopných drog je jejich negativní vliv na schopnost fízení dopravních pro
stfedku. Bylo dokázáno, že konopí zhoršuje jízdní dovednosti fidiče, ale na
opak je zvýšena schopnost zavčas reagovat na náhlé neočekávané mi
morádné události. Na druhé strane bylo také dokázáno, že pfi užití konop
ných látek je človek méne agresivní a opatrnejší než pfi užití alkoholu, 
který je paradoxne v naší zemi legální. Dalším významným negativním fak
torem jsou nepfíznivé vlivy kanabinoidu na dýchací trakt. U dlouhodobých 
kuráku marihuany dochází k zánetlivým zmenám v dýchacích cestách, kte
ré se projevují chronickým kašlem, dušností či tvorením vetšího množství 
hlenu. Pozdeji muže vzniknout i závažnejší následek, a to rakovina hrtanu 
či plic. Tento nežádoucí účinek však muže vzniknout i v souvislosti s koure
ním tabákových výrobku, které jsou, stej ne jako alkohol, v naší zemi legál
ní. Další z negativních účinku marihuany, které byly referovány po dlouho
dobém užívání, jsou zmeny v chování, deprese, rozvoj psychické závislosti 
a schizofrenie u predisponovaných jedincu (Malone a spol., 2010). Na dru
hou stranu existují i onemocnení, pfi kterých mohou konopné drogy nebo 
léky vyrobené na podklade chemického složení konopných drog významne 
pomoci. Napfíklad u nevolnosti a zvracení zpusobené podáváním chemote
rapie, u roztroušené sklerózy či glaukomu. Z tohoto léčebného duvodu byly 
nekteré kanabinoidní preparáty v zahraničí registrovány k použití v hu
mánní medicíne (Pertwee, 2010). Zavedení prvního extraktu z konopí na 
evropský trh léčiv je prvním krokem k indikovanému využívání kanabino
idu v naší lékarské praxi. 
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Objasňování konkrétních mechanismu, prostrednictvím kterých kanabi
noidy ovlivňují fyziologické a patologické procesy zustává i nadále predme
tem zájmu výzkumných pracovišť, protože na základe smysluplné mozaiky 
znalostí o distribuci receptoru, signalizaci uvnitr endokanabinoidního sys
tému a porozumením kompetence jednotlivých funkčních celku nervových 
drah pn nzení lidského organismu, budeme schopni parciáIní poznatky 
využít v lékarské praxi a stanovit hranici mezi zneužíváním kanabinoidu 
a jejich pnnosem. Existuje rada duvodu pro a proti legalizaci marihuany. 
Výsledky dalších studií a zejména individualizovaný pnstup k jednotlivým 
pacientum by mely být rozhodující pn rozhodování o zahrnutí kanabinoidu 
do terapeutického postupu (Lazary a spol., 2011). 

Poznámka: 
Tato práce vznikla díky projektu "CE/TEC - Stredoevropský technologický institut" 
(Cz. 1. 05 / 1.1. OO / 02. 0068) z Evropského fondu regionálního rozvoje. 
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