ZDROWIE

THC I CBD - DWA
OBLICZA KONOPI
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ZDROWIE
Dużo się ostatnio mówi o konopiach.
Zarówno w kontekście tzw. medycznej
marihuany, jak i stosowania prozdrowotnych suplementów diety z konopi
włóknistych. To niewątpliwie dobrze, że
znowu zwracamy uwagę na bogactwo
natury i niesamowity potencjał rośliny,
która jest z nami od tysięcy lat. W całym
tym medialnym szumie łatwo można

się jednak pogubić. Czy produkty z konopi są legalne i bezpieczne? Czy różne
konopne olejki są psychoaktywne? Czy
konopne suplementy diety mają coś
wspólnego z medyczną marihuaną?
I czym właściwie jest CBD, o którym
tyle ostatnio się mówi? Najlepiej będzie
wyjaśnić te i inne wątpliwości poprzez
krótkie omówienie, czym są kannabi-

noidy i czym różnią się od siebie dwie
najważniejsze z tych substancji - THC
i CBD.

CZYM SĄ KANNABINOIDY?
Kannabinoidami nazywamy grupę
substancji znajdujących się w konopi.
Od lat 60. XX wieku zidentyfikowano
już ponad setkę tych substancji. Warto
podkreślić, że poza kilkoma wyjątkami,
KANNABINOIDY NIE SĄ PSYCHOAKTYWNE, A CO ZA TYM IDZIE SĄ BEZPIECZNE I NIEUZALEŻNIAJĄCE. W ostatnich latach stały się one przedmiotem
badań świata naukowego, ze względu
na ich wpływ na funkcjonowanie układu endokannabinoidowego.
Odkryty stosunkowo niedawno układ
endokannabinoidowy wykształcił się
na drodze ewolucji około 500 mln lat
temu i posiadają go wszystkie kręgowce. Składa się on z receptorów
oraz endogennych kannabinoidów
(wytwarzanych samodzielne przez
nasz organizm), które wiążą się z tymi
receptorami. Receptory układu endokannabinoidowego zlokalizowane
są przede wszystkim w ośrodkowym
i obwodowym układzie nerwowym
oraz układzie odpornościowym regulującym ich pracę. Należy zaznaczyć, że
receptory kannabinoidowe znajdują się
w układzie nerwowym ssaków w stężeniu większym niż inne znane receptory
i jest ono zbliżone do stężeń receptorów glutaminergicznych oraz receptorów GABA−ergicznych, co świadczy
o istotnej roli, jaki ten układ odgrywa
w funkcjonowaniu naszego organizmu.
Co ciekawe, kannabinoidy znajdujące
się w roślinie (tzw. fitokannabinoidy)
wpływają na pracę tego układu, podobnie jak naturalne substancje produkowane przez nasz organizm (tzw.
endokannabinoidy). W związku z tym
nie dziwi zarówno duże zainteresowanie świata naukowego konopiami, jak
i wzmianki o stosowaniu preparatów
konopi w medycynie ludowej i farmakopeach z minionych wieków.
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THC I CBD
Dwa najbardziej znane i najlepiej
przebadane kannabinoidy to THC
(delta-9-tetrahydrokannabinol) i CBD
(kannabidiol). THC to główny aktywny
składnik tzw. marihuany - specyficznej, psychoaktywnej odmiany konopi.
O THC głośno było właśnie ze względu
na jego właściwości psychoaktywne,
aczkolwiek w ostatnich dekadach zainteresowanie badaczy koncentruje się
również na jego potencjale zdrowotnym. Poza medyczną marihuaną (do
której dostęp w Polsce jest dość utrudniony), produkty zawierające THC są
w Polsce nielegalne.
W PRZECIWIEŃSTWIE DO THC, CBD
JEST ABSOLUTNIE NIEPSYCHOAKTYWNE. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU
JEGO “ZŁEGO BRATA BLIŹNIAKA”, KANNABIDIOL BADANY JEST POD KĄTEM
JEGO POTENCJAŁU LECZNICZEGO
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I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH,
A ZE WZGLĘDU NA BRAK SKUTKÓW
UBOCZNYCH JEGO POTENCJAŁ DO
STOSOWANIA WYDAJE SIĘ WIĘKSZY NIŻ
PSYCHOAKTYWNEGO THC. CBD jest najobficiej występującym kannabinoidem
konopi włóknistych - najbardziej rozpowszechnionej odmiany konopi, które
od paru lat z sukcesem uprawiane są
również w Polsce na potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

WŁAŚCIWOŚCI CBD
Oficjalne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jasno stwierdza,
że CBD jest nietoksyczne, niepsychoaktywne i bezpieczne - m. in. nie ma żadnych przeciwwskazań do prowadzenia
pojazdów po jego spożyciu. Jest również wiele doniesień o sukcesach terapeutycznych w stosowaniu preparatów
z CBD, głównie w schorzeniach o podłożu neurologicznym.

CZY CBD JEST W POLSCE LEGALNE?
CBD występuje obficie w legalnych
w Polsce konopiach włóknistych i można je z nich łatwo, tanio i w sposób
czysty oraz bezpieczny ekstrahować.
I choć produkty zawierające CBD nie
posiadają aktualnie żadnych oficjalnych
terapeutycznych wskazań, ze względu
na ich bardzo bezpieczny profil są już
dostępne w aptekach jako suplementy
diety, a o ich pozytywnych właściwościach przekonuje się coraz więcej osób.
SUPLEMENTY DIETY Z CBD POWSTAJĄ
BOWIEM Z ROŚLIN, W KTÓRYCH ZAWARTOŚĆ THC JEST JEDYNIE ŚLADOWA
(DOPUSZCZALNY POZIOM TEGO KANNABINOIDU REGULUJE PRAWO), WIĘC
SĄ ONE BEZPIECZNE I W PEŁNI LEGALNE W POLSCE.
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