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Zużycie leków opioidowych w stosunku do potrzeb w różnych krajach Europy 

Średnia dla 20 najlepiej rozwiniętych  krajów świata 



 „Jako haniebny epizod w historii medycyny należy uznać fakt, że lekarze pozwolili sobie 
przyłączyć się do fali masowej histerii i pomieszać ogromne korzyści jakie odnoszą z 
narkotyków chorzy cierpiący z powodu bólów ze społecznym problemem nadużywania 
tych samych związków chemicznych”  
 

Wall PD. Editorial.  Neuropathic pain. PAIN 1990; 43: 267 268  
 

Kanabinoidy - Narkotyki ?  
Nie idźmy tą drogą 



Termin „medyczna marihuana” : 
- ? 
- Preparaty marihuany wykorzystywane do celów leczniczych 
- Preparaty kanabinoidowe  

 
Kanabinoidy:  
(1) endokannabinoidy, powstające w tkankach ludzkich (np. anandamid) 
(2) fitokanabinoidy związki uzyskiwane w Canabis sativa ( w tym THC i CBD) 

- preparaty uzyskiwane z konopi oleje, wyciągi itp.. 
(3) Kanabinoidy syntetyczne –produkowane w laboratoriach (np. marinol, dronabinol) 

 
Układ kanabinoidowy: 
(1) Receptory kanabinoidowe (CB1 i CB) 
(2) Endokanabinoidy 
(3) Enzymy rozkładające endokanabinoidy 
 

Medyczna marihuana co to znaczy 



Układ kanabinoidowy, opisany jako “wszechobecna sieć w układzie nerwowym” która reguluje przekaźnictwo 
synaptyczne zarówno w układach pobudzających jak i hamujących.  
 
System kanabinoidowy – finezyjnie nastrojony  fizjologiczny mechanizm modulujący – integralna część centralnego 
układu utrzymania homeostazy funkcjonuje uwalnianie neurotaransmiterów na poziomie synaps.  
 

Baker D, Pryce G, Giovannoni G, Thompson AJ. The therapeutic potential of cannabis. 
Lancet Neurol. 2003; 2(5): 291-298. 

 

CB1- przekaźnictwo w układzie nerwowym 
CB2- przekazywanie informacji w układzie immunologicznym 
 
CB1 i CB2 – hamowanie namnażania i indukcja apoptozy komórek nowotworowych 

Dlaczego nie można „lekceważyć” kanabinoidów 



W porównaniu z anandamidem – „delikatnym dłutkiem rzeźbiarskim”, THC jest jak „młot kowalski”, który 
istotnie zakłóca przekaźnictwo w finezyjnie dostrojonym endogennym układzie nerwowym i może 
powodować uzależnienie u podatnych osób. 

Jak działają kanabinoidy:  endokanabinoidy - fitokanabinoidy 

Iversen L. Cannabis and the brain. Brain 2003;126: 1252-1270 



1. Stosowanie marihuany prowadzi prowokuje / otwiera drogę do stosowania 
twardych narkotyków - „gateway drug” 
 

2. Legalizacja marihuany do celów medycznych może stanowić  „złą”  informację dla 
społeczeństwa, szczególnie dla dzieci, że  skoro jest lekiem, to pewnie nie jest 
szkodliwa, a może nawet „zdrowa” 
 

3. Marihuana jest nielegalna i nieprzebadana pod względem jej użyteczności 
medycznej 

 

Argumenty przeciwko akceptacji medycznej marihuany 



„korzyści z palenia marihuany są bardzo ograniczone przez toksyczne działania dymu, 

jednakże można zalecić aby środek podawany pod ścisłym nadzorem mógł być 

stosowany u  chorych,  którzy nie odpowiadają na inne sposoby leczenia” 

 

- nie ma dowodów na to, że stosowanie marihuany u chorych spowoduje wzrost jej 

nielegalnego stosowania.  

- nie ma dowodów na to, ze marihuana otwiera drogę i skłania do używania twardszych  

narkotyków jak kokaina i heroina. 

1999 – opinia 11 ekspertów powołanych przez Biały Dom do oceny 
 przydatności leczniczej marihuany 



Niezwykle rzadko obserwuje się nadużywanie leków opioidowych  przez chorych z zaawansowaną 
chorobą nowotworową. Nie dzieje się tak dlatego, ze nie występuje u nich „głód” opioidowy ale raczej 
dlatego, ze nawet jeśli może wystąpić, to nie stanowi problemu. 

Jak często obserwuje się jatrogenne uzależnienia od opioidów? 

  Rodzaj bólu Częstotliwość (%) Rok  Autor 

nienowotworowy 5 1986 Portenoy, Foley 

nienowotworowy 19, 7 1992 Fishbain i wsp. 

nienowotworowy 70 2006 Hojsted, Sjogren 
 

NOWOTWOROWY 7, 7 2006 Hojsted, Sjogren 



Czy lekarz, który wie o leku, który może pomóc  
ma prawo zataić tę informację przed chorym ? 

1. Marihuana jest nielegalna i nieprzebadana pod względem jej użyteczności medycznej 

A co jeśli lekarz wie (lub przypuszcza), że jest użyteczna? 



1. Noyes R , Brunk SF, Baram DA, i wsp. Analgesic effect of delta-9-tetrahydrocannabinol. Journal Clinical 

Pharmacology 1975; 15: 139 - 143 
2. Noyes R , Brunk SF, Avery DA, Canter AC. The analgesic properties of delta-9-tetrahydrocannabinol and codeine. 

Journal Clinical Pharmacology 1975; 18: 84 - 89 

3. Cichewicz DL, Martin ZL, Smith FL, Welch SP. Enhancement mu opioid antinociception by oral delta9-

tetrahydrocannabinol: dose-response analysis and receptor identification. Journal of Pharmacology and 

Experimental Therapeutics 1999; 289: 859 – 867 

4. Johnson JR, Burnell-Nugent M, Lossignol D. i wsp.  Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, 

Parallel-Group Study of the Efficacy, Safety, and Tolerability of THC:CBD Extract and THC Extract in Patients 

with Intractable Cancer-Related Pain. Journal of Pain and Symptom Management 2010; 39: 167 – 179. 
5. Johnson JR, Lossignol D. i wsp. An Open-Label Extension Study to Investigate the Long-Term Safety and 

Tolerability of THC/CBD Oromucosal Spray and Oromucosal THC Spray in Patients With Terminal Cancer-

Related Pain Refractory to Strong Opioid Analgesics Journal of Pain and Symptom Management 2013; 46:  207 - 

218. 

6. Lynch ME, Cesar-Rittenberg P, Hohmann AG. A Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Pilot Trial With 

Extension Using an Oral Mucosal Cannabinoid Extract for Treatment of Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain. 

Journal of Pain and Symptom Management 2014; 47: 166–173 

Kanabinoidy w leczeniu bólów nowotworowych 
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Whiting PF, Wolff RF, Deshpande S i wsp. Cannabinoids for Medical Use A Systematic Review and Meta-analysis. 
JAMA. 2015;313(24):2456-2473. doi:10.1001/jama.2015.6358 

Badania randomizowane z zastosowaniem kanabinoidów w następujących wskazaniach: 
 

• Nudnośći i wymioty spowodowane chemioterapią,  

• Stymulacja apetytu u chorych HIV/AIDS,  

• Przewlekły ból, 

• Spastyczność w SM lub paraplegii,  

• Depresja,  

• Lęk,  

• Zaburzenia snu, 

• Psychozy,  

• Jaskra,  

• Zespół Tourette 

WYNIKI:  

Włączono do analizy 79 badań (6462 participants) Większość badań wykazało poprawę po 

zastosowaniu kanabinoidów ale różnice nie osiągały znamienności statystycznej.  



Whiting PF, Wolff RF, Deshpande S i wsp. Cannabinoids for Medical Use A Systematic Review and Meta-analysis. 
JAMA. 2015;313(24):2456-2473. doi:10.1001/jama.2015.6358 

WNIOSKI: 

  
Istnieją umiarkowanej wiarygodności dowody popierające stosowanie kanabinoidów w leczeniu 

przewlekłych bólów i spastyczności. 

 

Uzyskano niskiej jakości dowody sugerujące ustępowanie nudności i wymiotów spowodowanych 

chemioterapią, przyrostu wagi u chorych HIV, zaburzeń snu i zespole Torette’a. 

 

Leczenie kanabinoidami jest związane z ryzykiem wystąpienia krótkoterminowych niepożądanych 

działań ubocznych 



MM jako lek przeciwnowotworowy 
Materiały Punktu konsultacyjnego Medyczna Marihuana – lipiec 2015 

Dzisiaj chciałem skontaktować się z Panem telefonicznie lecz już niestety nie zastałem Pana. 
Przejdźmy do rzeczy. Mój dziadek ma 69lat, 30 października 2014 roku lekarze zdiagnozowali u niego Raka 
Płuc(obu).. Na początku była chemioterapia, teraz lekarz wstrzymał dlatego że przestała działać, Lekarze 
mówią że jest to IV stopień, lecz ostatni tydzień dziadek czuję się znacznie lepiej, możliwe że chemia przestaje 
działać. 
 
Dziadek jest bardzo ważną osobom w naszym życiu wiec robimy co się da ;) Od dłuższego czasu czytam na 
temat Olejku z Konopi. Dotarłem także, do Pana że daje Pan porady.  
Byłem u lekarza na prywatnej wizycie, i gdy zapytałem o leczeniu konopiom, lekarz wpadł w taką agresję, 
jakby chciał niemal nas wyrzucić z gabinetu..  
 
Ale nie o to chodzi, chciałem się dowiedzieć, jeśli sam, zrobiłbym na własną rękę Olej z Konopi, czy jest 
możliwość zagrożeniu życiu? Mój dziadek 11lat temu przeszedł zawał serca, bierze tabletki przepisane przez 
kardiologa, nie chciałbym także chodzić po lekarzach i pytać czy mają wpływ na te tabletki taki Olej. Mój 
dziadek bierze także Morfinę, wiem że marihuana znieczula ból, czy mogę podać mojemu dziadkowi Olej z 
Konopi?  
Dziękuję bardzo za jakąkolwiek odpowiedź ;) 
 



Chakravarti B, Ravi J, Gnaju RK. Cannabinoids as therapeutic agents in cancer: current status and future implications. 
Oncotarget 2014; 5: 5852 - 5872 

Podstawowe  
kanabinoidy  

i ich kierunki działania 



Chakravarti B, Ravi J, Gnaju RK. Cannabinoids as therapeutic 
agents in cancer: current status and future implications. 
Oncotarget 2014; 5: 5852 - 5872 

Rola kanabinoidów w rozwoju nowotworów 
Mechanizmy działania 



M Guzman M, Duarte MJ, Blazquez C  i wsp. A pilot clinical study of D9-tetrahydrocannabinol in patients with 
recurrent glioblastoma multiforme. British Journal of Cancer 2006; 95: 197 – 203 

 

9 chorych z nawrotowym glioblastoma multiforme 

otrzymywalo THC do wnętrza guza. 

Wcześniej u tych chorych stosowano standardową 

terapię (chirurgia i radioterapia), która zawiodła i w 

sposób ewidentny obserwowano progresję guza.  

THC nie przyśpiesza wzrostu guza ani nie skraca 
czasu przeżycia chorych.  
Przynajmniej nie w grupie guzów mózgu 
wykazujących ekspresję receptorów 
kanabinoidowych.  

„Prezentujemy pierwsze badanie kliniczne wykonane w celu zbadania działania 

przeciwnowotworowego kanabinoidów”.  
 



Sánchez C1, Galve-Roperh I, Canova C, Brachet P, Guzmán M 
Delta9-tetrahydrocannabinol induces apoptosis in C6 glioma cells. FEBS Lett. 1998 Sep 25;436(1):6-10. 

 

Glave – Roperh I, Sanchez C,  Cortes ML  i  wsp. Anti-tumoral action of cannabinoids: Involvement 
of sustained ceramide accumulation and extracellular signal-regulated kinase activation. NATURE 
MEDICINE 2000; 6 

Sanchez C, de Ceballos ML, del Pulgar TG i wsp. Inhibition of Glioma Growth in Vivo by Selective 
Activation of the CB2 Cannabinoid Receptor1. CANCER RESEARCH 2001;  61, 5784–5789 

Jahan P. Marcu JP , Christian RT , Lau D i wsp Cannabidiol Enhances the Inhibitory Effects of Δ9 -
Tetrahydrocannabinol on Human Glioblastoma Cell Proliferation and Survival .  Mol Cancer Ther; 
9(1) January 2010 

Guzman M (2003) Cannabinoids: potential anticancer agents. Nat Rev Cancer  2003; 3: 745–
755  
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Serdecznie dziękuję za odpowiedź. 

Niedawno lekarz-onkolog powiedział dokładnie tak jak Pan napisał: "Nie ma dowodów na 

skuteczność w onkologii, ale nie jestem przeciwnikiem próbowania. Nie powinno się takich 

osób traktować jak przestępców.„ 

 

Na nielegalność i jakość nie mam wpływu - jestem tego świadom i tyle. 

Mam natomiast problem z interakcją z innymi lekami, a dotyczą one: 

- niedoczyności tarczycy 

- nadciśnienia - mam informacje że RSO (THC) obniża ciśnienie 

- padaczki (ogniskowej - jako skutek uboczny choroby zasadniczej) 

Czy coś w tej materii można się dowiedzieć? 

  

P.s. 

Dobrze, że jest ktoś do kogo można napisać. 

   

MM jako lek przeciwnowotworowy 
Materiały Punktu konsultacyjnego Medyczna Marihuana – sierpień 2015 



Stany USA, w których zalegalizowano  
stosowanie medycznej marihuany. 

 
Dopuszczone dawki 



Hill KP. ,Medical Marijuana for Treatment of Chronic Pain and Other Medical and Psychiatric Problems.  
A Clinical Review. JAMA June 23/30, 2015 Volume 313, Number 24 

Stan Wskazania Legalny limit 

Alaska, 1998  Cachexia, cancer, chronic pain, epilepsy and other disorders characterized by seizures, glaucoma, HIV/AIDS, MS and 
other disorders characterized by muscle spasticity, and nausea; other conditions are subject to approval by the Alaska 
Department of Health and Social Services  

1 oz gotowe do użycia; 
6 roślin (3 dorosłe , 3 niedorosłe) 
 

Arizona, 2010  Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, hepatitis C, ALS, Crohn disease, Alzheimer disease, cachexia, severe and 
chronic pain, severe nausea, seizures (including epilepsy), severe or persistent muscle spasms 
 

2.5 oz gotowe do użycia; 
 0-12 rośłin 
 

California, 1996  AIDS, anorexia, arthritis, cachexia, cancer, chronic pain, glaucoma, migraine, persistent muscle spasms (including 
spasms associated with MS), seizures (including seizures associated with epilepsy), severe nausea, other chronic or 
persistent medical symptoms  

8 oz usable; 
6 dorosłych lub 12 niedorosłuch rośłin 
 

Colorado, 2000  Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, cachexia, severe pain, severe nausea, seizures (including those characteristic of epilepsy), 
persistent muscle spasms (including those characteristic of MS); other conditions are subject to approval by the 
Colorado Board of Health 
 

2 oz usable; 
6 roślin - 3 mature, 
3 niedojrzałę 
 

Connecticut, 2012  Cancer, glaucoma, HIV/AIDS, Parkinson disease, MS, damage to the nervous tissue of the spinal cord with objective 
neurological indication of intractable spasticity, epilepsy, cachexia, Crohn disease, PTSD, or any medical condition, 
medical treatment, or disease approved by the Department of Consumer Protection 
 

Wystarczające na 1 miesiąc  

Washington, DC, 
2010  

HIV/AIDS, cancer, glaucoma, conditions characterized by severe and persistent muscle spasms such as 
MS, patients undergoing chemotherapy or radiotherapy or using azidothymidine or protease inhibitors 
 

2 ozsuszu 
Inne formy zostaną okreśłone 

Marihuanan Medyczna – wskazania - prawa stanowe 

Aktualne dane : http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=000881. 

Przykłady wskazań do stosowania medycznej marihuany zalegalizowanych  w różnych stanach USA  



Mam chorą żonę - glejak III 
czerwiec 2013 - operacja i histopatologia, 
 wrzesień 2013 - radioterapia - 30 frakcji,  
czerwiec 2014 - wznowa choroby 
lipiec 2014 - radioterapia - cyber nóż, 
 luty 2015 - wznowa choroby,  
kwiecień 2015 – radioterapia, maj 2015 - chemioterapia temodal 
czerwiec 2015 - progresja choroby 
  
Obawiam się, że kończą się możliwości medycyny akademickiej. 
Od znajomych mam informacje o medycznej marihuanie. 
Szukam, czytam, słucham co się da i kogo się da. 
Są różne lekarstwa, ale w naszym przypadku wszystko wskazuje na olej RSO. 
I zaczyna się temat nielegalności - nie tylko w Polsce. 
Czy mogę zabierać Pański czas w sprawie użycia RSO? 

MM jako lek przeciwnowotworowy 
Materiały Punktu konsultacyjnego Medyczna Marihuana – lipiec 2015 



Cohen PJ. Medical marijuana: the conflict between scientific evidence and political ideology. J Pain 
Palliat Care Pharmacother. 2009;23(2):120-1 

 

Apel o kompromis pomiędzy chwaleniem, a demonizowaniem botanicznej marihuany: 
 
„ nie jest to ani pozbawiony potencjalnie szkodliwych skutków, ani wszechstronnie skuteczny środek” 
 

 i wezwanie do „beznamiętnej analizy naukowej” dla znalezienia odpowiedniej równowagi 



SATIVEX – 190 $ - 10 ml 
Hodowla własna – 8 $ - 10 ml 

$$$$ 

Wg. Ditchfield J, Mel T. The Medical Cannabis Guidebook 2014 



Analizowałem proces medykalizacji konopi jako część „nowej kultury kontroli przestępczości” 

 

pokazując jak  

 

w przeciwieństwie do kryminalizacji, model  legalno- medyczny  oferuje Państwu rodzaj społecznej kontroli  

 

na  strukturalnym, kulturowym i interaktywnym poziomie społeczeństwa.  

 

Doszedłem do wniosku, ze państwo powinno odnieść z tego korzyści. 

O’Brien PK. Medical Marijuana and Social Control: Escaping Criminalization and Embracing Medicalization. Deviant Behavior 2013; 34: 423–443 

Jeszcze inny aspekt sprawy 



Deklaracja Helsińska 
Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA1) 
Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych2 z udziałem ludzi 

 
Przyjęta przez 18 Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA), Helsinki, Finlandia, czerwiec 1964 r., 

i zmieniona przez: 
29 Zgromadzenie Ogólne WMA, Tokio, Japonia, październik 1975 r. 

35 Zgromadzenie Ogólne WMA, Wenecja, Włochy, październik 1983 r. 
41 Zgromadzenie Ogólne WMA, Hong Kong, wrzesień 1989 r. 

48 Zgromadzenie Ogólne WMA, Somerset West, RPA, październik 1996 r. 
52 Zgromadzenie Ogólne WMA, Edynburg, Szkocja, październik 2000 r. 

53 Zgromadzenie Ogólne WMA, Waszyngton DC, USA, październik 2002 r. (dodana Nota Wyjaśniająca do paragrafu 29) 
55 Zgromadzenie Ogólne WMA, Tokio, Japonia, październik 2004 r. (dodana Nota Wyjaśniająca do paragrafu 30) 

59 Zgromadzenie Ogólne WMA, Seul, Republika Korei, październik 2008 r. 
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INTERWENCJE O NIEUDOWODNIONEJ SKUTECZNOŚCI W PRAKTYCE KLINICZNEJ 

 

Podczas leczenia pacjenta tam, gdzie sprawdzone interwencje nie istnieją lub też okazały się nieskuteczne, 

lekarz, po zasięgnięciu porady eksperta i uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela 

ustawowego, może zastosować interwencję o nieudowodnionej skuteczności, 

 

jeśli w ocenie lekarza daje ona nadzieję  

na ratowanie życia, przywrócenie zdrowia lub przyniesienie ulgi w cierpieniu.  

 

Następnie interwencja taka powinna stać się przedmiotem badań naukowych mających na celu ocenę jej 

bezpieczeństwa i skuteczności.  

We wszystkich przypadkach nowe informacje powinny być rejestrowane i tam, gdzie jest to stosowne, 

powinny zostać udostępnione publicznie.  

Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA). Etyczne zasady prowadzenia badań 
medycznych z udziałem ludzi 

 



Właściwy kandydat do zastosowania MM 
1. Wyniszczające schorzenie, w którym dane z randomizowanych badań sugerują, ze odpowie na 

leczenie marihuaną takie jak : nudności, wymioty po chemioterapii, spastyczność związana z SM, ból 
przewlekły, ból neuropatyczny,  

2. Wielokrotne nieudane próby leczenia lekami pierwszej i drugiej linii.  
3. Nieudane próby leczenia zarejestrowanymi  lekami kanabinoidowymi 
4. Wykluczyć aktywnie uzależnionych od substancji, chory z aktywnymi zaburzeniami nastroju lub 

lękiem 
5. Zamieszkali w stanach, których prawo pozwala na stosowanie MM.  

Praktyczne wskazówki do użycia medycznej Marihuanay  
 

Hill KP. ,Medical Marijuana for Treatment of Chronic Pain and Other Medical and Psychiatric Problems.  
A Clinical Review. JAMA June 23/30, 2015 Volume 313, Number 24 


