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Tato příručka poskytuje zdravotníkům nezbytné 
informace týkající se začlenění konopí pro 
léčebné použití do péče o pacienty. Naleznete 
v ní vědecké informace o kanabinoidech a en-
dokanabinoidním systému, formách dávkování 
a metodách podávání konopí, stejně jako  
aktuální poznatky o klinické účinnosti, bez-
pečnosti a vedlejších účincích. Naším cílem je 
podpora a zjednodušení začlenění léčebného 
konopí do běžné lékařské praxe.
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Konopí, kanabinoidy  
a endokanabinoidní systém
Využití léčivých přípravků z konopí lze zpětně 
vysledovat až do doby před pěti tisíci lety, což 
z něj činí jednu z nejstarších léčivých rostlin 
(ElSohly 2002).
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V rostlině Cannabis sativa L. bylo identifikováno 
a izolováno přes 500 přírodních látek, obecně 
nazývaných sekundární rostlinné metabolity; včetně 
medicínsky využitelných kanabinoidů, terpenů, 
flavonoidů a dalších nekanabinoidních rostlinných 
metabolitů. Kanabinoidy, jakožto hlavní bioaktivní 
obsahové látky konopí, jsou rostlinou biosynteti-
zovány v žlaznatých trichomech a sekretovány ve 
formě pryskyřice. Tyto trichomy se v nejvyšších 
koncentracích nacházejí na povrchu samičích 
květenství, která tak slouží jako surovina pro 
získávání rostlinné drogy* (Clarke and Watson 
2002; Elsohly and Gul 2014).   
*Rostlinná droga je farmaceutický výraz pro sušené ros-

tliny či rostlinné části, využívané k léčebným účelům.  

Termín droga využívaný v této publikaci proto neod-

povídá zneužívání konopí k rekreačním účelům.

Hlavní kanabinoidy 
Kanabinoidy jsou bioaktivní molekuly, které 
interagují s kanabinoidními receptory lidského 
endokanabinoidního systému (ElSohly 2002;  
Grotenhermen 2003) a lze je rozdělit do tří kategorií: 

 ◗ Endokanabinoidy – přirozeně se vyskytují v lid-
ském těle a jsou součástí endokanabinoidního 
systému

 ◗ Fytokanabinoidy – vykazují typickou chemickou 
strukturu C21 a jedná se o specifické sekundární 
metabolity nacházející se výhradně v rostlině 
konopí. Extrahované směsi z rostlin konopí 
obsahující standardizovaná množství zejména 
THC a CBD, ale i další obsahové látky, se nazý-
vají nabiximoly

 ◗ Syntetické kanabinoidy – patří mezi ně léčiva, 
která mají stejnou chemickou strukturu jako 
THC (např. dronabinol), nebo jsou to analogy 
THC (např. nabilon). Dále existuje široká škála 
syntetických sloučenin bez typické fytokanabi-
noidní struktury, které interagují s kanabinoid-
ními receptory jako agonisté, parciální agonisté 
či antagonisté

V konopí bylo identifikováno více než 100 kanabi-
noidních molekul (ElSohly and Gul 2014). Mnoho je 
jich obsaženo pouze ve stopovém množství a 
prozatím nebyly jejich účinky na lidský organizmus 
dostatečně prozkoumány. Naopak farmakologický 
průzkum účinků dvou hlavních kanabinoidů, 
delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabidiolu 
(CBD), byl již významně prozkoumán (Russo 2011).

Delta-9-tetrahydrokanabinol (THC)
THC stojí za celou řadou farmakologických účinků 
konopí, a to včetně těch psychoaktivních. Kromě 
dobře známého euforii navozujícího efektu má 
THC skrze interakci s kanabinoidními receptory 
analgetické účinky, působí proti křečím, mírní 
nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií, 
podporuje chuť k jídlu a snižuje peristaltiku střev 
(Howlett et al. 2002; Grotenhermen and Müller- 
-Vahl 2012; Health Canada 2013). Odrůdy 
s vysokým obsahem THC mohou u některých 
pacientů způsobovat vyšší výskyt nežádoucích 
účinků, jako jsou úzkost, dezorientace a intoxikace.

Kanabidiol (CBD)
CBD nemá psychotropní účinky jako THC (ElSohly 
et al. 2013), má však zajímavý potenciál jako lék 
proti úzkostným poruchám (Blessing et al. 2015). 
CBD vykazuje nízkou afinitu ke kanabinoidním 
receptorům (Thomas et al. 2007). Nepřímo 
účinkuje na receptor CB2 a ovlivňuje činnost 
velkého množství dalších cílů včetně iontových 
kanálů, receptorů a enzymů. CBD působí proti- 
zánětlivě, tlumí bolest, účinkuje proti zvracení, má 
antipsychotické a anxiolytické účinky a předchází 
záchvatům (Izzo et al. 2009; Parker et al. 2011; 
Health Canada 2013).
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THC a CBD
Studie farmakologických interakcí dvou hlavních 
kanabinoidů THC a CBD ukazují na jejich komplexní 
působení in vivo, doprovázené dalšími rostlinnými 
metabolity, kterých bylo v konopné droze identi-
fikováno více než 750 (ElSohly et al. 2013).

Aktivace kanabinoidů
THC a CBD se v nezpracované rostlině vyskytují 
převážně v podobě svých prekurzorů – karboxy-
lových kyselin, tj. kyseliny delta-9-tetrahydro-
kanabinolové (THCA) a kyseliny kanabidiolové 
(CBDA). Farmakologicky neaktivní THCA a CBDA 
musí nejprve projít dekarboxylací, čímž se přemění 
na neutrální fenoly (THC a CBD), jež poté inter-
agují s endokanabinoidním systémem. Nejsnazším 
a nejrychlejším způsobem docílení dekarboxylace 
je zahřívání sušeného rostlinného materiálu, 
k čemuž dochází například v průběhu aplikace 
léčebného konopí vaporizací či kouřením. Dále je 
možné dekarboxylaci provést za stanovených 
optimálních teplot při sušení nebo vaření materiálu. 
Tepelná dekarboxylace sušené konopné drogy je 
rovněž technologický krok, který je integrován do 
výrobního procesu komerčně dostupných přípravků 
obsahujících konopné extrakty, což zajišťuje aktivaci 
kanabinoidů v léčivém přípravku určeném pro 
perorální použití. Dekarboxylace probíhá také 
samovolně při dlouhodobém vystavení rostlinné 
drogy světlu a při skladování (Grotenhermen 2002; 
Russo 2017). Dekarboxylační krok musí být rovněž 
zařazen do technologického postupu při přípravě 
individuálně připravovaných léčivých přípravků pro 
perorální použití v lékárnách v České republice. 
 

Sekundární kanabinoidy
Konopí pro léčebné účely rovněž obsahuje další 
typy kanabinoidů v různých koncentracích dle 
použité odrůdy, o jejichž účincích máme prozatím 
omezené znalosti. Některé z nich jsou prekurzory  
a metabolity hlavních aktivních složek, tedy THC a CBD.

Kanabigerol (CBG)
Kyselina kanabigerolová (CBGA) je prekurzorem 
THC i CBD. CBG je v konopí přítomen v malém 
množství, avšak některé odrůdy byly vyšlechtěny 
tak, aby byl jeho obsah v rostlině zvýšen. CBG je 
nepsychoaktivní kanabinoid, který se slabě váže 

na receptory CB1 a CB2 (ElSohly et al. 2013). 
V laboratorním prostředí byla pozorována inhibice 
proliferace keratinocytů, což může mít terapeu-
tický potenciál při léčbě lupénky (Wilkinson and 
Williamson 2007).

Další kanabinoidy
Další zajímavé kanabinoidy s potenciálem interago-
vat s endokanabinoidním systémem zahrnují:

 ◗ Kanabichromen (CBC)

 ◗ Kanabinol (CBN)

 ◗ Kanabielsoin (CBE)

 ◗ Kanabitriol (CBT)

 ◗ Kanabicyklol (CBL)

 ◗ Kanabinodiol (CBND)

 ◗ Tetrahydrokanabivarin (THCV)

Terpeny
Terpeny jsou další skupinou bioaktivních rostlin-
ných metabolitů konopí, které jsou zodpovědné za 
výrazné aromatické vlastnosti rostliny a mohou být 
extrahovány ve formě konopné silice. V současnosti 
se však rovněž považují za důležité bioaktivní látky, 
které mohou mít přímé fyziologické účinky, nebo 
mohou vzájemně interagovat s fytokanabinoidy 
a ovlivňovat tak celkový terapeutický účinek jed-
notlivých odrůd konopí. Stejně jako kanabinoidy 
jsou i terpeny v nejvyšších koncentracích přítomné 
v pryskyřici produkované květy samičích rostlin 
konopí (Russo 2011).

Synergický účinek (Entourage efekt)
Pojmem synergický účinek obsahových látek, 
nebo také Entourage efekt používaný v případě 
konopí, je popisována potenciální farmakodynamická 
či farmakokinetická interakce mezi rostlinnými 
obsahovými látkami navzájem. V případě konopí 
se jedná především o interakce mezi hlavními  
a vedlejšími skupinami kanabinoidů, dále interakce 
s terpeny, flavonoidy a dalšími nekanabinoidními 
rostlinnými metabolity. Popisované vzájemné 
interakce mezi terpeny a kanabinoidy jsou pak zřejmě 
zodpovědné za tlumivé (podporující spánek), 
nebo naopak aktivační účinky spojené s určitými 
odrůdami konopí, jež je možné terapeuticky využít 
v individuálních potřebách jednotlivých pacientů 
(Russo 2011).
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Cannabinoid receptors are located 
on cell surfaces throughout the body.

Endokanabinoidní systém
Endokanabinoidní systém (ES) je v lidském těle 
široce zastoupený signální systém, který je fyloge-
neticky společný všem obratlovcům, a představuje 
důležitou regulační soustavu homeostázy lidského 
těla. Podílí se na široké škále fyziologických  
a patofyziologických procesů, například na neuro-
logickém vývoji, funkci imunitního systému, 
zánětech, chuti k jídlu, metabolizmu a energetické 
homeostáze organizmu, dále na funkci kardiova-
skulárního systému, trávení, vývoji kostí a jejich 
hustoty, synaptické plasticitě a učení, bolesti, 
reprodukci, psychiatrických onemocněních, psy-
chomotorickém chování, paměti, spánkovém cyklu 
a regulaci stresu a emočních stavů (Health Canada 
2013). ES sestává z endogenních receptorů, ligandů 
a metabolických enzymů.

Receptory
Kanabinoidní receptory jsou spřažené s G pro-
teinem (GPCR) a byly pojmenovány kanabinoidní 
receptor 1 (CB1) a kanabinoidní receptor 2 (CB2). 
GPCR jsou největší a nejrozmanitější skupinou  
membránových receptorů, které zahrnují 
například adrenergní nervový systém a mnoho 
jiných receptorových systému vyskytujících se  
u všech savců (De Petrocellis et al. 2004).

Receptory CB1 jsou nejrozšířenější 
GPCR v rámci CNS a v největší kon-
centraci se nacházejí v centrální 
a periferní nervové soustavě  
a v zažívacím ústrojí.

Ačkoli se kanabinoidní receptory vyskytují v celé 
CNS, je potřeba zmínit, že jejich koncentrace 
v mozkovém kmeni je nízká, konkrétně v oblasti 
zodpovědné za řízení kardiorespiračních funkcí 
(Aggarwal 2013). Proto je téměř nemožné užíváním 
kanabinoidů způsobit kardiorespirační útlum až 
smrt. Toto zjištění je v přímém kontrastu s opioi-
dy, jejichž μ-opioidní receptory jsou v mozkovém 
kmeni významně zastoupeny (ElSohly 2002).

Receptory CB2 se nacházejí zejmé-
na v imunitním systému, především 
v mandlích a slezině, dále v lym-
fatických uzlinách a cirkulujících lym-
focytech a neutrofilech.

Aktivace receptorů CB2 v imunitním systému 
potlačuje sekreci cytokinů/chemokinů a migraci 
neutrofilů a makrofágů. To zapříčiňuje modulační 
účinky na úrovni imunitního systému. Ačkoli se 
receptory CB2 nacházejí zejména v imunitním 
systému a dalších orgánech, výzkumy prokázaly, 
že se v menší hustotě nacházejí i v CNS a mohou 
hrát roli při modulaci zánětu v oblasti nervové 
soustavy (ElSohly 2002). Nikdy nebylo prokázá-
no, že by konopí mělo souvislost se zvýšeným 
rizikem infekce.

Kanabinoidní receptory jsou lokalizované na  
povrchu buněk celého těla.
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Endokanabinoidy
Bylo identifikováno několik endogenních agonistů 
kanabinoidních receptorů, které se nazývají en-
dokanabinoidy. Z hlavních endokanabinoidů lze 
zmínit především anandamid (AEA) a 2-arachido-
noylglycerol (2-AG). Název anandamid je odvozen 
z výrazu „ananda“ ze sanskrtu, což znamená 
blaženost, přičemž AEA dokáže napodobovat 
typické účinky THC, jako je euforie. Součástí 
endokanabinoidního systému je rovněž enzymový 
aparát tvorby (PLD a DGL) a degradace (FAAH 
a MAGL) vlastních endokanabinoidů, který je tak 
současně zodpovědný za regulaci aktivace receptorů 
(Mechoulam and Hanuš 2000; Health Canada 2013).

Aktivace receptorů
Aktivace kanabinoidních receptorů iniciuje na 
buněčné úrovni signalizační kaskádu, jejíž výsledný 
efekt závisí na typu a umístění receptorů. Endogenní 
kanabinoidy jsou v CNS produkovány podle potřeby, 
tedy tzv. on demand, a jsou uvolňovány z postsy- 
naptické membrány, jako reakce na potřeby buněk, 
tkání a orgánů. Kanabinoidy (endogenní i exogenní) 
mohou působit na mnoha úrovních a prostřednic-
tvím řady různých mechanismů. Jedním z nich je 
vazba na receptory CB1 umístěné na presynaptické 
membráně neuronu s následným účinkem potlaču-
jícím uvolňování řady neurotransmiterů (například 
glutamátu, GABA, dopaminu či cholecystokininu), 
způsobem retrográdního mechanizmu neuro-
transmise (ElSohly 2002).

Fytokanabinoidy jsou zajímavé také tím, že kromě 
aktivace CB1 a CB2 vzájemně reagují s dalšími 
receptory a iontovými kanály. Například CBD je 
agonistou serotoninových (5-HT1A) receptorů 
(Russo et al. 2005) a vaniloidních (TRPV1) recep-
torů (Bisogno et al. 2001). 

Rozlišení konopí dle botanické 
taxonomie – indica vs. sativa
Druhové názvy indica a sativa se používají v ta- 
xonomii rostlin pro rozlišení druhů konopí dle 
jeho fenotypu a vychází z původního rozšíření 
rostliny konopí. Tyto názvy běžně používají 
pacienti užívající léčebné konopí, ačkoli panují 
neshody týkající se správnosti tohoto rozlišování. 
Nedávné analýzy druhů konopí shledaly, že ge-
netické složení odrůd označovaných jako indi-
ca či sativa má sice jistou souvztažnost s jejich 
botanickým původem, avšak tyto názvy mohou 
být zavádějící. Třebaže C. indica a C. sativa jsou 
dva odlišné druhy, po dlouhých staletích křížení 
je téměř nemožné najít čistý druh indica či sati-
va. Naprostá většina dnešních odrůd konopí jsou 
hybridy stvořené křížením obou druhů, v nichž 
dominuje buď druh indica nebo sativa.

Pojmy “Indica” a “Sativa” jsou často pacienty 
používány k popisu možných účinků konopí, které 
vychází z profilu obsahových látek jednotlivých 
botanických druhů. Druh indica má tendenci být 
více psychoaktivní a sedativní, proto je tento 
typ vhodnější pro noční použití. Druh sativa má 
tendenci mít více stimulační účinky, a proto je 
převážně vhodný pro použití během dne. Tyto 
pojmy mohou být užitečným vodítkem, neslouží 
však k přesnému rozlišení konopí pro léčebné 
použití. Nejpřesnější rozlišení jednotlivých odrůd 
konopí pro léčebné použití vychází z poměrného 
zastoupení dvou hlavních kanabinoidů THC a CBD, 
případně doplněných o informaci o přítomnosti 
dalších doprovodných rostlinných metabolitů.
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Způsoby podávání
Mezi inhalací a perorálním podáním konopí existují 
významné rozdíly.
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Lékové formy
Sušené konopí – ve formě celého květu  
či drcené
Sušená konopná droga je obvykle používána ve 
formě celých sušených květů („paličky“), nebo 
drcené („zpracované“). Sklízí se celá květenství 
samičích rostlin, z nichž je odstraněn stonek 
a listy. Takto zpracovaná surovina se následně 
usuší na požadovaný stupeň vlhkosti, pro za-
jištění vhodných podmínek skladování a vyloučení 
kontaminace bakteriemi nebo plísněmi. Drcené 
konopí jsou pak sušené celé květy, které byly 
mechanicky zpracovány pro snazší užívání paci-
entem. Toto konopí obsahuje stejné aktivní složky 
jako sušené celé květy a je připravené k použití ve 
vaporizéru.

Olejový konopný extrakt
Konopné listy a květy je možné extrahovat 
různými způsoby a získávat tak koncentrované 
extrakty obsahující kanabinoidy a další rostlinné 
bioaktivní složky. Tyto extrakty je následně 
možné ředit vhodným potravinářským olejem, 
pro dosažení požadovaných koncentrací kanabi-
noidů či terpenů v konečném produktu. Existuje 
celá řada extrakčních postupů, které lze aplikovat 
na konopný rostlinný materiál, nicméně jednou 
z nejvhodnějších a nejšetrnějších technik v závis-
losti na zachování obsahových látek je proces 
superkritické fluidní extrakce za použití kapalného 
CO₂. Na rozdíl od ostatních technologií (například 
extrakce pomocí butanu) poskytuje tato metoda 
extrakt vysoké čistoty, která nezanechává žádná 
zbytková rozpouštědla. Jedná se o ekologickou 
alternativu extrakce kapalnými lipofilními ex-
trakčními činidly na bázi uhlovodíků a běžně se 
používá například v nápojovém průmyslu při 
výrobě bezkofeinové kávy a čaje. Tento standardi- 
zovaný extrakt ve vhodném olejovém vehikulu se 
následně užívá perorálně, ale není určen k vaporiza-
ci, spalování ani sublinguálnímu podání. 

Poznámka: Léková forma olejového konopného extraktu 
pro individuálně připravované léčivé přípravky s obsa-
hem konopí není v současné době v České republice 

dostupná z legislativních důvodů.

 

Měkké želatinové tobolky
Konopný olejový extrakt (viz. výše) lze technologicky 
zapouzdřit do lékové formy měkké želatinové 
tobolky, která pacientům zajišťuje vysoký komfort 
aplikace a přesné dávkování. Měkké želatinové 
tobolky sestávají ze dvou hermeticky uzavřených 
polovin naplněných konopným extraktem v po-
travinářském oleji, jež vytvoří vysoce odolnou 
tobolku. Dosahuje se tak jedinečné stejnoměrnosti 
dávkování v porovnání s ostatními aplikačními 
metodami (například dávkování olejového extraktu 
pomocí kapátka nebo stříkačky). Měkké želati-
nové tobolky nabízejí pacientům praktický  
a diskrétní způsob dávkování bez vjemu chutě 
oleje v ústech. 

Poznámka: Léková forma měkkých želatinových to-
bolek s obsahem olejového konopného extraktu není 
v současné době v České republice dostupná jako 

registrovaný HVLP.
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Inhaled Ingested

ONSET

5–10 minutes 1–3 hours

DURATION

2–4 hours 6– 8 hours

STARTING DOSE

1/2 teaspoon
(0.1 g) of

dried flowers

2.5 mg of THC
and equal
amount CBD

through the lungs
directly into the

bloodstream

HOW IT’S ABSORBED

from the GI tract
and metabolized
in the liver before
entering the
bloodstream 

Inhalace Perorální podání
NÁSTUP ÚČINKU

5–10 minut 1–3 hodiny

DOBA TRVÁNÍ

2–4 hodiny 6–8 hodin

ZAHAJOVACÍ DÁVKA

1/2 čajové lžičky 
(0,1 g) sušených 
květů

2,5 mg THC  
a odpovídající 
množství CBD

ZPŮSOB ABSORPCE

plícemi přímo do 
krevního řečiště

před vstupem do 
krevního řečiště 
projde zažívacím 
ústrojím a me-
tabolizuje se v 
játrech
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Vaporizace
Vaporizace je způsob inhalace bioaktivních látek 
z léčebného konopí bez nutnosti spalovat rostlinný 
materiál. Sušená rostlinná droga se zahřeje na 
teplotu, při níž se bez hoření uvolňují kanabinoidy  
a další rostlinné sloučeniny, čímž se podstatně 
snižuje množství vedlejších toxických produk-
tů. Kromě omezení škodlivých vlivů spojených 
s kouřením je vaporizace také účinnější metodou 
extrakce bioaktivních látek konopí (Gieringer 2001; 
Gieringer et al. 2004; Hazekamp et al. 2006; 
Abrams et al. 2007; Pomahacova et al. 2009). 
Omezují se rovněž ztráty kanabinoidů v kouři, 
což vede k významným úsporám oproti kouření 
a vaporizaci tím činí méně nákladnou metodu pro 
pacienty v porovnání s kouřením.

Jak vaporizace funguje
Malé množství drcené sušené konopné drogy 
(1/2 čajové lžičky nebo 0,1 g) se umístí do ko-
mory vaporizéru, v níž se postupně zahřívá až za 
bod varu bioaktivních látek, avšak ne tolik, aby 
došlo ke vznícení. Výpary se buď odvádějí do 
sekundárního rezervoáru, nebo se přímo inhalují, 
čímž dochází k minimálním ztrátám v podobě úni-
ku do okolního prostředí ve srovnání s kouřením. 
Pacienti by měli dodržovat pokyny a doporučení 
výrobce vaporizéru, například jakou hrubost 
drceného rostlinného materiálu je nejvhodnější 
používat. Pro přípravu konopné drogy k vaporiza-
ci je pak vhodné použít speciální drtičku, pro 
dosažení optimálních a stabilních výsledků.

Dlouhodobá bezpečnost inhalace vaporizovaného 
konopí nebyla studována, avšak tento způsob 
aplikace je považován za bezpečnější a účinnější  
alternativu, v porovnání se škodlivými vlivy 
známými u kouření (Russo and Hohmann 2013). 
Z dostupné literatury rovněž vyplývá, že využití 
vaporizace může předcházet plicním problémům 
spojeným s kouřením (Loffin and Earleywine 2015).

Vaporizéry se odlišují zejména velikostí, přenos-
ností, výdrží baterie, možnostmi nastavení teploty 
a různými druhy náustků. Relevantní je zejména 
přenosnost, jelikož pacienti používající větší 
stolní přístroje, například typ Volcano, který není 
přenosný, se mohou uchýlit ke kouření kono-
pných cigaret (tzv. jointů), v případě, že nejsou 

v domácím prostředí. Některé typy vaporizérů 
byly testovány a registrovány jako zdravotnické 
prostředky.

Teploty odpařování
Hlavní bioaktivní složky léčebného konopí mají 
tyto teploty odpařování:

 ◗ THC: 157 °C (315 °F)

 ◗ CBD: 160–180 °C (320–356 °F)

 ◗ CBN: 185 °C (365 °F).

Vaporizéry vyžadují dostatek času pro zahřátí, 
aby bylo dosaženo odpovídající extrakce obsa-
hových látek. U některých vaporizérů lze změnit 
nastavenou teplotu, což může ovlivnit množství 
bioaktivních kanabinoidů přítomných v inhalo-
vaném aerosolu. Výzkum za použití vaporizéru 
Volcano zjistil, že účinnost extrakce je nejvyšší 
při teplotě 226 °C (439 °F), přičemž se snížením 
teploty k rozmezí 150 °C (302 °F) až 180 °C 
(356 °F) klesá účinnost extrakce na polovinu, 
v závislosti na použitém materiálu. V Česká republice 
jsou schváleny dva vaporizéry jako zdravotnické 
prostředky (Volcano Medic a Mighty Medic).

Perorální aplikace
Přesné perorální dávkování konopného olejového 
extraktu se zajišťuje pomocí ústní dávkovací 
stříkačky nebo lékovou formou měkkých želati-
nových tobolek. Nedoporučuje se přidávat olejový 
extrakt do pečiva či jiných potravin (například 
jogurtu), jelikož pak není možné přesné stanovení 
dávky.

Poznámka: Forma olejového konopného extraktu či 
měkkých želatinových tobolek s obsahem olejového 
konopného extraktu nejsou v současné době v České 
republice dostupné z legislativních důvodů. K perorál-
nímu užití jsou v lékárnách připravovány individuálně 
připravované léčivé přípravky s obsahem sušené kono-
pné drogy ve formě tvrdých želatinových tobolek.
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Dávkování při inhalačním 
a perorálním podání 
konopí pro léčebné 
použití
V rámci terapeutického efektu konopí pacient NEMUSÍ 
zažívat stavy euforie. 

Postup při stanovování optimální dávky léčebného konopí 
je založen na principu „Star Low, Go Slow, Stay Low“, 
tedy začít s nejnižšími terapeutickými dávkami, které jsou 
postupně pacientem titrovány na vhodnou terapeutickou 
dávku, jež nevyvolává stavy euforie, ale mírní symptomy 
onemocnění. Nejprve je tedy třeba nalézt optimální dávku 
a teprve poté lze přistoupit k pravidelnému dávkování. 
Průměrný pacient využije 1 až 3 gramy léčebného konopí za 
den. Především odrůdy s vysokým obsahem THC by měly 
být titrovány s větší obezřetností.
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Vaporizace
Na rozdíl od perorálního užívání se při vaporizaci  
nehovoří o dávkování THC a CBD v mg, ale 
o počtu inhalací pomocí vaporizéru. Celková 
odezva na léčbu tak závisí na koncentraci kana-
binoidů ve zvolené droze předepsané pro indi-
viduálně připravovaný léčivý přípravek. U většiny 
pacientů – zejména však u těch, kteří nemají 
doposud s konopím zkušenosti – se doporučuje 
začít odrůdou, která obsahuje malé množství THC 
a stejné či vyšší množství CBD, jelikož přítomnost 
CBD v dostatečné koncentraci dokáže vyvážit  
a zmírnit vedlejší účinky způsobované THC  
(MacCallum and Russo 2018). Pacient může 
například začít vaporizovat konopí s obsahem 
THC 10 % či menším a stejným či vyšším množstvím 
CBD. Jedná se například o produkt Spectrum 
Green No. 3, jenž obsahuje 6,5 % THC a 10,2 % 
CBD, nebo o produkt Spectrum Blue No. 3 
s vyváženým poměrem THC a CBD.

Níže je uvedena metoda stanovení individuální 
titrace terapeutické dávky běžně používaná lékaři 
a pacienty:

 ◗ Začněte s 1/2 čajové lžičky (0,1 g) sušené kono-
pné drogy, kterou rozdrťte dle požadavků pro 
použití ve vaporizéru. Pro dlouhodobý jednotný 
výsledek se vždy snažte používat shodné množství 
materiálu, jednotný stupeň drcení a jednotný pos-
tup u všech dalších kroků vaporizace.

 ◗ Po první inhalaci vyčkejte 15 minut, než budete 
pokračovat v dalším postupu.

 ◗ Zvyšujte pouze o 1 inhalaci každých 15–30 minut, 
dokud nedosáhnete optimální dávky (tj. optimálního 
počtu inhalací). Optimální dávka mírní symptomy 
onemocnění a nevyvolává psychotropní efekt.

 ◗ Pokud se dostaví vedlejší účinky, doporučuje se 
pacientovi snížit dávku (počet inhalací), nebo 
vybrat přípravek s jiným poměrem CBD k THC. 
Obecně platí, že čím vyšší je koncentrace THC  
a nižší koncentrace CBD, tím vyšší je riziko 
výskytu psychotropních nežádoucích účinků.

 ◗ Po stanovení optimální dávky včetně doby trvání 
účinku lze dávkovat pravidelně nebo dle potřeby.

 
Inhalované konopí má v porovnání s perorální 
aplikací rychlejší nástup (5–10 minut) a kratší 

trvání účinku (2–4 hodiny), proto lze dávku titrovat 
rychleji. U starších nebo fyzicky slabších osob 
je však vhodné zvolit pomalejší titraci a dbát 
zvýšené opatrnosti. U starších osob je rovněž do-
poručeno používat odrůdy s nižším zastoupením 
THC (platí rovněž pro perorální použití). 

Obecně je inhalační podání doporučeno pro 
rychlou úlevu od potíží a je preferováno pacienty 
s nauzeou, nebo s polykacími obtížemi.

Kouření
V případě pacientů, kteří mají zkušenost se samo-
léčbou v podobě kouření jointů (cigaret s obsa-
hem konopné drogy), lze pro hrubou orientaci 
definovat průměrné množství sušené konopné 
drogy pro jeden joint na 0,5 gramu (nezaměňo-
vat s množstvím aktivního THC). Pro dávkování 
konopí v tomto ohledu neexistují přesná pravid-
la, avšak pro orientaci lze uvést, že velká bez-
pečnostní studie stanovila střední denní dávku 
na 2,5 g/den (Ware et al. 2015). Uvedená váhová 
množství nelze zaměňovat s množstvím spotře-
bovaného THC.

Tato doporučení jsou výhradně informativního 
charakteru. Předepisující lékaři mohou zvýšit 
či snížit zahajovací dávku a titraci vzhledem ke 
stavu pacienta, jeho předchozím zkušenostem, 
použité odrůdě a celkové odezvě, nicméně by 
pacientům měl být vždy doporučen vhodnější 
způsob inhalační aplikace formou vaporizace 
z důvodu ochrany jejich zdraví před škodlivými 
následky kouření.
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Perorální dávkování sušené 
drogy
Níže uvedené informace vychází z využití pro-
duktů Spectrum Cannabis, které nejsou v České 
republice dostupné. Jedná se o olejové konopné 
extrakty dávkované perorálně pomocí kalibrované 
stříkačky a o měkké želatinové tobolky s přes-
ně definovaným množstvím THC a CBD v jedné 
tobolce. Nicméně tyto lékové formy vycházejí 
z odrůd léčebného konopí, které jsou dostup-
né v České republice a s využitím přepočtových 
tabulek (především pro lékovou formu měkkých 
želatinových tobolek) lze extrapolovat vhodná 
dávkovací schémata pro individuálně připravova-
né léčivé přípravky ve formě želatinových tobolek 
s obsahem sušené drogy, které jsou v současné 
době připravovány v českých lékárnách na zákla-
dě předpisu individuálně připravovaného léčivé-
ho přípravku. Ekvivalenční činitel převádí objem 
konopného olejového extraktu nebo počet měk-
kých želatinových tobolek na množství sušeného 
konopí. 

Všechny standardní velikosti produktů Spectrum 
Cannabis odpovídají množství 5 gramů sušené 
konopné drogy.

Poznámka: Výpočty založené na ekvivalentnosti dávek 
jednotlivých lékových forem by se nikdy neměly pou-
žívat pro stanovení optimální dávky.Ta by se vždy měla 

stanovovat nezávisle individuálně pro každého pacienta.

Začínejte nízkou dávku a zvyšujte ji pomalu
Při titraci dávky perorálních lékových forem se 
rovněž postupuje dle pravidla „Start Low, Go 
Slow, Stay Low“, jako u inhalačního podání s při-
hlédnutím k odlišné farmakokinetice perorálních 
lékových forem. Použijte zahajovací dávku uvedenou 
v příslušné tabulce a vyčkejte jeden den. Pacient 
by neměl překročit doporučenou zahajovací dáv-
ku. Pokud je zahajovací dávka neúčinná, navyšte 
dávku o jednu (viz tabulka) a vyčkejte jeden den 
a zhodnoťte účinky. Tímto způsobem pokračujte, 
dokud není dosaženo dávky, která přináší optimální 
úlevu s minimem vedlejších účinků. Zvyšujte každý 

den pouze o doporučené množství, čímž přede-
jdete nepříjemným nežádoucím účinkům.

Během fáze zvyšování dávek se doporučuje dáv-
kování jednou denně. Jakmile pacient pocítí, že 
dávka je optimální, může pak frekvenci upravovat 
v průběhu dne podle závažnosti příznaků (např. 
užívat jednu dávku ráno a jednu večer).

Většina lidí najde svou optimální hladinu během 
prvních několika dní, u některých ale toto hledání 
může trvat déle. Užívání perorálních lékových fo-
rem společně s tučným jídlem může zvýšit účinky 
pociťované pacientem.

Obecná upozornění pro užívání léčebného 
konopí
 ◗ Účinky perorálních lékových forem pacient 
často pocítí po 1–2 hodinách po aplikaci, někdy 
i později.

 ◗ Efekt perorálních lékových forem může přetrvávat 
6–8 hodin i déle. Je doporučeno, aby pacient po-
nechával dostatek času mezi jednotlivými dávka-
mi, aby nedošlo ke kumulaci v organismu.

 ◗ Tyto přípravky by neměly konzumovat těhotné  
a kojící ženy.

 ◗ Přípravky s obsahem léčebného konopí vždy  
skladujte v původních obalech a mimo dosah 
dětí a domácích zvířat.

 ◗ Pod vlivem konopí nikdy neřiďte motorová vozi-
dla ani neobsluhujte nebezpečné stroje.

 ◗ Při užívání konopí v jakékoli formě nikdy  
nekonzumujte alkohol.

Konopný olejový extrakt 40 ml  = 5 g 
sušené 

konopné 
drogy

Měkké želatinové tobolky 2.5 mg THC; 60 cps 

Měkké želatinové tobolky 10 mg THC; 15 cps
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Dávkování konopného olejového extraktu Spectrum Therapeutics

Dávkování měkkých želatinových tobolek Spectrum Therapeutics

*Toto dávkování odpovídá pouze případům, kdy pacientem stanovená individuální optimální dávka odpovídá 10 mg THC nebo více. 
Pokud pacient hodlá zvýšit dávku, doporučuje se maximálně o 2,5 mg THC. Pacient by si nikdy NEMĚL jednorázově zvyšovat dávku 
o 10 mg THC.

Poznámka: Pro použití léčebného konopí v individuálně připravovaných léčivých přípravcích určených pro perorální 
podání musí být využit dekarboxylační krok konopné drogy na úrovni lékárny (tepelná dekarboxylace). Následně je 
rostlinný materiál zpracován do formy tvrdých želatinových tobolek.

Zvyšujte dávku pouze v nezbytných případech

Barva oleje 
Spectrum 

Therapeutics

Zahajovací 
dávka

1. den
2. den 3. den 4. den

Červená 0,1 ml 0,2 ml 0,3 ml 0,4 ml

Modrá 0,25 ml 0,5 ml 0,75 ml 1,0 ml

Žlutá 0,25 ml 0,5 ml 0,75 ml 1,0 ml

Dávkování: 2,5 mg THC

DEN

Měkké želatinové 
tobolky

Počet užívaný  
najednou

CELKOVÉ 
MNOŽSTVÍ 

THC

Dávku zvyšujte pouze v případě 
nutnosti, a to maximálně o 2,5 mg 

denně.

1 1 2,5 mg

2 2 5 mg

3 3 7,5 mg

4 4 10 mg

Dávkování: 10 mg THC*

DEN

Měkké želatinové 
tobolky

Počet užívaný  
najednou

CELKOVÉ 
MNOŽSTVÍ 

THC

Dávku zvyšujte pouze v případě 
nutnosti, a to maximálně o 2,5 mg 

denně. 

1 1 (10 mg) 10 mg

2
1 (10 mg)

+ 1 (2,5 mg)
12,5 mg

3
1 (10 mg)

+ 2 (2,5 mg)
15 mg 

4
1 (10 mg)

+ 3 (2,5 mg)
17,5 mg

Dávkování: 20 mg CBD

DEN

Měkké želatinové 
tobolky

Počet užívaný  
najednou

CELKOVÉ 
MNOŽSTVÍ 

CBD

Dávku zvyšujte pouze v případě 
nutnosti, a to maximálně o 20 mg 

denně. 

1 1 20 mg 

2 2 40 mg

3 3 60 mg

4 4 80 mg



• `

“Existují přesvědčivé 
důkazy o tom, že konopí  
je účinným prostředkem  
k léčbě chronické bolesti  
u dospělých osob.”

National Academies of Sciences,  
Engineering, and Medicine 2017



• `
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Využití konopí v klinické 
praxi na vědeckém  
podkladě
Výzkum terapeutických účinků konopí, extraktů z něj  
a izolovaných sloučenin probíhá soustavně již déle než 40 let 
a je doprovázen velkým množstvím pacientských svědectví 
a kazuistik jeho léčebného přínosu. Objasnění funkce 
endokanabinoidního systému v průběhu posledních 30 let 
pak bylo podnětem k začlenění konopí do klinické praxe.
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Mezi dvě hlavní omezení náležitého designu 
klinického hodnocení patří regulatorní požadavky 
při získávání příslušných povolení a pomalý vývoj  
a dostupnost odpovídajícího placeba. Přes všechny 
překážky však v rámci výzkumných aktivit posledních 
let dochází k významnému posunu se zaměřením 
na získání strukturovaných dat z randomizo-
vaných kontrolovaných klinických studií. Databáze 
„US National Library of Medicine“ uvádí, že v 
současnosti probíhá po celém světě přes 500 
klinických studií týkajících se konopí a příbuzných 
látek, jež jsou financované jak ze soukromých, tak 
veřejných prostředků (US National Library of  
Medicine 2017).

Systematický přehled využití konopí pro 
léčebné použití
Nejnovější systematickou rešerší terapeutického 
využití konopí je publikace americké Národní 
akademie věd, techniky a medicíny (National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) 
nazvaná „The Health Effects of Cannabis and 
Cannabinoids – The Current State of Evidence and 
Recommendations for Research” (Účinky konopí  
a kanabinoidů na zdraví – aktuální důkazy  
a doporučení pro výzkum) (National Academies 
2017). Zahrnuje studie s použitím konopné drogy, 
izolovaných kanabinoidů a syntetických kanabi-
noidů. Expertní komise přezkoumala na 10 000 
příspěvků publikovaných ve vědeckých časopisech 
a deklaruje následující zjištění:

 ◗ Existují přesvědčivé či opodstatněné důkazy 
toho, že konopí nebo kanabinoidy jsou účinnou 
léčbou:

• U chronické bolesti u dospělých osob

• U nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií

• Ke zlepšení pacientem deklarované svalové 
spasticity u roztroušené sklerózy (RS)

 ◗ Existují středně silné důkazy o účinnosti konopí 
či kanabinoidů na zlepšení stavu u pacientů  
s poruchami spánku, jež jsou spojené se syn-
dromem obstrukční spánkové apnoe, fibromyalgií, 
chronickou bolestí a RS

 ◗ Existují omezené důkazy toho, že konopí či 
kanabinoidy jsou účinné pro zlepšení:

• Chuti k jídlu a mírnění ztráty tělesné hmotnosti 
spojené s HIV/AIDS

• Klinicky měřitelných symptomů spasticity  
u pacientů s RS 

• Příznaků Touretteova syndromu

• Příznaků úzkosti

• Příznaků posttraumatické stresové poruchy 
(PTSD)
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Chronická bolest
Zpráva National Academies uvádí, že závěry všech 
zkoumaných příspěvků naznačují, že kanabinoidy 
poskytují přiměřené, klinicky významné účinky na 
mírnění bolesti (National Academies 2017). Při  
zkoumání účinků na chronickou bolest se zpráva 
do značné míry opírala o systematickou rešerši  
(Whiting et al 2015). Tento výzkum spojený 
s metaanalýzou zahrnoval 28 klinických studií 
chronické bolesti s celkovým počtem 2 454 
účastníků, kdy kromě jediné byly všechny kon-
trolované placebem. Zkoušek se účastnili pacienti 
trpící bolestí různé etiologie zahrnující centrální 
a periferální neuropatickou bolest, bolest při 
nádorovém onemocnění, fibromyalgii, revmatoidní 
artritidu, RS a dalších. Průměrný počet pacientů, 
kteří dosáhli snížení bolesti o 30 a více procent 
při užívání kanabinoidů byl vyšší než u pacientů 
užívajících placebo.

Další aktuální systematická rešerše randomizo-
vaných kontrolovaných studií publikovaných mezi 
lety 2010 a 2014 také zjistila, že kanabinoidy 
(nabilon, sublingvální konopné spreje a inhalované 
konopí) jsou bezpečné a účinné analgetikum při 
léčbě bolesti u nenádorových onemocnění (Lynch 
and Ware 2015).

Metaanalýza údajů o pacientech srovnávající 
inhalované konopí a placebo při neuropatické 
bolesti přinesla statisticky významnou (více než 
trojnásobnou) pravděpodobnost snížení bolesti o 
30 %, při počtu pacientů pouze 5,6 nutně léčených 
k dosažení jednoho pozitivního výsledku (NNT) 
(Andreae et al. 2015).

Randomizovaná kontrolovaná studie zabývající 
se účinkem inhalovaného konopí na diabetickou 
periferní neuropatii prokázala na dávce závislé 
snížení bolesti, kdy vysoké dávky byly výrazně 
účinnější než nízké či střední dávky (Wallace et al. 
2015). Další nedávná studie zjistila, že vaporizované 
konopí zmírnilo centrální neuropatickou bolest 
v závislosti na podané dávce, ačkoli p-hodnoty 
korekce typu FDR (false-discovery-rate) nebyly 
významné (Wilsey et al. 2016a; 2016b).

Léčebné konopí může vést ke snížení 
spotřeby užívání opioidů
Současné významné užívání opioidů s potenciálem 
výskytu nežádoucích účinků, které mohou vést až 
k úmrtí pacienta, zdůrazňuje naléhavou potřebu 
snížit užívání opioidních léčiv při chronické bolesti 
u nenádorových onemocnění. Bohužel neexis-
tují žádné nové skupiny léčiv, které by je mohly 
zastoupit. V rámci USA byla ve státech, které při-
jaly právní předpisy týkající se léčebného konopí, 
mezi roky 1999 a 2010 zaznamenána výrazně 
nižší mortalita způsobená předávkováním opioidy 
(Bachhuber et al. 2014). Bylo prokázáno, že  
vaporizačně aplikované konopí potencuje anal-
getický účinek opioidních analgetik, což zpětně 
umožňuje snížení dávky opioidů u pacientů 
s chronickými bolestivými stavy způsobenými 
nenádorovými onemocněními (Lynch and Clark 
2003; Abrams et al. 2011). Nedávné analýzy údajů 
o předepisovaných lécích v rámci USA, zaměřené 
na státy, jež legalizovaly přístup k léčebnému 
konopí, vykazují významné snížení předepiso-
vaných konvenčních analgetik (Bradford and  
Bradford 2016; Bradford and Bradford 2017).

Doporučené postupy pro léčbu bolesti 
vydané zdravotnickými organizacemi
Na základě narůstajících důkazů o bezpečnosti  
a účinnosti léčebného konopí začalo velké 
množství lékařských společností do svých léčeb-
ných postupů zahrnovat konopí a kanabinoidy.

 ◗ Kanadská společnost pro léčbu bolesti (Cana-
dian Pain Society) doporučuje kanabinoidy jako 
léčbu třetí volby pro chronickou neuropatickou 
bolest (Moulin et al. 2014).

 ◗ Evropská federace neurologických společností 
(European Federation of Neurological Societies) 
také začlenila konopí a kanabinoidy mezi  
terapeutické prostředky, a to konkrétně ve svých 
doporučeních pro farmakologickou léčbu neu-
ropatické bolesti z roku 2010 (Attal et al. 2010).

S velkou pravděpodobností bude čím dál více 
odborných lékařských společností začleňovat  
léčebné konopí do své terapeutické praxe, 
především v souvislosti s lepším porozuměním 
patofyziologické role endokanabinoidního sys-
tému v procesu chronické bolesti, dále také díky 
výhodnému bezpečnostnímu profilu konopí  
a narůstajícímu počtu klinických důkazů.
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Nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií
Při posouzení 28 studií, jež zahrnovaly 1 772 
účastníků trpících nevolností a zvracením vyvo-
lanými chemoterapií (CINV), bylo zjištěno, že 
kanabinoidy jsou účinnější při léčbě nevolnosti  
a zvracení než aktivní komparátor nebo placebo, 
ačkoli zlepšení nebylo vždy statisticky významné 
(Whiting et al. 2015).

“Existují nezvratné důkazy, že perorálně 
podávané kanabinoidy jsou účinná  
antiemetika při léčbě nevolnosti  
a zvracení vyvolaných chemoterapií.“ 
(National Academies 2017)

Posouzení 23 randomizovaných kontrolovaných 
studií z databáze Cochrane prokázalo statisticky 
nevýznamné zvýšení relativního rizika ve výši 2,0 
[95 % CI, 0,74-5,4], co se týče nevolnosti a zvra-
cení při léčbě CINV ve srovnání se standardní 
léčbou (Smith et al. 2015).

Studie provedená na 64 pacientech zjistila, že 
kanabinoid dronabinol je při léčbě CINV účinný 
stejně jako běžně užívané antiemetikum ondanse-
tron (Meiri et al. 2007).

Většina publikovaných studií využívala léčivé 
přípravky na bázi THC (například nabilon, drona- 
binol). Neexistují však žádné kvalitní randomizo-
vané klinické studie zkoumající použití rostlinného 
konopí či použití CBD pro léčbu CINV (National 
Academies 2017).

Roztroušená skleróza
Zpráva National Academies uvádí, že orálně 
podávané konopné extrakty, nabiximoly (sub-
lingvální sprej s obsahem THC a CBD) a perorálně 
podávané THC, jsou účinné prostředky pro snížení 
pacienty deklarované spasticity (National Academies 
2017). Tento závěr je založen na systematické 
rešerši pacientů s RS (Whiting et al. 2015;  
National Academies 2017) a na dodatečných  
hodnoceních nabiximolu (Leocani et al. 2015).

Pracovní skupina Evropské federace neurolo- 
gických společností zařadila kanabinoidy jako 
lék s prokázaným účinkem (Level A) pro mírnění 
centrální bolesti u pacientů s RS a doporučuje 
kanabinoidy jako léčbu druhé nebo třetí volby  
pro refrakterní případy (Attal et al. 2010).

“Existují přiměřené důkazy, že kana-
binoidy, zejména nabiximoly, jsou 
účinným prostředkem ke zlepšení 
kvality spánku u osob s poruchami 
spánku, které jsou způsobené ob-
strukční spánkovou apnoí, fibromyal-
gií, chronickou bolestí a roztroušenou 
sklerózou.“ (National Academies 2017)

Spánkové poruchy
Systematická rešerše dvou randomizovaných 
kontrolovaných studií zkoumajících kanabinoidy 
(nabilon, dronabinol) pro léčbu spánkových poruch 
shrnula, že pro danou souvztažnost neexistují do-
statečné důkazy (Whiting et al. 2015). Mnoho studií 
zkoumajících účinky kanabinoidů na jiné poruchy 
pak uvádí pozitivní účinky na doprovodné příznaky 
kvality spánku (Health Canada 2013).
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Crohnova choroba
Byla provedena studie malého rozsahu s cílem 
zjistit, zda konopí (inhalační podání) může vést  
k remisi u pacientů trpících Crohnovou chorobou, 
kteří nereagují na léčbu kortikoidy, imunomo- 
dulátory nebo anti-TNF α (Naftali et al. 2013). 
Klinická odezva byla zaznamenána u 10 z 11 pa-
cientů ve skupině užívající konopí ve srovnání se  
4 z 10 ve skupině užívající placebo. Tři pacienti 
z konopné skupiny byli schopni vysadit léčbu 
kortikosteroidy. Všichni pacienti užívající konopí 
zaznamenali zlepšení chuti k jídlu a kvality spánku  
a nezaznamenali významné vedlejší účinky.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
Pacienti s PTSD představují obrovské množství 
osob, jimž se nedostává uspokojivé zdravotní péče, 
přičemž řada z nich užívá konopí jako poslední 
možnost úlevy. Ačkoliv stále probíhají diskuse o 
účinnosti konopí pro léčbu PTSD, mnoho pacientů 
užívá konopí k samoléčbě příznaků onemocnění. 
Bohužel však neexistuje odpovídající systematická 
rešerše týkající se užívání konopí k léčbě příznaků 
PTSD (National Academies 2017).

“Existuje omezené množství důkazů 
o účinnosti nabilonu při zmírňování 
příznaků posttraumatické stresové 
poruchy.“ (National Academies 2017)

Dvě klinické studie poskytují důkazy o tom, že 
nabilon může zmírňovat poruchy spánku u pa-
cientů s PTSD. Otevřená placebem nekontrolo-
vaná klinická studie s 47 účastníky došla k závěru, 
že léčba nabilonem eliminuje pacienty hlášené 
noční můry u 72 % pacientů s PTSD (Fraser 2009). 
Studie malého rozsahu provedená u kanadských 
příslušníků vojenských sil s PTSD, kteří nereagovali 
na tradiční léčbu, také prokázala, že nabilon posky-
tuje dostatečnou úlevu od nočních můr vycháze-
jících z prožitého traumatu (Jetly et al. 2015).

Nedávno publikovaný systematický přehled 
kazuistik a další systematické rešerše dospěly 
k závěru, že neexistují dostatečné důkazy jak  
o prospěšnosti, tak o negativních účincích, a dále 
ve srovnání s neuživateli nebylo konopí účinné 
při mírnění příznaků PTSD (O’Neil et al. 2017). 
Pravidelné užívání konopí je spojeno se zvýšeným 

rizikem úzkosti, ačkoli příčinná souvislost zde 
nebyla prokázána (Volkow et al. 2014).

Úzkostná porucha
Klinické hodnocení 10 klinických studií a 5 neuro-
zobrazovacích studií s CBD (Blessing et al. 2015) 
vedlo k následujícímu zjištění: „Současné důkazy 
naznačují, že CBD má nezanedbatelný potenciál 
jako prostředek k léčbě různých typů úzkost-
ných poruch, jsou však zapotřebí další studie 
dlouhodobých a terapeutických účinků u příslušné 
populace pacientů.“

Epilepsie
V rámci dvojitě zaslepené a placebem kontrolované 
studie zahrnující děti a mladistvé se syndromem 
Dravetové, který způsobuje farmakorezistentní 
epileptické záchvaty, bylo zjištěno, že CBD snížil 
střední frekvenci konvulzivních záchvatů z 12,4 
na 5,9 měsíčně ve srovnání se snížením z 14,9 na 
14,1 při užívání placeba (Devinsky et al. 2017). 
Frekvence všech záchvatů všech typů byla  
signifikantně redukována při užívání CBD 
(p = 0,03).
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Přestože je konopí samo o sobě bezpečné 
a jen výjimečně u něj můžeme pozorovat 
významné lékové interakce, je doporučeno 
klinické monitorování pacientů, jak pro vlastní 
léčbu konopím, tak i dalšími léčivy, z důvodu 
možných vzájemných interakcí.

Farmakokinetika,  
farmakodynamika,  
bezpečnostní profil 
a nežádoucí účinky
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Farmakokinetika  
a farmakodynamika
Při inhalačním podání konopí (vaporizací nebo 
kouřením) dochází k rychlé absorpci THC i dalších 
přítomných kanabinoidů. Maximální koncentrace  
v CNS, která odpovídá maximálním fyziologickým 
a psychologickým účinkům, je dosažena do 15 
minut po aplikaci. Tyto účinky přetrvávají po dobu 
2–4 hodin (Kumar et al. 2001; Grotenhermen 
2003). Perorálně podané konopí dosahuje po-
malejšího nástupu účinku (1–3 hodiny), avšak ty 
mohou přetrvávat 6 až 8 hodin (MacCallum and 
Russo 2018). V závislosti na příznacích a prefe- 
rencích pacienta je důležité zvolit správný způsob 
podávání. Někteří pacienti profitují z kombinace 
obou způsobů, například perorální použití ke 
zvládání základních příznaků a inhalaci konopí pro 
náhlé relapsy.

Konopí je metabolizováno jaterním cytochromovým 
systémem a vylučováno žlučovým ústrojím do sto-
lice, zatímco kyselé metabolity se vylučují do moči.

Nežádoucí účinky léčebného konopí

Nežádoucí účinek Nejčastější Běžný Výjimečný

Ospalost/únava ✔

Závratě ✔

Sucho v ústech ✔

Kašel, tvorba hlenu, bronchitida (pouze při kouření) ✔

Úzkost ✔

Nevolnost ✔

Kognitivní účinky ✔

Euforie ✔

Rozmazané vidění ✔

Bolest hlavy ✔

Ortostatická hypotenze ✔

Toxická psychóza / paranoia ✔

Deprese ✔

Ataxie / dyskoordinace ✔

Tachykardie (po zvýšení dávky) ✔

Hyperemeze ✔

Průjem ✔

Enzymový systém cytochromu P450 se podílí na 
metabolismu THC a CBD, a proto existuje teo-
retická možnost lékových interakcí při užívání 
konopí, ačkoli v klinické praxi se tento jev vyskytuje 
jen zřídka.

Nejlepší údaje o účincích na člověka, pokud jde 
o vzájemnou interakci léků, pocházejí ze studií 
využívajících nabiximol (GW Pharma 2012): „Obě 
hlavní složky přípravku Sativex®, tj. delta-9-tetra-
hydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD), jsou me-
tabolizovány enzymovým systémem cytochromu 
P450 včetně CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2C19 
a CYP3A4. Inhibiční účinky in vitro a na zvířecích 
modelech byly zaznamenány pouze při expozicích 
výrazně převyšujících maximální množství použitá 
v klinických studiích. V rámci klinických testů, 
během kterých byl přípravek Sativex® užíván 
společně s jinými léky metabolizovanými enzy-
movým systémem cytochromu P450, nebyly při 
obvyklých terapeutických dávkách pozorovány 
žádné zjevné lékové interakce. Při in vitro studii za 
použití rostlinného materiálu se zastoupením THC 
a CBD 1:1 (v/v), nebyla pozorována žádná relevant-
ní indukce enzymů cytochromu P450 pro enzymy 
CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4 v lidských 
hepatocytech při dávkách až 1 µM (314 ng/ml).“

Převzato z MacCallum and Russo, 2018
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Na základě studií provedených in vitro a na zvířatech 
existuje potenciál pro interakce s léky metabolizo-
vanými enzymy P450 (2C9, 2C19, 3A4). Mezi ty, 
které mohou zvyšovat hladinu THC, patří:

 ◗ antidepresiva (např. fluoxetin, fluvoxamin)

 ◗ inhibitory protonové pumpy (např. omeprazol)

 ◗ cimetidin

 ◗ makrolidy (např. klaritromycin, erytromycin)

 ◗ antimykotika (např. itrakonazol, flukonazol,  
ketokonazol, mikonazol)

 ◗ blokátory kalciového kanálu (např. diltiazem, 
verapamil)

 ◗ inhibitory HIV proteázy (např. ritonavir)

 ◗ amiodaron

 ◗ isoniazid

Mezi léky, které mohou snižovat hladinu THC, patří:

 ◗ rifampicin

 ◗ karbamazepin

 ◗ fenobarbital

 ◗ fenytoin

 ◗ primidon

 ◗ rifabutin

 ◗ Třezalka tečkovaná

Interakce těchto léků u pacientů s kompliko-
vanými diagnózami a polypragmazií lze často 
zmírnit pomalou titrací dávkování konopí.

Zatímco se většina interakčních studií soustředí na 
THC, byl u CBD rovněž zaznamenán sklon k inter-
akcím s ostatními léky, mezi něž patří například 
zvýšení hladiny antikonvulziva klobazamu u dětí 
s farmakorezistentní epilepsií (Geffrey et al. 2015). 
Při současném užívání obou těchto skupin léků je 
doporučováno dbát důsledné opatrnosti a konzulto-
vat dávkování se specializovaným lékařem.

Je rovněž doporučeno zvýšené monitorování 
současně vedené farmakoterapie, která může 
s léčebným konopím interagovat (například moni-
toring krevního tlaku apod.). V této oblasti je ovšem 
zapotřebí dalšího výzkumu. Veškeré nežádoucí 
účinky podléhají hlášení Státnímu ústavu pro  
kontrolu léčiv.

Přestože konopí je samo o sobě bezpečné a jen vý-
jimečně může významněji interagovat s jinými léčivy, 
může dojít k aditivnímu efektu společně s dalšími 
látkami tlumícími CNS. Proto je potřeba důsledně 
sledovat pacienty, kteří zároveň užívají benzodiaze-
piny, hypnotika či opioidy, a zvážit zahájení léčby 
s nižším dávkováním.

Více informací o lékových interakcích konopí lze 
nalézt v publikaci: Information for Health Care  
Professionals: Cannabis (marihuana, marijuana) 
and the cannabinoids (Health Canada 2013). Tato 
publikace, dostupná v anglickém jazyce je rovněž 
významným zdrojem informací o konopí pro léčebné 
použití odpovídající svým rozsahem souhrnu údajů 
o přípravku (SPC).
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Bezpečnostní profil  
a nežádoucí účinky 
Toxicita
Střední smrtná dávka (LD50) jedné perorálně 
podané dávky THC nebo surového konopného 
výtažku je přibližně 1 000 mg/kg u krys, zatímco 
psi a opice tolerují dávky až 3 000 mg/kg a více 
(Thompson et al. 1973). Odhadovaná smrtelná 
dávka nitrožilně podaného THC u člověka je 30 
mg/kg (Abbott Products Inc. 2010), „ačkoli do-
posud nebylo zaznamenáno žádné úmrtí výlučně 
připisované předávkování konopím“ (Health  
Canada 2013).

Terapeutický index (TI) léku je poměr smrtelné 
dávky k terapeutické dávce. Kanabinoidy mají 
tento index vysoký TI 1 000:1, což je v ostrém 
protikladu k opioidům, které mají index relativně 
nízký TI (70:1), a tím i vyšší toxický potenciál  
(Gable 2006).

I když je TI léčebného konopí relativně vysoký, je 
možné zaznamenat nežádoucí účinky, které jsou 
většinou spjaty s obsahem THC a lze je potlačit 
užíváním konopí s nižším poměrem THC k CBD 
(Russo and Guy 2006). Většina pacientů může po-
ciťovat nežádoucí vedlejší účinky při nastavování 
léčby a titraci optimální dávky, tyto účinky jsou 
však obvykle po několika týdnech lépe tolerované.

Pacienti se často obávají, že se do-
stanou do „rauše“, avšak v mnoha 
případech je možné docílit sym- 
ptomatické úlevy bez euforických 
stavů.

Většina známých nežádoucích účinků spojených 
s užíváním léčebného konopí je extrapolována ze 
studií zabývajících se rekreačními uživateli. Tyto 
vedlejší účinky a nežádoucí projevy mají nejrůzně-
jší podobu z důvodu ovlivnění lidského endokana-
binoidního systému, jenž hraje významnou roli 
v mnoha fyziologických procesech.

Akutní nežádoucí účinky léčebného konopí zahr-
nují ty, jež souvisí s ovlivněním centrální nervové 
soustavy, například závratě, ospalost, únavu, 
zhoršení motorické koordinace a provádění mo-
torických úkonů, zhoršení krátkodobé paměti  
a zpracování informací, změny v úsudku a snížení 
pozornosti. Podrobný popis nežádoucích účinků 
je rovněž uveden v publikaci Information for Health 
Care Professionals: Cannabis (marihuana, mari-
juana) and the cannabinoids; Sekce 7.0, Adverse 
Effects (Health Canada 2013).

Další nežádoucí účinky souvisí s ovlivněním kar-
diovaskulárního systému a patří sem tachykardie, 
periferní vasodilatace s ortostatickou hypotenzí 
či přechodné zvýšení krevního tlaku. Nežádoucí 
účinky na gastrointestinální trakt nejčastěji zahr-
nují nevolnost, zvracení, změny v chuti k jídlu  
a ovlivnění peristaltiky střev. Ačkoli bylo zjištěno, 
že konopí příznivě účinkuje jako anxiolytikum, 
někteří pacienti mohou vykazovat zvýšenou 
úzkost. Pacienti s predispozicí k psychiatrickým 
onemocněním, kteří zároveň užívají konopí, mají 
zvýšené riziko rozvoje akutních psychotických 
příznaků (Volkow et al. 2014).

V případě osob, v jejichž rodině se vyskytla 
schizofrenie či bipolární porucha, je užívání konopí 
v mladším věku spojováno se zvýšeným rizikem 
rozvoje a horším průběhem těchto chorob  
(Müller-Vahl and Emrich, 2014; Robson et al. 
2014). Tato pozorování jsou založeny na studiích 
rekreačního užívání konopí, a proto nelze do-
statečně interpolovat, jak působí nízké dávky 
THC nebo CBD na osoby ohrožené schizofrenií 
či bipolární poruchou. Pokud se CBD užívá jako 
podpůrná léčba, může mít naopak příznivé účinky 
na pacienty se schizofrenií (McGuire et al. 2017).

Významným problémem je užívání konopí pro 
rekreační účely mladistvými, typicky ve věku do 
15 let, kteří čelí značně zvýšenému riziku rozvoje 
Poruchy užívání konopí (Cannabis Use Disorder  
– CUD) a sociální dysfunkci (Fergusson et al. 
2002). Populační studie zaměřené na mladistvé, 
kteří začali užívat konopí v raném věku, rovněž 
naznačují, že tyto osoby čelí zvýšenému riziku 
zhoršených kognitivních funkcí v dospělosti 
(Crean et al. 2012).
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Kouření
Přestože je kouření nejrozšířenějším způsobem 
užívání konopí, nelze tuto metodu doporučit pro 
aplikaci léčebného konopí a předepisující lékaři, 
lékárníci a další zdravotníci mají povinnost do-
poručit pacientům, aby kouření zanechali. Pokud 
pacienti potřebují užívat konopí pro léčebné účely 
inhalační cestou, představuje nejbezpečnější vari-
antu vaporizace.

Použití konopí ve formě kouření je spojeno 
s vážnými nepříznivými dopady na zdraví.  
V průběhu spalování dochází k uvolňování toxinů 
a karcinogenů včetně čpavku, oxidu uhelnatého, 
dehtu a polycyklických aromatických uhlo-
vodíků. Studie zkoumající dlouhodobé dopady 
rekreačního kouření konopí (tj. nikoli vaporizace či 
perorálního užívání) naznačují, že může docházet 
ke zhoršování respiračních funkcí a záchvatů  
u CHOPN. Konzumace konopí během těhotenství, 
zejména formou kouření, je spojována s rizikem 
nižší porodní váhy a dalších perinatálních kompli- 
kací (National Academies 2017).

Studie COMPASS
Zásadním předpokladem pro bezpečné užívání 
konopí pro léčebné účely je získání dlouhodobých 
dat o populaci, která tuto léčbu postupuje.  
COMPASS (Cannabis for the Management of Pain: 
Assessment of Safety Study) je kanadská studie 
publikovaná v roce 2015 (Ware et al. 2015). Tato 
prospektivní case-control studie sledovala během 
jednoho roku 215 pacientů s chronickou bolestí, 
kteří užívali léčebné konopí. Nemocní užívali 
konopí s obsahem 12,5 % THC, přičemž průměrná 
spotřeba byla 2,5 gramu sušené drogy na den. Při 
srovnání s kontrolní skupinou pacientů trpících 
chronickou bolestí, kteří konopí neužívali, nedošlo 
k signifikantnímu nárůstu závažných nežádoucích 
účinků ani k žádným změnám v kognitivních 
funkcích, funkci plic, hematologickém profilu či 
biochemii včetně funkce jater a ledvin. Nedošlo 
k signifikantnímu zvýšení výskytu závažných ani 
méně závažných nežádoucích účinků (RR 1,73). 
Nejčastěji uváděné nezávažné nežádoucí účinky 
zahrnovaly závrať, nevolnost a únavu. Naopak 
výsledky studie potvrdily statisticky významné 
zlepšení úrovně bolesti, celkových obtíží spo-
jených se symptomy onemocnění, nálady  
a celkové kvality života.
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Návyk / závislost
Mezi lékaři může panovat obava, že se pacienti 
stanou na léčebném konopí závislými. V tomto 
ohledu však neexistují studie, které by porovnávaly 
poměr vzniku závislosti u pacientů užívajících 
léčebné konopí, ve srovnání s osobami, které 
konopí užívají rekreačně. Zde se bohužel infor-
mace o míře návyku a závislosti opírají pouze  
o rekreační uživatele konopí.

Pacienti léčící se konopím se však od rekreačních 
uživatelů odlišují v mnoha ohledech, jež mohou 
následně ovlivňovat potenciální vývoj návyku  
a poruch užívání. Jednak se jedná o potenci zvo-
leného rostlinného materiálu a především pak také 
o důvod využití konopí; cílem pacientů je dosažení 
zlepšení symptomů jejich onemocnění, zatímco 
cílem rekreačních uživatelů je dosáhnout psycho-
tropního efektu, tedy dostat se do tzv. rauše.

V kontextu léčebného konopí byl termín závislosti 
nahrazen Poruchou užívání konopí (CUD;  
Cannabis Use Disorder) v pátém vydání  
Diagnostického a statistického manuálu men-
tálních poruch (DSM-V). CUD je problematický 
vzor užívání konopí, který vede ke klinicky 
významnému zhoršení stavu či obtížím včetně 
klinických projevů, jež mohou zahrnovat zvýšenou 
toleranci a závislost. Prostá přítomnost tole- 
rance a závislosti není dostatečným důvodem pro 
diagnostikování CUD, pokud jedinec nevykazuje 
klinicky významné zhoršení zdravotního stavu či 
obtíže. Ačkoli konopí užívané pro léčebné účely 
může vést k toleranci a závislosti, jen výjimečně 
dochází u pacientů k vývoji CUD, která vede ke 
klinicky významnému zhoršení stavu či obtížím 
s nutností následné léčby.

U většiny osob užívajících konopí nedochází 
k rozvoji závislosti. Data z výzkumu rekreačního 
užívání konopí ukazují, že se závislými stane 9 % 
dospělých uživatelů konopí (Lopez-Quintero 2011), 
přičemž toto číslo se zvyšuje na 17 % v případě 
osob, které s užíváním začnou před 18. rokem 
života (CDC 2018). Tato zjištění v případě konopí 
jsou výrazně nižší než u nikotinu (67,5 %), alko-
holu (22,7 %) a kokainu (20,9 %), ale lze je srovnat 
s úrovní závislosti na anxiolyticích (9 %) (Anthony 
et al. 1994). Dílčí údaje od lékařů předepisujících  
konopí, jakož i prospektivní studie sledující 
pacienty uvádějí, že pokud je konopí správně 

předepisováno a jeho užívání sledováno lékařem, 
existuje jen velmi malá šance rozvoje CUD. Přesto 
je doporučován zvýšený monitoring rizikových 
pacientů, kam spadají osoby s problémy se  
závislostí na lécích nebo alkoholu, případně jde  
o pacienty s vysokým skóre v rámci modifikovaného 
dotazníku Opioid Risk Tool, který lze využít jako 
screeningovou metodu před zahájením terapie 
konopím.

Odvykání
K rozvoji fyzické i psychické závislosti na konopí 
může dojít zejména v případě chronického užívání 
(Hall and Solowij 1998; Lichtman and Martin 2005; 
Vandrey and Haney 2009). Abstinenční příznaky 
související s fyzickou závislostí se dostavují během 
1–2 dnů po náhlém přerušení užívání konopí a vy-
trácejí se do 1–2 týdnů (Budney et al. 2004; Health 
Canada 2013). Běžnými abstinenčními příznaky 
je zvýšená úroveň snění a jiné poruchy spánku, 
podrážděnost, změny v chuti k jídlu, úbytek tělesné 
hmotnosti, bolest hlavy, vztek a agresivita  
(Lichtman and Martin 2005; Vandrey and Haney 
2009; Allsop et al. 2011). Je třeba upozornit, že 
všechny tyto údaje pocházejí z výzkumů týkajících 
se rekreačních uživatelů a nebyly porovnávány  
s pacienty, kteří užívají konopí k léčbě.
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Řízení motorových vozidel po užití konopí 
Stejně jako v případě jakýchkoli jiných léčiv, které 
mohou ovlivnit bezpečnost pacienta při řízení 
vozidel, je i při předepisování a dispenzaci konopí 
důležité poskytnout pacientům nezbytná doporučení.

Akutní intoxikace konopím zvyšuje riziko, že se uži-
vatel stane účastníkem dopravní nehody (Rogeberg 
and Elvik 2016). To je způsobeno krátkodobými 
negativními účinky na reakční dobu, motorickou 
koordinaci, pozornost i krátkodobou paměť. Dále 
na rozhodování pod časovým tlakem a za situací, 
při nichž je zapotřebí komplexního rozhodování 
(Compton and Berning 2015).

Bez ohledu na to, kolik času uplynulo, by pacient 
nikdy neměl řídit vozidlo či ovládat nebezpečné 
stroje ani se zapojovat do rizikových činností, 
pokud je pod vlivem konopí.

Pro doplnění informace lze uvést, že například 
kanadská odborná lékařská společnost rodinných 
lékařů (The College of Family Phisicians of Canada) 
(CFPC 2014) ve svých odborných doporučeních 
uvádí vhodné časové intervaly ve vztahu k řízení 
motorových vozidel. Kanadským pacientům auto- 
rizovaným užívat konopí pro léčebné účely nedo-
poručují řídit motorové vozidlo po dobu alespoň:

 ◗ 4 hodin po inhalačním podání léčebného konopí

 ◗ 6 hodin po perorálním podání léčebného konopí

 ◗ 8 hodin po inhalačním nebo perorálním podání 
léčebného konopí v případě, že pociťovali  
euforické stavy

Žádná z těchto doporučení však nelze aplikovat 
v České republice a je třeba respektovat platná 
lokální nařízení. 

Relativní kontraindikace
Z důvodu možného výskytu krátkodobých či 
dlouhodobých nežádoucích účinků spjatých  
s užíváním léčebného konopí je nezbytný důsledný 
výběr pacientů před zahájením léčby. 

Obecně nevhodnými kandidáty pro zahájení 
léčby konopím jsou pacienti mladší 25 let, osoby 
s nestabilním kardiovaskulárním onemocněním 
(nestabilní angina pectoris, nestabilní arytmie  
a nekontrolovaná hypertenze) a těhotné či kojící 
ženy. Byly také zaznamenány extrémně vzácné 
případy jedinců s těžkou alergií na konopí nebo 
jeho složky, kterým je konopí pro léčebné použití 
kontraindikováno.

Konopí by rovněž neměli užívat pacienti s nesta-
bilními či neléčenými psychiatrickými onemocněními 
zahrnujíc bipolární poruchu, psychózy a pacienti 
aktivně suicidiální. Pokud jim je přesto konopí 
indikováno, měl by být pacient monitorován 
odborným lékařem v oboru psychiatrie s nezbyt-
nou přísnou kontrolou stavu pacienta. V těchto 
případech je také doporučeno předepisovat 
konopí a přípravky z něj, které obsahují nízké  
nebo nulové množství THC, a zaměřit se na 
dávkování CBD.

Obezřetnost se také vyžaduje u pacientů, jejichž 
anamnéza zahrnuje závislost na lécích nebo alko-
holu, i když novější výzkumy naznačují, že konopí 
lze využít jako substituci za tyto nebezpečnější 
látky (Lucas et al. 2015; Lucas and Walsh 2017).  
U pacientů se středním až vysokým skóre v rámci 
Opioid Risk Tool by se také mělo při indikování 
léčby konopím postupovat s obezřetností; tito 
pacienti pravděpodobně budou vyžadovat  
pečlivé sledování.
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Každá barva představuje kategorii 
produktů založenou na obsahu THC a CBD

Canopy Growth Czech s.r.o. je dceřinou firmou kanadské společnosti Canopy Growth Corporation – 
světové jedničky v léčebném konopí. Vyrábíme a distribuujeme konopí pro léčebné použití na předpis 
pod značkou Spectrum Therapeutics, která je známá svým jednoduchým barevným kódováním. Vedle 
sušených konopných květů nabízíme i další lékové formy, jako jsou inovativní perorálně užívané tobolky 
s obsahem extraktu i vlastní standardizovaný konopný extrakt. Společnost působí celosvětově v oblasti 
klinického výzkumu a výrazně podporujeme i vzdělávání zdravotníků. Naše produkty a informace jsou 
snadno dostupné lékařům i lékárníkům.

Barevné kódování pro
snadné a přesné dávkování 
léčebného konopí

NALEZENÍ OPTIMÁLNÍ 
DÁVKY

“START LOW, GO SLOW”
• Zjednodušuje dialog mezi  

pacientem a zdravotníkem

• Propojuje barvy s kategoriemi  
produktů a symptomy

• Usnadňuje titraci různých lékových 
forem s odlišnými poměry THC/CBD

Systém Spectrum Therapeutics

[%]
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JE NA ČASE
MYSLET 

V BARVÁCH
NOVÝ PŘÍSTUP K LÉČBĚ 

CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
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