
Mýty a fakta
o léčebném konopí



MÝTUS

„Určitá dávka THC nebo 
CBD má u každého 
stejný účinek.”

FAKTA
Dávkování THC a/nebo CBD by mělo být u jednotlivých 
pacientů naprosto individuální. Proto „začni na nízké 
dávce a navyšuj pomalu“ je doporučená dávkovací 
strategie pro titraci léčebného konopí.

Zahájením léčby nízkou dávkou a pomalým 
navyšováním lze dobře stanovit optimální 
léčebnou dávku pro každého pacienta. Tím je 
také dosaženo kontroly symptomů za přítom-
nosti co nejnižších vedlejších účinků1. 

Kromě dávky THC a CBD, ovlivňují léčeb-
ný efekt2,3 také léková forma a způsob 
podání (např. perorální nebo inhalační) 
a specifické vlastnosti pacienta jako věk, 
váha, další medikace a choroby.

      
Začni

  nízko



Léčebné konopí je považováno za bezpečnou léčbu s širokým 
terapeutickým záběrem a nízkou toxicitou1. Nicméně, stejně 
jako každá jiná farmakologická léčba, může mít léčebné 
konopí vedlejší účinky.

CBD není psychoaktivní látka a je obecně dobře snášeno. 
Proto jsou vedlejší účinky především spojené s dávkou 
THC, a objevují se především během počátečního období 
titrace. Často pak během krátké doby vymizí. Vedlejší 
účinky léčebného konopí lze omezit s pomocí nízké počá-
teční dávky a pomalého navyšování. Podle studie Mac-
Callum et al. nejčastější vedlejší účinky zahrnují ospa-
lost/únavu, závratě, sucho v ústech, nevolnost, ovlivnění 
kognitivních funkcí i pohybových schopností3.

Pravděpodobnost výskytu vedlejších účinků se liší 
u jednotlivých pacientů a může být ovlivněna – stejně 
jako očekávaný terapeutický účinek – několika faktory 
jako je způsob podání, genetika, věk, váha, ostatní užíva-
né léky, jiné choroby, pohlaví, rasa, trvání a frekvence 
užívání léčebného konopí2,3,4.

FAKTA

„Užívání léčebného 
konopí nemá žádné 
vedlejší účinky.”

MÝTUS

    Pomalu navyšuj



„Kdekoliv, kam cestuji 
je léčebné konopí, 
předepsané lékařem, 
vždy legální.”

MÝTUS

Bohužel, právní postavení léčebného konopí se významně 
liší podle země. Každý stát má vlastní legislativu, která se 
navzájem velmi odlišuje i uvnitř EU.

Pouze některé státy schválily použití léčebného 
konopí, například Německo nebo Česká republika. 

Proto si před cestou do zahraničí ověřte, jestli můžete vézt léčeb-
né konopí sebou. Informujte se, prosím, o specifických záko-
nech zemí nebo regionů, abyste se vyhnuli právním problémům. 

V mnoha zemích je nutné mít s sebou specifické 
dokumenty, které dokládají lékařský účel.

FAKTA



MÝTUS

„Léčebné konopí se 
vždy kouří.”

Existuje několik způsobů podání léčebného konopí, kdy 
nejčastější jsou perorální a inhalační3. Při chronických 
obtížích je nejvhodnější podání perorálně. 

Naopak perorální podání poskytuje dlouhotrvající a stabilnější 
účinek, který je proto vhodný k léčbě chronických symptomů. 
Pomalejší nástup účinku a stabilnější plasmatická koncentrace 
také zlepšují profil snášenlivosti a vedou k menšímu výskytu 
nežádoucích účinků. Symptomy předávkování se objevují 
zřídka, což – společně s pomalejším nástupem účinku – jedno-
značně snižuje riziko návyku. Proto je perorální podání léčebným 
standardem chronických symptomů, a může být doplněno 
inhalací v případě potřeby1,5.

Pro inhalační podání by měl být preferování plno 
spektrální extrakt před květy (viz následující mýtus).  

FAKTA

Zjistěte s námi proč: Při porovnání účinku stejné 
dávky podané perorálně, nástup účinku je rychlejší
při inhalaci, maximální léčebný efekt je silnější 
a trvání účinku je kratší. To může být obzvlášť výhod-
né pro zvládání akutních symptomů, například při 
záchvatu migrény nebo návalů bolesti. 



Standardizované farmaceutické extrakty mají garanci 
vysoké kvality a výrobních standardů (např. díky 
předpisům GMP), a vyhnout se tak přítomnosti nečis-
tot a tvorbě škodlivých vedlejších produktů zahřívá-
ním surového materiálu. Navíc není třeba drcení či 
mletí u tekutých extraktů, což vede k pohodlnější 
a rychlejší přípravě. 

Extraktů se také netýká různá velikost částic a další 
variabilní vlastnosti typické pro inhalaci kytek1.

Standardizované plno spektrální extrakty by měly být preferovány 
před rostlinami, protože standardizace je zárukou přesné koncent-
race THC/CBD, což je zárukou toho, že terapeutická účinnost je lépe 
kontrolovatelná a reprodukovatelná a snižuje riziko předávkování.

FAKTA

„Preferovaná léková 
forma léčebného 
konopí jsou kytky.”

MÝTUS

 by inhalation, 



„Léčba pomocí 
léčebného konopí 
poškozuje kognitivní 
funkce stejným 
způsobem, jako při 
jeho rekreačním 
užívání.”

MÝTUS

Pacienti léčení pomocí léčebného konopí jsou obvykle starší při zahájení 
užívání a často trpí zdravotními obtížemi, které naopak ovlivňují kognitivní 
funkce, například chronickou bolestí, úzkostí a nespavostí6,7,8. Následně se 
kognitivní funkce pacienta, trpícího takovými stavy, mohou zlepšit, pokud 
jsou potíže úspěšně zvládnuty a pacient se cítí lépe7.

Poslední klinické studie podporují předpoklad, že léčba léčebným 
konopím nenarušuje kognitivní funkce. Zkřížená studie srovnávala 
kognitivní projev pacientů starších 50ti let s chronickou bolestí, kterým 
bylo podáváno léčebné konopí s pacienty bez léčby konopím. Výsledky 
neprokázaly žádný signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami ve 
smyslu kognitivních projevů9. V průběhu 12-ti měsíčního prodlouženého 
sledování naopak pacienti, užívající léčebné konopí pro různé zdravotní 
potíže, vykazovali zlepšenou výkonnost a stabilní schopnost chápání 
slov a paměť, v závislosti na zlepšení nálady, stavů úzkosti a nespavosti 
ve srovnání s počátečním stavem7. Toto může být vysvětleno také tím, 
že pacienti s léčebným konopím preferují dávky, které poskytují úlevu 
od symptomů bez projevů intoxikace, zatímco rekreační uživatelé si 
obvykle vybírají produkty se značně vyšším obsahem THC, protože 
jejich cílem je „povznesená“ nálada a její změny7.

Běžně se pacient léčený pomocí léčebného konopí liší od lidí, užívajících konopí 
rekreačně, věkem a předchozím stavem. Rekreační užití konopí začíná většinou 
během dospívání, v zásadní fázi vývoje mozku. Mnoho studií, které hodnotí rekre-
ační uživatele konopí, prokázalo, že brzké užívání konopí je spojeno s horším 
kognitivním projevem.

FAKTA
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