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„A nepovídá se, že všichni posavadní lékaøi jsou vlastnì slepi, že pøikroèují k loži se zavázanýma

oèima a napøáhnou smrtící své umìní: trefí-li nemoc, je po ní, trefí-li nemocného, je po nìm.

V prvním pøípadu se øekne, že lékaø svítìzil, v druhém se øekne, že pánbùh tak chtìl.“

(Jan Neruda, 1872)

Konopí seté (Cannabis sativa L.) v sobì skrývá velký léèeb-

ný potenciál, který je lidstvu znám již nìkolik tisíc let (Ha-

nuš, 2009). Opomeòme tu nikdy nekonèící diskuzi, zda exis-

tují rùzné druhy konopí (Cannabis sativa, Cannabis indica,

Cannabis ruderalis etc.), èi se jedná o pouhé odrùdy konopí

setého (Linnaeus, 1753; de Lamarck, 1785; Schultes, 1970;

Schultes et al., 1974 ; Emboden, 1974 ; Schultes a Hofmann,

1980). To není v naší otázce tak dùležité. Dùležitým fakto-

rem je, že tím aktivním konopím, o které je zájem po všech

stránkách, jsou samièí rostliny, a že to konopí, které se po-

užívá k rekreaèním (vrcholky samièího kvìtenství, obvykle

známé pod názvem marihuana, a pryskyøice, která na tìch-

to vrcholcích vzniká, známá pod názvem hašiš), èi léèebným

úèelùm se hodnotí pøedevším podle obsahu psychotomime-

ticky aktivního kanabinoidu, (-)-trans-�9-tetrahydrokana-

binolu (známého pod zkratkou THC) (Gaoni a Mechoulam,

1964; Šantavý, 1964).

Lze øíci, že v souèasné dobì je užívání konopí k rekre-

aèním úèelùm v celém svìtì prakticky nelegální (uvìdom-

me si, že vzácná výjimka vždy potvrzuje pravidlo) s výjim-

kou použití konopí k léèbì (a ta je øízená pøísnými pravidly

a to jen v nìkolika zemích svìta). Je starou známou skuteè-

ností, že ti, kteøí díky nelegálnosti konopí na jeho pìstování

a prodeji bohatnou, jsou vždy o krok pøed zákonem. Není

proto divu, že se jim podaøilo vypìstovat odrùdy, které èasto

obsahují jen THC, a to v tak vysokých množstvích, že pøí-

rodní hašiš jim už nemùže konkurovat, a tak prakticky zaèí-

ná existovat jen èerný trh s marihuanou.

Zjištìní aktivní látky v konopí v roce 1964 (Gaoni a Me-

choulam, 1964) a urèení její absolutní konfigurace (Šanta-



vý, 1964), objev kanabinoidního receptoru v roce 1988 (De-

vane et al., 1988) a izolace prvního známého endokanabino-

idu z mozku v roce 1992 (Devane et al., 1988) posunuly hra-

nice našich možností v otázce objasnìní úèinku THC v lid-

ském organismu a vlivu THC a endokanabinoidù na zdraví

èlovìka. Vypìstování odrùd s vysokým obsahem THC

umožnilo nejen objasnit úèinek této látky ve zdraví a nemo-

ci, ale i jeho praktické použití v lékaøství. A co více – z tìchto

odrùd byly izolovány také nové kanabinoidní látky, které se

v bìžném konopí vyskytují zjevnì v nedetekovatelných

množstvích a které mají také léèebný potenciál (Ross et al.,

2008).

Pokud se dnes léèebné konopí používá v lékaøství, je to

pouze v paliativní medicínì. Nemoc sice neléèí, ale spolehli-

vì odstraòuje její negativní symptomy, které výraznì zkva-

litòují nejen život pacienta, ale následnì i jeho rodiny. V té-

to léèbì je podstatné, že pacient má mnohdy dojem, že je

zdravý, ale ve skuteènosti jsou odstranìny pouze negativní

symptomy nemoci, která i pøes toto pozitivum pokraèuje

kupøedu. Nelegální používání konopí k léèbì není žádným

pøekvapením. Když lékaøská vìda již nemùže pacientovi

pomoci, pacient se neptá na legálnost použití pøírodní léèby.

Prostì konopí použije, neboť mu pomáhá. Je to logické a pøi-

rozené. Negativní jsou na tom jen dvì vìci: 1. pacient toto

konopí koupí za každou cenu na èerném trhu (a tam je ta ce-

na opravdu vysoká), a tak je tøeba si klást otázku, zda zá-

kon v tomto pøípadì ve skuteènosti nepomáhá pouze deale-

rùm, 2. pacient neví, jaké kvality konopí používá, neboť ne-

byla provedena jeho chemická analýza, a tudíž jeho

úèinnost pro danou chorobu je nejistá (a navíc, bylo-li pìsto-

váno na závadné pùdì, mohou v nìm být tìžké kovy, herbi-

cidy, pesticidy apod.). Pacient použije odrùdu, ve které

vhodný pomìr a množství léèivých látek je jednou pøíznivý

a k léèbì vhodný a podruhé marihuanu pøíliš silnou, èi pøíliš

slabou.

Vzhledem k tomu, že asi posledních 70 let (zhruba od

roku 1937) je konopí nelegální, nešel jeho léèebný výzkum

kupøedu tak, jak by si zasluhoval. Proto se také dnes použí-

vá (èi zaèíná používat) pouze v paliativní léèbì. Ti, kteøí

však konopí k léèbì používají prakticky nelegálnì, vìdí

a prakticky se mnozí i sami na sobì pøesvìdèili, že pùsobí

i v léèbì kauzální a lze si jím i nemoc vyléèit èi podstatnì vy-

lepšit. K naší lítosti je faktem, že, aby bylo takto konopí po-

užíváno, je tøeba výzkumu v preklinické i klinické praxi, což

nám napovídá, že cesta k tomuto bodu je doposud dlouhá

a trnitá. Samoléèitelé bohužel obvykle neví nic o kvalitì ko-

nopí (o jeho obsahových látkách a jejich kvantitativním za-

stoupení v rostlinì) a ani neuvádìjí kritéria o sobì a stadiu

své nemoci, takže tyto zprávy nemají tu hodnotu, která je

potøebná k obecnìjšímu hodnocení takovéto léèby, aby moh-

la být cílenì využita v legální léèbì. Výzkum na tomto poli je

v souèasné dobì prakticky veden pouze na laboratorních

zvíøatech a in vitro. Nikde ovšem není psáno, že to, co fun-

guje na laboratorním zvíøeti èi in vitro, bude fungovat i in

vivo u èlovìka. Tato skuteènost nám v souèasnosti dost sva-

zuje ruce, co se týèe kauzální léèby. Ať už se nám to líbí, ne-

bo ne, zjevnì nikdo nepovolí takové použití léèebného kono-

pí, když nemáme exaktní výsledky. Celou vìc ještì ztìžuje

skuteènost, že øada odborníkù radìji s konopím neexperi-

mentuje, „aby nemìli problém se zákonem“. Jeví se nám

proto logické, aby pøedevším vlády udìlaly vstøícný krok

a lidé ze sebe setøásli vìèný strach a mohli se vìnovat vý-

zkumu této rostliny takovou mìrou, jakou si zaslouží, a aby-

chom mohli jasnì odpovìdìt na otázku, jak a co tato rostlina

léèí. Jen to pomùže jejímu využití v lékaøství.

Vzhledem k tomu, že na tomto poli není dokonalá osvì-

ta, lidé si èasto tuto rostlinu pøedstavují jako nìjaké pana-

ceum, které vyléèí všechny choroby. Je ovšem tøeba si uvì-

domit, že každý èlovìk je genetický unikát a že to, co je zdra-

vé pro jednoho, nemusí být zdravé pro druhého, a co

pomáhá jednomu, nemusí pomoci druhému. S tím se samo-

zøejmì pojí ještì øada dalších kritérii (vìk, pohlaví, zdravot-

ní stav, stadium nemoci, použitá odrùda konopí atd.). Zna-

mená to, že ne všechny nemocné konopí (i kdyby bylo sebe-

léèivìjší) vyléèí. Nìkomu nepomùže, nìkomu zdravotní stav

mírnì èi podstatnì zlepší a nìkoho i zcela vyléèí. Tato fakta

již byla zcela exaktnì prokázána na laboratorních zvíøa-

tech. Samozøejmì zde hovoøíme o kauzální léèbì, což není

tak jednoznaèné jako léèba paliativní. K objasnìní celé vìci

by mohli pøispìt i ti, kteøí se v souèasnosti konopím léèí

a vlastnì stojí na hranì zákona, kdyby objektivnì informo-

vali nejen o úspìšné, nýbrž i o neúspìšné léèbì (v souèas-

nosti se èlovìk mùže prakticky doèíst jen o úspìšné léèbì,

o opaku se mlèí). A vìdìt o všech výsledcích léèby je pro ob-

jektivní hodnocení celé léèby více než dùležité.

Jelikož v souèasné dobì se v laické veøejnosti hovoøí

o léèebném konopí pøedevším jako o prostøedku, který spo-

lehlivì léèí rakovinu, všimnìme si pøedevším souèasných

znalostí na tomto poli.

Chceme-li hovoøit o rakovinì, je tøeba si ujasnit, kolik

je vlastnì druhù rakoviny. Z jednoho pohledu je tolik druhù

rakoviny, kolik je rùzných lidí, neboť geny každého èlovìka

jsou rozdílné, takže žádná rakovina není tatáž. Mùžeme to

brát také z jiného hlediska – existuje tolik druhù rakovin,

kolik je rozdílných druhù lidských bunìk – a tìch je asi 220.

A obecnì jsou dva druhy rakoviny: karcinomy (rakovina,

která vznikla na vnìjším èi vnitøním povrchu tìla) a sarko-

my (rakovina, která vznikla v buòkách uvnitø tìla). Už nyní

vidíme, že otázka rakoviny není tak jednoduchá, jak by laik

pøedpokládal, a zrovna takové to bude i s její léèbou!

Kanabinoidní receptory regulují nìkolik cest, které

jsou zapojeny do kontroly bunìèného dìlení a pøežití. Na zá-

kladì pokusù provádìných jak v bunìèných kulturách, tak

na zvíøecích modelech rakoviny byly kanabinoidy navrženy

jako potenciální protinádorové látky (Bifulco et al., 2002;

Guzmán, 2003). Pøed 35 lety vyšla odborná práce o antipro-
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liferativních úèincích látek z konopí, kde tetrahydrokanabi-

nol inhiboval in vitro rùst bunìk plicního adenokarcinomu

po orálním podání myším (Munson et al., 1975).

Kanabinoidní látky (pøedevším THC pod názvem Ma-

rinol èi Dronabinol) z konopí a jejich deriváty (nabilon pod

názvem Cesamet) se v souèasnosti užívají u pacientù s ra-

kovinou pouze k paliativní léèbì dávení a zvracení jakožto

následkù chemoterapie. K tomu pøistupují v této léèbì je-

jich úèinky, které zvyšují chuť k jídlu a odstraòují bolest.

Kromì paliativních úèinkù jsou kanabinoidní látky poten-

ciálními protinádorovými látkami, což vyplynulo z pokusù

na pìstovaných buòkách a zvíøecích modelech rakoviny.

Kanabinoidy aplikované holým laboratorním myším s ge-

netickou mutací potlaèily rùst rùzných typù nádorových

štìpù z cizí tkánì jako karcinom plic (Munson et al., 1975),

gliom (Galve-Roperh et al., 2000), epiteliom štítné žlázy (Bi-

fulco et al., 2001), lymfom (McKallip et al., 2002), karcinom

kùže (Casanova et al., 2003), karcinom slinivky bøišní (Car-

racedo et al., 2006a) a melanom (Blázquez et al., 2006). Ne-

zbytnost pøítomnosti kanabinoidních receptorù pro tyto

protinádorové úèinky byla prokázána.

Jelikož v tomto struèném èlánku nelze pojmout všech-

ny druhy rakoviny, na nìž by konopí a jeho produkty mohly

pùsobit léèivì, všimnìme si alespoò – a to zase pouze struè-

nì – jednoho druhu rakoviny – gliomù.

� 1 GLIOMY

Gliomy jsou nejèastìjšími nádory mozkové tkánì, které vy-

kazují histologickou, imunohistochemickou a ultrastruktu-

rální gliální diferenciaci. Jde o benigní a maligní nádory

odvozené z gliálních bunìk: astrocytù, oligodendrocytù, as-

trocytù i oligodendrocytù a ependymocytù. Glioblastoma

multiforme (astrocytom stupnì IV) je nejbìžnìjší a nejagre-

sivnìjší typ primárního mozkového nádoru u èlovìka. Pøe-

žití je po stanovení diagnózy obvykle pùl roku až rok. Sou-

èasná bìžná léèba tohoto nádoru je obvykle neúèinná a pou-

ze paliativní, zahrnuje chirurgickou resekci a radioterapii.

Proto je dùležité vypracovat nové léèebné postupy, které

s nejvìtší pravdìpodobností budou zahrnovat kombinace

nìkolika léèebných postupù, aby klinické výsledky byly dos-

tateènì výmluvné.

Bylo publikováno nìkolik souborných referátù k tomu-

to tématu (Piomelli, 2000; Velasco et al., 2004; Guzmán,

2006; Velasco et al., 2007; Stella, 2010), které stojí za

pøeètení.

Vzorek lidského glioblastomu vykázal zhruba šestkrát

nižší obsah N-acylethanolamidù, nežli je ve zdravém mozku

(Maccarone et al., 2001). Glioblastomy byly charakterizová-

ny zvýšenou hladinou N-acylethanolamidù (8krát), což za-

hrnovalo anandamid (17krát) a nìkteré druhy N-acylfosfa-

tidylethanolamidù (3 až 8krát) (Petersen et al., 2005).

Skuteènost, že kanabinoidní látky mohou hrát výraz-

nou roli v léèbì nádorù, rozvíøila hladinu vìdeckého zkou-

mání problému. Kanabinoidy chrání astrocyty od

ceramidem vyvolané citlivosti k oxidativnímu poškození

a podporují názor, že tyto slouèeniny mohou hrát hlavní roli

v glio ochranì (Carracedo et al., 2004). Použití kanabinoidù

inhibuje angiogenezi nádorù – exprese vaskulárního endo-

teliálního rùstového faktoru, nejúèinnìjšího a všudypøítom-

ného proangiogenního faktoru je výraznì snížena (Blázqu-

ez et al., 2003). Kanabinoidy vyvolaná inhibice produkce

vaskulárního endoteliálního rùstového faktoru a aktivace

receptoru 2 vaskulárního endoteliálního rùstového faktoru

byla anulována farmakologickou blokádou biosyntézy cera-

midu in vivo a in vitro. Zmìny byly úmìrné zmìnám veli-

kosti nádoru (Blázquez et al., 2004). Cílem kanabinoidù

jsou gliomové buòky, které jsou podobné kmenovým. Pod-

porují jejich diferenciaci a inhibují gliomagenezi. V gliomo-

vých buòkách je exprese kanabinoidních receptorù a stimu-

lace kanabinoidy redukuje iniciaci gliomù in vivo, což je ve

vzájemném vztahu se zvýšenou bunìènou diferenciací

(Aguado et al., 2007).

McAllister se svými spolupracovníky prokázali, že

THC snižuje bunìènou proliferaci a zvyšuje bunìènou smrt

u lidských bunìk glioblastoma multiforme (McAllister et

al., 2005). THC výraznì ovlivòuje životaschopnost bunìk

glioblastoma multiforme a mìl by být zahrnut spolu s další-

mi kanabinoidy do budoucích studií glioblastoma multifor-

me a další možné léèby nádorù (Galanti et al., 2008). Pøi

místním podání THC snížil tkáòové inhibitory exprese me-

taloproteináz u myší se subkutánními gliomy. Kanabinoidy

vyvolaná inhibice exprese tkáòového inhibitoru metalopro-

teinázy-1 u gliomù byla také zjevná u dvou pacientù s reku-

rentní glioblastoma multiforme (Blázquez et al., 2008a). Lo-

kální podání THC snížilo expresi metaloproteinázy 2 v glio-

mech vyvolaných u myší (Blázquez et al., 2008b).

Studie, kterou vedl Duntsch, prokázala jak in vivo, tak

in vitro, že KM-233 (syntetický derivát �
8-THC) vykázal

s minimální toxicitou úèinnost proti lidským gliomovým li-

niím (Duntsch et al., 2006). Není bez zajímavosti, že amphi-

regulin, ligand receptoru epidermálního rùstového faktoru,

mùže vyvolávat rezistenci gliomových bunìk k léèbì kana-

binoidy (Lorente et al., 2009).

Jednou z nejzajímavìjších a nejslibnìjších oblastí sou-

èasného výzkumu kanabinoidù je jejich schopnost kontrolo-

vat a rozhodovat o bunìèném pøežití èi smrti (Guzmán et

al., 2001). Pokusy na C6.9 gliomových buòkách prokázaly,

že jejich inkubace s kanabinoidy vyvolává apoptotickým

mechanizmem bunìènou smrt (Sanchez et al., 1998). THC

a N-acetylsfingosin, buòkami prostupný analog ceramidu,

vyvolává apoptózu u nìkolika transformovaných neutrál-

ních bunìk, nikoliv však u primárních astrocytù èi neuro-

nù. Tento úèinek je založen na aktivaci kanabinoidních re-

ceptorù a akumulaci proapoptotického sfingolipidu cerami-

du (amidu mastné kyseliny se sfingosinem) (Galve-Roperh

et al., 2000; Gómez del Pulgar et al., 2002; Ogretmen a Han-
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nun, 2004). Pøi protinádorovém úèinku kanabinoidù hraje

ceramid hlavní úlohu. Místní aplikace THC redukovala veli-

kost nádoru vyvolaného intrakraniální inokulací C6 gliomo-

vých bunìk u krys, což vedlo k úplné eradikaci gliomù a zvýši-

lo pøežití u jedné tøetiny zkoumaných krys (Galve-Roperh et

al., 2000). Místní aplikace THC, WIN-55,212-2 èi JWH-133

snížila rùst nádorù odvozených jak od C6 gliomových bunìk

krys, tak i bunìk glioblastoma multiforme, které byly získá-

ny z biopsií nádorù pacientù (Galve-Roperh et al., 2000;

Sanchez et al., 2001). Byla identifikována øada genù, jejichž

poèet je pøi pùsobení THC selektivnì zvýšen u na kanabinoi-

dy citlivých, nikoliv však u na kanabinoidy rezistentních gli-

omových bunìk (Carracedo et al., 2006). Kanabinoidy podpo-

rují u rùzných modelù zranìní pøežití astrocytù (Gómez del

Pulgar et al., 2002), oligodendrocytù (Molina-Holgado et al.,

2002) a neuronù (Mechoulam et al., 2002). To napovídá, že

antiproliferativní úèinek kanabinoidù je zøejmì selektivní

u mozkových nádorových bunìk. Životaschopnost normál-

ních mozkových bunìk zùstává nedotèena, nebo je kanabino-

idní stimulací dokonce podporována.

C6 gliomových bunìk bylo pøi tìchto výzkumech použi-

to vícekrát. V souèasné dobì není zjevný univerzální me-

chanismus, s jehož pomocí rostlinné, syntetické a endogen-

ní kanabinoidy ovlivòují životaschopnost bunìk a prolifera-

ci (Jacobsson et al., 2001). Selektivní aktivace CB1 inhibuje

u astrogliálních bunìk (C6 gliomové buòky krys) expresi

iNOS proteinu a nadprodukci NO (Esposito et al., 2001).

Bylo prokázáno, že hojnì užívané uptake inhibitory –

AM404, VDM11, UCM707 a OMDM2, mají zhoubné úèinky

na životaschopnost C6 gliomových bunìk, které jsou závislé

na hustotì bunìk (De Lago et al., 2006). Anandamid

a 2-arachidonoylglycerol inhibují proliferaci C6 gliomových

bunìk, èemuž lze zabránit kombinací capsazepinu a anta-

gonistù kanabinoidního receptoru. Byla porovnána úèin-

nost capsazepinu a úèinného a selektivnìjšího antagonisty

na vaniloidní receptor 1 (Fowler et al., 2003). Výsledky další

práce ukazují, že jak THC, tak i syntetický kanabinoid

HU-210 zvyšují rychlost oxidace glukózy na oxid uhlièitý

a zaèlenìní glukózy do fosfolipidù a glykogenu u C6 gliomo-

vých bunìk (Sánchez et al., 1997). Další autoøi ukázali, že

ošetøení C6 gliomových bunìk tetrahydrokanabinolem zvy-

šuje prostøednictvím kanabinoidních receptorù poškození

bunìk pøevážnì jako výsledek oxidativního stresu. THC ta-

ké snižuje vstøebávání glukózy, a zvyšuje tak bunìènou

smrt (Goncharov et al., 2005).

Léèba lidských astrocytomù a gliomù kanabinoidy mu-

sí být vedena s opatrností vzhledem k možným vedlejším

úèinkùm (Held-Feindt et al., 2006). Byla studována exprese

CB1 a CB2 kanabinoidních receptorù, neurotrofinù NGF

a NT-3 a jejich receptorù TrkA a TrkC u gliomù a endoteli-

álních bunìk (Calatozzolo et al., 2007). Imunoreaktivita

CB1 receptorù je u glioblastoma multiforme výraznì nižší

a CB2 receptorù výraznì vyšší (De Jesús et al., 2010). Bylo

referováno, že lidské bunìèné linie maligního astrocytomu

U373MG jsou citlivé pouze k vysokým koncentracím kana-

binoidù (Widmer et al., 2008).

Nikdy nebylo pochyb o tom, že tam, kde hrají roli kana-

binoidní receptory, jsou dùležité i endokanabinoidní látky.

Anandamid mùže vyvolávat antiproliferativní a apoptotic-

ký úèinek u gliomových bunìk U251 èásteènì vzrùstem de

novo syntézy ceramidu (Chao et al., 2007). Lidské maligní

gliomové bunìèné linie, ve kterých je exprese jak kanabino-

idních (CB1 a CB2), tak i vaniloidního receptoru, jsou citlivé

na anandamid. Není bez zajímavosti, že apoptóza byla

zprostøedkována hlavnì vaniloidním, a ne kanabinoidními

receptory, které naopak vykázaly ochrannou roli (Contas-

sot et al., 2004).

Byla realizována prùzkumná fáze I klinické zkoušky,

pøi které devíti pacientùm s aktivnì rostoucí recidivující glio-

blastoma multiforme, kterým nepomohl chirurgický zásah

a radioterapie, byl THC podán pøímo do nádoru (Guzmán et

al., 2006). U dvou pacientù THC snížil proliferaci nádoro-

vých bunìk a zvýšil jejich apoptózu. Prùmìrná hodnota pøe-

žití po chirurgické operaci recidivy nádoru byla 24 týdnù.

Dva uvedení pacienti pøežili pøibližnì jeden rok.

V souèasnosti sestávají strategie zamìøené na optima-

lizaci protirakovinné úèinnosti kanabinoidù ze zvyšování

stavu znalostí základních molekulárních mechanizmù pro-

tinádorové úèinnosti kanabinoidù, identifikace molekulár-

ních faktorù odpovìdných za odolnost nádorových bunìk

vùèi protinádorové aktivitì kanabinoidù a návrhù nejvhod-

nìjších protinádorových kombinovaných terapií založených

na kanabinoidech (Guzmán, 2011). „Podstata” mechanizmu

smrti nádorových bunìk vyvolané kanabinoidy je popsána

(Carracedo et al., 2006b; Salazar et al., 2009). Pro protiná-

dorovou aktivitu kanabinoidù je nezbytná autofagie, která

má v nádorových buòkách dvojí roli – bunìènou smrt, nebo

jejich pøežití. Kanabinoidy stimulují bunìènou smrt vyvola-

nou autofagií (Salazar et al., pokraèující výzkum, 2011;

Hernández-Tiedra et al., pokraèující výzkum, 2011).

Dùležitá je identifikace molekulárních faktorù zodpovìd-

ných za odolnost nádorových bunìk vùèi kanabinoidní proti-

nádorové aktivitì. Bylo charakterizováno 10 øad lidských glio-

mových bunìk na základì jejich rùzné citlivosti k THC-indu-

kované bunìèné smrti (THC citlivé a THC rezistentní)

a vybráno 20 genù jako potenciálních kandidátù k urèení re-

zistence gliomových bunìk k úèinku kanabinoidù (Lorente et

al., 2011). Exprese potenciálního tumor markeru midkinu

(MDK) je spojena s rezistencí vùèi kanabinoidní protinádoro-

vé aktivitì. MDK propùjèuje odolnost vùèi kanabinoidní proti-

nádorové aktivitì, a tak exprese MDK je spojena se špatnou

prognózou pacientù s gliomy. V budoucnu by tak mohlo jít o cí-

lenou léèbu pacientù s gliomy pomocí kanabinoidù.

Studium léèby gliomù se neomezilo pouze na aktivní

tetrahydrokanabinol z konopí, ale je studován i další hlavní

kanabinoid – kanabidiol (CBD). Tato potenciální protinádo-
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rová látka mùže inhibovat migraci nádorových bunìk (Vac-

cani et al., 2005). Bylo ukázáno, že CBD je nadìjnou nepsy-

choaktivní antineoplastickou látkou. U myší výraznì inhi-

boval rùst implantovaných U87 lidských gliomových bunìk

(Massi et al., 2004). Autoøi prokázali, že CBD spouští celu-

lárním mechanizmem apoptózu lidských gliomových bunìk

(Massi et al., 2006). CBD vyvolává inhibici rùstu nádoru

specifickou modulací dráhy prokancerogenní LOX a násled-

nì endokanabinoidního systému (Massi et al., 2008). Není

bez zajímavosti, že CBD zvyšuje úèinnost THC pøi léèbì gli-

oblastomu (Marcu et al., 2010).

V souèasnosti se také plánují nejvhodnìjší kombinaèní

protinádorové léèby založené na kanabinoidech. Úèinnost

v léèbì maligních gliomù (stupeò IV astrocytom – glioblas-

toma multiforme) prokazuje perorální alkylaèní cytostati-

kum temozolomid (TMZ). Léèebný prospìch temozolomidu

závisí na jeho schopnosti alkylace/metylace DNA, která se

nejèastìji objevuje v N-7 nebo O-6 pozici zbylých èástí gua-

ninu. Tato metylace poškozuje DNA a vyvolává smrt nádo-

rových bunìk. Nìkteré nádorové buòky jsou pøesto schopné

opravit tento druh poškození DNA, a tudíž zeslabit léèeb-

nou úèinnost TMZ expresí enzymu O6-methylguanin-DNA

metyltransferázy (MGMT) nebo O6-alkylguanin alkyltran-

sferázy (AGT nebo AGAT). MGMT tak vlastnì propùjèuje

odolnost vùèi protinádorové aktivitì TMZ. Nádory s vyso-

kou aktivitou MGMT jsou nádory chemorezistentní pøede-

vším vùèi cytostatikùm s alkylaèním úèinkem. Hladinu

MGMT lze tedy považovat za prognostický indikátor, který

poskytuje náhled na pravdìpodobnost pøežití pacienta v zá-

vislosti na daném indikátoru. MGMT je reparaèní enzym,

zodpovìdný za odstranìní metylaèních aduktù guaninu. Je

prokázané, že hypermetylace CpG ostrùvku MGMT je aso-

ciována s lepším pøežitím pacientù s gliomem léèených al-

kylujícími látkami. Výhodnìjší v léèbì se jeví kombinace te-

mozolomidu a kanabinoidù. Kanabinoidy umožòují úèin-

nost TMZ na nádory, ve kterých je vysoká exprese MGMT.

Podání kanabinoidù a TMZ orálnì (žaludeèní sondou) vý-

raznì snižuje rùst nádoru. THC zvyšuje cytotoxickou a pro-

tinádorovou aktivitu TMZ (Torres et al., 2011). Submaxi-

mální dávka THC + CBD zvyšuje protinádorovou aktivitu

TMZ. Kombinaèní léèba by tak mohla být další nadìjí v boji

s touto nemocí.

Zdá se, že kanabinoidy jsou bezpeèné a jejich potenciál-

ní nepøíznivé úèinky jsou v rozsahu tìch, které jsou pøípust-

né u jiné léèby, zvláštì pak u léèby rakoviny. (Obrázek 1.)

� 2 ZÁVÌR

Vzhledem k tomu, že se pravdìpodobnì brzy bude používat

marihuana v Èeské republice jako lék, je tøeba mít na tako-

vý lék samozøejmì pøísné požadavky na pìstování, sklizeò

a zpracování konopných rostlin a na kvalitu (dùraz na hlav-

ní aktivní kanabinoidy a homogenitu rostlinného materiá-

lu) nejen surového materiálu (tj. vrcholkù samièího kvìten-

ství konopí), ale i na z nich pøipravené léèebné pøípravky

a v nich obsažené léèivé látky. Dùležitý je také zpùsob podá-

ní (kouøení, vaporizace, perorálnì extrakt èi rostlinu v po-

travì, sublinguálnì v oleji, orálnì ve spreji èi rektálnì for-

mou èípkù), vlastní úèinnost tìchto pøípravkù a také jejich

bezpeènost. S tím samozøejmì také souvisí vyèlenìní lékaøù

zodpovìdných za udìlování licence nemocným k léèbì léèeb-

ným konopím, pøípadné povolení pìstitelù konopí s licencí

a zajištìní analytické laboratoøe (èi laboratoøí) k zjišťování

kvality léèebného konopí. Pokud nemocný bude za léèebné

konopí platit (pracovní skupina však doporuèila úhradu léè-

by ze zdravotního pojištìní), je tøeba stanovit oficiální cenu

jednotlivých pøípravkù, která bude veøejnì známá.

Dnes je již každému jasné, že léèebné úèinky konopí

nejsou výmyslem jeho náruživých konzumentù a/nebo za-

stáncù jeho legalizace. Zákon by mìl umožnit užívat konopí

a jeho produkty k léèebnému úèelu a naopak trestat vývozce

a dovozce nelegálních drog a jejich dealery. V celém systé-

mu použití léèebného konopí je také nutné identifikovat ne-

jen ty pacienty, kterým mùže pøinést užitek a pomoci jim

v nemoci, nýbrž i ty, kteøí by na tom mohli prodìlat a kte-

rým by mohlo uškodit.

V budoucnu pùjde ruku v ruce s léèbou konopím také

léèba pomocí agonistù a antagonistù vázajících se na kana-

binoidní receptory. Prof. Mechoulam kdysi øekl, že „co doká-

že THC, to dokáže i anandamid.“ Objev kanabinoidních re-

ceptorù a endogenních kanabinoidù pøispìl k objasnìní léèi-

vých úèinkù konopí a jejich intenzivnímu výzkumu. Je

známo, že když v roce 1921 kanadští vìdci Fredrick Grant

Banting, Charles Herbert Best, John James Richard Macle-

od a James Bertram Collip objevili inzulín, byl použit v kli-

nické praxi již v lednu 1922. Když v roce 1935 Edward Cal-

vin Kendall objevil kortizon, byl již v následujícím roce po-

dán pacientùm a stal se úspìšným lékem. Proto se zdá být

pøekvapujícím, že látka vlastní tìlu – anandamid – není do-

sud vyzkoušena èi používána k léèebným úèelùm místo

THC. Je to velice choulostivá otázka. Anandamid jsme obje-

vili pøed 19 lety, 2-arachidonoyl glycerol pøed 16 lety a do-

sud nebyl oficiálnì podán èlovìku ani anandamid ani

2-arachidonoyl glycerol. Dnes je každá látka pøed jejím po-

dáním pacientovi dùkladnì zkoumána a takový výzkum si

mùže finanènì dovolit pouze farmaceutická firma.

Jak jsme již uvedli, používá se dnes konopí oficiálnì

pouze v paliativní léèbì, a to jen v nìkolika málo státech.

Paliativní léèba je také léèba. Pacient netrpí a netrpí celá je-

ho rodina, i když nemoc vlastnì postupuje dále. Tato léèba

prodlouží i život. Budou pøípady, kdy konopí nemoc vyléèí.

Budou i pøípady, kdy se stav pacienta zlepší a budou také

pøípady, kdy mu taková léèba vùbec nepomùže. Napøíklad

v Izraeli ukonèuje léèbu konopím dobrovolnì zhruba deset

procent nemocných, protože se pøi této léèbì buïto necítili

dobøe, nebo jim léèba nepomohla. Nebylo by správné dávat

pacientùm falešnou nadìji, že konopí pomùže každému.
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Nejdále je ve výzkumu rakoviny a konopí skupina Ma-

nuela Guzmána ve Španìlsku. Prokázali, že aktivní látka

z marihuany (THC) likviduje rakovinné buòky a prakticky

neovlivòuje (nebo témìø neovlivòuje) buòky zdravé. Inten-

zivnì se na tom tedy pracuje. Nìkteré druhy rakoviny mo-

hou být spolehlivì zlikvidovány, a nìkteré ne. Ale to poøád

neznamená, že když se vyléèí z rakoviny jeden pacient, vylé-

èí se z ní i druhý. Pøesto jsou velké nadìje, že u urèitého pro-

centa pacientù bude THC léèit rakovinu, která vznikne

v mozku, rakovinu prsu, tlustého støeva èi rakovinu prosta-

ty. Tam vypadají studie velice nadìjnì. Vypadá to, že urèité

procento lidí se bude moci vyléèit. Ale zase, nevyléèí se

všichni. Znovu opakuji, bylo by chybné se domnívat, že se

jedná o panaceum, které vyléèí vše, jak si myslí i nìkteøí lé-

èitelé. Samozøejmì, nìkteré druhy rakoviny konopí vyléèí,

ale ne každá odrùda konopí, ne všechny druhy rakoviny, ne

u všech pacientù a ne ve všech stadiích nemoci.
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Rozdílná kanabinoidní signalizace u pøemìnìných (gliomových)

a nezmìnìných (astrocytù neboli astroglií) gliových bunìk

U gliomových bunìk mohou kanabinoidy vyvolat dvì maxima ceramidu

(plná èára). Ke krátkodobému maximu dochází prostøednictvím hydrolýzy

sfingomyelinu a nemá souvislost s apoptózou. K dlouhodobému maximu

dochází de novo syntézou ceramidu, je zapojeno do apoptózy a neobjevuje

se u normálních astrocytù nebo u klonù gliomových bunìk, které jsou

rezistentní ke kanabinoidy vyvolané apoptóze (pøerušovaná èára).

U gliomových bunìk kanabinoidy vyvolaná akumulace ceramidu inhibuje

Akt kinázu a vyvolává apoptózu, zatímco u normálních astrocytù

kanabinoidy aktivují Akt kinázu a zabraòují ceramidem vyvolanou inhibici

Akt kinázy, èímž podporují pøežití. Není bez zajímavosti, že tato odolnost

pùvodních astrocytù ke kanabinoidem vyvolané de novo syntéze ceramidu

a apoptóze je specifická, neboť vystavení tìchto bunìk jiným podnìtùm,

jakými jsou pøíjem palmitátu nebo nedostatek séra vyvolává apoptózu

prostøednictvím de novo syntézy ceramidu. Je proto docela možné, že

kanabinoidní receptory regulují pøežití bunìk a bunìènou smrt rozdílnì

u pøemìnìných a nezmìnìných bunìk.
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