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A TERPÉNEK: *Bár a legtöbb ember nem is tud róla, a természetes vegyületek egy körével, a 

terpénekkel szinte mindennapi kapcsolatban állunk: ezek a vegyületek adják számos fűszer ízét, 

vagy éppen a háztartási tisztítószerek illatát. A terpének jelentősége azonban messze túlmutat a 

hétköznapi alkalmazásokon, sokoldalú szerepet játszanak biológiai folyamatokban is. A 

növények, állatok és a mikroorganizmusok által termelt terpének molekuláris hírvivőkként 

viselkedhetnek az élőlények közötti információcserében, illetve kulcsszerepet játszhatnak a 

biológiai védekezésben. Nem meglepő, hogy a népi gyógyászatban használt növényi hatóanyagok 

jelentős része terpén, illetve annak részlegesen oxidált származéka, azaz terpenoid. A linalool 

gyakori terpén a kannabiszban, bár leginkább arról ismert, hogy a levendula jellegzetes illatáért 

és ízéért felelős. A linaloolt gyakran használják az aromaterápiában is, mint egy alvást elősegítő 

szert, relaxánst és mint a szorongás kezelését évezredek óta. A linalool kulcsfontosságú szerepet 

játszik az E-vitamin termelésében a szervezetben, ami miatt nagyon fontos terpén az egészséges 

működéséhez. A linalool gyakran előforduló terpén a kannabiszban. Néhány laboratóriumi 

vizsgálat emelt szintű linaloolt mutat Grand Daddy Purple, a Ken’s GDP és más lila fajtákban. A 

laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy nem minden minta tartalmaz nagy mennyiségű 

linaloolt. A Medical Marijuana Handbook, melynek társszerzője a kannabisz guru Ed Rosenthal, 

leírja, hogy a mintául vett GDP “jelentős mennyiségű pinént, limonént, borneolt és mérsékelt 

szintű mircént és terpenolt tartalmaz.” A linelool termelődése talán függ a fajta fenotípusától vagy 

más tényezőtől; amíg több kutatás nem készül addig ez ismeretlen marad.  

Gyulladáscsökkentő: A linaloolról kimutatták, hogy erős gyulladásgátló szer az illóolajokban, 

amelyek tartalmazzák, ebben a 2002-es Fitogyógyszerek Folyóiratban (Journal of Phytomedicine) 

megjelent tanulmány szerint, potenciálisan segítve az olyan különböző gyulladással kapcsolatos 

betegségeket, mint a rák, az ízületi gyulladás és a Crohnbetegség. Ez azt jelzi, hogy a toxikusság 

nem a linalool miatt van, mivel az csökkenti a gyulladást.  

Fájdalomcsillapító: A linalool blokkolja a fájdalom érzését, nem pedig egy másik mechanizmust 

használ, hogy csökkentse a fájdalmas érzéseket. 

Görcsoldó: A linalool egy potenciális kezelés lehet görcsrohamokra epilepsziás, illetve 

agydaganatos betegek esetében. 

Nyugtató/ altató hatású: A linalool egy erős nyugtató és valódi hatékonyságot nyújt azoknak, 

akik szorongásos zavarokban szenvednek és azok egyik leggyakoribb mellékhatásában, az 

álmatlanságban. Ha olyan kannabinoidokat, mint a CBN, linaloolal kombináljuk, azok segítenek 

a betegeknek elegendő alvás biztosítani, ami szükséges a homeosztázis (egyensúly) és az egészség 

fenntartásához. A megfelelő alvás kritikus, hogy a betegek a leghatékonyabban harcoljanak a 

betegségük ellen. 

Antidepresszáns: A linalool olyan más kannabinoidokkal kombinálva, mint pl. a THC, amik 

szintén hatásosan képesek enyhíteni a depressziót, segítenek átfogó stratégiát nyújtani a kannabisz 

használatával az ilyen típusú betegségek kezelésében. 



A CANNABIDIOL: Kísérletek szerint enyhíti a görcsöket, gyulladásokat, szorongást, hányingert, 

gátolhatja a rákos sejtek növekedését és javítja az alvásminőséget. Az epilepsziás betegek 

bizonyos százaléka esetén tünetmentessé teszi a betegséget, bizonyos százaléka esetén pedig 

jelentős mértékben képes csökkenteni a rohamok számát, és kedvezően hat az epilepsziával 

összefüggésbe hozható patofiziológiai folyamatokra. Újabb kutatások szerint a kannabidiol 

hatékony atípusos antipszichotikum a skizofrénia kezelésében, de más hatásmehcanizmussal 

működik, mint a hagyományos antipszichotikumok. 2005 áprilisában Kanadában törzskönyvezték 

a Sativex gyógyszert, amely egy görcsoldó, illetve fájdalomcsillapító szájspray sclerosis 

multiplex betegek számára. A sativex nevű gyógyszer a kannabisz növény két összetevőjét 

tetrahidrokannabinolt és kannabidiolt, megfelelő (közel 50-50%-os) arányban tartalmazza. Bár a 

kannabidiol (CBD) ellensúlyozni tudja a THC bizonyos tudatmódosító hatásait, a gyógyszer 

használata képes pszichoaktív mellékhatásokat okozni. Biológiai felezési ideje 9 óra.  

EPIDIOLEX: Az Epidiolex egy 98% CBD tartalmú kivonat higított (100 mg/ml) változata, amit 

kezelhetetlen epilepsziában (főként a Dravet, valamint a Lennox- Gastaut szindróma) szenvedők 

kezelésére fejlesztett ki a GW Pharmacueticals gyógyszercég. 

Az Epidiolex 3. fázisú klinikai vizsgálatának eredményei: Az anekdotikus beszámolók szerint a 

kannabidiol hatásos a hagyományos epilepsziaellenes terápiára nem reagáló (terápiarezisztens) 

epilepsziával küzdő gyermekek esetében, többek között a Dravet szindróma és a Lennox- Gastaut 

szindróma terápiájaként. A kísérlet során a hagyományos terápiára nem reagáló 

(terápiarezisztens), epilepsziával küzdő gyermekek és fiatal felnőttek vettek be egy prospektív 

megfigyeléses vizsgálatba. A 4 hetes kiindulási időben a szülők/ gondozók roham naplót vezettek 

minden megszámlálható motor roham típusról. A betegek egy erősen standardizált növényi 

eredetű, tisztított CBD gyógyszert kaptak, fokozatosan növekvő adagban (2-5 mg/kg/nap-tól) 

kezdve maximálisan 25 mg/kg/nap adagig emelve. A vizsgálatot követően a következő 

eredményeket kapták: „261 beteg kapott legalább 3 hónapos kezelést és adatokat biztosított az 

utolsó csoport adatgyűjtéskor (136; 52%) férfi; átlagéletkor 11,8 év. A leggyakoribb diagnózis a 

Dravet szindróma (44; 17%) és a Lennox-Gastaut szindróma (40; 15%) voltak. A 3 hónapos 

terápia után a medián teljes rohamgyakoriság csökkenés 45,1% az összes betegnél, és 62,7% a 

Dravet szindrómás betegeknél. A Lennox-Gastaut szindrómás betegeknél a medián csökkenése 

az atóniás rohamokban a kiindulási értékhez képest 71,1%. Az összes beteg 47%-ánál ≥50%-kal 

csökkentek a rohamok. Rohammentesség 3 hónap után a betegek 9%-ánál és a Dravet szindrómás 

betegek 13%-ánál alakult ki. A kannabidiol és a klobazám együttes adása mellett magasabb volt 

a terápiás válasz (≥50% rohamcsökkenés): 57% v. 39%; ez tükrözheti a dezmetil klobozám 

metabolit emelkedését.” A vizsgálat eredményei alapján a kutatók azt a következtetést vonták le, 

hogy a kannabidiol egy a betegek által jól tolerálható szer, mely ígéretes terápiává válhat a 

hagyományos epilepsziaellenes kezelésre nem reagáló epilepszia esetében. Az Epidiolex klinikai 

vizsgálatok 2015-ben Magyarországon is elkezdődtek, először csak felnőttekkel, majd 2016 

májusában gyerekekkel is. 

ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT: A világ számos országában forgalomban van, mint 

táplálékkiegészítő, CBD kivonatot tartalmazó olaj formájában. Használata Magyarországon is 

legális. (Amennyiben a kivonatolaj esetén, legfeljebb 0,2%, vagy kevesebb THC-t tartalmaz.) 



A "kannabinoidok" kifejezés alatt többféle vegyületet értünk, amelyek között egyaránt vannak 

természetes és az ember által előállított, mesterséges vegyületek is. Mindegyik kannabinoidban 

közös azonban, hogy a sejtek felszínén található fehérjemolekulákhoz, a kannabonoid 

receptorokhoz kötődnek. A "kannabisz" megnevezés a kannabinoid vegyületeket tartalmazó 

növényeket jelöli, amilyenek például a Cannabis sativa vagy a Cannabis indica, illetve a 

parlagfűre hasonlító Cannabis ruderalis (amelynek azonban alacsony a THC, vagyis a 

tetrahidrokannabinol tartalma). A marihuána elnevezés a növények szárított termős virágzatát, a 

hasis pedig az összegyűjtött gyantájukat jelenti. A kannabisz növények gyógyászati és rekreációs 

célú használata több ezer évre nyúlik vissza, magukat a kannabinoid vegyületeket azonban csak 

az 1940-s években sikerült tiszta formában is kivonni a növényekből. A növények fő aktív 

összetevőjét, a delta-9 tetrahidrokannabinolt (THC) az 1960-s években fedezték fel, az első 

kannabinoid receport pedig csak az 1980-s években sikerült azonosítani. Ezután derült ki, hogy a 

növények kannabinoidjaihoz hasonló vegyületek - az úgynevezett endokannabinoidok - az 

emberek szervezetében is termelődnek. A természetes, illetve a mesterséges úton létrehozott 

kannabinoidok ráksejtekre gyakorolt hatásaival kapcsolatban, laborkísérletek során eddig az 

alábbiak derültek ki: 

- beindítják a sejthalál folyamatát az apoptózis - magyarul körülbelül sejtöngyilkosságnak      

fordítható - folyamatán keresztül gátolják a sejtek osztódását 

- gátolják az új vérerek tumorokba történő kapcsolódásának és kialakulásának folyamatát, 

csökkentik a ráksejtek metasztázisra való hajlamát, vagyis annak a folyamatnak a bekövetkezési 

esélyét, hogy a ráksejtek - az eredeti tumorról leválva, majd a szervezetben szétterjedve - 

másodlagos daganatot alakítsanak ki 

- felgyorsítják az autofágia nevű folyamatot, ami ha hosszú időn keresztül aktiválva van, a 

ráksejtek halálához vezethet. 

A kannabisz gazdag történelme, mint az epilepsziás rohamok és görcsök elfojtására alkalmas 

gyógyszer, több ezer évre megy vissza. A 19. század közepén az amerikai gyógyszerkönyv a 

kannabisz tinktúrát, mint gyermekgyógyászati epilepszia kezelést tartotta számon, és a későbbi 

tudományos vizsgálatok igazolták a CBD, a THC és az egész növényi kannabisz görcsoldó 

hatásait. A CBD domináns/ alacsony THC tartalmú kannabisz fajták és olaj kivonatok elősegítik 

egyes kezelhetetlen epilepsziás gyerek drámai javulását. A CBD olajat használó súlyos 

gyermekkori epilepsziások 10-15 százaléka, a rohamok majdnem teljes megszűnését tapasztalja; 

a legtöbbjüknél javulás látható (a rohamok csökkennek, de nem szűnnek meg teljesen); és néhány 

gyermek rohamai rosszabbodnak, amikor CBD-  kapnak. Az epilepsziás gyermekek szülei 

kitapasztalták, hogy a CBD-dús olaj hatását fokozhatják valamennyi THC, vagy ami még jobb, 

THCA hosszáadásával, ami a THC hevítetlen, nem pszichoaktív változata és a nyers kannabisz 

virágokban és levelekben található. 



A kanadai Rick Simpson egy mosolygós és energikus 64 éves férfi, aki nagyon sok mindenen 

ment keresztül életében. Néhány évvel ezelőtt, amikor az orvosok elmondták neki, hogy nincs 

gyógymód a rákos megbetegedésére, Rick késztetést érzett, hogy öngyilkosságot kövessen el, de 

komoly gondolkodás után úgy döntött, hogy terápiába kezd kenderolaj segítségével. Rick 

meggyógyította magát, és az összes állami intézmény ellenkezésének dacára mégis úgy döntött, 

hogy tapasztalatait megosztja más emberekkel, akiknél szintén daganatot diagnosztizáltak. 1997-

ben egy kazán javítása közben lezuhant, és súlyos fejsérülést szenvedett. Az orvosok felírtak neki 

néhány gyógyszert, de fájdalmai folyamatosan növekedtek. Amikor Rick már nem bírta a 

fájdalmat, szembe kellett szállnia öngyilkos késztetésével. Az orvosok feladták a gondolkodást, 

nem volt gyógymód az állapotára. Aztán Ricknek eszébe jutott, hogy egy rádióműsorban hallotta, 

ahogy elmagyarázták, hogy a kenderolaj képes gyógyítani a különböző betegségeket. Elhatározta, 

hogy szerencsét próbál, és minden este fogyasztani kezdte a kenderolajat. Az eredménye 

hamarosan láthatóvá vált, és egészen meglepő volt. A fájdalom elmúlt, képes volt újra normálisan 

aludni, és minden egészségügyi problémája eltűnt. Egy idő után Ricknek egy másik problémával 

kellett szembenéznie. Észrevette, hogy egy anyajegy kezd nőni a jobb szeme sarkában, és az 

orvosok ezt bőrráknak diagnosztizálták. Amikor megint nem volt más gyógymód, Rick úgy 

döntött, hogy ismét megbízik a kenderolajban. Egy darab gézt áztatott be kenderolajba, és azt tette 

közvetlenül az anyajegyre. Alig négy nap alatt az anyajegy és a daganat is eltűnt. Miután az 

orvosok nem engedték neki, hogy kendert használjon, mivel úgy gondolták, hogy az nem segít 

neki, Rick elhatározta, hogy saját maga fogja termeszteni, és elkezdett kenderolajat készíteni. 

Maga volt az első páciens, akin kipróbálta az orvosságot, és bemutatva előnyeit eddig több mint 

5000 embert gyógyított meg világszerte. Orvossága hatékonynak bizonyult nem csak rák 

esetében, hanem súlyos fájdalmak, leukémia, ízületi gyulladás, cukorbetegség, asztma, 

fertőzések, gyulladások, égési sérülések, krónikus fájdalom, pikkelysömör, fekélyek, anyajegyek, 

szemölcsök és hasonló problémák kezelésében. Rick szakértői tanácsokat kapott neves 

orvosoktól, akik elmondták neki, hogy az általa készített kenderolaj valójában gyógyítja a 

szorongást, a depressziót, a szklerózist, és szabályozza a vérnyomást. A kannabidiol, avagy a CBD 

a kender növény egyik hatóanyaga, amelynek fogyasztása nem jár együtt tudatmódosító 

hatásokkal, tehát nem lehet tőle “betépni”. A kender az egyik legősibb haszonnövény, amit több 

ezer éve használnak már az emberek, rostjából szöveteket és kötelet készítenek, gyantáját (hasis) 

és virágzatát (amit marihuánának is neveznek) fájdalomcsillapító, nyugtató és étvágynövelő 

gyógyszerként alkalmazták. A kannabisznak több mint 70 hatóanyagát (ún. kannabinoidok) 

azonosították eddig. A legismertebb aktív hatóanyag a THC, amely a kannabisz tudatmódosító 

hatásaiért felelős. A THC-n kívül azonban más, tudatmódosító hatással nem járó hatóanyagok is 

tartalmaz a kender, ilyen például a CBD és a CBDV, amelyek görcsoldó és szorongáscsillapító 

tulajdonságaikról ismertek. Vannak olyan növényfajták és kenderkészítmények, amelyek THC-t 

csak nagyon minimális mennyiségben, míg CBD-t nagyobb mennyiségben tartalmaznak. 



TANULMÁNY:  

A teljes-spektrumú kannabisz kivonatok orvosilag hatékonyabbak, mint a CBD önmagában.  

A jeruzsálami Lautenberg Center (Általános és Tumor Immunológia) nemrég publikált egy 

nagyon érdekes tanulmányt „Felükerekedés a Kannabidiol Harang-Alakú Dózis-Reakcióján, 

Kannabidiollal Dúsított Kannabisz Kivonat Használatával” címmel. A tanulmány az izolált 

kannabinoid kivonat (csak CBD) hatását tanulmányozza, a teljes növényből készült kivonattal 

szemben (mely az összes kannabinoid vegyületet tartalmazza). A jeruzsálemi Héber Egyetem, 

Haddassah Orvis Iskolája szerette volna összehasonlítani a teljesen tisztított CBD kivonat és a 

teljes spektrumot tartalmazó kannabisz virág kivonat hatékonyságát, amely nagy mennyiségű 

CBD-t tartalmaz. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a teljes virág kivonatok – 

melyek nagy százalékban tartalmaztak CBD-t valamint nyomokban más kannabinoidokat – 

sokkal hatékonyabbak – mint a csak CBD oldat – gyulladáscsökkentőként és 

fájdalomcsillapítóként is. A tanulmány bebizonyította, hogy a teljes virág kivonat, amely az 

összes, nyers kannabiszban jelen lévő kannabinoidot tartalmazza, a dózis növelésével további 

gyulladáscsökkenést biztosít. Izolált kannabinoid kivonatként adagolva, a CBD önmagában egy 

harang alakú hatékonyságot rajzolt ki, ami nem kívánatos egyes orvosi kezeléseknél, ahol olyan 

hatékony segítséget keresnek, ami összhangban van az adagolással. Az összes tesztben az izolált 

CBD hatástalan volt, bizonyos dózis előtt és után; míg a teljes-spektrumú oldat hatása 

folyamatosan növekedett, ahogy a adagot növelték. Minden eredmény az jelzi, hogy a CBD csak 

egy bizonyos mértékig hatásos a gyulladások és fájdalom ellen, és azt, hogy a kannabisz oldat, 

ami a kannabinoidok teljes sorát tartalmazza, a dózis növelésével összhangban, továbbra is 

folyamatosan biztosítja a hatásokat. A kannabisz tanulmányok folyamatosan hitelesítik az orvosi 

jelentőségét a különböző kannabinoidoknak. Akárhogyan is, ez a tanulmány megmutatja az összes 

létező kannabinoid használatának fontosságát a betegségek kezelésében. Gallily, Yekhtin, és 

Hanus (Jeruzsálemi Héber Egyetem), a tanulmány kiadói levonták a következtetést, hogy a 

kannabisz kivonatai, konkrétan a kannabinoidok, hatékonyabbak lehetnek a 

gyulladáscsökkentésben, mint az ismerős szabad forgalmú gyógyszerek a gyógyszertárak polcain. 

Egy 2011-ben megjelent vizsgálat, amit a Jelenlegi Gyógyszerbiztonság (Current Drug Safety) 

tett közzé, arra a következtetésre jutott, hogy a CBD “nem zavarja meg a pszichomotoros és a 

pszichológiai funkciókat.” A szerzők hozzáteszik, hogy számos tanulmány szerint a CBD “jól 

tolerálható és biztonságos” még nagy adagokban is. Egy nemrégiben készült tanulmány Izraelben 

azt mutatta, hogy a tiszta CBD-ből sokkal nagyobb adagra van szükség, hogy ugyanazt a 

hatékonyságot érjük el, mint az egész növényi CBD-vel, és a dózisnak pontosnak kell lennie. Ha 

a tiszta CBD mennyisége túl alacsony vagy túl magas volt, a hatékonyság teljesen megszűnt. 



A tudományos bizonyítékok szerint a kannabisz hatékony étvágynövelő és hányingercsillapító 

szer, így például a kemoterápiában részesülő rákos betegeknél eredményesen alkalmazható. 

Bizonyított a hatékonysága a szklerózis multiplexben szenvedő betegek görcseinek 

csillapításában, különféle krónikus fájdalmak csillapításában: neuropátiás fájdalmak, a 

fibromyalgia (egész testre kiterjedő fájdalom), a rheumatoid arthritis (egy az izületek 

gyulladásával járó autoimmun betegség) csillapításában. A kannabisz alkalmazható a zöldhályog 

(glaukóma) kezelésére is, bár vannak hatékonyabb alternatívái is. Ígéretes gyógyszernek 

mutatkozik a magas CBD-tartalmú kannabiszkivonat a Crohn-betegség és az epilepszia 

gyógyításában, egyes laboratóriumi kutatások szerint rákölő tulajdonságokkal is rendelkezik. A 

British Journal of Clinical Pharmacology című szakfolyóirat 2013-ban pubkikált cikke szerint a 

CBD a következő gyógyászati tulajdonságokkal bír: 

A CBD gyógyászati tulajdonságai: Hatások: 

Antiemetikus   Hányást és hányingert csillapító. 

Antikonvulzáns  Csillapítja az epilepsziás rohamokat. 

Antipszichotikus  A pszichotikus tüneteket csillapítja. 

Gyulladáscsökkentő  A gyulladásos megbetegedéseknél gyógyhatású. 

Antioxidáns  A neurodegeneratív betegségeknél lehet szerepe. 

Antikarcinogén   Megöli a rákos sejteket. 

Anxiolitikum/ antidepresszáns Aszorongásos és depressziós tünetek enyhítése. 

AIDS: A 2014- s év felfedezése, hogy a THC megakadályozza a HIV terjdését a testben. 

MCT OLAJ: A közepes láncú zsírsavak, azaz közismertebb nevén az MCT-k a zsírok egy 

különleges formái, amik segítségével számos pozitív egészségügyi előnyre tehetsz szert. 

Mindazonáltal eddig sokak által nem, vagy csak korlátozottan ismert az MCT-k öregedés gátló 

hatása, ezért kattints, ha szeretnél többet olvasni az egészséges zsírsavakról. Köztük a speciális 

MCT olajról. Az utóbbi években az MCT-k népszerűek lettek azon atléták köreiben, akik a 

maximumra törekedtek az energiaszintjüket tekintve, ezáltal fokozzák kitartásukat a magas 

intenzitású edzések során. Emellett az MCT-k kitűnő alternatíva lehet energiaforrásként a magas 

fehérjetartalmú, illetve az alacsony szénhidráttartalmú diétáknál. Korábban már állatokon 

kimutatták, hogy az MCT-k képesek növelni a fizikai teljesítőképességet. Azt is kimutatták, hogy 

azon állatok izmai, amik MCT-kel voltak táplálva sokkal nagyobb mennyiségű emésztőenzimet 

juttattak a Krebs-görbébe, vagyis egyértelműen felgyorsult az anyagcseréjük. Ugyanezt 

tapasztalták a zsírégető tulajdonságnál, azaz az MCT-ket rendkívül jó zsírégetőként is ismerik. 



BELSŐLEG: A legmegfelelőbb módszer a CBD-dús kannabisz bevitelére az, amely biztosítja az 

optimális dózist a kívánt időtartamra, kevés nemkívánatos mellékhatással. A CBD-dús kannabisz 

virágokat el lehet szívni, vagy vaporizálni, azonban a legtöbb beteg az inhalálással szemben 

inkább a kannabisz olaj koncentrátumokat választja. Az ilyen termékek hatásának kezdete és 

időtartama függ a beadás módjától. A CBD-dús kannabisz olaj termékeket be lehet adni 

szublingválisan (nyelv alatt), orálisan (például gyógytáplálékok, sütik, tabletták, italok, tinktúrák 

és gélek), vagy helyileg alkalmazni. A koncentrált kannabisz olaj kivonatokat párologtató 

használatával inhalálni is lehet. Az inhalálás jó módszer akut tünetek kezelésére (pl.: hányinger, 

epilepsziás roham), amik azonnali figyelmet igényelnek; a hatás egy-két percent belül érezhető és 

általában egy- két órán át tart. A szájon át bevett CBD-dús kannabisz olaj hatása négy órán át 

vagy tovább is tarthat, de a hatások sokkal később (30-90 perc) kezdődnek, mint az inhalálás 

esetében. 

KÜLSŐLEG: A kannabisz (kender) növény egyik tudatmódosulást NEM okozó hatóanyaga, a 

kannabidiol (CBD) gyulladáscsökkentő, valamint a faggyútermelést és sejtnövekedést mérséklő 

hatását tárta fel munkatársaival dr. Bíró Tamás, az MTA doktora, a Debreceni Egyetemen működő 

MTA-DE Lendület Sejtélettani Kutatócsoport vezetője. Kutatási eredményeikről az egyik 

legrangosabb nemzetközi orvostudományi folyóiratban, a The Journal of Clinical 

Investigationban számoltak be. A nemzetközi viszonylatban is rangos szaklapban megjelent 

cikkben Bíróék legutóbbi kutatásaikról számolnak be. Eredményeik lényege: a növényi eredetű 

kannabidiol képes kivédeni minden olyan gyulladásos és egyéb folyamatot, ami pattanások 

kialakulását okozza. Teljesen más úton hat! 

Jelentős felfedezés, hogy a növényi eredetű kannabidiol teljesen más úton hat a bőrben, mint a 

belső kannabinoid rendszer vegyületei. Utóbbiról egyelőre nem tudják, hogy ezek alul- vagy 

túltermelődése okozza a faggyúmirigyek kóros működését. A növényi vegyület azonban nem a 

belső rendszeren keresztül működik, és teljesen más receptorokon (sejtfelszíni „antennákon”) át 

fejti ki hatását. Hatásának lényege, hogy bizonyos ioncsatornákat nyit meg a faggyúmirigy 

sejtjeiben, aminek hatására megváltozik a sejtek génkifejeződési mintázata. Egy másik hatása, 

hogy adenozin-receptorokat aktivál, ami gyulladáscsökkentő hatású folyamat.  



A KENDER RENESZÁNSZA 

A történelem elhallgatott titkainak felelevenítése 

Az amerikaiakat félrevezették a kenderrel kapcsolatos tényekről! 

Különböző kannabisz (cannabis) növényfajok termeszthetők, úgymint a kender (amely csekély 

mennyiségű természetes THC-t tartalmaz, aminek a pszichoaktív hatásai széles körben ismertek) 

vagy a marihuána (amelyet évszázadok óta szelektált „nemesítéssel” termesztettek 

utódpopulációnként egyre magasabb és magasabb THC tartalmú növényfajtává). A kendert több 

mint 5000 éve termesztik annak rostjáért – kötél, zsineg, szövet és hasonló anyagok céljára 

(rostkender). Legalább 1500 óta azonban széles körben használják gyógyászati célokra is. 

Victoria királynő menstruációs görcsökre és a szorongásra használt kenderkivonatot. Az ő 

uralkodásával párhuzamosan (1837-1901) robbanás szerűen növekedett a kender alapú 

gyógyszerek száma. 1842-től 1900-ig az eladott gyógyszerek felét a cannabis biztosította. 1850-

től 1937-ig az amerikai egyesült államokbeli gyógyszerkönyv (U.S. Pharmacopeia) a kannabiszt 

több mint 100 különböző betegség és kór elsődleges kezelésére használt gyógyszerként sorolja 

fel. 

A kender tilalmának kezdetei 

Sajnos az amerikaiak megtagadták a kannabisz gyógyító hatásait azóta, hogy Harry Anslinger, a 

Kábítószerügyi Szövetségi Iroda (FBN - Federal Bureau of Narcotics) feje (1931-1962) két éven 

keresztül kitartóan nyomást gyakorolt a jogalkotókra, orvosokra és egyéb szakértőkre egyaránt. 

Ennek az eredménye az lett, hogy 1937-ben megalkották a Marijuana Tax Act törvényt, amely a 

kender és a marihuána bármilyen felhasználását illegálissá nyilvánította. A történészek úgy vélik, 

hogy Anslinger akciói Randolph Hearst (multimilliomos és sajtómágnás - egyesek szerint a 

bulvárújságírás feltalálója) és a DuPont cégóriás támogatásával zajlottak. Ekkortájt találták fel azt 

a gépet, amely a kender rostját könnyedén feldolgozza, és amellyel a kenderből jó minőségű papírt 

gyártani olcsóbbá vált, mint a hagyományos fa cellulózából. Randolph Hearst tulajdonában 

hektár-milliónyi erdőterület állt, amely papírt szállított be az újság birodalomba. Ezzel az új 

találmánnyal, Hearst földtulajdona jelentősen értéküket vesztette volna. A DuPont hasonló okból 

volt ellene a kendernek. Bár drágább volt gyártani, a kenderrost (legtöbb tulajdonságát tekintve) 

sokkal jobb szál az új nylon szálnál, melyet a DuPont gyártott. Azonban ugyanez a találmány a 

kenderrost termelést és gyártást olcsóbbá tette, ezért csökkentette a nylon szál értékét. Mindkét 

férfi számára jelentős pénzügyi veszteséget okozott volna a találmány. Csak azzal tudták 

megállítani a fenyegetést, hogy a kendert betiltatják, illegálissá minősítik. Anslinger és mások 

felhasználták a bulvársajtó szenzációhajhász adottságait (a Hearst újságokon keresztül) és 

meggyőzték a közvéleményt és a kongresszus tagjait a kender veszélyeiről egy viszonylag új szó 

a marihuána (kannabisz szó spanyol szleng megfelelőjének) használatával. Az Amerikai Orvosi 

Szövetség (AMA - American Medical Association) és a gyógyszeripar tiltakozott az adótörvény 

ellen, mert a kannabisznak igen sok orvosi-gyógyászati célú felhasználása volt közismert, 

mégpedig megfigyelhető mellékhatások nélkül. Dr. William Woodward, aki egyszerre volt az 

AMA orvosa és ügyvédje, a szövetség nevében így tiltakozott: Gyakorlatilag ezt a törvényt a 

jogalkotók tudatlansága fogadta el, megtagadva a világ egyik legcsodálatosabb gyógyszerét, 

különösen most, amikor kezdik felfedezni, hogy a kannabisz melyik összetevője aktív. Woodward 

elmondta a bizottságnak, hogy az egyetlen oka annak, hogy az AMA nem kezdett el hamarabb 

tiltakozni a törvény ellen, hogy senkinek fogalma sem volt, hogy a „gyilkos gyom” a kérdésben 

egy és ugyanaz, mint az Amerikában több mint 100 éve az orvosi közösség által különböző 

betegségek eredményes kezelésére teljes biztonsággal használt kannabisz. Anslinger sietve 

felmondott Dr. Woodward-nak és az AMA-nak is, valamint a teljes kongresszusi bizottságnak, de 

utóbbinak hamarosan megbocsátott. 



Ettől az időponttól fogva a kannabisz – a kender és a marihuána is – 100%-ban törvénytelen 

(illegális), és nem végeztek további orvosi vizsgálatokat és kísérleteket közel 30 éven át 

világszerte ennek a gyógyszernek az amerikai „démonizálása” miatt. Amerikát becsapták a kender 

elképesztő, bámulatos előnyeinek elhallgatásával! Végül 1964-ben Raphael Mechoulam 

professzor és kollégája, Yechiel Gaoni, az izraeli Weizman Tudományos Intézettől izolálta, 

analizálta és szintetizálta a cannabis növényt fő pszichoaktív összetevőjét a tetrahidrokannabinol-

t vagy röviden THC-t. Ruth Gallily a jeruzsálemi Héber Egyetem immunológia professzor 

asszonya pedig a kannabisz másik fő alkotóelemét tanulmányozta, ami a cannabidiol, vagy 

röviden CBD néven ismert. A CBD nem pszichoaktív, és úgy tartják róla, hogy egy erős 

gyulladáscsökkentő és szorongás-gátló hatóanyag. Izraeli kutatók azt állítják, hogy a CBD 

előnyösen hat a legkülönbözőbb betegségekre és állapotokra (beleértve, de nem kizárólagosan 

korlátozva az alábbiakra): a stressz-betegségek, PTSD (poszttraumatikus stressz rendellenesség), 

a rák, ízületi gyulladás, migrén, krónikus fájdalom, számos neurológiai rendellenességek, 

szívroham után felépülés és még sorolhatnánk. A 84 éves Mechoulam professzor egy interjúban 

kijelentette, hogy ő már évek óta sürgeti a termelőket, hogy nemesítsenek kisebb THC tartalmú 

és nagyobb CBD tartalmú kannabiszt. (Ez a nem orvosi marihuána termesztőknek nem igazán állt 

érdekükben, mert a CBD-nek nincsenek pszichoaktív hatású tulajdonságaik.) Figyelembe véve 

Mechoulam professzor javaslatát, a kormány jóváhagyta egy orvosi marihuána farm létrehozását 

(Tikkun Olam), ahol elkezdtek dolgozni egy magas CBD és alacsony (vagy 0) THC tartalmú a 

kannabisz törzs nemesítésén. Éveken át tartó gondos nemesítést követően kifejlesztették az 

Avidekel-t, amely kannabisz törzs gazdag CBD-ben, de alig vagy egyáltalán nem tartalmaz THC-

t. Ez az áttörés több tízezer izraeli számára tette lehetővé, hogy élvezhesse a CBD egészségügyi 

előnyeit, hasznát.  

A kenderben rejlő lehetőségek újra felismerése és elismerése 

2003-ban az Amerikai Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma 

nyújtott be amerikai egyesült államokbeli CBD szabadalmat (# 6630507), amely magában foglalja 

a különböző neurodegeneratív és gyulladásos betegségek CBD-vel történő kezelését. A szövetségi 

bíróság 2004. február 6-án kelt, 03-71366 és 03-71693 sz. ítélete szerint minden amerikai 

állampolgár legálisan használhat CBD-t (ipari kenderből kivont magas CBD tartalommal és a 

törvény szerint megengedett mennyiséget meg nem haladó THC tartalommal). Hinnünk kell az 

"agymosott" amerikai orvostársadalom feleszmélésében (1937-es Marijuana Tax Act követő 

években a kannabiszt nem használhatták gyógyszerként). Csak most kezdik felismerni a 

kannabisz jelentőségét, amikor rádöbbennek arra, hogy miket tudtak az elődeik már 100 évvel 

ezelőtt. CBD olaj egyszerűen a legizgalmasabb eredményt hozta a jelenlegi gondolkodásmódban 

a kannabiszt illetően. Hitük szerint a CBD olaj nem negatív vagy törvénytelen, illegális dolog, 

viszont meg kell szokniuk, magukévá kell tenni a gondolatot, hogy annak számos egészségügyi 

előnyét használják is a gyakorlatban. Ahogy Dr. Sanjay Gupta (CNN) vizsgálati jelentésének 

eredménye is kifejti, teljesen megváltoztatta az álláspontját az orvosi marihuána, a kannabisz és a 

kender tekintetében. (A kutatási megbízatása előtt úgy gondolta, hogy az embereknek csak az 

orvosi marihuána garantál magas CBD tartalmat). Dr. Gupta bemutatta a CBD csoda történet az 

ő különleges "Fű/Gyom" című dokumentumfilm-sorozatában, amely 2013-ban került először 

adásba. A világ megdöbbent, amikor konkrét személyeken keresztül bebizonyította a CBD olaj 

pozitív hatásait az emberi egészségre. Az "Oprah"- ból ismert, jelenleg saját TV show gazdája, 

Dr. Mehmet Oz, valamint az ABC News egészség és orvosi rovat vezető szerkesztője, Dr. Richard 

Besser is meggyőződött a CBD előnyös tulajdonságairól. 

Fedezd fel a CBD kenderolaj lenyűgöző tulajdonságait! Keress további információt az interneten! 



Mire jó a kava-kava?  

A kava-kava (Piper methysticum) vagy mámorbors a Csendes-óceáni szigetvilágban több mint 3000 
éve ismert. A borsféle növény gyökértörzsének, illetve az abból készült kivonatoknak fontos szerep 
jutott a vallási ceremóniákon és a gyógyításban egyaránt. Európában anxiolitikus hatása miatt 
közkedvelt és gyakran alkalmazott szer a kava-kava. A kavalakton tartalmú drog stressz és feszültség 
oldására, álmatlanság kezelésére, illetve a menopauza kellemetlen panaszainak orvoslására 
alkalmazható. 

Alkalmazási tudnivalók 

A maximális napi dózist 120 mg kavapironban határozzák meg. A kezelés javasolt időtartama egy 
hónap, maximális hossza két hónap lehet. A kava-kava tartalmú szereket csak 18 éves kor felett 
szabad alkalmazni. A gyógyszer-interakciókra tekintettel a növényi anxiolitikum és a CYP2D6 
szubsztrátjaiként metabolizálódó hatóanyagok, májtoxikus gyógyszerek, béta-blokkolók és 
antidepresszívumok egyidejű alkalmazása kerülendő, csakúgy, mint a kezelés alatti 
alkoholfogyasztás. A kava-kava tartalmú szerekkel végzett terápia során és annak befejezésekor a 
májenzimszinteket ellenőrizni kell. A kezelés alatt fellépő, májkárosodásra utaló tünetek – így a bőr 
és a szemek sárgás elszíneződése, rendellenesen sötét vizelet, hasi fájdalom vagy étvágytalanság – 
esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a terápiát meg kell szakítani. 

Kultikus növény 

A csendes-óceáni szigetvilágban legalább 3000 éve ismerik és használják kultikus és gyógyászati 
célokra a kava-kava nevű növény gyökerét. A növényt panaceának tekintették, és húgyúti 
megbetegedéseket, köhögést, bőrbetegségeket, sőt gonorrhoeát is gyógyítottak (próbáltak 
gyógyítani) vele. A növény vallási ceremóniákban betöltött szerepe azonban jelentősebb volt: a 
gyökérből készült ital elfogyasztása utáni megváltozott tudatállapotban a bennszülöttek a 
szellemvilággal léptek kapcsolatba. A kultikus szerep mellett a kava a társas összejövetelek italává is 
vált, és hasonló szerepet töltött be, mint kultúránkban a bor. A vallási szertartásokon szűz lányok által 
megrágott gyökérből, kókusztejjel és vízzel készült az ital. Természetesen ma már egyszerűbb és 
higiénikusabb elkészítési módok ismertek. Az ital először összehúzó és zsibbasztó érzést vált ki a 
szájnyálkahártyán, amit megnyugvás, ellazulás követ, valamint csökken a szorongás és a 
fáradtságérzet. A kava fogyasztása megkönnyíti az elalvást, amelyet pihentető alvás követ. 

 
A kava története 

A kava nevű növényt Európában 1768 óta ismerik. James Cook első csendes-óceáni expedícióján 
Johann Georg Forster írta le részletesen a növényt, és tőle származik a ma is használt Piper methysti- 
cum név. A név első tagja arra utal, hogy a kava a borsfélék családjába (Pipericaceae) tartozó cserje, 
a methysticum pedig a görög methusztikosz szóból (bódító ital) származik. A svéd botanikus leírta a 
növény bódító hatását és tradicionális gyógyászati felhasználását is, ez azonban a XIX. század végéig 
egyáltalán nem hozta lázba a nyugati gyógyászat képviselőit. A kava 100 évvel ezelőtt kezdődött 
története elején húgyúti és nemi betegségek szereként vált ismertté, majd egyre inkább a központi 
idegrendszeri indikációk kerültek előtérbe. A növény farmakológiai vizsgálata az 1960-as években 
kezdődött, az eredmények azt bizonyították, hogy a kava hatásos és biztonságos anxiolyticum.  

https://saman.org.hu/tabu-legalis-drogok/


Ezt alátámasztotta az is, hogy a csendes-óceáni szigetvilágban évezredek óta használták eredménnyel 
és jelentős mellékhatások nélkül. Hosszú ideig tartó kava fogyasztás esetén pellagrához hasonló kava-
dermopathia alakul ki. A bőr reverzibilisen elszíneződik és hámlik. Az elváltozás azoknál alakul ki, akik 
a kavát élvezeti szerként, a terápiásnál nagyobb dózisban, hosszú ideig fogyasztják. A kava fogyasztás 
mellékhatásaként enyhe emésztési panaszokról és látászavarról is beszámoltak. A növény terápiás 
alkalmazása esetén a tudatállapot nem változik meg. 

Hatóanyagok és hatásmechanizmus 

Egy gyógynövény akkor válhat sikeres gyógyszerré, ha sikerül azonosítani a hatásért felelős 
anyagokat, és standardizált készítményeket állítanak elő belőle. A legújabb eredmények szerint úgy 
tűnik, a kava esetében ez nem volt elegendő. A kilencvenes években 18 laktonszármazékot 
azonosítottak a növényből, és rövidesen bebizonyosodott, hogy ezek a vegyületek fejtik ki az 
anxiolyticus hatást. Megállapították, hogy 60-120 mg laktont tartalmazó kivonat szükséges az 
anxiolyticus hatás kialakulásához. Az in vitro és állatkísérletek elvégzése során több elmélet született 
a kavalaktonok hatásának mechanizmusáról. Az anxiolyticus (és a mérsékelt analgetikus) hatást 
részben a feszültségfüggő nátrium-csatornák blokkolásának és a kalcium-csatornák gátlásának 
tulajdonították. A noradrenalin visszavétel gátlása kétségkívül hozzájárul a központi idegrendszeri 
hatáshoz. Bizonyítást nyert, hogy a laktonok nem kapcsolódnak közvetlenül a benzodiazepin és a 
GABA receptorokhoz, viszont fokozzák a gamma-aminovajsav kötődését. A MAO-B enzim reverzibilis 
gátlása részleges antidepresszáns hatást sejtet. Az enyhe euforizáló hatás feltehetőleg a 
mesolimbicus dopaminerg neuronok aktiválása révén jelentkezik. Hat placebo-kontrollos, kettős-vak, 
randomizált vizsgálat metaanalízisében a kava hatásos anxiolyticus szernek bizonyult. A növényi 
kivonat szignifikánsan hatékonyabban csökkentette a tüneteket, mint a placebo. A vizsgálatok során 
enyhe és múló (többnyire gastrointestinalis) mellékhatásokat figyeltek meg, amelyek függetlenek 
voltak az alkalmazott dózistól. A kilencvenes évek elején több ezres betegpopulációval elvégzett 
biztonságossági és tolerálhatósági vizsgálatok nagyon kedvező, 1,5-2,3%-os mellékhatás-
gyakoriságról számoltak be. Toleranciafokozódást nem figyeltek meg. 

Veszélyes növény? 

A viharfelhők 1998-ban kezdtek gyülekezni, amikor megjelentek az első cikkek a kava májkárosító 
hatásáról. Az esetek többségében a májfunkciók romlása visszafordítható volt, azonban néhány 
esetben májátültetésre volt szükség. 2002 végéig összesen 78 beteg esetében számoltak be a kava 
hepatotoxikus hatásáról. A tények amellett szóltak, hogy a kava nem biztonságos, és ennek 
megfelelően be is tiltották alkalmazását az Európai Unióban, Magyarországon nem volt veszélyes 
növény.  

Májkárosodást okozhat 

A British Journal of Clinical Pharmacology című folyóiratban 2007-ben részletes összefoglaló 
közlemény jelent meg a kava-kava készítményeinek bevonása kapcsán. E szerint világviszonylatban 
mintegy 100 májkárosodás-esetről igazolták, hogy összefüggésben állt a kava-kava készítmények 
alkalmazásával, ennyi mellékhatás-jelentés pedig számos korábbi esetben is elegendő volt egy-egy 
jelentősebb gyógyszer kivonásához. A BfArM 2002-ben a kava-kava, illetve a kavain tartalmú 
készítmények forgalmazását 32 németországi májkárosodásos esetre hivatkozva vonta vissza, 
amelyek mindegyike összefüggésben állt a mámorbors alkalmazásával, sőt néhány esetben a 
hepatotoxicitás halálos kimenetelűnek bizonyult. Az értékesítési adatok alapján ez azt jelenti, hogy 
60–125 millió adag kava-kava bevételére esik egy jelentett májkárosodásos eset. 

https://saman.org.hu/iboga-yohimbe/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2048557/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2048557/


Két, viszonylag kisszámú önkéntes (7078) bevonásával végzett kontrollos vizsgálat alapján a napi 
120–150 mg kava-kava kivonat szedése egyetlen esetben sem okozott májkárosodást. 

A kava-kava készítmények forgalmazásában érintetteken kívül a tudományos körökben is sokan úgy 
vélték, hogy a forgalmazást betiltó gyógyszerhatósági döntés eltúlzott válaszreakció. 
Valószínűsíthető, hogy a kava-kava szedésével összefüggésbe hozható májtoxicitás nem kizárólag a 
kava-kava alkalmazásának a következménye, hanem az azzal egy időben fogyasztott alkohol, illetve a 
vele párhuzamosan szedett egyéb gyógyszerek, illetve gyógynövények is szerepet játszhatnak a 
súlyos, esetenként fatális kimenetelű májkárosodás kialakulásában. Így például a kava-kava 
orbáncfűvel való együttes alkalmazása a hepatotoxicitás fokozódásához vezethet. A kava-kava 
enzimgátló tulajdonsága (a citokróm-P450 enzimrendszer CYP2D6 izoenzimjét gátolja) az egyidejűleg 
alkalmazott egyéb gyógyszerek plazmakoncentrációjának emelkedését okozhatja. 

Vannak, akik a májkárosodás hátterében az importált szer minőségi hibáját – valamilyen toxikus 
szennyező vegyület jelenlétét – feltételezik, míg mások szerint a modern kava-kava készítmények 
előállításánál alkalmazott alkoholos vagy acetonos extrakciós technológiában keresendő az esetleges 
májkárosodás oka. A csendes-óceáni térség őslakosai ugyanis rendszerint a drog vizes kivonatait 
használják, látszólag nemkívánatos hatások nélkül. Más vizsgálatok ennek ellentmondva a májfunkció 
változását igazolták mind szerves, mind vizes kivonatok fogyasztása esetén. A rendelkezésre álló 
tudományos eredmények összegzése alapján a kava-kava májtoxicitása nem zárható ki, jóllehet 
ennek létrejöttében egyéb faktorok is közrejátszhatnak. 

Tévedés történt! 

A csendes-óceáni bennszülöttek körében nem alakult ki hepatotoxikus mellékhatás, mindössze a 
kava-dermopathiáról számoltak be. Az Ausztrália északi részén élő bennszülöttek körében elvégzett 
epidemiológiai vizsgálatokban is az igazolódott be, hogy a terápiásan alkalmazott dózis 10-50-
szeresének elfogyasztása sem jár májkárosodással. A terápiás dózis többszörösét fogyasztó 
bennszülötteknél miért nem alakul ki hepatotoxikus mellékhatás? A vizsgálatok során 
bebizonyosodott, hogy a citokróm P450 enzimrendszer több izoenzimjét is gátolják a kavalaktonok. 
Az is világossá vált, hogy a laktonokat is a CYP-rendszer egyik enzimje metabolizálja, amelynek 
kimerülése esetén glutationnal konjugálódva ürülnek ki a vegyületek a szervezetből. Mindezekből 
következett, hogy glutation hiány esetén a májban felszaporodnak a laktonok, és az enzimek 
gátlásával és közvetlen módon is hepatotoxikus hatást fejtenek ki. Az igazi áttörést azonban az 
jelentette, amikor kiderült, hogy a tradicionális módon előállított kava ital nagy mennyiségű 
glutationt tartalmaz, míg az extraktumok ennek a mennyiségnek töredékét sem tartalmazzák.  

A hagyományos módon elkészített kava tehát a hatóanyagon kívül a metabolizmushoz szükséges 
glutationt is tartalmazta. 

 
 
Mégis biztonságos? 

A kava készítmények glutation tartalmának azon betegek esetén van jelentősége, akiknek májfunkciói 
nem tökéletesek és/vagy a májuk glutation tartalma nagyon alacsony. Normál májfunkcióval 
rendelkezők esetén minden bizonnyal nem jelenthet problémát a kivonat alacsony glutation 
tartalma, és feltételezhető, hogy a májkárosodást szenvedett betegek esetén a háttérben nem 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11994028/


diagnosztizált májfunkciókárosodás állt. Alaposabb elemzés után az is kiderült, hogy a májkárosodást 
szenvedett 78 beteg közül mindössze 4 esetében valószínűsíthető a kava szerepe a károsodás 
kialakulásában. A legpesszimistább számítás (ha elfogadjuk, hogy a 78 eset mindegyikében a kava 
volt felelős a károsodások kialakulásáért) szerint is egymillió napi adag esetén csupán 0,3 esetben 
alakul ki májkárosodás, míg a leggyakrabban alkalmazott benzodiazepinek esetén ez a szám 0,9-2,12 
között van. Az elmúlt néhány év vizsgálatainak eredményeként világossá vált, hogy megfelelő 
elővigyázatossággal a kava tartalmú készítmények biztonságosan alkalmazhatóak. Normál 
májfunkciók és szükség esetén glutation bevitel megelőzheti a májkárosodások kialakulását. 
A „kava botrány” hozzájárult ahhoz, hogy a növénnyel kapcsolatos félelmek, hiedelmek 
tisztázódjanak. Az OGYI-nál jelenleg folyik a kava kivonatának gyógyszerként való törzskönyvezése, 
tehát a növény készítményeivel hamarosan a patikák polcain találkozhatunk. Fontos tehát tudni, hogy 
a kava kivonat reális alternatívája lehet a szintetikumoknak, és alkalmazása kevés kockázattal jár. 
Piacra kerülésének legnagyobb veszélyét az adja, hogy enyhe euforizáló hatása miatt valószínűleg 
rövidesen visszaélések tárgyává válhat. Megfontoltan és indokolt esetben rendelve azonban 
szélesítheti a jelenleg kapható anxiolyticumok palettáját. 

Mit gondol a gyógynövényszakértő? 

Dr. Csupor Dezső, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának elnöke 
és a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetének adjunktusa 
szerint várható volt, hogy előbb-utóbb változik a növénnyel kapcsolatos hatósági álláspont. Ma már 
azonban világos, hogy a kava alkalmazásának kockázata jócskán elmarad sok más, hasonló céllal 
gyógyszerként forgalomban lévő hatóanyagé mögött. Egymillió napi adag esetén a hepatotoxicitás 
gyakorisága 1 alatti, míg a leggyakrabban alkalmazott benzodiazepinek esetén ez a szám 0,9–2,12 
közötti. Ráadásul ma már azt is tudjuk, hogy milyen esetben fokozott a májkárosodás kockázata, s ezt 
figyelembe véve a kava alkalmazásának haszon–kockázat aránya kedvező. Mindez persze csak akkor 
érvényes, ha a felhasznált termék megfelelő minőségű. Jóllehet az interneten könnyedén 
beszerezhetők különféle kava tartalmú termékek, ezek egyike sem gyógyszer, s minőségük, 
biztonságosságuk sem garantált. 
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Tudásbázis: 

Kannabisz: a kender latin neve, az 1800-as évek közepétől az 1940-es évek 

közepéig Amerikában és Európában is gyógyszerként és 

gyógynövényként tartották számon. 

Marihuána:  a szárított, megtermékenyítetlen kendervirágzat (szleng). 

THC:  a kannabisz tudatmódosulást előidéző összetevője. 

CBD:  a kannabisz tudatmódosulást nem okozó összetevője. 

Hasis:  a kannabisz mirigyei által termelt gyanta (kief). 

Orvosi marihuána: orvos által felírt marihuána, betegségek kezelésére. 

MCT:  közepes láncolatú zsírsavak, a kókuszolaj egyik összetevője. 

HIV:  emberi immunhiány-előidéző vírus. 

AIDS:  szerzett immunhiányos tünetegyüttes. 

Homeosztázis: Az élő szervezetnek a változó külső és belső körülményekhez való 

alkalmazkodó képessége, amellyel önmaguk viszonylagos biológiai 

állandóságát biztosítják. 
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