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Marihuana nie zmniejsza bólu, ale sprawia,
że łatwiej sobie z nim poradzić

Dzięki doustnym tabletkom z THC (tetrahydrokannabinolem) i aparatowi do rezonansu
naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie dokonali ciekawego odkrycia. Zauważyli, że
psychoaktywny składnik konopi indyjskich nie tyle zmniejsza ból, co sprawia, że ból o tym
samym natężeniu staje się łatwiejszy do wytrzymania.

Marihuana nie działa jak konwencjonalny lek przeciwbólowy. Niektórzy ludzie reagują na nią
naprawdę dobrze, podczas gdy inni w ogóle [...]. Skany mózgu pokazują niewielki spadek aktywności
w rejonach kodujących wrażenia bólowe, a z czymś takim mamy do czynienia np. po podaniu opiatów.
Zamiast tego marihuana wydaje się wpływać w wysoce zmienny sposób na emocjonalną odpowiedź
na ból - opowiada dr Michael Lee.
Lee dodaje, że dotąd nie wiedziano, na jakie aspekty bólu wpływa marihuana i u których ludzi
w długiej perspektywie czasowej korzyści przewyższają potencjalne szkody/skutki uboczne.
W studium jego zespołu wzięło udział 12 zdrowych ochotników (nikt z tej grupy nie miał wcześniej
styczności z konopiami). Przed badaniem obrazowym podawano im 15-mg tabletkę THC lub placebo.
By wywołać ból, w skórę nogi wcierano krem. Była to maść z 1% kapsaicyny albo ponownie placebo.
Uwzględniając wszystkie kombinacje pigułek i kremów, każdy wolontariusz przeszedł 4 testy MRI.
Badanych proszono, by określali intensywność i nieprzyjemność bólu: jak duże pieczenie odczuwali
i jakie jego natężenie byli w stanie wytrzymać. Odkryliśmy, że średnio ludzie na THC nie wspominali
o jakiejkolwiek zmianie wrażeń nocyceptywnych, ale ból w mniejszym stopniu im przeszkadzał.
Choć uśredniony efekt był istotny statystycznie, wśród badanych odnotowano dużą zmienność
międzyosobniczą. Brytyjczycy ujawnili, że na 12 osób tylko 6 wspominało o zauważalnej zmianie
w kłopotliwości bólu.
Zmiana w postrzeganiu nieprzyjemności bólu pokrywała się ze stłumieniem aktywności
przedniośrodkowej części zakrętu obręczy. Warto dodać, że rejon ten powiązano wcześniej
z emocjonalnymi aspektami bólu. Dodatkowo zaobserwowano zmianę aktywności prawego ciała
migdałowatego.
Naukowcy zauważyli, że zakres wpływu THC na wrażenia bólowe można przewidzieć na podstawie
siły połączeń między prawym amygdala a pierwszorzędową korą czuciową. Niewykluczone, że
w przyszłości będziemy mogli przewidzieć, kto zareaguje na marihuanę, ale najpierw musimy
przeprowadzić długofalowe studium z udziałem pacjentów z chronicznym bólem.
Źródło: www.pap.nauka.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/16145.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.

12-08-2022

Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.

12-08-2022

NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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