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Cannabis et Diabetes

ůznými formami diabetického onemocněníé
trpí přes osm set tisíc obyvatel české republiky. Diabetem prvního typu se označuje autoimunitní onemocnění mladších lidí, které
vede k selektivní destrukci B-buněk slinivky břišní.
Následkem je absolutní nedostatek inzulinu, který
snižuje hladinu cukru v krvi, a následná celoživotní
závislost na jeho vnější aplikaci.
Oproti tomu diabetes druhého typu se vyznačuje
neschopností těla využít inzulin, který samo produkuje, buňky si vytvoří rezistenci. Tento typ cukrovky
se objevuje zejména u starších lidí. Mezi hlavní spouštěče nemoci se řadí nezdravý životní styl, nedostatek pohybu a stres. Léčbou je přísná dieta a ústně
podávaná antidiabetika, která zvyšují citlivost tkání
k účinkům inzulinu. Tento typ zcela převládá, trpí jím
kolem 90 % všech cukrovkářů. Kromě cukrovky prvního a druhého typu existují další specifické formy
jako například těhotenský diabetes, který postihuje
až 4 % všech těhotných žen. Podle moderní medicíny je cukrovka nevyléčitelná nemoc a její postupy
se tak zaměřují na zlepšení kvality života pacientů
a předcházení vážným komplikacím tohoto onemocnění (poškození cév a nervů, které může vést až
k oslepnutí nebo amputaci nohou).

V současné chvíli přitom již existuje stále se zvyšující počet vědeckých studií, které prokazují pozitivní vliv kanabinoidních látek na průběh této nemoci.
CBD (kanabidiol) a CBN (kanabinol) mají schopnost
neutralizovat reakce těla na výraznější výkyvy množství cukru v krvi. Další kanabinoid s velkým (a do
značné míry stále neprozkoumaným) léčebným
potenciálem THCV (tetrahydrokanabivarin) pomáhá
zvyšovat citlivost tkání na inzulin a zároveň chrání
buňky, které tento hormon v těle vytvářejí. O potenciální využití kanabinoidů pro léčbu cukrovky se
zajímají i farmaceutické firmy. Společnost GW Pharmaceuticals nedávno oznámila úspěšné dokončení
druhé fáze studie, která zkoumala vliv synteticky
připraveného léku obsahujícího kanabinoidy na pacienty s cukrovkou druhého typu.
Na internetu lze najít nepřeberné množství svědectví lidí, kterým konopí dokázalo zlepšit život
s cukrovkou účinněji než jakékoli konvenční formy
léčby. Jsou popsány i případy, kdy užívání konopných
produktů pomohlo diabetikům prvního typu snížit
nebo dokonce úplně vysadit inzulin. Existuje mnoho
případů „zázračných” uzdravení končetin cukrovkářů, které podle ošetřujících lékařů již nebylo možné
zachránit. Stále více matek také podává svědectví

o tom, jak svou těhotenskou cukrovku dokázaly zcela neutralizovat jen díky užívání konopné pryskyřice.
V případě, že sami chcete začít užívat konopí,
rozhodně doporučuji tento záměr oznámit svému
diabetologovi. Jako vždy začněte nejprve menšími
dávkami a postupně je zvyšujte. Pomocí glukometru
pravidelně sledujte hladinu cukru a podle potřeby
snižte nebo vysaďte dávky svých léků nebo inzulinu.
Svědectví, které popisuje znovuobnovení produkce
inzulinu u diabetika prvního typu je k přečtení na
stránkách Ricka Simpsona, www.phoenixtears.ca.
Další zajímavé
informace nejen o cukrovce nejdete
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také na magazin-legalizace.cz.
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Přijďte se dozvědět, co je léčivé konopí
a jak funguje v lidském těle. Zjistíte také, jak si ho
snadno a legálně vypěstujete, následně správně
sklidíte, zpracujete a využijete.
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Každý získá vzorek semínek léčivého konopí.
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Lékařka s pětiletou praxí v poradenství lidem,
kteří tuto rostlinu s úspěchem využívají
pro své uzdravování.
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Magazín, který vám rozšíří zorničky

CHCETE SE LÉČIT KONOPÍM
NEBO SE JÍM UŽ LÉČÍTE?

Ptejte se svého
lékaře a čtěte
magazín Legalizace
Novinky, odborné studie, návody na léčebné preparáty,
příběhy pacientů, rady lékařů a další informace ze
světa léčby konopím.
Magazín koupíte v síti traﬁk po celé České republice nebo si ho
můžete předplatit na www.magazin-legalizace.cz
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