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ماهو الحشيش؟ ماهي أهم الموات الفعالة؟
االسترتامات الطبيه المثبته علميا ً
استرتامات أر ى تحت الت اسة
هل تكفى الت اسات األولية؟
احت س من الفخ الجتيت

Dr. Khaled Meselhy Ibrahim
Associate Prof. of Pharmacognosy, FOPCU
انتشرت في اآلونة األخيرة بعض األخبار التي تؤكد وجود أبحاث تثبببت أ
لمخدر الحشيش أو القنب أو البانجو استخدامات طبيه عبديبدت تبك اكبتبشبافب با
حديثاً .ومع انتشار هذت األخبار بدأ يظ ر على الساحة بعض األصوات التي
تنادي بتقني الحشيش لإلستفادة م استخدماته الطبية.
وتماشيا ً مع الحملة القومية ”أنت أقوى من المممرمت ات“ ببرعبايبة صبنبدو
مكافحة عالج األدما والتعاطى والتى تحرص الكلية على البمبشباركبة بب با
ودعم ا ,نعرض فى هذا العدد بعض الحقائب البتبي تبوقبق حبقبيبقبة فبوائبد
الحشيش الطبية وهل هناك أدويه على مستوى العالك مستبخبرجبة مب نبببات
الحشيش وما خطورة عدك تقني استخدام ا.
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ماهو الحشيش؟
ماهي أهم الموات الفعالة؟
يعرف مخدر الحشيش ومشتقاته
(الماريجوانا  -القنب ال ندي -
البانجو) علميا ً بإسك Cannabis
 sativaويعود موطنه األصلي
لل ند وبعض المناط الحارة بشر
أسيا.

االسترتامات الطبية المثبتة علميا ً

استرتامات أر ى تحت الت اسة

وافقت هيئة الغذاء والدواء األمريكية
) (FDAعلى اعتماد مستحقري
مستخرجي م نبات الحشيش وهما
)®)Marinol® & Cesamet
وهي أدويه تؤخذ بالفك بتركيزات
 1مجك  5 -مجك لعالج الغثيا والقيء
وفقدا الش ية الذي يتسبب في ا العالج
الكيماوي لبعض أنواع السرطا .

وعلى جانب آخر توجد بعض األبحاث
التى تعمل على دراسة فعالية الحشيش
في السيطرت على نوبات الصرع والحد
أعراض بعض األمراض مثل
م
اإليدز ومرض التصلب المتعدد
 multiple sclerosisوكذلك عالج
بعض حاالت اإلكتئاب والقل
والت ابات المفاصل ووه العقالت
كك ا هناك بعض األبحاث التى أثبتت
قدرة خالصة الحشيش في وقف نمو
بعض األمراض السرطانيه وتسكي
األالك المصاحبة.

يحتوي البحبشبيبش عبلبى البعبديبد مب
البببمبببواد البببفبببعبببالبببه أهبببمببب بببا مبببادة
TetraHydroCannabinol
) (THCألنبب ببا الببمببسببئببولببة عبب
التأثيرات المبخبدرة لبلبحبشبيبش ألنب با
تدخل الجبسبك عب طبريب البتبدخبيب
وتببمببتببص مببببباشببرة م ب الببرئببة لببى
المستقبببالت البخباصبة ببه فبي البمب
فتحدث التأثيرات المخدرة وأعبراض
ال لوسة.
ومب الببمببواد الببفببعببالببة األخببرى فببى
الببحببشببيببش مببادت Cannabidiol
) (CBDغير أ هذت المادة ليس ل با
تأثيرا مخدرا ً كالمادة السابقة.

هل تكفى الت اسات األولية؟
لكي يتك تسجيل أي مستحقر صيدلى
يجب أ يمر بعدد أربعة مراحل حتى
يتك التأكد م فعاليته ومعرفة اثارت
الجانبية .ت دف المرحلة األولى الى
دراسة تأثيرت فى حيوانات التجارب
وعقب النجاح في ا تبدأ الدراسات
السريرية مع المتطوعي األصحاء
(المرحلة الثانية) ثك مع المرقى
(المرحلتا الثالثة والرابعة) .عقب
اجتياز المستحقر ل ذت المراحل تبدأ
 FDAفى اعتماد المستحقر وتركيزاته
المسموح بتداول ا.
يمك استنتاج ا االستخدامات الساب
ذكرها لك يتك التأكد م فعاليت ا ودرجة
أمان ا حتى اال وبالتالي لك يتك اعتمادها
والسماح بتداول ا.

احت س من الفخ الجتيت
للحشيش العتيت من األثا الجانبية حيث أنه يعمل على تتمي راليا المخ وتلف الكبت ويعت من أحت أسباب االصابة بس طان الجهاز
التنفسي بجانب اثا ه السلبية على المجتمع (المتمن والمحيطين به).
احت س من الفخ ...ا ظ ور بعض النتائج المبشرت بحثيا ً باستخداك تركيزات صغيرة جدا ً م الحشيش اليعطينا الح لتقنينه
واستخدامه على نطا واسع دو رقيب فى العالج .تأكد أنه م يروجو اآل إلستخدامات الحشيش الطبية  -دو استكمال
الدراسات المطلوبه  -هك نفس األشخاص الذي يروجو الحشيش للمدمني  .وغالبا ً ما تقف رلفهم عصابات ومافيا اإلتجا
بمرت الحشيش تحت عباءة العالج من األم اض المستعصية.
وحرصا ً على شبابنا ومجتمعنا ,علينا الوقوف صف واحد لمواج ة هذت األصوات قبل أ تكو البوابة الخلفية للدخول فى دوامة
اإلدما بحجة أ الحشيش مفيد طبيا ً وهي عقيدة معظك المدمني حاليا ً ويروجو ل ا لتبرير ادمان ك وللزج باألخري مع ك فى نفس
الدائرة.
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