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         MOTO: Este o distanță mare între 
datele științifice despre Canabis și cele 
cunoscute de public. Prof. H. Cavin - 

Harvard University 

    Introducere 

     Canabisul este o plantă cunoscută și 

consumată de multe din civilizațiile antice. În 

secolul XVIII era folosită în bolile sexuale, 

turbare și boli reumatice dureroase pentru ca la 

începutul secolului XX Statele Unite să 

stăvilească utilizarea lui declarându-l drog 

ilegal, fapt adoptat de toate statele din vestul 

Europei.  

    Starea actuală a canabisului  

       Produsul obținut din planta Canabis poartă 

numele de Marihuana. Conținutul chimic al 

marihuanei este un complex de ~150 de 

substanțe canaboide și ~100 de substanțe 

fitocanaboide. Complexitatea chimică a 

marihuanei variază de la un produs la altul, în 

funcție de recoltă, de condițiile climatice din 

timpul cultivării (căldură, ploi, sistemul de 

irigație, îngrășăminte utiliozate), de procesul de 

extracție. Procesul de păstrare modifică la 

răndul lui conținutul în funcție de condițiile și 

timpul scurs de la terminarea procesului de 

extracție și până la ingerare. Până în prezent au 

fost purificate 62 de canaboide și 23 de 

fitocanaboide, restul de componenți nu sunt 

încă identificați. Ultimul identificat poartă 

numele de THCP, de 30 de ori mai puternic 

decât tetra-hidro-carabinul (THC) cel mai 

cunoscut psihoactivant al canabisului. 

Complexitatea chimică a marihuanei și 

permanentul ei proces de schimbare prin 

decarboxilări și modificări ale conținutului 

acid, precum și existența unui număr de zeci de 

substanțe încă neidentificate, nu permite ca 

drogul să poarte numele de medicament. Deci 

noțiunea de: ”tratat cu canabis medicinal” 

trebuie înlocuită cu noțiunea de ”consumator 

de canabis medicinal”. Medicii care au primit 

dreptul de a recomanda canabis medicinal au 

participat la un curs de pregătire și inițiere. Dar 

din păcate, conform celor prezentate medicul 

care prescrie canabis medicinal, nu cunoaște 

suficient ce anume a prescris solicitantului.  

În consecință bolnavul nu consumă  un 

medicament, ci un aliment. Iar când un 

medicament devine aliment înseamnă că omul 

este dependent și este obligat să se elibereze de 

el. Când canabisul sau marihuana sunt 

consumate ca alimente, legalizarea lor 

înseamnă  legalizarea  consumului  de  drog.  

 

 

     

  În luna Iulie 2018 parlamentul Israelian 

a aprobat un proiect de dezincriminare a 

Canabisului în Israel. Legea a fost aprobată la 

data de 1 Aprilie 2019. La data de 25 Iunie 

2020 legea a dezincriminat posesia a 50 de 

grame de canabis. Dar de la transformarea 

canabisului din drog în medicament este 

necesară standardizarea, producerea lui 

sintetică si aprobarea comisiei Helsinki care 

autorizeaza experientele pe oameni. Dat fiind 



că zeci de mii de israelieni îl consumă, fiecare 

consumator trebuie supus unei observații 

permanente a efectelor cu elaborarea anuală a 

concluziilor clinice la dispoziția marelui public 

și prezentate la FDA precum și primirea 

aprobării de la FDA a fiecărui produs canaboid 

pus în vânzare. Trebuie precizat că există un 

număr de medicamente de origine canaboidă, 

care au primit aprobarea FDA, cum este 

medicamentul contra epilepsiei Epidiolex.  

    Din complexul de substanțe chimice ale 

canabisului cei mai activi compuși sunt gupa 

tetra-hidro-carabinul (THC) cu efect euforizant 

asupra psihicului (substanțe psihoactive) , care 

provoacă o stare plăcută de bine prin activarea 

a numeroși centri nervoși, între care și nucleul 

accumbens. A doua grupă este canabidiolul 

(CBD) cu efect analgetic foarte folositor contra 

durerilor cronice, aprobate de FDA.  

    Profesorul Rafael Meșulam laureat al 

premiului Israel pentru chimie în anul 2000 

este primul care a izolat THC din planta 

canabis în anul 1964 și a demonstrat efectul ei 

psihoactiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mare a fost surpriza în științele medicale, când 

studiul morfinei a condus la descoperirea unui 

neurotransmitor și a unor receptori existenți în 

creierul nostru pentru morfină, care au fost 

numiți endorfine (adică morfine din interior). 

Același lucru s-a întămplat cu canabisul care a 

condus la descoperirea unui neurotransmitor 

care a fost denumit anadamidă și a unor 

receptori de endocanabinoide. Acest sistem 

numit azi ”sistemul endocanaboid” este amplu 

reprezentat în creierul uman și în corp. Ei sunt 

prezenți în substantia niagra, ganglionii bazali, 

sistemul limbic (autonomic), hipocampus, 

cerebel, sistemul nervos periferic, ficat, glanda 

tiroidă, uter, oase, testicule, splină și sistemul 

gastro-intestinal, deci este foarte răspândit în 

corp. Acest fapt vine să explice efectele 

antalgice ale consumului de canabis în 

fibromialgie, precum și efectele lui într-un corp 

obișnuit cu dozele mai scăzute oferite de corp 

însuși. Deci morfina și canabisul sunt substanțe 

cu care ne naștem în noi. Ingerarea crește, 

poate dublează sau triplează acțiunea de 

activare a receptorilor, obișnuiți cu cantitățile 

mici oferite de corpul nostru. Schimbarea 

procentului normal de anandamide prin 

adausul de marihuana activează întregul sistem 

fiziologic, și creează stări de bine și plăcut, care 

conduc cu ușurință la obișnuință și 

dependență. Este nevoie de cumpănă și 

stăpânire de sine, altfel cădem foarte ușor ”în 

păcat” și nu mai putem trăi fără ele.  

 

     Drogarea 

      Ne aflăm la o răscruce de drumuri în care 

”fenomenul de autodistrugere” întâlnit izolat la 

oameni, poate căpăta forme sociale. La fiecare 

1000 de israelieni unul este ”drogat” cu 

Canabis medicinal.  

    Viața este fenomen biologic foarte complex, 

care are loc în fiecare din cele  37 de trilioane de 

celule (entități independente de viață) a căror 

federația se numește ”corpul omului”. 

Dinamica permanentă a activității celulare are 

loc cu viteze aidoma vitezei luminii, de 

300.000 de km. pe secundă. Viața există în 



limitele unei armonii ”Homeostazie”, limite pe 

care le numim ”normalitate” sau fiziologice. 

Hotarele normalității sunt însă fragile și 

deseori sunt încălcate pentru a reveni ulterior. 

Aceste treceri de frontiere uneori se prelungesc, 

provocând stări de dezechilibru homeostatic, 

între care se numără și bolile.  Aceste stări 

neplăcute se reechilibrează cu ajutorul 

multiplelor mecanisme de armonizare ale 

organismului uman, la care participă și 

sistemul canaboid, precum și sistemul 

endorfinic. Bine înțeles că aportul canaboidelor 

din afară prin ingerarea de canabis aduce un 

aport imediat resimțit ca o plăcere euforizantă 

de om. Mulți dintre cei care ies din armonia 

homeostaziei recurg la canabis și devin 

consumatori. Mecanismul este explicat științific 

(vezi schema de mai jos). 

 

     

Efectele negative ale canabisului ”tendonul lui 

Achile” a consumatorului cronic constă în: 1) 

distorsiunea percepțiilor, adică a vederii, 

auzului, tactului, aprecierii timpului, 

halucinații și delir), 2) modificări cognitive ale 

gândirii și învățării, 3) scăderea memoriei, 4) 

scăderea coordonării, 5) luarea de decizii 

neobișnuite, 6) efecte patologice ca osteoporoză 

și infecții pulmonare. Bine înțeles că doza și 

durata întrebuințării joacă un rol primordial în 

dezvoltarea efectelor negative.  Marijuana 

influențează capacitatea de conducere a 

conducătorilor de vehicule, scăzându-le viteza 

de reacție.      

              Descoperirea efectelor pozitive ale 

canabisului au provocat un val de simpatie, 

care tinde să estompeze din mințile oamenilor 

efectele negative. În anul 1996 Statul California 

a USA legalizează consumul de canabis. 

Canada, Uruguai, Australia, adoptă și ei 

legalizarea astfel că în anul 2017, 28 de state în 

USA și numeroase alte state legalizează 

consumul de canabis. În anul 2018 Institutul 

Farm Bill elaborează patentul ”canabis 

medicinal” un produs canaboid conținănd 3% 

THC. Până azi s-au mai prezentat câteva sute 

de patente de canabis medicinal.  

     Anul 2019 este anul legalizării drogului 

canabis și primele semne ale durerii de naștere 

a canabisului medicinal. Israelul se înscrie de-

acum ca producătorul și consumatorul 

principal de canabis medicinal din lume. 

Legalizarea canabisului îmbracă în esență un 

proces comercial-politic mai mult decât 

medico-social. Din acest motiv asistăm azi în 

Israel la un proces endemic de canabizare care 

în 21,7% din cazuri cuprinde categoria de vârsta 

de 15-18 ani. Absența efectelor negative ale 

canabisului medicinal susținute de medie, s-a 

dovedit ca inexactă și efectele negative între 

care numărul de sinucideri, este fapt (Medical 

Marijuana Laws and Suicides by Gender and 

Age D.Mark Anderson, Daniel I.Rees and 

Joseph J. Sabia 2014). Congresul Asociației de 

Psihiatrie a statului Nevada USA a prezentat un 

raport asupra creșterii sinuciderilor cu 250% la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3736954_10.1177_2045125312457586-fig2.jpg


tinerii consumatori de marijuana între vârstele 

de 10-19 ani. Ingrijorătoare este deasemeni, 

creșterea concentrației de THC de la 3% in anii 

2014 la 4-6% in 2020, a canabisului medicinal 

la unii fabricanți. 

    Comercializarea  

    Comercializarea canabisului este 

răspunzătoare de apariția unui spectru de 

forme de prezentare care mai de care mai 

atrăgătoare: țigări, capsule, bomboane, spray, 

plasture, unguent și picături. Sprayul cu 

carabinol inhalat sau vaporizat are un profil de 

absorbție maximal și o biovalabilitate de 10 la 

35%. Administrația orală are o biovalabilitate 

de aproximativ 6%, cu timpul maxim de acțiune 

între 2 la 6 ore. Biovalabilitatea scăzută este 

atribuită metabolismului ficatului care o 

neutralizează partial și capacității diferite de 

absorbție gastro-intestinală. Cannabidiol (CBD) 

are un timp de absorbție și vârf de acțiune, mai 

rapid de 2 ore. Alternativele de administrare 

sublingual și rectal reduc biovalabilitatea și 

măresc timpul de absorbție.  

     Trebuie clarificat că eticheta de ”medical” în 

numele de Medical Marihuana (MMJ) sau 

Medical Canabis (MC) maschează riscurile 

implicate în consumul canabisului. Creșterea 

de la 20.000 de înregistrați in Israel în 2016, la 

52.152 în 2019 și la 75.000 în anul 2020 și 

100.000 la sfârșitul anului este exponențială.  

 

 

 

 

 

 

 

  Israel a dezvoltat o industrie înfloritoare 

a canabisului medicinal în paralel cu o rețea de 

distribuire oficială prin policlinici, drogherii și 

buticuri, ”Amazon On-Line” și asociații 

canaboide, care a condus la un proces de 

canabizare a tineretului israelian și îi pune 

sănătatea în primejdie.  

    Prețul a 10 grame de canabis medical, doza 

lunară, este între 90 și 360 de shekeli, deci 35 

de grame, înseamnă între 315 și 1260 de șekeli 

pe lună. Astfel încât prețul tratamentului 

continuu de canabis reprezintă un buget lunar 

suplimentar. În ultimele luni adjunctul 

directorului general al ministerului Sănătății s-

a adresat (după cum declară ziaristul Roni 

Linder în ziarul Haaretz ) la fabricanții de 

canabis și la farmacii, fie ale fabricanților fie de 

stat, cu rugămintea de a primi date exacte 

despre prețurile produselor de canabis, în 

scopul de a căpăta tabloul exact al taxelor pe 

venit. Neprimind răspunsurile așteptate, în a 

doua scrisoare a fost semnalat că numai 6 

farmacii, 2 fabricanți și 2 sedii, adică 3% din cei 

ce sunt angajați în comerțul canabisului au 

prezentat dări de seamă și acestea parțiale. În 

consecință în urmă cu o săptămână 

responsabilul cu bugetul și serviciul de control 

al prețurilor din Ministerul Sănătății a trimis o 

scrisoare lui Iuval Teler Hason șeful comisiei de 

control al prețurilor din Minsterul de Finanțe, 

solicitând numirea unei comisii de stabilire a 

prețurilor canabisului, semnalând că, în urmă 

cu o lună,  Tribunalul Suprem a respins cererea 

asociației trataților cu canabis medical de a 

stabili prețurile.  

     Canabizarea populației Israelului, inclusiv a 

tineretului, face ravagii și este lesne de înțeles 

de ce aceasta stabilire este tardivă, neefectivă și 

fără mari șanse de reușită, o mare parte din 

consumatori fiind de acum dependenți.  Vechea 

formă infracțională de procurare de drog a fost 

înlocuită de industriașii cu guler alb. Nu este 

departe ziua în care marii acționari ai 

companiilor Siah Medical Group, Analyst,Gsap, 

Remy, E-Pharma, InterCure, Tof Merom Golan, 

Univo, Canno Med, etc. vor stăpâni pe piețele 
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de desfacere, și sub scutul cuvântului 

”medicinal” vor deveni multimiliardari. Nu este 

departe ziua când titlul de ”medicinal” alias 

canabizarea israelienilor va deveni epidemie 

națională”. Iată de altfel sistemul pazei 

culturilor de canabis, care ajută să înțelegem 

tezaurul care-l ascunde. Paza ultramodernă, 

extrem de sofisticată și extrem de costisitoare. 

 

Sistem de pază ”echipa 3” 

 

                  Control terestru și a aerian  

    În Statele Unite majoritatea consumatorilor, 

produc singuri sau cumpără de la ”dispensarele 

canabis” drogul. Există automate ”Marijuana” 

în multe orașe din USA și Canada. În anul 

2014, organizația start-up Meadow delivra la 

cerere marijuana medicală în San-Francisco 

Bay Area. Canabisul medical American este 

importat în procent de 70% din Anglia și mai 

puțin din Canada și Olanda. Cel mai înalt 

procent de consum din lume fiind de 16 și 18 % 

în Islanda și in Statele Unite ale Americii.  

    În anul 2017, 27% din israelienii între vârstele 

de 18 și 65 de ani au consumat canabis în 

procent de 8,8%, azi au preluat conducerea.   

    Ziaristul Dani Bar-On scoate în evidență 

simțul comercial al fostului prim ministru Ehud 

Barak care cu 39 de ani înaintea legalizării 

canabisului s-a angajat în cultura lui. În ziarul 

”The Marker” din Iulie 2020 (pagina 17) 

Directorul General al Organizației InterCure, 

Ehud Barak, explică importanța legalizării 

canabisului. El anunță unificarea  organizației 

sale cu organizația Kandok, purtătoarea celor 

mai avansate cunoștințe în domeniul 

canabisului și cu potențialul cel mai ridicat de 

dezvoltare. El declară că principala sa 

preocupare ca director al acestor organizații va 

fi de a realiza strategia dezvoltării și lărgirii 

culturilor de canabis pentru a deveni prima din 

lume, bine înțeles păstrând relații strânse cu 

uriașele industrii Tilari și Organigram.    

    În ziarul Haaretz ”The Marker” din 

27.01.2021, la pagina 21, apare articolul  

”Canabisul lui Ehud Barak în drum spre 

Nasdak: acțiunea Andricoid (cooptată de 

InterCure ) a crescut cu 41%”. Fostul prim 

ministru Ehud Barak, care și-a afirmat de o 

manieră meteorică geniul lui în strategia 

militară, face în ziarul amintit următoarea 

afirmație: ”Pe măsură ce știința descoperă 

avantajele medicale ale plantei Canabis, alături 

de modificările regulatorii pozitive, industria 

începe să concretizeze marele potențial 

comercial existent”.  

    Tot în numărul din ”The Marker” din 

27.01.2021, la pagina 12 apare articolul despre 

cartea ”Războaiele Canabisului” cu subtitlul 

”Interdicții și speranțe”  scrisă de fiul unui 

bolnav terminal de cancer, care suferea de 

dureri insuportabile, Tom Vagner. Acesta 

încercă să procure Canabisul presupus să 

potolească suferințele canceroșilor terminali și 

astfel timp de 3 luni se trezește într-o lume a 

Canabisului pe care o descrie ca lacunară în 



ajutorul bolnavilor de cancer terminal. Intre 

altele, descrie cum a trecut un număr de 

comisii cu recomandări călduroase să 

primească canabisul și nu a reușit. Acest fapt 

totuși dovedește existența unui filtru 

promițător în cadrul Ministerului Sănătății, de 

această dată însă greșit utilizat.  

    The Marker anunță veniturile celor 11 

industrii producătoare de canabis. În luna Mai 

a anului 2019, fiul fostului director general al 

companiei farmaceutice Teva Eli Horovitz, 

Haim Horovitz a devenit președintele Societății 

Univo prin investirea a 2,5 milioane de shekeli . 

Univo a încheiat anul 2020 cu un venit de 33,6 

milioane de shekeli. Haim Horovitz este în 

același timp președintele Sectiei Farmaceutice a 

Uniunii Industriașilor . Toți acești magnați ai 

canabisului, care manevrează această plantă de 

larg consum, joacă un rol determinant în 

legalizarea canabisului, factor de care depind 

veniturile societăților lor.  Numărul 

consumatorilor de canabis medicinal a crescut 

din luna Ianuarie 2019 până în Ianuarie 2021, 

cu 85.000 de israelieni, adică cu 160%. 

Încasările companiei de canabis ”InterCure” a 

lui Ehud Barak în anii 2020 și 2021. 

 

Q = milioane de shekeli pe trimestre 

De la data de 1 septembrie 2021 societatea 

”Canabis InterCure” care include și Medical 

Pharma, a fost cooptată în Nasdaq, cea mai 

importantă bursă electronica de valori 

mondiale spre care tind toate industriile 

importante din lume. Ea devine industria 

israeliană reprezentativă pe plan internațional.   

Necesitate imperioasă 

    Consider absolut necesar ca toate resorturile 

implicate în problemele bugetare-financiare ale 

canabisului, adică Ministerul Sănătății, 

Comerțului, Justiției și Finanțelor să adopte o 

”distincție fermă” între bolnavii care necesită 

canabis medicinal ca ”accesoriu esențial” 

rezultat al legalizării, pentru bolnavii din 

spectrul autist, epileptici, HIV-AIDS și de 

formele terminale ale bolilor incurabile între 

care și cancerul.  

Canabisul medicinal prescris în fibromialgie, 

nevroze, schizofrenia, anorexia, reumatism, 

spasme musculare dureroase, tulburări de 

somn, artrite, glaucom, migrena, și alte zeci de 

suferințe, poartă numele de "accesor 

recreațional”. În bolile enumerate prezintă 

riscul de a dezvolta dependența și efectele sale 

secundare, expuse mai sus, și recomandarea lor 

este în responsabilitatea medicilor autorizați de 

a prescrie cu obligația de a supraveghea.  

Toți bolnavii tratați cu canabis "accesor 

recreațional” se află sub responsabilitatea 

organelor Ministerului Sănătății.  

          Profesor Golan Șahar șeful catedrei de 

psihologie a Universității Ben Gurion  declară: 

Canabisul ușureaza, dar este primejdios. Prof. 

Ilan Eizenberg de la facultatea din Tehnion, și 

Dr.Madbri Aielet si-au afirmat deschis teama 

de posibilitatea de a degrada capacitatea de 

concentrare și memorizare a creierului 

consumatorilor de canabis. Referitor la relația 

dintre psihoze și canabis există rezultate egale 

atât despre capacitatea de ameliorare ca și de 

agravare a lor. Studii referitoare la dependență, 

arată că în tratamentul contra durerilor cronice 

ea apare în 16% la opiate față de 11% la 

canaboide (la canaboide este mai mică). 

Fumatul de țigări marihuana prezintă cel puțin 

aceleași efecte negative ca și cel al fumatului de 



țigări în general, deși nu au nicotină, au în 

schimb efectele negative ale canabisului. 

    Concluzie  

    Dacă utilizarea de opiate este un teren 

primejdios, utilizarea de canaboide este un 

teren mai puțin, dar încă, primejdios.  

                         @@@ 

 

 


