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“Medical cannabis – compendium of pharmacist’s knowledge” – a practical 
commentary on compounding medications

Medical cannabis is a new topic for Polish pharmacists. By now, 
knowledge about their properties, therapeutic effects or the form 
of drugs prepared from them was not essential in pharmaceutical 
practice. Knowledge about the properties of hemp in the form of dried 
herbs as a pharmaceutical raw material is necessary for the proper 
preparation of a prescribed drug. Publications and guidelines in the field 
of applied pharmacy, allow to avoid mistakes and to prepare medicines 
of adequate quality. The aim of this article was to provide comments on 
previously published manuscript – “Medical cannabis – compendium of 
pharmacist’s knowledge”. A number of practical guides were proposed 
that may be useful for pharmacists preparing drugs from medical 
cannabis or planning to undertake this task.
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Wstęp

Do niedawna wiedza na temat konopi medycz-
nych i ich właściwości leczniczych była raczej 
ciekawostką dla polskich farmaceutów. Powo-
dem tego stanu rzeczy był brak możliwości ich 
legalnego stosowania przez pacjentów w Pol-
sce. Jednak wprowadzone w lipcu 2017 r. zmiany 
w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2017 poz. 1458) umożliwiły dopuszcze-
nie do obrotu ziela konopi innych niż włókni-
ste, jako surowca farmaceutycznego, a w konse-
kwencji ich stosowanie w lecznictwie. Sytuacja ta 
wymaga przygotowywania opracowań przybli-
żających ten temat pracownikom aptek. Opubli-
kowany w „Farmacji Polskiej” artykuł „Konopie 
medyczne – kompendium wiedzy farmaceuty” [1] 
porusza podstawowe kwestie dotyczące dostęp-
ności produktu, substancji czynnych występu-
jących w konopiach i dróg ich podania do orga-
nizmu. Nie wyczerpuje on jednak tematu suszu 
jako surowca do sporządzania leków receptu-
rowych oraz zasad postępowania podczas przy-
gotowywania postaci leku do wydania pacjen-
towi. Poniżej przedstawiono szereg praktycznych 
komentarzy, które mogą być przydatne przy spo-
rządzaniu leków recepturowych z suszu konopi  
medycznych.

Sporządzenie leku recepturowego 
z surowca – uwagi praktyczne

Za jakość leku recepturowego przygotowa-
nego z suszu konopi innych niż włókniste odpo-
wiada farmaceuta, który sporządza go z surowca 
dopuszczonego do obrotu jako środek odurzający 
z grupy I-N (recepta Rpw) [2]. Z punktu widze-
nia przepisów prawa, uzupełnionych o wytyczne 
„Farmakopei Polskiej XI”, wydanie pacjentowi 
ziela konopi w postaci surowca farmaceutycz-
nego, w oryginalnym opakowaniu producenta, 
jest postępowaniem nieprawidłowym, ponieważ 
czynność ta nie ma znamion sporządzenia leku 
recepturowego. Według farmakopealnej mono-
grafii „Leki sporządzane w aptece”, za sporządze-
nie leku recepturowego uznaje się m.in. „rozdo-
zowywanie lub przepakowanie leków gotowych, 
produktów pośrednich lub substancji, a także 
oznakowanie/zmianę oznakowania pojemników 
leków” [3, 4]. W związku z tym zapisem, mini-
malnym wymaganiem w kwestii sporządzenia 
leku recepturowego z suszu konopi powinno być 
przepakowanie surowca do szczelnego opakowa-
nia własnego apteki, np. specjalnie do tego prze-
znaczonych pojemników, dostępnych w ofertach 
producentów sprzętu recepturowego [5], wypisa-
nie odpowiedniej etykiety i w tej formie wydanie 

leku pacjentowi. Ze względu na wysoką higro-
skopijność suszu i możliwość rozwoju drobno-
ustrojów, nie zaleca się wydawania go pacjentowi 
w torebkach papierowych lub opłatkach skrobio-
wych, stosowanych do przechowywania proszków 
dzielonych. Wydając surowiec w opakowaniu wła-
snym apteki, unika się także pośredniego wspie-
rania procederu handlu zużytymi, oryginalnymi 
opakowaniami surowców i wykorzystywania ich 
do sprzedaży tzw. „marihuany rekreacyjnej” jako 
konopi leczniczych [6].

Wiedza na temat surowca jest niezbędna do 
unikania błędów przy sporządzaniu postaci 
leku. Surowiec stanowią kwitnące, żeń-
skie okazy konopi. Główne substancje czynne, 
Δ9-tetrahydrokannabinol (THC) i kannabi-
diol (CBD), znajdują się m.in. w żywicy gruczo-
łów włoskowatych (trichomy), pokrywających 
listki wiechy kwiatów żeńskich, tzw. głowa-
czy [7, 8]. Uszkodzenie włosków, np. na sku-
tek ucierania surowca w moździerzu, prowa-
dzi do uwolnienia żywicy, zgromadzenia jej 
w porach i na ściankach moździerza, a w kon-
sekwencji do utraty części substancji czynnych. 
Biorąc pod uwagę wysokie ceny surowca, jest to 
postępowanie niekorzystne dla pacjenta. Suro-
wiec powinien zostać wydany pacjentowi w for-
mie nienaruszonej lub wstępnie rozdrobnionej, np. 
w dłoniach zabezpieczonych rękawicami ochron-
nymi, a następnie zostać właściwie rozdrob-
niony bezpośrednio przed zastosowaniem przez 
pacjenta, np. za pomocą specjalnych plastikowych  
młynków.

Właściwa droga podania leku 
recepturowego w postaci suszu – 
informacja dla pacjenta

Zalecaną i najbardziej efektywną metodą stoso-
wania leku jest podanie wziewne, poprzez wapo-
ryzację. Innym, mniej korzystnym sposobem, jest 
spalenie, któremu towarzyszy jednak wydzielanie 
m.in. substancji smolistych, działających nieko-
rzystnie na organizm [1]. Farmaceuta realizujący 
receptę na lek z suszu konopi powinien poinfor-
mować pacjenta o prawidłowych sposobach jego 
podawania lub upewnić się, że pacjent wie, jak 
lek stosować. Zalecenie sporządzania domowych 
naparów lub odwarów (tzw. „herbatek”) z surowca 
jest postępowaniem nieprawidłowym, ze względu 
na właściwości substancji czynnych znajdujących 
się w konopiach. Kannabinoidy posiadają silnie 
lipofilowy charakter (logP >4.5) [9], a więc próby 
ekstrakcji suszu wodą doprowadzą do otrzyma-
nia produktu o niskim stężeniu substancji czyn-
nych. Konsekwencją będzie słabszy efekt terapeu-
tyczny lub jego brak.
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Podsumowanie

Wiedza na temat właściwości surowca farma-
ceutycznego w postaci suszu konopi medycznych 
jest niezbędna do prawidłowego sporządzenia leku 
recepturowego. Odpowiednie publikacje i opraco-
wania, a także szkolenia i zdobyte doświadczenie, 
pozwalają na uniknięcie błędów i sporządzanie 
leków o należytej jakości. Fachowe poradnictwo 
oraz instruktaż dotyczący stosowania suszu przez 
pacjenta jest kluczem do osiągnięcia dobrego efektu 
terapeutycznego.
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