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V živé přírodě se nestane nic, 
co by nebylo ve spojení s celkem. 

Johann Wolfgang Goethe 



Zaměření VÚ Cannasan

Výzkumný ústav Cannasan se zaměřuje na 
fytoterapii: 

• výzkum účinků rostlin,

• výzkum účinků kanabinoidů,

• aplikovaný výzkum synergických účinků výluhů, 
extraktů a macerátů bylin a konopí.



Současná situace v léčbě pacientů 

Obecně je současný stav následující: 

• U 20 % pacientů probíhá léčba kurativní, t.j. léčba 
příčin nemocí – např. antibiotika, chirurgie, 
neurochirurgie. 

• U 80 % pacientů se aplikuje pouze léčba paliativní,  
t.j. léčba příznaků. 



Zaměření výzkumu VÚ Cannasan

V našem výzkumu se zaměřujeme na chronická 
onemocnění.

• Chronická onemocnění jsou často vyvolána 
souborem několika příčin.

• U cca 30 % chronických  diagnóz vůbec nejsou 
známy příčiny vzniku. 



Náš preparát Cannasan® 

• V roce 2015 byl vyvinut preparát Cannasan®
(Cannabis Sativa Nuovum). 

• Cannasan® je přípravek na bázi fytoterapie.

• Léčebného efektu je dosaženo synergickými účinky 
přírodních látek, získaných z konopí setého 
a dalších rostlin.



Výsledky v aplikaci preparátu Cannasan® 

• Od roku 2015 do 2019 byly účinky preparátu 
ověřeny u 850 pacientů s 63 různými diagnózami. 

• Úspěšný léčebný efekt nastal u 86.7 % pacientů.  



Kazuistika č.1 – (1. část) 

Muž, r. nar. 1978 , v červenci  2000 utrpěl úraz míchy 
po skoku do vody.

• Dg:  léze míšní  C 4-5  s následnou  spastickou  
kvadruparézou.

• Totální imobilizace , flexní držení HK , extenční 
držení DK , inkontinence.

• Snížená schopnost samostatného dýchání.

• Imobilní, ležící pacient  s prognózou, že jeho stav 
zůstane beze změny. 



Kazuistika č.1 – (2. část) 

Terapie: 

1. Rehabilitace – terapie Vojtovou metodou.

2. Od 1. 10. 2018 začal užívat Cannasan® 2 × denně. 

Průběh: 

• 24. 10. 2018 – necítí se tak unavený, nepotřebuje tolik 
spát, masivní odpověď při terapii.

• 16. 1. 2019 – zesílené reakce při reflexní aktivaci, i na 
dolních končetinách v modelu provokovaného pohybu.
 Jednalo se o MOTORICKOU REAKCI z vyšších řídících úrovní 

centrální nervové soustavy.

 Tato reakce vzhledem k poškození míchy po úrazu NEMĚLA  
NIKDY NASTAT.



Kazuistika č.1 – (3. část) 



Kazuistika č.1 – (4. část) 

Průběh terapie (pokračování) : 

• únor 2019 – přestaly mu padat vlasy, vyprazdňování 
pravidelné a bez čípku.

• srpen 2019 – při reflexní aktivaci se daří 
vyprovokovat dílčí pohybové vzory z NORMÁLNÍHO 
pohybu.

• září 2019 – poprvé se podařilo docílit 
DIFERENCOVANÉHO pohybu  horních končetin 
v obrazu normálních pohybových vzorů. 

• říjen 2019 – pacient cítí pevnější a vědomě 
ovladatelnější horní polovinu trupu.



Kazuistika č.1 – (5. část) 

Současný stav: 

 pracuje na počítači,

 zvládá drobné opravy počítačů vsedě na 
vozíku – tyto práce dělá bez pomůcek pro 
ruce,

 nemá dýchací potíže.



Kazuistika č.2 – (1. část)

Muž , r. nar. 1972, v únoru 2013 nalezen v bezvědomí, 
zvracení, křeče.

• Dg. Ruptura eneurysmatu ACA 1.dx – se SAK.

• Na CT průraz intracerebrálního hematomu s provalením 
do komor.

• Provedena embolizace aneurysmatu  ACA 1.dx.

• Stav pacienta k 26. 4. 2013: při vyšetření zavřené oči, 
krmen kašovitou stravou, špatně polyká.

• Potravu dlouho udržuje v ústech, výrazně apatický, 
tonus spastický, Babinski negat. oboustranně.

• Kvadruparéza, těžší na pravé straně, nemluví.



Kazuistika č.2 – (2. část) 

Průběh terapie 

• 1. 6. 2019 – začal užívat Cannasan®.

• 30. 6. – navazuje oční kontakt s okolím, očima reaguje
na toho kdo mluví, nemá apatický výraz.

• 30. 7. – povolují spasmy dlaní a chodidel, narovná
prsty rukou, narovná prsty na nohou,
postupně mizí velmi silné otlaky na dlaních 
a chodidlech.

• 30. 8. – sedí u stolku, bere si rukou kousky ovoce 
a pojídá je sám, 

– ztratily se mu dekubity.



Kazuistika č.2 – (3. část) 

Průběh terapie – pokračování  
• 20. 9. – aktivně spolupracuje při převlékání na posteli,

přitahuje se na trianglu.

• 30. 9. – sám si bere u stolku kelímek s kávou a pije,
aniž by se polil. 

– přikusuje ke kávě koláč, dokonale 
a důkladně žvýká a polyká.

– chytne do rukou letící míč, tleská dlaněmi.

• 20.10. – sám si rozlupuje mandarinku na jednotlivé
dílky a konzumuje. 

– tichým hlasem dokáže napočítat od 1 do 10.



Kazuistika č.3 – (1. část)   

Muž, r. nar. 1942, počátkem listopadu 2018 začal mít 
obtíže v dutině ústní – měl pocit, že má něco se zuby, 
pocit „slepeného jazyka“, špatně a pomalu mluvil.

• Obj.: atrofie části jazyka

• Únor 2019:
dg. ALS bulbární forma s postižením řeči
Motor neuron disease s postižením v oblasti bulbární a 

hrudní, susp. MND – ALS

• MEP  4. 5. 2019:
Hraniční postižení centrálního motoneuronu pro IDK dist. od C 

míchy a hraniční postižení perif. motoneuronu pro HKK

• červenec 2019: bezvládný jazyk , velmi pomalu a špatně 
mluví, potíže s polykáním , potíže s dýcháním



Kazuistika č.3 – (2. část) 

Průběh terapie: 

• 20. 7. 2019 – začal užívat Cannasan®

• 10. 8. – přestal mít potíže s polykáním, lépe dýchá

• 30. 8. – začal téměř normálně mluvit – hovoří jako
před vypuknutím nemoci

• 30. 9. – aktivně se zajímá o podávaný preparát 
a pravidelně 2 × denně jej sám vyžaduje

– volně dýchá
– je plný optimismu

• 20.10. – při vyšetření bylo konstatováno, že jeho
stav je výrazně lepší, než před rokem



Kazuistika č.4 – (1. část)   

Žena, r. nar. 1952. 

• dg. DM 2. typu od r. 2013. 

• periferní neuropatická bolest nártu DK.

• chronická – nehojící se rána na kořenu palce levé 
DK – tylom.

• opakovaně antibiotika, aplikace kortikoidů, 
koloidního stříbra – bez efektu hojení.

• prognóza: amputace celého palce. 



Kazuistika č.4 – (2. část)   

Původní stav 
30. 6. 2019 – zahájení 
léčby preparátem  
Cannasan®



Kazuistika č.4 – (3. část) 

Průběh hojení chronické rány preparátem Cannasan® 
30. 7. 2019              15. 8. 2019               30. 8. 2019



Kazuistika č.4 – (4. část)   

Stav 30. 9. 2019:  
zaléčená rána



Kazuistika č.5 – (1. část)   

Muž, r. nar. 1960, DM 2. typu od r. 2015.

• V letech 2015 – 2017 opakovaně erhysipel (růže), 
léčba antibiotiky. 

• Říjen 2018 – dg. nekróza v bércové oblasti DK, 
masivní tvorba exsudátu, neuropatické bolesti.



Kazuistika č.5 – (2. část)   

Akutní stav 10. 10. 2018.



Kazuistika č.5 – (3. část)   

Průběh terapie: 

• 15. 10. 2018 – začátek užívání preparátu Cannasan®

• 1. 12. 2018 – téměř ustala tvorba exsudátu

• 10. 1. 2019 – postupný růst nové tkáně

• 25. 2. 2019 – v oblasti bércové již nejsou
podhmatem cítit patologické 
změny tkáně

• 1. 3. 2019 – doporučena ruční lymfodrenážní masáž 



Kazuistika č.5 – (4. část)   

Hojení chronické rány preparátem Cannasan®
Průběh léčby 1.                                             Průběh léčby 2.

1. 5. 2019 
Zaléčená noha 



Děkuji Vám za pozornost.


