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Dr. Karácsony Ferenc
Az endokannabinoid rendszer
nemlineáris leírása - senki ne
féljen, nem matekról lesz szó
A szervezetünk belső egyensúlyát
az endokannabinoid rendszer
biztosítja. A felfedezése a XX.
századi technológiáknak
köszönhető.
A
tokannabinoidokkal, nevezetesen
a THC-val lehetett megtalálni a
membránban helyet foglaló
receptorokat, a CB1- és CB2-t.
A receporok közelében
azonosították be az endokannabinoidokat termelő enzimeket,
amik az anadamidot és 2-AG nevű endokannabinoidokat
termelik. Ugyanitt megtalálták a lebontó enzimeket is.
Sokféle biokémiai hipotézis született a viselkedésük leírására,
köztük olyanok, amik nem vezethetőek le a már ismert
molekuláris biológiai folyamatokkal. Ezek egyike az a tény, hogy
az endokannabinoidok lokálisan termelődnek, nincs raktáruk,
mégis az egész szervezetre összehangoltan végzik feladatukat.
Mindig pontosan annyi termelődik, ami az egész szervezet
homeosztázisát segíti fenntartani.
A kvantumtérelmélet nézőpontjából, ami a nemlineáris
törvényekre épül, az endokannabinoid rendszer egy molekuláris
hálózatként közelíthető meg. Ez a hálózat rendelkezik ún.
kábeles kapcsolattal, amit a citoszkeleton, membránszkeleton
struktúrái biztosítanak, és a működése révén rendelkezik ún.
wireless kapcsolattal is. A hálózati matematikai modellek
lehetőséget adnak arra, hogy a teljes rendszer működését
visszafejtsük. Sok regenerációs jelenséget már ismerünk, sok

korábbi modellt szintén ismerhetünk, ha az orvostudomány írott
történelmével tisztában vagyunk. Mindebből a leíráshoz
szükséges paramétereket, mintázatokat megnevezhetjük.
Azt is tudhatjuk, hogy egy ilyen rendszer működőképessége a
felépítmény szerkezeti stabilitásától függ. Attól, hogy minden
molekula a helyén van-e, nincs-e hiányállapot, találhatóak-e a
rendszer működését gátló molekulák. Mindent egybevetve a
rendszer működésére vonatkozóan több nemlineáris
posztulátum de niálható:
Az első: Az endokannabinoid rendszer akkor működik
teljesértékűen, ha a szerkezeti részek épek és nincs
szennyeződés a rendszerben. Ha ezt elfogadjuk, akkor
átfogóbb nézőpontból érthetővé válik az a mindennapi
tapasztalat, miszerint számos hiánypótló diéta, méregtelenítő
módszer képes arra, hogy a belső egyensúlyt helyreállítsa. Ez a
képesség minden ismert betegségnél jelentőséggel bír,
diagnózistól függetlenül. E képességek ismeretében a
betegségek kialakulásának több, eddig nem megfelelőképpen
egymáshoz rendelt fázisát is felismerhetjük. A nemlineáris
szemlélet minden eddiginél átfogóbb képet ad a homeosztázis
és az endokannabinoid rendszer működésének megértéséhez.
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https://orvosikannabisz.info/

