
Odborná adiktologická veøejnost v Èeské republice, jíž

zpravidla bývá adresován tento editorial, vnímá marihua-

nu pøedevším jako drogu s nejvyšším poètem rekreaèních

uživatelù v ÈR (marihuanu alespoò jednou v posledním ro-

ce užilo 15,3 % obyvatel ÈR; Mravèík, et al., 2009) i ve svìtì

(UNODC, 2009). Historicky mìlo ovšem konopí a v nìm ob-

sažené kanabinoidy široké léèebné využití. Léèba konopím

je i v souèasnosti bìžnou praxí v øadì zemí svìta vèetnì ze-

mí s výraznì represivnì orientovanou drogovou politikou;

léèebné využití konopí je legislativnì upraveno napøíklad

i ve 14 státech USA, zemì chronicky neúspìšné v stále pro-

pagované „válce proti drogám“.

Mezi hlavní a všeobecnì uznávané indikace léèebného

konopí patøí paliativní léèba zmíròující nevolnost a bolesti-

vé stavy. Ke stavùm, u kterých je užívání konopí nebo derivá-

tù z nìj považováno za jeden z nejúèinnìjších známých léèeb-

ných postupù nejen co do léèby symptomatické, ale i co do léè-

by kauzální, patøí roztroušená skleróza, rùzné typy svalových

dystrofií, Parkinsonova èi Alzheimerova choroba, Tourettùv

syndrom, nìkterá zánìtlivá onemocnìní a z nich zejména ta

autoagresivní povahy, a zøejmì i nìkolik dalších nemocí. Na

samotném poèátku – a zároveò v ohnisku veøejného zájmu –

je z pokusù na laboratorních zvíøatech velmi slibnì se jevící

léèba nìkterých typù zhoubných nádorù. Výhodou konopí

a látek z nìj získaných oproti drtivé vìtšinì pøípravkù použí-

vaných ve standardní farmakoterapii je nulové riziko smrtel-

ného pøedávkování; rozpìtí mezi úèinnou a smrtelnou dávkou

je mimoøádnì široké. Pacienti si proto u symptomatické léèby

mohou ve shodì se všemi etickými i medicínskými principy

sami individuálnì upravovat dávku pùsobící proti pøízna-

kùm, a to nejlépe pøi užívání pomocí vaporizace (vdechování

výparù odpaøené pryskyøice), kde úèinky nastupují dostateè-

nì rychle, aby bylo možno identifikovat dosažení dostateèné

úlevy (od bolesti, od dávivých projevù, od spastických stavù,

atd.) a pøitom nezkonzumovat psychiku významnì ovlivòující

dávky, jež pacienti obvykle vnímají jako nežádoucí (Cohen,

2009; Trucotte et al., 2010; Zábranský & Hanuš, 2008).

Rizika spojená s užíváním konopí jsou známa z oblasti

jeho rekreaèního využití – v porovnání s ostatními drogami

mají konopné drogy relativnì nízký potenciál závislosti,

v poslední dobì se ovšem objevily studie, které poukazují na

riziko rozvoje nebo spuštìní psychózy u predisponovaných

jedincù, kteøí dlouhodobì užívali konopí s každodenní frek-

vencí (DiForti, 2009; Hall & Degenhardt, 2000). Karcino-

genní rizika, jež vyplývají z aplikace konopí kouøením,

mohou být minimalizována využitím vaporizaèních pøístro-

jù nebo perorálním užitím. Perorálnì nebo ve formì podja-

zykového spreje se podávají také syntetické, farmaceuticky

pøipravené a v øadì zemí registrované formy konopných

pøípravkù: jejich zástupci jsou napø. léky Marinol® (USA),

resp. Dronabin® (EU), s obsahem syntetického delta-9-THC

(obchodnì nazývaného „dronabinol“) a sprej Sativex®, který

se skládá z èištìné smìsi THC a CBD (kanabindiolu, další

z biologicky úèinných konopných látek, jež však nemá na

rozdíl od THC psychotropní úèinky), získaných ze dvou mo-

noklonálních kmenù rostlin konopí. Dosavadní studie ale

naznaèují, že úèinnost konopí by mohla být významnì vyšší

v celé kombinaci nikoliv dvou, ale více než šedesáti úèin-

ných pryskyøic v nìm obsažených. Významným argumen-

tem pro užití standardizovaného rostlinného konopí v po-

rovnání s dostupnou farmakoterapií je mnohem nižší cena

pøi dosaženi stejných nebo lepších výsledkù – to ale mùže

být paradoxnì pøíèinou zpomalování a arteficiálního kom-

plikování „konopného výzkumu“ v nìkterých zemích – malá

pøidaná hodnota rostliny a výrobkù z ní ji neèiní pøíliš zají-

mavou v oèích stratégù farmaceutických firem.

Zcela zdarma je léèba rostlinným konopím poskytová-

na v Izraeli, kde rostliny pìstují dobrovolníci v kontrolova-

ných podmínkách, a to navzdory jinak velmi pøísným trest-

ním sazbám za držení a prodej nelegálních drog. Kanada je

pak jednou z nìkolika zemí, kde jsou pìstitelùm udìlovány

licence na zásobování jednoho nebo dvou pacientù a kde pa-

ralelnì funguje také centrální instituce, která lékaøskou

marihuanu pìstuje a dále distribuuje pøes lékárenskou síť

(Lucas, 2008). V amerických státech jsou pìstitelé léèebné-

ho konopí buï zproštìni trestního stíhání, dojde-li k nìmu,

nebo mohou pacienti konopí pøímo zakupovat v síti distri-

buèních míst – tak je tomu napøíklad v Kalifornii (Lester,

1999; Pacula, Chriqui, Reichmann & Terry-McElrath,

2002). V Nizozemí je konopí dostupné v síti lékáren. Oproti

konopí, jež se prodává v tamních coffee shopech, na èerném

trhu nebo z domácích pìstíren, má lékaøské konopí v Nizo-

zemí stabilní kvalitu a neobsahuje plísnì ani jiné látky, kte-

ré by pøedstavovaly zdravotní riziko (Hazekamp, 2006).
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Právì nutnost podávat nemocným standardizovaný pro-

dukt je hlavním dùvodem, proè neponechat léèebné využití

konopí výhradnì na samozásobení, které v Èeské republice

ani v podmínkách nového trestního zákona (zákon è. 40/2009

Sb.) nepøedstavuje univerzálnì použitelnou alternativu. Vy-

pìstování pìti rostlin je sice novì stíháno nikoliv jako trestný

èin, ale „jen“ jako pøestupek, tedy pod správní pokutou do 15

tisíc korun, policie je nicménì vždy povinna rostliny zabavit.

Nìkteré nemoci navíc pacientùm pìstování vlastními silami

nedovolují a pøípadné vypìstování pøíbuzným èi pøítelem (vy-

pìstování „pro jiného“) je i za souèasné zákonné úpravy nadá-

le trestným èinem. Proto i Èeská republika potøebuje vymezit

léèebné využití konopí ve zvláštním režimu.

Dne 8. dubna 2010 probìhl z iniciativy poslance

MUDr. Mgr. Ivana Langera v Poslanecké snìmovnì Parla-

mentu Èeské republiky semináø, jehož cílem bylo otevøít na

oficiální úrovni diskusi na téma léèebného využití konopí

v Èeské republice, která i pøes svou jinak pragmatickou, ev-

ropsky „mainstreamovou“ drogovou politiku prozatím vhá-

ní pacienty s pøíslušnou indikací na èerný trh nebo do nepo-

voleného èi trestného samopìstitelství. Rozbor aktuálních

právních úprav v souvislosti s pìstováním konopí ukázal, že

Èeská republika si v této oblasti nastavila pøísnìjší krité-

ria, než jaká od ní vyžadují mezinárodní úmluvy o návyko-

vých látkách. Jednotná úmluva o omamných látkách z roku

1961 (OSN, 1961) upravuje podmínky, za kterých mohou

být konopí a další rostliny èi látky pìstovány a rozšiøovány

za úèelem léèebného využití, a požaduje za tímto úèelem ur-

èit instituci, která by toto nakládání kontrolovala. Tomuto

postupu však v Èeské republice brání zákon è. 167/1998 Sb.,

o návykových látkách, jenž zakazuje pìstování konopí s ob-

sahem úèinné látky delta-9-tetrahydrocannabinolu vyšším

než 0,3 %, a to bez výjimek.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu

pro kontrolu léèiv i Národní protidrogové centrály Policie

ÈR se na parlamentním semináøi shodli, že pìstování kono-

pí pro léèebné a výzkumné úèely je v Èeské republice po-

tøebné – a že je také možné, pokud probìhnou potøebné le-

gislativní a regulaèní kroky (Radimecký, 2010). Jedná se o

(i) novelizaci výše uvedeného zákona è. 167 / 1998 Sb.,

(ii) dva procesy registrace konopí – jednak jako po-

travního doplòku, jednak jako léèivého pøípravku,

(iii) urychlení procesu registrace pøevodem ustanovení

o léèivém konopí do èeského lékopisu ze zahranièí.

Pokud jde o legislativní iniciativu, ta v kvìtnových vol-

bách ztratila svého hlavního hybatele MUDr. Mgr. Ivana

Langera, který díky svému vzdìlání lékaøe i právníka pod-

poroval oba rozmìry problematiky léèebného využití konopí

a pøipravil návrh pøíslušné novely. Lze nicménì doufat, že ji

pøedloží nìkdo z jeho stranických kolegù nebo z èlenù zdra-

votního výboru PS PÈR, až bude ustaven. Pokud jde o hro-

madnì vyrábìné léèivé pøípravky na bázi konopí a konop-

ných látek, Státní ústav pro kontrolu léèiv bude požadovat

standardní prùkazy bezpeènosti, úèinnosti a kvality pøí-

pravku, ke kterým patøí také klinické studie, jichž je v od-

borných databázích již dnes dostupná celá øada. Žádný

subjekt v Èeské republice však dosud o registraci pøípravku

s obsahem THC neprojevil zájem. Léèba konopím mùže mít

také podobu individuálnì pøipravovaných léèiv, její pod-

mínkou je ovšem zavedení konopných derivátù v èeském lé-

kopisu, které rovnìž dosud nebylo – kupodivu – iniciováno.

Novelizace zákona by pro Èeskou republiku v nepo-

slední øadì otevøela také možnost farmakologického a kli-

nického výzkumu konopných látek, který má na Univerzitì

Palackého v Olomouci (Kabelík, 1955) prùkopnickou tradi-

ci, sahající až do padesátých let minulého století. Kabelíko-

vým žákem je prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr.h.c.,

vùdèí osobnost unikátního týmu objevitelù kannabinoidù,

jež si lidské tìlo samo vytváøí, a systému receptorù, pomocí

nichž tyto tzv. endocannabinoidy øídí øadu fyziologických po-

chodù (Hanuš, Gopher & Almong, 1993; Mechoulam et al.,

1995). Hanácký patriot Lumír Hanuš dnes pùsobí na Hebrej-

ské univerzitì v Jeruzalémì, do Èeska ale èasto zajíždí a byl

hlavním hostem uvedeného parlamentního semináøe.

Role iniciátora diskuse o perspektivách léèebného vy-

užití konopí v Èeské republice se ujímá Centrum adiktolo-

gie – navzdory faktu, že léèebné využití konopí do jeho od-

borného profilu mezioborového výzkumu závislostí spadá

jen okrajovì. Diskuse o léèebném využití konopí v Èeské re-

publice je po parlamentním semináøi, desítce èlánkù a roz-

hovorù v médiích, nìkolika televizních a rozhlasových poøa-

dech a po publikování závìreèné zprávy z parlamentní

diskuse na stránkách www.adiktologie.cz/seminar nyní

otevøena pro naše kolegy z oborù farmakologie, neurologie,

onkologie a dalších. Je k dispozici a k dalšímu využití také

legislativcùm a politikùm, stejnì jako potenciálním pìstite-

lùm a výrobcùm, kteøí by chtìli pøihlásit k registraci nìkte-

rý z léèivých pøípravkù èi potravních doplòkù obsahují-

cích psychoaktivní konopí. Centrum adiktologie bude

v mezích svých možností téma léèebného využití konopí

a konopných látek i nadále sledovat, podporovat a v pøípadì

potøeby moderovat, pøípadnì poskytovat metodickou pod-

poru pøi registraèních øízeních, dojde-li k nim.

Etické standardy lékaøské profese jasnì hovoøí o tom,

že lékaø má pacientovi poskytnout nejúèinnìjší známou léè-

bu. Veøejná služba by mìla ulevovat potøebným a trpícím.

Tento editorial se pokusil shrnout problém a naznaèit co

možná nejrychlejší øešení.

V Praze 9. èervna 2010

Za realizaèní tým odborného semináøe

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Ing. Mgr. Vendula Bìláèková

Ing. Eva Škrdlantová
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