
SPRÁVY 

62. ZASADANIE KOMISIE OSN 
PRE NARKOTICKÉ DROGY 

Komisia pre narkotické drogy (Commission on Narcotic Drugs - CND) je 
orgán pri OSN, ktorý raz do roka zasadá na pôde Úradu OSN pre drogy 
a kriminalitu (UNODC) vo Viedni. Je to politický orgán, ktorý dozerá na 
dodržiavanie medzinárodných dohovorov na kontrolu drog vo svete. Na ná
vrh SZO tiež zaraďuje nové psychoaktívne látky na zoznam kontrolovaných 
látok na globálnej úrovni. Od toho momentu je ich výroba, distribúcia a pre
chovávanie mimo zákona prakticky vo všetkých krajinách. Na základe no
minácie Ministerstva zdravotníctva SR som mal možnosť zúčastniť sa na ro
kovaní v rámci slovenskej delegácie v marci 2019. Stručne sa pokúsim spro
stredkovať časť získaných informácií, ktoré môžu byť zaujímavé pre odbor
níkov pracujúcich v medicíne drogových závislostí. 

Na návrh SZO bola krajinami schválená na zaradenie na zoznam celá ra
da nových molekúl psychoaktívnych látok (NPS) vyrobených v ilegálnych 
laboratóriách. Zo známejších, ktoré sa objavili aj u nás, bola schválená na 
zaradenie AB-CHMINACA, syntetický kanabinoid, ktorý je na kanabinoido
vých receptoroch mnohonásobne účinnejší ako THC. Aplikuje sa fajčením 
alebo inhaláciou. Po užití sa dostavuje uvoľnenie, eufória, letargia, deperso
nalizácia, poruchy vnímania času, motoriky, halucinácie, paranoidné stavy, 
zmätenosť, úzkosť, strach, xerostómia, konjunktivitída, tachykardia, nauzea 
a zvracanie. Pri intoxikáciách CHMINACOU boli popísané delirantné a tiež 
konvulzívne stavy a úmrtia. Rozšírené je jej užívanie v susednom Maďarsku 
a sporadicky sa dostávali do našich zdravotníckych služieb CHMINACOU 
intoxikovaní jedinci na juhu stredného Slovenska a na východe. Látka bola 
na CND zaradená do skupiny drog bez medicínskeho alebo priemyselného 
využitia, a teda medzi najprísnejšie kontrolované narkotické látky. Podobne 
to bolo v prípadoch ďalších nových molekúl zo skupiny nemedicínskych fen
tanylov - syntetických opoidov, o ktorých užívaní u nás nemáme zatiaľ in
formácie. Za zmienku stojí opakovaná snaha najmä viacerých arabských 
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krajín, aby bol na zoznam kontrolovaných látok zaradený pre jeho psycho
aktívne účinky aj tramadol. Hoci expertný výbor SZO konštatuje jeho po
tenciál vyvolať závislosť, pri porovnaní s liečebnými benefitmi, tieto vysoko 
pri liečbe bolesti prevažujú riziká a jeho zaradenie na zoznam kontrolo
vaných látok by viedlo k zníženiu dostupnosti tramadolu pre množstvo pa
cientov, ktorí ho potrebujú. Takýto postoj zaujímajú popri iných štáty EÚ aj 
Slovensko. Ukazuje sa, že štáty ktoré majú väčšie problémy s ilegálnou 
výrobou a distribúciou syntetického opioidu tramadolu sú krajiny, kde sú na 
liečbu bolesti ťažko dostupné účinnejšie opiáty morfinového typu alebo vô
bec nie sú v systéme ich zdravotníctva registrované, ako napríklad v Egyp
te. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, ktorý dozerá na plnenie medziná
rodných dohovorov na kontrolu drog, aby neboli zneužívané, sa súčasne 
v súlade s dohovormi snaží primäť krajiny, ktoré ich v liekovej forme nedo
statočne poskytujú pacientom, aby dostupnosť účinných opiátov na liečbu 
bolesti zlepšili. Globálne je vo svete nedostatočná preskripcia opiátov u pa
cientov s chronickou bolesťou, typicky pri rakovine, kde iná farmakoterapia 
už často nie je účinná. 

S očakávaním bola otázka, či na 62. schôdzu CND bude predložený na 
schválenie návrh na zmenu zaradenia kanabisu. Okrem politicko-spoločen
ských diskusií o legalizácii užívania marihuany na rekreačné účely, obdob
ne ako sa konzumuje alkohol, prebieha aktuálne vo svete debata v inej rovi
ne, a to o možnostiach jej využitia na medicínske účely. Je potrebné, aby sa 
tieto dve roviny diskusií jasne diferencovali. Debata o možnosti využitia ka
nabisu v medicíne sa zintenzívnila potom, čo boli v deväťdesiatych rokoch 
objavené v ľudskom tele endokanabinoidy viažuce sa na špecifické kanabi
noidové receptory. Zvažuje sa preradenie kanabisu v zozname OSN medzi
národne kontrolovaných drog, z najprísnejšie kontrolovanej kategórie psy
choaktívnych látok do kategórie psychoaktívnych („návykových") látok me
dicínsky využiteľných. Debata sa vedie jednak o celej marihuane s obsahom 
102 známych kanabionoidov, ako aj o možnostiach liečebného využitia jed
notlivých kanabionoidov ako THC, či kanabidiolu (CBD). Normatívne roz
hodnutie prináleží Komisii pre narkotické drogy pri OSN, ktorá zasadala 
v marci tohto roku vo Viedni. Podkladom jej slúžili v prvom rade vedecky 
podložené správy pripravené Svetovou zdravotníckou organizáciou, ale 
i Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogové závislosti, kto
ré vychádzajú z prehľadových štúdií, metaanalýz dostupných odborných 
prác a z výsledkov randomizovaných klinických skúšaní. Komisia pre nar
kotické drogy odporúčané rozhodnutie o preklasifikovaní marihuany odloži
la na rok 2020. 

Skrátene spomenieme podstatné z predložených správ o možnosti me
dicínskeho využitia kanabisu. Aby mohla byť látka registrovaná ako liek 
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musí prejsť cez náročné klinické skúšania a musí sa preukázať, že je bez
pečná, účinná a musia byť popísané jej vedľajšie nežiaduce účinky. Tam kde 
sa už dnes používajú takéto preparáty, nie sú základnou liečbou ochorenia, 
ale sú adjuvantnou, prídavnou symptomatickou liečbou, ktorá je ordinovaná 
v prípade, keď iná terapia nie je účinná. Na základe doterajších vedeckých 
zistení zhodnotenie účinnosti v najčastejších indikáciách použitia kanabisu 
alebo kanabinoidov viedlo k nasledovným záverom: existuje stredná sila 
dôkazov o účinnosti CBD v liečbe detskej epilepsie s Dravetovým alebo 
Lennnox-Gastautovým syndrómom; stredná sila dôkazov je pri liečbe chro
nickej bolesti ne-onkologickej genézy; obdobne pri spasticite v rámci sclero
sis multiplex, kde však subjektívne referované zlepšenie nekorešponduje 
s objektívnym nálezom zlepšenia klinického stavu. Veľmi slabá sila dôkazov 
o účinnosti kanabisových preparátov je pre liečbu nauzey a zvracania pri 
chemoterapii. To isté platí pokiaľ ide o použitie dronabinolu alebo THC na 
zlepšenie apetítu u pacientov s AIDS. Nepodarilo sa na vedeckej báze zatiaľ 
preukázať účinnosť pri paliatívnej starostlivosti o onkologických pacientov, 
ani pri iných medicínskych stavoch, akými sú poruchy spánku, úzkostné po
ruchy, depresia, degeneratívne neurologické ochorenia alebo Crohnova cho
roba. 

Neboli zistené závažné krátkodobé negatívne vedľajšie účinky pri liečbe 
preparátmi s obsahom kanabionoidov, ktoré by boli iné ako tie, ktoré sa bež
ne vyskytujú aj u iných liekov: únava, sucho v ústach, napínanie na vraca
nie, eufória, dezorientovanosť, spavosť. Ich výskyt bol rovnako častý ako 
u placeba, ale pacienti na kanabinoidoch skôr prerušili liečbu kvôli ved
ľajším účinkom ako tí, čo dostávali placebo. Možné dlhodobé následky pravi
delného medicínskeho užívania kanabisu a kanabinoidov sú veľmi málo pre
skúmané. V Európskej únii žiadna krajina, ktorá registruje liek na báze 
kanabisu, ho nemá v aplikačnej forme na fajčenie. Prevažne sa jedná o ta
blety. Tým sa eliminuje riziko vzniku chronickej bronchitídy častej u den
ných rekreačných fajčiarov marihuany. 

Záverom stojí za zmienku, že aj u nás je už viac rokov registrovaný liek 
Sativex (obsah THC a CBD), ktorý však podľa našich informácií lekármi 
vôbec nie je predpisovaný. Taký je aktuálny stav, ale keďže je situácia dyna
mická a objavujú sa nové štúdie o možnom medicínskom využití kanabisu, 
dá sa predpokladať, že v relatívne krátkej dobe situácia pokročí, čo môže 
viesť aj k zmene jeho zaradenia na svetovom zozname psychoaktívnych 
látok. 

Z procedurálneho hľadiska je v tomto smere jednoduchšie rozhodovanie 
o legalizácii marihuany na rekreačné účely, ktoré nevyžaduje také rigoróz
ne, na vedeckých dôkazoch založené argumentovanie. Proponenti legalizácie 
diskutujú dominantne na politickej úrovni a možnosť použitia kanabisu ako 

96 



lieku, je len jedným z ich podporných argumentov. Nie je však nevyhnut
ným, viď cigarety a alkohol, kde lekárske použitie neexistuje a predsa sú to 
legálne dostupné látky. Tu ide o spoločenské postoje a (ne)akceptáciu. Dis
kusia pri snahe o legalizáciu je dominantne vedená v sociálno-etických, 
právnych a ekonomických reláciách. 

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. 
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