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Predsadki
rnocnejsi ad
medicinskih raziskav
Ceprav so deistva jasna, je zdravljenje s koncplio pri nas se vedno
nedostopno in kriminalizirano. Na spremenjene zakonodajo cakarno

ze tri leta, kar preprecuje taka preucevanie njene uporabnosti v medi
cinske namene kot tudi njeno uporabo .
Ksenija Vimont, fotografije: Dreamstime in ICANNA

pri nas? -Novernbra 2016 je bila v Sioveniji prva
Sola 0 uporabi kanabinoidov in medicinske ko
noplje v medicini. Biro je ludi napovedano akliv
no nadaljevanje lega solanla, ki bi dale zdravni
kom uporabna znanja na razlicnih medicinskih
pocrocjih. lal do sisternaticneqa nadaljevanja
solania zdravnikov (se vedno) ni orislo. Od tedai
je sicer bilo s strani raznih organizacij na po

drociu zdravstva organiziranih nekaj strokovnih

>>

a gonja je res zelo nestrokovna
in prohlbisticna. Pri nas so se
tega lotili kar po spisku, hrana

in prehranski dodatki, cere kozmetika - z ob
razlozitvilo. da je to na podlagi konvencije 0
prepovedanih drogah iz lela 1"964. Mislim , da
bode unicili vee 100 delovnih mest in poslov
nih oriloznosti . Celo zdravnlki, ki predpisujejo
kanabinoide, so na udaru ,« je jasna dr. Tania
Bagar, raziskovalka z mednarodnega institute
za kanabinoide ICANNA. »Za nas institut po
meni prohibiciia predvsem 10, da se javnosl te
teme in raslline cedalie bolj boii , ker drzavni
organi zelo uciokovito strasiio pred ucinki in ne

ornejitve, ki se jim raziskave morajo prilagajati .
V primeru nerazumevanja se izvajanje raziskav
celo onernoqoca. Znan ie primer praf. dr. Da
vida Neubauerja ozirorna nevroloskeqa oddel
ka Peoiatricne klinike, ki si ze nekaj let v boiu
z birakratskimi mlini prizadeva pridobif vsa po
lrebna dovoljenja za klinicno studl]o pri otrocih
z epilepsijo z naravnim CBD-pripravkom.
N lnstitutu ICANNA smo v sklopu podprtega
projekta Evropske unije sodelovali pri raziskavi
potreb uporabnikov/pacientov in bo na tej pod
lagi vzposlavljen brezplacni portal, na kalerem
bode na enem mestu oblavlieni kontakti tistih ,
ki jih bolniki najbolj potrebujejo oziroma isce

varnostmi . Tudi raziskovanie le zelo otezeno in
onernoqoceno. Financiranje raziskav je nemo
goee s strani drzavnih rnehanizrnov, sedaj pa
se podjetja ne zeliio vlagali v razvo] in raziskave,
ker je oqrozen lrg.«

jo, na primer zdravniki, organizacije bolnikov,
laboraloriji, izobrazevalne in raziskovalne insli
lucije. Veseli me tudi, da vedno vee raziskoval
c ev izkazuie zanimanje za raziskave s konoplio
v zdravstvene, ekoloske in razne induslrijske
narnene. V zadnjih letih smobili mentorji vee

A JE N PODROC U AZI
5 KONOP JO V SLO
JI

sludenlom in mladim raziskovalcem, katerih
raziskovalne naloge so bile nagrajene na regio
nalni in nacionalni ravni , nekaleri od njih so pre
jeli ludi Krkino nagrado. Lelos smo se prikljuclli
odlienemu razvojno-raziskovalnemu projektu v
lujini, ki je na dobri poli v smeri realizacije, kaj
vee pa bi bilo preuranjeno povedali , saj se na
lem podroeju ludi v lujini lahko hitro in nenadno
zadeve zasucejo drugaee kol kaiejo..(

AV

Dr. Bagarjeva ugotavlja, da se uporaba kono
plje za zdravstvene namene po vseh novejsih
spoznanjih, z razlienim lempom in pristopom,
nezadrino vraea v uradno polje medicine v
vedno vee driavah sirom svela. "S tem se
odpira ludi vee moinosti za izvajanje raziskav
in vpogled v mednarodno slrokovno oziroma
znanstveno lileraturo kaie, da je konoplja med
najbolj prou eevanimi rasllinami na svelu . V Slo
veniji zal ni pra vega posluha in spodbudnega
okolja za izvajanje raziskav s konopljo, eeprav
imamo odliene inslitucije in slrokovnjake,« je
kriliena dr. Bagarjeva .
Doloeene raziskave se sicer izvajajo , vendar so
pri lem slevilne nepolrebne, zlasti birokralske,
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izobraievanj (denimo http: //canna.pedkl.sil,ki
pa ne rnoreio nadomestiti sisternaticneqa in v
prakso usmerjenega solania zdravnikov na tako
kompleksnem podrociu, ki se ga sligmatizacija
se vedno tesno oklepa. Za prirnerjavo v Avstriji
ooteka ze vee izobrazevani od vecdnevnih na
primer https://cannabinoide.at do enodnevnih
https:/ /cannabinoid-conference .eu. Ta izo
braievanja so tud i zelo dobra podprta s strani
Avstrijske zdravniske zbornice in so delezna
zanimanja slevilnih zdravnikov , Nekatere drzave
(vkliuc no z Avslrijo) so razumno in prijazno go
spodarstvu sle naproti pridelovalcem, predelo
valcem in prodajalcem tovrstnih izdelkov in sore
jele nekaj lei prehodnega obdobia, v katerem
pa je dolznost drzave , da novo nastali konopljin
Irg tudi primerno regulira . Poudarek je na regu
lira in ne prohibira! Sploh kozrneticnih izdelkov
nihce ne preganja, pn nas pa jih s sklicevanjem
na zastarelo konvencijo 0 prepovedanih droqah
napisejo v odlocbah, da kozmelika sme vsebo
vatl sinletieni CBD.((
Kanada vodi na lem podroeju, tudi Urugvaj je ze
pred leli legaliziral konopljo. v ZDA polekajo in
lenzivne priprave na driavnem nivoju, da bodo
izstopili iz Konvencije , Luksemburg naj bi se
letos postal prva drzava v Evropi, ki bo popol
noma legalizirala konopljo. tudi za osebno upo
rabo. v Izraelu je nekaj normalnega. da uradna
medicina zdravi bolnike tud i s konopljo.

ZO
ZEVA JE
DRAVNIKOV A PODROCJU
ZDRAVLJ NJA S KONOPLJO

U 0 OBITIZ RAY I
ZAGOTOVm KONOPLJINE
PRIPRAVK

Dr. Tanja Bagar je predavala zdravnikom v Avslri

Kaj bi morali storiti lakoj zdaj, da bi s konopljo
vsaj delu bolnikov izboljsali kakovosl iivljenja?
Cim prej usposobili zdravnike in zagolovili eim
vee razlicmh kanabinoidnih oziroma konopljinih

ji, kjer bode zaceli ludi sistematieno izobraievati
zd ravnike 0 konoplji in endokanabinoidnem sis
lemu . Kako pa poleka izobraievanje zdravnikov

pripravkov za uporabo v rnedlcini , pove Ba

vpliv razlicnih sort oziroma kemovarjev konoplje

»Konoplio t visjo

garjeva. »Trenutno se zal bolniki praviloma ne

na razlicna medicinska stanja. Ta povezava bi

vsebnostio THC-ja

morejo niti posvetovati z zdravniki, tako zaraci

ornococala bistveno bof natancno in uspesno

nekateri castiio kot

manka ustreznih znanj za tovrstno terapijo kot

uporabo konoplje oziroma kanabinoidov v me

tudi zaradi pretiranih zadrzkov do tega stigma

dicini in bi se pribliiali ind ividualni in personali

panaceio, ki odpravi
vse tezave, spet

tiziraneqa podrocia, kaj sele, da bi lahko bol

ziraru medicini.

drugi kot zavaiaioce ,

niki znotraj uradnega zdravstverieqa sistema

Pray tako me kot mikrobioloqinio zelo zanima

prepovedano mamilo.

prejeli preverleni ustrezni pripravek. Ker tega

vpliv kanabinoidov na pojav antiblotlcne rezi

Resnica pa je nekje

ni, so bolniki v veliki veCini primerov prepusceni

stence pri patogenih bakterijah. I<er je to velik

vrnes.«

sarni sebi . Odbor DZ za zdravstvo je dal iasna
navodila za ureditev poorocia, kar vkliu cuie tudi

svetovno zdravstveni problem, bi nova spozna
nia tu lahko bila globalno gle dano zelo koristna

pripravo pravnih podlag za uporabo konoplje v

za paciente in tudi zdravstveni sistem.

zdravstvu ter za pridelavo in predel avo konopl]e

Tudi v onkologiji irna konoplja veliko potencia

v medicinske narnene v Sioveniji, vendar pa je

la in dr. Tamara Lah Turnsek je predstavila, da

evidentno razvidno , da Ministrstvo za zdravie

imajo kanabinoidi vpliv na rnaticne tumorske

RS temu ne sledi . Na primer parlamentarni od

eelice pri moiganskih tumorjih. Te eelice so

-Podrocie kanabi

bor je Ministrstvo za zdravstvo RS pozval, da

sieer zelo odporne proti kemoterapevtikom

noidov je iz razisko
valnega vidika zelo

pripravi koncno porocilo in predloge pravnih

in obsevanju in nosijo celotni genski zapis za

podlag za pridelavo in predelavo konoplje v me

tvorbo novega tumorja. Velikokrat po klaslcn:

perspeklivno in tezko

dicinske namene do konca leta 2019, inistrstvo
pa je v nedavno pripravljenem Akcijskem nacrtu

onkoloski terapiji te celice preziviio, kazeio pa

je razumeti vse te

dober odziv na kanabinoide, take neposredno

slovenske birokratske

na podrociu drog 2019-2020 navedlo "more

preko reeeptorjev, kot tudi neposredno preko

prepreke.

bitno" novelacijo zakonodaje in pripravo konc

vpliva na mikrookolja tumoria . To podrocie ima

nega porocila s strani medresorske delovne

mnoge obete za bolnike in bi ga bilo vredno

skupine v obdobju 2020-2021. Pred kratkim

zelo natancno prouciti .«

smo lahko, navkljub prej navedenim skleporn
Odbora DZ RS zdravstvo in posebej za to po

spolitizirano je celo podrocie raziskav, Kono
pljo z vis]o vsebnostio THC-ja nekateri castiio
kot panacejo, ki odpravi vse tezave , spet drugi

NANOSTPRO
EDSODKOM IN ZLORABI

kot zavaialoce, prepovedano mamilo. Resnica

droc]e ustanovljeni medresorski delovni sku PI
ni (za katero smo neuspesno predlagali vkllu

BolniKi vse glasneje zahtevajo nove pristope,

drugi strokovnjaki pa se vedno bolj zavedajo

citev nevladnih strokovnjakov), v medijih celo

ker vidijo, da konoplia deluie . 0 tem je prep rica

zdravilnih ucinkov teh spojin. A se vedno ostaia

brali, da na Ministrstvu za zdravje RS menijo, da

na tudi dr. Tamara Lah Turnsek, ki je pred me

odorto vedno bolj dokazljivo deistvo, da kana

qoienie pri nas ni potrebno. Sklepi Odbora DZ

seci na predavanju predstavila dognanja 0 bio

binoidi zaviraio rast in invazivnost tumorskih ce

je nekje med obema skrajnostima, zdravniki in

za zdravstvo in aktivnosti medresorske delov

losklh mehanizmih delovanja kanabinoidov na

lie, v zivalskih poskusih pa celo do skrajne meje

ne sku pine so tako postali zrtev birokratizrna,«

rakave celice. Po objavah ageneij za raziskave

upocasniio sistemsko napredovanje raka, je na

ugotavlja dr. Tania Bagar.

raka bosta v naslednjih dvajsetih do tridesetih
letih na nasern planetu v povprecju vsakdruqi

predavanju povedala dr. Tamara Lah Turnsek .

rnoski in vsaka tretla zenska obolela za rakom.

d robneie osvetlila novo temo 0 delovaniu ka

IVIDUALNA IN
ONALIZIRAN
letHA S KONOPLJO

Dr. Tanja Bagar pa je na tern predavanju po

Pray zato so znanstvene raziskave usmerjene

nabinoidov na cellcne organele - mitohondrije.

take v prepreeevanje, kot tudi v nove nacine

»Mitohondriji so majhne eleklrarne, lahko bi re

Kaksne raziskave 0 konoplji bi si dr. Bagarjeva

zdravljenja raka, kjer bo v prihodnje najbolj uein

kli tudi 'plj uc a eel ice', njihove okvare pa so po

zelela opravljati v prihodnje, ko ne bovec omeji

kovita kombinacija pristopov. Med bioloskimi in

membne za vrsto bolezni in tudi celieno smrt .

tev? "Podrocje kanabinoidov je iz raziskovalne

naravnimi ueinkovinami, ki se preizkusajo v no

Nekatere raziskave poudarjajo, da je celo rak

ga vidika zelo perspektivno in tezko je razumeti
vse te birokratske prepreke, 5e posebej, ce go

vem dodatnem zdravljenju, zavzema konoplja
poseben polozaj. Le-taje zaradi moznih psiho

bolezen dihalnega sistema celiee. Konoplja 
ta zagonetna zeJ - si navkljub nekaj desetletni

vorimo 0 raziskovanju nepsihoaktivnih ucinkovi

aktivnih ueinkovanj, sicer Ie enega od stevilnih

demonizaciji tako, eeprav poeasi, pa vendarle

nah iz konoplje. Zagotovo bi ieleJa proucevati

podobnih spojin - kanabinoidov, ob culljiv, zelo

nezadrzno utira pot v sodobno medici no . Gre
za enega izmed tistih izjemnih raziskovalnih po
tencialov, za katerega upamo, da bo prebudil

ICANNA - Mednarodni inslitut za kanabinoide je neprofitna in nevladna institueija, ki je plod

radovednost prenekaterega znanstvenika.«

sodelovanja partnerjev iz Siovenije, Nemcije in Avstrije. Kot interdisciplinarna organizacija zdru

Vse vee studij in izkusenj z bolniki poudarja, da

iuje stevilne strokovnjake, raziskovalce in znanstvenike iz razlicnih dri:av v eezmejnem delovanju

je teiko nataneno doloeiti kolieine posameznih

na podroeju kanabinoidov. Z deklaracijo, ki jo je podpisalo 90 doktorjev medicine in znanosti z

kanabinoidov in je zato zelo zaieleno, da ima

razlicnih podrocij, se zavzemajo za z dokazi podprto reformo politike in zakonodaje 0 konoplji, ki

mo smole sirokega spektra, v katerih so prisotni

bo temeljila na znanosti , spostovanju clovekovih pravic in zmanjsevanju skode. Deklaracija je na

kljucni kanabinoidi in ne Ie THC in CBD. Prak

stala kot odgovor na skodljivosl, neueinkovitost in nepotrebnost prepovedi konoplje, ki se sicer ie

tieno vse studije trdijo isto: kanabinoidi poskr

tisocletja uporablja v zdravilne oziroma medieinske namene. V Deklaraciji podpirajo raziskovanje

bijo , da ne pride do delitev tumorskih celie, da

in ustrezno regulacijo konoplje za zdravstvene namene, podpirajo preventivno vzgojo s poudar

ubijejo rakave celice, ustavijo metastaziranje in

kom na mladoletnih ter regulaeijo za odrasle in gospodarstvo. Politika drag, ki temelji predvsem na
prepovedi, je skodljiva, neucinkovita in eticno sporna. Sedanja ureditev v Sioveniji zavira uporabo

Ijenih tumorskih mas. Zato se dr. Tanja Sagar

konoplje v zdravstvene namene, onemogoea raziskave in razvoj ter tudi izobrazevanje 0 varni upo

in dr. Tamara Lah Turnsek zavzemata, da bi eim

rabi konoplje, ne stiti mladoletnih ter kriminalizira uporabnike. Podpisniki z Deklaracijo pozivajo

prej lahko zaeeli s klinienimi studijami zdravlje

driavni zbor, da na zakonski ravni prioritetno in nemudoma poskrbi, da bo dejansko omogoceno

nja raka s konopljo in za prenasanje znanja v

uradno zdravljenje s konopljo, kar bo omogocalo tud i izvajanje raziskav in razvoja.

prakso. •

angiogenezo ter posledieno naslajanje odda
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