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Sammanfattning 
 
Introduktion 
Kanel är en krydda som kommer från barken av kanelträd. Några av de huvudsakliga 
beståndsdelarna av kanel är cinnamaldehyd, eugenol och vattenlösliga fenoler. Kanel har 
traditionellt använts som medicin mot till exempel gastrointestinala sjukdomar och 
används fortfarande traditionellt i många länder. Kanel har bland annat 
antiinflammatoriska, antimikrobiella, kardiovaskulära, kolesterolsänkande och 
antioxidativa egenskaper. Det finns hypoteser att kanel kan påverka blodsockret vid 
diabetes typ 2 via olika signalvägar. Den mest utbredda teorin är att cinnamaldehyd 
påverkar dessa signalvägar på olika sätt. Även fenoler anses kunna påverka signalvägar 
till viss del. Samtidigt innehåller kanel kumarin, vilket har visat sig ge leverskador vid 
regelbunden användning under en längre tid.  
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka kanels påverkan på blodsockret hos 
individer med diabetes typ 2.  
 
Metod  
Denna undersökning var en litteraturstudie och sökningar i PubMed genomfördes mellan 
januari och februari 2020. Relevanta originalstudier valdes ut baserat på granskning av 
både titel och abstract. Studier inkluderades om innehållet i originalstudierna bedömdes 
kunna hjälpa till att besvara litteraturstudiens frågeställning samt uppfyllde inklusions- 
och exklusionskriterierna. Information till introduktionen har hämtats från trovärdiga 
hemsidor och relevanta översiktsartiklar från PubMed. 
 
Resultat 
En del studier visar att kanel kan påverka blodsockret statistiskt signifikant medan andra 
visar på att kanel inte påverkar blodsockret statistiskt signifikant.  
 
Diskussion 
Det var svårt att jämföra de olika studierna då det fanns skillnader i bland annat 
studiedesign, antal deltagare och primärmått. Många studier saknade konfidensintervall, 
vilket gjorde att det inte gick att bedöma om författarnas resultat var statistiskt 
signifikanta. Trots bristfällig statistik på en del av studierna är de ändå randomiserade 
kontrollerade prövningar, vilket anses som en av de bättre studietyperna. Många av 
studierna ansåg att kanel påverkade blodsockret i någon omfattning och även om 
resultaten inte är statistiskt signifikanta så kan det tyda på att kanel kan påverka 
blodsockret vid diabetes typ 2. Några studier antyder att kanel kanske kan användas som 
komplement vid samtidig behandling av orala antidiabetika vid diabetes typ 2. Studien 
som även undersökte påverkan på leverenzymer såg ingen förhöjning av dessa värden. 
Förbättrad funktion av leverenzymer hos djur med diabetes vid intag av cinnamaldehyd 
finns även beskrivet i en översiktsartikel. Detta talar mot att högt intag av kanel under en 
längre tid ger upphov till bland annat leverskador. Däremot har tidigare studier varit 
relativt korta och det är möjligt att det krävs längre tid än så för att drabbas av 
leverskador vid intag av kanel. Då resultatet inte var entydigt går det inte att besvara 
frågeställningen baserat på informationen i denna litteraturstudie.   
 
Slutsats 
Slutsatsen är att det behövs fler och mer långsiktiga studier med många mänskliga 
deltagare för att kunna dra en slutsats om kanel kan påverka blodsockernivåerna hos 
individer med diabetes typ 2 statistiskt signifikant. Om det i framtiden visar sig att kanel 
är säkert vid långtidsanvändning kan det bli aktuellt som komplementär behandling vid 
diabetes typ 2.  
 
Nyckelord: Kanel, cinnamaldehyd, diabetes typ 2, blodsocker,   
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Förkortningar 
 
 
ALT/ALAT – Alanin aminotranferas 
 
AST/ASAT – Aspartat aminotransferas 
 
ERK/JNK/p38MAPK – Extracellulärt signalrelaterat kinas/c-Jun NH2-
terminalkinas/p38 mitogenaktiverade proteinkinaser 
 
fPI - Plasmainsulinkoncentration vid fasta 
 
fP-glukos – Fasteplasmaglukos 
 
GLUT4 – Glukostransportör 4 
 
HOMA-IR - Homeostatisk utvärderingsmodell för insulinresistens 
 
IR - Insulinreceptor 
 
IRS-1 – Insulinreceptorsubstrat-1 
 
Nrf2 – Nukleär faktor erytroid-2 relaterad faktor 2 
 
OGTT – Oralt glukostoleranstest 
 
P-glukos – Plasmaglukos 
 
PPARs - Peroxisom prolifierande-aktiverade receptorer 
 
PTP1B - Protein-tyrosinfosfatas 1B  
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1. Introduktion 
 

1.1 Kanel 
Kanel är en krydda som har sitt ursprung som bark från kanelträd [1]. De huvudsakliga 
beståndsdelarna av kanel är essentiella oljor så som cinnamaldehyd, cinnamicsyra, 
cinnamate som återfinns i kanelbarkens olja, eugenol som återfinns i olja från kanellöv 
samt vattenlösliga fenoler [2,3]. Kanel innehåller även kumarin som vid hög dosering och 
regelbunden användning under en lång tidsperiod kan orsaka leverskador [1,4]. Dock är 
måttliga leverskador av kumarin ofta reversibla om kanel utesluts ur kosten. 
Rekommenderad daglig dosering av kanel till vuxna är cirka en tesked respektive en halv 
tesked till barn. Denna doseringsrekommendation gäller kassiakanel vid dagligt intag av 
kanel och det är ej farligt att äta mer kanel vid något enstaka tillfälle [1].  
 

1.2 Olika typer av kanel  
Det finns två sorters kanel som används mest. Cinnamomum zeylanicum som kommer 
från Sri Lanka. Detta kalla för ceylonkanel. Cinnamomun cassia kommer från sydvietnam 
och detta kallas för kassiakanel. Smaken skiljer sig åt mellan de olika sorterna av kanel. 
Ceylonkanel har en mild smak till skillnad från kassiakanel som ger en något starkare 
smakupplevelse. Skillnaden i smak kan bero på att båda arterna innehåller olika mängder 
kumarin [1]. Kassiakanel innehåller mycket kumarin i jämförelse med ceylonkanel [1,4]. 
Vid djurförsök har det visat sig att kumarin har gett upphov till både leverskador och 
njurskador. Detta gäller förmodligen även för människor [4]. En tesked kassiakanel 
beräknas innehålla från 3 gram upp till 5 gram kumarin. Eftersom innehållet av kumarin i 
kanel beror på olika omständigheter som till exempel väder och vart kanelen har skördats 
så är det svårt att uppskatta exakta mängder kumarin i kanel. Den typ av kanel som 
används i störst utsträckning i Sverige är kassiakanel [1].  
 

1.3 Kanels användning och potentiella egenskaper 
Kanel har använts sedan flera århundraden tillbaka både som krydda och som traditionell 
medicinering. Förutom vid matlagning har det även använts vid gastrointestinala besvär, 
men även vid andra sjukdomar. Kanel används fortfarande än idag vid dessa typer av 
besvär i många länder [3].  
 
Baserat på tillgänglig information från in vitro studier och djurstudier är det möjligt att 
kanel har antimikrobiella, antiinflammatoriska, kardiovaskulära, antioxidativa, 
kolesterolsänkande samt immunomodulerande effekter och viss effekt mot tumörer. In 
vitro studier tyder på att kanel kan stimulera insulinproduktion eller glukosmetabolismen 
i kroppens celler. Vidare har djurstudier visat blodsockersänkande egenskaper hos kanel 
[2,3].  
 
Det finns olika teorier om hur kanel utövar sin effekt på blodsockret vid diabetes. Den 
mest utbredda teorin är att cinnamaldehyd utövar de flesta blodsockersänkande 
effekterna genom att påverka olika signalvägar. Några av signalvägarna som kanel 
förmodligen påverkar är PPARs, P13K /IRS-1, RBP4-GLUT4, ERK/JNK/p38MAPK, Nrf2 
samt TRPA-1 ghrelin. Det finns även hypoteser att kanel kan öka glukosupptaget samt 
förbättra insulinkänsligheten i skelettmuskulaturen. Detta förbättrar bland annat 
glykogenproduktionen i levern och ökar betacellernas funktion. Följande text om kanels 
förmodade verkningsmekanismer är baserat på djurstudier [2,5].  
 
Flytande kanelextrakt har i djurstudier visat en ökning av uttrycket av PPARs. PPARs är 
involverade i regleringen av insulinresistens. Aktivering av olika PPARs förmodas kunna 
sänka triglyceridnivåer, HDL-nivåer samt öka insulinkänsligheten [2,6].  
 
GLUT4 är en glukostransportör som återfinns i skelettmuskulatur och denna typ av 
receptor minskar vid diabetes. Cinnamaldehyd har i studier visats öka uttrycket av 
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GLUT4. Ökat uttryck av GLUT4 underlättar upptaget av glukos till skelettmuskulaturen, 
vilket i sin tur leder till ökat glukosupptag och lägre blodsocker. Minskat uttryck av RBP4 
sågs medan uttrycket av GLUT4 ökade, vilket indikerar att cinnamaldehyd kan förbättra 
blodsockernivåer genom signalvägen RBP4-GLUT4 [6].  
 
Vid diabetes verkar det som att signalvägen PI3K störs genom att uttrycket av subenheter 
av PI3K ökar medan uttrycket av IRS-1 minskar. Studier har visat att cinnamaldehyd kan 
öka IRS-1 och samtidigt minska uttrycket av subenheten av PI3K, vilket förbättrar 
insulinsignalering [6].  
 
En del studier antyder att cinnamaldehyd utövar sin blodsockersänkande effekt genom 
att stimulera glykogenproduktion samt inhibera glukogenesen, alltså att inlagringen av 
glykogen ökar till levern medan frisättningen av glukos från levern minskar. RBP4 
produceras i bland annat levern och denna frisättningen ökar vid förhöjt blodsocker. 
Förhöjda värden av RBP4 försämrar signaleringen av insulin och ökar frisättningen av 
glukos från levern. Cinnamaldehyd normaliserade olika leverenzymer och minskade 
RBP4 i både lever och plasma, vilket tyder på att cinnamaldehyd kan förbättra 
leverfunktionen hos diabetiker [6].  
 
Studier har visat att cinnamaldehyd kan öka insulinsekretionen från betacellerna i 
bukspottskörteln, främja återbildning och skydda betacellerna mot fria syreradikaler 
genom att förhindra glykering av antioxidantenzymer. Detta tyder på att ämnen som kan 
minska den oxidativa stressen kan främja insulinproduktionen och återbildandet av 
betacellerna i bukspottskörteln. Däremot är det ännu oklart om cinnamaldehyd skapar 
fler celler eller om cellerna som finns blir större [6].  
 
Cinnamaldehyd har i experiment ökat uttrycket av TRPA1 och IR samtidigt som det 
minskar uttrycket av ghrelin i magens celler. Ghrelin är ett hormon som bland annat 
stimulerar hunger. Förlängning av magens tömningstid sågs också. I en studie minskade 
cinnamaldehyd vikten och förbättrade glukostoleransen hos försöksobjekten, vilket tyder 
på att cinnamaldehyd kan förbättra glukosmetabolismen genom att fördröja 
magtömningshastigheten via reglering av signalvägen TRPA1-ghrelin [6].  
 
Det finns hypoteser att cinnamaldehyd kan påverka njurarna positivt genom att minska 
uttrycket av vissa proteiner via reglering av signalvägen ERK/JNK/p38MAPK. 
Cinnamaldehyd kan förmodligen även främja renala skador och bevara njurfunktionen 
genom att påverka signalvägen Nrf2. Nrf2 är involverad i regleringen av enzymer och 
stress. Vid högt blodsocker kommer signalvägen Nrf2 inhiberas. Teorin är att 
cinnamaldehyd kan reglera kroppens stressvar genom att aktivera signalvägen Nrf2 och 
dess enzym [6].  
 
PTP1B kan påverka strukturen av IR och IRS. Det har föreslagits att cinnamaldehyd kan 
inhibera PTP1B och att detta kan verka förebyggande mot diabetes [6].  
 
Det finns även studier som visat att olika typer av fenoler i kanel som till exempel 
procyanidin kan öka nivåerna av GLUT4 och IR samt minskat produktionen av AGEs och 
att detta kan vara användbart för att förebygga diabetes [6].  
 

1.4 Diabetes typ 2 
Ordet diabetes inkluderar diabetes typ 1, diabetes typ 2 och graviditetsdiabetes. 
Gemensamt för alla typer av diabetes är att kroppen har svårigheter att kontrollera 
mängden socker i blodet. Den vanligaste typen av diabetes är diabetes typ 2 som oftast 
drabbar vuxna [7].  
 
Kroppen omvandlar mycket av maten som intas till energi i form av glukos som även 
kallas för druvsocker. Glukosen hamnar i blodet och transporteras därefter till cellerna så 
de får energi till att utföra processer för att kroppen ska överleva. För att kroppens celler 
ska kunna tillgodogöra sig glukosen som finns i blodet krävs ett hormon som kallas 
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insulin. Insulin produceras av betaceller, även kallat Langerhans öar som finns i 
bukspottskörteln. Det är framförallt efter en måltid som insulin frisätts så att cellerna kan 
ta upp sockret i blodet som bildats av måltiden. När cellerna inte kan ta upp mer glukos 
ur blodet transporteras det till levern och muskler och lagras som energireserver i form av 
glykogen. Glykogen kan senare göras om till glukos om kroppen inte har tillgång till 
energi [7].  
 
Vid utveckling av diabetes typ 2 är det nedsatt glukostolerans, så kallad prediabetes som 
uppkommer först. Vid prediabetes kan inte kroppens celler längre ta upp sockret i blodet 
lika effektivt. Detta beror till stor del på att cellernas känslighet för insulin har minskat, 
vilket benämns som insulinresistens. På grund av insulinresistensen ökar blodsockret 
markant efter måltid men blodsockret kommer även vara förhöjt längre tid än normalt 
innan blodsockernivåerna minskar igen. På grund av att cellerna har blivit mindre 
känsliga för insulin krävs det mer insulin än tidigare för att cellerna ska kunna ta upp 
glukos ur blodet, vilket leder till en ökad produktion av insulin i bukspottskörteln [7,8].  
 
Diabetes typ 2 utvecklas ofta under mycket lång tid och det tar vanligtvis många år innan 
prediabetes övergår till diabetes typ 2. När en individ har drabbats av diabetes typ 2 
produceras det inte tillräckligt mycket insulin eftersom cellernas insulinresistens har ökat 
ännu mer. Ökning av insulinresistens i kombination med lägre produktion av insulin 
resulterar i att kroppens celler bli allt sämre på att tillgodogöra sig sockret som finns i 
blodet. Detta leder till att blodsockernivåerna förhöjs ännu mer och inte avtar som de 
borde. Bukspottskörteln producerar ännu insulin men dess kapacitet avtar med tiden. 
Energin som sparats i form av glykogen i lever och muskler frisätts vanligtvis som glukos 
när kroppen har brist på energi. Insulinresistensen gör så kroppen inte kan anpassa 
frisättningen av det lagrade glykogenet på ett bra sätt och mycket socker kommer istället 
skickas ut i blodet, vilket leder till att blodsockernivåerna förhöjs ännu mer. Detta är 
orsaken att individer med diabetes typ 2 kan ha förhöjt blodsocker även när en måltid 
inte har intagits på flera timmar [7,8].  
 

1.5 Riskfaktorer  
Det är ännu inte känt varför individer utvecklar diabetes typ 2 men ärftlighet, fetma, 
övervikt, inaktivitet [7,8], rökning och stress anses vara riskfaktorer för att utveckla 
diabetes typ 2. Vid stress frisätts ett hormon som kallas kortisol som görs om till kortison 
i kroppen, vilket i sin tur orsakar minskad känslighet för insulin i muskelceller. Kortison 
är även kopplat till ökad mängd bukfetma [7].  
 

1.6 Prover för diabetes 
Det finns olika prover som används för att undersöka om en individ har drabbats av 
diabetes eller bara för att kontrollera hur stabilt blodsockervärdena ligger. Några prover 
som P-glukos [9], HbA1c [10] och OGTT [11,12] används ofta för att konstatera diabetes 
samt kontrollera att medicineringen fungerar bra. HOMA-IR [13] används främst för att 
jämföra insulinresistensen mellan olika grupper och används vanligtvis inte till att 
diagnostisera diabetes. 
 

1.6.1 P-glukos 
När mängden glukos i blodet ska mätas kallas det för att mäta P-glukos, även kallat 
plasmaglukos. Provet genomförs antingen som ett stick i ett finger eller genom ett 
blodprov. Ibland ska individen fasta innan provet tas och då tas provet på morgonen efter 
att individen fastat sedan föregående kväll. Blodsockermätare används i hemmet av 
individer med diabetes som är enkla att använda för kontroll av sitt blodsocker. Vid ett 
blodprov för kontroll av p-glukos kommer blodkroppar separeras från blodet och då 
kallas det som är kvar för plasma. Det är mängden glukos i plasma som analyseras vid 
plasmaglukos och mäts i mmol/L [9].  
 
Normalvärden för plasmaglukos ligger mellan 4-6 mmol/L om individen har fastat och 
kallas då fP-glukos. Då individen inte har fastat kan det vara normalt med P-glukos upp 
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till 8,7 mmol/L. Vid fP-glukos på 7 mmol/L eller mer vid flera tillfällen finns det risk för 
att individen har diabetes. Vid fP-glukos på 12,2 mmol/L eller mer är det troligt att detta 
beror på diabetes. Plasmaglukos under 4 mmol/L anses vara lågt och kan bero på att 
diabetiker har använt för mycket av blodsockersänkande läkemedel eller diabetiker som 
inte ätit tillräckligt innan fysisk aktivitet [9].  
 

1.6.2 HbA1c 
HbA1c är en typ av hemoglobin, ett protein som finns i blodet i röda blodkroppar. 
Hemoglobinet ger blodet dess röda färg och gör det möjligt att frakta syre från lungor till 
kroppens celler via de röda blodkropparna. HbA1c bildas då hemoglobin påverkas av 
glukos i blodet. Provet genomförs som blodprov och ger en bild av hur 
blodsockernivåerna har fungerat de senaste två till tre månaderna och kallas därför för 
långtidssocker. Provet behöver inga förberedelser och kan genomföras när som helst 
under dagen [10].  
 
Normalt HbA1c hos icke-diabetiker under 50 år är ofta inte högre än 42 mmol/mol, men 
HbA1c brukar förhöjas med åldern. Om HbA1c visar 48 mmol/mol eller mer vid flera 
testtillfällen kan det leda till att diagnosen diabetes fastställs. Detta förutsätter att 
personen är över 18 år och ej är gravid. Vissa sjukdomar kan göra så HbA1c inte går att 
mäta. Exempel på detta är olika blodsjukdomar eller då individer uppvisar annorlunda 
strukturer av hemoglobin [10].  
 
Ett högt HbA1c-värde innebär att blodsockernivåerna i genomsnitt har varit förhöjda de 
senaste två till tre månaderna innan provet togs. Vid ett HbA1c-värde på 25-30 mmol/ 
mol tyder det på ett generellt lågt blodsocker hos individen, förutsatt att det inte finns 
någon annan sjukdom kan påverka resultatet. Låga HbA1c-värden vid diabetes kan även 
orsakas av att röda blodkroppar förstörs enklare och då har inte tillräckligt lång tid gått 
för att hemoglobinet ska reagera med sockret i blodet [10].  
 

1.6.3 OGTT 
OGTT går ut på att mäta plasmaglukos i blodet före och två timmar efter att individen har 
druckit en glukoslösning med 75 gram glukos upplöst i 200 - 300 milliliter vatten [11]. 
Normalvärdet vid OGTT för en person utan diabetes ska efter två timmar vara under 8,9 
mmol/L om det tas som kapillärprov [12].  
 

1.6.4 HOMA-IR 
HOMA-IR är en ekvation som är framtagen för att utvärdera betacellernas funktion samt 
insulinresistens och beräknas utifrån kroppens fP-glukos och insulinnivåer. Förhållandet 
mellan insulin och glukos ger en ungefärlig överblick av utsöndringen av socker från 
levern och insulinsekretionen. Vid beräkning av HOMA-IR är utgångsläget 100% 
betacellsfunktion och en normal insulinresistens som har värde 1. Denna ekvationsmodell 
kallas för HOMA1. HOMA-IR används nästan enbart för att jämföra olika grupper som 
har onormala insulinnivåer och ingår inte de prover som tas för att konstatera diagnosen 
diabetes. Ekvationen för att beräkna HOMA-IR visas nedan [13].  
 
HOMA-IR = fPI (mU/L) x fP-glukos (mmol/L)/22,5 [13]. 
 

1.7 Leverprover 
Några leverprover som används för att bedöma påverkan på levern är ALT och AST. ALT, 
även kallat ALAT är ett enzym som huvudsakligen återfinns i levern, men även på andra 
platser som hjärta och njurar. Referensintervallet för ALT mätt i serum är 7 till 56 U/L 
och olika typer av leverskador ökar detta värde. AST, även kallat ASAT är ett enzym 
återfinns mest i hjärta jämfört med andra vävnader. Normalt referensintervall för AST 
mätt i serum är 0 till 35 U/L. Förhöjda värden kan ses vid hjärtinfarkt men även vid 
kroniska leversjukdomar [14].  
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2. Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka kanels påverkan på blodsockret hos 
individer med diabetes typ 2.  
 

2.1 Frågeställning 
Kan kanel påverka blodsockernivåerna hos individer med diabetes typ 2 statistiskt 
signifikant? 

3. Metod 
Litteraturstudien genomfördes via en fritextsökning i PubMed med sökorden ”cinnamon” 
AND ”diabetes type 2”. För att begränsa sökningen valdes begränsningen kliniska studier 
och humans. Sökning i PubMed genomfördes även med sökorden ”blood glucose” AND 
”cinnamon” med begränsningarna humans och clinical trials, inga referenser valdes dock 
därifrån. Information till introduktionen har hämtats från Livsmedelsverket, 1177 och 
översiktsstudier om kanel.  
 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att deltagarna skulle ha diabetes typ 2 och 
att kanels effekt på deltagarnas blodsocker hade mätts med någon metod.  
Exklusionskriterierna för litteraturstudien var att deltagarna inte hade diagnosen 
diabetes typ 2, deltagarnas blodsocker inte hade mätts, att kanel inte användes i studien 
eller att kanel gavs utblandat i honung. 
 
I urval ett valdes 11 originalartiklar av 17 ut efter fritextsökning i PubMed baserat på 
genomgång av titlar och abstracts då dessa ansågs relevanta. För att vara relevanta skulle 
originalstudierna vara utförda på människor med diabetes typ 2 som intagit kanel samt 
att mätningar på hur blodsockret påverkats av kanel undersökts. I urval två genomfördes 
genomgång och analys av de 11 originalartiklarna och 10 originalartiklar valdes ut för att 
användas som referenser i litteraturstudien. En originalartikel exkluderades eftersom den 
inte fanns tillgänglig i fulltext. Sökningarna i PubMed redovisas nedan i tabell 1.  
 
Tabell 1. Sökningar i PubMed på de originalartiklar resultatet baseras på.  

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar  Valda 
referenser  

200124 
 

Cinnamon AND 
diabetes type 2 
 

Clinical trials, 
humans 

17 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 

4. Resultat 
 
Effects of Cinnamon Consumption on Glycemic Indicators, Advanced 
Glycation End Products, and Antioxidant Status in Type 2 Diabetic Patients 
[15]. 
 
En dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie utförd i Iran 2016 -
2017. Syftet med studien var att undersöka effekten av att dagligen inta 3000 mg kanel 
under åtta veckor. 44 patienter randomiserades till två grupper med 22 deltagare i varje 
grupp. En grupp fick kapslar med 3000 mg kanel per dag och den andra gruppen fick 
kapslar med placebo och grupperna skulle inta respektive kapslar under åtta veckor. 39 
deltagare slutförde studien. 
 
Inklusionskriterierna för studien var BMI mellan 18,5 och 30, fP-glukos under 
180mg/dL, 2h blodglukos under 250mg/dL, deltagarna skulle ha glykemisk kontroll med 
metformin, ej graviditet eller amning, ej allergi mot kanel, inga andra kroniska 
sjukdomar. Exklusionskriterierna för studien var användning av antiinflammatoriska 
läkemedel, droganvändning, alkoholanvändning, graviditet, amning, förändringar i 
deltagarnas diabetesmedicinering under studien eller om deltagare upplevde 
biverkningar under studien.  
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En kanelkapsel innehöll 1000 mg pulver från malda kanelstänger medan en 
placebokapsel innehöll 1000 mg mikrokristallin cellulosa. Kapslarna gick inte att särskilja 
på något sätt. Deltagarna instruerades att inta en kapsel efter varje huvudmåltid, en 
kapsel vid frukost, lunch respektive middag varje dag under åtta veckor. Deltagarna skulle 
inte förändra sin fysiska aktivitet eller diet och fortsätta använda metformin som vanligt.  
 
Deltagarna fick tillräckligt med kapslar för fyra veckors användning och vid vecka fyra 
samlades antalet oanvända kapslar in. Deltagare tilldelades sedan kapslar för ytterligare 
fyra veckor användning. Följsamheten bedömdes baserat på antalet tillbakalämnade 
kapslar. Studieresultaten redovisas nedan i tabell 2.   
 
Tabell 2. Sammanställning av värdena fP-glukos, insulinnivåer, HbA1c och HOMA-IR. 
Omarbetad från tabell 2 [15]. F = Värden före behandling, E = Värden efter behandling, 
Cl = Konfindensintervall, p = P-värde. 

Grupp fP-glukos, 

(mg/dL) 

Insulinnivå, 

(mU/L) 

HbA1c HOMA-IR 

Kanelgrupp F: 183,85 

p = 0,71 

E: 172,20 

p = 0,53 

F: 9,85 

Cl 7,92 till 19,22 

p = 0,86 

E: 12,10 

p = 0,73 

Cl 10,65 till 18,45 

F: 10,04 

p = 0,59 

E: 10,11 

p = 0,86 

F: 5,35 

Cl 2,97 till 9,22 

p = 0,86  

E: 6,0 

Cl 3,34 till 9,0 

p =0,83 

Kontrollgrupp F: 190, 57 

p = 0,71 

E: 199,15 

p = 0,53 

F: 10,6 

Cl 8,8 till 17,30 

p = 0,86 

E: 12,20 

p = 0,73 

Cl 9,30 till 14,20 

F: 10,31 

p = 0,59  

E: 10,30 

p = 0,86 

F: 5,39 

Cl 2,64 till 6,98 

p = 0,86 

E: 6,16 

3,48 till 8,49 

p = 0,83 

 
Slutsatsen var att intag av 3000 mg kanel per dag under åtta veckor inte förbättrade fP-
glukos, HbA1c, insulinnivåer eller HOMA-IR. 

 
Controlling type 2 diabetes mellitus with herbal medicines: A triple-blind 
randomized clinical trial of efficacy and safety [16]. 
 
En stratifierad, randomiserad, trippelblindad, placebokontrollerad multicenterstudie som 
utfördes på kliniker i Iran. Syftet med studien var att undersöka effekterna av kanel på fP-
glukos hos individer med diabetes typ 2. Studien pågick mellan 1 maj 2012 och 1 maj 
2014. 
 
Inklusionskriterier för studien var diagnostiserad diabetes typ 2 med HbAc1 större än 
7%, fP-glukos var 140mg/dL eller mer trots användning av orala antidiabetika.  
Exklusionskriterier för studien var behandling av diabetes typ 2 med insulin med specifik 
diet och motionsschema, användning av naturmedicin, rökning, alkoholanvändning, 
graviditet, amning, allergi mot kanel, allvarliga sjukdomar som till exempel försämrad 
leverfunktion, försämrad njurfunktion eller problem med sköldkörteln.  
 
75 deltagare delades slumpvis in i två grupper. 30 deltagare skulle inta 1000 mg kanel per 
dag och 45 stycken tilldelades 1000 mg stärkelse (placebo) per dag. Deltagarna 
instruerades att inta en kapsel på morgonen efter frukost och en kapsel på kvällen efter 
middag varje dag under tre månader och fick med sig 90 kapslar för de första 45 dagarna. 
Efter 45 dagar tilldelades alla deltagare kapslar för ytterligare 45 dagar.  
 
Det var statistiskt signifikanta skillnader i både kanelgruppen för fP-glukos, 2h glukos, 
insulinnivåer, HbA1c och HOMA-IR efter studien jämfört med baseline, men inte jämfört 
med placebogruppen.  
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Det var en statistiskt signifikant skillnad i HOMA-IR i kanelgruppen jämfört med 
baseline (p=0,001). Ingen sådan skillnad sågs i placebogruppen. 
 
Slutsatsen av studien var att intag av 1000 mg kanel per dag under tre månader kan leda 
till måttlig glykemisk kontroll och ökad insulinkänslighet jämfört med baseline. Däremot 
var inga av förändringarna signifikanta jämfört med placebogruppen.  
 
Cinnamon extract improves fasting blood glucose and glycosylated 
hemoglobin level in Chinese patients with type 2 diabetes [17]. 
 
En dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie utförd i Shanghai. 
Syftet med studien var att bevisa författarnas hypotes om att kanel kan förbättra fP-
glukos hos patienter med diabetes typ 2. Effekten på fP-glukos och HbA1c undersöktes på 
kinesiska patienter med diabetes typ 2.  
 
Inklusionskriterier för studien var en ålder över 48 år, HbA1c högre än 7% och fP-glukos 
större än 8 mmol/L. Exklusionskriterierna för studien var diabetes typ 1, 
insulinanvändning, allvarlig sjukdom, allergi mot kanel och samtidig behandling med 
andra mediciner eller naturprodukter.  
 
69 deltagare delades slumpmässigt in i en lågdosgrupp som instruerades att inta två 
kaneltabletter per dag (120 mg kanel), en högdosgrupp som intog sex kaneltabletter per 
dag (360 mg kanel) eller en placebogrupp som intog två tabletter per dag. Det gick inte att 
se skillnad på tabletterna i lågdosgruppen jämfört med placebogruppen. 66 deltagare 
slutförde studien. Studieresultaten redovisas nedan i tabell 3.  
 
Tabell 3. Sammanställning av värdena HbA1c, fP-glukos, ALT och AST. Omarbetad från 
tabell 1 [17]. F = Värden före behandling, E = Värden efter behandling, Cl = 
Konfindensintervall, p = P-värde. 

Grupp HbA1c, (%) fP-glukos, 

(mmol/L) 

ALT, (U/L) AST, (U/L) 

Lågdosgrupp F: 8,9 

E: 8,23 

Cl -1,09 till 

-0,25 

p = 0,003 

F: 9 

E: 7,99 

Cl -1,61 till  

-0,42 

p = 0,002 

F: 20,45 

E: 19 

Cl -4,42 till 1,52 

F: 21,81 

E: 21 

Cl -3,43 till 1,81 

Högdosgrupp  F: 8,92 

E: 8 

Cl -1,38 till  

-0,47 

p = 0,0004 

F: 11,21 

E: 9,59 

Cl -2,32 till  

-0,93 

p = 0,00008 

F: 25,97  

E: 23,18 

Cl -7,35 till 1,9 

F: 25,27 

E: 21,05 

Cl -9,14 till 0,69 

 

Placebogrupp F: 8,92  

E: 8,93 

Cl -0,61 till 0,61 

F: 8,92 

E: 8,71 

Cl 1,34 till 0,91 

F: 17,61 

E: 23,72  

Cl 1,05 till 11,17 

p = 0,028 

F: 21,72 

E: 22,83 

Cl -1,74 till 3,96 

 

 
Slutsatsen var att kanel kan anses som ett lovande tillskott vid behandling av diabetes typ 
2 när högt blodsocker inte kan kontrolleras tillräckligt med diet, motion och 
diabetesmedicinering.  
 
Dietary cinnamon supplementation and changes in systolic blood pressure in 
subjects with type 2 diabetes [18]. 
 
En randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie utförd i Israel under 18 veckor med 
syfte att undersöka effekterna av kanel jämfört med placebo vid metabolisk kontroll 
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(inkluderade blodtryck och glukoskontroll) hos patienter med diabetes typ 2 som 
behandlas med orala antidiabetika.  
 
Inklusionskriterier för studien var 30 år eller äldre, skulle ha haft diabetes typ 2 i minst 
tre månader innan studiens början, HbA1c mellan 6,5% och 10,5%, behandlades med 
metformin och/eller sulfoneurider eller livsstilsinterventioner. Exklusionskriterier för 
studien var försämrad leverfunktion, försämrad njurfunktion, malign sjukdom, 
användning av antikoagulantia förutom lågdos av aspirin, graviditet eller amning samt 
överkänslighet mot kanel eller gluten. Deltagare kunde även uteslutas på råd av läkare.  
 
Om deltagare gick med på att delta i studien genomfördes en fysisk undersökning, vilket 
inkluderade mätningar av vikt, längd, blodtryck, puls, HbA1c, leverenzymer och 
lipidprofil. Blodprov och urinprov insamlades också. Deltagare blev tilldelade en diet av 
en legitimerad dietist. 59 deltagare inkluderades i studien.  
 
I början av studien tilldelades varje deltagare två veckors förbrukning av placebokapslar 
(100 kapslar) och instruerades att ta två stycken per måltid (totalt sex stycken per dag). 
Detta gjordes för att få fram värden till baseline. Kanelkapslarna innehöll 400 mg mald 
kanel (c.cassia), 21 mg zinkglukonat och trikalciumfosfat medan placebokapslarna 
innehöll 400 mg mikrokristallin cellulosa. Båda typer av kapslar och förpackningar var 
identiska med varandra.  
 
Två veckor efter användning av placebo hos alla deltagare genomfördes det första 
återbesöket och deltagarna fick under 12 veckor antingen kanelkapslar eller placebo. 
Deltagarna tilldelades 12 veckors förbrukning av kapslar samtidigt och instruerades att 
inta två kapslar till varje måltid (totalt sex kapslar per dag). Efter ungefär fyra till sex 
veckor efter det första återbesöket genomfördes det andra återbesöket och då 
genomfördes en enkät där patienterna fick ange eventuella biverkningar. Deltagarna 
instruerades även att inta en kapsel till varje måltid istället för två (totalt tre per dag). Det 
tredje återbesöket påbörjades i slutet av vecka 12. Då genomfördes på nytt en fysisk 
undersökning samt insamling av blodprov och urinprov. Deltagare fick vid denna 
tidpunkt återlämna alla kapslar som ej förbrukats. Därefter följde en fyra veckors period 
där ingen grupp tilldelades någon behandling och i slutet av denna period genomfördes 
ett sista återbesök med fysisk utvärdering och insamling av blod- och urinprov.  
 
fP-glukos vid baseline var 151,6 mg/dL för kanelgruppen och 158, 3 mg/dL för 
placebogruppen (p=0,55). fP-glukos efter behandling var 165 mg/dL för kanelgruppen 
och 170,1 för placebogruppen (p=0,64).  
 
HbA1c förhöjdes under uppföljning i båda grupperna jämfört med baseline. HbA1c var 7,4 
% i kanelgruppen respektive 8% i placebogruppen vid baseline (p=0,17). Efter behandling 
var HbA1c 8% för kanelgruppen och 8,1% i placebogruppen (p=0,9). Skillnaden var 
statistiskt signifikant i kanelgruppen (p=0,001) men inte i placebogruppen (p=1,0). 
  
Glycated haemoglobin and blood pressure-lowering effect of cinnamon in 
multi-ethnic Type 2 diabetic patients in the UK: a randomized, placebo-
controlled, double-blind clinical trial [19]. 
 
En prospektiv, randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad klinisk studie med två 
parallellgrupper som utfördes mellan oktober 2007 och januari 2009. Syftet med studien 
var att undersöka kanels blodsockersänkande effekt genom mätningar av HbA1c hos 
patienter med diabetes typ 2.  
 
Inklusionskriterier för studien var 18 år eller äldre, konstaterad diabetes typ 2, fP-glukos 
högre än 7 mmol/L vid 2 tillfällen, HbA1c större eller lika med 7%, användning av 
hypoglykemiska preparat. Exklusionskriterier för studien var insulinanvändning, 
graviditet, amning, användning av kanel eller andra växtbaserade preparat som möjligen 
kan kontrollera blodsockret, allvarliga hälsotillstånd så som hjärt- och kärlsjukdom, 
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leversjukdom, njursjukdom eller cancer. Människor som ej kunde prata eller förstå 
engelska exkluderades också.  
 
Deltagare rekryterades från tre olika diabeteskliniker och 58 individer valde att delta i 
studien. 28 deltagare randomiserades till placebogruppen och 30 deltagare till 
kanelgruppen. 55 deltagare slutförde studien.  
 
Deltagarna instruerades att inta fyra stycken kapslar som antingen var fyllda med 500 mg 
av stärkelse eller 500 mg kanel varje dag under 12 veckor. En kapsel vid frukost, två 
kapslar vid lunch och en kapsel vid middag. Vecka sex och 12 räknades antalet oanvända 
kapslar för bedömning av följsamheten till studien. Studieresultaten redovisas nedan i 
tabell 4.   
  
Tabell 4. Sammanställning av värdena HbA1c, förändring i HbA1c och fP-glukos. 
Omarbetad från tabell 2 [19]. F = Värden före behandling, E = Värden efter behandling, 
Cl = Konfindensintervall, p = P-värde. 

Grupp HbA1c, (%) Förändring i 

HbA1c, (%) 

fP-glukos, 

(mmol/L) 

Kanelgrupp F: 8,22 

Cl 7,80 till 8,63 

E: 7,86 

Cl 7,33 till 8,39 

p = 0,029 

0,36 

Cl o,o1 till 0,69 

p = 0,002 

F: 8,82  

Cl 7,53 till 10,11 

p = 0,641 

E: 8,04 

Cl 6,88 till 9,20 

p = 0,318 

Placebogrupp 8,55 

Cl 7,84 till 9,26 

8,68  

Cl 7,97 till 9,39 

p = 0,029 

-0,12 

Cl 0,44 till 0,19 

p = 0,002 

F: 8,77  

Cl 7,76 till 9,78 

p = 0,641 

E: 8,74  

Cl 7,53 till 9,95 

p = 0,318 

 
Slutsatsen var att 2000 mg kanel per dag under 12 veckor tillsammans med medicinering 
mot diabetes typ 2 signifikant reducerade HbA1c jämfört med placebogruppen. 2000 mg 
kanel per dag under 12 veckor var väl tolererat och ansågs säkert, men det krävs mer 
studier för effekterna av långtidsanvändning av kanel.  
 
Effectiveness of cinnamon for lowering hemoglobin A1C in patients with type 
2 diabetes: a randomized, controlled trial [20]. 
 
En randomiserad kontrollerad studie som genomfördes i Florida. Syftet med studien var 
att bestämma om kanel sänker HbA1c hos individer med diabetes typ 2. Deltagare 
rekryterades genom att volontärer ringde till individer som hade diabetes.  
 
Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara registrerade i 
befolkningshälsans databas som patienter med diabetes, HbA1c skulle varit 7% eller 
högre under de senaste sex månaderna. Exklusionskriterierna för studien var allergi mot 
kanel, graviditet och ålder under 18 år. Det fanns ingen övre åldersgräns för exklusion.  
 
Rekryteringen av deltagare genomfördes mellan mars till maj 2007 och uppföljning 
genomfördes i augusti 2007. 109 deltagare valde att delta i studien och 55 individer 
randomiserades till kanelgruppen respektive 54 till kontrollgruppen. Varken deltagare 
eller utredare var blindade, men individerna som analyserade testerna var blindade för 
vilken grupp respektive prov kom från. Deltagarna instruerades att fortsätta äta 
eventuella tillskott av kanel under studien om de redan hade ätit det innan studiens 
början. Deltagarna skulle fortsätta ta sina mediciner som vanligt.  
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Kanelgruppen tilldelades 180 kapslar med 500 mg kanel i varje kapsel. Deltagarna skulle 
inta två kapslar per dag tillsammans med mat. Ungefär 80-88 dagar efter studiens början 
skickade utredare ut brev till deltagarna med påminnelse om blodprovstagning. Vid 
denna tidpunkt insamlades även information om eventuell förändrad medicinering och 
följsamheten till kanelkapslarna. En placebogrupp inkluderades inte i studien på grund 
av att kanelkapslarna hade en stark smak och då skulle deltagare veta vilken typ av 
behandling de hade tilldelats. Intention-to-treat analys genomfördes på de 109 deltagare 
som valde att delta i studien från början. Det var 89 deltagare som slutförde studien. 
Studieresultaten redovisas nedan i tabell 5.  
 
Tabell 5. Sammanställning av värdena HbA1c och minskning av HbA1c [20]. 

Grupp  HbA1c, (%) Minskning i HbA1c, (%) 

Kanelgrupp F: 8,47 

E: 7,64 

Cl 0,46 till 1,2 

p < 0,001 

0,83 

Kontrollgrupp F: 8,28 

E: 7,91 

Cl 0,15 till 0,59 

0,37 

 
Studiens slutsats var att intag av 1000 mg kanel per dag i kombination med 
blodsockersänkande medicinering och vanlig omvårdnad för diabetes kan sänka HbA1c 
hos patienter med dåligt kontrollerad diabetes typ 2. De kom även fram till att kanel 
förmodligen är säkert att använda och att det kan erbjudas till patienter med HbAc1 över 
7% för att försöka sänka värdet.  
 
Effect of cinnamon on glucose and lipid levels in non insulin-dependent type 
2 diabetes [21]. 
 
En dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad studie utförd i USA med syfte att 
undersöka kanels effekter på glukosnivån hos västerländska individer med diabetes typ 2.  
 
Deltagare från alla åldrar kunde delta i studien. Exklusionskriterierna för studien var 
insulinanvändning, konsumtion av kanel förutom den i vanlig mat, HbA1c under 6%, akut 
sjukdom, förändrad medicinering eller avbruten medicinering av sina diabetesmediciner.  
 
60 stycken deltagare stratifierades efter kön och randomiserades till att hamna i 
kanelgruppen eller placebogruppen. Utredare och deltagare var blindade för vem som 
tillhörde vilken grupp eller vilken grupp som tilldelades olika kapslar. Varje kapsel 
innehöll antingen 500 mg kanel eller 500 mg vetemjöl. Deltagarna instruerades att inta 
en kapsel till frukost och en kapsel till middag varje dag under tre månader. Uppföljning 
skedde månad ett, två och tre och inkluderade provtagning för fP-glukos, kolesterol, 
triglycerider och insulinnivåer. HbA1c undersöktes vid baseline och efter tre månader. 
Deltagarnas diet monetorerades månadsvis genom användning av en tredagars 
matdagbok. Följsamheten till behandlingen kontrollerades genom att räkna antalet 
oanvända kapslar. 43 deltagare slutförde studien. Intention-to-treat analys genomfördes 
vid analys av resultatet. Studieresultaten redovisas nedan i tabell 6.  
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Tabell 6. Sammanställning av värdena glukosnivå, skillnad i glukosnivå, HbA1c, skillnad 
i HbA1c, insulinnivå och skillnad i insulinnivå. Omarbetad från tabell 1 [21]. F = Värden 
före behandling, E = Värden efter behandling, Cl = Konfindensintervall, p = P-värde. 

Grupp Glukosnivå, 

(mg/dl) 

Skillnad i 

glukosnivå, 

(mg/dl) 

HbA1c, 

(%) 

Skillnad 

i HbA1c, 

(%)  

Insulinnivå,  

(IU/ml) 

Skillnad i 

insulinnivå, 

(IU/ml) 

Kanelgrupp F: 132,9 

p = 0,4 

9,8 

p = 0,38 

7,2 

p = 

0,94 

0,2 

p = 0,64 

12,9 

p = 0,61 

1,6 

p = 0,25 

Placebogrupp F: 144,7  

p = 0,4 

0,3 

p = 0,38 

7,1 

p = 

0,94 

0,1 

p = 0,64 

11,8 

p = 0,61 

5,7 

p = 0,25 

Studiens slutsats var att 1000 mg kanel per dag under tre månader inte ger någon 
signifikant skillnad i fP-glukos, HbA1c eller insulinnivåer.  
 
Effects of a cinnamon extract on plasma glucose, HbA, and serum lipids in 
diabetes mellitus type 2 [22]. 
 
Dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad studie med syfte att undersöka om 
flytande kanelextrakt förbättrar HbA1c och fP-glukos hos patienter med diabetes typ 2.  
 
79 deltagare rekryterades och randomiserades till kanelextraktsgruppen eller 
placebogruppen. Deltagarna instruerades att inta en kapsel tre gånger per dag i samband 
med mat varje dag under fyra månader. Data från 65 deltagare inkluderades i studien.  
 
En kanelkapsel innehöll 112 mg flytande kanelextrakt, vilket motsvarar 1000 mg kanel. 
Placebokapslarna kunde inte särskiljas från kanelkapslarna på något sätt men innehöll 
istället mikrokristallin cellulosa. Följsamheten till behandlingen mättes genom att 
deltagarna skrev ner de dagar som de hade glömt att inta en eller flera kapslar samt 
genom att räkna antalet oanvända kapslar som fanns kvar. Mätning av fP-glukos utfördes 
efter en natts fasta och användes som baseline. Mätning av fP-glukos upprepades igen 
efter fyra månader.  Studieresultaten redovisas nedan i tabell 7.  
 
Tabell 7. Sammanställning av värdena fP-glukos och skillnaden i fP-glukos. Omarbetad 
från tabell 2 [22]. F = Värden före behandling, E = Värden efter behandling, p = P-värde 

Grupp fP-glukos, 

(mmol/L) 

Skillnaden i fP-

glukos, (mmol/L) 

Kanelgrupp F: 9,26 

E: 8,15 

p < 0,05 

1,11  

p = 0,038 

Placebo F: 8,66 

E: 8, 31 

0,35 

 
Studiens slutsats var att individer med diabetes typ 2 i västvärlden som behandlas enligt 
riktlinjerna och samtidigt intar kanelextrakt kan få en måttlig effekt på fP-glukos men 
inte på HbA1c.  
 
Cinnamon supplementation does not improve glycemic control in 
postmenopausal type 2 diabetes patients [23]. 
 
Dubbelblindad placebokontrollerad studie som utfördes på 25 postmenstruella kvinnor 
med diabetes typ 2. Syftet med studien var att undersöka effekterna efter två respektive 
sex veckors användning av kanel på fP-glukos, insulin, HbA1c, glukostolerans samt 
kroppens känslighet för insulin hos individer med diabetes typ 2. 
 
Deltagarna använde orala antidiabetika eller enbart diet som behandling. Ingen av 
deltagarnas medicinering hade förändrats under tre månader.  



 

 12 

Före inkludering av deltagare genomfördes ett OGTT-test. Efter inkludering undersöktes 
deltagarna under sex till sju veckor. Exklusionskriterierna för studien var försämrad 
njurfunktion, försämrad leverfunktion, kardiovaskulär sjukdom och insulinanvändning. 
 
Deltagarna fördelades till en kanelgrupp eller en placebogrupp. Kanelkapslarna innehöll 
500 mg kanel och placebokapslarna innehöll 500 mg vetemjöl. Deltagarna instruerades 
att inta en kapsel till frukost, lunch respektive middag och skulle fortsätta med sin 
normala diet, fysiska aktivitet och ta sina mediciner som vanligt. OGTT-test upprepades 
vecka två och vecka sex. Tre dagar innan varje OGTT-test skulle deltagarna undvika all 
kanel ur sin kost förutom de tilldelade kapslarna och hård fysisk aktivitet. 
Studieresultaten redovisas nedan i tabell 8.  
 
Tabell 8. Sammanställning av värdena p-glukos, insulinnivå, HbA1c och HOMA-IR. 
Omarbetad från tabell 2 [23]. F = Värden före behandling, 2v = Värden efter 2 veckors 
behandling, 6v = Värden efter 6 veckors behandling.  

Grupp P-glukos, 

(mmol/L) 

Insulinnivå, 

(pmol/L) 

HbA1c, (%) HOMA-IR 

Kanelgrupp F: 8,37 

2v: 8,37 

6v: 7,91 

F: 110,1 

2v: 103,5 

6v: 106,4 

F: 7,4 

2v: 7,4 

6v: 7,5 

F: 6,21 

2v: 5,95 

6v: 5,82 

Placebogrupp F: 8,28 

2v: 8,11 

6v: 8,07 

F: 111 

2v: 104,3 

6v: 104,9 

F: 7,1 

2v: 7,1 

6v: 7,2 

F: 6,01 

2v: 5,48 

6v: 5,6 

 
Studiens slutsats var att 1500 mg kanel per dag inte förbättrar fP-glukos, glukostolerans, 
insulinkänslighet hos överviktiga postmenstruella kvinnor med diabetes typ 2. 
 
Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes [24]. 
 
En randomiserad, placebokontrollerad studie. Syftet med studien var att undersöka om 
kanel förbättrar fP-glukos hos individer med diabetes typ 2. Studien utfördes i Pakistan. 
 
Inklusionskriterier för studien var diagnostiserad diabetes typ 2, äldre än 40 år, skulle ej 
använda insulin, skulle ej använda mediciner för annat hälsotillstånd än diabetes, fP-
glukos mellan 7,8 och 22,2 mmol/L (140 - 400 mg/dl). 
 
60 deltagare rekryterades och randomiserades till sex olika grupper. Deltagarna fortsatte 
med sin vanliga diet och fortsatte ta sina mediciner som vanligt under studien. Alla 
grupper intog kanelkapslar eller placebokapslar under 40 dagar och kapslarna skulle tas 
direkt efter måltid. Från dag 41 till 6o gavs varken kanelkapslar eller placebokapslar till 
deltagarna. Dag 0, 20, 40 och 60 togs blodprov för mätning av fP-glukos. En 
sammanställning av vad respektive grupp tilldelades med avseende på antal kapslar per 
dag, dosering och total dos kanel eller placebo redovisas i tabell 9 nedan. Studieresultaten 
redovisas nedan i tabell 10.  
 
Tabell 9. Redovisning av antal kapslar per dag, dosering och total dos kanel eller placebo 
som respektive grupp fick.  

Grupp  Antal kapslar per dag Total dos kanel eller placebo 

(vetemjöl) per dag, (mg) 

1 – Kanel  0 + 1 + 1 1000 

2 – Kanel  2 + 2 + 2 3000 

3 – Kanel  4 + 4 + 4 6000 

4 – Placebo 0 + 1 + 1 1000 

5 – Placebo  2 + 2 + 2 3000 

6 – Placebo 4 + 4 + 4 6000 
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Tabell 10. Sammanställning av värdena fP-glukos dag 0 respektive dag 20 efter 
behandling. Omarbetad från tabell 1 [24]. 

Grupp fP-glukos, dag 0 

(mmol/L) 

fP-glukos, dag 20 

(mmol/L) 

1 8,7 9,7 

2 9,4 9,9 

3 9,2 11,4 

4 12,4 12,6 

5 12,7 12,6 

6 16,8 17 

 
Alla deltagare i kanelgrupperna fick lägre värden av fP-glukos efter 40 dagar. Effekterna 
verkade ej vara dosberoende eftersom alla kanelgrupper uppvisade ungefär samma effekt. 
Minskningen varierade från 18 till 29%. Enbart gruppen som tilldelades 6000 mg kanel 
per dag som hade en signifikant minskning i fP-glukos redan efter 20 dagar. Efter att 
deltagarna inte längre intog kanel var det enbart gruppen som hade ätit 1000 mg kanel 
per dag som hade signifikant lägre fP-glukos. fP-glukos förändrades inte signifikant i 
placebogrupperna.  
 
Slutsatsen var att intag av 1000, 3000 eller 6000 mg kanel per dag reducerar fP-glukos 
och att intag av kanel kan minska risken för att drabbas av riskfaktorer som associeras 
med diabetes.  
 

4.1 Sammanfattning av studieresultat 

 

De viktigaste faktorerna från respektive studie sammanfattas i tabell 11 nedan.  
 
Tabell 11. Jämförelse av studier som studerade kanels effekt på blodsocker.  
Studie Studietyp Dos 

kanel 

per dag  

Antal 
deltagare 

Studiens 
längd 

Påverkan av kanel 
på blodsocker 

Talaei, 
2017 [15] 

Dubbelblindad, 
randomiserad, 
placebokontrollerad 
klinisk studie 

3000 

mg 

44 (39 
slutförde 
studien) 

2 månader Nej, p>0,05 för alla 
uppmätta variabler hos 
kanelgrupp före och 
efter intervention samt 
jämfört med 
kontrollgrupp.1   

Mani, 2015  
[16] 

Stratifierad, 
randomiserad, 
trippelblindad, 
placebokontrollerad 
multicenterstudie 

1000 

mg 

75  
 

24 
månader 
(kanelintag 
enbart 
under 3 
månader) 

Ja, statistiskt 
signifikant minskning 
av fP-glukos, 2h glukos, 
insulinnivåer, HbA1c, 
HOMA-IR i kanelgrupp 
mot baseline men ej 
mot placebo (p<0,05). 

Ting, 2012  
[17] 

Randomiserad, 
dubbelblindad, 
placebokontrollerad 
klinisk studie 

120 mg 2 

 

360 mg 

3 

69 (66 
slutförde 
studien) 

3 månader Ja, statistisk signifikant 
minskning av HbA1c 
och fP-glukos i 
kanelgrupperna jämfört 
med placebo (p<0,05). 

Wainstein, 
2011 [18] 

Randomiserad, 
placebokontrollerad 
klinisk studie 

2400 

mg 

59 4,5 
månader 

Ja, statistiskt 
signifikant förhöjning 
av HbA1c i kanelgrupp 
jämfört med baseline 
(p<0,05). 4 

 
1 Anger konfidensintervall för några värden men ej alla.  
2 Lågdosgrupp 
3 Högdosgrupp 
4 Konfidensintervall saknas. Går ej att bedöma om det är statistiskt signifikant. 
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Studie Studietyp Dos 

kanel 

per dag  

Antal 

deltagare 

Studiens 

längd 

Påverkan av kanel 

på blodsocker 

Akilen, 
2010 [19] 

Prospektiv, 
randomiserad, 
placebokontrollerad, 
dubbelblindad 
klinisk studie 

2000 

mg  

58 (55 
slutförde 
studien 

15 månader 
(kanelintag 
enbart 
under 3 
månader) 

Ja, statistiskt 
signifikant minskning 
av HbA1c i kanelgrupp 
mot placebo (p<0,05). 
 
Skillnad i förändring 
mellan kanelgrupp och 
placebo var statistiskt 
signifikant (p<0,05). 

Crawford, 
2009 [20] 

Randomiserad 
kontrollerad studie  

1000 

mg 

109 (89 
slutförde 
studien) 

6 månader Ja, reducering av HbA1c 
i kanelgrupp mot 
kontrollgrupp (p<0,05). 
5  

Blevins, 
2007 [21] 

Dubbelblindad, 
randomiserad, 
placebokontrollerad 
studie 

1000 

mg 

60 (43 
slutförde 
studien) 

3 månader Ingen statistiskt 
signifikant skillnad för 
alla uppmätta variabler 
hos kanelgrupp jämfört 
med placebogrupp 
(p>0,05). 6 
 

Mang, 
2006 [22] 

Dubbelblindad, 
randomiserad, 
placebokontrollerad 
studie 

3000 

mg 

79 (Data 
från 65 
inkluderad
es i 
studien) 

4 månader Ja, statistiskt 
signifikant minskning 
av fP-glukos i 
kanelgrupp mot 
baseline (p<0,05). 
 
Skillnad i förändring av 
fP-glukos i kanelgrupp 
jämfört med placebo var 
statistiskt signifikant 
(p<0,05).   

Vanschoon
beek, 2005 
[23] 

Dubbelblindad, 
placebokontrollerad 
studie 

1500 mg 25 1,5 
månader 

Nej, p>0,05 för alla 
uppmätta variabler hos 
kanelgrupp jämfört med 
placebo. 7 

Khan, 
2003 [24] 

Randomiserad, 
placebokontrollerad 
studie 

1000 

mg 8 

3000 

mg 9 

6000 

mg 10 

60 2 månader Ja, signifikant 
minskning av fP-glukos 
i alla kanelgrupper efter 
40 dagar jämfört med 
placebogrupper. 11  

 
  

 
5 Resultat ej statistiskt signifikant. Se diskussion.  
6 Konfidensintervall saknas.  
7 Konfidensintervall saknas. 
8 Grupp 1 
9 Grupp 2 
10 Grupp 3 
11 Konfidensintervall saknas och resultat redovisas bara för dag 0 respektive 20. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie har försökt sammanfatta resultat från tio studier som har uppmätt 
förändringar i blodsockernivåer hos patienter med diabetes typ 2. Studiedesignen, 
studiernas upplägg och resultat skiljer sig åt mellan de olika studierna, vilket gör att 
resultaten inte är helt jämförbara med varandra. En del av studierna är både 
dubbelblindade och randomiserade samt placebokontrollerade, vilket minskar risken för 
att det uppstår fel jämfört med om studien enbart är dubbelblindad eller enbart 
randomiserad. Eftersom risken för fel minskar då studierna är både dubbelblindade, 
randomiserade och placebokontrollerade bör större hänsyn tas till resultaten från denna 
typ av studier.  
 
Nackdelar med att välja en litteraturstudie som studiedesign var att det fanns ett 
begränsat antal studier med få antal deltagare. Antalet få deltagare beror förmodligen på 
att studierna hade många inklusionskriterier respektive exklusionskriterier, vilket gjorde 
att få individer uppfyllde alla kriterier som krävdes för deltagande. Många 
exklutionskriterier i studierna kan ha gett upphov till selektionsbias. En del studier 
räknade ut hur många deltagare studien krävde eller hur många individer det skulle vara i 
varje grupp för att få ett tillförlitligt resultat och nöjde sig förmodligen med ett antal 
deltagare nära denna siffra.  
 
Vid sökningen i PubMed visade det sig att det inte fanns många studier utförda på kanels 
påverkan av blodsocker vid diabetes typ 2. Bristen på relevanta tillgängliga studier är en 
begränsning i denna litteraturstudie. De inkluderade studierna hade olika 
inklusionskriterier och exklusinskriterier eftersom studiedesign, utförande och syfte 
skiljde sig åt. Litteratursökning genomfördes bara i PubMed och omfattade enbart 
kliniska studier, vilket är ännu en begränsning av litteraturstudien. Ytterligare 
begränsningar av studien var originalartiklar som ej fanns tillgängliga. Det var en studie 
som exkluderades för att det bara var abstractet som fanns tillgängligt, men inte 
originalartikeln. Det går inte att utesluta att denna studie innehöll relevant information 
och resultat som kunde bidra till slutsatsen i denna litteraturstudie.  
 
Det är värt att nämna att denna litteraturstudie bara har valt att ta upp resultat som är 
kopplade till mätning av blodsocker på något sätt. Andra mått som uppmätts i studierna 
som exempelvis HDL, LDL och triglyceridnivåer har inte presenterats i resultatet då detta 
inte är relevant för denna studie.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Förändringar i systoliskt och diastoliskt blodtryck hos patienter med diabetes typ 2 var 
det enda som diskuterades i en studie, trots att förändring har uppmätts på andra 
variabler också. Förändring i HbA1c nämns dock i resultatet [18].  
 
Det var en studie som angav att skillnaden i förändring för systoliskt blodtryck respektive 
diastoliskt blodtryck är statistiskt signifikanta för placebogruppen, men 
konfidensintervallen innehåller 1 och resultaten är därför ej statistiskt signifikanta. 
Konfidensintervallen för skillnad i förändring i kanelgruppen innehöll inte 1 och är därför 
statistiskt signifikant. Det är även statistiskt signifikanta skillnader mellan kanelgruppen 
och placebogruppen med avseende på HbA1c, systoliskt blodtryck och diastoliskt 
blodtryck. Skillnaden i HbA1c, systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck mellan 
kanelgruppen och placebogruppen är statistiskt signifikanta eftersom 
konfidensintervallen ej innehåller 1 [19]. Denna litteraturstudie fokuserar inte på 
förändring av systoliskt eller diastoliskt blodtryck och därför spelar dessa slutsatser inte 
så stor roll.  
 
När det gäller användning av informellt språk var det en studie använde ordet ”jag”, vilket 
bör undvikas i största möjliga mån inom vetenskapliga texter och sänker studiens 
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trovärdighet. Studien har bara en författare, vilket kan göra studien mindre objektiv och 
troligtvis är resultaten mindre granskade jämfört med om fler författare hade varit 
involverade. Studien anger även att resultatet är statistiskt signifikant, men har med 
siffran 1 i konfidensintervallet av sänkningen i HbA1c för kanelgruppen. Resultatet är 
därför ej statistiskt signifikant. Studien inkluderade även insulinanvändning, vilket 
många andra studier har exkluderat [20].  
 
En studie publicerade ej resultaten från månad ett och två jämfört med baseline utan bara 
resultaten efter tre månader jämfört med baseline, trots att värden även har uppmätts för 
månad ett och två. Studien innehåller inte några konfidensintervall och det går därför inte 
att bedöma att författarnas slutsats är korrekt. Författarna kom fram till att det inte är 
någon statistisk signifikant skillnad mellan kanelgruppen och placebogruppen i uppmätta 
variabler [21]. Det är troligt att värdena från månad ett och två visade samma resultat 
som månad tre och att de därför valde att bara ta med resultat för månad tre. P-värdena 
för resultaten är höga, vilket innebär att sannolikheten för att resultaten är korrekta 
minskar. Det är alltså ganska stora risker att resultaten har uppkommit på grund av 
slumpen.  
 
Användning av svårtolkade tabeller är inte att föredra vid redovisning av resultatet från 
en studie. Det var en studie som använde sig av svårtolkade tabeller, vilket kan leda till 
feltolkning av det presenterade materialet. Författarna nämner i studien att de har tagit 
prov på deltagarna dag 0, dag 20, dag 40 och dag 60 men har enbart valt att redovisa 
resultaten för dag 0 och dag 20. Deltagarna fick kanel eller placebo fram till dag 40 så det 
är relevant att redovisa dag 40 och även dag 60 eftersom de nämner att deltagarna fick 
sämre värden efter de slutat med kanel. Författarna skriver att alla kanelgrupper fick 
lägre fP-glukosvärden efter dag 40. Grupp 3 ska enligt författarna vara den enda 
kanelgrupp som fick statistiskt signifikant minskning av fP-glukos redan efter 20 dagar. 
Detta framgår dock inte i studiens resultat som har sammanfattats i tabell 11. Eventuellt 
har denna data tolkats fel. I resultatet nämner ej författarna specifika värden utan anger 
istället reduceringen med procentenheter, antagligen hur många procent den kanelgrupp 
som fick minst procentuell sänkning upp till kanelgruppen som fick högst procentuell 
sänkning. Inga konfidensintervall anges så går ej att avgöra om resultatet är statistiskt 
signifikant [24]. Genom att presentera resultat i procentuell minskning som författarna 
har gjort kan det framstå som att resultaten är bättre än vad de egentligen är.  
 
Statistiskt signifikanta skillnader i minskning av fP-glukos jämfört med placebo visades 
inte i tre av studierna. Däremot uppvisades statistiskt signifikanta skillnader i minskning 
av fP-glukos jämfört med baseline enligt författarna [16,19,22]. 
 
Beskrivning av hur randomisering gick till för randomiserade studier är att föredra då 
detta ger en bättre överblick i hur studierna utfördes. Tre av studierna beskriver inte hur 
randomiseringen gick till. Dessa studier hade inte heller någon figur över hur deltagarna 
hade inkluderats och exkluderats som väl utförda randomiserade kontrollerade studier 
ofta innehåller [21,22,24].  
 
Några studier skulle följa en specifik diet och i andra studier skulle deltagarna följa sin 
vanliga diet [23] eller skriva matdagbok så forskarna visste hur deltagarnas diet såg ut 
[21]. Det är möjligt att skillnaden i dieter kan ha påverkat resultaten så att de ej går att 
jämföra.  
 
Sex studier är dubbelblindande, randomiserade och placebokontrollerade. Fyra av dessa 
studier anser att intag av kanel påverkade blodsockret [16,17,19,22] medan två ansåg att 
kanel inte påverkade blodsockret hos deltagarna [15,21]. Med avseende på antalet 
deltagare och tid som studien pågick var en studie med 69 deltagare som pågick under tre 
månader [17], en studie som hade 60 deltagare och pågick under tre månader [21] samt 
en studie som hade 79 deltagare och pågick under fyra månader [22] mest jämförbara. Av 
dessa studier var det bara en studie som uppvisade en statistiskt signifikant minskning i 
HbA1c och fP-glukos i kanelgruppen jämfört med placebogruppen [17]. En annan studie 
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såg en statistiskt signifikant minskning av fP-glukos i kanelgrupp mot baseline samt att 
skillnaden i förändring av fP-glukos i kanelgrupp jämfört med placebo var statistiskt 
signifikant [22]. Den sista studien hittade ingen statistiskt signifikant skillnad för någon 
av uppmätta variabler hos kanelgruppen jämfört med placebogruppen. 
Konfidensintervall saknades i studien så gick ej att bedöma om författarnas slutsats var 
korrekt [21]. Det var svårt att jämföra studieresultaten dels på grund av att 
kanelgrupperna fick olika dosering av kanel under olika lång tid, men även eftersom 
studierna inte alltid mätte samma variabler.   
 
Fyra av studierna som var dubbelblindade, randomiserade och placebokontrollerade och 
ansåg att kanel kunde påverka blodsockret [16,17,19,22]. En av studierna anser att det var 
en statistiskt signifikant påverkan på blodsockret i kanelgruppen jämfört mot baseline, 
men inte vid jämförelse mot placebogruppen [16]. Den andra studien anser att det fanns 
en statistisk signifikant minskning av HbA1c i kanelgruppen jämfört mot placebogruppen. 
Den tredje studien anser att det var en statistisk signifikant minskning av HbA1c och fP-
glukos i kanelgruppen jämfört med placebogruppen [17]. Denna studie utfördes dock 
enbart på kinesiska patienter, vilket gör att resultaten kanske inte kan generaliseras till 
andra etniciteter.  
 
Den mest tillförlitliga studien är förmodligen multicenterstudien som är stratifierad, 
randomiserad, trippelblindad och placebokontrollerad. Studien hade 75 deltagare och är 
även en av de studierna med flest deltagare i denna litteraturstudien. Studien pågick 
under 24 månader. Däremot fick bara deltagarna kanel under tre månaders tid. 
Resultatet visade en statistiskt signifikant minskning av fP-glukos, 2h glukos, 
insulinnivåer, HbA1c, HOMA-IR i kanelgruppen jämfört med baseline men ej jämfört 
med placebogruppen [16].  
 
Det var två studier som var randomiserade och placebokontrollerade [24,18]. Den ena 
studien hade 59 deltagare och pågick under 4,5 månader och kom fram till att HbA1c 
minskade statistiskt signifikant i kanelgruppen jämfört mot baseline [18]. Den andra 
studien hade 60 deltagare och genomfördes under två månader. Studien kom fram till att 
det var en signifikant minskning av fP-glukos hos alla kanelgrupper jämfört med alla 
placebogrupper [24].  
 
Intention-to-treat analyser genomfördes i två av studierna [20,21]. Förmodligen 
genomfördes detta på grund av ett högt antal som inte slutförde studierna jämfört med 
studierna som inte använde denna metod. Eftersom intention-to-treat analyser även tar 
hänsyn till antalet deltagare som inte slutförde studien minskar risken för bortfallsfel vid 
analys av materialet.  
 
Studiernas längd skiljde sig åt. Det är troligt att studierna hade fått annorlunda resultat 
om längden för respektive studie hade förkortats eller förlängts. Bara en av de 
inkluderade studierna hade mer än 100 deltagare vid studiernas början. Eftersom antalet 
deltagare var få kan det vara lättare att få missvisande resultat. Ju större 
studiepopulationen är, desto större är sannolikheten att resultaten stämmer. För att 
bekräfta resultaten av studierna i denna litteraturstudie så behövs fler studier som 
undersöker långsiktig användning av kanel och effekten på blodsocker. Dessa bör även 
utföras på mycket fler deltagare än tidigare studier har gjort.  
 
Det syns inget tydligt samband mellan dos och effekt på blodsocker. Studien med den 
lägsta doseringen (120 mg respektive 360 mg) av kanel hade en statistisk signifikant 
minskning av HbA1c och fP-glukos i kanelgrupperna jämfört med placebo [17]. Studien 
där tre olika grupper intog 1000, 3000 respektive 6000 mg kanel visade en signifikant 
minskning av fP-glukos i alla kanelgrupper jämfört med placebogrupperna [24]. Både 
studien som använde sig av lägst dosering och högst dosering visade statistiskt 
signifikanta resultat. Dessa resultat kan bero på olika saker. Nästan inga av studiernas 
författare angav exakt vad kanelkapslarna innehöll. Inte heller anger studieförfattarna 
exakt innehåll av den kanel som de har använt sig av i studien. Det är troligt att kanels 
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beståndsdelar varierar beroende på årstid, väderförhållanden och skördetid. Eftersom 
detta ej har angetts går det inte att bedöma om den kanel som använts i respektive studie 
är likvärdiga från början.  
 
Leverenzymernas påverkan av kanel undersöktes i en studie men ingen data om detta har 
publicerats eller diskuterats vidare i studien [18]. Det är möjligt att resultatet för detta 
inte visade någon påverkan på leverenzymer i kanelgruppen jämfört med 
placebogruppen. Hade det uppvisat statistiskt signifikanta skillnader mellan 
leverenzymer mellan kanelgruppen och placebogruppen borde detta ha publicerats. Det 
hade dock varit intressant att ta del av resultaten av detta för att kunna uppskatta kanels 
toxicitet. En annan studie anger att det inte var någon statistiskt signifikant påverkan på 
AST och ALT mellan kanelgrupperna jämfört med placebogruppen [17], vilket tyder på att 
leverenzymerna inte påverkas negativt. Tvärtom sjunker värdena, vilket kan tolkas som 
att kanel kan förbättra leverenzymernas funktion. Att leverenzymernas funktion kan 
förbättras hos djur med diabetes vid intag av cinnamaldehyd beskrivs också i en 
översiktsartikel [6] och stödjer inte teorin om att kumarin orsakar till exempel 
leverskador vid regelbunden hög dosering av kanel under en längre tid [1]. Däremot 
pågick studien bara under tre månader [17] och det kan behövs längre tids användning 
för att avgöra kanels säkerhetsprofil. Det behövs fler långtidsstudier på människor som 
undersöker kanels påverkan på leverenzymer men även toxicitet överhuvudtaget.  
 
Bristande statistik uppvisades i fem av studierna [15,18,21,23,24] eftersom de helt eller 
delvis saknade konfidensintervall, vilket gör att det inte går att bedöma om författarnas 
resultat är statistiskt signifikant. Detta påverkar studiernas trovärdighet negativt. 
Däremot är de flesta av studierna randomiserade kontrollerade prövningar, vilket i sig 
anses som en av de bättre studiedesignerna och det höjer kvalitén på studierna. Det är 
möjligt att studierna är bra utförda, men sämre redovisade. Värt att nämna är att även om 
alla studier hade visat statistiskt signifikanta skillnader för påverkan på 
blodsockernivåerna så hade det ändå inte att gått att dra en fullständig slutsats om att 
resultatet stämmer på grund av osäkerhet i studiernas kvalité.  
 
Eftersom det inte går att bedöma om resultaten för studierna är statistiskt signifikanta 
går det inte att besvara frågeställningen i denna litteraturstudie. Däremot går det att 
skapa sig en uppfattning om studiernas resultat är ungefär likvärdiga och om resultaten 
tyder på samma sak. Nästan alla studier minskade blodsockernivåerna i någon 
utsträckning. Det var en av studierna som visade en förhöjning av HbA1c. Även om det 
inte visade några statiskt signifikanta värden jämfört med placebo eller baseline så 
påverkades ändå värdena för kanelgrupperna jämfört med placebo eller baseline. Det var 
bara en studie som i princip inte visade några skillnader mellan placebogrupp och 
kanelgrupp. Detta kan tolkas som att kanel kan påverka blodsockret även om det inte 
alltid visar sig statistiskt signifikant.  

6. Slutsats 
Det är svårt att dra en entydig slutsats baserat på resultaten från de inkluderade studierna 
då skillnader i studiedesign, antal deltagare och val av mått finns mellan de flesta av 
studierna. En del studier anger att kanel har påverkat blodsockret statistiskt signifikant 
jämfört med baseline men ej jämfört med placebo. Andra studier anser att kanel kan 
påverka blodsockret signifikant jämfört med placebo. Det finns även studier som anser att 
kanel inte hade någon påverkan på blodsockret alls, varken jämfört med både baseline 
eller placebo. Det går ännu inte att fastslå att kanel påverkar blodsockernivåerna hos 
individer med diabetes typ 2 signifikant. Däremot visar en del studier lovande resultat av 
kanel som komplement vid samtidig behandling av orala antidiabetika vid diabetes typ 2. 
Slutsatsen av denna litteraturstudie är att det behövs fler och mer långsiktiga studier med 
många deltagare för att kunna dra en slutsats om kanel kan påverka blodsockernivåerna 
hos individer med diabetes typ 2 statistiskt signifikant.  
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Enligt författaren av denna litteraturstudie påverkar kanel förmodligen 
blodsockernivåerna hos individer med diabetes typ 2, även om detta inte alltid visar sig 
statistiskt signifikant i studieresultaten. Det verkar som att kanel kan påverka kroppen på 
olika sätt men det ännu inte är klarlagt hur kanel fungerar. Det finns inte heller så stor 
kunskap om långtidsanvändning av kanel på människor då det inte finns några studier 
gjorda på detta. Det behövs fler större studier för att undersöka både kanels påverkan på 
blodsocker men även säkerhet under långtidsanvändning av kanel. Om framtida studier 
visar att kanel kan påverka blodsockret och har god säkerhet är det troligt att kanel kan 
bli rekommenderat av vårdpersonal både för att förebygga diabetes och som komplement 
till ordinarie diabetesmedicinering.  

7. Tack 
Ett stort tack till min handledare för bra och givande respons till mitt examensarbete.   
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