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Sammanfattning: 
 
Inledning: Cannabinoider är ämnen som binder till cannabinoidreceptorer i 
kroppen. De delas in i örtcannabinoider, endogena cannabinoider och syntetiska 
cannabinoider. Cannabinoider är inblandade i många processer i kroppen bl.a. 
processer som har att göra med vikt, aptit, illamående, smärta, inflammation och 
tarmmotilitet. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken effekt ett antal 
cannabinoidbaserade läkemedel har visat i studier, och att ta reda på vad det finns 
för potential hos cannabinoider, inom vilka områden de skulle kunna användas som 
läkemedel i framtiden. 

Metod: Litteratursökningen genomfördes i PubMed. Även Rang and Dale´s 
Pharmacology, Läkemedelsverkets hemsida och sökmotorn Google har använts.  

Resultat: Sativex visade effekt på spasticitet, överaktiv blåsa, central neuropatisk 
smärta och sömnstörningar vid multipel skleros (MS). Sativex visade även effekt på 
smärta och inflammation vid reumatoid artrit. CT-3 visade effekt på kronisk 
neuropatisk smärta. 
   En kombination av cannabis och opioider visade sig inte ge någon synergistiskt 
ökad smärtlindring genom farmakokinetiska interaktioner. Ajulemic syra visade sig 
öka produktion av den antiinflammatoriska prostaglandinen 15d-PGJ2. Uttrycket av 
CB2 receptorer ökade vid inflammatorisk tarmsjukdom. Även uttrycket av andra 
proteiner från endocannabinoidsystemet (ECS) ändrades. 
   Dronabinol gav stabilisering av vikten vid AIDS. THC och cannabisextrakt visade 
ingen effekt på anorexi-kakeksi vid cancer. Rimonabant gav ökad viktminskning och 
förbättring i kardiometabola riskfaktorer. 

Diskussion: Att Sativex visade effekt på ett flertal symtom vid MS gör att 
läkemedlet blir en värdefull behandling vid MS. CT-3 visade sig vara en 
smärtlindrande cannabinoid och Ajulemic syra och Sativex visade sig vara 
cannabinoider med antiinflammatorisk potential, så fler studier är motiverat. 
Sativex, CT-3 och cannabisextrakt gav mindre psykiska biverkningar än THC, vilket 
gör att Sativex tycks vara en bättre behandling och skulle möjligen kunna ersätta 
THC.  
   Om en kombination av cannabinoider och opioider ger en synergistiskt ökad 
smärtlindring så är det troligen genom farmakodynamiska interaktioner. 
Cannabinoider verkar även ge liten toleransutveckling jämfört med opioider. Sativex 
skulle därför möjligen kunna kombineras med opioider för ökad smärtlindring.  
   CB2 receptorer tycks spela en roll vid inflammatorisk tarmsjukdom, och då även 
uttrycket av andra proteiner från ECS ändrades ges en möjlighet att via ECS angripa 
inflammatoriska tarmsjukdomar.  
   Dronabinol och rimonabant visade precis som förväntat effekt på sina respektive 
indikationer. Rimonabant har dock dragits tillbaka p.g.a. biverkningar. THC och 
cannabisextrakt visade ingen effekt vid anorexi-kakeksi orsakad av cancer. 
 
Slutsats: Sativex är en värdefull behandling vid MS. CT-3 har smärtlindrande 
potential och Ajulemic syra och Sativex har antiinflammatorisk potential. Sativex 
tycks vara en bättre behandling än THC, och skulle möjligen kunna ersätta THC och 
även kombineras med opioider. Förändringar i ECS ger en möjlighet att behandla 
inflammatoriska tarmsjukdomar.  

 
Nyckelord: cannabinoider, inflammation, smärta, aptit, illamående 
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Ordlista 

 

Adipocyter: fettceller.  

Analog: likartad.  

Antineoplastisk: antinybildning av vävnad. Antineoplastisk används bl.a. om 

cellgifter, och innebär att något hämmar en sjukligt snabb nybildning av vävnad. 

CBD: cannabidiol, förstadium till Δ9-tetrahydrocannabinol. 

CBN: cannabinol, en nedbrytningsprodukt från Δ9-tetrahydrocannabinol.  

CE: cannabisextrakt.  

Cytostatika-illamående: orsakerna är inte helt kända men tros ha att göra med 

skador på magtarmkanalens slemhinna som ökar frisättningen av serotonin som i 

sin tur stimulerar kräkcentrum. Serotonin är den viktigaste substansen vid akut 

illamående. 

Dyslipidemi: hyperlipidemi/fettrubbning.  

Enteriska nervsystemet: magtarmkanalens nervsystem.  

Fibroblast: en typ av bindvävscell.  

Flupirtin: aminopyridin, smärtstillande icke opioid, icke NSAID och icke steroid.  

Första ordningens kinetik: mängden läkemedel som utsöndras per tidsenhet är 

proportionell mot koncentrationen i systemkretsloppet, vilket innebär att om 

koncentrationen är dubbelt så hög så är eliminationshastigheten dubbelt så hög. När 

eliminationen av läkemedlet sker med första ordningens kinetik är halveringstiden 

konstant, alltså den tid det tar för plasmakoncentrationen att sjunka till hälften är 

konstant oavsett koncentrationsnivå. 

Hydrolys: adderar en vattenmolekyl till molekylen som sen klyvs i två delar.  

Kakeksi: mycket försämrat allmäntillstånd exempelvis avmagring, viktminskning 

och trötthet hos en person som inte aktivt försöker förlora vikt. Det kan vara ett 

tecken på ett flertal underliggande sjukdomar, exempelvis cancer eller AIDS. 

Neuropatisk smärta: nervsmärta.  

Nociceptiv smärta: vävnadsskadesmärta.  

Opportunistisk: normalt sett inte ger sjukdom men vid nedsatt immunförsvar kan 

det göra det.  

PGE2: Prostaglandin E2 förekommer vid inflammation och stimulerar osteoblaster 

att frisätta faktorer som stimulerar bennedbrytning av osteoklaster.  

Synergism: samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, 

påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna 

blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig (potentiering). 

THC: syntetisk tetrahydrocannabinol. 

Δ9-THC: Δ9-tetrahydrocannabinol, den huvudsakliga psykoaktiva substansen i 

cannabis.  

TNFalfa: TNFalfa dödar tumörceller och aktiverar inflammation. TNFalfa 

förekommer vid reumtoid artrit. Vid högaktiv reumatoid artrit används TNF 

alfahämmare.   

Vaporiserad: förångad.  

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4ntillst%C3%A5nd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vikt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://sv.wikipedia.org/wiki/AIDS
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1. Introduktion 

Cannabinoider är ämnen som binder till och aktiverar cannabinoidreceptorer i 
kroppen. Cannabinoider delas in i örtcannabinoider från cannabisplantan (Cannabis 
sativa), endocannabinoider som produceras i kroppen och syntetiska cannabinoider 
som produceras på laboratorium (1).  

   Även ämnen som har en struktur som liknar 9-tetrahydrocannabinol, den 
huvudsakliga psykoaktiva substansen i cannabis, och ämnen från cannabis brukar 
kallas cannabinoider trots att de inte aktiverar cannabinoidreceptorer (2).  
 
1.1 Örtcannabinoider  
 
Örtcannabinoider finns i cannabis som kommer från en ettårig ört som heter Hampa 
(Cannabis sativa). Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana som är dess torkade 
blommor och blad, och hash som är kådan från blommorna (3).  
   Cannabis har använts som medicin i tusentals år. Det har använts vid reumatism, 
stelkramp, kolera, kramper, hosta, astma, migränhuvudvräk och depression m.m. I 
början av 1900-talet ökade användningen av opiater och acetylsalicylsyran 
upptäcktes, vilket ledde till att cannabisbaserad medicin förlorade sitt värde och 
försvann från marknaden. Forskningen kring cannabis som läkemedel har hejdats 
av dess förbud i västvärlden, men på senare tid har forskningen ökat och föreslår att 
cannabis skulle kunna ha en hel del medicinska användningsområden (4).  
   Effekter som cannabis kan ge centralt är ett försämrat korttidsminne, känsla av 
ökat självförtroende och kreativitet, smärtlindring, ökad aptit, minskat illamående, 
lägre kroppstemperatur och försämrad motorisk koordination. Effekter som 
cannabis kan ge perifert är takykardi, bronkdilatation och vasodilatation.  
   Extrakt från Cannabis sativa innehåller massa cannabinoider, där de vanligaste 

och mest farmakologiskt aktiva beståndsdelarna är cannabidiol (CBD), 9-

tetrahydrocannabinol (9-THC) och cannabinol (CBN) (1).  

CBD  9-THC  11-hydroxi-
THC 
                               CBN 

Figur 1. Bildningen av 9-THC, dess utgångsmolekyl, och två av dess 
nedbrytningsprodukter.  
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Figur 2. 9-tetrahydrocannabinol. Hämtat från 
http://commons.wikimedia.org/wiki.  

 
Figur 3. Cannabidiol. Hämtat från http://commons.wikimedia.org/wiki.  

 

   9-THC bildas från CBD och metaboliseras till största delen till inaktiva 
metaboliter, men en liten del blir metaboliten 11-hydroxi-THC. 11-hydroxi-THC är 

mer aktiv än THC. Även CBN är en nedbrytningsprodukt av THC. 9-THC som 
upptäcktes 1964, är väldigt fettlöslig och ger psykoaktiva effekter som att man 
känner sig lugnare, får ökat välbefinnande och sinnesintrycken upplevs starkare 

(Mechoulam et al, 1964). 9-TCH i överdos kan ge dåsighet och förvirring. CBD och 
CBN saknar psykoaktiva effekter men har kramplösande egenskaper (1).  

   CBD ändrar och blockerar de psykoaktiva effekterna av 9-THC, vilket gör att 
cannabis har olika effekt beroende på dess innehåll. Ett högt innehåll av CBD i 
cannabis, ger mindre psykiska biverkningar än cannabis med ett lågt innehåll av 

CBD. De negativa effekterna som 9-THC har på minnet minskas även av CBD (5). 

Att CBD kan motverka negativa effekter av 9-TCH gör att 9-THC skulle kunna ges i 
högre dos om det ges tillsammans med CBD, och samtidigt minska de negativa 
effekterna (2).  
   Ett läkemedel som innehåller Cannabis sativa godkändes i Sverige 2011 och heter 
Sativex. Enligt Läkemedelsverket är Sativex ”indicerat som behandling för att lindra 
symtom hos patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel 
skleros (MS), och som inte svarat tillfredsställande på annan medicinering mot 
spasticitet och uppvisar en kliniskt relevant förbättring av symtom relaterade till 
spasticitet under en inledande försöksbehandling”(6). Sativex är en 50:50 blandning 
av THC och CBD (5). Både THC och CBD absorberas relativt snabbt efter 
administrering av Sativex i munhålan, och hamnar i plasman inom 15 minuter. 
Eftersom de är lipofila distribueras de till kroppsfettet och kan lagras upp till fyra 
veckor i fettvävnaden, varifrån de sedan frigörs i små mängder och utsöndras. 
Sativex följer första ordningens kinetik och halveringstiden i plasma är 1,94, 
3,72 och 5,25 timmar för THC och 5,28, 6,39 och 9,36 för CBD efter administrering 
av 2, 4 respektive 8 sprayningar.  
   Sativex är beroendeframkallande (7). I kliniska studier varifrån Sativex har 
godkänts klassades Sativex som något beroendeframkallande av 4 sprayningar, 
måttligt beroendeframkallande av 8 sprayningar och påtagligt 

http://commons.wikimedia.org/wiki
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beroendeframkallande av 16 sprayningar. I de kliniska studierna var frekvensen 
rapporterade euforiska upplevelser mellan 2% och 3% (6). 

1.2 Endogena cannabinoider 

1992 upptäcktes den första endogena cannabinoiden, N-arachidonylethanolamide 
som fick namnet anandamid. Anandamid är en eikosanid (1). Eikosanider bildas 
från arakidonsyra som bildas från fosfolipider, och verkar som signalsubstanser (8).  
   Några år senare upptäcktes 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) (1) och därefter har det 
upptäckts ytterligare tre endocannabinoider till, 2-arachidonyl-grycerol eter 
(noladin eter), N-arachidonyl-dopamin (NADA) och virodhamine. Den 
farmakologiska aktiviteten och metabolismen är dock bäst karakteriserad när det 
gäller anandamid och 2-AG (9).  
   Tillverkningen av endocannabinoider sker vid behov och produktionen sker snabbt 
(10).  Utgångsmolekylen som anandamid bildas från är N-arachidonoyl-
phosphaidylethanolamin (NArPE). 2-AG bildas från molekylen diacylglycerol (DAG) 
(9). Enzymerna som deltar vid biosyntesen av 2-AG är diacylglycerol lipas-α (DAGL 
α) och diacylglycerol lipas-β (DAGLβ), och enzymet som deltar vid biosyntesen av 
anandamid är N-acyl phosphatidylethanolamine phospholipas D (NAPE-PLD) (11). 
Anandamid och 2-AG bryts ner av enzymerna fatty acid amid hydrolas (FAAH) och 
monoacylglycerol lipas (MAGL). Nedbrytningen sker genom hydrolys (9). Det är 
främst anandamid som bryts ner av FAAH och främst 2-AG som bryts ner av MAGL 
(1).  

NArPE  (Enzym: NAPE-
PLD) 

Anandamid  (Enzym: 
FAAH) 

DAG  (Enzym: DAGalfa 
& DAGbeta) 

2-AG  (Enzym: 
MAGL) 

Figur 4. Tillverkning och nedbrytning av anandamid och 2-AG. 

 
1.3 Syntetiska cannabinoider 

Cannabinoider har använts som antiemetiska läkemedel, läkemedel mot illamående, 
i USA och Storbritannien för att hiv- och cancersjuka personer ska kunna behålla 
vikten (1). Ett läkemedel som heter Marinol, innehåller substansen dronabinol, och 
är godkänt i USA och flera andra länder för att dämpa illamående och förbättra 
aptiten vid HIV och kemoterapibehandling vid cancer (2). Ett läkemedel som heter 
Cesamet innehåller substansen nabilone och är en syntetisk analog till THC (5). 
Cesamet är godkänt för behandling av illamående och kräkningar orsakad av 
kemoterapibehandling. Läkemedlet används när patienten inte svarar på 
konventionella antiemetika. Läkemedlet är även godkänt för behandling av 
viktminskning och anorexia hos patienter med AIDS (2).  
   Läkemedlet Acomplia innehåller substansen rimonabant och är en CB1 antagonist 
(9). Rimonabant drogs tillbaka i januari 2009 på grund av psykiska biverkningar 
som depression (12). Läkemedlet användes som ett viktreduktionsmedel hos 
personer med BMI > 30 eller personer med BMI > 27 och samtidiga metabola 
sjukdomar som t.ex. diabetes. Läkemedlet förskrevs tillsammans med diet och 
träning (9). 
   Det har syntetiserats många föreningar för att hitta en förening med 
antiinflammatorisk och smärtstillande effekt som saknar psykiska biverkningar. 
Ajulemic syra (Aja) är en av de mest lovande (2). Även 1´, 1´Dimetyletylheptyl- Δ8-
tetrahydrocannabinol-11-oic-syra (CT-3) som är en syntetisk analog till en av THCs 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q8NCG7
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8NCG7
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nedbrytningsprodukter har i prekliniska studier visat sig ha antiinflammatoriska och 
smärtstillande egenskaper (13). 

Marinol 
(dronabinol) 

Cesament 
(nabilon) 

Acomplia 
(rimonabant) 

Ajulemic syra & CT-3 

THC analog THC analog CB1 antagonist Antiinflammatoriska 
& smärtstillande 
cannabinoider 

Figur 5. Några olika syntetiska cannabinoider.  
 

 
Figur 6. Dronabinol. Hämtat från http://commons.wikimedia.org/wiki.  

 
Figur 7. Nabilon. Hämtat från http://commons.wikimedia.org/wiki. 
 

 
Figur 8. Rimonabant. Hämtat från http://commons.wikimedia.org/wiki. 
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Figur 9. Ajulemic syra. Hämtat från http://commons.wikimedia.org/wiki. 
 

 
Figur 10. CT-3.  

1.4 Cannabinoidreceptorer 

Cannabinoidreceptorer delas in i CB1-receptorer som främst finns i hjärnan, och 
CB2-receptorer som främst finns i perifer vävnad. CB1 och CB2 receptorn tillhör 
gruppen G-proteinkopplade receptorer (1).  
   Bland de receptorer som varken är CB1 eller CB2 receptor, är transient receptor 
potential vanilloid 1 receptorn (TRPV 1) den mest erkända. Det är främst anandamid 
som binder till den (9).  
   CB1-receptorer finns främst i CNS, i hippocampus (minnet), hypotalamus 
(kroppstemperatur och aptit), cerebellum (motorkoordination och balans), 
mesolimbiska dopaminsystemet (belöning), substantia nigra (belöning) och cerebral 
cortex (hjärnbarken). Aktivering av CB1 receptorn ger alltså psykoaktiva effekter. 
CB1-receptorer finns också i perifer vävnad på adipocyter, endotelceller och perifera 
nerver.  
   CB2-receptorer finns främst i lymfatisk vävnad som t.ex. tonsiller, mjälte och 
lymfocyter som cirkulerar i blodet. Receptorerna finns även på centrala 
nervsystemets immunceller som kallas mikrogliaceller.  
   Vanilloidreceptorer stimulerar nociceptiva nervslut (1).  

 
1.5 Cannabinoider och vikt 

CB1 receptorer finns på adipocyter. När CB1 receptorn aktiveras av cannabinoider så 
stimuleras fettsyrasyntesen (1). Cannabinoider stimulerar även aptiten (14).  
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1.6 Cannabinoider och illamående 

CB1 receptorer finns i områden i hjärnstammen som kontrollerar kräkningsreflexen. 
Personer som lider av AIDS eller som genomgår kemoterapi mot cancer, har ofta 
problem med dålig aptit och därmed viktminskning. Som nämnt tidigare finns 
nabilon och dronabinol mot dessa symtom (15).  

1.7 Cannabinoider och mag-tarmkanalen 

CB1 receptorer finns på slemhinnan i magtarmkanalen och på kolinerga neuron i det 
enteriska nervsystemet. De deltar i regleringen av tarmmotiliteten.  En aktivering av 
CB1 receptorn leder till avslappning av den glatta muskulaturen genom att 
frisättningen av kontraktila transmittorer inhiberas. 
   Även CB2 receptorn finns på neuron i det enteriska nervsystemet och på 
tarmepitelceller (10).  

1.8 Cannabinoider och inflammation 

CB2-receptorer finns i lymfatisk vävnad som t.ex. tonsiller, mjälte och lymfocyter 
som cirkulerar i blodet. Aktivering av CB2-receptorerna ger troligen 
antiinflammatoriska effekter (1).  
   CBD har visat sig minska inflammation och dämpa frisättningen av TNF-α hos 
möss (2). Även THC har visat sig ha antiinflammatoriska effekter (16).  

1.9 Cannabinoider och kronisk smärta 

CB1 receptorer finns på många områden i CNS som skickar smärtsignaler. I 
hjärnstammen finns endast ett fåtal CB1 receptorer vilket kan förklara varför 
cannabinoider saknar allvarlig påverkan på andnings- och hjärt- och kärlsystemet. 
Opioider har receptorer i hjärnstammen vilket förklarar t.ex. andningsdepression 
som en av dess biverkningar. Användning av opioder kan även leda till beroende och 
missbruk (4).  

 
2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka ett antal cannabinoidbaserade 
läkemedel och vilken effekt de har visat i studier. Syftet är även att ta reda på vad det 
finns för potential hos cannabinoider, inom vilka områden de skulle kunna 
användas som läkemedel i framtiden.   

3. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på artiklar som har undersökt 
cannabinoider vid olika symtom eller sjukdomar. Arbetet baseras på fem review 
artiklar, en bok och elva originalartiklar. De flesta originalartiklarna är i form av 
randomiserade kliniska prövningar men även några in vitro prövningar har 
inkluderats.  
   Reviewartiklarna och boken har använts till introduktionsdelen och 
originalartiklarna till resultatdelen. Till diskussionsdelen har främst 
originalartiklarna använts som underlag, men även en del från boken och 
reviewartiklarna har använts som underlag.  
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   Litteratursökningen har gjorts i databasen PubMed och materialet har sökts och 
hittats mellan 2013-01-21 till 2013-02-10. Valet av artiklar gjordes utifrån 
frågeställningens syfte. Arbetet innehåller främst artiklar från de senaste 5 åren, 
men även äldre artiklar har inkluderats om de ansågs tillföra arbetet något av värde. 
Äldre artiklar som inkluderats är t.ex. studier som handlar om cannabinoidbaserade 
läkemedel som har varit godkända en längre tid. Vid sökningen i Pubmed användes 
både fritextsökning och sökning via MeSH om det var möjligt. Jag provade först om 
sökorden gick att använda som MeSHtermer, annars gjorde jag en frisökning i 
PubMed istället.  

Nedan är sökorden som användes: 

cannabinoids 
cannabinoids therapeutic use 
cannabinoids pharmacology  
synthetic cannabinoids 
medical use of cannabis 
cannabis and pharmaceutical preparations 
cannabis and therapeutic use 
tetrahydrocannabinol therapeutic use 
 
cannabinoids and multiple sclerosis 
cannabis and multiple sclerosis 
tetrahydrocannabinol cannabidiol combination 
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) 
THC/CBD 
thc/cbd and multiple sclerosis 
sativex 
sativex multiple sclerosis 
sativex spacticity 
 
cannabis and analgesia 
cannabis and analgesics 
cannabinoids analgesic 
cannabinoid and pain 
cannabinoids pain 
cannabinoids inflammation 
 
cannabis and nausea 
cannabis and cancer 
cannabinoids and cancer 
cannabinoids weight loss 
marinol cancer 
marinol aids 
marinol hiv 
dronabinol nausea  
dronabinol hiv 
dronabinol appetite 
cannabinoids appetite 
 
rimonabant obesity 
cannabinoids obesity 
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Vid sökning av originalartiklar användes begränsningarna: 
randomized clinical trial 
clinical trial 
 
Vid sökning av reviweartiklar användes begränsningen:  
review 
 
Några av artiklarna har även hittats i referenslistan till  de fem reviewartiklarna.  
 
Ytterligare litteratur som har använts är boken Rang and Dale´s Pharmacology, och 
sökningar har gjorts på Läkemedelsverkets hemsida med sökordet sativex, och i 
sökmotorn Google med sökordet cannabis sativa.  
 
 

4. Resultat 

4.1 Studie 1 

“Randomized controlled trial of cannabis-based medicine in spasticity caused by 
multiple sclerosis” (Collin C, Davies P et al.) 

I en studie från 2007 undersöktes Sativexs effekt på att minska spasticitet orsakad 
av multipel skleros.  
   Spasticitet drabbar upp till 84% av patienterna som lider av MS. De som drabbas 
av MS är ofta unga och medelålders. De muskelavslappnande läkemedlen som finns 
idag har liten effekt och är dåligt tolererade. En hel del MS sjuka patienter använder 
cannabis för att lindra symtomen. Sativex är en cannabisbaserad medicin som 
innehåller THC och CBD.  
   För att ta reda på Sativexs effekt vid spasticitet mättes spasticiteten med hjälp av 
NRS, en numerisk skala från 0-10 som deltagarna själva fyllde i och där 10 är 
maximal spasticitet. Ytterligare mätningar var Ashworth Scale & Motricity Index 
som anger antal muskler påverkade av spasticiteten och PGIC, en sjupunktsskala om 
hur patienterna upplevde att deras tillstånd hade förbättrats.   
   Studien var en multicenter fas 3 studie. Den utfördes vid åtta center i USA och fyra 
center i Rumänien. Deltagarna var över 18 år och hade fått diagnosen multipel 
skleros. Sjukdomen skulle ha varit stabil i minst 3 månader och deltagarna skulle 
haft signifikant spasticitet i minst 2 muskelgrupper. Deltagarna hade i medeltal haft 
diagnosen i 12,6 år. De skulle även gått på stabil medicinering med otillräcklig effekt 
i minst 30 dagar innan studiestarten. Behandlingen mot spasticitet fortsatte under 
studien. De som använde cannabis eller cannabinoider som behandling skulle ha 
avbrutit den minst 7 dagar innan studiestarten. Deltagarna var i övrigt friska.  
   189 deltagare fördelades slumpmässigt i förhållande 2:1 till behandling med 
Sativex eller placebo. Studien var en dubbelblind och parallellgrupps studie. 
Behandlingen pågick i 6 veckor. 124 individer fick Sativex i form av munhålespray 
innehållande THC och CBD. Varje sprayning gav 2,7 mg THC och 2,5 mg CBD. 
Deltagarna skulle själv öka dosen till en stabil dos under de 2 första veckorna, dock 
max 48 sprayningar per dag. 65 individer fick placebo.  
   Det primära effektmåttet var förändringen i NRS från baslinjen. De sekundära 
effektmåtten var Ashworth Scale & Motricity Index och PGIC.  
   Det var inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande demografiska data. 
8 stycken avbröt studien på grund av biverkningar, varav 6 stycken från 
sativexgruppen och 2 stycken från placebogruppen.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17355549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davies%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17355549
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Tabell 1. Tabellen är omarbetad från (17) och visar medelförändringen från baslinjen 

efter 6 veckor.  

 Sativex 

 

Placebo Skillnad P-värde 

NRS - 1,18 - 0,63 0,52  0,048 

30%  minskning 
eller > i NRS 

40,0%  
48 st 

21,9% 
14 st 

18,8% 0,014 

50% minskning 
eller > i NRS 

17,5% 
21 st 

9,4% 
6 st 

8,1% 0,189 

NRS för tidigare 
cannabis anv. 

-1,08 -0,30 - 0,046 

PGIC 57% 48% - - 

Ashworth 0,64 0,53 0,11 0,218 

Motricity index 
(ben) 

5,71 1,85 3,86 0,054 

Motricity index 
(armar) 

3,91 2,61 1,30 0,766 

 
Resultat: Medeldoseringen per dag var i sativexgruppen 9,4 sprayningar och i 
placebogruppen 14,7 sprayningar.  
   Medelförändringen från baslinjen efter 6 veckor visas i tabell 1. Skillnaden i 
minskning i NRS mellan Sativex och placebo var statistiskt signifikant (p=0,048). 
När det gällde 30% minskning eller högre i NRS, var skillnaden i minskning mellan 
sativex och placebo 18,8% (p=0,014) och när det gällde 50% minskning eller högre i 
NRS var skillnaden i minskning mellan sativex och placebo 8,1% (p=0,189).    
   Gällande de som tidigare använt cannabis var medelförändringen från baslinjen i 
sativexgruppen en minskning med 1,08 i NRS. Placebo hade minskat 0,30 jämfört 
med baslinjen under samma period (p=0,046).   
   66 individer (57%) i sativexgruppen tyckte PGIC var förbättrad medan 31 individer 
(48%) tyckte så i placebogruppen.  
   102 stycken (82%) fick biverkningar i sativexgruppen medan 46 stycken (71%) fick 
biverkningar i placebogruppen. De flesta biverkningar var milda till måttliga och de 
vanligaste var yrsel, trötthet, urinvägsinfektion, muntorrhet, försämrad balans, 
illamående och huvudvärk. Det upptäcktes 7 allvarligare biverkningar varav 1 av 
biverkningarna bedömdes bero på behandlingen, och var kräkning i sativexgruppen.  
   Författarna diskuterar i studien att resultaten visade att Sativex är statistiskt 
signifikant mer effektiv på att minska spasticitet än placebo. Förändringarna i PGIC, 
Ashworth och Mortricity visade sig även bättre i sativexgruppen, men de var inte 
statistisk signifikanta. En fördel som upptäcktes i studien var att muskelstyrkan i 
benen ökade i sativexgruppen. Då de läkemedel som finns mot spasticitet, minskar 
spasticiteten men samtidigt även ökar muskelsvagheten, skulle Sativex vara en 
värdefull behandling.  
   Författarna diskuterar vidare att Sativex visade sig vara väl tolererad och tror det 
kan bero på att små doser togs åt gången, administreringssättet som gjorde att 
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magtarmkanalen undveks samt att CBD ändrar de psykoaktiva effekterna av THC 
och gör att THC blir bättre tolererad än om den skulle tas ensam.   
   Begränsningar med studien kan enligt författarna ha varit effektmåttet NRS, som 
baserades på att deltagarna själva bedömer minskningen i spasticitet.  De menar 
dock ändå att NRS visar spasticiteten mätt under ett helt dygn istället för vid enstaka 
objektiva mätningar. Då det inte finns något idealt mätinstrument för spasticitet, 
och NRS är accepterat som ett standardinstrument vid bedömning av smärta, skulle 
det kunna fungera som mått för spasticitet också.  
   Författarnas slutsats blev att resultaten tyder på att Sativex kan minska spasticitet 
hos patienter med MS (17).  

4.2 Studie 2 

“Randomized controlled trial of Sativex to treat detrusor overactivity in multiple 
sclerosis” (Kavia RB, De Ridder D et al.) 

  I en studie från 2010 undersöktes Sativexs effekt på överaktiv blåsa hos patienter 
med multipel skleros.  
   Överaktivitet i den glatta muskulaturen i urinblåsan är väldigt vanligt hos patienter 
med multipel skleros. 90% av patienterna utvecklar det inom 10 år efter att de fått 
diagnosen. Tillståndet innefattar besvärliga symtom som att behöva tömma blåsan 
ofta, känna plötsliga trängningar och perioder av läckage. Cannabis har använts som 
medicin tusentals år tillbaka i tiden, däribland för störningar i urinvägarna. CB1 
receptorer finns i urinblåsan, livmodern och delar av CNS som deltar i kontrollen av 
urinblåsan. Förekomsten av TRPV1 receptorer i urinblåsan är stor. Vid överaktiv 
blåsa är förekomsten av TRPV1 receptorer ännu större.  
   För att ta reda på Sativexs effekt vid överaktiv blåsa mättes svårighetsgraden av 
överaktiv blåsa med hjälp av NRS, se studie 1. Ytterligare mätningar var antal 
inkontinenstillfällen, trängningar, nokturi tillfällen, blåstömningar och I-QOL, en 
skala från 0-100 som bedömer den överaktiva blåsans påverkan på livskvaliteten. 
Slutligen mättes PGIC, se studie 1.     
  Studien var en multicenterstudie som utfördes på 15 center i USA, Belgien och 
Rumänien. Deltagarna var vuxna och hade fått diagnosen multipel skleros. De hade 
överaktiv blåsa och standard behandling hade inte fungerat. De skulle ha gått på 
oförändrad antikolinerg behandling minst 14 dagarna innan studie starten. Den 
antikolinerga behandlingen skulle fortsätta under hela studien. Deltagarna skulle 
även haft minst 3 perioder med inkontinens under en 5 dagars period. De var i övrigt 
friska.   
   135 deltagare fördelades slumpmässigt till behandling med Sativex eller placebo. 
Studien var dubbelblind. 67 individer fick Sativex i form av munhålespray 
innehållande THC och CBD. Varje sprayning gav 2,7 mg THC och 2,5 mg CBD. 
Deltagarna skulle själv öka dosen till en stabil dos, dock max 48 sprayningar per dag. 
De skulle inte ta mer än 8 sprayningar var tredje timme och höja dosen maximalt 
50% från föregående dag. Behandlingen pågick i 6 veckor. 68 individer fick placebo.  
   Det primära effektmåttet var förändringar i antal inkontinenstillfällen. De 
sekundära effektmåtten var antal trängningar, nokturi perioder, blåstömningar, 
NRS överaktiv blåsa, I-QOL och PGIC.  
   Det fanns inga större demografiska skillnader mellan grupperna. 17 stycken avbröt 
studien, varav 11 stycken från sativexgruppen och 6 stycken från placebogruppen.  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kavia%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20829244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%20Ridder%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20829244
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Tabell 2. Tabellen är omarbetad från (18) och visar medelförändringen från 
baslinjen efter 6 veckor. 

 Sativex Placebo P-värde 

Inkontinenstillfällen 
per dag 

-1,08 -0,98 0,569 

Blåstömningar per 
dygn 

-1,75 -0,9 0,007 

Blåstömningar per dag -1,23 -0,66 0,044 

Nokturi perioder -0,52 -0,24 0,01 

Trängningar per dag -1,88 -1,12 0,07 

NRS överaktiv blåsa -2,21 -1,05 0,001 

I-QOL 14,3 10,4 0,166 

PGIC 84% 58% 0,005 

 
Resultat: Medeldoseringen per dag var i sativexgruppen 8,91 sprayningar och i 
placebogruppen 17,05 sprayningar.  
   Medelförändringen från baslinjen efter 6 veckor visas i tabell 2. I sativexgruppen 
var det en minskning med 1,08 inkontinenstillfällen per dag vilket var större än 
placebo som minskat 0,98. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. I 
sativexgruppen var det en minskning med 1,88 trängningar per dag vilket var större 
än placebo som minskat 1,12. Skillnaden var statistiskt signifikant.  
   Minskningen i antal blåstömningar per dygn respektive per dag, var i 
sativexgruppen 1,75 respektive 1,23 och var statistiskt signifikant större än 
placebogruppen som minskat 0,9 respektive 0,66. Minskningen i nokturi perioder 
per dag var i sativexgruppen 0,52 vilket var statistiskt signifikant större än placebo 
som minskat 0,24.  
   När det gällde NRS överaktiv blåsa och PGIC var det en statistiskt signifikant 
förbättring i sativexgruppen jämfört med placebo. I-QOL var också bättre i 
sativexgruppen men det var inte statistiskt signifikant.  
   De flesta biverkningar var milda till måttliga och de vanligaste var yrsel, 
urinvägsinfektion, huvudvärk, kräkningar och illamående. Allvarliga biverkningar 
på grund av behandling inträffade hos 3 personer varav 2 stycken i sativexgruppen 
och 1 stycken i placebogruppen.  
   Författarna diskuterar i studien att det visade sig att Sativex inte gav någon 
statistiskt signifikant minskning gällande antal inkontinenstillfällen per dag. De 
misstänker att det berodde på den stora effekten i placebogruppen, som i sin tur 
troligen berodde på att deltagarna förde dagbok över tömningen av urinblåsan, och 
att de inte fått effekt av standardmedicineringen. Då de fortfarande behandlades 
med standardmedicineringen under studien var de troligen mer öppna för en ny 
behandling, vilket gjorde att standardbehandlingen gav bättre effekt än innan. 
Möjligheten finns också att Sativex helt enkelt inte har någon effekt på antal 
inkontinenstillfällen. Sativex visade dock statistiskt signifikanta skillnader gällande 
trängningar, nokturi perioder och på antal blåstömningar. Författarna menar att 
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resultaten visar att vid behandling av överaktiv blåsa vid MS har Sativex några 
kliniska fördelar. Placebogruppen intog även fler spray per dag vilket visade att 
sativexgruppen fick effekt vid en lägre dos. Inga interaktioner med 
standardbehandlingen sågs och Sativex visade sig vara väl tolererad.  
   Författarnas slutsats blev att Sativex har effekt på några symtom vid överaktiv 
blåsa vid MS (18).  

4.3 Studie 3 

“Randomized, controlled trial of cannabis-based medicine in central pain in multiple 
sclerosis” (Rog DJ, Nurmikko TJ et al.) 

I en studie från 2005 undersöktes Sativexs effekt på central neuropatisk smärta vid 
MS. 
   Av patienter med multipel skleros uppskattas central neuropatisk smärta 
förekomma i mellan 17% till 52% av patienterna, och 32% upplever att smärta är en 
av de värsta symtomen vid MS. Den vanligaste formen av smärta vid MS är dysestesi 
smärta och beskrivs som brännande, huggande, värkande och kramande. Även 
spasticiteten som förekommer vid MS kan vara smärtsam. Vid användning av 
cannabinoider och cannabis fås en stor skillnad i respons mellan individer. Genom 
att administrera den cannabisbaserade medicinen via munhålespray och 
självmedicinering skulle de stora skillnaderna kunna undvikas.  
   För att ta reda på Sativexs effekt vid smärta användes NRS, se studie 1. Den 
neuropatiska smärtans inverkan på sömnen mättes också med hjälp av NRS. 
Ytterligare mätningar var NPS, en skala som mätte ett sammanslaget värde av NRS 
smärta och NRS sömnproblem, samt PGIC, se studie 1.   
   Studien utfördes på ett center i Storbritannien. Deltagarna var vuxna och led av 
central neuropatisk smärta på grund av multipel skleros. De skulle haft diagnosen 
MS i minst 6 månader. De som tidigare använt cannabinoider skulle avbryta den 
behandlingen minst 7 dagar innan studien startade, och under hela studien. 47% 
hade tidigare använt cannabis som medicin. Deltagarna var i övrigt friska.   
   66 deltagare fördelades slumpmässigt i förhållande 1:1 till behandling med Sativex 
eller placebo. Av de 66 deltagarna var det 7 individer som hade smärtsam spasticitet 
och 59 individer som hade dysestesi smärta. Studien var en dubbelblind och 
parallellgrupps studie. Behandlingen pågick i 4 veckor. 34 individer fick Sativex i 
form av munhålespray innehållande THC och CBD. Varje sprayning gav 2,7 mg THC 
och 2,5 mg CBD. Deltagarna skulle själv öka dosen till en stabil dos, dock max 48 
sprayningar per dag. De skulle inte ta mer än 8 sprayningar var tredje timme och 
höja dosen maximalt 50% från föregående dag. 32 individer fick placebo. Deltagarna 
fick fortsätta tidigare behandling mot smärta och spasticitet. I medeltal använde de 
2 sådana mediciner per person.  
   Det primära effektmåttet var NRS skalan. De sekundära effektmåtten var NPS 
skalan och PGIC.  
   Det var inga större demografiska skillnader mellan grupperna. 2 deltagare avbröt 
studien varav båda var från sativexgruppen. Båda avbröt på grund av biverkningar 
som var oro, högt blodtryck, takykardi, och paranoida vanföreställningar.  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rog%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16186518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nurmikko%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16186518
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Tabell 3. Tabellen är omarbetad från (19) och visar medelvärdet på NRS och NPS 
vecka 1 respektive vecka 5.  

 Medel NRS smärta Medel NPS total Medel NRS 
sömnstörningar 

 Sativex Placebo Sativex Placebo Sativex Placebo 

1 vecka 
(baslinjen) 

6,58 6,37 46,90 45,79 5,26 4,47 

5 veckor 3,85 4,96 31,90 37,73 2,69 3,64 

Skillnad -1,25   
p=0,005 

-6,58 
p=0,044 

-1,39 
p=0,003 

Skillnad = skillnaden mellan förändring från baslinjen mellan Sativex och placebo 

 
Resultat: Medeldoseringen per dag var i Sativexgruppen 9,6 sprayningar och i 
placebogruppen 19,1 sprayningar.  
   Medelvärdet på NRS och NPS vecka 1 respektive vecka 5 visas i tabell 3. När det 
gällde NRS smärta, NRS sömnstörningar och NPS var det en statistiskt signifikant 
medelminskning från baslinjen i sativexgruppen jämfört med placebogruppen. 
Medelminskningen från baslinjen i NRS smärta var i sativexgruppen 2,7 vilket var 
överlägset placebo som minskat 1,4 (p=0.005). Medelminskningen från baslinjen i 
NRS sömnstörningar var i sativexgruppen 2,5 vilket också var överlägset placebo 
som minskat 0,8 (p=0,003). 
   När det gällde PGIC så var det ungefär lika många i placebo gruppen som i 
sativexgruppen som kände sig mycket eller väldigt mycket förbättrade (p=0,218). 
Det var 3,9 gånger mer troligt att de i sativexgruppen jämfört med placebogruppen 
skulle betygsätta sig i en förbättrad kategori i PGIC (p=0.005).  
   I en post hoc analys visade det sig att deltagarna med smärtsam spasticitet hade ett 
värde på 7,3 i baslinje NRS smärta, vilket var högre än deltagarna med dysestesi 
smärta som hade ett värde på 6,3 (p = 0,04). Förändringarna från baslinjen hos 
deltagarna med smärtsam spasticitet var i sativexgruppen -5,7 och i placebogruppen 
-2,1. Förändringarna från baslinjen hos deltagarna med dystestesismärta var i 
sativexgruppen -2,4 och i placebogruppen -1,3. Förändringarna efter behandling var 
alltså större hos de med smärtsam spasticitet.  
   30 stycken i sativexgruppen och 22 stycken i placebogruppen fick biverkningar. 
Den vanligaste biverkningen var yrsel. Även muntorrhet, illamående, svaghet, 
sömnighet och illamående förekom. Inga allvarliga biverkningar förekom.  
   Författarna diskuterar i studien att resultaten visar att Sativex har effekt vid både 
central neuropatisk smärta och sömnstörningar vid MS. De menar dock att 
begreppet neuropatisk smärta fortfarande är omtvistat och det finns inga allmänt 
accepterade diagnoskriterier. Denna studie innehöll patienter med dysestetisk 
smärta och smärtsam spasticitet.       
   Författarna diskuterar vidare att Sativex visade sig vara väl tolererad och då det 
inte finns så många läkemedel mot central neuropatisk smärta och då de inte är så 
väl tolererade, skulle Sativex vara ett bra alternativ. Författarna tror att en anledning 
till att Sativex visade sig vara så väl tolererad kan vara innehållet av CBD, som tros 
kunna ändra effekten av THC.  
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   Författarnas slutsats blev att Sativex var effektiv på att minska central neuropatisk 
smärta och sömnstörningar hos patienter med MS (19).  

4.4 Studie 4 

“Preliminary assessment of the efficacy, tolerability and safety of a cannabis-based 
medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis” (Blake 
DR, Robson P et al.)  

I en studie från 2006 undersöktes Sativexs effekt på att minska smärta och 
inflammation vid reumatoid artrit.  
   Cannabis har använts under tusentals år som medicin, däribland även vid 
reumatoid artrit. Sativex är en cannabisbaserad medicin som innehåller ungefär lika 
mängder av THC och CBD. Smärtstillande effekter har THC, både vid neuropatisk 
och nociceptiv smärta. Antiinflammatoriska effekter har både THC och CBD.  
   För att mäta Sativexs effekt vid smärta användes NRS samt även SF-MPQ, ett 
smärtfrågeformulär från 0-10 som deltagarna själv fyllde i, och DAS28, ett mått på 
inflammationen i 28 leder. 
   Studien var en förberedande multicenter studie. Deltagarna hade fått diagnosen 
reumatoid artrit och hade aktiv artrit trots användningen av standardmediciner. 
Användningen av NSAID och prednisolon skulle varit stabil i minst 1 månad, och 
användningen av DMARD stabil i minst 3 månader. Behandlingen hölls konstant 
genom hela studien. Deltagarna var i övrigt friska.  
   58 deltagare fördelades slumpmässigt till behandling med Sativex eller placebo. 
Studien var en dubbelblind och parallellgrupps studie. Behandlingen pågick i 5 
veckor. 31 individer fick Sativex i from av munhålespray 30 minuter före läggdags på 
kvällen. Startdosen var 1 sprayning och ökades sedan med 1 sprayning varannan dag 
till slutdosen 6 sprayningar. Varje dos innehöll 2,7 mg THC och 2,5 mg CBD. 27 
individer fick placebo.  
   Det primära effektmåttet var NRS smärta vid rörelse. De sekundära effektmåtten 
var NRS smärta i vila, morgonstelhet respektive sömnkvalitet. Fler sekundära 
effektmått var SF-MPQ och DAS28.  
   Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde 
demografiska data. 1 deltagare från sativexgruppen och 3 deltagare från 
placebogruppen avbröt studien.  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blake%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16282192
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blake%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16282192
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16282192


23 
 

 

Tabell 4. Tabellen är omarbetad från (16) och visar medelvärdet på NRS, DAS-28 och 
SF-MPQ vecka 1 respektive vecka 5.  

 Baslinjen 5 veckors behandling   

 Sativex Placebo Sativex Placebo Skillnad P-värde 

NRS smärta 
vid rörelse 

7,0 6,7 4,8 5,3 -0,95 0,044 

NRS 
vilosmärta  

5,3 5,3 3,1 4,1 -1,04 0,018 

NRS stelhet 3,5 3,8 3,0 3,2 -0,09 0,454 

NRS 
sömnkvalitet 

5,7 5,8 3,4 4,6 -1,17 0,027 

DAS 28 5,9 6,0 5,0 5,9 -0,76 0,002 

SF-MPQ 3,2 3,2 2,6 3,3 -0,72 0,016 

Skillnad = skillnaden mellan förändring från baslinjen mellan Sativex och placebo 

 
Resultat: Medelvärdet på NRS, DAS-28 och SF-MPQ vecka 1 respektive vecka 5 
visas i tabell 4. Efter 5 veckor sågs följande skillnader från baslinjen i 
sativexgruppen jämfört med placebo; NRS rörelsesmärta minskade med 0,95 (p< 
0.044), NRS smärta vid vila minskade med 1,04 (p<0,018), NRS stelhet minskade 
med 0,09 (p<0,454), NRS sömnkvalitet minskade med 1,17 (p<0,027), DAS28 
minskade med 0,76 (p<0,002) och slutligen SF-MPQ minskade med 0,72 
(p<0,016).  
   Biverkningar förekom oftare i sativexgruppen och de vanligaste var yrsel, 
muntorrhet och illamående.  
   Författarna diskuterar i studien att Sativex visade sig ge en statistiskt signifikant 
smärtlindring och dämpning av sjukdomsaktiviteten hos patienter med RA. 
Författarna menade att skillnaderna var små men visade ändå fördelar som är 
klinisk betydelsefulla. Större och mer långvariga studier behövs dock. Gällande 
morgonstelheten visade Sativex nästan ingen effekt alls, men berodde troligen på 
att baslinje värdena var lägre än förväntat. Sativex visade sig även väl tolererad.   
   Författarnas slutats blev att Sativex gav statistiskt signifikant smärtlindring och 
dämpning av sjukdomsaktiviteten hos patienter med RA (16).  

  



24 
 

 
 
4.5 Studie 5 

”Analgesic effect of the synthetic cannabinoid CT-3 on chronic neuropathic pain: a 
randomized controlled trial” (Karst M, Salim K et al.) 

I en studie från 2003 undersöktes CT-3s effekt på kronisk neuropatisk smärta.  
   Vid nedbrytningen av THC i kroppen bildas tetrahydrocannabinol-11-oic syra 
(THC-11-oic syra). 1´, 1´Dimetyletylheptyl- Δ8-tetrahydrocannabinol-11-oic-syra 
(CT-3) är en syntetisk analog till THC-11-oic syra och har i prekliniska studier visat 
sig ha antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper. CT-3 har även visat sig 
sakna de psykiska biverkningarna som THC har.  
   För att mäta CT-3s effekt på smärta användes VAS, en skala från 0-100 som 
deltagarna själva bedömde och där 100 är den maximala smärtan som kan upplevas. 
Även VRS, en verbal beskrivande smärtskala från 0-4 där 4 är outhärdlig smärta 
bedömdes av deltagarna själva.   
   Deltagarna var mellan 18-65 år och hade haft neuropatisk smärta minst 6 
månader. De skulle ha gått på stabila doser av smärtstillande behandling med 
antingen opioider, febernedsättande, flupirtin, antidepressiva eller antiepileptika 
under minst 2 månader. Deltagarna var i övrigt friska.  
   21 deltagare fördelades slumpmässigt till behandling med CT-3 eller placebo. 
Studien var en dubbelblind överkorsningsstudie. Det var 1 veckas behandling följt av 
1 vecka utan behandling och sedan korsades deltagarna över till den andra 
behandlingen 1 vecka. Behandlingen bestod av 40 mg CT-3 per dag de 4 första 
dagarna, sedan 80 mg per dag de 3 sista dagarna. 10 individer fick först CT-3 och 
sedan placebo. 11 individer fick först placebo och sedan CT-3.  
   Det fanns inga större demografiska skillnader mellan grupperna. 2 stycken avbröt 
studien, varav 1 avbrott ansågs bero på behandling med CT-3 i kombination med 
oxikodon. Biverkningen var svår dåsighet.  

Tabell 5. Tabellen visar medelförändringen från baslinjen vecka 1 respektive vecka 2.  

Medelförändring 
från baslinjen 

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 1 Vecka 2  

 CT-3-
placebo 

CT-3-
placebo  

Placebo-
CT-3  

Placebo-
CT-3  

P-värde 

VAS 3 h -13,07 -1,52 -3,14 -13 0,02 

VAS 8 h -15,56 -5,91 -8,26 -12,39 0,21 

VRS 3 h -0,36 -0,11 -0,19 -0,61 0,10 

VRS 8 h -0,57 -0,25 -0,29 -0,62 0,14 

 
Resultat: Medelförändringen från baslinjen behandlingsvecka 1 respektive 2 visas i 
tabell 5. 3 timmar efter intag av CT-3 respektive placebo, var det en statistiskt 
signifikant minskning i VAS hos de med CT-3 behandling jämfört med de med 
placebo behandling.  
   Mätningar i VAS 3 timmar efter intag visade följande resultat; För CT-3-placebo 
gruppen var skillnaden i VAS efter första behandlingsveckan -13,07 och -1,52 efter 
andra behandlingsveckan (p=0.02). För placebo-CT-3 gruppen var skillnaden i VAS 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karst%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14519710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Salim%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14519710
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-3,14 efter första behandlingsveckan och -13 efter andra behandlingsveckan 
(p=0.02). Mätningar i VRS 3 timmar efter intag visade följande resultat; För CT-3-
placebo gruppen var skillnaden i VRS efter första behandlingsveckan -0,36 och -0,11 
efter andra behandlingsveckan (p=0.10). För placebo-CT-3 gruppen var skillnaden i 
VRS -0,19 efter första behandlingsveckan och -0,61 efter andra behandlingsveckan 
(p=0.10).  
   De vanligaste biverkningarna var trötthet, muntorrhet, yrsel, svettningar och 
koncentrationssvårigheter. Biverkningar var vanligast vid behandling med CT-3. Det 
visade sig att CT-3 var fri från psykiska biverkningar.  
   Författarna diskuterar i studien att resultaten visade att CT-3 är effektivare än 
placebo på att minska kronisk neuropatisk smärta. Minskningen i smärta var större 
3 timmar efter intag än 8 timmar efter intag. 8 timmar efter intag var minskningen i 
smärta fortfarande högre hos de som intagit CT-3 jämfört med placebo.  
   Författarnas slutsats blev att CT-3 var effektiv på att minska kronisk neuropatisk 
smärta jämfört med placebo. Fler studier som varar under en längre tid är motiverat 
(13).  
 
 
4.6 Studie 6 

“Cannabinoid-opioid interaction in chronic pain” (Abrams DI, Couey P et al.) 

I en studie från 2011 undersöktes interaktionen mellan vaporiserad cannabis och 
opioider vid kronisk smärta. Studien gjordes för att ta reda på deras 
farmakokinetiska interaktioner och om de kunde verka synergistiskt.   
  Det är svårt att hitta en bra behandling vid kronisk smärta. Opioider är effektiva på 
att lindra smärta men biverkningarna ökar med dosen vilket begränsar 
smärtlindringen.  Biverkningar som illamående, kräkningar och sedation kan 
förekomma av opioder. En kombination av opioder och cannabinoider skulle 
möjliggöra en ökad smärtlindring och samtidigt kunna minska opioddosen.  
   För att ta reda på vaporiserad cannabis påverkan på farmakokinetiken hos 
opioiderna, togs blodprov dag 1 innan behandling, och dag 5 efter behandling. Dag 5 
mättes även mängden THC i plasma. Ytterligare mätningar var smärta som mättes 
med VAS.   
   Deltagarna led av olika sorters kronisk smärta. 2 stycken led av artros, 4 stycken av 
posttraumatisk smärta, 2 stycken av perifer neuropati, följande var en av vardera; 
cancer, fibromyalgi, multipel skleros, thorac outlet syndrom, migrän och 
sicklecellsjukdom. Slutligen led 7 stycken av smärtor i rörelseapparaten, inte mer 
specificerat än så. Deltagarna gick på behandling med antingen oxikodon eller 
morfin sedan minst 2 veckor tillbaka. De var över 18 år och medelåldern i 
oxikodongruppen var 47,1 år respektive 42,9 år i morfingruppen. 11 stycken var män 
och 10 stycken var kvinnor. Ett krav på deltagarna var även att de skulle ha rökt 
cannabis 6 gånger eller fler tidigare i sitt liv, för att ha upplevt effekterna och även 
veta hur man inhalerar. Cannabisrökningen skulle ha avbrutits minst 30 dagar 
innan studiestarten. Deltagarna var i övrigt friska. 
   24 deltagare fick inhalera en vaporiserad cannabisdos på 0,9 g eller så mycket de 
tolererade med 12 timmars intervall under 4 dagar. Varje dos innehöll 3,56% Δ9-
THC. Deltagarna skulle under studien fortsätta sin pågående behandling med 
antingen morfin sulfat (MS Contin) eller oxikodon hydroklorid (OxyContin) som 
togs oralt i form av fördröjd frisättning, var tolfte timme. 13 stycken behandlades 
med morfin och 11 stycken med oxikodon. Medelvärdet på dosen i oxikodongruppen 
var 53 mg 2 ggr/dag och i morfingruppen 62 mg 2 ggr/dag.  
   Det primära effektmåttet var förändringen i AUC för morfin och oxikodon, före och 
efter cannabisinhalering. Det sekundära effektmåttet var förändring i smärta.   
   3 stycken från morfingruppen avbröt studien.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abrams%20DI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Couey%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22048225
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Tabell 6. Tabellen är omarbetad från (20) och visar medelvärdet på smärtan dag 1 
respektive dag 5.  

 Dag 1 
VAS 
KI 95% 

Dag 5 
VAS 
KI 95% 

Skillnad 
KI 95% 

Procentuell 
skillnad 
KI 95% 

Morfin 34,8 (29,4.40,1) 24,1 (18,8.29,4) -11,2 (-16,5.-6,0) -33,7 (-63,8.-
3,5) 

Oxikodon 43,8 (38,6.49,1) 33,6 (28,5.38,6) -10,3 (-14,8.-
5,8) 

-21,3 (-47,0.5,3) 

KI = konfidensintervall 
Skillnad = medelskillnaden i smärta mellan dag 1 och dag 5 

 
 

Tabell 7. Tabellen är omarbetad från (20) och visar medelvärdet på Tmax, 
Cmax och AUC dag 1 respektive dag 5. 

 Dag 1 Dag 5 
Med 
Cannabis 

P-värde 
 

Morfin 

Tmax 3,1 4,74 0,19 

Cmax 43,68 29,66 0,003 

AUC 42,01 32,23 0,17 

Oxikodon 

Tmax 3,63 2,52 0,35 

Cmax 64,91 62,74 0,84 

AUC 78,86 58,67 0,18 

 
Resultat: Medelvärdet på smärtan dag 1 respektive dag 5 visas i tabell 6. Smärtan 
minskade signifikant i både oxikodongruppen och morfingruppen dag 5 jämfört med 
dag 1. I morfingruppen minskade smärtan med 11,2. I oxikodongruppen minskade 
smärtan med 10,3. 
   Medelvärdet på AUC, Tmax och Cmax dag 1 respektive dag 5 visas i tabell 7. AUC 
visade ingen statistiskt signifikant förändring med cannabis jämfört med utan, i 
varken morfingruppen eller oxikodon gruppen. Efter intag av cannabis visade det sig 
i morfingruppen vara en statistiskt signifikant minskning i maximal koncentration 
(Cmax), och tiden till Cmax var även förlängd men det var inte statistiskt signifikant.  
   Nivåerna av THC i plasma varierade inte signifikant mellan de olika 
opioidgrupperna.  
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   Det visade sig inte finnas några kliniskt signifikanta biverkningar.  
   Författarna diskuterar i studien att resultaten visade att inhalerad cannabis 
förstärker den smärtstillande effekten av opioider vid kronisk smärta. Inga 
statistiskt signifikanta höjningar i AUC sågs, vilket enligt författarna visar på att 
cannabis inte ger någon synergistisk ökad smärtlindring genom farmakokinetiska 
interaktioner som t.ex. påverkan på metabolismen. Oral cannabis genomgår hög 
första passage metabolism och kan påverka metabolismen av opioider på ett annat 
sätt än vaporiserad cannabis.  
   Författarnas slutsats blev att inhalering av vaporiserad cannabis ökar 
smärtlindringen vid samtidig behandling med morfin eller oxikodon hos patienter 
med kronisk smärta (20).  

4.7 Studie 7 

“Ajulemic acid, a synthetic cannabinoid acid, induces an antiinflammatory profile of 
eicosanoids in human synovial cells” (Stebulis JA, Johnson DR et al.) 

I en studie från 2008 undersöktes Ajulemic syrans effekt att inducera 
antiinflammatoriska eikosanider i synovialceller hos människa.  
   Ajulemic syra (Aja) är en syntetisk cannabinoid som visat sig minska 
inflammationer hos djur. Prostaglandin är en eikosanid som förekommer vid 
inflammation och bildas genom att enzymet fosfolipas klyver fosfolipider till 
arakidonsyra, som i sin tur bildar PGH2 med hjälp av COX1 eller COX 2. PGH2 
bildar sedan PGE2 och PGD2. PGD2 bildar i sin tur 15d-PGJ2. 15d-PGJ2 är en 
antiinflammatorisk eikosanid.  

 Enzym: Fosfolipas Enzym: COX 1 eller COX 2 

Fosfolipider  arakidonsyra PGH2 

 PGE2 
 PGD2 

 
 15d-PGJ2 

 

Figur 11. Produktionen av prostaglandiner från fosfolipider. 

 I studien undersöktes Ajas inverkan på prostaglandin produktion och 
cyklooxygenas 2 (COX2) uttryck i fibroblastliknande synovialceller hos människa 
(FLS). FLS isolerades från synovialvätska eller synovialvävnad från 4 patienter med 
reumatoid artrit och 1 patient med psoriasisartrit. FLS fick växa till i cellkulturer. De 
kemiska metoderna som användes nämns mer detaljerat i studien. 10-30 mikroM 
Aja tillsattes till FLS som hade vilat under natten. Cellerna behandlades med Aja i 1 
h, sedan blev de antingen stimulerade eller inte, av 1 ng/ml tumör nekros faktor alfa 
(TNFα). Även kontrollcellerna stimulerades eller inte av TNFα, men behandlades 
inte med Aja. Sedan mättes COX2 mRNA, arakidonsyra frisättningen och 
prostaglandiner med metoder som beskrivs närmre i studien. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stebulis%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18840450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18840450
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Tabell 8. Tabellen visar uttrycket av COX2, arakidonsyra, 15d-PGJ2 och PGE2 före 
och efter stimulering av TNF respektive före och efter stimulering av Aja. 

 Kontroll ej 
TNF stimulerad 

Kontroll 
TNF 
stimulerad 

Aja ej TNF 
stimulerad 

Aja TNF 
stimulerad 

COX2  Lågt  - Ökat Mer ökat 

Arakidonsyra Lågt - Ökat Ökat 

Prostaglandin 
15d-PGJ2 

Lågt  
 

- Ökat Ökat 

Prostaglandin  
PGE2 

Lågt  Ökade Lågt  Lågt 

  
Resultat: Tillsats av Aja till FLS gjorde att uttrycket av COX2 ökade, både hos de 
TNFα stimulerade och icke-TNFα stimulerade FLSen. Ökningen av COX2 i de 
Ajabehandlade FLSen som stimulerades med TNFα var ännu större. I kontroll FLS 
hittades ett lågt uttryck av COX2.  
   I de Ajabehandlade FLSen sågs en signifikant ökning av arakidonsyra frisättningen 
jämfört med de vehikelbehandlade kontrollcellerna.    
   Det visade sig att Aja ändrade prostaglandinproduktionen. Hos de Ajabehandlade 
FLSen ökade 15d-PGJ2 produktionen signifikant, både i de TNFα stimulerade och 
icke stimulerade cellerna. PGE2 produktionen ökade inte signifikant efter 
behandling med Aja. Kontroll FLS som inte stimulerats visade sig producera väldigt 
små mängder PGE2 och 15d-PGJ2. Produktionen av PGE2 ökade efter stimulering 
med TNFα. 
   Författarna diskuterar i studien att resultaten från in vitro studien visade att 
tillsats av Aja till FLS ökar uttrycket av COX2, frisättningen av arakidonsyra och 
produktionen av 15d-PGJ2. Tillsats av Aja ändrar prostaglandinproduktionen 
genom att öka mängden 15d-PGJ2 och minska PGE2 mängden, så den blir 
antiinflammatorisk istället för inflammatorisk. 
   Författarnas slutsats blev att eftersom Aja ökar produktionen av 15d-PGJ2, ger det 
möjligheten att Aja skulle kunna användas vid sjukdomar med inflammation som 
t.ex. vid reumatoid artrit. Det krävs dock fler studier som undersöker närmre hur 
Aja kan öka 15d-PGJ2 produktionen (21). 

4.8 Studie 8 

”Ulcerative colitis induces changes on the expression of the endocannabinoid system 
in the human colonic tissue” (Marquéz L, Suárez J et al.) 

I en studie från 2009 undersöktes och jämfördes uttrycket av CB1-, CB2 receptorer, 
FAAH, MAGL, DAGLα, DAGLβ och NAPE-PLD, i tarmvävnaden hos patienter med 
ulcerös kolit före och efter behandling, respektive hos friska patienter.  
   Endocannabinoidsystemet (ECS) spelar en roll vid inflammatoriska 
tarmsjukdomar (IBD), men som dock inte är fullständigt känd. ECS finns i 
magtarmkanalen på nerver, epitelceller och immunceller. 
   Studien utfördes i Spanien. Biopsier från tarmen hos 24 patienter med diagnosen 
ulcerös kolit togs. Även biopsier från ändtarmen hos 8 friska personer som fick 
agera kontrollgrupp, togs.  
  Immunhistokemi användes för att påvisa förekomsten av CB1-, CB2 receptorn, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marqu%C3%A9z%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19730730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Su%C3%A1rez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19730730
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FAAH, MAGL, DAGLα, DAGLβ och NAPE-PLD i tarmen hos de friska patienterna 
och patienterna med ulcerös kolit före och efter behandling. Metoderna som 
användes beskrivs närmre i studien, men kort kan man säga att man påvisar 
proteinerna från ECS med antikroppar.  
   De som fick behandling fick följande behandling; 3 stycken fick 5-ASA, 15 stycken 
fick 5-ASA och kortikosteroider och 6 stycken fick 5-ASA, kortikosteroider och 
immunmodulatorer. 

 Epitel 
(absorptiva 
celler & 
bägarceller) 

Lamina propria Glatt 
muskulatur 

Myenteriska 
plexus 

CB1 +++ - ++ - 

CB2 +++ + + ++++ 

FAAH ++ ++ - ++ 

MAGL ++ ++ - ++ 

NAPE-
PLD 

+++ ++ +++ - 

DAGLα +++ ++ +++ ++ 

DAGLβ ++++ ++ +++ ++++ 

++++ = väldigt hög förekomst, +++ = hög förekomst, ++ = låg förekomst, + = 
väldigt låg förekomst, - = ingen förekomst 

Figur 12. Figuren är omarbetad från (11) och visar förekomsten av de olika 
proteinerna från endocannabinoidsystemet i frisk tarm påvisat med 
immunhistokemi. 
 

Resultat: Immunhistokemi visade var de olika ECS proteinerna befann sig i frisk 
tarmvävnad och visas i figur 5.  
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Tabell 9. Tabellen visar förändringar i immunoreaktiviteten (förekomsten) av de 
olika proteinerna från ECS i epitelet. 

 Frisk  Aktiv Passiv 

CB1 49,37 49,18 44,75 

CB2 53,30 61,09 55,15 

FAAH Inga statistiskt signifikanta skillnader 

MAGL 60,81 65,81 65,85 

NAPE-PLD 54,63 49,46 53,11 

DAGLα 53,79 62,79 58,22 

DAGLβ Inga statistiskt signifikanta skillnader 
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Nedan menas passiva gruppen med ulcerös kolit gruppen efter behandling, och 
aktiva gruppen med ulcerös kolit gruppen innan behandling. Kontrollgruppen är 
den friska gruppen.  
   I tabell 9 visas förändringar i epitelet före och efter behandling respektive hos 
friska patienter. CB1 uttrycket i aktiva gruppen var 49,18 vilket var ungefär 
densamma som kontrollgruppen 49,37. CB1 uttrycket i passiva gruppen var 44,75, 
alltså mindre än både aktiva gruppen (p<0,01) och krontrollgruppen (p<0,001).  
   CB2 uttrycket i aktiva gruppen var 61,09 vilket var högre än kontrollgruppen 53,30 
(p<0,01). CB2 uttrycket i passiva gruppen var 55,15 vilket var högre än 
kontrollgruppen men lägre än akuta gruppen (p<0,01).  
   DAGα förekomsten i akuta gruppen var 62,79 vilket var högre än kontrollgruppen 
53,79 (p<0.05). Förekomsten av DAGLα i passiva gruppen var 58,22 vilket också var 
högre än kontrollgruppen 53,79 men inte statistiskt signifikant (p<0.06).  
   MAGL förekomsten i akuta gruppen var 65,81 vilket var högre än kontrollgruppen 
60,81 (p<0.05). Förekomsten av MAGL i passiva gruppen var 65,85 vilket var högre 
än kontrollgruppen 60,81 (p<0.01).  
   DAGLβ var oförändrat, inga statistiska skillnader mellan, akut, passiv och 
kontrollgruppen.  
   NAPE-PLD i aktiva gruppen var 49,46 vilket var mindre än kontrollgruppen 54,63 
(p<0.01). Förekomsten av NAPE-PLD i passiva gruppen var 53,11 vilket var ungefär 
detsamma som kontrollgruppen 54,63 och inte statistiskt signifikant.  
   FAAH var oförändrat, inga statistiska skillnader mellan akut, passiv och 
kontrollgruppen.  
   Författarna diskuterar i studien att resultaten visar att uttrycket av CB1 receptorer 
minskar efter behandling, och menar att det skulle vara rimligt att tänka sig en 
minskad tarmfunktion efter behandling eftersom CB1 receptorerna deltar vid 
motiliteten och sekretionen. Uttrycket av CB2 receptorer var ökad under aktiv 
ulcerös kolit men minskad efter behandling, vilket författarna menar tyder på att de 
finns där för att hjälpa till att dämpa inflammationen.  
   Författarnas slutsats blev att resultaten visar att uttrycket av proteinerna från ECS 
ändras vid ulcerös kolit och ger möjligheter att via dem kunna påverka 
inflammatoriska tarmsjukdomar. Fler och mer ingående studier behövs för att via 
ECS hitta en behandling mot inflammatoriska tarmsjukdomar (11).  

4.9 Studie 9 

”Long-term efficacy and safety of dronabinol for acquired immunodeficiency 
syndrome-associated anorexia” (Beal JE, Olson R et al.) 

I en studie från 1997 som varade under 12 månader, undersöktes dronabinols effekt 
och säkerhet vid anorexia orsakad av AIDS.  
   Vid HIV och AIDS är det vanligt med ofrivillig viktminskning och anorexia. Vid en 
långt gången AIDS kan viktminskningen vara livshotande. Orsaken till 
viktminskningen vid HIV och AIDS kan vara kronisk diarré som kan orsakas av HIV 
viruset, mediciner eller opportunistiska infektioner. Andra orsaker kan vara 
illamående och dålig aptit orsakad av samtidiga sjukdomar som t.ex. 
magtarmsjukdomar eller psykiska sjukdomar. Dronabinol är en syntetisk analog till 
THC. Den är godkänd för behandling av viktminskning och anorexia orsakad av 
AIDS, och även illamående och kräkningar orsakad av kemoterapi vid cancer. Den 
senare indikationen används när patienten inte svarat på konventionella 
antiemetika.  
   För att mäta dronabinols effekt på viktminskning användes VASH, en skala från 0-
100 som mäter aptiten och där 100 betyder extremt hungrig. Även vikten mättes.     
   Studien var en multicenterstudie som utfördes på 15 center i USA och Puerto Rico. 
Det var en uppföljningsstudie till en 6 veckor lång studie (22) med samma syfte som 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beal%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9223837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9223837


32 
 

denna. Deltagarna hade tidigare deltagit i den 6 veckor långa studien som var en 
multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie, med 
behandling med antingen dronabinol eller placebo. Deltagarna led av långt gången 
AIDS och hade förlorat 2,3 kilo eller mer av sin normalvikt. De fick fortsätta med 
pågående behandling mot HIV och användning av andra antibiotika. 93% var män, 
medelåldern var 37,2 år och medelviktminskningen vid studiestarten var 9,2 kg.  
   94 deltagare fick behandling med dronabinol. Studien var öppen och behandlingen 
pågick under 12 månader. Deltagarna undersöktes efter 1 vecka, 2 veckor respektive 
efter varje månad t.o.m. 12 månader. 46 individer hade tidigare fått dronabinol i den 
6 veckor långa studien och 48 individer hade tidigare fått placebo. 90% av 
deltagarna fick 2,5 mg dronabinol 2 gånger per dag, medan 10% som inte tolererade 
den dosen fick 2,5 mg per dag. Beroende på biverkningar ökades doserna till 
maximalt 20 mg per dag eller minskades till minimalt 2,5 mg per dag. Dosen ökades 
med 2,5 mg eller 5 mg varannan vecka.  
   Det fanns inga större skillnader mellan grupperna när det gällde demografiska 
data. 22 stycken fullföljde studien. Av de som avbröt studien var det 19 stycken som 
avbröt på grund av biverkningar.  

Tabell 10. Tabellen är omarbetad från (23) och visar medelförändringen i vikt från 
baslinjen.  

Månad Tidigare fått  
Dronabinol 

Tidigare fått 
Placebo 

1 0,7 (+-2,5) -0,2 (+-2,9) 

2 0,4 (+-3,1) 0,0 (+-3,4) 

3 0,8 (+-3,6) 0,0 (+-4,0) 

4 1,3 (+-3,8) -0,1 (+-4,2) 

5 1,1 (+-4,0) -0,9 (+-3,6) 

6 1,0 (+-6,3) -1,1 (+-4,2) 

7 0,4 (+-3,3) -1,2 (+-4,4) 

8 0,8 (+-3,1) -1,9 (+-4,4) 

9 0,2 (+-3,7) -3,1 (+-4,3) 

10 0,6 (+-4,2) -2,7 (+-6,0) 

11 0,8 (+-3,4) -1,4 (+-4,1) 

12 1,4 (+-3,5) -0,8 (+-5,2) 

 
Resultat: Nedan menas dronabinolgruppen med de som fick dronabinol i den 
tidigare studien och placebogruppen med de som fick placebo i den tidigare studien. 
   Den procentuella medelaptiten var större än baslinjen efter alla månaderna i båda 
grupperna. I dronabinolgruppen varierade den från 48,6% till 76,1% och i 
placebogruppen från 27,3% till 69,9%. I dronabinolgruppen ökades aptiten under 
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senare hälften av behandlingen. I placebogruppen ökade aptiten under de första 4 
månaderna och höll sig sedan konstant till månad 12. Vid jämförelse mellan 
placebogruppen och dronabinolgruppen efter 2 månader visade det sig inte finnas 
någon signifikant skillnad gällande aptiten. Efter månad 5 var aptiten högre i 
dronabinolgruppen men den statistiska signifikansen är dock okänd.  
   Tabell 10 visar medelförändringen i vikt från baslinjen. Medelviktförändringen i 
dronabinolgruppen ökade eller höll sig konstant under de första 7 månaderna och 
sträckte sig från 0,4 till 1,3 kg. Medelviktförändringen i placebogruppen minskade 
något eller höll sig konstant under samma period och sträckte sig från -1,2 till 0,0 
kg. Från månad 8 till 12 sträckte det sig från 0,2 till 1,4 i dronabinolgruppen och från 
-0,8 till -3,1 i placebogruppen. Att det var en så stor skillnad i placebogruppen 
berodde på en att en patient på grund av matförgiftning förlorade mellan 15-18 kg 
under månad 8-10, vilket var ca 2,5 gånger större viktminskning än de andra i 
placebogruppen.  
   41 deltagare fick biverkningar varav 2 stycken fick svårare biverkningar. Inga 
biverkningar var livshotande.  Biverkningarna var främst ångest, förvirring, yrsel, 
euofori, trötthet och personlighetsförändringar. Även biverkningar som kraftlöshet, 
hjärtklappning och takykardi förekom.  
   Det hittades inga tecken på interaktioner mellan dronabinol och de antivirala eller 
antibakteriella läkemedlen som deltagarna använde samtidigt.  
   Författarna diskuterar i studien att dronabinol visade sig ge stabilisering av vikten 
hos patienter med AIDS. De som tidigare fått dronabinol visade sig även få en liten 
viktökning. Studien är en långtidsstudie och författarna menar att resultaten visar 
att dronabinol kan användas under en längre tid utan att biverkningar ökar eller att 
tolerans utvecklas.  
      Författarnas slutsats blev att eftersom dronabinol är väl tolererad, ökar aptiten, 
stabiliserar vikten och t.o.m. kan ge en liten viktökning är dronabinol effektiv för 
behandling av anorexia hos patienter med AIDS (23).  

 
4.10 Studie 10 

”Comparison of orally administered cannabis extract and delta-9-
tetrahydrocannabinol in treating patients with cancer-related anorexia-cachexia 
syndrome: a multicenter, phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled 
clinical trial from the Cannabis-In-Cachexia-Study-Group” (Strasser F, Luftner D et 
al.) 
 
I en studie från 2006 undersöktes och jämfördes effekten av cannabisextrakt och 
THC på aptit och livskvalitet hos patienter med anorexia-kakeksi orsakad av cancer.  
   THC har antiemetiska effekter. CBD har visat sig ha antiinflammatoriska effekter 
och även visat sig kunna minska de psykoaktiva effekterna av THC. Cannabinoider 
stimulerar även aptiten.  
   För att ta reda på effekten av cannabisextrakt (CE) och THC på anorexia-kakeksi 
användes VAS, en skala från 0-100 som mäter aptiten och där 100 är maximal aptit. 
Även QOL, ett frågeformulär med resultat från 0-100 som bedömer livskvaliteten. 
Fler saker som mättes var VAS illamående . 
   Det var en multicenterstudie som utfördes på 30 center i Tyskland, Schweiz och 
Nederländerna. Deltagarna var vuxna och led av avancerad obotlig cancer. De skulle 
ofrivilligt ha gått ner 5% eller mer av sin vikt under de senaste 6 månaderna till följd 
av cancern. Genomsnittliga viktminskningen var 11,9% av sin vikt. Deltagarna skulle 
ha gått på oförändrad antineoplastisk behandling minst 4 veckorna innan 
studiestarten, och oförändrad behandling med lugnande, smärtstillande eller 
antikolinergika minst 1 vecka innan studiestarten. Deltagarna var i övrigt friska.  
   243 deltagare fördelades slumpmässigt till behandling med THC, CE eller placebo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strasser%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16849753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Luftner%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16849753
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95 individer fick CE som bearbetats till ett flytande extrakt (Verein-fur-
Krebsforschung, Arlesheim, Schweiz) som innehöll 2,5 mg THC och 1 mg CBD. 100 
individer fick 2,5 mg THC och 48 individer fick placebo. Behandlingen pågick i 6 
veckor och alla substanserna var i form av kapslar. Kapslarna togs 2 gånger per dag. 
Studien var en dubbelblind och parallellgrupps studie och deltagarna undersöktes 
varannan vecka.  
   Det primära effektmåttet var förändringarna i VAS aptit skalan. De sekundära 
effektmåtten var förändringarna i QOL och VAS illamående. 
   Det fanns inga större skillnader mellan grupperna när det gällde demografiska 
data. 79 stycken avbröt studien, varav 15 stycken från placebogruppen, 29 stycken 
från CEgruppen och 35 stycken från THCgruppen.  

Tabell 11. Tabellen visar medelförändringen från baslinjen efter 6 veckor.  

 Cannabisextrakt THC Placebo 

VAS aptit 5,4 (p=0,46) 0,6 (p=0,95)  5,8 

QOL Oförändrat (p=0,80) Oförändrat (p=0,43) Oförändrat 

 
Resultat: Medelförändringen från baslinjen efter 6 veckor visas i tabell 11. 
Medelförbättringen i aptit var i CE gruppen 5,4 vilket var ungefär detsamma som i 
placebogruppen 5,8 (p=0,46). Medelförbättringen i aptit i THC gruppen var 0,6 
vilket var mindre än placebogruppen (p=0,95).  
   Medel QOL var i princip oförändrat från baslinjen i alla grupperna. CE skilde sig 
inte från placebo (p=0,80) och inte heller THC skilde sig från placebo (p=0,43).  
   När det gällde VAS illamående var det 61% i CE gruppen, 50% i THC gruppen och 
40% i placebo gruppen som fick illamående under baslinjen, vilket hade ett värde på 
30 (p=0,367). 
   Efter 6 veckor fanns det inga skillnader gällande vikt eller viktminskning i någon 
av grupperna.  
   De vanligaste biverkningarna var illamående, trötthet, smärta, yrsel och dypsne. 
Illamående, trötthet och dyspne var vanligast i CE gruppen och smärta och yrsel 
vanligast i THC gruppen. 526 biverkningar förekom, varav 241 stycken var milda, 
227 stycken måttliga och 57 stycken svåra. 13 biverkningar var livshotande och var 
vanligast i THC och CE grupperna. 20 stycken biverkningarna ansågs bero på 
behandlingen, varav 9 stycken var i CE gruppen, 7 stycken i THC gruppen och 4 
stycken i placebogruppen.  CE och THC var väl tolererade.  
   Författarna diskuterar i studien att efter 6 veckor sågs ingen förbättring i aptit eller 
QOL i någon av grupperna. Att det inte hittades några större effekter i studien tror 
författarna kan bero på att cannabinoider inte påverkar just de cytokiner som 
förekommer vid anorexi-kakexi tillståndet. 
   Författarna diskuterar vidare att om dosen CE hade trappats upp under studien 
skulle det vara möjligt att jämföra CE med THC, huruvida CBD i CE kan motverka 
biverkningar av THC vid en ökad THC dos. De menar att det skulle vara av värde att 
undersöka om det går att öka CE dosen jämfört med THC för bättre effekt, men 
mindre biverkningar.  
   Författarnas slutsats blev att THC och CE inte ökar aptiten eller livskvaliteten hos 
patienter med avancerad cancer (14).   
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4.11 Studie 11 

“Long-term effect of CB1 blockade with rimonabant on cardiometabolic risk factors: 
two year results from the RIO-Europe Study” (Van Gaal LF, Scheen AJ et al.) 

I en studie från 2008 som varade under 2 år, undersöktes rimonabants effekt på 
viktminskning och kardiometabola riskfaktorer.  
   Fetma utgör en stor orsak till uppkomsten av kardiovaskulära sjukdomar. CB1 
receptorer finns på skelettmuskler, i magtarmkanalen, i hjärnan, på 
bukspottkörteln, levern, och fettceller. Endocannabinoidsystemet hjälper till vid 
metabolismen av fett och glukos, och vid regleringen av energibalansen. 
Rimonabant är en selektiv CB1 receptor antagonist.  
   För att mäta rimonabants effekt på viktminskning mättes kroppsvikten och 
midjeomkretsen. För att mäta rimonabants effekt på kardiometabola riskfaktorer 
mättes även insulin resistens, glukos vid fasta, blodfetter och förekomsten av 
metabolt syndrom.   
   Studien var en multicenterstudie som utfördes vid centra i USA och Europa. 
Deltagarna sattes på en diet som innebar att 600 kalorier per dag skulle plockas 
bort. Deltagarna var över 18 och medelåldern var 45,0 år. De hade ett BMI på 30 
kg/m2 eller högre, eller BMI på 27 kg/m2 eller högre med samtidigt behandlat eller 
obehandlat högt blodtryck och/eller dyslipidemi och deltagarna skulle även ha gått 
ner mindre än 5 kg de senaste 3 månaderna. De var i övrigt friska.  
   1507 deltagare fördelades slumpmässigt i förhållande 1:2:2 till behandling med 
placebo, rimonabant 5 mg eller rimonabant 20 mg 1 gång per dag i 2 år. 305 
individer fick placebo, 603 individer fick rimonabant 5 mg och 599 individer fick 
rimonabant 20 mg. Studien var en dubbelblind och parallellgrupps studie. 
Deltagarna undersöktes var fjortonde dag den första månaden och därefter var 28: 
onde dag.  
   De primära effektmåtten var förändringar i kroppsvikt, midjeomkrets, andelen 
patienter som gick ner 5% eller mer av sin kroppsvikt, andelen patienter som gick 
ner 10% eller mer av sin kroppsvikt, HDL kolesterol, triglycerider, glukos vid fasta, 
och förekomsten av metabolt syndrom. De sekundära effektmåtten var förändringar 
i total kolesterol, LDL kolesterol och insulinresistens.  
   Det var inga större skillnader mellan grupperna när det gällde demografiska data. 
Antal patienter som avbröt studien var 128 stycken i placebogruppen (42%), 288 
stycken i rimonabant 5 mg gruppen (47,8%) och 268 stycken i rimonabant 20 mg 
gruppen (44,7%). 

  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Gaal%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18417461
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheen%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18417461
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Tabell 12. Tabellen är omarbetad från (24) och visar medelförändringen från 

baslinjen efter 2 år.  

 Placebo Rimonabant 5 mg Rimonabant 20 
mg 

Vikt, kg -2,5 -4,6 (P=0,007) -7,2 (P<0,001) 

Midja, cm -3,4 -5,3 (P=0,023) -7,5  (P<0,001) 

HDL-K 0,19 0,26 (P=0,023) 0,34 (P<0,001) 

TG -0,07 -0,15 (P=0,128) -0,23 (P<0,001) 

TK 0,01 0,03 (P=0,844) 0,07 (P=0,575) 

LDL-K 0,20 0,19 (P=0,999) 0,16 (P=0,563) 

Fasteglukos 0,05 0,06 (P=0,932) -0,06 (P=0,162) 

Insulin 
resistens 

0,3 0,1 (P=0,499) -0,3 (P=0,111) 

Viktminskning 
5% eller mer 

15,6% 29,8% (P<0,001) 44,4% (P<0,001) 

Viktminskning 
10% eller mer 

6,3% 11,2% (P<0,001) 22,0% (P<0,001) 

 
Resultat: Medelförändringen från baslinjen efter 2 år visas i tabell 12. 
Viktminskningen från baslinjen var statistiskt signifikant större i båda 
rimonabantgrupperna jämfört med placebo. Andelen som tappade 5% eller mer av 
sin vikt från baslinjen var också statistiskt signifikant större i båda 
rimonabantgrupperna jämfört med placebo. Även andelen som tappade 10% eller 
mer av sin vikt från baslinjen var större i båda rimonabantgrupperna jämfört med 
placebo.  
   Midjemåttsminskningen och HDL kolesterol ökade statistiskt signifikant från 
baslinjen i båda rimonabantgrupperna jämfört med placebogruppen. 
   Fasteglukos och insulin resistens minskade från baslinjen i rimonabant 20 mg 
gruppen jämfört med placebo men det var inte statistiskt signifikant.  
   Det var färre antal med metabolt syndrom i rimonabant 20 mg gruppen jämfört 
med placebo. I rimonabant 20 mg gruppen hade det minskat med 21,5% jämfört 
med placebo som var 32,1% (p<0,001). 
   De vanligaste biverkningarna var illamående, huvudvärk, yrsel, ångest och 
depression.  
     Författarna diskuterar i studien att rimonabant visade sig ge ökad viktminskning, 
minskat midjemått och minskade kardiometabola riskfaktorer bl.a. genom att 
förbättra nivåer av blodfetter. De konstaterade även att den ökade viktminskningen 
behölls under de 2 åren och var positivt då det är ett vanligt problem att patienter 
som förlorat vikt ofta går upp i vikt igen, efter en längre tid. Biverkningarna var 
milda till måttliga vilket gör att rimonabant var väl tolererad.  
   Författarnas slutsats blev att behandling med rimonabant under 2 år visade sig ge 
hållbar och kliniskt betydelsefull viktminskning, och förbättringar i flera 
kardiometabola riskfaktorer (24).  
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5. Diskussion 

Utifrån syftet med detta litteraturarbete hittades studier som undersökte effekten av 
godkända läkemedel på dess indikation, eller på andra sjukdomar eller 
sjukdomstillstånd, samt effekten av nya cannabinoider. 

 Sativex  
 
Effekten av Sativex undersöktes i 4 studier. I studien där Sativexs effekt på 
spasticitet undersöktes, visade det sig att Sativex gav en minskning av spasticiteten 
jämfört med placebo. Studien var dubbelblind, innehöll 189 deltagare, behandlingen 
pågick under 6 veckor och primära effektmåttet var NRS som är allmänt accepterat 
för mätning av smärta. Resultatet verkar därför relativt vägledande. Sativex är idag 
godkänt som läkemedel i Sverige för att lindra spasticitet vid MS, vilket visar på att 
fler studier har visat att Sativex har effekt.  
   En fördel som upptäcktes i studien var att Sativex ökade muskelstyrkan i benen, 
till skillnad från andra läkemedel mot spasticitet som ger muskelsvaghet.  
   I studien där Sativexs effekt vid överaktiv blåsa undersöktes, sågs ingen minskning 
i antal inkontinenstillfällen. Antal trängningar, nokturi perioder och blåstömningar 
minskade däremot. Studien var dubbelblind, innehöll 135 deltagare, behandlingen 
pågick under 6 veckor och effektmåtten var objektiva mätmetoder, vilket ger ett 
relativt vägledande resultat. Att det inte sågs någon effekt på antal 
inkontinenstillfällen kan precis som (Kaiva RB, De Ridder D el al.) skriver bero på 
den stora effekten i placebogruppen, eller att Sativex helt enkelt inte har någon 
effekt på inkontinens. Fler studier för att undersöka om läkemedlet trots det har 
effekt vid inkontinens, är motiverat.  
      I studien där Sativexs effekt vid central neuropatisk smärta undersöktes, visade 
det sig att Sativex gav en minskning av både smärta och sömnstörningar vid MS. De 
deltagare som inkluderades i studien led av de vanligaste formerna av smärta vid 
MS, vilket gör att studien täckte in de flesta med smärta vid MS. Studien var 
dubbelblind, innehöll 66 deltagare, behandlingen pågick under 4 veckor och 
effektmåttet var NRS. Färre deltagare och relativt kort behandlingstid gör att 
resultaten blir mindre vägledande, men tyder fortfarande på effekt.   
   I post hoc analysen som gjordes i studien visade det sig att smärtminskningen var 
större hos de med smärtsam spasticitet som intagit Sativex, än de med 
dysestesismärta som också intagit Sativex. Det tyder på att Sativex har större effekt 
vid smärtsam spasticitet, och kan ha att göra med att läkemedlet samtidigt minskar 
spasticiteten. 
   Sativex är godkänd för lindring av spasticitet men visade även effekt på fler 
symtom vid MS. Att Sativex har ett flertal fördelar vid MS gör att den blir en ännu 
mer värdefull behandling vid MS. Sativex skulle kunna vara ett bra val hos en 
patient med spasticitet, överaktiv blåsa, central neuropatisk smärta och 
sömnstörningar, och kan vara bra att ha i åtanke då annan standardmedicinering 
inte har fungerat. 
   En av inklutionskriterierna i sativexstudierna var att deltagarna skulle ha gått på 
standarbehandling som inte gett någon effekt. Eftersom deltagarna fick fortsätta 
standardbehandlingen under studierna, har Sativex använts som tilläggsbehandling 
och dess effekt ensam är okänd. Det är möjligt att kombinationen Sativex och 
standardbehandling, gav en större effekt tillsammans, än Sativex skulle gjort ensam. 
Om det då hade krävts högre doser för effekt är det möjligt att Sativex inte skulle 
vara lika väl tolererad. Sativex fungerar bra som tilläggsbehandling då det inte sågs 
några interaktioner med standardbehandlingen. För bästa följsamhet ska dock så få 
läkemedel som möjligt användas.  
   Standardbehandling mot spasticitet, smärta, sömnstörningar och överaktiv blåsa 
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vid MS har liten effekt och är dåligt tolererad. Sativex har visat sig väl tolererad i alla 
studierna.  Även om Sativex inte visade stora skillnader jämfört med placebo i effekt, 
är läkemedlet värdefullt då det verkar vara bättre tolererat än 
standardmedicineringen. Placebogruppen intog fler sprayningar per dag för att få 
effekt, jämfört med sativexgruppen, vilket också visar på att Sativex verkligen har 
effekt. Studier där Sativex jämförs med standardbehandlingen skulle vara motiverat 
för att ta reda på hur stor skillnad i effekt det är mellan behandlingarna.  
   Att Sativex visat sig så väl tolererad kan precis som Collin C, Davies P et al. skriver 
ha att göra med att små doser tas åt gången och administreringssättet där 
magtarmkanalen undviks. Det beror troligen också på att CBD kan minska de 
psykoaktiva effekterna av THC.  
   I den fjärde studien som undersökte Sativexs effekt, undersöktes dess effekt på 
smärta och inflammation vid reumatoid artrit. Sativex visade sig ge smärtlindring 
och dämpning av sjukdomsaktiviteten. Studien var dubbelblind, innehöll 58 
deltagare, behandlingen pågick under 5 veckor och effektmåtten var NRS och 
DAS28, som mätte inflammationen i lederna. Få deltagare och relativt kort 
behandlingstid gör att resultaten blir mindre vägledande, men fortfarande tyder på 
effekt.  
   Sativex var även i denna studie väl tolererad. Varje spraydos innehöll samma 
mängder THC och CBD som i de andra sativexstudierna, men i denna studie intogs 
endast 6 sprayningar per dag jämfört med 9,6 sprayningar per dag i studien Sativex 
effekt vid smärta vid MS. Sativex fungerade även i denna studie som 
tilläggsbehandling och deltagarna hade inte fått någon effekt av 
standardbehandlingen. RA och MS är olika sjukdomar, men båda sjukdomarna har 
med inflammation och smärta att göra. RA är en autoimmun sjukdom där det bildas 
en inflammation i lederna som ger smärta. MS är en sjukdom med inflammation och 
skador på myelinet i olika delar av CNS, som ger smärta.  6 sprayningar Sativex gav 
vid RA en minskad rörelsesmärta med 0,95 och minskad vilosmärta med 1,04 i NRS. 
9,6 sprayningar Sativex gav vid MS minskad smärta med 1,25 i NRS. Det intogs 
något fler sprayningar vid MS och en liten ökning i smärtlindring sågs, vilket tyder 
på att det krävdes ungefär lika stor dos för att minska smärtan lika mycket i båda 
fallen. Sativex verkar ge liknande effekt vid de olika sjukdomarna, och visar på att 
läkemedlet kan ge smärtlindring vid fler sorters smärta än dysestesismärta och 
smärtsam spasticitet. Fler och större studier med högre doser krävs för att se om 
Sativex kan ge en ökad smärtlindring, ökad dämpning av inflammationen och vara 
lika väl tolererad.  

CT-3  
 
I studien där CT-3s effekt på kronisk neuropatisk smärta undersöktes, visade sig CT-
3 ge större smärtlindrande effekt än placebo. Studien var en överkorsningsstudie, 
innehöll 21 deltagare, behandlingen pågick under 1 vecka och effektmåtten var VAS 
och VRS. Få deltagare och kort behandlingstid gör att resultaten blir mindre 
vägledande, men fortfarande tyder på effekt.  Även i denna studie fungerade den 
undersökta substansen som tilläggsbehandling, så dess effekt ensam är okänd 
utifrån studierna i detta litteraturarbete. 
   CT-3 har i prekliniska studier visat sig ha både smärtstillande och 
antiinflammatorisk effekt. I denna studie undersöktes endast den smärtstillande 
effekten så fler, större och mer långvariga studier som även mäter den 
antiinflammatoriska effekten är motiverat. CT-3 har visat sig sakna psykiska 
biverkningar i prekliniska studier och saknade psykiska biverkningar som 
depression m.m. i denna studie.  
   Att THC kan ge psykiska biverkningar, att CBD kan minska dem, och att CT-3 
visade sig sakna psykiska biverkningar gör det motiverat att undersöka dem närmre. 
Forskning kring hur CBD ändrar de psykoaktiva effekterna av THC, och om det kan 
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ha något samband med CT-3s struktur, skulle ge en möjlighet att få fram en 
substans med smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper som saknar de 
psykiska biverkningarna.  

Kombination cannabinoider och opioider 

I studien där det undersöktes om inhalerad cannabis och opioider interagerar, 
visade det sig att den kroniska smärtan minskade i båda opioidgrupperna. Studien 
var ej placebokontrollerad, innehöll 24 deltagare, behandlingen pågick under 5 
dagar och effektmåtten var VAS och AUC. Få deltagare, kort behandlingstid och 
avsaknad av placebogrupp gör att det inte går att utesluta att smärtminskningen 
bara var en placeboeffekt.  AUC visade ingen statistisk signifikant förändring, vilket 
enligt Abrams DI, Couey P et al. visar på att inhalerad cannabis inte ger synergistiskt 
ökad smärtlindring genom farmakokinetiska interaktioner som t.ex. påverkan på 
opioidernas metabolism. Det visades dock en minskning i AUC så fler studier krävs. 
Det är även okänt om oralt cannabis påverkar metabolismen av opioiderna på ett 
annat sätt än inhalerad cannabis.  
   Om cannabinoider och opioider har synergistisk effekt så är det troligen genom 
farmakodynamiska interaktioner. Fler och större studier med jämförelse med en 
placebogrupp är motiverat. Det fanns inga kliniskt signifikanta biverkningar vilket 
visar att cannabinoider och opioider går bra att kombinera.  

Ajulemic syra 

I en studie undersöktes Ajas effekt att inducera antiinflammatoriska eikosanider i 
synovialceller hos människa. I kontrollcellerna som stimulerats med TNFalfa så 
ökade mängden PGE2 vilket troligen tyder på att PGE2 ökar vid inflammation. 
PGE2 förekommer vid bennedbrytning av osteoclaster. I de ajabehandlade cellerna 
ökade istället 15d-PGJ2 produktionen, vilket är en antiinflammatorisk 
prostaglandin. Resultatet från studien tyder på att Aja ändrar 
prostaglandinproduktionen genom att öka mängden 15d-PGJ2 och minska PGE2 
mängden, så den blir antiinflammatorisk istället för inflammatorisk. Resultaten från 
studien visar på att Aja är en cannabinoid med antiinflammatorisk potential.  
   Sativex visade sig minska inflammation och smärta vi RA så det skulle kunna 
tänkas att Sativex har liknande effekt. Den inflammationsdämpande effekten av 
cannabinoider tros medieras via CB2-receptorerna men skulle kunna ha något att 
gör med prostaglandinproduktionen också.  

ECS i magtarmkanalen 

I en studie undersöktes uttrycket av proteiner från ECS i frisk tarm och i tarmen hos 
patienter med ulcerös kolit före respektive efter behandling. I frisk tarm fanns ett stort 
uttryck av CB1-, CB2-receptorer och deras enzymer. Vid ulcerös kolit ändrades 
uttrycket före och efter behandling. Uttrycket av CB1 receptorer var oförändrat vid 
aktiv sjukdom jämfört med i frisk tarm, men minskade efter behandling. Då CB1 
receptorerna deltar vid regleringen av tarmmotiliteten så kan man tänka sig precis som 
Marquéz L, Suárez J et al. skriver, att tarmfunktionen minskar efter behandling. 
Uttrycket av CB2 receptorer ökade vid aktiv ulcerös kolit jämfört med i frisk tarm, 
vilket troligen tyder på att de hjälper till att dämpa inflammationen. Studien visade att 
uttrycket av proteiner vid ulcerös kolit ändras och möjliggör olika sätt att angripa 
tarminflammationer. Fler och mer ingående studier är motiverat för att hitta bästa 
sättet att via endocannabinoidsystemet behandla inflammatoriska tarmsjukdomar. 
Studien stödjer även tron att CB2 receptorer deltar vid inflammationer då de ökade när 
sjukdomen var aktiv. 
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 Dronabinol och THC vid viktminskning 

I en studie undersöktes dronabinols effekt på viktminskning och anorexia orsakad 
av AIDS. Resultatet visade att dronabinol gav stabilisering av vikten. Studien var 
öppen, innehöll 94 deltagare, behandlingen pågick under 12 månader och 
effektmåtten var VASH och vikten. Resultatet verkar därför relativt vägledande. Det 
var en uppföljningsstudie och de som fick dronabinol i den tidigare studien visade 
sig även få en liten ökning i vikt. Det sågs en ökad aptit i båda grupperna, men 
aptiten hos de som tidigare fått dronabinol var lite högre. Ökning i vikt och ökning i 
aptit hos de som tidigare fått dronabinol tyder på att en längre behandling ger bättre 
resultat.  
   Resultaten visade även att dronabinol kan användas under en längre tid utan att 
biverkningar ökar eller att tolerans utvecklas, alltså dosen behövde inte höjas för att 
få samma effekt.   
   I en studie undersöktes och jämfördes cannabisextrakt och THCs effekt vid 
anorexia-kakeksi orsakad av cancer. Resultatet från studien visade dock ingen effekt 
på aptit eller vikt av varken CE eller THC. Studien var dubbelbind, innehöll 243 
deltagare, behandlingen pågick under 6 veckor och effektmåtten var VAS aptit och 
vikten. Resultatet verkar därför relativt vägledande. THC finns i läkemedel som t.ex. 
dronabinol och är godkänd för att minska illamående och viktminskning orsakad av 
AIDS eller cancerterapi. Det finns därför fler studier som visat att THC har effekt. 
Att det inte sågs någon effekt i denna studie skulle kunna bero på, precis som 
(Strasser F, Luftner D et al.) skriver, att cannabinoiderna inte påverkar de 
cytokinerna som förekommer vid just anorexia-kakeksi tillståndet. Kakeksi är ett 
mycket försämrat allmäntillstånd p.g.a. ofrivillig viktnedgång, och processen kan 
möjligen se lite annorlunda ut i kroppen. Illamåendet vid kakeksi kan bero på mer 
än bara cytostatikabehandlingen. En möjlig anledning till avsaknad av effekt, kan 
även ha varit att deltagarna fick en lägre dos jämfört med andra studier som 
undersökt THCs effekt på illamående orsakad av cancerterapi. Det är dock okänt 
utifrån studierna i detta litteraturarbete. Denna studie tyder på att THC saknar 
effekt vid anorexi-kakeksi. 
   En intressant sak som författarna tog upp, var att en dosökning av CE saknades. 
En dosökning av CE skulle visa om CE ger bättre effekt än THC och samtidigt saknar 
THCs psykotiska biverkningar. Sativex som innehåller THC och CBD har visat sig väl 
tolererad och THC skulle möjligen kunna ersättas med Sativex för större effekt och 
mindre psykotiska biverkningar.  

Rimonabant 
 
I en studie undersöktes rimonabants effekt på viktminsking och kardiometabola 
riskfaktorer. Det visade sig att rimonabant gav ökad viktminskning, minskat 
midjemått och förbättrade kardiometabola riskfaktorer, främst HDL-K. Studien var 
dubbelbind, innehöll 1507 deltagare, behandlingen pågick under 2 år och 
effektmåtten var objektiva mätmetoder. Resultatet verkar därför relativt vägledande. 
Läkemedlet har varit godkänt men drogs sedan tillbaka på grund av biverkningar 
som depression.  
   Om rimonabants struktur skulle kunna ändras så de psykotiska biverkningarna 
minskades, skulle det vara en effektiv och värdefull behandling vid minskning av 
vikt och kardiometabola riskfaktorer.  

Biverkningar 
 
De vanligaste biverkningarna av Sativex, CT-3 och CE var yrsel, trötthet, muntorrhet 
och illamående. De vanligaste biverkningarna av dronabinol, THC och rimonabant 
var yrsel och ångest. I dronabinolgruppen sågs även förvirring och 
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personlighetsförändringar, och i rimonabantgruppen även illamående och 
depression. Det tyder på att Sativex, CT-3 och CE ger mindre psykiska biverkningar. 
   De studier där Sativexs effekt undersöks är nyare än de studier som undersökt 
THCs effekt. Sativex verkar ha tillkommit på senare tid och verkar utifrån 
biverkningarna vara bättre tolererad än THC. Då det är stor skillnad hur olika 
individer reagerar på cannabis och cannabinoider är självmedicinering med spray en 
väldigt bra metod för att individuellt anpassa dosen. Sativex munhålespray 
möjliggör små doser åt gången, magtarmkanalen undviks, individuell anpassning av 
dosen och innehållet av CBD. Sativex tycks vara en bättre behandling än THC.  
   Sativex är enligt FASS beroendeframkallande vilket gör att man skulle kunna tänka 
sig att vid självmedicinering används större mängder och risken för missbruk ökas. I 
studien Sativex vid spasticitet minskade spasticiteten 1,18 i NRS hos de som fått 
Sativex jämfört med 1,08 i NRS hos de som fick Sativex men som tidigare hade 
använt cannabis. Det verkar inte som om dosen behöver ökas för samma effekt, 
vilket tyder på endast en liten utveckling av tolerans. I studien dronabinol vid AIDS 
visades heller inte någon utveckling av tolerans vilket är en fördel jämfört med 
opioider. Utifrån de studier som Sativex godkänts från visade sig Sativex ge väldigt 
få euforiska upplevelser. Liten toleransutveckling och ingen upplevelse av rus gör att 
risken för missbruk är liten.  
   Sativex munhålespray skulle även gå att kombinera med opioider för ökad 
smärtlindring men först måste dock studier visa att cannabinoider och Satiex har 
effekt på kronisk smärta. Sativex verkar vara att föredra framför THC.  

 

6. Slutsats 

Sativex visade effekt på ett flertal symtom vid MS, vilket gör läkemedlet till en ännu 
mer värdefull behandling vid MS. Sativex visade även antiinflammatorisk effekt vid 
RA. Ajulemic syra och CT-3 är cannabinoider med antiinflammatorisk potential, CT-
3 kan även minska smärta. Sativex, CT-3 och CE gav mindre psykiska biverkningar 
än THC, vilket gör att Sativex tycks vara en bättre behandling och skulle möjligen 
kunna ersätta THC.  
   Om en kombination av cannabinoider och opioider ger en synergistiskt ökad 
smärtlindring så är det troligen genom farmakodynamiska interaktioner. 
Cannabinoider verkar även ge liten toleransutveckling jämfört med opioider.  
Sativex skulle därför möjligen kunna kombineras med opioider för ökad 
smärtlindring.  
   CB2 receptorer tycks spela en roll vid inflammatorisk tarmsjukdom, och då även 
uttrycket av andra proteiner från ECS ändrades ges en möjlighet att via ECS angripa 
inflammatoriska tarmsjukdomar.  
   Dronabinol och rimonabant visade precis som förväntat effekt på sina respektive 
indikationer. Rimonabant har dock dragits tillbaka p.g.a. biverkningar. THC och CE 
visade ingen effekt på anorexi-kakeksi vid cancer.  

 

7. Tackord 

Tack Olov Nilsson för att du hjälp mig genom detta tunga arbete! Och tack till min 
underbara familj som stöttat mig genom denna fruktansvärda tid! 
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