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Sammanfattning

Inledning

Multipel  skleros  (MS)  är  en  autoimmun  sjukdom  som  drabbar  det  centrala
nervsystemet  (CNS).  Ca  80%  av  alla  patienter  lider  av  symtomet  spasticitet,  som
uttrycker sig som stela och spända muskler samt en oförmåga att kontrollera dessa.

Forskare började titta närmare på den farmakologiska effekten av plantan Cannabis
sativa då den befintliga behandlingens effekt inte var tillfredsställande. Resultatet blev
läkemedlet Sativex som godkändes på den svenska marknaden 2011. 

Syfte

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på om  cannabinoider ger en effektiv
behandling vid spasticitet orsakat av MS, samt om biverkningarna är svåra.

Metod

Via databasen PubMed söktes relevanta artiklar ut. Sökorden som användes var bland
annat ”multiple sclerosis” och ”cannabinoids”. Efter att artiklar sållats bort som inte
uppfyllt inklusions- eller exklusionskraven fanns där sju stycken originalartiklar kvar.
Samtliga sju artiklar har använts till denna litteraturstudie. 

Resultat

Samtliga  sju  studier  var  randomiserade,  placebo-kontrollerade  studier.  De
genomfördes år 2000-2012 i Europa och USA. Studietiden varierade från 17 dagar till
19 veckor och antal deltagare från 37-657 stycken. Den aktiva behandlingen bestod av
munhålesprayen  Sativex,  cannabiscigaretter,  cannabisextrakt  i  gelatinkapslar  samt
syntetisk  THC  i  gelatinkapslar.  De  flesta  studier  visade  en  signifikant  förbättring  i
spasticitet av den aktiva behandlingen.

Det  var  få  studier  där  deltagare  led  av  allvarliga  biverkningar.  De  vanligaste
biverkningarna  som  kunde  ses  var  yrsel,  trötthet,  urinvägsinfektion  (UVI)  samt
muntorrhet.

Diskussion

De flesta studier visade resultat av statistisk signifikans. Resultaten var dock svåra att
jämföra med varandra då studierna utgick från olika effektmått.  Effekten av den aktiva
behandlingen kunde inte ses öka med ökande dosering och det verkade heller inte vara
av betydelse vilken administreringsform som användes. Vissa biverkningar var större i
placebogruppen och kunde då inte bero på behandlingen med cannabinoider.

Slutsats

Cannabinoider ger en lindring av symtomet spasticitet vid MS. Biverkningar är relativt
vanliga men sällan allvarliga.

Nyckelord: Multipel skleros, cannabinoider, spasticitet, Sativex
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1. Introduktion

Multipel  skleros  (MS)  är  en  autoimmun  sjukdom  som  drabbar  det  centrala
nervsystemet (CNS) [1].  Sjukdomen är mer än dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos
män och de flesta  som insjuknar  är  i  åldern 20-40 år.  Orsaken till  sjukdomen är i
nuläget okänt och det finns heller ingen behandling som botar MS. De läkemedel som
finns idag bromsar sjukdomsförloppet samt ger symtomatisk behandling. 

I  december 2011 godkändes läkemedlet  Sativex av Läkemedelsverket  för lindring av
spasticitet orsakad av MS [2]. Sativex innehåller cannabisextrakt med cannabinoiderna
delta-9-tetra-hydrocannabinol (THC) samt cannabidiol (CBD).

1.1 Sjukdomsbild

CNS innehåller ungefär 100 miljarder neuron där varje neuron består av en cellkropp
samt ett axon som har till uppgift att leda nervimpulsen ut från cellen (se figur 1) [3].
De flesta axon i CNS är omgivna av en myelinskida [4].  Myelinet består av fett och
protein och bildas i CNS av speciella gliacellerna som kallas oligodendrocyter och som
omringar neuronen. Myelinets uppgift är att isolera axonen vilket ökar hastigheten på
impulserna.

Vid MS attackerar kroppens egna immunsystem myelinet samt oligodendrocyterna och
utlöser en inflammation [5]. Inflammationen orsakar skada på både myelinet samt i
varierande  grad  axonen.  Vanligtvis  angrips  inte  själva  axonet  vilket  gör  att
nervimpulserna fortfarande kan överföras, dock med en lägre hastighet. Det kan dock
hända att neuronets impulsöverföring blir helt blockerad. Efter inflammationen bildas
hårda  sklerotiska  plack  på  axonet  som  orsakar  ärrvävnad,  därav  namnet  multipel
skleros.  Vid  upprepade  inflammationer  kommer  axonens  överföringsförmåga
försämras allt eftersom.

Figur 1.  Neuronets uppbyggnad med myelinskidorna som omger axonet.

Många neuron i det perifera nervsystemet (PNS) omges även av myelin, men då andra
celler producerar dessa, sk schwannceller, är de kemiskt annorlunda än de i CNS och
angrips inte [4].
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MS går ofta i skov med perioder på dagar till månader när besvären infinner sig [1].
Symtomen kan sedan gå tillbaka  helt  eller  delvis.  Hur ofta  dessa skov  uppkommer
varierar från person till person, vissa kan få flera skov per år medan andra har perioder
på flera år mellan skoven.

Symtomen varierar mellan olika personer men några av de vanliga är:
• Opticusneutrit – en sjuklig  förändring av  synnerven där  man får  en ensidig

synnedsättning
• Yrsel
• Sensibilitetsstörningar  –  så  som  känselbortfall,  domningar  och

hypersensibilitet med smärta 
• Motoriska störningar – så som muskelsvaghet och spasticitet
• Dysartri – sluddrigt och otydligt tal [5]

1.1.1 Spasticitet

Spasticitet är ett vanligt symtom som drabbar ca 80% av alla patienter med MS [6].
Det uppstår då CNS skadats så att kopplingen mellan nervsystemet och musklerna inte
fungerar som det ska [7]. Spasticitet uttrycker sig som stela och spända muskler samt
en oförmåga att kontrollera dessa. Det ger även ofta hyperaktiva reflexer, reflexer som
varar  för  länge.  Om  spasticiteten  inte  behandlas  kan  den  leda  till  smärta  och
försämrade funktioner.

1.2 Behandling

Det  finns  inget  läkemedel  i  dagsläget  som  kan  bota  MS  [5].  Den  medicinska
behandlingens mål är att hämma den inflammatoriska processen i CNS. Under akuta
skov  ges  glukokortikoiden  metylprednisolon.  Den  verkar  genom  att  dämpa
inflammationen  och  därigenom  svullnaden  kring  nervtrådarna.  På  så  sätt  kan
nervimpulsen lättare fortledas genom nerven.

Vid skovvis MS behandlas även patienter med immunmodulerande läkemedel [5,8].
Idag  finns  sju  olika  preparat,  där  betainterferoner  är  förstahandsvalet.  Denna
behandling har både immunreglerande och antivirala effekter och ska ges så tidigt som
möjligt i sjukdomsförloppet.

Väldigt många personer med MS lider av de symtom som sjukdomen orsakar [8]. Vissa
upplever symtom tidigt i sjukdomsförloppet, medan det kommer senare hos andra. I
tabell 1 listas de förstahandspreparat som används vid symtomatisk behandling av MS i
Sverige idag.

Tabell 1. Förstahandsval vid symtomatisk behandling av multipel skleros [8].
Symtom Förstahandsbehandling

Spasticitet Baklofen

Ataxi och aktionstremor Klonazepam

Blåsrubbningar Tolterodin SR

Tarmrubbningar Bulklaxativa

Erektil dysfunktion Sildenafil

Trötthet Modafinil

Depression Citalopram

Paroxysmala symtom Karbamazepin

Neuropatisk smärta Amitryptylin
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Baklofen  är  förstahandspreparat  vid  spasticitet  [9].  Då  denna  behandling  inte  ger
tillräcklig  lindring  kan  istället  läkemedlet  Sativex  användas.  Sativex  är  en
munhålespray  innehållande  cannabisextrakt  som  används  vid  måttlig  till  allvarlig
spasticitet orsakat av MS då annan behandling ej gett tillfredsställande effekt. Patienten
ska genomgå en försöksperiod där en kliniskt signifikant förbättring ska visa sig för att
behandlingen ska fortgå.

1.3 Cannabinoider och deras receptorer

Vad man vet idag finns det två olika typer av cannabinoidreceptorer, CB1 och CB2 [10,
11]. CB1-receptorerna finns till största del i hjärnan, medan CB2-receptorerna hittas i
perifera  immunceller  samt  i  mikroglia  som  är  immunceller  i  CNS  .  Båda  är  G-
proteinkopplade  receptorer.  CB1-receptorer  är  lokaliserade  i  cellmembranet  i
presynaptiska nervterminaler och är mottagarmolekyler för endocannabinoider (våra
kroppsegna signalmolekyler), fytocannabinoider (finns i vissa växter) samt syntetiska
cannabinoider.  När  signalmolekylen  binder  till  receptorn  inhiberas  adenylatcyklas
vilket minskar den intracellulära koncentrationen av cAMP. Kaliumkanaler aktiveras
och  kalciumkanaler  inhiberas.  Detta  leder  till  att  frisättningen  av  ett  antal
neurotransmittorer blockeras, bland annat GABA och acetylkolin, samt att frisättning
av dopamin ökar. CB1-receptorerna är inte jämt fördelade i hjärnan utan finns i olika
stor utsträckning i olika delar. De finns i:

• Hippocampus – påverkar minnet
• Cerebellum (lillhjärnan) – påverkar motorkoordination
• Hypotalamus – påverkar aptit och kroppstemperatur
• Substantia nigra och det mesolimbiska systemet – dopaminets belöningssystem
• Cerebrala cortex (hjärnbarken) – påverkar de delar som står för tänkandet

Från hjärnstammen styrs några livsviktiga funktioner i kroppen, bland annat andning
och  cirkulation.  Cannabinoidreceptorer  saknas  i  hjärnstammen  vilket  kan  förklara
varför  cannabinoider  inte  orsakar  allvarliga  kardiovaskulära  och  respiratoriska
problem.

CB2-receptorer inhiberar  likt  CB1 adenylatcyklas  och är kopplade till  kaliumkanaler
men  inte  till  kalciumkanaler  [10].  CB2-receptorer  finns  i  störst  utsträckning  på
immunceller  som nämndes tidigare och tros vara inblandade vid inflammation [12].
CB2-receptorerna  finns  även  uttryckta  på  T-celler,  astrocyter  och  mikroglia  i
sklerotiska plack hos personer med MS.

1.4 Cannabis sativa

Hampaväxten Cannabis sativa är en av de äldsta växterna inom medicinen [6, 13, 14].
Från växten utvinns cannabis, ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja.
Marijuana tillverkas av torkade blommor och toppblad som sedan rullas till cigaretter
och röks. Hasch tillverkas av kåda som man pressar ihop med olika växtdelar. Hasch
kan både ätas eller rökas. Hascholjan är det starkaste preparatet, som tillverkas genom
att extrahera oljan ur haschbiten. Oljan kan sedan hällas i något drickbart eller droppas
på en cigarett.

Cannabis sativa innehåller åtminstone 70 cannabinoider där THC är den starkaste och
mest  psykoaktiva  [15].  THC  är  även  den  cannabinoiden  som har  studerats  i  störst
utsträckning [6].  THC är en partiell  agonist till  både CB1- samt CB2-receptorer och
dess  huvudsakliga  farmakologiska  effekter  är  muskelrelaxion,  antiemetisk  effekt,
analgesi, aptitstimulering samt psykotropisk effekt.

3



En annan cannabinoid som även studerats är CBD. Aktiviteten hos CB1-receptorer är
mycket liten men desto större hos CB2-receptorer. De farmakologiska effekterna hos
CBD  är  anti-inflammatoriska,  neuroskyddande,  antikonvulsiva,  muskelrelaxerande,
antioxiderande samt antipsykotropiska effekter.

1.5 Sativex

Då studier visade att de läkemedel som fanns tillgängliga för behandling av spasticitet
orsakad av MS inte gav tillräcklig effekt började forskare söka efter andra läkemedel
[6].  På  grund  av  Cannabis  sativas  farmakologiska  effekter  och  dess  historiska
användning  inom  medicin  väcktes  intresset  för  denna  växt.  Resultatet  blev  2011
läkemedlet Sativex som består av ungefär lika delar THC och CBD.

1.6 Effektmått

För att mäta cannabinoidernas effekt mot spasticitet vid MS används mätskalor. Olika
skalor förekommer dock i olika studier. Nedan listas de skalor som används i artiklarna
i denna litteraturstudie.

• Ashworth-skalan (AS) – denna skala utvecklades 1964 för att kunna mäta
olika läkemedels effekt mot spasticitet orsakat av MS [16]. Det är en 5-gradig
skala från 0-4 som är avsedd att mäta ökning i muskeltonus vid vila. Mätningen
görs av en yrkesutövare.

0 = ingen tonusökning
1 = lätt ökning av muskeltonus där kroppsdelen ”hakar upp sig” vid rörelse
2 = större ökning i muskeltonus men kroppsdelen kan lätt böjas
3 = en mer tydlig ökning i muskeltonus – svårt med passiv rörelse
4 = kroppsdelen stel vid rörelse

• Modifierad Ashworth-skala (MAS) – utformades 1987 som en modifiering
av den ursprungliga AS för att  mäta spasticitet  hos patienter  med lesioner  i
CNS. Den är liknande AS, dock med en 6-gradig skala. Skalan är även här 0-4
men med det extra talet 1+ i skalan.

0 = ingen ökning av muskeltonus
1  = lätt ökning av muskeltonus, uttrycks genom en upphakning som släpper,
eller minimalt motstånd i slutet av rörelseomfånget 
1+ = lätt ökning av muskeltonus,  uttrycks genom en upphakning till  följt  av
minimalt motstånd genom resten av rörelseomfånget
2 =  en  mer  tydlig  ökning  av  muskeltonus  genom  större  delen  av
rörelseomfånget, men drabbade delar är lätta att röra på
3 = avsevärd ökning av muskeltonus, passiva rörelser svåra
4 = drabbade delar stela i flexion eller extension

• Numerisk  skala  (NRS)  – egentligen  utformad  för  att  mäta  smärta  [17].
Patienten får själv gradera smärtan på en skala från 0 till 10, där 0 inte är någon
smärta alls och 10 den värsta tänkbara smärtan.

• Visuell analog skala (VAS) – även denna skala är egentligen utformad för
att mäta smärta. Här använder man en 100 mm lång linje för att gradera sin
smärta. Man ställer in en markör var på linjen man befinner sig, där 0 är ingen
smärta och 10 den värsta tänkbara smärtan.
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• Kategorisk  skala  (CRS) –  en 11-gradig  skala  från  0-10 där  patienten  får
gradera  effekten  [17].  0=väldigt  mycket  bättre,  5=ingen  skillnad,  10=väldigt
mycket sämre.

• Multiple Sclerosis Spasticity Scale (MSSS-88) – en skala med totalt 88
punkter  indelat  i  åtta  sektioner  som  mäter  muskelstelhet,  smärta/obehag,
muskelspasmer, vardaglig aktivitet, gång, kroppsrörelser, emotionell hälsa och
social funktion [19]. Varje punkt bestäms på en 4-gradig skala där 1=ej besvärad
och 4=väldigt besvärad.

2. Syfte

Är cannabinoider ett bra alternativ för behandling av spasticitet? När det kommer till
säkerheten, ger de sådana biverkningar att patienter får lida av andra besvär istället?

Syftet  med  denna  litteraturstudie  är  dels  att  ta  reda  på  om  cannabinoider  ger  en
effektiv behandling vid spasticitet orsakat av MS samt om de ger svåra biverkningar.
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3. Metod

Artiklar till denna litteraturstudie söktes fram via databasen PubMed enligt sökorden i
tabell 2. 

3.1 Inklusions- och exklusionskriterier

För att inkluderas i denna studie skulle artiklarna:
• gälla symtomet spasticitet
• vara kliniska studier
• bestå av minst 30 deltagare
• ej vara publicerade innan år 2000
• jämföra aktiv behandling mot placebo

Den  första  sökningen  som  gjordes  resulterade  i  28  träffar.  De  artiklar  som  inte
uppfyllde  inklusionskriterierna  valdes  bort  och  kvar  blev  fem  artiklar.  Efter  detta
gjordes även två andra sökningar med andra söktermer. Dessa sökningar gav träff på
flera av de tidigare artiklarna men även två nya som stämde med kriterierna. Resultatet
blev de sju originalartiklar som denna litteraturstudie baseras på.

Tabell 2. Artikelsökning i PubMed.
Datum Sökord Begränsningar Antal

träffar
Valda
referenser

160122 ("Cannabinoids"[Mes
h])  AND  "Multiple
sclerosis"[Mesh]

Clinical trial 28 18,  20,  21,
22, 23

160123 ”marijuana multiple 
sclerosis”

Clinical trial 28 25

160123 ”sativex multiple 
sclerosis spasticity”

Clinical trial 9 24
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4. Resultat

4.1 Studieupplägg

Denna  litteraturstudie  baseras  på  sju  stycken  originalartiklar.  Samtliga  är
randomiserade,  placebo-kontrollerade  studier.  De  genomfördes  år  2000-2012  i
Storbritannien,  Rumänien,  Spanien,  Polen,  Tjeckien,  Italien,  Schweiz  och  USA.
Studietiden  varierade  från  17  dagar  till  19  veckor  och  antal  deltagare  från  37-657
stycken. I tre av studierna bestod den aktiva behandlingen av munhålesprayen Sativex,
en studie cannabiscigaretter, två cannabisextrakt i gelatinkapslar och den sista använde
både gelatinkapslar med syntetisk THC samt gelatinkapslar med cannabisextrakt (se
tabell 3).

Tabell  3.  En  jämförelse  mellan  sju  olika  placebokontrollerade  studier  med  cannabis  som  aktiv
behandling.

Studie Studiedesign Antal
deltagare

Studie-
längd

Effekt-
mått

Aktiv

Zajicek et
al.  2003
[23]

Randomiserad,
placebokontrolle
rad

Randomiserade:
657
Slutförde: 611

15 veckor AS  samt
CRS

Cannabisextrakt  i  kapsel
(2,5  mg  THC  +  1,25  mg
CBD/kapsel)  samt
syntetiskt  THC  i  kapsel
(2,5 mg THC/kapsel)

Vaney  et
al.  2003
[22]

Randomiserad,
dubbelblind,
placebokontrolle
rad, crossover

Randomiserade:
57
Slutförde: 50

24 dagar AS Cannabisextrakt  i  kapsel
(2,5  mg  THC  +  0,9  mg
CBD/kapsel)

Wade  et
al.  2004
[20]

Randomiserad,
dubbelblind,
placebokontrolle
rad,
parallellgrupp

Randomiserade:
160
Slutförde: 154

6 veckor VAS Munhålespray  (2,7  mg
THC  +  2,5  mg
CBD/spray)

Collin  et
al.  2006
[21]

Randomiserad,
dubbelblind,
placebokontrolle
rad,
parallellgrupp

Randomiserade:
189
Slutförde:174

6 veckor NRS Munhålespray  (2,7  mg
THC  +  2,5  mg
CBD/spray)

Novotna
et  al.
2010
[24]

randomiserad,
dubbelblind,
placebokontrolle
rad,
parallellgrupp

Fas A:572
Fas  B:
Randomiserade:
241
Slutförde: 224

19 veckor NRS Munhålespray  (2,7  mg
THC  +  2,5  mg
CBD/spray)

Corey-
Bloom  et
al.  2012
[25]

Randomiserad,
dubbelblind,
placebokontrolle
rad, crossover

Randomiserade:
37
Slutförde: 30

17 dagar MAS Cannabiscigaretter  (32
mg THC/cigarett)

Zajicek et
al.  2012
[18]

Randomiserad,
dubbelblind,
placebokontrolle
rad,
parallellgrupp

Randomiserade:
279
Slutförde: 224

12 veckor CRS samt
MSSS-88

Cannabisextrakt  i  kapsel
(2,5  mg  THC  +  0,8-1,8
mg CBD/kapsel)

4.1.1 Urval

För att inkluderas i studierna skulle deltagaren ha kliniskt bekräftad MS. Sjukdomen
skulle vara stabil i minst 1-6 månader beroende på studie. I en studie av Wade et al.
skulle  deltagarna  ha  en  av  de  fem  symtomen  spasticitet,  spasmer,  problem  med
urinblåsan, tremor eller smärta [20]. Det symtom som gav dem mest besvär blev deras
primära och de fick själva gradera svårighetsgraden enligt VAS. I de andra studierna
inkluderades  enbart  personer  som hade en uttalat  svår  spasticitet.  Däremot  mättes
svårighetsgraden  på  olika  sätt  i  de  olika  studierna.  Tre  av  dem  använde  sig  av
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Ashworth-skalan [21-23].  I två av dessa skulle deltagarna ha  ≥  2 poäng på skalan i
minst två kroppsdelar och i den tredje ≥ 2 poäng i minst en kroppsdel. Corey-Bloom et
al. använde sig istället, i sin studie, av den modifierade Ashworth-skalan där deltagaren
skulle ha ≥ 3 poäng i armbåge, höft eller knä [25]. De två sista studierna använde sig av
effektmåttet CRS respektive NRS och inklusionskravet där var för båda  ≥ 4 poäng på
den 11-gradiga skalan [18, 24].

I tre av studierna skulle deltagarna inte ha brukat cannabis eller andra cannabinoider
senare än sju dagar innan första studiedagen [20-22]. I de resterande fyra studierna
skulle de inte ha brukat cannabis eller andra cannabinoider senare än 30 dagar innan
[18, 23-25].

4.1.2 Studiedesign

Vaney  et  al.  och  Corey-Bloom  et  al.  genomförde  så  kallade  crossover-studier,  där
deltagarna fungerar som sina egna kontrollgrupper [22, 25]. Studien av Vaney et al.
varade i 24 dagar och genomfördes på ett rehabiliteringscenter för patienter med MS i
Schweiz [22]. Den aktiva behandlingen var cannabisextrakt i kapslar. Studien inleddes
med fem dagars titreringsfas till följt av nio dagars underhållsbehandling. Detta följdes
sedan av tre  dagars  washout-period och till  sist  sju  dagars  placebobehandling.  Den
aktiva behandlingen hade en maxdos på 12 kaplsar/dag (se tabell 4). Studien av Corey-
Bloom  et  al.  som genomfördes  i  USA var  kortare  och  varade  i  17  dagar  [25].  Här
utgjordes  den  aktiva  behandlingsformen  av  en  cigarett  innehållande  THC.
Behandlingen med placebo utgjordes av en likadan cigarett, dock utan THC. Under fas
1 fick deltagarna röka en cigarett/dag i tre dagar vilket följdes av en 11-dagars washout-
period. Efter det inträdde fas 2, även den bestod av en cigarett/dag i tre dagar.

En 15-veckors lång studie genomfördes av Zajicek et al. 2003 [23]. Studien tog plats i
Storbritannien och här valde man att  studera två aktiva behandlingar  mot placebo,
cannabisextrakt  i  kapsel  samt  syntetiskt  THC  i  kapsel. Då  det  inte  gick  att  göra
kapslarna  identiska  hade  den  aktiva  behandlingen  varsin  matchande  placebo.
Doseringen berodde här på kroppsvikt och varierade från 4-10 kapslar/dag.

De resterande fyra randomiserade studierna [18, 20, 21, 24] var alla dubbelblinda och
parallellgrupps-studier.  En  grupp  hade  den  aktiva  behandlingen  och  den  andra
gruppen hade placebo men varken behandlaren eller den behandlade visste vem som
tillhörde vilken grupp. Wade et al. och Collin et al. genomförde varsin 6-veckors studie
med munhålesprayen Sativex som den aktiva behandlingen [20, 21]. Studien av Wade
et al.  höll till  i  Storbritannien och Collin et al.  både i Storbritannien och Rumänien.
Maxdosen  var  snarlika  för  båda  studierna,  120  mg  THC/dag  respektive  129,6  mg
THC/dag. 

Zejicek  et  al.  genomförde  2012  i  Storbritannien  en  12-veckors  studie  med  den
cannabisextrakt i kapsel [18]. Studien inleddes med två veckors titrering till följt av tio
veckors underhållsbehandling. Den dagliga maxdosen var här 25 mg THC. 

I  studien  av  Novotna  et  al.  ingick  två  faser  [24].  Studien  varade  i  19  veckor  och
genomfördes  i  länderna  Storbritannien,  Spanien,  Polen,  Tjeckien  och  Italien.  Den
första  fasen,  fas  A,  var  4  veckor  lång  och  var  en  singelblind  studie  där  samtliga
deltagare  fick  den  aktiva  behandlingen,  dock  utan  deras  vetskap.  Den  aktiva
behandlingen bestod av munhålesprayen Sativex och målet med dessa fyra veckor var
att  se vilka deltagare  som svarade på behandlingen.  De deltagare  som upplevde en
minskning i  spasticitet med minst 20% fick sedan gå vidare till  fas B.  Fas B var en
dubbelblindad  placebokontrollerad  studie  på  tolv  veckor.  De  första  tio  dagarna
titrerades behandlingen upp till högst tolv doser/dag.
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Tabell 4. Dagliga maxdoser av delta-9-tetra-hydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD) i de ingående
studierna.

Studie Maxdos/dag
Zajicek et al. 2003 [23] 10 kapslar (25 mg THC + 12,5 mg CBD)

Vaney  et al. 2003 [22] 12 kapslar (30 mg THC + 10,8 mg CBD)

Wade et al. 2004 [20] 120 mg THC + 120 mg CBD

Collin et al. 2006 [21] 48 doser (129,6 mg THC + 120 mg CBD)

Novotna et al. 2010 [24] 12 doser (32,4 mg THC + 30 mg CBD)

Corey-Bloom et al. 2012 [25] 1 cigarett (32 mg THC)

Zajicek et al. 2012 [18] 10 kapslar (25 mg THC)

4.2 Behandlingseffekt

Alla  sju  studier  visade  en  viss  förbättring  i  spasticitet  av  den  aktiva  behandlingen,
däremot var inte alla resultat av statistisk signifikans (se tabell 5).

I studien av Novotna et al visades en genomsnittlig förbättring under fas A med -3.01
poäng på en 11-gradig NRS [24]. Resultatet för de som gick vidare till fas B blev en
genomsnittlig  förbättring  för  den  aktiva  gruppen  med  -0,19  enheter.  För
placebogruppen slutade resultatet med en genomsnittlig minskning på +0,64 enheter.
Resultatet blev en skillnad på 0,83 enheter och statistiskt signifikant (P=0,0002).

Studien av Zajicek et al. 2003 visade ingen statistiskt signifikant effekt (p=0,40) av de
aktiva  behandlingarna  jämfört  med  placebo  [23].  Den  totala  genomsnittliga
förändringen i Ashworth-skalan var -1,24 för cannabisextrakt, -1,86 för syntetisk THC
och -0,92 för placebo där ursprungsvärdena var 21,8, 22,6 respektive 21,4. Resultatet
blev en skillnad i genomsnittlig minskning med 0,32 enheter  för cannabisextrakt och
0,94 enheter för THC, jämfört med placebo. Däremot blev deltagarna själva tillfrågade,
i slutet av studien, om deras egenupplevda förbättring i symtom. Resultatet blev då en
förbättring hos 61% av dem som varit tilldelade cannabisextrakt, 60% av de som fick
THC  och  46%  av  placebogruppen.  Detta  resultat  hade  en   statistisk  signifikans
(p=0,003). 

Collin et al. använde sig även de av effektmåttet NRS [21]. Här visades en genomsnittlig
minskning  med  1,18  enheter  på  skalan  för  den  aktiva  behandlingen,  från  ett
ursprungsvärde på 5,49. För placebogruppen var minskningen 0,63 enheter från ett
ursprungsvärde  på  5,39.  Resultatet  blev  en signifikant  skillnad  på  0,52  enheter  till
förmån för den aktiva behandlingen (p=0,048).

I studien av Wade et al. visade de deltagare som hade spasticitet som primärt symtom
en signifikant förbättring av symtomen hos de som fick aktiv behandling jämfört med
de som fick placebo [20]. Den genomsnittliga minskningen i VAS för spasticitet var hos
den aktiva gruppen 31,20 enheter och hos placebo 8,40, en skillnad på 22,80 enheter
(p=0,001).

Corey-Bloom et al. kunde i sin studie visa på en statistiskt signifikant skillnad i effekt av
att  röka  cannabis  framför  placebo  [25].  Under  placebobehandlingen  gick
ursprungsvärdet på den modifierade Ashworth-skalan från 8,92 till 8,71, en minskning
på 0,21 enheter,  medan under den aktiva behandlingen gick värdet från 9,13 till 6,18
vilket är en minskning på 2,95 enheter. Den genomsnittliga effekten blev alltså 2,74
enheter (p<0,001). 
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Studien av Zajicek et al. 2012 visade även en signifikant förbättring av aktiv behandling
jämfört med placebo [18]. Det primära måttet var en egenupplevd förbättring på skalan
CRS.  Där  kunde  de  se  att  i  genomsnitt  29,4% av  den  aktiva  gruppen upplevde  en
förbättring i jämförelse med 15,7% för placebogruppen, alltså nästan dubbelt så många
(p=0,004). Det som mättes i CRS var graden av symtom där 1 innebar inget symtom
och 10 extrema symtom. Den genomsnittliga minskningen var där 1,8 enheter för den
aktiva gruppen och 0,7 för placebo. Det sekundära effektmåttet var MSSS-88 och där
visade samtliga resultat en fördel för den aktiva behandlingen förutom för kategorin
”effekt på spasticitet vid dagliga aktiviteter” där effekten var större vid placebo. De enda
resultat av effektmåttet MSSS-88 som var statistiskt signifikant var dock kategorierna
”muskelstelhet”, ”muskelspasmer” och ”effekt på spasticitet vid kroppsrörelser”.

Resultatet i studien Vaney et al. var utan signifikans [22]. Måttet var primärt Ashworth-
skalan,  där  den genomsnittliga  skillnaden  var  0,8  enheter  till  fördel  för  den  aktiva
behandlingen.  P-värdet  var  dock  0,2379  och  därför  inte  av  statistisk  signifikans.
Däremot  syntes  en  märkbar  förbättring  för  deltagarna  under  hela  studieperioden,
oavsett  vilken  grupp de  tillhörde.  Resultatet  blev  en   signifikant  minskning  på  2,2
enheter (p=0,0018). 

Tabell 5. Sammanställning av  de ingående studiernas resultat.
Studie Effektmått Resultat Signifikans
[23] AS  (max  100)

samt CRS (max 11)
AS: 
Cannabisextrakt (CE): -1,24
THC: -1,86
Placebo: -0,92
Skillnad CE-placebo: 0,32
Skillnad THC-placebo: o,94
CRS: 
Cannabisextrakt: -61%
THC: -60%
Placebo: -46%

AS:
P=0,40
Ej statistisk signifikans  

CRS:
P=0,003
Statistisk sigifikans 

[22] AS
(max 88)

Skillnad: 0,8 P=0,2379
Ej statistisk signifikans

[20] VAS
(max 100)

Aktiv: -31,20
Placebo: -8,40
Skillnad: 22,80

P=0,001
Statistisk signifikans 

[21] NRS
(max 11)

Aktiv: -1,18
Placebo: -0,63
Skillnad: 0,52

P=0,048
Statistisk signifikans

[24] NRS
(max 11)

Fas A: -3,01
Fas B: aktiv: -0,19 
placebo: +0,64
Skillnad: 0,83

P= 0,0002
Statistisk signifikans

[25] MAS
(max 30)

Aktiv: -2,95
Placebo: -0,21
Skillnad: 2,74

P<0,001
Statistisk signifikans

[18] CRS
(max 11)

Aktiv: -1,8
Placebo: -0,7
Skillnad: 1,1

P=0,004
Statistisk signifikans

AS – Ashworth skalan, CRS – kategorisk skala, VAS – visuell analog skala, NRS – numerär skala, MAS –
modifierad Ashworth skala, THC – delta-9-tertra-hydrocannabinol.
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4.3 Biverkningar och säkerhet

Generellt sett var det få studier där deltagare led av allvarligare biverkningar. Totalt ett
dödsfall  av  samtliga  studier  och  det  var  av  pneumoni  [23].  De  vanligaste
biverkningarna  som  kunde  ses  var  yrsel,  trötthet,  urinvägsinfektion  (UVI)  samt
muntorrhet (se tabell 6).

Tabell 6. Sammanställning av  de vanligaste biverkningar i de ingående studierna.
Biverkni
ngar  i
antal %

Studier
[23] [22] [20] [21] [24] [25] [18]

A** P* A P A P A P A P A P A P
Yrsel CE

50
THC
59

18 29,7 27 32,5 12,5 32,3 10,8
A:14
B:3 0 23 3 46,2 6,7

Trötthet
15 3,8 10,5 6,2

A:5,
9
B:5

1 20 6 14 6

UVI
10,5 9,2

A:3
B:7 10 15,4 11,9

Sömn-
problem

CE 
40
THC
35

33 8,8 1,3 4,8 1,5

Mun-
torrhet

CE
20
THC 
26

7 8,9 6,2
A:4,
2
B:3

1 23,1 7,5

Huvud-
värk 8,8 16,3 6,5 6,2

A:2
B:2 4 20 19 11,2 11,9

Eufori
27 21,6

GI-
besvär

CE 
37
THC 
30

20

Konc.
svårig-
heter

27 24,3 8,8 0 3,2 0

Obehag
vid  appl.
ställe

26 22,5

Muskel-
spasmer

A:1
B:6 7

*P=placebo.
**A=aktiv behandling
CE – cannabisextrakt, THC – delta-9-tetra-hydrocannabinol.
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5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Den här litteraturstudien är baserad på sju stycken originalartiklar där kravet var att
ingen av dem skulle ha genomförts innan år 2000. Detta gjordes för att få så aktuella
studier som möjligt och ett begränsat urval. Däremot är det svårt att säga om studier
med relevanta resultat kan ha missats på grund av detta.

De studier som ingår i detta arbete är de enda som uppfyllde inklusionskriterierna. De
som  valdes  bort  levde  alltså  inte  upp  till  dessa  krav.  I  inklusionskriterierna
specificerades dock inte valet av effektmått, då dessa var olika i de flesta studier. Detta
gjorde att det blev svårare att jämföra resultaten av de olika studierna med varandra.

Antal deltagare i studierna varierade kraftigt men en gräns på minst 30 deltagare sattes
för att ge ett mer tillförlitligt svar. Det fanns studier som valdes bort då de hade för få
deltagare  och det är  mycket möjligt  att dessa studier hade tillfört  relevanta resultat
trots deras låga deltagarantal.

De  sökord  som  användes  kändes  som  de  mest  lämpade  för  att  få  fram  relevanta
sökresultat. Författaren av denna litteraturstudie kan inte se hur detta skulle ha kunnat
göras på ett mer fördelaktigt sätt.

5.2 Resultatdiskussion

5.2.1 Effekt

Syftet med denna studie var att ta reda på om cannabinoider ger en effektiv behandling
av spasticitet orsakat av MS samt om biverkningarna är svåra.  Resultatet  visade att
cannabinoider  har  en  lindrande  effekt  vid  spasticitet.  Samtliga  resultat  visade  en
förbättring i symtom, dock var inte alla av statistisk signifikans. De som inte var av
statistisk signifikans var de som använde sig av effektmåttet Ashworth-skalan [22, 23].
Det  var  procentuellt  få  personer  som  drog  sig  ur  studien  på  grund  av  svåra
biverkningar, och allvarliga biverkningar var sällsynta. Lindriga biverkningar förekom
däremot i stor utsträckning.

Den  aktiva  substansen  administrerades  på  tre  olika  sätt;  genom  munhålespray,
cigaretter samt gelatinkapslar.  Resultaten visar dock ingen märkbar skillnad i  effekt
mellan  de  olika  administreringssätten.  Inget  samband  kunde  heller  sättas  mellan
studier som hade olika lång studietid, vilket ses vid jämförelse av studien Collin et al.,
som var på 6 veckor, med studien Novotna et al., som var på hela 19 veckor [21, 24].
Trots att den ena studien var tre gånger så lång som den andra ses inte en motsvarade
effektskillnad. Antal deltagare i studierna varierade från 30-611 stycken. Inget samband
kan dock ses mellan antal deltagare och studiens resultat.

Två av studierna hade enbart cannabinoiden THC i sin aktiva behandling, inte CBD [18,
25]. Vid jämförelse av dessa studier med studier där den aktiva behandlingen bestod av
både THC och CBD kunde ingen effektskillnad ses. THC verkar alltså ha en större effekt
vid behandling av spasticitet än vad CBD har.

Det var ett stort spann i studiernas tillåtna dagliga maxdos av THC och CBD. De två
studier som hade högst maxdos hade en maxdos mellan 120-129,6 mg THC och 120 mg
CBD [20, 21]. Den ena av dessa, Collin et al., använde sig av samma effektmått som
studien av Novotna et al.  som dock endast hade en daglig maxdos på 32,4 mg THC
samt  30  mg  CBD  [21,  24].  Man  kunde  dock  se  att  den  dagliga  maxdosen  inte
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uppnåddes för alla. Den studien som hade en maxdos THC på 129,6 mg hade bara en
genomsnittlig dagsdos på 39,7 mg THC och den med maxdos på 32,4 mg THC låg på
genomsnittliga dosen 22,4 mg THC. När man jämförde dessa två studier kunde man
ändå  inte  sätta  något  samband  mellan  dos  och  effekt  (se  tabell  7).  Effekten  blev
tillsynes inte större vid högre doser än vid lägre.  Orsaken skulle kunna vara att den
terapeutiska effekten endast ökar upp till en viss dos för att sedan inte öka mer. 

Tabell 7. En jämförelse mellan den dagliga maxdosen och skillnad i effekt bland de ingående studierna.
Studie Max  mg

THC/dag
Max  mg
CBD/dag

Skillnad  mellan  aktiv
behandling  och  placebo
(maxpoäng på skalan)

Signifikans

[23] 25 12,5 AS:  CE  0,32 THC  0,94 (100)
CRS: CE 15%-enh THC 14%-enh

AS:          CRS: 

[22] 30 10,8 0,8 (88)

[20] 120 120 22,8 (100)

[21] 129,6 120 0,52 (11)

[24] 32,4 30 0,83 (11)

[25] 32 -- 2,74 (30)

[18] 25 -- 1,1 (11)

THC – delta-9-tetra-hydrocannabinol, CBD – cannabidiol, AS – Ashworth skalan, CE – cannabisextrakt,
CRS – kategorisk skala.

Något som kan ha påverkat resultatet är typen av effektmått. Vid måtten NRS, CRS och
VAS  skulle  deltagaren  själv  gradera  sina  symtom  på  en  skala.  Trots  tydliga
instruktioner  är  detta  ändå  en  egenupplevd  känsla  för  deltagaren  och  kan  många
gånger färgas av dess tidigare erfarenheter samt toleransnivå. Vid effektmåtten AS och
MAS skulle en yrkesman undersöka deltagaren och utifrån det gradera symtomen. I
detta  fall  kan  man  anta  att  samtliga  deltagare  fick  en  identisk  undersökning  och
liknande bedömning. 

På grund av att man mäter effekten med så många olika skalor och på så olika sätt är
det svårt att jämföra resultaten med varandra på ett helt rättvist sätt. Om man dock
tittar närmare på resultaten var och en för sig kan man i de flesta studier som sagt se en
förbättring i spasticitet. Det kan dock diskuteras hur pass stor denna förbättring är. För
att kunna avgöra detta på bästa sätt måste man först veta vilka ingångsvärden som var
aktuella för att sedan kunna jämföra med förbättring. För studien av Collin et al. var
det  genomsnittliga  ingångsvärdet  för  den  aktiva behandlingen  5,49  på en 11-gradig
skala [21]. Detta innebär att genomsnittet av alla deltagare i den aktiva gruppen kände
en medelsvår  spasticitet.  Förbättringen  för  dessa deltagare  var  på denna skala  1,18
enheter,  alltså  från  5,49  till  4,31.  Detta  är  givetvis  en  förbättring  men  innebär
fortfarande  att  deltagarna  har  en  fortsatt  uttalad  spasticitet.  De  flesta  studier  visar
liknande resultat. Ingen av studierna visar på en förbättring där deltagare helt blivit av
med sin spasticitet utan endast olika grad av lindring.

I studien av Corey-Bloom et al. var det många av deltagarna som tidigare hade använt
cannabis vilket gjorde att risken för bias ökade [25]. Då många deltagare tidigare rökt
cannabis och redan haft en positiv effekt av detta kunde det påverka deras resultat. Det
var även svårt att hålla studien helt blindad då det var många som kunde avgöra vilken
grupp de tillhörde.
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Som har nämnts tidigare hade tre av studierna [20-22] kravet att ingen deltagare skulle
ha brukat cannabis eller andra cannabinoider senare än 7 dagar innan påbörjad studie
och för de resterande fyra studierna [18, 23-25] inte senare än 30 dagar innan. Det som
kan diskuteras här är om skillnaden mellan 7 och 30 dagar kan ha påverkat studiernas
resultat. Om deltagarna de facto brukade cannabinoider 7 dagar innan studiens start är
risken stor att dessa substanser fortfarande hade en verkan i kroppen. Cannabis till
exempel har en ungefärlig halveringstid på 60 timmar vilket innebär att om deltagarna
brukat detta skulle en del fortfarande finnas kvar i kroppen efter 7 dagar och kunna
påverka  resultatet  [26].  Om  deltagarna  dessutom  var  vana  användare  av  cannabis
skulle det finnas kvar i kroppen mycket längre tid då det lagras i fettvävnad. Skulle
dessa personer ingå i placebogruppen finns en risk att deras symtom skulle bli värre
med tiden då substansen helt försvinner ur kroppen. Om de istället ingick i den aktiva
gruppen finns det en risk för att skillnaden i effekt inte skulle upplevas lika stor som
den kanske annars skulle  ha gjort.  För att  kunna avgöra om detta  kan ha påverkat
resultatet  måste man veta om deltagarna  har brukat  cannabinoider  och hur  långt  i
förväg. Dock framgår inte detta av studierna vilket gör att det inte går att avgöra om det
har påverkat resultatet eller inte.

En viktig aspekt att tänka på är att tre av studierna [20, 21, 24] är finansierade av det
brittiska  företaget  GW  Pharmaceuticals.  I  dessa  studier  har  man  använt  sig  av
läkemedlet  Sativex  som  den  aktiva  behandlingen,  som  är  grundat  av  GW
Pharmaceuticals. Trots att det är grundarna som sponsrar studierna anses dessa vara
av så pass god kvalitet att detta inte bör ha påverkat resultatet.

2014 genomförde Basinski et al.  en litteraturstudie över cannabinoiders  användning
vid symtomatisk behandling av MS [27]. Författarna kom fram till samma resultat som
resultatet  i  denna  litteraturstudie;  cannabinoider  har  en  signifikant  effekt  mot
spasticitet orsakat av MS.

5.2.2 Biverkningar

Totalt var det 1951 personer som deltog i studierna sammanlagt. Av dessa var det 103
personer  som  drog  sig  ur  studien  på  grund  av  biverkningar.  Svårare  biverkningar
förekom alltså i liten utsträckning då bara 5,3% av deltagarna behövde dra sig ur. Det
ska dock låtas vara sagt att som längst var det en studie som var 19 veckor lång [24]
medan de andra var kortare. Det är därför svårt att avgöra bara på dessa studier hur
biverkningarna kan komma att se ut längre fram. Många gånger kan kroppen påverkas
av någonting på ett negativt sätt men med en långsam utveckling. För att kunna avgöra
detta måste man titta på studier som antingen har pågått under en längre tid eller då
man har gjort en uppföljning av patienter med kontinuerlig administrering under en
lång tid. 

Den  vanligaste  biverkningen  var  yrsel  där  de  allra  flesta  studier  visade  på  en  stor
skillnad mellan aktiv behandling och placebo. Huvudvärk däremot var en biverkning
som förekom i samma utsträckning vare sig om deltagaren fick aktiv behandling eller
placebo. I tre studier hade till och med placebogruppen ett procentuellt större andel
deltagare  med  huvudvärk  än  den  aktiva  gruppen  [20,  24,  18].  Detta  tyder  på  att
huvudvärkens  ursprung  inte  hade  att  göra  med substansen  som intogs  utan  andra
orsaker.  För  urinvägsinfektion  var  det  likadant,  ingen  större  variation  mellan  den
aktiva gruppen och placebogruppen.  Förutom yrsel  kunde man konstatera  att  även
muntorrhet och trötthet var två biverkningar som orsakades av den aktiva substansen.
Skillnaden i förekomst var väldigt stor mellan de båda grupperna och genomgående
betydligt mer frekvent förekommande hos den aktiva gruppen. 

14



6. Slutsats

Det  finns  tydliga  belägg  för  att  behandling  med  cannabinoider  ger  en  lindring  av
symtomet spasticitet för personer som lider av multipel skleros. En stor andel av de
som deltog i studierna och var fördelade till den aktiva gruppen upplevde biverkningar.
Trots detta var det enbart en liten del av dem som drog sig ur studierna på grund av
detta. Allvarliga biverkningar av cannabinoidbehandling var sällsynta. 

7. Tack

Jag vill tacka min kurskamrat Elin Simu för all hjälp och stöttning under detta arbete.
Tack för all tid du har lagt ner på att läsa och kommentera mitt arbete. Utan din hjälp
skulle det ha varit mycket svårare att nå fram till målet.
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