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Útdráttur 

Kannabisplantan hefur í þúsundir ára verið notuð sem lyf til þess að slá á einkenni ýmissa 

sjúkdóma, þá sérstaklega höfuðverki og mígreni. Kannabis er einær planta sem skiptist í 

þrjár undirtegundir; Cannabis sativa, Cannabis indiga og Cannabis ruderalis. Nú til dags 

er kannabis ræktað á flestum svæðum heimsins þó ekki í rökum suðrænum 

hitabeltiskógum. Kannabis var fyrst notað til lækninga í Evrópu í kringum 1840. Þegar 

misnotkun kannabis jókst á hippatímanum dró úr notkun þess til lækninga. 

Kannabisplantan inniheldur bæði Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) sem er 

vímugefandi efni og Cannabidiol (CBD) sem veldur ekki vímu. CBD hefur töluvert mikið 

verið rannsakað og bendir margt til þess að það sé hægt að nýta það á fjölbreyttan hátt 

til lækninga. Lífræðileg áhrif kannabis á mannslíkamann stafa af taugafrumu-viðtökum 

sem það binst við. Tvær gerðir af þessum viðtökum eru í mannslíkanum; cannabinoid 

receptor type 1 (CB1) sem er helst að finna í heilanum og cannabinoid receptor type 2 

(CB2) sem finnst aðallega í tauga- og ónæmiskerfinu. Rannsóknir sýna að CBD er hægt að 

nota sem lyf við ýmsum sjúkdómseinkennum og þá aðallega í heila og taugakerfi þar sem 

það binst ekki CB1 og CB2 viðtökunum og veldur þannig ekki vímuáhrifum. Lagaumhverfi 

kannabis og þar af leiðandi CBD er flókið og löggjöf landa mjög mismunandi. Allt frá 

algjöru banni eins og á Íslandi og yfir í frjálslyndari löggjöf eins og í Úrúgvæ í Suður-

Ameríku en þar í landi er ræktun og sala leyfð undir opinberu eftirliti. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. gráðu í félagsráðgjöf og stærð ritgerðar er 12 einingar. 

Markmiðið með ritgerðinni er að skoða notkun CBD sem er unnið úr efnum Cannabis 

indiga eða hampjurtarinnar. Vaxandi áhugi er á notkun CBD til lækninga, en vegna 

strangrar löggjafar víða um heim hefur reynst erfitt að fá leyfi til rannsókna á hampi. 

Leiðbeinandi minn við ritgerðarsmíðina var Jóna Margrét Ólafsdóttir og kann ég henni 

bestu þakkir fyrir veitta aðstoð. Einnig vil ég þakka Ragnheiði Júníusdóttir, Benedikt 

Jónssyni og Hrafnhildi Ævarsdóttur kærlega fyrir veitta aðstoð og ómetanleg ráð við 

skrifin. 

Í gegnum tíðina hef ég starfað talsvert með fólki sem er á jaðri samfélagsins. Þegar ég 

fór að velta fyrir mér hvað ég gæti lært, fannst mér félagsráðgjöf spennandi kostur og 

jafnvel nálægt því sem ég hafði verið að fást við. Þegar kom að því að velja efni fyrir B.A. 

ritgerð mína í félagsráðgjöf, fannst mér áhugavert að fjalla um eitthvað sem væri á 

jaðrinum og því varð umfjöllun um CBD efnið fyrir valinu. CBD efnið er unnið úr 

kannabisplöntunni sem er bönnuð með lögum hér á landi, en umræðan á jaðrinum hefur 

þó alltaf verið um gagnsemi hennar sem lækningajurtar. Því fannst mér tilvalið að fjalla 

um þessa umdeildu nytjaplöntu á fræðilegan hátt og skoða hvort umræðan um hana gæti 

átt erindi í samfélagið. Ég vil tileinka ritgerðina Guðrúnu Sigríði Guðlaugsdóttur og 

Guðmundi Páli Arnasyni, en án þeirra hefði ég líklega ekki farið í framhaldsnám. 
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1 Inngangur  
Notkun kannabis eða marijúana í því skyni að slá á einkenni sjúkdóma á sér langa sögu, 

sérstaklega við höfuðverkjum og mígreni (Klumpers og Thacker, 2019). Seinna varð 

misnotkun þessara efna meira áberandi í umræðunni sem stýrðist þó meira að pólitískum 

og félagslegum þáttum en vísindalegum niðurstöðum (Baron, 2015; Mead, 2017). Þetta 

er þó að breytast og kröfur um lögleiðingu kannabisefna fara vaxandi um heim allan. 

Kannabis er nú þegar löglegt í Kanada og í níu ríkjum Bandaríkjanna og í þrjátíu ríkjum 

þess er kannabis löglegt til neyslu til meðferðar á sjúkdómseinkennum (Mead, 2017). 

Frumvarp hefur verið lagt fram um lögleiðingu kannabis á Íslandi og það frumvarp er í ferli 

(Pawel Bartoszek, Jón Þór Ólafsson, Gunnar Hrafn Jónsson og Sigrún Ingibjörg Gísladóttir, 

2017). Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós jákvæð áhrif kannabis, einkum á þráláta verki, þar 

á meðal höfuðverki, og verki af öðrum ástæðum eins og krabbamein og MS. Vert er að 

hafa í huga að kannabis læknar ekki sjúkdóma og getur valdið alvarlegum sjúkdómum eins 

og geðrofsjúkdómum (Hahn, 2018; Klumpers og Thacker, 2019; Murray o.fl., 2017).  

Hér verður skoðað hvernig Cannabidiol (CBD), sem unnið er úr kannabis, getur nýst 

sem lyf til meðferðar við einkennum ýmissa sjúkdóma. Rannsóknarspurningin leitast við 

að svara eftirfarandi: Með hvaða hætti getur CBD nýst sem lyf til meðferðar við 

einkennum ýmissa sjúkdóma?  

Fyrstu kaflar ritgerðarinnar fjalla um uppruna kannabisplöntunnar, síðan er farið yfir 

líffræðilega efnasamsetningu hennar og svo taugafrumuviðtaka líkamans. Þá er fjallað um 

efnið CBD og síðan er sagt frá þeim sjúkdómum sem rannsóknir sýna að CBD hefur áhrif 

á. Eftir það kemur kafli sem fjallar um aukaverkanir CBD. Síðustu kaflarnir fjalla um lög er 

varða kannabis og CBD og að lokum koma umræður og lokaorð. 

Við efnisöflun var aðallega leitað fanga í PubMed gagnasafninu (US National Library 

of Medicine, National Institutes of Health) og með Google Scholar leitarvélinni. Notuð 

voru ákveðin leitarorð eins og CBD, CBD oil, cannabis, cannabis indica, CBD + (heiti 

sjúkdóma á ensku) og marijuna ásamt fleiri leitarorðum. Lesin voru ágrip ritrýndra greina 

um rannsóknir og yfirlitsgreinar (review articles) sem birtust í niðurstöðum leita út frá 
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leitarorðum og það efni sem hafði skírskotun í efni ritgerðarinnar var valið til nánari 

lesturs og notað sem heimildir.  
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2 Kannabisplantan 
Cannabis sativa er einær planta, oftast tvíkynja þó þekkjast einnig einkynja afbrigði (van 

Bakel o.fl., 2011). Heimildum ber þó ekki saman því í grein Klumpers og félaga er plantan 

sögð oftast einkynja en tvíkynja afbrigði þekkist (Klumpers og Thacker, 2019). Formgerð 

plöntunnar getur verið mismunandi, hvort sem hún vex villt eða er ræktuð og það hefur 

valdið ruglingi og jafnvel deilum þegar kemur að flokkun tegundanna (van Bakel o.fl., 

2011). Ættvkísl kannabisplöntunnar er að jafnaði skipt í þrjár tegundir Cannabis indica, 

Cannabis sativa, and Cannabis ruderalis (Ciccone, 2017; Klumpers og Thacker, 2019).  

Helstu afurðir kannabis eru marijúana og hampur (Ciccone, 2017; Friedman og Sirven, 

2017). Marijúana er einkum notað sem vímuefni, en gæti haft lyfjafræðilegt gildi sem lyf 

við einkennum ýmissa sjúkdóma (Ciccone, 2017). Aftur á móti er hampur fyrst og fremst 

metinn fyrir lyfjafræðileg efnasambönd, trefjar og fræ sem eru notuð í meira en 25.000 

þekktum vörutegundum. Þau efnasambönd sem einkum skipta máli í hampi eru 

efnasambönd eins og CBD en ekki vímugefandi efni eins og marijúana eða THC. Til þess 

að flokkast sem löglegur hampur í Evrópu og Norður-Ameríku má hampurinn ekki 

innihalda meira en 0,2% eða 0,3% af vímuefninu THC. Slíkt magn veldur ekki vímuáhrifum 

(Ciccone, 2017; Schluttenhofer og Yuan, 2017). 

Einstakir eiginleikar kannabis eru kannabínóíðar, sem eru safn meira en 100 efna sem 

hafa verið greind í plöntunni. Kannabínóíðinn delta-9-tetrahýdrókannabínól (THC) er 

helsta vímugefandi efnið og er það efnasamband sem deyfir sársauka, dregur úr ógleði og 

minnkar matarlyst. Sumir kannabínóíðar, eins og kannabídíól (CBD), kannabíkrómen 

(CBC) og delta-9-tetrahýdrócannabivarin (THCV) hafa ekki vímuáhrif, en hafa þó 

margvíslega lyfjafræðilega virkni (Ciccone, 2017; Russo, 2007; van Bakel o.fl., 2011). 

2.1 Uppruni og saga kannabisplöntunar 

Kannabis kemur upprunalega frá Mið-Asíu og er ein af elstu plöntunum sem notaðar hafa 

verið til meðhöndlunar á einkennum sjúkdóma (Friedman og Sirven, 2017; Klumpers og 

Thacker, 2019; Sawler o.fl., 2015). Í nánast öllum fornum handbókum um plöntufræði er 

vísað til plöntunnar sem tinktúru eða til tes úr laufum hennar. (Friedman og Sirven, 2017). 

Tinktúra er lyf í alkóhóllausn. Í tinktúru má nota rætur eða blöð plöntu en alkóhólið dregur 

fram eiginleika plöntunnar sem ekki myndu skila sér ef eingöngu væri notað vatn. Einnig 

er hægt að nota glýseról eða edik í stað alkóhóls (Britton, 2013). Fornleifauppgreftir í Kína 
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sýna að kannabis hafi verið ræktað til matar og trefjaframleiðslu í allt að 10.000 ár 

(Friedman og Sirven, 2017; van Bakel o.fl., 2011). Einnig hafa fundist vísbendingar um 

notkun kannabis til matar og/eða í lækninskyni í forn-egypskum múmíum í 2700 ára 

gömlu grafhýsi í norð-vestur Kína og í grafhýsi í Júdeu frá því 1700 fyrir Krist. Kannabis var 

mikið notað við tilbeiðslu og í tengslum við ýmis trúarbrögð. Til dæmis í Hindúatrú var 

kannabis (eða bhang) talið vera eftirlætisfæða guðsins Shiva, vegna þess hve orkuaukandi 

það var. Það var einnig notað við útfararathafnir hjá Suður-Siberíska þjóðflokknum 

Scythians og sem lyf hjá forn Grikkjum og forn Egyptum, kemur fyrir í fornum indverskum 

textum og er nefnt í ýmsum fornum læknatextum í Mið-austurlöndum, Asíu og Afríku 

(Friedman og Sirven, 2017; Klumpers og Thacker, 2019; Russo, 2007; van Bakel o.fl., 

2011).  

Með útbreiðslu kannabis frá Asíu til Vesturlanda komst það í snertingu við nánast alla 

menningu á þessum svæðum (Russo, 2007). Nú má finna kannabis í öllu tempraða beltinu 

og hitabeltinu nema í rökum, suðrænum regnskógum. Í hundruðir ára voru kannabis 

trefjar eða hampur notaður í iðnaði til að framleiða skipasegl, pappír, peningaseðla og 

jafnvel í fyrstu Levi's gallabuxurnar. Olía er unnin úr hampfræjunum með pressun og er 

hún mjög næringarrík og góður valkostur í stað fiskolíu sem uppspretta Omega-3 fitusýra 

(Klumpers og Thacker, 2019; Russo, 2007).  

Þar til nýlega var kannabis ræktað í miklum mæli í flestum löndum vegna trefjanna 

(Sawler o.fl., 2015). Það var óalgengt að kannabis væri misnotað sem fíkniefni í hinum 

vestræna heimi þar sem það var almennt ekki vitað að kannabis hefði skynörvandi 

eiginleika. Það er ólíklegt að fyrri yrki af kannabis hafi innihaldið mikið magn af 

skynörvandi efninu THC (Klumpers og Thacker, 2019). 

2.2 Kannabisplantan og söguleg tengsl við lyf til lækninga 

Cannabis sativa hefur verið notað sem lækningalyf í gegnum aldirnar en fyrstu heimildir 

um notkun þess sem lyf eru 5000-6000 ára gamlar frá Kína þar sem extract (upplausn) úr 

plöntunni var notað til að lina krampa og sársauka. Það er einnig eitt þekktasta og mest 

notaða ólöglega lyfið í heiminum (Klumpers og Thacker, 2019; Zou og Kumar, 2018). 

Árið 1839 kynnti dr. William Brooke O'Shaughnessy notkun indverska hampsins 

(Cannabis indica) í læknisfræðilegum tilgangi fyrir hinum vestræna heimi. Hann lýsti því 

að kannabis drægi úr sársauka og framkallaði vöðvaslökun. Ástæðan var að indverski 
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hampurinn, ólíkt trefjaríku kannabisplöntunum sem fundust í Evrópu, innihélt lífvirk 

efnasambönd (Baron, 2015; Friedman og Sirven, 2017). Í kjölfarið ráðlögðu margir 

málsmetandi læknar á 19. öld og á fyrstu áratugum 20. aldar notkun kannabis bæði við 

sárum höfuðverkjum og sem fyrirbyggjandi meðferð við mígreni (Baron, 2015). Á þessum 

tíma var kannabis að finna í opinberum lyfjaskrám í Bretlandi og Bandaríkjunum sem lyf 

við höfuðverkjum. Á svipuðum tíma birtu læknar greinar um gagnsemi marijúana við 

þrálátum höfuðverkjum og mígreni og mæltu jafnvel með notkun þess allt að tvisvar á 

dag. Einn þeirra hélt því fram að marijúana ætti sér fáa líka á þessu sviði en það var Sir 

John Russell Reynolds, forseti bresku læknasamtakanna (the British Medical Association) 

og læknir við bresku konungshirðina. Hann skrifaði árið 1890 grein í Lancet, þar sem hann 

fór yfir 30 ára persónulega reynslu sína af því að ávísa kannabis, til þess að mæla með 

löglegri notkun kannabis við margvíslegum sjúkdómseinkennum, sérstaklega mígreni og 

taugasjúkdómum (Baron, Lucas, Eades og Hogue, 2018).  

Áratugina á eftir naut kannabis tímabundið vinsælda um alla Evrópu og Bandaríkin. 

Þegar það var sem vinsælast voru tugir lyfjaafbrigða í boði til meðhöndlunar á ýmsum 

ólíkum sjúkdómum og kvillum eins og tíðaverkjum, astma, svefnleysi, mígreni og 

hálssýkingum; einnig til stuðnings í fæðingu og við fráhvarfi frá ópíumnotkun (Friedman 

og Sirven, 2017; Klumpers og Thacker, 2019).  

Erfiðleikar við innflutning á kannabis vegna misjafnlega mikils framboðs frá útlöndum 

og óáreiðanleg gæði þess gerðu það erfitt að framleiða úr því áreiðanleg lyf. Þar sem 

gæðaeftirlit var ekki til, var erfitt að búa til stöðluð lyf. Kannabis þykkni er ekki 

vatnsleysanlegt og ekki er hægt að sprauta því inn í líkamann og inntaka í gegnum munn 

er óáreiðanleg vegna hægs og misjafns uppsogs í þörmum. Vegna þessara takmarkana 

minnkaði notkun á kannabislyfjum smám saman hjá vestrænum lyfjaframleiðendum á 

tímabilinu eftir 1937, þar sem ópíöt unnin úr ópíötum tóku yfir hlutverk náttúrulegra lyfja 

sem byggðu á kannabis (Klumpers og Thacker, 2019; van Bakel o.fl., 2011). 

2.3 Kannabíóníð og CBD 

Í kannabis finnast fleiri en 100 kannabíoníð sem eru hópur skyldra efna og þau tvö sem 

vekja mesta athygli eru THC og CBD. THC veldur mestum vímuáhrifum en CBD vinnur hins 

vegar gegn þeim og gefur sjálft ekki vímu. Lykilensímið í ummyndun 

tetrahýdrókannabínsýru (THCA), forstigsefni THC, er oxidoreductase THCA synthase. 
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Þetta ensím breytir cannabigerolic sýru (CBGA) í THCA. THCA getur síðan umbreyst í THC 

við hitun eða reykingar (Jeangkhwoa, Bandhaya, Umpunjun, Chuenboonngarm og 

Panvisavas, 2017). Kannabínóíðar eru fiturík efnasambönd sem eru dæmigerð fyrir 

kannabisplöntuna þó að nokkrir þeirra finnist einnig í öðrum plöntum. Líkami okkar 

framleiðir einnig kannabínóða sem kallast innri kannabínóðar (endocannabinoids). 

Kannabínóíðar geta einnig myndað efnasambönd með öðrum efnum og er Nabilone 

(Cesamet®), skráð kannabislyf, dæmi um það. Nabilone er lyf sem er notað til hjálpa 

sjúklingum að venja sig af notkun kannabis. Frumrannsókn sýndi að með notkun Nabilone 

dró úr kannabisnotkun, aukaverkanir voru fáar og mildar, en það sama má segja um 

niðurstöður viðmiðunarhópsins sem fékk lyfleysu. Báðir hópar notuðu kannabis minna en 

það var ekki marktækur munur á milli hópanna og frekari rannsókna er þörf áður en hægt 

er að mæla með notkun lyfsins (Hill o.fl., 2017).  

CBD og THC hafa sömu efnafræðilegu uppbygginuna: 21 kolefnisatóm, 30 vetnisatóm 

og 2 súrefnisatóm og eru nánast eins. Það er þó munur á þessum tveimur 

efnasamböndum og munurinn liggur í tengingum á milli vetnis- og súrefniatóma 

(Pertwee, 2006).  

 
Mynd 1. Atómuppbygging THC og CBD (Crippa, Guimaraes, Campos og Zuardi, 2018). 

 

Líffræðileg áhrif kannabis á mannslíkamann stafa af taugafrumuviðtökum sem 

kannabis binst við. Tvær gerðir af viðtökum eru í mannslíkanum. Þær eru CB1 og CB2. CB1 

viðtaka má finna í ýmsum svæðum heilans, en þó í mismiklu magni. Flesta CB1 viðtaka er 

að finna í miðstöð lyktarskynfæra (olfactory center), dreka (hippocampus), 

heilabotnskjörnum (basal ganglia) og litla heila (cerebellum). Þessi svæði stýra minni, æðri 

vitsmunum, tilfinningum og samhæfingu líkamans. CB2 viðtaka má finna víðsvegar í 

tauga- og ónæmiskerfunum. Fyrst fundust þeir í átfrumum í milta, síðar í meira magni í 

ónæmisfrumum og svo öðrum útlægum vefjum. Þar til nú hefur verið talið að CB2 viðtaka 

sé ekki að finna í heila en í nýjum rannsóknum eru vísbendingar um að svo geti þó verið 
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en þó í miklu minna mæli en CB1 (Baron, 2015; Pertwee, 2006). Þrátt fyrir að uppbygging 

THC og CBD sé mjög lík, er munur á þessum efnum sem gerir það að verkum að CBD binst 

ekki CB1 eða CB2 viðtökum sem THC getur gert og er það líklega vegna vímulausra áhrifa 

efnisins. Sem aftur gerir það að verkum að CBD veldur ekki vímuáhrifum (Burstein, 2015; 

Crippa o.fl., 2018; Fasinu, Phillips, ElSohly og Walker, 2016).  

Mikill áhugi er á CB1 og CB2 viðtökum og þeim möguleikum sem þeir hugsanlega hafa 

til meðferðar á einkennum ýmissa sjúkdóma. Flest lyf sem byggja á kannabis eru THC 

afleiður ætlaðar til meðhöndlunar á lystarstoli eða ógleði og uppköstum í tengslum við 

krabbameinslyfjameðferðir. Afleiðingar af því að virkja CB1 viðtaka kerfisbundið eru 

ýmsar aukaverkanir eins og hjarta- og æðasjúkdómar, meltingatruflanir, taugsjúkdómar 

og möguleiki á fíkn. (Pertwee, 2006, 2008; Piotrowska o.fl., 2018). Mikill áhugi er á notkun 

kannabídíola til að þróa nýjar tegundir lyfja og þá sérstaklega sem viðbót við þau lyf sem 

eru til nú þegar og mikill fjöldi birtra ritrýndra greina staðfesta þennan áhuga (Burstein, 

2015). Það er því þörf á að rannsaka og þróa lyf sem byggjast á kannabis en eru án 

fyrrnefndra aukaverkana (Pertwee, 2006, 2008; Piotrowska o.fl., 2018).  

CBD er markaðsett í mismunandi formi, t.d. sem olía, í hylkjum, kremi, dufti o.fl. Eins 

er það markaðssett sem lyf við mörgum ólíkum sjúkdómum og kvillum. Eitt þessara lyfja, 

Sativex, er með markaðsleyfi á Íslandi, en CBD er annað virka innihaldsefnið í lyfinu. 

Sativex inniheldur kannabisútdrætti af tveimur virkum innihaldsefnum, CBD og THC (25 

mg/ml CBD og 27 mg/ml af THC). Umrætt lyf er ætlað til að draga úr einkennum hjá 

fullorðnum sjúklingum með síspennu (e. spasticity) vegna heila- og mænusiggs (MS) 

(Crippa o.fl., 2018; Matvælastofnun, e.d.). Ýmis annars konar lyf eru í boði erlendis, en 

vegna mismunandi laga og reglugerða er framboð ólíkt milli landa. Nefna má Epidiolex 

sem er lyf ætlað til meðhöndlunar á Dravet Syndrome og Lennox-Gastaut Syndrome. 

Þetta eru sjaldgæf og alvarleg afbrigði flogaveiki sem byrja yfirleitt á barnsaldri. Dravet 

Syndrome kemur í kjölfar hækkaðs líkamshita á fyrsta æviári. Dánartíðni er há og afbrigðið 

veldur alvarlegri greindarskerðingu með tímanum. Hefðbundin flogaveikilyf vinna ekki á 

flogum Dravet Syndrome (Connolly, 2016). Lennox-Gastaut Syndrome veldur einnig 

flogum sem hefðbundin flogaveikilyf vinna ekki á. Langtímahorfur sjúklinga eru slæmar, 

Lennox-Gastaut Syndrome fylgir greindarskerðing, léleg félagsfærni og ólíklegt er að 

sjúklingar geti lifað sjálfstæðu lífi (Asadi-Pooya, 2018). Rannsóknir á Epidiolex hafa sýnt 
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að það vinnur vel á flogum af völdum Dravet Syndrome og Lennox-Gastaut Syndrome 

(O'Connell, Gloss og Devinsky, 2017). Síðan má nefna að vörur til kannabisreykinga eru 

seldar í sérstökum búðum en erfitt er að staðfesta að vörur í þeim búðum séu af þeim 

styrkleika sem kveðið er á um í reglugerðum og lögum viðkomandi landa (Crippa o.fl., 

2018; Mead, 2017). Mörgu er haldið fram um áhrif CBD á ýmsa sjúkdóma en í mörgum 

tilfellum er um órannsakaðar fullyrðingar ræða eða rannsóknir sem sýna veikar eða mjög 

veikar niðurstöður. CBD er ekki án aukaverkana og má nefna sem dæmi um þær 

svefnhöfga, einkenni frá meltingarfærum og milliverkanir vegna lyfja og aukna 

lifrarstarfsemi. Betur þarf að skoða tengsl CBD við sjálfsvígstilraunir (Crippa o.fl., 2018). 

Aðrar rannsóknir sýndu einnig fram á ýmsar aukaverkanir þar á meðal þreytu, slen og 

syfju, breytingar á matarlyst, niðurgang, vöðvakrampa, breytingar á þyngd og minnkaða 

stjórn á hreyfingum. (Koo og Kang, 2017). 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á að CBD geti hentað sem lyf til meðferðar við 

einkennum ýmissa sjúkdóma, má minna á að í flestum rannsóknum var THC einnig til 

staðar, en THC er efnið sem veldur vímuáhrifum og getur verið skaðlegt á ýmsan hátt 

(D'Souza o.fl., 2016; Dhadwal og Kirchhof, 2018; Karila o.fl., 2014).  

Eins og komið hefur fram, hafa ýmsar rannsóknir sýnt fram á gagnsemi CBD sem meðferð 

við ýmsum sjúkdómum. Í næsta kafla verður farið yfir hvaða sjúkdómar þetta eru helst. 
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3 Sjúkdómar 
Rannsóknir á CBD sýna að efnið getur nýst sem lyf við einkennum ýmissa sjúkdóma. 

Rannsóknir geta þó verið misvísandi og það eru margir þættir sem taka þarf tillit til áður 

en ákveðið er að nýta það sem lyf við einkennum sjúkdóma (Bergamaschi, Queiroz, Zuardi 

og Crippa, 2011; Crippa o.fl., 2018). Í mörgum tilfellum hefur reynst erfitt að sýna fram á 

gagnsemi, skammtastærðir skipta miklu máli og aukaverkanir eru af ýmsum toga 

(Bergamaschi o.fl., 2011). Hér á eftir verður fjallað um helstu sjúkdóma þar sem 

rannsóknir sýna fram á gagnsemi CBD. Fyrst verður fjallað um sjúkdóma í heila- og 

taugakerfi og síðan aðra sjúkdóma. 

3.1 Flogaveiki 

Flogaveiki er langvinnur sjúkdómur sem stafar af ýmsum göllum eða truflunum í 

rafboðum í heila sem síðan leiða til endurtekinna krampafloga. Flogin eru því óeðlilegar 

rafútfellingar sem geta orðið í ýmsum svæðum heilans og valdið breytingum á hegðun, 

meðvitund og skynjun (Duncan, Sander, Sisodiya og Walker, 2006; Reddy og Golub, 2016). 

Ástæður flogaveiki geta verið af ýmsum toga. Til dæmis vegna æxlisvaxtar eða þegar 

heilaæxli er fjarlægt, höfuðáverka, áfengisneyslu og galla í þroska heilans fyrir fæðingu, 

en í um 40% tilfella finnst engin sérstök ástæða fyrir flogum (Fisher o.fl., 2014; Reddy og 

Golub, 2016).  

Flogaveiki er flokkuð í tvo flokka: flogaveiki með staðbundin upptök og flogaveiki þar 

sem truflun verður um allan heilann, eða altæk flog. Það hafa verið greindar yfir 20 gerðir 

floga sem lýsa sér á mismunandi vegu. Staðbundin flog eiga oftast upptök sín í 

gagnaugalappa heilans og skiptast í einföld staðbundin flog og fjölþætt flog. Einföld 

staðbundin flog geta verið án einkenna og sjúklingur er vakandi og með fulla meðvitund. 

Þau geta byrjað með fyrirboða einkennum eins hljóði, lykt eða undarlegu bragði. Fjölþætt 

flog eru staðbundin og meðvitundarstig breytist. Fjölþætt staðbundin flog geta breiðst út 

og orðið altæk. Helstu gerðir altækra floga eru krampaflog, störuflog, fallflog, kippaflog.og 

ráðvilluflog. Algengust eru krampaflog og störuflog. Einkenni krampafloga eru 

meðvitundarleysi, blámi í andliti og takfastir kippir eða krampar um líkamann. Eins geta 

komið fram einkenni eins og froða í munnvikjum, hróp og tæming ristils eða þvagblöðu 

vegna kröftugra vöðvasamrátta. Við störuflog missir sjúklingur meðvitund örstutta stund 

án þess að detta. Augnaráð verður starandi, sjáöldur víkka og svo er flogið gengið yfir og 
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jafnvel án þess að viðkomandi verði var við að hafa fengið flog (Duncan o.fl., 2006; Karasin 

og Karasin, 2017; Reddy og Golub, 2016).  

Algengi flogaveiki er 5-8 af hverjum 1000 einstaklingum í þjóðfélögum með háar 

tekjur en 10 af hverjum 1000 í þjóðfélögum með lágar tekjur og jafnvel enn hærra í 

dreifbýli. Að jafnaði lifa sjúklingar með flogaveiki, frá tveimur til tíu árum skemur en 

almennt gengur og gerist og í fátækari þjóðfélögum getur þessi munur verið enn meiri 

(Moshe, Perucca, Ryvlin og Tomson, 2015). 

Flogaveiki getur haft mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga. Þeir sem eru með flogaveiki 

lifa við mismunun, alvarlegan langvinnan taugasjúkdóm, félagslega skömm (stigma) og 

daglega baráttu við óútreiknanlegan sjúkdóm sem getur haft áhrif á sjálfstæði fólks 

(Moshe o.fl., 2015). Snemma greind flogaveiki, einkum hjá þeim sem eru yngri en 3 ára, 

og ómeðhöndluð flog, tengjast lélegri vitrænni starfsemi síðar á ævinni og er því mikilvægt 

að hefja meðferð eins snemma og hægt er (Berg, Zelko, Levy og Testa, 2012). Þær 

meðferðir sem eru í boði eru lyf af ýmsum gerðum og aðgerðir, taugaörvun og ketogenic 

mataræði sem sýnt hefur verið fram á að sé heppilegt mataræði fyrir flogaveika og þá 

sérstaklega börn (Kverneland o.fl., Diettbehandling av epilepsi./2017; Moshe o.fl., 2015; 

Verrotti, Iapadre, Pisano og Coppola, 2017). Það eru helst sjúklingar með flogaveiki, sem 

ekki svara lyfjum, sem fara í skurðaðgerðir á heila. Þessar aðgerðir eru mismunandi og 

inngripin eru á mismunandi stöðum í heila eða taugakerfi (Moshe o.fl., 2015). Taugaörvun 

í djúpheila er aðallega fyrir sjúklinga með alvarlega flogaveiki sem svarar ekki lyfjum og 

skurðagerð hentar þeim ekki (Moshe o.fl., 2015). 

Notkun kannabis sem meðferðarúrræði við flogaveiki þekkist langt aftur í aldir og má 

þar nefna sem dæmi hjá Súmerum frá 1800 fyrir Krist. Kannabis hefur markvisst verið 

notað síðan á 19. öld til að afstýra flogaveikikrömpum. Fyrstu nútíma rannsóknirnar á 

gagnsemi kannabis við flogum gerði W.B. O’Shaughnessy læknir árið 1834 sem birti 

niðurstöður rannsókna sinna á góðum áhrifum kannabis á ýmsar dýrategundir (Reddy og 

Golub, 2016). Í framhaldi af þeim prófaði hann kannabis tinktúru á 40 daga gömlu 

stúlkubarni með alvarlega flogveiki með afar góðum árangri (Friedman og Sirven, 2017; 

Reddy og Golub, 2016). Aðrir læknar eins og William Gowers fylgdu þessum rannsóknum 

eftir en hann lýsti góðum áhrifum kannabis á erfið flog sem brómlausnir, sem mikið voru 

notaðar við flogum á þessum tíma, stöðvuðu ekki (Perucca, 2017; Reddy og Golub, 2016).  
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Flogaveiki er sögð lyfjaónæm ef tvö valin lyf virka ekki á flogin. Nýlega hefur áhugi 

vaknað á kannabis sem úrræði fyrir þennan hóp sem önnur lyf hjálpa ekki (Karasin og 

Karasin, 2017; Koo og Kang, 2017; Moshe o.fl., 2015). Nýjar rannóknir á gagnsemi CBD 

sýna að ekki eingöngu stöðvar CBD flogin að miklu leyti heldur veitir það einnig vernd 

gegn dauða taugafruma (Crippa o.fl., 2018). Þegar lyf eru valin fyrir sjúkling þarf að hafa 

margt í huga. Aldur, kyn, hreyfingu, tegund flogaveiki og ýmislegt fleira (Moshe o.fl., 

2015). Til eru um það bil 20 gerðir af flogaveikilyfjum, en þau gagnast ekki um 30% 

sjúklinga sem halda áfram að fá flog þrátt fyrir lyfjagjöf. Nýjar tegundir lyfja og ný lyf hafa 

verið þróuð en þau hafa ekki heldur gagnast þessum 30% sjúklinga. Þess vegna hefur 

áhugi vaknað á rannsóknum á gagnsemi CBD fyrir þennan hóp flogaveikra (Karasin og 

Karasin, 2017; Koo og Kang, 2017; Moshe o.fl., 2015).  

Síðan 2013 hafa verið gerðar rannsóknir á tíu flogaveikirannsóknarmiðstöðvum á 

áhrifum CBD á flogaveiki með Epidiolex sem er hreinsað kannabis með 99% CBD og minna 

en 0,10% THC með ágætum árangri (Koo og Kang, 2017). Niðurstöður rannsókna á 19 

börnum á aldrinum 6-13 ára með flogaveiki sem ekki svaraði lyfjum, leiddi í ljós að flog 

hurfu algjörlega hjá tveimur börnum, fækkaði um meira en 80% hjá átta börnum og 25-

60% hjá sex börnum (Porter og Jacobson, 2013). Önnur rannsókn á 162 börnum og 

ungmennum á aldrinum 1-22 ára sýndi að meira en 50% fækkun floga varð hjá 51 sjúklingi, 

meira en 70% fækkun floga hjá 30 sjúklingum og meira en 90% fækkun floga hjá 11% 

sjúklinga (Devinsky o.fl., 2016).  

Ýmsar aukaverkanir fylgja CBD lyfjum þar á meðal þreyta, slen og syfja, breyting á 

matarlyst, niðurgangur, vöðvakrampar, þyngdaraukning, þyngdarminnkun og minnkuð 

stjórn á hreyfingum. Alvarlegasta aukaverkunin var Status epilectus, sem er langvarandi 

flog sem stendur yfir lengur en í 5 mínútur (Koo og Kang, 2017). Þrátt fyrir að að CBD 

virðist hafa áhrif á flogaveiki, þarf að hafa í huga að mælst hafa nokkuð mikil lyfleysuáhrif 

í rannsóknum og þá sérstaklega hjá börnum. Þetta er áhyggjuefni vegna þeirrar miklu 

athygli sem fjölmiðlar hafa á kannabis og CDB sem lyfjum. Það getur aftur vakið áhuga 

foreldra á CBD sem lyfi fyrir börn þeirra, en rannsóknum er ekki lokið og ekki tímabært að 

lyfin fari í almenna notkun. Þetta kallar aftur á frekari rannsóknir til að skera úr um hvort 

CBD lyf geri í raun nægt gagn (Koo og Kang, 2017).  
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Þar sem CBD inniheldur ekki THC og þar af leiðandi enga hættu á vímu eða 

ávanabindingu, eins og er í tengslum við notkun marijúana á unga aldri, er það talið öruggt 

til notkunar fyrir fólk. Auk þess sem verkun þess í forklínískum rannsóknum bendir til þess 

að það gæti verið öruggt og áhrifaríkt lyf við flogaveiki (Cilio, Thiele og Devinsky, 2014). 

Sífellt fleiri rannsóknir sýna að CBD er áhrifaríkt og öruggt meðferðarúrræði fyrir snemma 

greinda, alvarlega og illviðráðanlega flogaveiki hjá börnum, með þolanlegum 

aukaverkunum. Í rannsókn Kaplan og félaga á fimm ungum börnum með alvarlega gerð 

flogaveiki (Sturge-Weber Syndrome) sem lyf virkuðu ekki á, sýndi um 50% fækkun floga, 

betri lífsgæði. Þau notuðu CBD lyf í 63-80 vikur eftir að meðferð hófst. Þrjú börn fengu 

mildar aukaverkanir (Kaplan, Offermann, Sievers og Comi, 2017). Frekari rannsókna er 

þörf áður en hægt er að mæla með að CBD sé notað í meðferð við almennri flogaveiki hjá 

börnum, sem önnur lyf ráða við, eða við flogaveiki sem greinist hjá fullorðnum. Einnig er 

þörf á rannsóknum á áhrifum CBD á heila og þá sérstaklega á heila sem er að þroskast 

(O'Connell o.fl., 2017; Pickrell og Robertson, 2017). 

3.2 Mígreni 

Höfuðverkir eru algengir og eiga upptök sín í ýmsum líffærahlutum. Algengustu gerðir 

höfuðverkja eru kinnbeina- og ennisverkir vegna sýkinga, spennuverkir í herðum og hálsi 

og mígreni þegar ofurviðkvæmur taugaendi í heila veldur verk (Godman, 2019; Schwedt, 

2014). Einkenni mígrenis eru meðal annars höfuðverkur, ofurviðkvæmni fyrir ytri áreitum, 

ógleði og uppköst. Það er ýmislegt sem getur komið mígrenihöfuverk af stað, þar á meðal 

tóbaksreykur, lykt, skært ljós, ákveðnar fæðutegundir, áfengi, hormónabreytingar hjá 

konum, lyf, koffínfráhvarf, lyfjafráhvarf og aukefni í fæðu eins og MSG. Flestir með 

mígreni fá endurtekin köst með reglulegu millibili en höfuðverkjadagar eru færri en 15 í 

mánuði (Godman, 2019; Schwedt, 2014). Greining mígrenis getur verið erfið þar sem 

flækjuþáttur við aðar tegundir höfuðverkja getur verið töluverður. Fólk með þrálátt 

mígreni er með höfuðverk í meira en 15 daga í mánuði og minnst átta daga sem uppfylla 

skilyrði greininga á mígreni (Charles, 2018; Schwedt, 2014). Þekkingu á mígreni hefur 

fleygt fram og í dag er ekki litið á það sem bara höfuðverk með upptök í æðakerfi heldur 

sem flókna og breytilega truflun í starfsemi taugakerfis. Nýjar rannsóknir sýna nýjar 

niðurstöður um þátt erfðafræði eins og mígrenitengd gen, hvaða svæði heilans virkjast 
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fyrst við mígrenikast, hlutverk hálstaugar (cervical nerve) og taugapeptíða sem auðvelda 

meðferð mígrenis (Charles, 2018).  

Algengi mígrenis er frekar hátt en 2-4% fólks þjáist af því og kostar þjóðir heims miklar 

fjárhæðir. Mígreni er meðal 10 helstu ástæðna örorku á heimsvísu. Það er því mikilvægt 

að góð merðferð sé til við mígreni bæði fyrir þjóðir heims og einnig til að aukga lífsgæði 

þeirra sem þjást af mígreni (Charles, 2018; Schwedt, 2014). 

Meðferð mígrenis getur verið flókin og byggir á nokkrum þáttum. Notkun lyfja til að 

draga úr tíðni höfuðverkjakasta, minnkar vanmátt og vanlíðan á meðan á mígrenikasti 

stendur, án þess að um ofnotkun sé að ræða, en ofnotkun getur valdið annari tegund 

höfuðverkja. Lyf sem notuð eru við mígreni hafa reynst misvel og hjá 5% sjúklinga virka 

lyfin ekki. Ýmis ný lyf eru á teikniborðinu sem byggja á þeim nýju rannsóknum sem gerðar 

hafa verið (Schwedt, 2014).  

Rannsóknir sýna að marijúana sem lyf við einkennum sjúkdóma og kannabínóíðar 

unnir úr virka efni kannabis virka vel sem meðferð við ýmsum verkjum og þar á meðal 

höfuðverkjum. CBD hækkar sársaukaþröskuld fólks og hefur verkjastillandi áhrif. Í 38 

manna rannsókn sögðu 71% að kannabínóíðar hefðu verkjastillandi áhrif, en 29% sögðu 

svo ekki vera. Kannabínóíðar virðast hafa margvísleg áhrif til að draga úr mígreni eins og 

að hafa áhrif á triptan kerfi líkamans og ópíum viðtaka (Ahn og Basbaum, 2005; Baron, 

2015; Benbadis o.fl., 2014).  

Í rannsókn á áhrifum kannabislyfjum á verki fólks með ýmsa sjúkdóma kom í ljós að 

88% þeirra sem notuðu kannabis við höfuverk uppfylltu viðmið við greiningu á mígreni 

samkvæmt stöðluðum spurningalista. Þetta bendir til þess að flestir höfuðverkir sem 

meðhöndlaðir eru með kannabislyfjum séu tengdir mígreni. Kannabislyfið, sem 

sjúklingarnir notuðu, var af ýmsum gerðum og styrkleika og oftast blöndur af CBD/CBDA 

og THC/THCA. Mígrenisjúklingarnir völdu helst blöndu með THC í. Ástæðan getur verið 

ógleðin og uppköstin sem oft fylgja mígreni, en THC virkar vel við þessum einkennum. 

Þörf er á frekari rannsóknum, en niðurstöður þessarar rannsóknar gefa innsýn í og 

umgjörð um bestu samsetningu og kynblöndun kannabis afbrigða, skammtastærðir og 

mynstur notkunar í meðferð við höfuðverk, mígreni og öðrum langvinnum verkjum. 

(Baron o.fl., 2018). Rannsókn á 120 mígrenisjúklingum sýndi að marijúana hafði góð áhrif 

á mígreni. Höfuðverkjarköstum fækkaði að meðaltali úr 10,4 köstum niður í 4,6 köst á 
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mánuði. Flestir notuðu marijúana á hverjum degi til að fyrirbyggja köst. Í þessari rannsókn 

var verið að skoða áhrif THC en CBD var ekkert skoðað (Rhyne, Anderson, Gedde og 

Borgelt, 2016). Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum kannabis og mígrenis 

sýna góð áhrif THC en lítil áhrif CBD (Benbadis o.fl., 2014; Van der Schueren, Van Laere, 

Gerard, Bormans og De Hoon, 2012; Volfe, Dvilansky og Nathan, 1985). Rannsóknir á 

áhrifum CBD og skyldra efna á mígreni eru skammt á veg komnar og þörf er á frekari 

rannsóknum áður en hægt er að mæla með meðferð byggðri á CBD (Baron, 2015). 

3.3 Geðklofi 

Geðklofi er jafnan talinn vera alvarlegastur geðsjúkdóma sem leiðir til mikilla breytinga á 

hegðun, hugsun og tjáningu tilfinninga. Algengi geðklofa er talið vera um 0,6-1% 

(Manseau og Goff, 2015; Renard, Norris, Rushlow og Laviolette, 2017; Íslensk 

erfðagreining, e.d.). Einkenni geðklofa hjá körlum koma fram á fyrri hluta tvítugsaldurs, 

en hjá konum á síðari hluta tvítugsaldurs (Íslensk erfðagreining, e.d.). Í yfirlitsgrein um 

lífslíkur sjúklinga með geðklofa greiningu, kemur fram að lífslíkur þeirra eru verri og að 

sjúklingar með geðklofa látast að jafnaði 12-15 árum fyrr en búast má við út frá meðalaldri 

í löndunum 25 sem skoðuð voru (Saha, Chant og McGrath, 2007).  

Erfitt getur verið að greina geðklofa en geðrofseinkenni þurfa að hafa verið til staðar 

í meirihluta eins mánaðar og ákveðnir þættir þurfa að hafa verið til staðar í allt að sex 

mánuði (Moller, 2016; van Os og Kapur, 2009). Einkennum geðklofa er skipt í tvo hópa 

jákvæð og neikvæð einkenni. Jákvæð einkenni eru þættir sem ýkjast en neikvæð einkenni 

eru skerðing á eðlilegum þáttum. Jákvæð einkenni eru brenglun á innihaldi hugsana 

(ranghugmyndir), skynjunar (upplifun ofskynjana), talmáls og hugsunarferlis (tal verður 

óskipulagt og samhengislaust) (Murray o.fl., 2017; Renard o.fl., 2017; van Os og Kapur, 

2009; Íslensk erfðagreining, e.d.). Neikvæðu einkennin eru skerðing á vídd og dýpt 

tilfinninga (minnkuð tilfinningatjáning og blæbrigðalaust fas), á flæði og myndun orða, á 

flæði í myndun hugsana og svo skerðing á framkvæmd, skipulagningu og hegðun sem 

hefur markmið (Moller, 2016; Murray o.fl., 2017; Renard o.fl., 2017; Íslensk erfðagreining, 

e.d.). 

Samstarf Íslenskrar erfðagreiningar, geðlækna og sálfræðinga á Landspítala Íslands og 

tæplega eitt þúsund geðklofasjúklinga á Íslandi hafa skilað merkilegum niðurstöðum á 

erfðum og orsökum sjúkdómsins. Fundist hafa meðal annars breytingar í erfðaefni sem 
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tífalda líkur á geðklofa og svo aðrar breytingar sem auka líkurnar lítillega. Stökkbreytingar 

á erfðaefni geta verið af ýmsum toga. Litlar breytingar sem einungis breyta örfáum eða 

einstökum sameindum í genum eða breytingar í stórum litningasvæðum með fjölda gena 

og milljónum sameinda. Stökkbreytingarnar geta falist í brotfalli gena eða sameinda eða 

endurtekningum á þeim og kallast þetta eintakabreytileiki. Íslensk erfðagreining hefur 

fundið ýmsa eintakabreytileika sem tengjast geðklofa og ýmsum öðrum sjúkdómum eins 

ADHD og einhverfu. Einnig má sjá tengsl milli geðklofa og aldurs feðra við getnað. Þegar 

líður á ævi karlmanna hlaðast upp stökkbreytingar í erfðaefni karla og eldri karlar skila 

þessum stökkbreytingum til afkvæma sinna (Íslensk erfðagreining, e.d.). 

Það er vel þekkt að notkun kannabis getur ýtt undir, eða átt þátt í, að einstaklingur 

fái geðklofa eða geðklofalík einkenni, sérstaklega ef það er notað á unglingsárum, hjá 

viðkvæmum einstaklingum sem hafa til dæmis orðið fyrir ofbeldi sem börn eða eiga 

ættingja með geðklofa (Manseau og Goff, 2015; Murray o.fl., 2017; Renard o.fl., 2017). 

Efnið í kannabis sem veldur einkennum geðklofa er virka efnið THC (Murray o.fl., 2017; 

Renard o.fl., 2017). Í áhugaverðri yfirlitsgrein Haney og Evins (2016) er farið yfir hlut 

kannabis við geðrof og geðklofa. Þar kemur fram að ljóst sé að kannabis eigi stóran þátt í 

geðrofi og geðklofa. Hafa verði í huga að stór hluti þeirra sem nota kannabis fá ekki geðrof 

en það á þó stóran þátt í einkennum hjá tilteknum hópi notenda sem eru viðkvæmir fyrir. 

Magn THC í kannabis skiptir þar verulegu máli og að styrkleiki þess hafi aukist með 

árunum. Einnig kemur fram að batahorfur þeirra sem fá geðklofa, sem tengist kannabis, 

eru verri en þeirra sem fá geðklofa sem ekki tengist kannabis (Haney og Evins, 2016). 

Samkvæmt rannsóknum getur CBD unnið gegn þessum áhrifum THC (D'Souza o.fl., 

2005; McGuire o.fl., 2018; Renard o.fl., 2017). Engin lyf eru til sem lækna geðklofa, en það 

eru til lyf við geðrofseinkennunum sem fylgja sjúkdómnum. Lyfin auka lífsgæði og getu 

flestra sjúklinga til þátttöku í daglegu lífi en sjúklingar þola þau misvel (Manseau og Goff, 

2015; Íslensk erfðagreining, e.d.). Rannsóknir sýna að hægt er að nota CBD sem lyf við 

einkennum geðklofa og þar sem sjúklingar þola það almennt vel getur CBD verið viðbót 

við önnur lyf sem nú þegar eru á markaði (Hahn, 2018; McGuire o.fl., 2018). Rannsókn á 

88 sjúklingum sýndi að þeir (N=43) sem fengu CBD lyf (1000 mg/dag), sýndu færri 

geðrofseinkenni en þeir sem fengu lyfleysu (45) eftir 6 vikna meðferðartíma (McGuire 

o.fl., 2018). Í annarri rannsókn á sjúklingum sem höfðu verið lengi með geðklofa varð lítil 
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framför á geðrofseinkennum samkvæmt matslistum. Þeirra lyfjaskammtur var 600 

mg/dag í sex vikur (McGuire o.fl., 2018). Rannsókn á sjúklingum með nýtilkomin 

geðrofseinkenni vegna kannabisneyslu sýndi að einstaklingsbundin meðferð með CBD 

skilaði áhugaverðum niðurstöðum sem vert væri að skoða betur (Hahn, 2018). Frekari 

rannsókna er þó þörf á þeim þáttum sem CBD hefur áhrif á þar sem rannsóknir sýna 

misvísandi niðurstöður. Það virðist skipta máli hvort geðklofinn sé nýtilkomninn eða hafi 

verið lengi til staðar og skammtastærðir virðast skipta verulegu máli (Boggs o.fl., 2018; 

Manseau og Goff, 2015; McGuire o.fl., 2018; Renard o.fl., 2017). Ekki er því hægt að mæla 

með meðferð byggðri á CBD enn sem komið er. 

3.4 Parkinsonsjúkdómur 

Parkinson er langvinnur sjúkdómur í taugakerfi sem stafar af skorti á boðefninu dópamíni. 

Helstu einkenni eru stífleiki í vöðvum, hvíldarskjálfti, truflað stöðujafnvægi og minni 

hreyfigeta. Ekki er vitað hvað veldur dópamínskortinum, en það getur bæði verið 

genatengt og vegna utanaðkomandi áhrifa eins og umhverfis, eiturefna og af fleiri 

ástæðum (Jónína H. Hafliðadóttir, Helga Jónsdóttir og Maianne Klinke, 2015; Rana, 

Ahmed, Chaudry og Vasan, 2015; Thenganatt og Jankovic, 2014). Dópamínframleiðsla fer 

fram í miðju heilans á því svæði sem kallast djúphnoðukjarni (basal ganglia). Dópamínið 

notar heilinn til að stjórna hreyfingum. Í heilbrigðu fólki er niðurbrot jafnmikið og 

framleiðsla, en hjá fólki með Parkinson verður framleiðsla dópamíns minni, en niðurbrotið 

helst jafnmikið sem leiðir til skorts á dópamíni (Jónína H. Hafliðadóttir o.fl., 2015; Rana 

o.fl., 2015). Önnur einkenni en hreyfieinkenni eru svefntruflanir, breytingar á vitsmunum 

eins og þunglyndi, sinnuleysi, kvíði, áráttuhegðun, geðrof og vitglöp (Crippa o.fl., 2019; 

Jónína H. Hafliðadóttir o.fl., 2015). 

Þrenns konar meðferðarúrræði eru til staðar við Parkinson sjúkdómnum. 

Lyfjameðferð, sem er aðalmeðferðin, rafskautameðferð og endurhæfing. Lyfjameðferðin 

skilar mismiklum áhrifum, veldur miklum aukaverkunum og er mjög flókin vegna þeirra 

aukalyfja sem þörf er á til að meðhöndla mismunandi einkenni Parkinson, annars vegar 

hreyfieinkenni og hinsvegar önnur einkenni. Að auki bregðast einstaklingar misjafnlega 

vel við lyfjunum. Rafskautameðferðin byggist á rafskautum sem komið er fyrir í heila 

sjúklinga og hefur áhrif á einkenni en læknar ekki sjúkdóminn. (Jónína H. Hafliðadóttir 

o.fl., 2015; Oertel og Schulz, 2016). Ekki hefur verið sýnt fram á að rafskautameðferðin 
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verndi eða komi í veg fyrir að sjúkdómseinkennin versni með tímanum (Oertel og Schulz, 

2016). Endurhæfing skilar tímabundnum áhrifum, er mjög einstaklingsbundin og mikilvæg 

viðbót með öðrum úrræðum (Abbruzzese, Marchese, Avanzino og Pelosin, 2016; Oertel 

og Schulz, 2016). Þar sem þessi meðferðaúrræði skila takmörkuðum árangri, er þörf á 

frekari úrræðum. Í grein Oertel og Schulz (2016) er farið yfir ýmis ný úrræði sem byggjast 

á nýjum lyfjum við ýmsum einlennum, lyfjum sem hafa verið notuð við öðrum sjúkdómum 

og svo annars konar meðferðum eins og kaffi, nikótíni og joði (Oertel og Schulz, 2016).  

Rannsóknir sýna að CBD lyf virðast virka vel á Parkinson sjúklinga. Í tveimur 

yfirlitsgreinum voru skoðaðar niðurstöður á áhrifum CBD á nokkur sjúkdóms einkenni hjá 

Parkinson sjúklingum. Þessi einkenni voru geðrof, kvíði og þunglyndi, svefntruflanir, 

breyting á vitsmunum, verkjum og lífsgæði. Niðurstaðan var að CBD hafði mikil hamlandi 

áhrif á geðrof, einnig á kvíða. Í greininni kom fram að engar rannsóknir fundust um áhrif 

CBD á þunglyndi, með eða án Parkinson. Góð áhrif á svefn, engin áhrif á vitsmuni eða 

hreyfieinkenni, góð áhrif á verki, en tekið var fram að betri áhrif á verki koma frá THC en 

jafnframt fylgir því vímuáhrif sem hafa áhrif á samhæfingu, vitsmuni og hreyfingu. Fáar 

rannsóknir fundust um áhrif á lifsgæði og niðurstöður voru ósamhljóða. Fram kom í 

greininni að sjúklingar þoldu vel CBD lyfin, en þörf er á að skilgreina betur skammtastærðir 

til að koma í veg fyrir eitrunarhættu (Crippa o.fl., 2019; Mannucci o.fl., 2017). Rannsókn 

á áhrifum CBD á geðrof hjá sex Parkinson sjúklingum sem bjuggu heima hjá sér og höfðu 

verið í geðrofi í minnst þrjá mánuði, sýndi að fjögurra vikna meðferð dró mjög úr 

einkennum geðrofsins. CBD (150 mg/dag) var viðbót við aðra meðferð þeirra. Það hafði 

ekki áhrif á hreyfigetu og dró úr öðrum einkennum samkvæmt stöðluðum Parkinson 

skala. Engar aukaverkanir voru staðfestar og sjúklingarnir þoldu lyfin vel (Zuardi o.fl., 

2009) Skoðuð voru áhrif CBD á lífsgæði, hreyfigetu og einkenni samkvæmt stöðluðu skori 

og verndun taugafrumna hjá 21 sjúklingi með Parkinson án geðrofs. Sjúklingum var skipt 

í þrjá sjö manna hópa sem fengu lyfleysu, 75 mg/dag eða 300 mg/dag, en ekki kemur fram 

í hve langan tíma. Niðurstöður sýndu engin sjáanleg áhrif á hreyfigetu eða einkenni 

samkvæmt stöðluðum skala né á verndun taugafrumna. Marktækur munur mældist á 

lífsgæðum sjúklinga sem fengu lyfleysu og þeirra sem fengu CBD 300 mg/dag. Til að mæla 

áhrif CBD marktækt betur töldu rannsakendur að það þyrfti stærra úrtak (Chagas, Zuardi, 

o.fl., 2014). 
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3.5 Heila- og mænusigg (Multiple Sclerosis; MS) 

Heila- og mænusigg (Multiple Sclerosis), eða MS-sjúkdómur, er langvinnur og ólæknandi 

bólgusjúkdómur í miðtaugakerfi þ.e. í heila og mænu og leggst einkum á ungt fólk (Files, 

Jausurawong, Katrajian og Danoff, 2015; Giacoppo, Bramanti og Mazzon, 2017; Ólöf Jóna 

Elíasdóttir, Elías Kjartansson og Ólafur Kjartansson, 2009). Algengi MS er meiri við hærri 

breiddargráður þar sem sól er styttra á lofti en nær miðbaug, undantekningar eru þó 

Norður-Skandinavía og Evrópulöndin við Miðjarðarhafið (Simpson, Blizzard, Otahal, Van 

der Mei og Taylor, 2011). Algengi MS er misjafnt eftir heimshlutum og er hærra í Evrópu, 

Suður-Kanada, norðurhluta Bandaríkjanna, Nýja-Sjálandi og suðaustur hluta Ástralíu en 

öðrum heimshlutum. Á þessum svæðum er algengi MS-sjúkdómsins um 100 af hverjum 

100.000. Algengastur er MS-sjúkdómurinn á Orkneyjum, sem eru norður af Skotlandi, þar 

er algengið 300 af hverjum 100.000 (Files o.fl., 2015).  

Orsakir MS-sjúkdómsins eru ekki þekktar en talið er að samspil erfða eða samsetning 

gena auki móttækileika fyrir MS. MS-sjúkdómurinn er talinn vera sjálfsónæmissjúkdómur 

þar sem ónæmiskerfið ræðst á eigin vefi (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2009). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á tengsl á milli D-vítamíns í blóði og tíðni MS (Simpson o.fl., 2011)  

Við segulómun sést að MS einkennist af aðskildum bólgublettum á heilavef sem eru 

oftast staðsettir í sjóntaug, heilastofni, mænu, litla heila og hvítu sem liggur að 

heilahólfunum. Þessir blettir eru örvefir og þaðan kemur nafnið multiple sclerosis – margir 

örvefir. Ónæmiskerfið ræðst á mýelín, sem er efnið sem myndar slíðrið utan um 

taugaþræði (taugasíma) og sem ræður hraða og virkni taugaboða. Lítill örvefur staðsettur 

á viðkvæmum stað getur haft miklar afleiðingar t.d minnkað mátt niður í fætur eða haft 

áhrif á stjórn þvagblöðru (Files o.fl., 2015; Giacoppo o.fl., 2017; Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 

2009). 

Helstu einkenni MS eru sjóntaugabólga, truflun á augnhreyfingum, máttminnkun, 

skyntruflanir, spasmi og vöðvaspenna, hugræn færnisskerðing, jafnvægisleysi, heyrnartap 

og ýmislegt fleira. Sjúkdómurinn kemur í köstum sem þurfa að standa í að minnsta kosti 

24 klukkutíma til að teljast sem kast. Einkennin ná hámarki á tveimur sólarhringum að 

meðaltali og ganga oftast síðan til baka að öllu eða mestu leyti (Giacoppo o.fl., 2017; Ólöf 

Jóna Elíasdóttir o.fl., 2009).  
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Til eru ýmsar tegundir lyfja við MS, sterar og lyf sem hafa áhrif á gang sjúkdómsins. 

Þessi lyf eru til sem stungulyf, innrennslislyf, töflur og hylki og er ætlað að hemja 

sjúkdómsvirkni og framþróun sjúkdómsins með því að koma í veg fyrir köst. Mikil 

framþróun á sér stað í þróun MS lyfja en þau virka misvel á sjúklinga (Ólöf Jóna Elíasdóttir 

o.fl., 2009).  

Eina lyfið á markaði hérlendis sem inniheldur CBD er lyfið Sativex. Það lyf er einkum 

notað til meðferða á spasma og vöðvaspennu sem 80% sjúklinga með MS finna fyrir. Oft 

gengur illa að meðhöndla spasma með hefðbundnum spasma hemjandi aðferðum og þörf 

er á öðrum úrræðum. Sativex sem viðbótarúrræði við spösmum hefur verið metið í 

mörgum rannsóknum síðan fyrsta rannsóknin fór fram 2003. Í þessum rannóknum hafa 

áhrif CBD á ýmis einkenni MS verið rannsökuð og niðurstaðan út frá rannsóknunum er að 

Sativex er góður kostur sem viðbótarmeðferð við spasma hjá sjúklingum sem ekki 

bregðast við öðrum aðferðum. CBD hafði einnig áhrif á gæði svefns í einni rannsókn, en 

niðurstöður voru ekki samhljóða í öðrum rannsóknum. Sativex hafði einhver áhrif á verki 

með uppruna í miðtaugakerfi, en niðurstöður voru ekki samhljóða, en lítil áhrif á stjórnun 

þvagblöðru. Sjúklingar þoldu vel Sativex og öryggismörk eru góð (Giacoppo o.fl., 2017; 

Moreno Torres, Sanchez og Garcia-Merino, 2014). Annað lyf við síbeygjukrömpum hjá MS 

sjúklingum er Nabiximols, það er munnúðalyf og inniheldur bæði THC og CBD. Rannsóknir 

sýna fram á jákvæð áhrif á hreyfigetu, verki og stjórn þvagblöðru en rannsóknir á því 

standa enn yfir í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að rannsóknir lofi góðu, eru enn efasemdir um 

öryggi lyfsins við langtímanotkun og frekari rannsókna er þörf (Coghe o.fl., 2015; Podda 

og Constantinescu, 2012). 

3.6 Kvíði og kvíðaröskun 

Gerður er greinamunur á kvíða og kvíðaröskun. Kvíði einkennist af ýmsum breytingum á 

líkamsstarfsemi, til dæmis hita- eða kuldatilfinningu, doða, vöðvaspennu og 

vöðvaverkjum, svita í lófum, örum og grunnum andadrætti, svima, eirðarleysi og sálrænni 

spennu og kyngingarerfiðleikum (Fried, Epskamp, Nesse, Tuerlinckx og Borsboom, 2016). 

Kvíðaröskun einkennist af þrálátum áhyggjum af hinu og þessu og jafnvel áhyggjunum 

sjálfum (Fried o.fl., 2016). Kvíði er mis alvarlegur allt frá vægum eðlilegum kvíða, sem varir 

í nokkra daga og hefur oftast engin sérstök áhrif á líf fólks, óeðlilegum kvíða, sem oft 

orsakast af litlu tilefni og varir frekar stutt eða skemur en mánuð og svo er það sjúklegur 
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kvíði eða kvíðaröskun sem varir í nokkra mánuði með stöðugum, tilefnislausum áhyggjum. 

Kvíðaraskanir eru flokkaðar í ýmsa flokka eftir einkennum þeirra. Alltaf er þörf á að leita 

til læknis ef kvíði varir lengi eða fer versnandi (Fried o.fl., 2016; Haroz o.fl., 2017) 

Rannsóknir sýna að CBD hafi góð áhrif á kvíða sama á hvaða formi lyfin eru, til inntöku, 

innöndunar eða í æð (Blessing, Steenkamp, Manzanares og Marmar, 2015; Crippa o.fl., 

2018). Rannsóknir sem gerðar voru sýndu ekki sömu niðurstöður í upphafi en síðar kom í 

ljós að CBD hafði góð kvíðastillandi áhrif þegar gefnir voru minni skammtar af því en 

áhrifin voru minni þegar gefnir voru stórir skammtar. Sem þýðir að kúrfan sem sýnir 

niðurstöður tilraunarinnar var bjöllulaga og var það í samræmi við tilraunir með CBD á 

nagdýrum. Bjöllulaga kúrfa þýðir að of litlir og of stórir skammtar gefa lítil áhrif, en á 

ákveðnu bili, þar sem kúrfan rís mest, verða áhrifin best. Þátttakendur voru settir í 

aðstæður sem almennt vekja kvíða, en árangur tilraunanna var eins hjá fólki með kvíða 

og hjá fólki með kvíðaröskun (Crippa o.fl., 2018). CBD hafði kvíðastillandi áhrif á margs 

konar kvíðaraskanir til dæmis á CB1R og 5-HT1ARs viðtaka í ákveðnum heilastöðvum en 

frekari rannsóknir vantar fyrir viðtaka í öðrum heilastöðvum. CBD var sagt án 

kvíðavekjandi áhrifa, hafa lítið svæfandi áhrif og var með góð öryggismörk og henta vel til 

meðhöndlunar á ýmiskonar kvíðaröskunum (Blessing o.fl., 2015; Soares og Campos, 

2017). Ekki sýna allar rannsóknir sömu niðurstöður. Rannsókn á 38 heilbrigðu, lyfjalausu 

fólki sem tók 300, 600 eða 900 mg af CBD eða lyfleysu sýndi að CBD minnkaði ekki 

viðbrögð við neikvæðum áhrifum eða dró áhrifum félagslegrar höfnunar. Þær ályktanir 

voru dregnar að lyfið þyrfti frekari rannsóknir áður en hægt væri að meta hvort það væri 

hentugt til notkunar (Arndt og de Wit, 2017).  

Langtímanotkun á kannabis getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Höfundar 

yfirlitsgreinar fullyrtu út frá niðurstöðum 1295 rannsókna að kannabis sem slíkt sé ekki 

öruggt lyf. Það geti valdið vitrænni skerðingu, kvíða, þunglyndi, ofsóknaræði, 

ranghugmyndum, viðvarandi geðrofi eða eiturlyfja fíkn. Einnig telja þeir að að rannsóknir 

sýni að CBD geti verndað fyrir áhrifum THC, en spurningin sé hvernig eigi að yfirfæra 

niðurstöður rannsókna á tilraunastofum yfir á hinn raunverulega heim þar sem kannabis 

sé af ýmsum gerðum og styrkleika (Niesink og van Laar, 2013). Sömu niðurstöður má sjá 

í annarri yfirlitsgrein þar sem tengsl THC og CBD við geðrof voru skoðuð. Þar var eingöngu 

mælt með notkun CBD ef önnur lyf yllu miklum aukaverkunum (Silva, Balbino og Weiber, 
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2015). Lyf, byggð á kannabis eða efnafræðilegri eftirlíkingu THC, geta innihaldið eingöngu 

THC eða blöndur af THC og CBD (Coghe o.fl., 2015; Giacoppo o.fl., 2017; Podda og 

Constantinescu, 2012). Þess vegna er raunveruleg hætta á að þessi lyf geti haft óæskileg 

áhrif á sjúklinga, sérstaklega ef um langtímanotkun er að ræða og því eru önnur 

hættuminni lyf yfirleitt jafn góður eða betri kostur (Bergamaschi o.fl., 2011). 

3.7 Krabbamein 

Eitt af einkennum langt genginna krabbameina eru stöðugir og miklir verkir, bæði vegna 

beinna áhrifa æxla og svo einnig sem einkenni frá lyfjameðferð (Blake o.fl., 2017). Miklir 

verkir hafa neikvæð áhrif á lífsgæði krabbameinssjúklinga bæði líkamlega og andlega 

(Katz, 2002). Sjúklingar sem bregðast illa við meðferð með ópíóða verkjalyfjum, eða fá 

miklar aukaverkanir vegna hefðbundinna verkjalyfja, hafa þörf fyrir verkjalyf af öðrum 

uppruna (Katz, 2002; Trang o.fl., 2015). Kannabínóíð viðtaka CB1 er að finna á svæðum í 

miðtaugakerfi sem hafa áhrif á sársauka og verki og þess vegna hafa verið gerðar 

rannsóknir á hlutverki kannabínóíða við verkjameðferð (Baron, 2015; Massi, Solinas, 

Cinquina og Parolaro, 2013; Pertwee, 2008). Eldri rannsóknir sýndu fram á gagnsemi 

stórra skammta af kannabis og kannabínóíða (15 og 20 mg) sem hluta af verkjameðferð 

en einnig aukaverkanir eins og heilaþoku og syfju (Noyes, Brunk, Avery og Canter, 1975; 

Noyes, Brunk, Baram og Canter, 1975).  

Safngreining rannsókna á lyfinu Nabiximol, munnúðaspreyi með blöndu af THC og 

CBD, borið saman við lyfleysu hjá sjúklingum með krabbamein og viðvarandi verki, gaf 

betri verkjastillingu eftir 5 vikna lyfjameðferð en lyfleysan. Sjúklingarnir höfðu ekki svarað 

ópíóðameðferð (Portenoy o.fl., 2012). Safngreiningar annarra rannsókna sýndu að THC 

olíuhylki og THC/CBD munnúðasprey virkuðu vel gegn verkjum en misvísandi 

vísbendingar voru um stærðir skammta, t.d. hvort stærri skammtar væru betri en minni 

skammtar. Aukaverkanir voru meðal annars syfja, háþrýstingur, heilaþoka, ógleði og 

uppköst. Einnig sýndu rannsóknir að THC olía minnkaði þráláta verki og taugaverki í langt 

gengum krabbameinsjúklingum (Blake o.fl., 2017). Rannsóknirnar í safngreiningunum 

vorur fámennar og notuðu mismunandi lyf og lyfjaform sem gerir samanburð erfiðan. 

Niðurstöðurnar benda frekar til þess að betra sé að nota kannabislyf sem 

viðbótarmeðferð með öðrum lyfjum en sem aðalmeðferð en þó er frekari þörf á 

rannóknum til að hægt sé að mæla með því. 
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3.8 Svefn 

Kannabis hefur verið notað við svefnleysi frá örófi alda (Russo, Guy og Robson, 2007). 

Svefntruflanir eru algengar og þar á meðal svefnleysi, hrotur og kæfisvefn. Algengast er 

þó svefnleysi og hefur það áhrif á um 60 milljónir Bandaríkjamanna árlega. Svefnleysi er 

stór áhættuþáttur fyrir þunglyndi, kvíða, fjarvistum frá vinnu og skóla, slysum og er stór 

þáttur í komum til lækna og á heilbrigðisstofnanir. Röskun á svefni, eins og t.d. vaktavinna, 

eykur þunglyndi og veldur meltingatruflunum (Russo o.fl., 2007). Svefntruflanir geta orðið 

viðvarandi ástand. Ómeðhöndlaðar svefntruflanir eru kostnaðarsamar fyrir þjóðfélög og 

til mikils að vinna við að finna hentuga meðferð gegn þeim (Reynolds og Ebben, 2017). 

Rannsóknir á áhrifum kannabis á svefn hófust í kringum 1970 og voru fyrst og fremst 

svefnskráningar (polysomnography). Niðurstöður reyndust misvísandi og erfitt að 

endurtaka þær. Sumar sýndu styttingu á þeim tíma sem tók að sofna en aðrar á vöknun 

eftir að hafa sofnað. Öðrum tókst ekki að endurtaka þessar rannsóknir heldur sýndu 

aukningu í hægum bylgjum og minni REM svefn (Babson, Sottile og Morabito, 2017).  

Þegar skoðuð eru áhrif CBD á svefn, sýna rannsóknir að litlir skammtar af CBD hafa 

örvandi áhrif á svefn, en stórir skammtar hafa róandi áhrif. Rannsókn á fólki með 

svefnleysi sýna að 160 mg/dag jók heildarsvefntíma og fækkaði tíðni vökustunda yfir 

nóttina, á meðan litlir skammtar voru örvandi og fólk varð hressara. Þessi áhrif hafa verið 

rannsökuð með tilliti til mismunandi orsaka svefntruflana. Annars vegar litlir skammtar af 

CBD til að meðhöndla dagsyfju og hins vegar stærri skammtar til að meðhöndla svefnleysi 

(Babson o.fl., 2017).  

Rannsóknir á svefni og svefntruflunum hjá Parkinson sjúklingum hefur leitt í ljós að 

að það er víðtækt og hefur mikil áhrif á lífsgæði þeirra. Rannsóknir sýna einnig að tíðni 

svefntruflana hjá Parkinson sjúklingum eru mjög misjöfn, allt frá 40-98% (Falup-Pecurariu 

og Diaconu, 2017). Svefntruflunum þeirra er skipt í tvo flokka; truflunum á svefni og 

truflunun á vöku. Þar á meðal svefnleysi, óhóflegur svefn að degi til, truflanir á Rapid eye 

movement (REM) svefni, kæfisvefn og sjúkdómsmyndum fótaóeirða.  

Meðferð við svefntruflunum hjá Parkinson sjúklingum er flókin og krefst ýmis konar 

aðferða eins og lyfja (Falup-Pecurariu og Diaconu, 2017). Ýmsar óhefðbundar aðferðir 

hafa verið reyndar við svefntruflunum Parkinson sjúklinga eins og nálarstungur, 

býflugnaeitur, Tai Chi leikfimi, Qigong leikfimi, jóga, kannabis, blómadropar og vítamín, 
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Alexanders tækni og ýmislegt fleira (Ghaffari og Kluger, 2014). Rannsókn Chagas og félaga 

(2014) á áhrifum CBD á svefn fjögurra Parkinson sjúklinga sýndi að áhrifin voru mjög góð. 

Þessi sjúklingar höfðu þjáðst af órólegum svefni með martröðum, hrópum, spörkum, 

hlátri og þeir höfðu slegið frá sér. Fleiri einkenni voru einnig til staðar. Einkenni komu 2-4 

sinnum í viku hjá þremur, en á hverri nóttu hjá einum. Þrír sjúklingar fengu góðan bata og 

martraðir og fyrrgreind einkenni hurfu alveg. Hjá einum fækkaði martröðum og 

fyrrgreindum einkennum niður í einu sinni í viku (Chagas, Eckeli, o.fl., 2014). 

Safngreiningar Babson og félaga (2017) nefndu nokkrar rannsóknir bæði á rottum og 

mönnum sem sýndu góð áhrif CBD á ýmsar gerðir svefntruflana. Til dæmis gat það bælt 

niður truflanir á REM svefni hjá fjórum Parkinson sjúklingum, minnkað einkenni 

áfallastreituröskunar og bætt gæði og lengd svefns 10 ára stúlku sem hafði orðið fyrir 

kynferðislegri misnotkun. Meðferðin var hugsuð sem langtímameðferð og markmiðið var 

að draga kerfisbundið úr og að lokum hætta notkum CBD og að hún gæti nýtt jóga, 

hugleiðslu og önnur slík úrræði, þegar frá liði, sem verkfæri til bættrar líðan. Ekki er þó 

hægt, enn sem komið er, að mæla með CBD sem lyfi við svefntruflunum þar sem frekari 

rannsókna er þörf. 
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4 Aukaverkanir CBD lyfja 
Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á gagnsemi CBD sem lyfi við einkennum ýmissa 

sjúkdóma er það ekki án aukaverkana frekar en önnur lyf (Bergamaschi o.fl., 2011). 

Rannsóknir á CBD hafa langoftast verið gerðar í tengslum við flogaveiki og geðraskanir. Í 

niðurstöðum þeirra kom fram að helstu aukaverkanir voru þreyta, niðurgangur, og 

breytingar á matarlyst og þyngd. Í samanburði við önnur lyf sem notuð voru í sama tilgangi 

voru aukaverkanir CBD vægari en við inntöku þeirra, sem gæti leitt til þess að 

meðferðarheldni og vilji sjúklinga til að taka lyfin væri meiri. Þess vegna er nauðsynlegt 

að skoða vel aðrar aukaverkanir og eiturefnafræði CBD, eins og áhrif á efnaskipti, ensím 

og hormón (Iffland og Grotenhermen, 2017). Í þessum kafla verður farið yfir helstu 

aukaverkanir CBD og hvernig þær lýsa sér, bæði í mönnum og dýrum.  

Safngreiningar á rannsóknum á aukaverkunum CBD sýndu að það hafði áhrif á 

lífvænleika ýmissa gerð frumna í ónæmiskerfinu. Þessar aukaverkanir væri hægt að nýta 

til dæmis í krabbameinslækningum eða til hagsbóta við sumum sjúkdómum þar sem 

tilteknar frumur valda skaða. Þrátt fyrir að þessi jákvæðu áhrif geta þessar aukaverkanir 

einnig valdið því að sjúklingar með ónæmissjúkdóma geti verið útsettari fyrir ýmsum 

sýkingum og hættu á að sjúkdómar versni eins og til dæmis HIV, æxlismyndun og 

meinvörp eða aukið ofnæmisbólgur í lungum (Bergamaschi o.fl., 2011).  

Safngreining á niðurstöðum rannsókna bæði á tilraunastofum og hjá sjúklingum 

sýndu að CBD hafði hamlandi áhrif á vöxt krabbameinsfrumna en hafði ekki áhrif á 

eðlilegar frumur. Þessi áhrif eiga ekki við öll krabbamein en sýnilegur árangur sást á 

ýmsum gerðum brjóstakrabbameina, glioma æxli í heila, lungnakrabbameina, hvítblæði, 

innkirtlakrabbameina, æðakerfis krabbameina og ristilkrabbameina. Þessar rannsóknir 

eru á frumstigi, en lofa góðu (Massi o.fl., 2013). Áhrif CBD á lífvænleika frumna voru 

skoðuð sérstaklega í samhengi við fósturþroska þar sem mikilvægt er að vita hver áhrifin 

eru hjá verðandi mæðrum. Rannsókn á tilraunastofu sýndi lítilleg áhrif á músafóstur en 

ekki er ljóst hver áhrifin væru á mannsfóstur. (Paria, Das og Dey, 1995). Svo til allar 

rannsóknir á notkun kannabis hafa verið gerðar á fólki sem ekki var barnshafandi. 

Safngreiningar sýndu að aðeins örfáar rannsóknir eru til um áhrif kannabisnotkunar á 

meðgöngu og snéru þá sérstaklega að frásogi THC í gegnum fylgju. Niðurstöðurnar sýndu 

að magn THC var meira í verðandi mæðrum en fóstrum en einnig að notkun þess á 
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meðgöngu hafði neikvæð áhrif á vitsmunaþroska og andlega vellíðan barna síðar meir. 

Þar sem notkun kannabis hefur aukist er nauðsynlegt að rannsaka áhrif THC á 

fósturþroska og verðandi mæður skulu ekki gera ráð fyrir að notkun kannabis á meðgöngu 

sé örugg (Grant, Petroff, Isoherranen, Stella og Burbacher, 2018). 

Niðurstöður nokkurra rannsókna í yfirlitsgrein á áhrifum CBD á efnaskipti lifrar sýndu 

að það hafði hamlandi áhrif á efnahvörf lyfja við lifrarsjúkdómum. Það vekur upp þær 

spurningar hvort CBD geti einnig haft áhrif á styrk annrra lyfja fyrir miðtaugakerfið. A-

vítamín umbreytist í lifur og CBD gæti haft hamlandi á ákveðin ensím sem stýra 

efnahvörfum A-vítamíns en aukin A-vítamín inntaka er meðferð við augnkrímu (þurrki í 

slímhúð augna) (Bergamaschi o.fl., 2011).  

Niðurstöður safngreininga sýndu einnig að CBD hafði hamlandi áhrif á P-glýkóprótein 

og önnur lyfjaflutningsefnasambönd. Þessa aukaverkun væri hægt að nýta til hagsbóta 

við lyfjagjöf krabbameinssjúklinga en hafa þarf í huga að þessi eiginleiki gæti auðveldlega 

leitt til ofskömmtunar og eitrunar (Bergamaschi o.fl., 2011). 

Niðurstaða rannsóknar á ígulkerjum sýndi að CBD hafði hamlandi áhrif á frjósemi 

þeirra með því að minnka sæðisgetu sæðisfrumna. CBD hafði ekki áhrif á frjósemisgetu 

eggfrumna. Einnig að stórir skammtar af CBD gátu haft tímabundin áhrif á myndun 

ákveðinna kynhormóna, en engin áhrif voru greinanleg með með litlum CBD skömmtum 

(Bergamaschi o.fl., 2011; Schuel, Schuel, Zimmerman og Zimmerman, 1987). 

Í rannsókn á rehsus öpum voru skoðuð áhrif stórra skammta af CBD (150, 200, 225, 

250, eða 300 mg) sem annars vegar hafði verði gefið beint í æð eða í gegum munn hins 

vegar. Niðurstöður sýndu að þegar CBD var gefið í æð, fylgdu öllum skammtastærðum 

skjálftar og sljóvgandi áhrif komu hratt fram eða innan 30 mínútna. Aparnir fengu krampa 

og uppköst af miðlungs skömmtunum og mismunandi öndunartruflanir eftir 

skammtastærðum. Einnig stækkuðu nýru og lifur hjá báðu kynjum og eistu karldýra 

minnkuðu og það gekk ekki til baka eftir að notkun CBD var hætt. Þegar CBD var gefið í 

gegnum munn stækkaði hjarta, nýru og lifur hjá báðum kynjum, eistu karldýra minnkuðu 

og sæðisfumum fækkaði og voru áhrifin varanleg (Bergamaschi o.fl., 2011; Rosenkrantz, 

Fleischman og Grant, 1981). 

Út frá þessu má draga nokkrar niðurstöður. Í fyrsta lagi er þörf á fleiri rannsóknum á 

aukaverkunum CBD við langtímanotkun þar sem margar af þeim rannsóknum sem sagt er 



33 

frá í safngreinum eru aðeins tveggja vikna langar. Í öðru lagi þarf að að stækka úrtök 

komandi rannsókna þar sem flestar rannsóknirnar voru gerðar á fámennum hópum. Í 

þriðja lagi eru rannsóknir á eiturefnafræði erfðamengis og áhrifum á CBD á hormón fáar 

og brýn þörf er á frekari rannsóknum á þessu sviði. Í síðasta lagi vantar rannsóknir sem 

meta hvort CBD lyf hafi áhrif á efnahvörf lyfja (Iffland og Grotenhermen, 2017).  
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5 Lög og reglur 
Lög um kannabis hafa áhrif á framleiðslu CBD þar sem það er unnið úr kannabisplöntunni 

(Ciccone, 2017; Schluttenhofer og Yuan, 2017). Þegar kannabisræktun er bönnuð er ekki 

hægt að nýta CBD til lækninga og ef vilji er til þess að nýta CBD til lækninga þarf að breyta 

lögum, allavega hvað varðar hampplöntuna Cannabis indica. Hér á eftir verður fjallað um 

lög ýmissa ríkja um kannabis, THC og CBD (European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction (EMCDDA), 2018; Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974; Mead, 2017).  

5.1 Lög um kannabis á Íslandi og í Evrópu 

Kannabis er flokkað sem ávana- og fíkniefni á Íslandi og er þar með ólöglegt. Í 6 gr. laga 

nr. 65 frá 1974 er kannabis á lista yfir ávana- og fíkniefni og engar breytingar hafa orðið á 

flokkun þess síðan lögin tóku gildi (Lög um ávana- og fíkniefni, 1974). Árið 2017 var lagt 

fyrir Alþingi frumvarp til laga um framleiðslu, sölu og meðferð kannabisefna. Í 1 gr. 

lagafrumvarpsins segir að „Markmið þessara laga eru skaðaminnkun, bætt lýðheilsa, 

fækkun neyslutengdra glæpa, afnám refsinga vegna neyslu ákveðinna tegunda vímuefna, 

bætt öryggi og réttindavernd notenda, vernd barna og ungmenna og tekjuöflun fyrir 

ríkissjóð.“, og í 2. grein segir „Kannabis í lögum þessum er hver sú vara sem inniheldur 

tetrahýdrókannabínól (THC), þ.m.t. marijúana, hass og kannabisolía.“ (Pawel Bartoszek 

o.fl., 2017). Enn sem komið er hefur þetta frumvarp ekki öðlast lagalegt gildi. Samkvæmt 

lögunum frá 1974 er ekki bannað að selja CBD efni hér á landi en þau falla undir lyfjaefni 

þar sem þau eru hluti af lyfinu Sativex og þar af undir leiðandi gildandi lyfjalög (Lyfjalög 

nr. 93/1994; Matvælastofnun, e.d.). 

Þótt Evrópa hafi jafnan talist framsýn með með áherslur sínar á kannabis hefur 

löggjöfin í sumum löndum verið ströng þá sérstaklega í sambandi við marijúana. Lög um 

kannabis í Evrópu eru mismunandi og hvert Evrópuríki ræður sinn i löggjöf (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018). Lögin eru frá því að 

ræktun og neysla sé algjörlega bönnuð og þar með ólögleg yfir í takmarkað frelsi við 

ræktun (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018; 

Mead, 2017). Flest Evrópulönd er þó vilhöll CBD og hampi svo lengi sem THC magnið sé 

undir 0.02% að styrkleika. Í þeim löndum sem kannabis er löglegt er hægt að nálgast CBD 

löglega og á auðveldan hátt. Þessi lönd eru Austurríki, Belgía, Danmörk, Holland, 

Rúmenía, Spánn, Potúgal, Ítalía og Bretland. Önnur lönd styðja ekki löggjöf sem nær til 
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CBD vara og þar af leiðandi er erfitt lagalega séð að nálgast efnið. Þessi lönd eru Albanía, 

Búlgaría, Ísland, Serbía og Svíþjóð (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction (EMCDDA), 2018; Mead, 2017). 

Löggjöfin um kannabis í Hollandi er dæmi um frjálslynda löggjöf í Evrópu. Í Hollandi 

er neysla kannabis lögleg en ræktun ólögleg. Ekkert opinbert eftirlit er með ræktun eða 

innflutningi og engar reglur eru til um merkingar eða styrkleika. Kaupendur verða að vera 

eldri en 18 ára og ekki má selja meira en 5 g til viðskiptavinar á hverjum degi. Ekki er sótt 

til saka fyrir minni háttar ræktun eða fimm plöntur til eigin nota (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2018; Pawel Bartoszek o.fl., 2017).  

5.2 Lög um kannabis og CBD í Bandaríkjunum 

Í Bandaríkjunum eru lögin í kringum CBD og hamp flókin. Mestan hluta tuttugustu 

aldarinnar var lagaleg staða CBD á gráu svæði. Það stafaði meðal annars af strangri löggjöf 

sem varðaði meðferð á kannabis og öðrum efnum sem voru flokkuð sem vímuefni. 

Þessum lögum var meðal annars ætlað að banna marijuana. Með þessari lagasetningu 

hvarf grundvöllur hampiðnaðar jafnvel þótt að hampurinn sem slíkur flokkaðist ekki sem 

vímuefni. Lögin voru partur af baráttu Nixons, þáverandi forseta Bandaríkjanna, við 

jaðarkúltúr hippahreyfingarinnar sem þótti höll undir vímuefnaneyslu og var í andstöðu 

við Víetnam stríðið sem Bandaríkin stóðu í á þessum tíma. Á fyrsta áratug tuttugasta og 

fyrstu aldarinnar hefur aukið aðgengi að rannsóknum og upplýsingum breytt umræðunni 

um gagnsemi CBD bæði af almenningi og einstökum fylkjum innan Bandaríkjanna (Baron, 

2015; Mead, 2017). Í framhaldi af breyttri umræðu urðu lagabreytingar árið 2014 sem 

leyfðu einstökum fylkjum áframhaldandi rannsóknir og þróunarvinnu með hamp og CBD 

í lækngarskyni. Fjórum árum seinna eða 2018 voru lögin útvíkkuð og nú er leyfilegt að 

rækta hamp í öllum fylkjum Bandaríkjanna frá árinu 2019 (Mead, 2017). 

5.3 Lög um kannabis víða um heim 

Frjálslyndi varðandi notkun kannabis hefur verið meira í Suður-Ameríku en í öðrum 

heimsálfum. Árið 2013 varð Úrúgvæ fyrsta landið í heiminum á síðari tímum til að lögleiða 

kannabisnotkun til einkanota og í lækningarskyni (Mead, 2017). Ríkið er með samninga 

við nokkra framleiðendur efnisins og er sérstök stofnun sem sér um eftirlit og útgáfu 

framleiðsluleyfa. Einungis er leyfilegt að framleiða fimm tegundir af efninu með fyrirfram 
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ákveðnu THC og CBD hlutfalli. Einungis einstaklingar eldri en 18 ára mega kaupa kannabis, 

verða að framvísa læknisvottorði og mega að hámarki kaupa 40 g á mánuði. Leyfilegt er 

að rækta heima allt að sex plöntur til eigin nota (Pawel Bartoszek o.fl., 2017).  

Í nokkrum öðrum latenskum löndum er kannabis leyft til meðferðar á 

sjúkdómseinkennum og þar hefur afglæpavæðing hafist sem miðast við einkanotkun 

ýmissa tegunda af efninu. Þessi lönd eru Argentína, Chile, Kólumbía, Mexíkó og Perú. Í 

þessum löndum er löglegt að nota CBD og hampvörur. Á meðan Suður-Ameríka er með 

milda löggjöf er hún mjög ströng í karabísku- og Mið-Ameríku löndunum. Til dæmis eru 

Kúba, Dóminíska lýðveldið og Hondúras með ströng viðurlög og harða refsistefnu gegn 

ræktun, notkun og sölu kannabis (Mead, 2017). Önnur lönd í heiminum, með frjálslynda 

stefnu í lögum um kannabis, eru Ástralía, Tæland, Kanada og Jamaíka. Þó að flest þessara 

landa, sem hér hefur verið fjallað um, séu með frjálslynda stefnu í lögum um kannabis eru 

það þó einungis íbúar þessara landa sem hagnast á henni en ekki alþjóðaumhverfið sem 

slíkt (Mead, 2017). 

5.4 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og kannabis 

Á vef Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (World Health Organization-WHO) er að finna 

upplýsingar um kannabis og afleiðingar á notkun þess. Þar segir að kannabis sé það 

eiturlyf sem er mest ræktað og misnotað og algegngast sem smyglvara. Þá kemur fram að 

um það bil 147 milljónir manna, eða 2,5% mannkyns, noti kannabis samanborið við 0,2% 

sem nota kókaín og 0,2% sem nota ópíumefni. Í okkar samtíma hefur misnotkun á 

kannabis aukist meira en misnotkun á kókaín og ópíum. Mesta aukningin á misnotkun 

kannabis hefur verið í Norður-Ameríku, Vestur-Evrópu og Ástralíu frá því á sjöunda 

áratugnum. Heilsufarsleg áhrif af því að misnota kannabis eru margvísleg. Það hefur áhrif 

á vitræna starfsemi, er ávanabindandi, eykur líkur á geðklofa, eykur hættuna á 

sjúkdómum í lungum, bólgum í lungum og á ýmsum öndunarfærasjúkdómum. Notkun 

kannabis á meðgöngu hefur áhrif á fósturþroska og eykur hættuna á sjaldgæfum 

tegundum krabbameina eftir meðgöngu. 

Heilsufarslegar afleiðingar kannabisnotkunar í þróunarlöndunum eru að miklu leyti 

óþekktar vegna takmarkaðra og illa skipulagðra rannsókna, en ekki er ástæða til að búast 

við að líffræðileg áhrif á einstaklinga í þessum löndum séu að einhverju marki ólík því sem 

hefur komið fram í þróuðum ríkjum. Aðrar afleiðingar gætu hins vegar verið mismunandi 
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vegna menningar- og félagslegs mismunar milli landa. Á vef WHO segir einnig að ýmsar 

rannsóknir bendi til þess að kannabis geti nýst til lækninga, til dæmis við fylgikvillum 

krabbameina og eyðni (AIDS). Einnig að kannabis gæti nýst til meðferða á sjúkdómum eins 

og asma, gláku, þunglyndi og til að örva matarlyst og koma í veg fyrir flog. Jafnframt segir 

þar að þörf sé á frekari rannsóknum á THC og öðrum virkum efnum úr kannabis (World 

Health Organization, e.d.). 
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6 Umræður og lokaorð 
Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða á hvaða hátt CBD gæti nýst sem lyf til meðferðar 

á sjúkdómseinkennum. Hér á eftir verður fjallað um þær fræðilegu rannsóknir sem hafa 

verið birtar og sýna fram á gagnsemi CBD efnisins. Leitað var svara við 

rannsóknarspurningunni: Með hvaða hætti getur CBD nýst sem lyf til meðferðar við 

einkennum ýmissa sjúkdóma? Eins og komið hefur fram þá er hægt að nýta CBD sem lyf 

við ýmsum sjúkdómum og kvillum sem tengjast helst heila- og taugakerfi, en frekari 

rannsókna er þörf. 

Kannabis er einær planta, en heimildum ber ekki saman hvort hún sé einkynja eða 

tvíkynja, en hvort tveggja þekkist. Þetta er eitt af þeim vandamálum sem upp koma við 

flokkun og skráningu tegundarinnar. Einnig getur formgerð plöntunnar verið mismunandi, 

hvort sem hún vex villt eða ræktuð (Klumpers og Thacker, 2019; van Bakel o.fl., 2011). Af 

þessu má sjá að miklar breytingar hafa orðið á plöntunni frá því hún kom fyrst fram í Mið-

Asíu fyrir 10.000 árum síðan.  

Einstakir eiginleikar kannabis eru kannabínóíðar sem eru safn meira en hundrað efna 

sem hafa verið greind í plöntunni. Það má því ætla að margt sé enn órannsakað í sambandi 

við lyfjafræðilega virkni plöntunnar. Þekktust er virkni THC og CBD kannabínóíða (van 

Bakel o.fl., 2011). Til þess að flokkast sem löglegur hampur í Norður-Ameríku og Evrópu 

má magn THC ekki vera meira en 0,2% til 0,3%. Slíkt magn veldur ekki vímuáhrifum, en 

vegna erfðabóta hefur magn THC hækkað í kannabis en magn CBD hefur minnkað. Þetta 

hefur áhrif á meðhöndlun CBD í læknisfæðilegum tilgangi (Schluttenhofer og Yuan, 2017).  

Líffræðileg áhrif kannabis á mannslíkamann stafa af viðtökum taugafruma sem 

kannabis binst við. Þetta eru CB1 og CB2 viðtakar. CB1 viðtaka má finna á ýmsum svæðum 

heilans en CB2 viðtaka er að finna í tauga- og ónæmiskerfinu (Pertwee, 2006). Þetta 

útskýrir hvers vegna lögð hefur verið áhersla á rannsóknir á CBD í tengslum við sjúkdóma 

í heila- og taugakerfi.  

CBD er upplausn úr kannabis og innheldur efnið kannabídíól. Lyfjavirkni CBD er í 

gegnum ýmis kerfi líkamans svo sem ensím og ýmsa kannabínóíð viðtaka eins og CB1R, 

CBR2R, TRP og PPAR (Fasinu o.fl., 2016). Brasilískir vísindamenn hafa hingað til verið 

fremstir í flokki í rannsóknum á CBD og voru með þeim fyrstu sem hófu þessar rannsóknir. 

Það gæti haldist í hendur við frjálslyndari löggjöf um kannabis í Suður-Ameríku (Crippa 
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o.fl., 2018; Mead, 2017). CBD lyf koma í ýmsu formi eins og olía, hylki, krem og duft. Mest 

notaða lyfið er Sativex sem inniheldur kannabis útdrættina THC og CBD í jöfnum 

hlutföllum. Umrætt lyf er notað fyrst og fremst gegn síspennu hjá fullorðnum sjúklingum 

með MS. Það er jafnframt eina lyfið á markaði á Íslandi sem inniheldur CBD (Crippa o.fl., 

2018; Matvælastofnun, e.d.). 

Rannsóknir á CBD sýna að efnið getur nýst sem meðferðarúrræði við margskonar 

sjúkdómum. Kannabis hefur verið notað sem lyf við flogaveiki og höfuðverkjum í aldanna 

rás og því eðlilegt að áhrif CBD á þessa sjúkdóma hafi verið mest rannsökuð. Flogaveiki er 

alvarlegur, ólæknandi sjúkdómur sem getur leitt til fötlunar eða dauða og það er alltaf 

ákveðinn hluta sjúklinga, eða 30%, sem hefðbundin lyf virka ekki á. Hreint CBD virðist vera 

góður kostur fyrir þessa sjúklinga sem ómögulegt hefur verið að meðhöndla með 

hefðbundinni lyfjameðferð (Cilio o.fl., 2014; O'Connell o.fl., 2017).  

Mígreni er sjúkdómur og einn af tíu algengustu sjúkdómunum sem valda örorku og 

kosta jafnframt þjóðfélög háar fjárhæðir. Í rannsóknum á áhrifum CBD á mígreni hefur 

verið sýnt fram á að CBD og THC blöndur virka vel á þá mígreni sjúklinga sem önnur lyf 

virka ekki á (Baron o.fl., 2018).  

Þekkt er að THC geti valdið einkennum geðklofa, sem er alvarlegasti geðsjúkdómurinn 

með afdrifaríkum afleiðingum fyrir þá sem fá þennan sjúkdóm. Það er merkilegt að 

kannabis plantan innihaldi bæði THC sem getur valdið geðklofaeinkennum, eða ýtt undir 

og átt þátt í að einstaklingur fái geðklofa, og einnig CBD sem vinnur gegn þessum sömu 

einkennum, eins og rannsóknir sýna (Manseau og Goff, 2015; Renard o.fl., 2017; Íslensk 

erfðagreining, e.d.) 

Rannsóknir sýna að CBD virðist virka vel á nokkur einkenni hjá Parkinson sjúklingum. 

Helstu áhrif voru hamlandi áhrif á geðrof og kvíða einnig góð áhrif á svefn og verki. Tekið 

var fram að þörf væri á að fylgjast vel með skammtastærðum til að koma í veg fyrir 

eitrunarhættu (Crippa o.fl., 2019). 

Rannsóknir sýna að CBD virðist hafa nokkuð góð áhrif á kvíða sama á hvaða formi lyfin 

eru. CBD hafði góð kvíðastillandi áhrif þegar það var gefið í minni skömmtum en verri áhrif 

í stórum (Crippa o.fl., 2018). 
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CBD olía vinnur vel gegn verkjum hjá krabbameinssjúklingum, en það þarf að gæta að 

skammtastærðum. Misvísandi niðurstöður voru um hvort virkaði betur minni skammtar 

en stærri (Blake o.fl., 2017).  

Þegar skoðuð eru áhrif CBD á svefn sýna rannsóknir að litlir skammtar hafa örvandi 

áhrif á dagsyfju, en stórir skammtar róandi áhrif og virka vel við svefnleysi (Babson o.fl., 

2017). 

Af þessum niðurstöðum má sjá að áhrif CBD eru margvísleg, en hafa þó aðallega áhrif 

á sjúkdóma í heila og taugakerfi. Fyllsta ástæða er til þess að rannsaka CBD enn frekar, 

þar sem margar þeirra rannsókna sem fjallað hefur verið um benda á að styrkleiki sé 

stundum of lítill þannig að ekki er víst að öll áhrif sjáist, þó að þau séu til staðar. Einnig 

þarf að staðla betur hvernig þessar rannsóknir eru gerðar.  

Eins og öll efni, sem notuð eru sem lyf, hefur CBD aukaverkanir. Helstu aukaverkanir 

CBD tengjast ónæmiskerfinu, lífvænleika frumna, lifrarstarfsemi, 

lyfjaflutningssamböndum, kynhormónum og æxlun (Bergamaschi o.fl., 2011). Sumar 

aukaverkanir CBD er hugsanlega hægt að nýta sem lækningaðaferð og þar er helst átt við 

áhrif þess á ónæmiskerfið og lífvænleika frumna. Ítrekað kemur fram að ekki sé að fullu 

vitað í hverju áhrif CBD á sjúkdóma eru. Þar af leiðandi þarf að rannsaka CBD betur og í 

vísindagreinum er bent á nokkra atriði. Þau eru, ógleði og uppköst, taugaverkir, þrálátir 

verkir vegna krabbameina, hjarta- og æðasjúkdómar og taugahrörnunarsjúkdómar 

(Iuvone, Esposito, De Filippis, Scuderi og Steardo, 2009; Jadoon, Tan og O'Sullivan, 2017; 

Klumpers og Thacker, 2019). 

Þegar litið er til þess lagaumhverfis sem gildir um kannabis og CBD, er uppi flókin 

staða. Á Íslandi er kannabis ólöglegt, en CBD fellur undir lyfjalög (Lög um ávana- og 

fíkniefni, 1994; Matvælastofnun, e.d.) Í öðrum löndum eru lögin um kannabis mjög 

misjöfn, frá algjöru banni, eins og gildir hérlendis, yfir í frjálslyndari löggjöf eins og í 

Úrugvæ (Lög um ávana- og fíkniefni;  Lyfjalög; Mead, 2017; Pawel Bartoszek o.fl., 2017).  

Niðurstaða rannsókna sem hér hafa verið skoðaðar er almennt sú að ástæða sé til að 

rannsaka CBD nánar þar sem sýnt hefur verið fram á gagnsemi þess sem lyfs við 

einkennum ýmissa sjúkdóma. Þrátt fyrir að CBD efnið, sem slíkt, virðist ekki vera skaðlegt, 

þá þarf að hafa í huga að þau lyf sem eru nú í boði eru langoftast samsett úr CBD og THC. 

Það getur verið varasamt þar sem THC er virka efnið í kannabis sem veldur vímuáhrifum 



41 

og getur verið skaðlegt á ýmsan hátt (D'Souza o.fl., 2016; Dhadwal og Kirchhof, 2018; 

Karila o.fl., 2014). Aukaverkanir CBD eru oftast vægar eins og slen, syfja, niðurgangur og 

önnur slík einkenni, en þó mátti sjá í dýratilraunum alvarlegri einkenni og þá sérstaklega 

í tengslum við stærri skammta (Bergamaschi o.fl., 2011; Iffland og Grotenhermen, 2017).  

Ástæða er til að rannsaka nánar til dæmis áhrif CBD á lífvænleika frumna í tengslum 

við krabbameinsrannsóknir (Massi o.fl., 2013). Einnig þar, sem sýnt hefur verið fram á að 

CBD virðist vera að mestu leyti öruggt sem lyf, þyrfti að gera stærri langtímarannsóknir á 

breiðari hópi fólks til sjá hver langtímaáhif CBD eru (Bergamaschi o.fl., 2011; Iffland og 

Grotenhermen, 2017). Eins og staðan er í dag er fyllsta ástæða til að stíga varlega til jarðar 

og bíða eftir frekari rannsóknum áður en farið er að ávísa CBD lyfjum til almennrar 

notkunar. 
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