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Ágrip 

Fylgikvillar krabbameins og í kjölfar krabbameinsmeðferðar valda sjúklingum oft mikilli skerðingu 

lífsgæða. Verkir, ógleði og uppköst eru meðal algengustu og hvimleiðustu einkenna 

krabbameinssjúklinga en þrátt fyrir vaxandi þekkingu á verkjameðferð er notkun ópíóíða enn mjög 

algeng. Víða er þekkt að nota CBD og THC við þessum fylgikvillum en stór ágreiningur ríkir um áhrif 

þeirra.  

Tilgangur þessara fræðilegu samantektar er að skoða hver áhrif CBD og THC eru á fylgikvilla 

krabbameins og krabbameinsmeðferðar eins og verki, ógleði og uppköst og að samþætta nýlegar 

rannsóknir um efnið.  

Framkvæmd var kerfisbundin leit í gagnagrunnunum PubMed og Scopus þar sem leitað var að 

rannsóknum á ensku frá árunum 2010-2020 og notast við PRISMA flæðirit.  

Samtals stóðust níu rannsóknargreinar inntökuskilyrðin. Rannsóknirnar gáfu til kynna að CBD og 

THC virðast geta haft einhver áhrif á þessa fylgikvilla krabbameins og krabbameinsmeðferðar. 

Niðurstöður voru flokkaðar eftir áhrifum CBD og THC á verki, á ýmis einkenni krabbameinssjúklinga, á 

ógleði og uppköst krabbameinssjúklinga og áhrif á næringarástand og lífsgæði. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem snúa að viðfangsefninu en meirihluti þeirra rannsókna sem 

teknar voru fyrir í þessari fræðilegu samantekt snúa að verkjum. Út frá þeim rannsóknum er erfitt að 

sýna fram á virkni þessara efna en skammastærðir geta þar haft áhrif. Út frá þessari fræðilegu 

samantekt er ekki hægt að fullyrða að efnin hafi einhver áhrif en nauðsynlegt er að framkvæma fleiri 

og stærri rannsóknir áður en hægt er að ráðleggja sjúklingum að notast við CBD og THC sem 

meðferðarúrræði.  

 

 

Lykilorð: Krabbamein, ógleði og uppköst af völdum krabbameinsmeðferðar (CINV), ógleði, uppköst, 

krabbameinslyfjameðferð, krabbameinsverkir, CBD, THC, kannabínóíðar, dronabinol, nabilone.  
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Abstract 

Cancer symptoms and complications following cancer treatment often cause severe deterioration in 

the quality of patients’ life. Pain, nausea and vomiting are among the most common and disabling 

symptoms of cancer patients, and despite growing knowledge of pain management the use of opioids 

is still very common. CBD and THC are widely used for medical purposes by patients looking to relieve 

these symptoms but a major dispute exists regarding their effects.  

The purpose of this systematic review is to estimate the effects of CBD and THC on the symptoms 

of cancer and cancer treatment such as pain, nausea and vomiting and to integrate recent research 

on the substances.  

A systematic search was conducted in the databases PubMed and Scopus to search for existing 

studies in English from 2010-2020 and using PRISMA flow charts. 

A total of nine studies met the inclusion criteria. The studies indicated that THC and CBD appear to 

have some effect on cancer related symptoms. Results were sorted by the effects of CBD and THC on 

pain, effects on various symptoms of cancer patients, effects on nausea and vomiting of cancer 

patients and effects on nutritional status and quality of life.  

 Few studies have been conducted on the subject although the majority of the studies included in 

this systematic review are related to pain. Based on these studies it is difficult to demonstrate the 

efficacy of these substances, but dose levels can affect them. From this systematic review it can’t be 

stated that the substances have any affect, but more and larger studies are needed before patients 

can be advised the use of CBD and THC as therapeutic options.  

 

 

Keywords: Cancer, chemotherapy induced nausea and vomiting (CINV), nausea, vomiting, cancer, 

chemotherapy, cancer-related pain, CBD, THC, cannabinoid, dronabinol and nabilone  
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Þakkir 

Fyrst og fremst viljum við þakka hvor annarri fyrir frábært samstarf. Við viljum einnig þakka fjölskyldum 

okkar fyrir ómældan stuðning í gegnum námið og við skrif þessarar samantektar.  

Við þökkum leiðbeinandanum okkar dr. Þóru Jenný Gunnarsdóttir fyrir að standa þétt við bakið á 

okkur, leiðbeina okkur og hvetja.     

Einnig þökkum við Önnu Lilju Jóhönnudóttur og Berglindi Steinsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu.  
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1 Inngangur 

Fylgikvillar krabbameins geta verið margslungnir og valda sjúklingum oft mikilli skerðingu lífsgæða. 

Ýmsar meðferðir eru til við einkennum krabbameinssjúklinga en í störfum okkar á Landspítalanum 

höfum við séð hversu mikla vanlíðan þessi einkenni geta haft í för með sér og að þær meðferðir sem í 

boði eru veita ekki fullnægjandi einkennastillingu í öllum tilfellum. Þessvegna finnst okkur mikilvægt að 

vera meðvituð um þau meðferðarúrræði sem til eru, jafnvel þótt þau séu óhefðbundin.  

Stór ágreiningur ríkir um hvort kannabisafleiður hafi jákvæð áhrif á einkenni krabbameins eða hvort 

þær valdi jafnvel skaða og verðugt er að skoða þessi áhrif út frá rannsóknum. Þekkt er að nota 

kannabis í lækningaskyni og er meðferð með kannabislyfjum sem samþykkt hafa verið af 

lyfjastofnunum í nokkrum löndum orðin viðurkennd, meðal annars við einkennum krabbameins og 

krabbameinsmeðferðar. Í þessari fræðilegu samantekt er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hver eru áhrif CBD og THC efna á fylgikvilla krabbameins og krabbameinsmeðferðar eins og verki, 

ógleði og uppköst? 
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2 Fræðilegur Bakgrunnur 

2.1 Ógleði og uppköst af völdum krabbameinsmeðferðar 

Ógleði og uppköst af völdum krabbameinsmeðferðar (CINV) eru algeng aukaverkun hjá þeim sem 

gangast undir slíkar meðferðir og oft sú aukaverkun sem sjúklingar hræðast hvað mest. CINV hefur 

valdið gríðarlegum klínískum áskorunum í krabbameinslækningum auk þess sem það getur haft mikil 

áhrif á lífsgæði einstaklinga og vilja þeirra til þess að halda meðferð áfram en oft getur reynst erfitt að 

meðhöndla þessa slæmu aukaverkun þegar hún hefur komið fram. Þær lífeðlisfræðilegu skýringar 

sem liggja að baki bráðu og seinkuðu CINV hafa gert vísindamönnum kleift að þróa velgjuvarnir sem 

hafa áhrif á þær boðleiðir sem valda þessari ógleði (Aapro, 2018). CINV er tilkomið vegna flókinna 

lífeðlisfræðilegra boðskipta milli taugaboðefna miðtaugakerfisins og meltingafæranna (Aapro, 2018; 

Natale, 2018).  

CINV er flokkað niður í þrjár mismunandi gerðir eftir því hvenær það kemur fram og orsökum. Þá 

segir að bráð CINV komi fram innan við sólarhring frá lyfjameðferð og eigi sér yfirleitt uppruna í 

meltingarfærunum en geti einnig verið upprunnið úr miðtaugakerfinu, hinsvegar getur seinkað CINV 

komið fram nokkru síðar og átt upptök sín í miðtaugakerfinu. Þriðja gerðin er síðan fyrirséð CINV en 

það kemur fram hjá einstaklingum sem upplifa ógleði og uppköst af völdum lyktar, bragðs, sjónar, 

hugsana eða kvíða vegna fyrri sögu um CINV, slæmrar svörunar gegn velgjuvarnandi lyfjum eða 

ófullnægjandi velgjuvörnum í fyrri lyfjameðferðum. Þá er einnig algengt að sjúklingar í 

krabbameinslyfjameðferð upplifi gegnumbrotsógleði og -uppköst þrátt fyrir viðeigandi velgjuvarnir sem 

hefur reynst erfitt að meðhöndla og getur valdið röskun á meðferð eða jafnvel að henni sé hætt 

(Aapro, 2018; Jordan; Gralla, Jahn og Molassiotis, 2014; Natale, 2018). Gegnumbrotsógleði og -

uppköst geta einnig haft í för með sér fyrirséð CINV í frekari lyfjagjöfum þar sem sjúklingar þróa með 

sér sterk skilyrt svör sem hafa bæði lífeðlisfræðilegar og sálfræðilegar skýringar (Aapro, 2018; Natale, 

2018). Þrátt fyrir tilkomu viðtakablokka sem beinast að serótónín og neurókíníni-1 og hafa haft 

gífurlega jákvæð áhrif sem forvörn gegn CINV glíma krabbameinssjúklingar enn oft á tíðum við mikla 

ógleði án uppkasta (Aapro, 2018). 

Alþjóðlegar leiðbeiningar og klínískar leiðbeiningar Landspítala segja að hættan á því að þróa með 

sér CINV sé mismikil eftir því með hvaða lyfi er verið að meðhöndla sjúkdóminn en þar eru 

krabbameinslyfjameðferðir flokkaðar í fjóra áhættuflokka sem segja til um líkur á því að þróa með sér 

CINV án fyrirbyggjandi velgjuvarnameðferðar. Þær lyfjameðferðir sem flokkaðar eru sem hááhætta 

valda CINV í yfir 90% tilfella, meðal áhættulyfjameðferðir valda CINV í 30-90% tilfella, þá kemur CINV 

fram við lágáhættulyfjameðferðir í 10-30% tilfella en einungis í undir 10% tilfella eftir lyfjameðferð í 

lægsta áhættuflokk (Jordan, Gralla, Jahn og Molassiotis, 2014; Landspítali, 2012; Natale, 2018). 

Áhrifaríkasta aðferðin til þess að sporna gegn CINV er að sjúklingar fái fullnægjandi ógleðistillingu í 

fyrstu lotu krabbameinslyfjameðferðar en þeir sem upplifa CINV í fyrstu meðferðarlotu eru 3,7 sinnum 

líklegri til þess að þróa með sér CINV í komandi lyfjameðferðum (Aapro, 2018). Til eru nokkrir 

áhættuþættir sem auka líkurnar á að einstaklingar þrói með sér CINV en þeir eru meðal annars ungur 

aldur, kvenkyn, ógleði og uppköst á meðgöngu og léleg lífsgæði (Jordan, Gralla, Jahn og Molassiotis, 

2014; Bossi o.fl., 2019; Landspítali, 2012).  
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2.2 Tíðni ógleði og uppkasta 

Tíðni CINV er fjölbreytt eftir því hvaða lyf sjúklingar fá í sinni lyfjameðferð en þau lyf sem talin eru 

miðlungs eða mjög ógleðivaldandi valda CINV í 30-<90% tilfella án velgjuvarna. Aðrir áhættuþættir 

fyrir CINV eru meðal annars yngri aldur, kyn, en konur eru líklegri til þess að fá CINV, ferðaveiki, 

áfengisnotkun í óhófi og fyrri saga um CINV (Wagar, Mann, Baggstrom, Wagar, Chitneni, Williams, 

Gao, Morgensztern og Govindan, 2016).  Talið er að um 40% krabbameinssjúklinga upplifi ógleði, 

uppköst eða hvort tveggja eftir lyfjameðferðir þrátt fyrir fyrirbyggjandi velgjuvarnir (Aapro, 2018).  

2.3 Velgjustillandi lyfjameðferð 

Með notkun nútíma velgjuvarnarlyfja má sporna gegn uppköstum hjá allt að 80% sjúklinga í 

krabbameinslyfjameðferð en samþætting nokkurra velgjuvarnarlyfja hefur orðið stöðluð meðferð til 

forvarnar CINV hjá mörgum heilbrigðisstofnunum (Jordan, Gralla, Jahn og Molassiotis, 2014). 

Landspítalinn hefur gefið út klínískar leiðbeiningar um velgjuvörn og meðferð ógleði og uppkasta 

vegna krabbameinslyfja- og/eða geislameðferðar og eru ætlaðar læknum, hjúkrunarfræðingum og 

lyfjafræðingum sem koma að meðferð með krabbameinslyfjum og geislalækningum á Landspítalanum. 

Markmið velgjuvarnandi lyfjagjafar er að fyrirbyggja ógleði og uppköst sem koma í kjölfar 

krabbameinslyfja- og/eða geislameðferðar og er mikilvægt að meðferðin hefjist áður en einstaklingar 

gangast undir þessar meðferðir (Landspítali, 2012).  

Velgjuvarnarmeðferð er skipt í fjóra flokka eftir áhættu á ógleði og uppköstum en þeir eru mjög mikil 

hætta á ógleði og uppköstum > 90%, miðlungs eða mikil hætta á ógleði og uppköstum 30-90%, lítil 

hætta á ógleði og uppköstum 10-30% og mjög lítil hætta á ógleði og uppköstum <10% (Jordan, Gralla, 

Jahn og Molassiotis, 2014; Landspítali, 2012). Einnig er sérstök meðferð ráðlögð vegna 

kvíðatengdrar- og gegnumbrotsógleði og ógleði vegna geislameðferðar. Velgjuvarnarlyfin eru flokkuð 

eftir lyfhrifum og verkunarstað í ATC flokkunum, A (meltingarfæra- og efnaskiptalyf), H (hormónalyf, 

önnur en kynhormónar) og N (tauga- og geðlyf). Fyrstu velgjuvarnarlyf sem notast var við voru 

mismunandi afleiður dópamínviðtakahemla eins og metóklópramíð (Afipran®) og barksterar eins og 

dexametasón (Landspítali, 2012). Það að forðast sterkar lyktir, slökunaraðferðir, dáleiðsla og 

nálastungur getur einnig reynst hjálplegt við CINV (Aapro, 2018). Barksterar á borð við dexametasón 

eru hluti af þeirri velgjuvarnarmeðferð sem ráðlögð er af alþjóðlegum leiðbeiningum en þá ber að hafa 

í huga þær aukaverkanir sem geta komið fram við notkun þeirra. Þar á meðal eru svefnörðugleikar, 

meltingartruflanir, geðlægð, geðhæð, aukin matarlyst, þyngdaraukning, hækkun á blóðsykri og 

húðvandamál (Natale, 2018; Landspítali, 2012). Langvarandi notkun barkstera getur einnig valdið 

ónæmisskerðingu og því þarf að meta notkun þeirra samhliða ónæmismeðferðum og 

stofnfrumumeðferðum fyrir hvern sjúkling (Natale, 2018).  

Bráð CINV orsakast helst af serótóníni og því varð mikil bylting í velgjuvarnarmeðferð 

krabbameinssjúklinga þegar serótónín (5-HT3) viðtakahemlar komu á markað og spila þeir ómissandi 

hlutverk í meðferð við CINV í dag. Ondansetron, dolasetron, granisetron og tropisetron eru meðal 

þeirra lyfja sem flokkast undir 5-HT3 viðtakahemla af fyrstu kynslóð og hafa reynst gífurlega vel í 

meðferð við bráðri CINV (Natale, 2018; Landspítali, 2012). Í annarri kynslóð 5-HT3 viðtakahemla er lyf 

sem nefnist palonsetron og hefur það margfalt lengri helmingunartíma en lyf af fyrstu kynslóðinni eða 
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40 klst. á móti 3-9 klst. Auk þess hefur palonsetron sýnt fram á sterkari og sértækari bindisækni við 

viðtakann en rannsóknir hafa sýnt að heildarsvörun sjúklinga við palonsetron sé marktækt hærri en við 

5-HT3 viðtakahemla af fyrstu kynslóð í forvörn gegn öllum flokkum CINV (Natale, 2018). Algengustu 

aukaverkanir 5-HT3 viðtakahemla eru þá meðal annars hægðatregða og höfuðverkur. Áhyggjum hefur 

einnig verið lýst innan læknisfræðinnar af mögulegum hjarta- og æðasjúkdómum af völdum þessara 

lyfja en möguleg aukaverkun er lengt QT-bil sem ber tengingu til alvarlegra hjartsláttartruflana og 

hindrun spennuháðra brauta natríum og kalíum sem getur leitt til elektrólýtabrenglana (Natale, 2018). 

Nýtt velgjuvarnarlyf, aprepitant (Emend®), í flokki neurókínín-1 (NK1) viðtakahemla var samþykkt af 

lyfjaeftirliti árið 2003 sem dregur úr virkni efnis P með hömlun á NK1 viðtaka en síðan þá hafa fleiri lyf 

af sömu gerð komið á markað (Natale, 2018; Aapro, Carides, Rapoport, Schmoll, Zhang og Warr, 

2015). Lyf í þessum flokki vinna einna helst á seinkaðri CINV en hafa einnig reynst árangursrík í 

baráttu við bráða CINV en helstu aukaverkanir sem komið hafa fram af NK1 viðtakahömlum eru hiksti, 

þreyta, þróttleysi, hægðatregða, höfuðverkur, lystarleysi og hækkað ALT (Natale, 2018; Aapro o.fl., 

2015; Landspítali, 2012).  

Staðlaðar meðferðir við CINV innihalda því lyf úr þessum þrem flokkum, barkstera, HT-5 

viðtakahemla og NK1 viðtakahemla, en þessi samsetning hefur reynst best í forvörnum gegn CINV 

þegar mikil hætta er á ógleði og uppköstum. (Natale, 2018; Aapro o.fl., 2015; Landspítali, 2012).  

Fleiri lyf hafa reynst gagnleg við CINV en eru ekki hluti af staðlaðri forvörn og má þar nefna 

dópamín-viðtakahemla sem eru einna mest notaðir við gegnumbrotsógleði, benzódíazepín lyf á borð 

við lórazepam sem aðallega er notað samhliða annarri meðferð til þess að sporna gegn og meðhöndla 

kvíðatengda ógleði og ólanzapín, en það hefur reynst vel samhliða hefðbundinni velgjuvarnarmeðferð 

(Landspítali, 2012).  

2.4 Mat á ógleði og uppköstum  

Einungis er hægt að meta ógleði hlutlægt sem gerir það að verkum að hún er oft vanskráð og 

vanmetin en rannsókn sem gerð var á efninu leiddi í ljós að um 75% fagaðila vanmátu seinkaða ógleði 

af völdum lyfjameðferðar (Aapro, 2018). Einnig getur reynst erfitt að bera saman styrk ógleði milli 

einstaklinga þar sem ekki er víst að allir meti hana eins. Algengast er að notast sé við Visual Analog 

Scale (VAS) við mat á ógleði og meta einstaklingar þá ógleði sína á kvarðanum 0-10. Einfaldara er að 

leggja mat á uppköst en þau eru yfirleitt metin í fjölda uppkasta á ákveðnu tímabili. Áhersla er lögð á 

að meta árangur velgjuvarnar eftir hverja krabbameinslyfja- og/eða geislameðferð. 

Klínískar leiðbeiningar Landspítala innihalda matstækið MASCC sem notað er til mats á ógleði og 

uppköstum af völdum krabbameinslyfjameðferðar en þar eru sjúklingar beðnir að meta ógleði sína á 

VAS-kvarðanum auk þess sem þeir eru spurðir um fjölda uppkasta fyrstu 24 klukkustundir eftir 

lyfjameðferð og síðan 2-4 daga eftir lyfjameðferð (Landspítali, 2012). 

BC Cancer samtökin hafa einnig gefið út ítarlegar leiðbeiningar við CINV þar sem fram kemur 

hvernig má meta ógleði og uppköst sjúklinga. Samkvæmt þeim skal meta sjúkling klínískt þar sem 

tekið er mið af lífsmörkum, þyngd og þyngdarbreytingum, vökvajafnvægi, uppköstum og virkni og 

einkennamat. Þá eru einkenni sjúklings metin og skoðað hvort ógleði og uppköst hafi verið vandamál 

fyrir meðferðina eða hvort sjúklingur sé á lyfjum sem gætu valdið ógleði og uppköstum. Meta skal 
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hvenær einkennin byrjuðu og tíðni uppkasta, hvort það séu einhverjir þættir sem ýta undir eða draga 

úr ógleðinni, ef sjúklingurinn kastar upp skal meta uppköstin með tilliti til magns, litar og lyktar. Skoða 

skal svæði geislameðferðar ef við á sem og styrk einkenna meðal tilliti til þeirra áhrifa sem einkennin 

hafa á daglegt líf sjúklings, t.d. hvort næringar- og vökvainntekt sé skert, hvort sjúklingur sé með 

hægðatregðu og styrk ógleði sem sjúklingur upplifir. Einnig er mikilvægt að fara yfir hvort sjúklingur 

beri áhættuþætti fyrir CINV auk þess sem skoða skal þær velgjuvarnir sem sjúklingur er að nota eða 

hefur verið að nota og hversu árangursrík þær hafa verið fyrir sjúklinginn (Buduhan, Cashman, 

Cooper, Levy og Syme, 2018). 

2.5 Krabbameinsverkir 

Verkir eru einn algengasti fylgikvilli krabbameins en krabbameinsverkir eru aðgreindir frá verkjum af 

völdum góðkynja sjúkdóma. The International Association for the Study of Pain skilgreinir verki sem 

óþægilega, margþætta, skynjun og/eða tilfinningalega upplifun af raunverulegri eða mögulegri 

vefjaskemmd (IASP Task Force on Taxonomy, 1994). Margo McCaffrey skilgreinir verk sem það sem 

einstaklingur segir að sé verkur og er til staðar þegar viðkomandi segir að svo sé (Herr o.fl., 2011). 

Útfrá þessu er hægt að fullyrða að verkir eru huglægir og eigið mat sjúklings því mikilvægast við mat á 

verkjum (Sigríður Zoëga, 2015).  

Krabbameinsverkir eru eitt af þeim einkennum sem sjúklingar óttast hvað mest og ómeðhöndlaðir 

verkir skerða lífsgæði sjúklinga gífurlega. Verkir hafa mikil áhrif á daglegt líf með því að draga úr 

vellíðan og virkni sem og félagslegum samskiptum við fjölskyldu og vini. Rannsóknir í 

krabbameinslækningum hafa sýnt fram á sterk tengsl á milli lengri lifun og áhrifaríkrar meðhöndlunar 

verkja (Swarm o.fl., 2018).  

Læknar og hjúkrunarfræðingar gegna mjög mikilvægu hlutverki þegar kemur að mati og 

meðhöndlun verkja og því skiptir framboð á árangursríkum meðferðum höfuðmáli þegar kemur að 

verkjastillingu sjúklinga. Mat og meðhöndlun krabbameinsverkja krefst þekkingar á sviði 

krabbameinsverkja og áhrifa meinagerða á þá, kunnáttu og þjálfunar við verkjamat ásamt þekkingu á 

þeim meðferðarmöguleikum sem standa til boða, hinum ýmsu lyfjum sem og öðrum 

viðbótameðferðum (Swarm o.fl., 2018).  

Orsakir krabbameinsverkja eru margþættar, verkirnir geta orsakast af krabbameininu sjálfu, útfrá 

meinvörpum, æxlum, þrýsting á vef eða líffæri eða í kjölfar krabbameinsmeðferðar hvort sem um ræðir 

skurðaðgerð, lyfjameðferð eða geislameðferð. Einnig geta verkir verið í tengslum við aðra fylgikvilla 

eins og sýkingar eða blóðtappa eða af taugafræðilegum toga (World Health Organization, 1996). 

Gegnumbrotsverkir eru einnig algengir hjá krabbameinssjúklingum en þeir eru skilgreindir sem meðal- 

eða sár verkjaköst sem brjótast í gegn hjá sjúklingum sem annars eru vel verkjastilltir á reglubundnum 

skömmtum af ópíóíðum (Portenoy og Hagen, 1990). 

2.6 Verkjalyf við krabbameinsverkjum 

Verkjameðferð krabbameinssjúklinga getur verið flókin og margslungin en verkir eru meðal algengustu 

innlangarástæðna þessa sjúklingahóps. Verkir trufla daglegt líf og þrátt fyrir að hægt sé að verkjastilla 

í 70-90% tilfella er verkjastilling oft ófullnægjandi. Miðlungs eða miklir verkir auka sömuleiðis líkurnar á 
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öðrum hvimleiðum einkennum eins og magnleysi, ógleði og hægðatregðu (Zoëga o.fl., 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að lifun tengist góðri meðferð einkenna og að góð verkjameðferð eykur 

lífsgæði krabbameinssjúklinga og verkjameðferð er því gríðarlega mikilvægur hluti 

krabbameinsmeðferðar (Swarm o.fl., 2018; Landspítali, 2014).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnun (World Health Organization, WHO) hefur gefið út leiðbeiningar sem 

algengast er að miða við meðferðir við krabbameinsverkjum en samkvæmt stofnuninni er meðferðin 

alltaf einstaklingsbundin og sniðin að þörfum hvers einstaklings (World Health Organization, 1996; 

Stjernwärd, Colleau og Ventafridda, 1996). Samkvæmt WHO og Klínískum leiðbeiningum Landspítala 

er lagt til að byrja á parasetamóli og/eða bólgueyðandi, svokölluðum NSAID-verkjalyfjum. Ef ekki næst 

fullnægjandi verkjastilling með fyrrnefndum lyfjum ætti að bæta við veikum ópíóíðum, svo sem kódeini, 

og þar á eftir fara yfir í sterka ópíóíða eins og morfín (World Health Organization, 1996; Landspítali, 

2014). Þrátt fyrir að þessar leiðbeiningar séu ágætis viðmiðunartæki er meðhöndlun 

krabbameinsverkja töluvert flóknari og ekki hægt að alhæfa um notkun þessara þriggja flokka 

krabbameinsverkjastiga eins og mælt er með (World Health Organization, 1996).  

Klínískar leiðbeiningar Landspítalans (2014) leiðbeina um val á verkjalyfjum út frá verkjastiga WHO 

(World Health Organization, 1996). Þar kemur fram að fyrsta þrep eða vægir verkir, verkir <3 af 10 á 

NRS-kvarða, séu ábending fyrir parasetamóli og/eða NSAID og eru þau notuð sem stoðlyf í öllum 

þrepum ef engin frábending er til staðar. Í öðru þrepi þar sem verkir mælast vægir til meðalslæmir eða 

3-6 á NRS-kvarða skal ávísa veikum ópíóíðum eins og kódeini eða tramadóli til viðbótar við stoðlyf 

sem er ekki ópíóíði. Í þriðja þrepi þar sem verkir mælast meðalslæmir til mjög slæmir >6-10 á NRS-

kvarða skal gefa sterka ópíóíða eins og morfínlyf ásamt fyrrnefndum stoðlyfjum (Landspítali, 2014; 

World Health Organization, 1996).  

Heilbrigðisstarfsfólk ætti alltaf að vera vel vakandi yfir aukaverkum verkjalyfja. Algengustu 

aukaverkanir verkjalyfja eru hægðatregða þar sem notkun hægðalyfja kemur inn á móti, ógleði kemur 

fram hjá um 50% sjúklinga og þar koma velgjuvarnir sterkt inn. Syfja og ruglingur er einnig þekkt 

aukaverkun en gengur yfirleitt yfir á 3-5 dögum, ef ekki er nauðsynlegt að títra út skammta eða breyta 

um lyf. Í verstu tilfellum getur komið fram veruleg öndunarslæving þar sem jafnvel getur þurft að grípa 

til notkunar naloxone sem er mótefni gegn ópíóíðum (World Health Organization, 1996).  

2.7 Tíðni verkja krabbameinssjúklinga 

Krabbameinsverkir koma fram hjá u.þ.b fjórðungi sjúklinga með nýgreinda illkynja sjúkdóma, þriðjung 

sjúklinga í meðferð og ¾ sjúklinga með langt gengið krabbamein (Swarm o.fl., 2018). Verkir eru eitt 

algengasta og hvimleiðasta einkenni krabbameinssjúklinga og þrátt fyrir vaxandi þekkingu á 

verkjameðferð með notkun ópíóíða er algengi um 33% hjá sjúklingum eftir að krabbameinsmeðferð 

lýkur og um 67% hjá sjúklingum með langt gengið krabbamein (Zoëga o.fl., 2013). Samkvæmt van 

den Beuken-van Everdingen o.fl. (2016) sem skoðuðu tíðni krabbameinsverkja yfir síðastliðin 40 ár er 

algengi verkja um 66% hjá sjúklingum með langt genginn sjúkdóm, 55% hjá sjúklingum í 

krabbameinsmeðferð, 39% í kjölfar læknandi meðferðar og 51% hjá blönduðum hópum, þ.e. á öllum 

stigum krabbameins. Einnig eru 38% krabbameinssjúklinga með verki sem eru meðal- eða miklir verkir 

(mælast 5 eða hærra á 0-10 NRS-kvarða). Samkvæmt rannsókn Bryndísar Gestsdóttir (2009) voru 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0885392496001091?via%3Dihub#!
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70% sjúklinga í líknarþjónustu Landspítalans með verki síðustu þrjá sólarhringa fyrir innlögn og verkir 

voru þriðja algengasta einkennið. Á Landspítala reyndust verkir vera þriðja sterkasta einkenni 

krabbameinssjúklinga þrátt fyrir meðferð með sterkum verkjalyfjum (Zoëga o.fl., 2013). Í rannsókn sem 

gerð var á 23 deildum Landspítalans árið 2011 kom fram að tíðni verkja á krabbameins- og 

líknardeildum var 91% og 34% höfðu upplifað verki ≥7 á síðastliðnum sólarhring (Sigríður Zoëga o.fl., 

2012). 

2.8 Mat á verkjum  

Í klínískum leiðbeiningum Landspítala um meðferð krabbameinsverkja (2014) er fjallað ítarlega um 

mat á krabbameinsverkjum. Þar kemur fram að mikilvægt er að framkvæma ítarlegt verkjamat áður en 

meðferð hefst þar sem metin er orsök, tegund og styrkur verkja sem og áhrif þeirra á sjúklinginn. 

Leitast skal eftir að sjúklingur framkvæmi verkjamat því að það er alltaf mikilvægast (Herr o.fl., 2011). 

Við heildarmat á verkjum skal afla ítarlegra upplýsinga um verkjasögu og hafa í huga staðsetningu og 

dreifingu, styrkleika, leiðni, orsök, tegund verkja og hvaða verkjalyf sjúklingur hefur notað (Landspítali, 

2014; World Health Organization, 1996).  

Árangur verkjameðferðar skal meta reglulega með tölu- eða orðakvarða og meta árangur 

meðferðar ásamt því að endurskoða meðferðarúrræði ef þörf krefur (Sigríður Zoëga, 2015). Við 

verkjamat er nauðsynlegt að taka til greina líkamleg áhrif og birtingarmynd verkja og færni, þ.e. hvort 

verkir trufli athafnir daglegs lífs. Við mat á árangri meðferðar er mikilvægt að huga að sálfélagslegum 

þáttum eins og kvíða, geðslagi, menningarlegum áhrifum, andlegum og trúarlegum þáttum, félagslegri 

virkni, sjálfsbjargargetu og lífsgæðum (Landspítali, 2014; Sigríður Zoëga, 2015).  

2.9 Uppruni og saga CBD og THC 

Kannabisplantan er ein elsta planta sem þekkt er að notuð hafi verið í lyfjafræðilegum tilgangi í yfir 

1000 ár. Kannabisplantan á rætur að rekja til Mið-Asíu og er nefnd í flestum fornum handbókum um 

plöntulyfjafræði þar sem hún er gefin í formi tinktúru eða sem te (Klumpers og Thacker, 2018). 

Tinktúra er lyf í alkóhóllausn þar sem rætur eða blöð plöntu eru blönduð við alkóhól, glýseról eða edik 

til þess að draga fram eiginleika plöntunnar sem skila sér ekki ef notað er vatn (Britton, 2013). 

Fornleifafræðilegar rannsóknir benda til þess að plantan hafi verið ræktuð til matar og trefja frá því fyrir 

allt að 10.000 árum og eru vísbendingar um notkun kannabis sem fæðu og/eða að lyf hafi fundist í 

forn-egypskum múmíum. Einnig hafi það verið notað við útfarir og til lækninga hjá Forn-Grikkjum 

(Klumpers og Thacker, 2018). Egyptar eru taldir hafa notað kannabis sem meðferð á augum þar sem 

þeir smurðu blöndu af kannabisjurtinni yfir augun og létu liggja á yfir nótt, hugsanlega vegna 

bólgueyðandi áhrifa þess. Þetta bendir til svipaðrar nútíma notkunar þar sem kannabis hefur verið 

notað sem meðferð við gláku (Russo, 2007).  

Kannabis hefur verið tengt við trúarbrögð, sem dæmi er kannabis (bhang) í hindúasögu talið verið 

uppáhalds matur guðsins Shiva vegna orkugefandi eiginleika hans (Klumpers og Thacker, 2018) en á 

Indlandi hinu forna er bhang flokkað sem ein af fimm jurtum sem virka kvíðastillandi (Russo, 2007). Á 

Indlandi var kannabis notað bæði í læknisfræðilegum tilgangi og ekki. Félagsleg og trúarleg notkun 

þess tengdist helst hátíðinni Durga Puja en einnig í brúðkaupum og við fæðingar til þess að skapa 
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afslappað umhverfi og auka matarlyst. Notkun efnisins var þó ekki samfélagslega samþykkt í neinum 

tilgangi og voru neytendur þessi álitnir útlagar (Kalant, 2001).  

Í dag er kannabis að finna í öllu tempruðu og suðrænu loftslagi, nema í suðrænum regnskógum. Í 

hundruð ára var kannabis ræktað til trefja í stórum stíl og nýtt til iðnaðar, til þess að framleiða segl fyrir 

skip, pappír, seðla og jafnvel við fyrstu Levi’s gallabuxurnar (Klumpers og Thacker, 2018; Kalant, 

2001). Óalgengt var að það væri misnotað sem fíkniefni í vestrænum löndum og ekki var vitað um 

skynörvandi áhrif þess vegna þess að það var eingöngu ræktað vegna trefjaeiginleika þess (Klumpers 

og Thacker, 2018).   

Í Evrópu er fyrst vitað um notkun kannabis í lyfjafræðilegum tilgangi í kringum árið 1840 af írska 

lækninum William O’Shaughnessy, sem starfaði sem prófessor í efnafræði í Kalkútta á Indlandi 

(Kalant, 2001). Hann fékk efnin frá East India Trading Company frá Indlandi þar sem notkun kannabis 

var útbreidd (Klumpers og Thacker, 2018). Innleiðing hans á efninu leiddi fljótt til þess að notkun 

kannabis var tekin upp af læknum í Evrópu og Norður-Ameríku (Russo, 2007). O‘Shaughnessy notaði 

kannabis meðal annars sem meðferð við krömpum af ýmsum toga, svosem stífkrampa þar sem 

vöðvaslakandi og krampastillandi eiginleikar voru þekktir, sem meðferð við hundaæði og kóleru 

(Russo, 2007; Kalant, 2001). Ólíkt kannabisplöntum sem fundust í Evrópu innihélt indverska afbrigðið 

lífvirk efnasambönd. Áratugum saman eftir þetta naut kannabis mikilla vinsælda í Evrópu og 

Bandaríkjunum og tugir lyfjablanda voru fáanlegar og voru lyfjablöndurnar taldar stuðla að jákvæðum 

áhrifum á verki og astma, vinna gegn svefnleysi, hafa jákvæð áhrif við fæðingar og til þess að koma í 

veg fyrir fósturlát, mígreni, vinna gegn sýkingum í hálsi og fráhvörfum frá notkun ópíóða (Klumpers og 

Thacker, 2018; Russo, 2007). Lítið framboð erlendis og óáreiðanleg gæði efnisins gerðu fólki erfitt fyrir 

að útbúa áreiðanlegt lyfjaform úr kannabis.        

Kannabis er fituleysanlegt efni og því ekki hægt að nota í sprautuformi. Það hefur ekki reynst 

áreiðanlegt til inntöku um munn vegna hægs frásogs. Kannabis var sjaldan reykt á fyrri tímum nema í 

fáum tilfellum þar sem útbúnar voru kannabis sígarettur fyrir astma. Vegna þessara takmarkana, 

ásamt lagalegum hindrunum, hvarf notkun kannabis smám saman úr vestrænum lyfjaskrám eftir 1937 

þar sem notkun ópíóíða tók við hlutverki jurta kannabis (Klumpers og Thacker, 2018; Russo, 2007).  

Nútíma kannabis er yfirleitt reykt, það er talið gefa skynörvandi áhrif hratt en það skapar einnig 

hættu á ertingu í lungum. Með því að reykja THC er þó talið að einungis 10-27% af efninu nýtist þar 

sem stærsti hluti þess tapast með útöndun og sama á við um rafrettur (Russo, 2007). Kannabis til 

inntöku um munn á sér fornar rætur og er sögulega algengari lyfjagjöf en er þó talið óhentugt vegna 

þess hve seint virkni kemur fram (1-2 klst) ásamt því að efnið þarf að blandast við fitu eða tinktúru. Í 

Jamaíku hefur lengi verið þekkt að útbúa te úr kannabis en þar sem THC er fitusækið og hefur mjög 

litla leysni í vatni er talið að aðeins um 5,7% af THC skili sér í teið (Russo, 2007).  

Þrátt fyrir að kannabis hafi langa sögu um læknisfræðilega notkun, bæði við hefðbundnar og 

vestrænar lækningar, dró verulega úr notkun þess snemma á 20. öldinni þar sem því var skipt út fyrir 

stöðugri, áreiðanlegri og árangursríkari lyf. Öflugar, tilbúnar afleiður efnisins og uppgötvun 

kannabínóíðaviðtaka í mannslíkamanum hafa þó endurvakið áhuga vísindamanna á mögulegum 

læknisfræðilegum tilgangi (Kalant, 2001).  
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2.10 Lífeðlisfræðileg uppbygging CBD og THC 

Cannabis sativa L. er tvíkynja planta en flestir efnafræðilegir þættir plöntunnar eru framleiddir af 

kvenkyns afbrigðinu, þar á meðal kannabínóíðar (CBD) og THC sem eru aðalefnin sem notast er við í 

lyfjafræðilegum og öðrum tilgangi (Klumpers og Thacker, 2018). Þegar plantan er pressuð kemur 

einnig fram mjög nærandi olía úr hampfræinu sem inniheldur omega-3 fitusýrur eins og finnast í lýsi 

(Russo, 2007). Umdeilt er hvaða flokkunarfræði á að nýta til þess að flokka kannabisplöntuna, deilt 

hefur verið um grasafræði, lyfjafræði, landfræðilega eða erfðafræðilega flokkun. Samkvæmt American 

Herbal Pharmacopoeia ber að flokka kannabis undir lyf upprunnin úr grasafræði (Klumpers og 

Thacker, 2018). Í kirtilhárum kannabisplöntunnar myndast virk efnasambönd, þar á meðal 

kannabínóíðar. Þeir eru unnir úr fitusamböndum sem finnast í kannabisplöntunni en mannslíkaminn 

myndar einnig kannabínóðaefni sem kallast endókannabínóíðar (Klumpers og Thacker, 2018). 

Ættvkíslir kannabisplöntunnar skiptast í Cannabis indica, Cannabis sativa (upprunnar frá Suður-Asíu) 

og Cannabis ruderalis (upprunnin úr Mið-Rússlandi) (Klumpers og Thacker, 2018).    

Í Δ-9 tetrahydrocannabinol (THC) má finna helsta vímugjafa kannabisplöntunnar en CBD er ekki 

talið valda vímu (Klumpers, 2018; World Health Organization, 2017). Til viðbótar við 

vellíðunartilfinningu sem fylgir THC hefur efnið einnig verkjastillandi, segavarnandi og bólgueyðandi 

áhrif ásamt því að verka sem andoxunarefni (Kramer, 2014). Þrátt fyrir að talið sé að CBD sé ekki 

vímugjafi í sjálfu sér hefur það eiginleika sem draga úr kvíða og geðrofseinkennum ásamt því að hafa 

krampastillandi virkni og getur unnið gegn sumum vímuáhrifum THC (World Health Organization, 

2017). Þessi krampastillandi áhrif eru talin vera sá þáttur sem gerir CBD verkjastillandi.  

Í mannslíkamanum eru tveir viðtakar sem virku efnin í kannabis setjast á og nefnast CB1 og CB2. 

CB1-viðtakinn hefur áhrif á hreyfigetu, hugsun, samhæfingu, matarlyst, skammtímaminni, verkjasvörun 

og ónæmisfrumur en CB2-viðtakinn hefur víðtækari áhrif, þar á meðal á meltingarkerfið, nýrun, lifrina, 

æxlisvöxt, ónæmiskerfið, öndunarfærin og hjarta- og æðakerfið (Russo, 2007). Kannabisplantan 

inniheldur mörg skynörvandi efni en helsti vímugjafi plöntunnar er Δ-9 tetrahydrocannabinol (THC) og 

hefur það örvandi áhrif á CB1- og CB2-viðtakana. Efnaskiptaafurð THC nefnist kannabínól (CBN) og 

hefur það einnig skynörvandi áhrif en þó ekki jafn mikil og THC. Aðrar afurðir kannabisplöntunnar eða 

svokallaðir kannabínóíðar hafa aðra eiginleika en gefa ekki skynörvandi áhrif (Russo, 2007; Kalant, 

2001). Tvær tegundir kannabínóíða eru samþykktar af FDA (U.S Food and Drug Administration) í 

Bandaríkjunum og má ávísa löglega, dronabinol og nabilone en þau lyf sem fáanleg eru verða nánar 

útlistuð hér fyrir neðan.  

Nabiximols (Sativex®) er munnúði unninn úr kannabis og inniheldur bæði Δ-9 

tetrahydrocannabinol (THC) og kannabidíól (CBD) í jöfnu hlutfalli (World Health Organization, 2017). 

Lyfið er fáanlegt í Bandaríkjunum í gegnum klínískar rannsóknir en er notað í Kanada og Bretlandi 

sem meðferð við krömpum hjá MS-sjúklingum og við verkjum (Kramer, 2014). 

Nabilone (Cesamet®) inniheldur tilbúna afurð af THC og hefur verið notað í Vestur-Evrópu og 

Kanada í yfir 20 ár. Nabilone er samþykkt af FDA (U.S Food and Drug Administration) til notkunar fyrir 

ógleði og uppköst af völdum lyfjameðferðar (Maida, Ennis, Irani, Corbo og Dolzhykov, 2008). Lyfið 

hefur mest verið rannsakað í tengslum við ógleði af völdum krabbameinslyfjameðferðar (CINV) 

(Kramer, 2014) 
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Dronabinol er tilbúið form af THC sem líkir eftir verkum náttúrulegs Cannabis sativa L. og virkjast í 

miðtaugakerfinu af kannabínóíðaviðtökum (CB). Lyfið hefur svipuð áhrif á CB1- og CB2-viðtaka en 

CB1-viðtaki er fyrst og fremst ábyrgur fyrir matarlyst sem örvast þegar hann er virkjaður (Russo, 

2007). Dronabinol virkar þannig beint á stjórnstöðvar ógleði og uppkasta í heilanum og eykur þannig 

matarlyst ásamt því að koma í veg fyrir uppköst. Lyfið hefur aðallega verið rannsakað í þessum 

tilgangi og er samþykkt af FDA (U.S Food and Drug Administration) í þessum tilgangi. Þar að auki 

hefur dronabinol áhrif á skynjun, líkamleg og vitsmunaleg áhrif (Badowsky og Yanful, 2018; Kramer, 

2014).  

Mikill ágreiningur er innan heilbrigðisstétta um það hvort leyfa ætti notkun kannabislyfja. Þessvegna 

er mikilvægt að skoða niðurstöður rannsókna á þessum lyfjum til þess að afla þekkingar um áhrif 

þeirra. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum CBD og THC á fylgikvilla krabbameins og 

niðurstöður þeirra verða rýndar í þessu verkefni og verkun þeirra eða skaðsemi metin. 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Markmið og tilgangur 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar er að skoða og samþætta niðurstöður rannsókna sem hafa 

fjallað um áhrif CBD og THC á fylgikvilla krabbameins og krabbameinsmeðferðar eins og verki, ógleði 

og uppköst. Efnin CBD og THC voru skoðuð með tilliti til þeirra áhrifa sem þau hafa á þessa fylgikvilla 

krabbameins en einnig metin til samanburðar við önnur lyf, svo sem velgjulyf og ópíóíða. 

3.2 Aðferðafræði 

Um er að ræða fræðilega samantekt til þess að skoða áhrif CBD og THC á einkenni krabbameins, svo 

sem verki, ógleði og uppköst. Leitað var kerfisbundið í helstu gagnagrunnum með fyrirfram ákveðnum 

leitarorðum. Niðurstöður leitarinnar voru síðan metnar af höfundum og þær rannsóknir sem stóðust 

inntökuskilyrði valdar inn í verkefnið.  

3.3 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Við leit á rannsóknum voru gagnagrunnarnir Pubmed og Scopus notaðir og fór leitin fram í janúar og 

febrúar 2020. Notast var við megindlegar rannsóknir þar sem kannabisefni voru borin saman við 

lyfleysu eða önnur lyf, svo sem velgjulyf eða ópíóíða. Inntökuskilyrðin voru að rannsóknirnar beindust 

að krabbameinssjúklingum með langt genginn sjúkdóm og sem glímdu við krabbameinsverki og/eða 

ógleði og uppköst af völdum krabbameinsmeðferðar (CINV). Aðeins var notast við rannsóknir frá 

árunum 2010-2020. Eingöngu var notast við greinar á ensku. Útilokunarskilyrði voru rannsóknir á 

einstaklingum með verki ótengda krabbameini og rannsóknir gerðar á einstaklingum undir 18 ára. 

Eigindlegar rannsóknir og fræðilegar samantektir voru sömuleiðis útilokaðar. 

3.4 Efnisleit og leitarorð 

Leitarorð við heimildaleit í PubMed og Scopus voru CBD, THC, cannabinoid, dronabinol og nabilone 

og voru efnisorðin tengd við leitarorðin cancer, CINV, nausea, vomiting, cancer, chemotherapy og 

cancer-related pain.  
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Tafla 1. Scopus takmarkanir: Humans, Articles in English, frá janúar 2010 til febrúar 2020. 

Leit Leitarorð Fjöldi Titlar Útdrættir 

1 Cancer AND CBD OR THC 169 8 5 

2 Chemotherapy AND CBD OR THC 39 4 1 

3 Cancer related pain AND CBD OR THC 9 2 2 

4 CINV AND THC OR CBD 7 5 2 

= Samtals 224 19 10 

 

  

 
 

 

Tafla 2. Pubmed takmarkanir: Humans, Articles in English, Clinical trial, frá janúar 2010 til 
febrúar 2020. 

Leit Leitarorð Fjöldi Titlar Útdrættir 

1 Cancer related pain AND CBD 3 1 1 

2 Cancer related pain AND THC 11 6 6 

3 Cancer AND CBD 14 1 1 

4 Cancer AND THC 15 9 8 

5 Cancer AND nausea AND THC 3 2 1 

6 CINV AND THC 2 2 1 

7 Chemotherapy AND CBD 59 2 1 

8 Chemotherapy AND THC 167 10 6 

9 Cancer AND nabiximols 5 4 4 

10 Cancer AND cannabis 10 3 3 

= Samtals 289 41 32 

Eftir skimun á útdráttum og útilokun tvítekinna greina voru samtals 

eftir 

2 
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Eftir skimun á útdráttum og útilokun tvítekinna greina voru 

samtals eftir 

9 

 

3.5 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Leitir í PubMed og Scopus skiluðu samtals 513 niðurstöðum. Þegar búið var að skima titla og taka út 

tvítekningar innan og á milli gagnabankanna voru 41 útdráttur eftir. Höfundar lásu saman yfir 

greinarnar með tilliti til inntöku- og útilokunarskilyrða og eftir stóðu 23 greinar. Greinar sem stóðust 

inntökuskilyrði voru samtals níu en þær greinar sem voru útilokaðar fjölluðu ekki um verki 

krabbameinssjúklinga og í einhverjum þeirra var um að ræða þátttakendur sem voru undir 18 ára aldri. 

Niðurstöður heimildaleitar má sjá í flæðiriti (sjá mynd 1.). 

Til þess að fá yfirsýn yfir innihald rannsóknargreinanna var útbúin tafla þar sem fram komu 

upplýsingar um titla greina, höfunda, birtingu, tilgang, aðferðir, mælitæki, niðurstöður, styrkleika og 

veikleika greinanna (sjá fylgiskjöl). 
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Samtals greinar Scopus: 224 
Samtals greinar PubMed: 289 

(n = 513) 

Sk
im

u
n

 
Sa

m
þ

yk
ki

 
H

æ
fn

i 
A

u
ð

ke
n

n
in

g 

Greinar sem eftir stóðu þegar búið var að 
skima út frá titlum og taka út tvítekningar 

(n= 41) 

Útdrættir voru skimaðir af tveimur aðilum og voru 
þeir metnir út frá inntöku- og útilokunarskilyrðum  

(n=41) 

 
(n =   ) 

Greinar sem voru útilokaðar 
eftir lestur útdráttar 

(n =18) 

Greinar í fullri lengd sem 
voru lesnar 

(n = 23) 

Greinar í fullri lengd sem 
voru útilokaðar 

(n = 11) 

Greinar sem stóðust 
inntökuskilyrði 

(n = 9) 

 

 

Mynd 1. PRISMA flæðirit við leit og greiningu heimilda (Moher o.fl., 2009).  

 

 

4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður fræðilegs yfirlits 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður þeirra níu rannsóknargreina sem stóðust inntökuskilyrði 

þessarar fræðilegu samantektar. Leitast er eftir því að svara rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif 

CBD og THC á fylgikvilla krabbameins og krabbameinsmeðferðar eins og verki og ógleði?  

Niðurstöður voru flokkaðar í fjóra kafla, eftir áhrifum CBD og THC á verki krabbameinssjúklinga, 

áhrifum CBD og THC á ýmis einkenni krabbameinssjúklinga, áhrifum á ógleði og uppköst 

krabbameinssjúklinga og áhrifum á næringarástand og lífsgæði. 
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4.2 Áhrif CBD og THC á verki krabbameinssjúklinga 

Johnson o.fl (2010) rannsökuðu áhrif, þolanleika og öryggi við notkun CBD og THC á 

krabbameinssjúklinga með illviðráðanlega krabbameinstengda verki þrátt fyrir notkun ópíóíða. 

Rannsóknin var tvíblind, slembiröðuð samanburðarrannsókn með lyfleysu og fór fram á tveggja vikna 

tímabili. Samtals tóku 177 sjúklingar þátt sem glímdu við ófullnægjandi verkjastillingu á 

krabbameinstengdum verkjum og var þeim slembiraðað í þrjá hópa til þess að skera úr hvort blanda af 

CBD og THC veitti öðruvísi verkun en THC einungis samanborið við lyfleysu. THC:CBD-hópur (n=60), 

THC blanda (n=58) og samanburðarhópur sem fékk lyfleysu (n=59). Efnin voru gefin í formi munnúða 

þar sem THC:CBD-blandan innihélt 2,7 mg af THC og 2,5 mg af CBD í hverjum skammti en THC-

blandan innihélt 2,7 mg af THC. Sjúklingar skömmtuðu sér sjálfir eftir þörfum en miðað var við 8-12 

skammta á dag. Hámark var átta skammtar á þremur klukkustundum eða 48 skammtar yfir sólarhring 

en fyrsta vikan fór í að ákvarða einstaklingsbundinn daglegan skammt þátttakenda út frá áhrifum, 

þolanleika og hámarksskammti. Hjá THC:CBD-hópnum var meðaltal skammta eftir fyrstu vikuna 8,75 

skammtar á dag, 8,34 hjá THC hóp og 9,61 hjá samanburðarhóp. Þátttakendur fylltu út dagbók þar 

sem áhrifin voru metin með NRS-verkjakvarðanum þrisvar sinnum á dag, á morgnana, í hádeginu og 

um kvöldið fyrir svefn. Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta gæði svefns, ógleði, minni, 

einbeitingu og matarlyst á NRS sem og þau verkjalyf sem notuð voru við gegnumbrotsverkjum og skrá 

í dagbókina. Cancer Quality of Life Questionnaire-C30 (QLQ-C30) er spurningalisti sem varðar fólk 

með krabbamein þar sem einstaklingar meta líkamleg, sálræn, vitræn og félagsleg einkenni sem og 

lífsgæði sín og var lagður fyrir þátttakendur í byrjun og í lok rannsóknarinnar. Alls luku 144 

meðferðinni, 48 í THC:CBD-hópnum, 45 í CBD-hópnum og 51 í samanburðarhópnum. Besti 

árangurinn náðist hjá THC:CBD-hópnum þar sem dró úr verkjum og var það marktæk minnkun. Í 

THC:CBD-hóp upplifðu 43% sjúklinga dvínun verkja samanborið við samanburðarhópinn. THC-

hópurinn sýndi ekki fram á tölfræðilega marktæka dvínun verkja. Síðustu þrjá daga rannsóknarinnar 

var notkun sterkra ópíóða við gegnumbrotsverkjum skoðuð hjá 59 (33%) þátttakendum, af þeim voru 

13 (22%) sem juku skammta sína og 12 (20%) sem drógu úr þeim. Algengast var að 

samanburðarhópur jyki við skammtana sína en sjaldnast hjá THC:CBD-hóp og var það tölfræðilega 

marktækt. Matarlyst metin á NRS-kvarða sýndi bætta matarlyst hjá samanburðarhóp en minnkaða hjá 

bæði THC:CBD-hóp og THC-hóp. QLQ-C30 sýndi marktæka versnun á ógleði og uppköstum hjá 

THC:CBD-hóp en ekki hjá THC-hóp samanborið við samanburðarhóp. Almennt þoldu þátttakendur 

efnin vel og engar alvarlegar aukaverkanir komu fram við rannsóknina. 

Johnson o.fl. (2013) framkvæmdu eftirfylgnirannsókn á langtímaöryggi og þolanleika á THC:CBD- 

og THC-munnúða hjá sjúklingum með krabbameinstengda verki og verkjalyfjaþol gegn sterkum 

ópíóíðum. Samtals tóku þátt 43 sjúklingar með illviðráðanlega krabbameinstengda verki og 

ófullnægjandi verkjastillingu þrátt fyrir langvarandi skömmtun ópíóíða. Skilyrði fyrir þátttöku var að þeir 

hefðu tekið þátt í fyrrnefndri rannsókn Johnson o.fl. árið 2010. Sjúklingar gáfu sér sjálfir munnúða með 

THC og CBD (n=39) eða THC munnúða (n=4) til þess að draga úr einkennum eða hámarksskammti 

verkjalyfja. Skammtarnir voru reglulega endurskoðaðir með tilliti til öryggis, þolanleika og klínísks 

ávinnings. Til þess að meta öryggi og þol langvarandi meðferðar með THC:CBD eða THC voru 

þátttakendur heimsóttir og skimaðir 7-10 dögum eftir að fyrri rannsókn lauk, á fjögurra vikna fresti á 
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meðan á rannsókninni stóð og við lok rannsóknarinnar. Í hverri heimsókn voru upplýsingar skráðar 

varðandi aukaverkanir, lífsmörk, niðurstöður blóðrannsókna, mat á verkjum og allar læknisfræðilegar 

breytingar á aðstæðum og núverandi skammti af rannsóknarlyfinu. Í hverri heimsókn voru einnig lagðir 

fram QLQ-C30 og Brief Pain Inventory Short-Form spurningalistarnir. Brief Pain Inventory (BPI-SF) er 

stuttur spurningalisti þar sem einstaklingar meta einkenni sín á skalanum 0-10 eftir styrk. Þar sem 

þetta var ekki samanburðarrannsókn voru engin tilgátupróf framkvæmd og tölfræðin því lýsandi. 

Meðaltími meðferðarinnar hjá CBD:THC-hópnum var 25 dagar, minnst tveir dagar og mest 579 dagar. 

Hjá THC-hópnum var meðaltími meðferðarinnar 151 dagur, fimm dagar, minnst fjórir dagar og mest 

657 dagar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar var greint frá þeim aukaverkunum sem komu fram meðan á 

meðferðinni stóð en algengustu aukaverkanir hjá CBD:THC-hópnum voru svimi, ógleði, uppköst, 

munnþurrkur, svefnhöfgi og rugl. Aðeins fjórir sjúklingar notuðu THC-úðann og þar komu fram þrjár 

aukaverkanir sem voru svimi, höfuðverkur og tímabundin minnisskerðing hjá tveimur sjúklingum. 

Rannsóknin sýndi fram á að einstaklingar þola langtíma notkun á THC og CBD yfirleitt vel. Verkun 

efnanna var metin út frá meðaltali BPI-SF og samkvæmt niðurstöðum spurningalistans sýndu 

þátttakendur THC:CBD-hópsins fram á dvínun verkja í hverri heimsókn. QLQ-C30 sýndi einnig fram á 

bættan svefn, minni þreytu og betri verkjastillingu. Ekki var hægt að sýna fram á að langvarandi 

notkun THC:CBD úða hefðu skaðleg áhrif. Ennfremur leituðust sjúklingar sem héldu áfram að nota 

rannsóknarlyfið ekki eftir að auka við skammta sína af þessu eða öðrum verkjalyfjum með tímanum, 

sem bendir til þess að það að bæta kannabisefnum við verkjameðferð krabbameinssjúklinga geti haft 

gagnlegan ávinning. Ekki er gott að túlka mat á virkni þar sem ekki er um samanburðarrannsókn að 

ræða. 

Áhrif kannabínóíðamunnúða sem meðferð við krabbameinsverkjum í kjölfar 

krabbameinslyfjameðferðar voru rannsökuð í tvíblindri samanburðarrannsókn Lynch, Cesar-Rittenberg 

og Hohmann (2014). Rannsóknin var gerð í Halifax í Kanada og tóku 18 sjúklingar þátt með sögu um 

þekkta verki af völdum krabbameinslyfjameðferðar og luku 16 þátttakendur við rannsóknina. Notast 

var við NRS-kvarða við mat á styrk verkja þar sem skalinn var frá 0-11 og 0 merkir enginn verkur en 

11 versti mögulegi verkur. Skilyrði fyrir þátttöku var að þátttakendur hefðu haft viðvarandi verki í þrjá 

mánuði eftir að hafa lokið við lyfjameðferð með lyfjunum paxclitaxel, vin-cristine eða cisplatin. Einnig 

þurfti meðalstyrkur verkja að hafa mælst >4 á 11 stiga NRS-tölukvarða yfir sjö daga tímabil. Í 

nabiximolshóp voru (n=9) og einnig í lyfleysuhóp (n=9). Tilraunalyfið var nabiximols, munnúði gerður 

úr kannabínóðum og er hann blanda af THC og CBD, minniháttar kannabínóðum og terpentínum. 

Einnig innihélt úðinn ethanól, propýlglýkól hjálparefni og piparmyntubragðefni. Samanburðarhópurinn 

fékk munnúða í pakkningum sem útlitslega voru alveg eins, efnið svipað á litinn og með 

piparmyntubragðefni. Fyrstu vikuna stilltu þátttakendur inn sína skammta með því að byrja á einum 

skammti fyrir svefn fyrsta kvöldið og auka svo um 1-2 skammta á dag þar til verkjastilling næðist, 

þátttakendur voru þó beðnir um að fara ekki yfir 12 skammta á dag. Þessa viku fylltu þátttakendur út 

NRS-PI daglega. Þegar fullnægjandi fjölda skammta hafði verið náð héldu þátttakendur þeim fjölda 

skammta næstu fjórar vikurnar þar sem NRS-stig þeirra voru metin og skráð niður á tveggja vikna 

fresti. Meðaltal skammta á dag var átta skammtar á dag hjá meðferðarhóp og 11 skammtar á dag hjá 

samanburðarhópnum. Við upphaf rannsóknar mældust meðalstig NRS allra þátttakenda 6,75. Á miðju 
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tímabili meðferðarinnar lækkuðu meðalstig NRS í 5,5 stig hjá meðferðarhóp en niður í 6,31 stig hjá 

samanburðarhóp. Í lok fjögurra vikna meðferðar mældust meðalstig NRS 6 hjá meðferðarhóp en 6,38 

hjá samanburðarhóp. Þegar meðferðarhópur og samanburðarhópur voru bornir saman í lokin var ekki 

tölfræðilega marktækur munur á NRS-PI-stigum hópanna. Þar sem úrtakið var lítið voru niðurstöður 

ekki tölfræðilega marktækar en sú staðreynd að fimm þátttakendur fundu fyrir klínískt marktækri 

minnkun á verkjum bendir til þess að áhugavert væri að framkvæma stærri samanburðarrannsókn á 

tilteknum sjúklingahóp. Lyfjafræðilegar aukaverkanir komu fram hjá flestum þátttakendum en voru 

mildar og skammvinnar og leiddi hvorki til þess að lyfjameðferð væri hætt eða að þeir hættu í 

rannsókninni. Helstu aukaverkanirnar voru þreyta, svimi, munnþurrkur og ógleði. Þeir þátttakendur 

sem luku við rannsóknina fengu að taka þátt í viðbótarrannsókn þar sem þeir fengu nabiximols til 

notkunar í allt að sex mánuði. Tíu manns kusu að taka þátt í henni og lækkuðu meðalstig NRS úr 6,9 í 

5 yfir þriggja mánaða tímabil og niður í 4,2 stig eftir sex mánuði. Meðalskammtur hjá þátttakendum var 

4,5 skammtar á dag með spönn frá 2-10 skammtar á dag. Lítið var um aukaverkanir í þessum 

viðbótarfasa. 

Rannsókn Pritchard o.fl.  sem gerð var árið 2019 kannaði áhrif á notkun THC samhliða notkun 

ópíóíða samanborið við notkun á ópíóíðum einungis. Rannsóknin var afturvirk (e. retrospective cohort 

study) þar sem gögnum var safnað úr rafrænum sjúkraskrám frá PCC (Palliative Care Clinic) sem er 

sérhæfð líknandi heilsugæsla. Um var að ræða 83 krabbameinssjúklinga í líknandi meðferð sem nýttu 

sér þjónustu PCC. Hópnum var skipt í tvennt, annars vegar hóp sem notaði ópíóíða sem verkjastillingu 

og hinsvegar hóp sem notaði bæði ópíóíða og kannabis, nánartiltekið THC en notkun þess var greind 

út frá þvagprufum sjúklinga. 61 þátttakandi var í ópíóíðahóp og 22 í ópíóíða:THC-hóp. Árangurinn var 

metinn með MEDD (morphine equivalent daily dose) en MEDD segir til um stærð skammts af morfíni 

sem viðkomandi notar á sólarhring. Út frá MEDD var skoðað hvort þörfin fyrir morfínlyf jykist eða 

minnkaði með notkun THC. Gögnum var safnað úr rafrænum sjúkraskrám frá PCC frá tímabilinu 

október 2014 til október 2017. Báðir hóparnir sýndu hækkun á MEDD-skala en ópíóíðahópurinn sýndi 

marktækt meiri hækkun, eða 28,8 mg morfín á MEDD-skalanum þessa 84 daga samanborið við 

ópíóða:THC-hópinn sem jókst um 10,8 mg. Þörfin fyrir morfínlyf, mæld með MEDD, var 25% meiri hjá 

ópíóíðahópnum en einungis um 7,5% hjá ópíóða:THC-hópnum. Grunnlína MEDD var hærri hjá 

ópíóða:THC-hópnum í byrjun. Talsverðar takmarkanir voru við þessa rannsókn, þar á meðal afturvirk 

gagnagreining og stærð úrtaksins. Yfir þessa 180 daga voru margir sjúklingar sem ekki var hægt að 

greina vegna þess að þeir mættu ekki í eftirfylgni, voru fluttir á líknardeild eða létust. Ekki gafst 

tækifæri til þess að greina áhrif THC nákvæmlega en stærri og öflugri rannsókn gæti prófað þessa 

tilgátu í framtíðinni út frá grunneinkennum sjúklinga.    

Rannsókn Lichtman (2018) leitaðist eftir að skoða áhrif nabiximols (Sativex®), sem er blanda af 

CBD og THC, sem viðbótarlyfjameðferð í meðferð krabbameinssjúklinga með illviðráðanlega 

krabbameinsverki. Lyfið var gefið í formi munnúða en hver úði inniheldur 2,5 mg af CBD og 2,7 mg af 

THC. Alls tóku 114 rannsóknarmiðstöðvar þátt í Bandaríkjunum, Belgíu, Bretlandi, Búlgaríu, Eistlandi, 

Lettlandi, Litháen, Póllandi, Rúmeníu, Tékklandi, Ungverjalandi og Þýskalandi. Rannsóknin var þriðji 

áfangi af tvíblindri samanburðarrannsókn sem fór fram yfir fimm vikna tímabil. Þátttakendur voru 

krabbameinssjúklingar með langt gengið krabbamein sem höfðu sýnt fram á meðalstyrkleika verkja á 
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bilinu 4-8 á NRS-verkjakvarða þrátt fyrir lyfjameðferð með ópíóðum. 397 þátttakendur uppfylltu skilyrði 

fyrir þáttöku eftir skimanir og var þeim var slembiraðað í tvo hópa, nabiximols-hóp (n=199) og 

samanburðarhóp (n=198). Í nabiximols-hópnum sögðu sig úr rannsókninni 58 sjúklingar og 48 

sjúklingar í samanburðarhóp. Helsta ástæðan fyrir úrsögn var atburðir sem tengdust undirliggjandi 

krabbameini eða aukaverkanir eins og ógleði. Í heildina luku 141 sjúklingur úr nabiximols-hóp og 150 í 

samanburðarhóp við rannsóknina. Í báðum hópum var meðaltal tímabil langvarandi verkja 1,7 ár með 

meðal NRS-stig verkja upp á 5,6 af 10 mögulegum. Meðalneysla á ópíóíðum var 186-193 mg á dag. 

Þátttakendur ákvörðuðu fjölda skammta yfir fyrstu tvær vikurnar og héldu svo þeim skömmtum yfir 

þriggja vikna tímabil. Í fyrstu viku meðferðar var meðaltal skammta á dag 3,7 í nabiximols-hópnum og 

3,8 hjá samanburðarhóp. Næstu fjórar vikurnar stækkuðu skammtarnir og voru að meðaltali 7,3 

skammtar á dag hjá nabiximols-hópi og 6,4 skammtar hjá samanburðarhóp. Að meðaltali voru fleiri 

sjúklingar í samanburðarhópnum sem notuðust við meira en sex skammta á dag yfir allt 

rannsóknartímabilið. Þar sem verkunin sýndi ekki veruleg jákvæð áhrif af nabiximols var tölfræðileg 

marktækni ekki metin fyrir það. Nabiximols-hópur sýndi hærri stig á SGIC (subject global impression of 

change), PGIC (patient global impression of change) og PSQ-kvarða (patient satisfaction 

questionnaire). Nabiximols hafði tölfræðilega yfirburði yfir samanburðarhóp í tveimur af þremur 

lífsgæðamælitækjum eftir þrjár vikur og á öllum lífsgæðamælitækjum eftir fimm vikur. Rannsóknin 

sýndi þó ekki fram á jákvæð áhrif nabiximols samanborið við lyfleysu í meðaltali stiga á NRS-

verkjakvarða.      

Árið 2012 var gerð tvíblind samanburðarrannsókn þar sem Portenoy o.fl. skoðuðu áhrif og öryggi 

kannabislyfsins nabiximols á illviðráðanlega krabbameinsverki. Nabiximols er kannabislyf í formi 

munnúða en hver úði inniheldur 2,5 mg CBD og 2,7 mg THC. 263 krabbameinssjúklingar kláruðu 

rannsóknina en þátttakendur þurftu að vera fullorðnir krabbameinssjúklingar með króníska, 

meðalslæma eða slæma verki á bilinu 4-8 á NRS-kvarðanum, þrátt fyrir hámarksskammt ópíóíða. 

Þátttakendum var skipt í fjóra hópa eftir því hvort þeir ættu að nota lágan skammt (1-4 úðar/dag), 

miðlungs skammt (6-10 úðar/dag), háan skammt (11-16 úðar/dag) eða lyfleysu. Þátttakendur fengu 

eina viku til þess að komast upp í hámarksskammt þess hóps sem þeir voru settir í og notuðu síðan 

sama skammt nabiximols eða lyfleysu í fjórar vikur ef engar aukaverkanir komu upp. Samskipti við 

símsvara áttu sér stað daglega þar sem þátttakendur voru beðnir að svara spurningum á NRS-

kvarðanum varðandi meðal verki síðastliðinn sólarhring, mestu verki síðastliðinn sólarhring og hvernig 

þeir sváfu nóttina áður. Einnig voru þeir spurðir hvað þeir höfðu notað marga úða frá síðasta símtali og 

hvort þeir hefðu þurft á auka verkjalyfjum að halda. Einnig var QLQ-C30 spurningalisti varðandi 

lífsgæði auk Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF) lagður fyrir þátttakendur í upphafi og við lok 

meðferðarinnar. Áberandi var að þátttakendur reyndust ekki vera að nota eins marga úða daglega og 

leyft var en í lok meðferðarinnar voru einungis 62,2% af háskammta hópnum að nota 11-16 úða á dag. 

Niðurstöður sýndu bestan árangur hjá hópunum sem fengu lágan eða meðalstóran skammt þegar 

kom að meðalstyrk verkja en ekki var marktækur árangur hjá hópnum sem fékk háan skammt 

nabiximols. Hjá lágskammtahópnum þar sem þátttakendur notuðu 1-4 skammta á dag minnkuðu verkir 

að meðaltali um 1,5 stig á 11 stiga NRS-kvarða samanborið við lyfleysuhóp sem lækkaði um 0,8 stig 

að meðaltali. Til þess að meta vikulega þróun í breytingu á verkjum, voru vikulegir meðalverkir bornir 
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saman á meðal hópa. Í lágskammtahópnum kom mesta meðalbreyting verkja fram á fimmtu viku þar 

sem stigin voru 1,4 lægri en meðalverkir í upphafi (5,8). Á sama tíma sýndi lyfleysuhópur minnkun um 

0,8 stig frá meðalverkjum í upphafi (5,7). Á fimmtu viku sýndi miðskammtahópurinn minnkun um 1,2 

stig frá upphaflegum meðalverkjum samanborið við lyfleysuhóp þar sem verkir minnkuðu um 0,36 stig. 

Engar breytingar komu fram á milli háskammtahóps og lyfleysuhóps. Verstu verkir hvern sólahring 

voru einnig skoðaðir á milli meðferðarhópa. Við lok meðferðar sýndu niðurstöður árangur af 

meðferðinni. Eins og fyrri niðurstöður leiddu í ljós varð mesta bætingin hjá lágskammtahópnum sem 

sýndi fram á 1,6 stigum lægri verki við lok rannsóknarinnar en í upphafi. Niðurstöður BPI-SF sýndu 

engan áberandi mun á verkun nabiximols milli meðferðarhópa. QLQ-C30 sýndi að meðferð með 

nabiximols hafði lítil áhrif á lífsgæði. Meðferð með nabiximols sýndi fram á neikvæð áhrif á 

vitsmunalega getu en auk þess upplifði stórt hlutfall þátttakenda ógleði og uppköst af völdum 

nabiximols, þá mest í háskammtahópnum.  

4.3 Áhrif á ýmis einkenni krabbameinssjúklinga 

Ábendingar fyrir gjöf kannabis í læknisfræðilegum tilgangi voru skoðaðar meðal ísraelska 

krabbameinssjúklinga í rannsókn Waissengrin, Urban, Leshem, Garty og Wolf (2015). Rannsakendur 

leituðust eftir því að skoða ábendingar fyrir gjöf kannabis til krabbameinssjúklinga og var ávinningur 

þess metinn með nákvæmum spurningalistum auk þess sem horft var til þess hversu margir 

endurnýjuðu kannabisleyfi sitt eftir ákveðinn tíma. Allir krabbameinssjúklingar á háskólasjúkrahúsinu í 

Tel Aviv (The Sheba Medical Center) fengu leyfi fyrir notkun kannabis frá október 2010 til september 

2011 og voru teknir inn í rannsóknina en blóðmeinasjúklingar og börn voru útilokuð. Alls fengu 279 

sjúklingar leyfi fyrir notkun kannabis og var meðalaldur þátttakenda 60 ár, á aldursbilinu 19-93 ára. 

84% þeirra voru með dreifðan sjúkdóm (metastatic disease) eða 234 þátttakendur. Einum mánuði eftir 

að rannsóknin hófst voru 113 þátttakendur enn á lífi og að nota kannabis en af þeim svöruðu 69 (61%) 

nákvæmum spurningalista ætluðum til þess að meta ávinning kannabis fyrir krabbameinssjúklinga. 

Þegar sex mánuðir voru liðnir af rannsókninni voru 151 þátttakandi á lífi, óháð því hvort þeir væru enn 

að nota kannabis en af þeim endurnýjuðu 70 manns kannabisleyfi sitt. Endurnýjun kannabisleyfisins 

var algengara meðal yngri þátttakenda, þeirra sem höfðu dreifðan sjúkdóm og voru einungis að fá 

stuðningsmeðferð. Langflestir þátttakendur notuðu kannabis með reykingum og af þeim sem svöruðu 

spurningalistanum sem lagður var fram eftir einn mánuð upplifðu 70% minni verki en áður. 70% 

upplifðu bætta almenna líðan, 60% fundu fyrir bættri matarlyst, helmingur upplifði minni ógleði og 

uppköst (CINV) og 44% töldu sig minna kvíðin en áður. Á heildina litið sögðu 83% svarenda að 

kannabis hefði reynst þeim mjög gagnlegt. Aukaverkanir af kannabis voru einnig skoðaðar í 

spurningakönnuninni en 62% svarenda fundu engar aukaverkanir. Helstu aukaverkanir sem komu 

fram vegna kannabis voru þá þreyta (20,3%) og svimi (18,8%). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

þrátt fyrir að mikill meirihluti þeirra sem svöruðu spurningalistanum upplifðu jákvæð áhrif af kannabis 

er vert að horfa til þess að innan við helmingur þeirra sem fengu kannabisleyfi í upphafi og voru á lífi 

eftir sex mánuði endurnýjaði leyfið sitt. 
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4.4 Áhrif á ógleði og uppköst krabbameinssjúklinga 

Í tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu sem Duran o.fl. birtu árið 2010 voru áhrif kannabislyfja 

(Cannabis based medicine, CBM) rannsökuð á ógleði og uppköst tengd krabbameinslyfjameðferð 

(CINV). Þátttakendur í rannsókninni voru allt krabbameinssjúklingar sem höfðu náð 18 ára aldri, með 

Karnofsky-stig >70 en Karnofsky-stig mælir getu krabbameinssjúklinga til daglegra athafna þar sem 

100 merkir fullkomna heilsu og 0 merkir dauða. Þátttakendur þurftu einnig að upplifa ógleði og uppköst 

tengd krabbameinslyfjameðferð (CINV) í meira en sólarhring eftir lyfjagjöf samkvæmt MANE-

spurningalista (Morrow assessment of nausea and emesis) þrátt fyrir staðlaðar velgjuvarnir. Þau 

útilokunarskilyrði sem rannsakendur settu voru notkun ólöglegra efna, THC eða misnotkun áfengis, 

óeðlileg rannsóknargildi, einstaklingar í krabbameinslyfjagjöf lengur en einn dag í senn eða 

einstaklingar í geislameðferð á kviðar- eða grindarholi. Þeir einstaklingar sem höfðu sögu um 

alvarlegar geðraskanir, alvarlega hjarta- og æðasjúkdóma, flog, voru óléttir, með barn á brjósti eða 

grunaðir um ofurnæmni við kannabis voru einnig útilokaðir. Alls voru 16 þátttakendur í rannsókninni, 

sjö þátttakendur fengu kannabislyf og níu fengu lyfleysu en einn af þeim sem fengu kannabislyf datt út 

úr rannsókninni sökum aukaverkana af lyfinu. Umræddar aukaverkanir voru meðal annars 

meðvitundarskerðing, kvíði, ofsjónir og óáttun. Kannabislyfin voru gefin í formi munnúða samhliða 

stöðluðum velgjuvörnum í 120 klukkustundir eftir krabbameinslyfjagjöf. Aukaverkanir voru algengari 

meðal þeirra sem fengu kannabislyf (86% vs 67%) en engar alvarlegar aukaverkanir voru skráðar. 

Meðal-skammtur af lyfjunum var um 4,8 skammtar á dag hjá báðum hópum en hver úði innihélt 2,5 mg 

CBD og 2,7 mg THC eða lyfleysu. Á fyrsta degi krabbameinsmeðferðar voru allt að þrír skammtar 

gefnir á tveggja klukkustunda tímabili með hliðsjón af þeim aukaverkunum sem kynnu að koma upp. 

Ef einstaklingur þoldi ekki nema einn skammt sökum aukaverkana var viðkomandi útilokaður úr 

rannsókninni. Þátttakendum var síðan ráðlagt að auka við skammtana þar til á fjórða degi eftir 

meðferð þar sem úðarnir máttu vera allt að átta á sólarhring yfir fjögurra klukkustunda tímabil. 

Niðurstöður voru fengnar úr dagbókum sem þátttakendur héldu meðan á rannsókninni stóð þar sem 

fjöldi uppkasta var skráður auk þess sem styrkur ógleði fyrir hvern skammt var skráður á VAS-kvarða 

(visual analog scale) í þá fjóra daga eftir krabbameinslyfjameðferð sem rannsóknin stóð yfir. Til þess 

að fylgja eftir meðferðarheldni og öryggi þátttakenda voru einnig dagleg viðtöl í gegnum síma. Aðal 

niðurstöður rannsóknarinnar á verkun lyfsins voru fengnar út frá hlutfalli þátttakenda sem sýndu 

fullkomna svörun eða svöruðu meðferðinni að hluta. Fullkomin svörun var skilgreind sem engin 

uppköst og ógleði innan við 10 mm á VAS og þeir sem svöruðu meðferðinni að hluta voru þeir sem 

köstuðu upp að meðaltali einu sinni til fjórum sinnum á sólarhring og mátu ógleði innan við 25 mm á 

VAS yfir rannsóknartímabilið. Sex einstaklingar (86%) í meðferðarhópnum upplifðu aukaverkanir af 

meðferðinni en helstu aukaverkanir sem voru skráðar voru svefnhöfgi, munnþurrkur og þreyta. Fjórir 

einstaklingar (57%) í meðferðarhópnum voru ánægðir með meðferðina. Fimm einstaklingar af sjö 

(71,4%) í meðferðarhópnum og tveir af níu (22,2%) einstaklingum í samanburðarhópnum sýndu 

fullkomna svörun við meðferðinni og upplifðu því engin uppköst og litla eða enga ógleði. Einn 

einstaklingur í meðferðarhópnum og fimm einstaklingar í samanburðarhópnum sýndu hlutasvörun. 

Meðferðarhópurinn kom einnig töluvert betur út miðað við samanburðarhópinn í seinni hluta 

rannsóknarinnar þar sem seinkuð ógleði af völdum krabbameinslyfjameðferðar (CINV) var skoðuð en 
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hann mat styrk og lengd CINV minni þrátt fyrir að munurinn hafi ekki verið marktækur. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að kannabislyf á borð við CBD og THC samhliða stöðluðum velgjuvörnum eru 

vel þolanleg og skapa betri vörn gegn bráðri og seinkaðri CINV.  

4.5 Áhrif á næringarástand og lífsgæði 

Árið 2018 framkvæmdu Turcott o.fl. tvíblinda samanburðarrannsókn til þess að meta árangur af 

nabilone í samanburði við lyfleysu á matarlyst, næringarástand og lífsgæði sjúklinga með langt gengið 

smáfrumukrabbamein í lungum (NSCLC). 47 einstaklingar með langt gengið smáfrumukrabbamein í 

lungum og greiningu um vannæringu voru valdir í rannsóknina og var þeim slembiraðað í tvo hópa. 22 

einstaklingar luku rannsókninni þar af níu í nabilonehóp og 13 í samanburðarhóp en þeir sem hættu í 

rannsókninni duttu út vegna sjúkdómsástands síns. Meðferðarhópurinn fékk 0,5 mg af nabilone á dag 

í tvær vikur og síðan 1 mg á dag í sex vikur en samanburðarhópurinn fékk lyfleysu. Lyfið var gefið um 

munn. Matarlyst þátttakenda var metin með VAS, auk þess sem hæð og þyngd var mæld og BMI 

(body mass index) reiknað. Þátttakendur voru síðan metnir með tilliti til þess hvort þeir væru 

vannærðir, alvarlega vannærðir eða ekkert vannærðir. Næringarinntekt var síðan fylgt eftir með 

forritinu SNUT sem reiknar kaloríufjölda, prótein, kolvetni, fitu og næringarefni á borð við járn og sink í 

fæðu. Þátttakendur voru metnir við upphaf meðferðarinnar, fjórum vikum eftir að meðferðin hófst og 

síðan átta vikum eftir að meðferðin hófst. Þegar fjórar vikur voru liðnar af rannsókninni fannst ekki 

marktækur munur á hópunum hvað varðar matarlyst. Eftir átta vikna meðferð var heldur ekki að sjá 

marktækan mun á matarlyst milli hópanna en báðir hópar sýndu fram á bætta matarlyst. 

Meðferðarhópurinn upplifði aldrei ógleði eða uppköst á þriðja stigi eða hærra. Eftir átta vikna meðferð 

sýndi samanburðarhópurinn marktæka minnkun á næringarinntöku og minnkaði neysla hitaeininga um 

280 hitaeiningar og kolvetna um 42,4 g en jókst um 61,4 hitaeiningar hjá meðferðarhóp og þar sást 

einnig aukning á inntöku kolvetna um 21,8 g. Lífsgæði þátttakenda í meðferðarhópnum jukust einnig 

töluvert á þessum tíma samkvæmt spurningalista (HRQL) sem lagður var fyrir þá sérstaklega ætlaður 

til þess að meta lífsgæði krabbameinssjúklinga. Niðurstöður hans sýndu meðal annars aukna getu 

þeirra til daglegra athafna, aukna tilfinningalega virkni, aukna félagslega virkni, minni verki og betri 

svefn hjá meðferðarhópnum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nabilone getur reynst áhrifaríkt og 

öruggt lyf til notkunar í meðferð vannærðra sjúklinga en þörf er fyrir rannsóknir með stærra úrtaki til 

þess að öðlast marktækari niðurstöður.  
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5 Umræður 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða áhrif efnanna CBD og THC sem lyf til 

meðferðar hjá krabbameinssjúklingum á fylgikvilla krabbameins og krabbameinsmeðferðar eins og 

verki, ógleði og uppköst. Talsverður ágreiningur er um það hvort þessi efni beri árangur og þau jafnvel 

talin skaðleg heilsu fólks en einungis níu rannsóknir stóðust inntökuskilyrði sem bendir til þess að efnið 

sé lítið rannsakað. Í neðangreindum köflum verður farið yfir niðurstöður rannsóknanna og varpað ljósi 

á mikilvæg atriði sem þarf að hafa í huga við túlkun þeirra.  

5.1 Áhrif á verki krabbameinssjúklinga  

Þá framkvæmdu Johnson o.fl. tvær rannsóknir á áhrifum CBD:THC-munnúða eða THC-munnúða 

samhliða ópíóíðum á illviðráðanlega krabbameinsverki árin 2010 og 2013. Í fyrri rannsókninni kom í 

ljós að besti árangur náðist hjá hópnum sem fékk CBD:THC en þar var dvínun verkja tölfræðilega 

marktæk samkvæmt niðurstöðum sem fengust úr NRS-verkjakvarða samanborið við lyfleysu. Í seinni 

rannsókn Johnson o.fl. frá árinu 2013 var ekki gerður samanburður við lyfleysu en fremur einblínt á 

langtíma öryggi og aukaverkanir. Niðurstöður leiddu í ljós dvínun verkja í hverri heimsókn. Þátttaka 

sjúklinganna í rannsókninni var valfrjáls og þó að ekki sé gott að túlka mat á virkni þar sem ekki er um 

samanburðarrannsókn að ræða bendir ákvörðun þeirra um að halda áfram meðferð með CBD:THC 

eða THC til þess að ávinningur vegi þyngra en neikvæð áhrif efnanna.  

Rannsókn Lynch o.fl. (2014) skoðaði áhrif nabiximols sem meðferð við krabbameinsverkjum. 

Rannsóknin sýndi að ekki reyndist tölfræðilega marktækur munur á NRS-verkjakvarða hjá 

meðferðarhóp samanborið við lyfleysu. Vegna smæðar úrtaksins er verðugt að líta til þess að fimm 

þátttakendur fundu fyrir klínískt marktækri dvínun verkja sem gefur ábendingu fyrir stærri 

samanburðarrannsókn á tilteknum sjúklingahóp. Rannsókn Pritchard o.fl (2019) bendir til þess að THC 

geti reynst gagnlegt við krabbameinsverkjum samhliða öðrum verkjalyfjum. Niðurstöður rannsóknar 

Lichtman o.fl. (2018) sýndu ekki fram á jákvæð áhrif nabiximols samanborið við lyfleysu og því var 

tölfræðileg marktækni ekki metin fyrir það. Þessar niðurstöður gætu haft með skammastærðir að gera 

á þann hátt að skammastærðir voru töluvert lægri en heimild var fyrir. Í rannsókn Turcott o.fl. (2018) 

sem notaðist við nabilone komu fram bætt lífsgæði þátttakenda, þar á meðal aukin geta til daglegra 

athafna, aukin tilfinningaleg virkni, aukin félagsleg virkni, minni verkir og betri svefn.  

Nabilone hefur minna verið rannsakað sem meðferð við krabbameinsverkjum en í ljósi þess að lyfið 

kom vel út í lífsgæðamælingum Turcott o.fl. (2018) gæti það verið ábending fyrir frekari rannsóknum í 

tengslum við krabbameinsverki. Í rannsókn Waissengrin o.fl. árið 2015 er vert að skoða fjölda 

þátttakenda í upphafi og lok rannsóknartímabils, en einungis 70 sjúklingar af 151 sem voru á lífi eftir 

sex mánuði endurnýjuðu kannabisleyfi sitt. Þetta gæti verið vísbending um að stór hluti notenda hafi 

ekki fundið ávinning af lyfinu. Einnig verður að horfa í niðurstöður spurningalistans með tilliti til þess að 

einungis þeir sem voru enn að nota kannabis eftir einn mánuð voru beðnir um að svara listanum. Því 

má áætla að meirihluti svarenda hafi notið góðs af lyfinu þar sem þeir einstaklingar sem upplifðu 

miklar aukaverkanir eða lítinn ávinning hefðu líklega hætt notkun fyrir þann tíma. Þá má einnig skoða 
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þann möguleika að náttúrulega kannabisplantan reynist betur í lækningaskyni en CBD eða THC efnin 

ein og sér.  

Mikilvægt er að áhrif á verki séu skoðuð því verkir eru eitt algengasta vandamál 

krabbameinssjúklinga. Þrátt fyrir mikla þróun í verkjastillingu krabbameinsverkja er algengi þeirra um 

67% hjá einstaklingum með langt gengið krabbamein en eftir að einstaklingar hafa lokið 

krabbameinsmeðferð um 33% (Zoëga o.fl., 2013). Niðurstöður rannsóknanna sýna að efnin CBD og 

THC geta mögulega haft áhrif fyrir sjúklinga með krabbameinsverki. Þó er þörf fyrir stærri 

samanburðarrannsóknir þar sem lítið er um marktækar niðurstöður sökum smæðar úrtaka auk þess 

sem nauðsynlegt er að skoða betur þær skammtastærðir sem gefa bestan árangur. 

5.2 Skammtastærðir kannabislyfja 

Eins og fram hefur komið var rannsókn Portenoy o.fl. frá árinu 2012 framkvæmd á þann veg að 

þátttakendur fengu misstóra skammta af nabiximols eða lyfleysu. Ekki var marktækur árangur af lyfinu 

hjá hópnum sem fékk hæsta skammt lyfsins samanborið við lyfleysu þrátt fyrir marktækan árangur hjá 

þeim hópum sem voru á lægri skömmtum. Mat á ávinningi var fremur huglægt og getur verið að 

aukaverkanir sem komu fram við háan skammt lyfsins hafi haft áhrif á það hvernig einstaklingar innan 

hópsins svöruðu spurningunum. Í rannsókn Johnson o.fl frá árinu 2010 voru skammtastærðir að 

einhverju leyti frjálsar, miðað var við 8-12 skammta á sólarhring en hóparnir máttu notast við allt að 

átta skammta á þremur klukkustundum eða 48 skammta yfir sólarhring. Einstaklingar innan 

meðferðarhópanna kusu að auka ekki skammtinn sinn þrátt fyrir að hafa heimild til þess sem bendir til 

þess að mögulegar aukaverkanir eða vímuáhrif lyfsins gætu hafa komið fram við aukinn skammt. 

Í rannsókn Johnson o.fl. (2013) voru skammtastærðir CBD:THC eða THC munnúða endurskoðaðar 

reglulega með tilliti til öryggis og verkunar. Þátttakendur sem notuðu efnin til langs tíma leituðust ekki 

eftir því að auka við skammta sína af kannabislyfjunum né öðrum verkjalyfjum eftir ákveðinn tíma sem 

gefur til kynna að gjöf kannabislyfja samhliða hefðbundinni meðferð við krabbameinsverkjum geti verið 

gagnleg. Í rannsókn Lichtman o.fl. (2018) var meðtaltal skammta á dag 3,7 í nabiximolshóp og 3,6 hjá 

samanburðarhóp fyrstu tvær vikurnar. Eftir fjórar vikur voru skammtarnir hærri hjá meðferðarhóp. Í 

samanburðarhópnum voru að meðaltali fleiri sjúklingar sem notuðust við fleiri en sex skammta á dag 

yfir allt rannsóknartímabilið. Í rannsókn Duran o.fl. (2010) var meðaltal skammta hjá bæði meðferðar- 

og lyfleysuhóp 4,8 skammtar á sólarhring þrátt fyrir að leyfilegir skammtar væru allt að átta skammtar 

á sólarhring yfir fjögurra klukkustunda tímabil. Í þessum rannsóknum voru skammtarnir talsvert færri 

en í öðrum rannsóknum og sýndu ekki fram á tölfræðilega marktækni við verkjum sem gefur 

vísbendingu um að fleiri skammtar gætu hafa borið meiri árangur.  

Ljóst er að miklu máli skiptir að hafa skammtastærðir CBD og THC viðunandi ef nota á efnin í 

meðferð við einkennum krabbameins en þörf er á frekari rannsóknum til þess að greina rétta skammta. 

Dæmi eru um að rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðfangsefninu hafi notast við töluvert frjálsræði 

þegar kemur að skammtastærðum og þannig er ekki alltaf um sömu skammta að ræða og því erfitt að 

bera rannsóknir saman. Þátttakendur hafa verið að notast við mun færri skammta en heimild hefur 

verið fyrir og því mögulegt að ábending sé fyrir rannsóknum með strangari viðmið um skammtastærðir. 
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Þó er mikilvægt að stíga varlega til jarðar þegar ákvarða á skammtastærðir fyrir rannsóknir á þessum 

efnum og hafa ávallt hagsmuni sjúklinga að öndvegi.         

5.3 Verkun eða víma? 

Í rannsókn Pritchard o.fl. (2019) var ekki vitað í hvaða formi eða skammtastærð THC var notað. Sá 

möguleiki er til staðar að þátttakendur hafi upplifað vímu og þessvegna ekki sóst eftir að auka við sig 

morfínlyf. Eins og fram kemur í rannsókn Portenoy o.fl. (2012) reyndist meðferð með nabiximols hafa 

neikvæð áhrif á vitsmunalega getu og upplifðu einstaklingar í háskammtahópi aukna ógleði og 

uppköst. Þá er vert að huga að því að of hár skammtur lyfsins kunni að valda vímu sem einstaklingar 

kunna illa við og meta því lyfið óárangursríkt. Það er því mögulegt að þær niðurstöður sem fengust úr 

rannsókn Portenoy hafi verið fyrirmynd seinni rannsókna á þann hátt að ekki hefur verið notast við svo 

háa skammta síðan þá. Í rannsókn Waissengrin o.fl. (2015) reyktu þátttakendur kannabis í flestum 

tilfellum og því má velta fyrir sér þeim möguleika að náttúrulega kannabisplantan reynist betur í 

lækningaskyni en CBD eða THC efnin einstök. Þá skal einnig huga að því að með reykingum 

kannabisplöntunnar koma fram vímuáhrif og því geta niðurstöður rannsóknarinnar verið að einhverju 

leyti litaðar af því. Þá upplifðu 38% einhverjar aukaverkanir vegna kannabisnotkunar en þær helstu 

sem komu fram voru þreyta og svimi sem benda einnig til vímuáhrifa. Einn þátttakandi í rannsókn 

Duran o.fl. (2010) sem fékk CBM datt úr rannsókninni sökum aukaverkana af lyfinu eftir fyrstu þrjá 

skammtana. Umræddar aukaverkanir voru meðal annars meðvitundarskerðing, kvíði, ofsjónir og 

óáttun en mögulegt er að þessar aukaverkanir stafi af vímuáhrifum lyfsins. Aðrar aukaverkanir sem 

komu fram í rannsókninni mátti greina í báðum hópum sem gæti gefið vísbendingu um að ekki sé um 

aukaverkanir af CBM að ræða heldur einkenni af völdum sjúkdómsástands sjúklinga. 

5.4 Velgjuvörn og matarlyst 

Í rannsókn Johnson o.fl. (2010) sýndu niðurstöður um bætta matarlyst hjá samanburðarhóp en 

samkvæmt QLQ-C30 var marktæk versnun á ógleði og uppköstum hjá CBD:THC-hópnum. Þetta 

bendir til þess að lyfið geti haft neikvæð áhrif í meðferð gegn CINV og geti jafnvel valdið ógleði og 

uppköstum en erfitt er að fullyrða hvort þessar aukaverkanir stafi af gjöf lyfsins eða sjúkdómsástandi 

þátttakenda. Í rannsókn Lynch o.fl. (2014) var ógleði ein af aukaverkununum sem komu fram en 

einhverjar rannsóknir sýna fram á ógleði sem aukaverkun. Vert er þó að skoða hvort ógleðin sé bein 

afleiðing af efnunum eða eigi upptök við krabbameinið, lyf eða annað tengt sjúkdómi. Í rannsókn 

Duran o.fl. (2010) á áhrif CBM á ógleði og uppköst krabbameinssjúklinga reyndist CBM hafa 

marktækan árangur við seinkuðu CINV. Einnig virtist CBM hópurinn upplifa dvínun á tíðni, lengd og 

styrk CINV en ekki var hægt að sýna fram á marktækan mun vegna smæðar úrtaksins. 

Samkvæmt niðurstöðum Turcott o.fl. (2018) gæti nabilone haft jákvæð áhrif við vannæringu 

krabbameinssjúklinga. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á eftirfylgni klínískra leiðbeininga við 

velgjuvörnum í krabbameinslyfjagjöf í Evrópu og Bandaríkjunum sýna að einungis 46-57% sjúklinga 

fengu þá velgjuvarnarmeðferð sem lagt var upp með í klínískum leiðbeiningum. Þá fengu einungis 

29% sjúklinga í evrópsku rannsókninni fullnægjandi velgjuvörn samkvæmt klínískum leiðbeiningum yfir 

allt rannsóknartímabilið. Þessar niðurstöður benda til þess að þörf sé á frekari fræðslu og þjálfun 
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þeirra fagaðila sem koma að velgjuvörnum krabbameinssjúklinga sem og fræðslu fyrir sjúklingana 

sjálfa (Aapro, 2018). 

5.5 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar þessarar fræðilegu samantektar eru að framkvæmd var kerfisbundin leit í tveimur 

gagnabönkum og aðferðarfræði lýst á skýran hátt svo auðvelt er að endurtaka leitina aftur og fylgja 

henni eftir síðar. Sett var fram PRISMA-flæðirit sem gefur gott yfirlit yfir það hvernig greinarnar voru 

valdar. Til þess að fá yfirsýn yfir rannsóknargreinarnar var notast við töflu þar sem upplýsingar um 

rannsóknirnar voru flokkaðar niður.  

Veikleikar samantektarinnar voru helst að rannsóknirnar voru sumar ólíkar og því erfitt að bera þær 

saman, einnig voru úrtökin oft lítil svo ekki náðist marktækur samanburður. Flestar rannsóknirnar voru 

gerðar í Bandaríkjunum eða Bretlandi en fáar í Evrópu og engin á Norðurlöndunum. Í rannsóknum 

Lynch. o.fl. (2014), Pritchard o.fl. (2019) og Duran o.fl. (2010) voru úrtökin mjög lítil, eða á bilinu 16-83 

þátttakendur. Þá var dreifing úrtaksins í rannsókn Pritchard o.fl. (2019) ójöfn en 61 einstaklingur var í 

THC-hóp en einungis 22 í samanburðarhóp. Olli þetta því að ekki var hægt að fá tölfræðilega 

marktæka niðurstöðu og tölfræðin því lýsandi. Í Pritchard o.fl. (2019) voru einnig aðrar takmarkanir, 

þar á meðal sú staðreynd að um afturvirka gagnagreiningu var að ræða. Yfir þessa 180 daga voru 

margir sjúklingar sem ekki var hægt að greina vegna þess að þeir mættu ekki í eftirfylgni, voru fluttir á 

líknardeild eða létust.  

5.6 Gagnsemi fyrir hjúkrun  

Hjúkrunarfræðingar krabbameinssjúklinga aðstoða þá við að glíma við fylgikvilla meðferðar og því er 

nauðsynlegt að þeir þekki þau fjölbreyttu úrræði sem í boði eru. Niðurstöður samantektarinnar gætu 

því nýst hjúkrunarfræðingum og krabbameinssjúklingum til þess að upplýsa um öll möguleg 

meðferðarúrræði. Ljóst er að eitthvað er um að fólk sé að nýta sér þessi efni til meðferðar á 

krabbameinstengdum einkennum og því er mikilvægt að þekkja áhrif þeirra sem og aukaverkanir. Í 

ljósi þess að niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar hafa sýnt fram á að CBD og THC geta 

dregið úr einkennum krabbameins eins og verkjum, ógleði og uppköstum auk þess sem þau geta bætt 

lífsgæði sjúklinga er vert að hjúkrunarfræðingar kynni sér þennan meðferðarmöguleika. Rannsóknum 

á CBD og THC eru sífellt að fjölga og nýjar upplýsingar að koma fram. Mikilvægt er að hafa í huga að 

notkun þessara efna er umdeild bæði meðal heilbrigðisstarfsfólks sem og sjúklinga, því þurfa 

hjúkrunarfræðingar að kynna sér þær rannsóknir sem gerðar eru á efnunum og séu í stakk búnir til 

þess að veita áreiðanlegar upplýsingar til sjúklinga.  

5.7 Áframhaldandi rannsóknir  

Af niðurstöðum þessarar fræðilegu samantektar er augljóst að þörf er á frekari rannsóknum um áhrif 

CBD og THC á fylgikvilla krabbameins eins og verki, ógleði og uppköst, þá sérstaklega á áhrifum 

efnanna á ógleði og uppköst. Mikilvægt væri að framkvæma stærri rannsóknir til þess að hafa betri 

samanburð. Engar rannsóknir fundust frá Norðurlöndunum en forvitnilegt væri að sjá hvernig meðferð 

með CBD og THC kæmi út á því svæði samanborið við þær rannsóknir sem til eru.  
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Ályktanir  

Í þessari fræðilegu samantekt voru áhrif CBD og THC á fylgikvilla krabbameins eins og verki, ógleði og 

uppköst skoðuð. Fyrst og fremst hefur lítið verið gert af rannsóknum sem snúa að viðfangsefninu en af 

þeim rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar eru meiri hluti þeirra sem skoða áhrif efnanna á 

krabbameinsverki. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á verkun efnanna á CINV en niðurstöður sýna þó 

fram á hugsanleg áhrif. Rannsóknirnar voru margar ólíkar svo erfitt er að bera saman og komast að 

niðurstöðu um áhrif efnanna. Ljóst er þó að erfitt er að sýna fram á virkni þessara efna þótt 

vísbendingar séu um að þau geti dregið að einhverju leyti úr verkjum og skammtastærðir geti haft þar 

áhrif. Ef gefnir eru stórir skammtar virðast efnin geta aukið ógleði og jafnvel verið slævandi þó að búið 

sé að fjarlægja vímugjafann.  

Ávallt skal huga að öryggi sjúklinga þegar meðferðarúrræði eru skoðuð og hafa hagsmuni þeirra að 

sjónarmiði. Mikilvægt er að þau meðferðarúrræði sem ráðlögð eru af heilbrigðisstarfsfólki valdi 

sjúklingum ekki skaða og því þarf að huga að ávanabindandi eiginleikum efnanna. Ef til vill henta efnin 

betur fyrir sjúklinga í líknandi tilgangi en læknandi þar sem hugsanlegur skaði efnanna kemur yfirleitt 

fram eftir langvarandi notkun. Út frá þessari fræðilegu samantekt er ekki hægt að fullyrða að efnin hafi 

einhver áhrif en nauðsynlegt er að framkvæma fleiri og stærri rannsóknir áður en hægt er að ráðleggja 

sjúklingum að notast við CBD og THC sem meðferðarúrræði.  
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ekki í eftirfylgni, voru 

fluttir á líknardeild 

eða létust 

Turcott, J.G., 

Núñez, M.R.G., 

Flores-Estrada, 

D., Oñate-

Oscaña, L.F., 

Zatarain-Barrón, 

Z.L., Barrón, F. 

og Arrieta, O. 

The effect of 

nabilone on 

appetite, 

nutritional status, 

and quality of life 

in lung cancer 

patients: a 

randomized, 

double-blind 

clinical trial 

2018 

Þýskaland 

Markmið 

rannsóknarinnar var að 

meta árangur Nabilone 

á matarlyst, 

næringarástand og 

lífsgæði sjúklinga með 

NSCLC. 

Tvíblind, 

slembiröðuð 

samanburðar-

rannsókn með 

lyfleysu sem fór 

fram yfir 8 vikur. 

N=47  

N=22 luku 

rannsókninni 

þar af  

N=9 í 

Nabilonehóp 

og N=13 í 

samanburðar-

hóp.  

SNUT 

VAS 

BMI 

PG-SGA 

HRQL 

Ekki var hægt að merkja 

marktækan mun á matarlyst. 

Meðferðarhópurinn sýndi þó 

aldrei fram á ógleði eða 

uppköst á þriðja stigi eða 

hærra. Sýndi 

samanburðarhópurinn þá 

marktæka minnkun á 

næringarinntöku en 

næringarinntekt 

meðferðarhópsins jókst. 

Niðurstöður HRQL sýndu fram 

á bætt lífsgæði hjá 

meðferðarhópnum. 

Veikleikar: Lítið 

úrtak, mikið brottfall. 
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Waissengrin, B., 

Urban, D., 

Leshem, Y., 

Garty, M. og 

Wolf, I. 

Patterns of Use of 

Medical Cannabis 

Among Israeli 

Cancer Patients: 

A Single 

Institution 

Experience. 

2015 

Ísrael 

Að greina ábendingar 

fyrir gjöf cannabis fyrir 

fullorðna ísraelska 

krabbameinssjúklinga 

og meta virkni þess. 

Megindleg 

rannsókn.  

N=69, 

upphafsúrtakið 

voru 279 

krabbameins-

sjúklingar sem 

fengu allir 

uppáskrifað 

kannabis, 

meðalaldur 

þátttakenda 

var 60 ára á 

aldrinum 19-

93 ára. 69 

einstaklingar 

svöruðu 

spurningalista. 

Umsóknar-

eyðublað útfyllt 

af lækni, 

sjúkrakrár og 

nákvæmur 

spurningalisti 

fyrir fullorðna 

krabbameins-

sjúklinga í 

meðferð á 

einni 

sjúkrastofnun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu minni verki (70%), bætta 

almenna líðan (70%), aukna 

matarlyst (60%) og minnkaða 

ógleði (50%). Aukaverkanir 

sem komu í ljós voru litlar og 

þá helst þreyta og svimi. 

Framkvæma þarf 

frekari rannsóknir til 

þess að meta 

ávinning kannabis í 

líknandi tilgangi. 


