Skingra dimmorna om cannabis
(publicerat i narkotikafrågan nr 4-2012)
Clearing the smoke on cannabis är titeln på en skriftserie som ges ut av
CCSA (Kanadensiska centret om drogmissbruk). Utgåva nr 5 handlar om
medicinsk användning och är skriven av den välkände cannabisforskaren Harold
Kalant. Han står bland annat bakom flera stora forskningsöversikter om
cannabisskador. Medförfattare är hans yngre kollega Amy Porath-Waller.
De konstaterar att intresset för de medicinska egenskaperna hos cannabis har
ökat kraftigt sedan början på 90-talet. Det har resulterat i en mängd
forskningsrapporter och några godkända läkemedel innehållande syntetiskt
cannabis.
Välgjorda studier på djur och människor visar att THC och dess syntetiska
motsvarigheter har smärtstillande effekt, minskar illamående samt ökar aptiten.
Men samtidigt finns det idag effektivare läkemedel för samma åkommor. THC
fungerar bäst mot kroniska smärtor, vilket enligt författarna måste vägas mot
dess psykiska och känslomässiga biverkningar.
Eventuellt kan cannabisbaserade läkemedel mot smärta och illamående i
framtiden användas i kombination med andra preparat. Än så länge är det dock
dåligt med dokumentation om biverkningar på kort eller lång sikt av dessa
syntetiska cannabismediciner.
I Kanada är det tillåtet att använda rökbar cannabis i medicinskt syfte för vissa
åkommor trots att den inte är godkänd som läkemedel. En nyligen publicerad
studie över MS-sjuka visar att de som använder cannabis får sämre intellektuella
funktioner än de som inte gör det.
”… de subjektiva fördelarna som patienterna rapporterar måste vägas mot
nackdelarna genom försämrade kognitiva funktioner” skriver Kalant och PorathWaller.
De syntetiska preparaten, som är godkända läkemedel verkar ha en låg risk att
leda till missbruk, men än så länge finns inga studier om riskerna att bli
beroende av medicinsk användning av rökbar cannabis. Det är alltså viktigt att
skilja på syntetiskt cannabis och rökbar cannabis, menar författarna. De skriver
också att även om det finns vissa godkända läkemedel som innehåller cannabis
så är bevisen för dess effektivitet ganska oklar.
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