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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Smärta är ett av de mest framträdande och störande symtom som rapporterats av patienter 
med cancer. Lämplig smärtlindring kan uppnås hos mer än 75 % av patienterna som får optimal 
analgetisk behandling. Icke-opioider och opioider används för behandling av cancersmärta. 
Tilläggsanalgetika används för att förbättra analgetisk effektivitet hos opioider. Gabapentin är ett 
antiepileptiskt läkemedel men rekommenderas också som förstahandsmedel vid behandling av 
neuropatisk smärta. Cannabinoider genomgår undersökning som potentiella tilläggsanalgetika. 
Sativex är ett formulerat extrakt av cannabis sativa-växten och i Sverige används det för att behandla 
och lindra symtom hos patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros (MS). 
Sativex har nyligen studerats i flera vetenskapliga studier med positiva resultat och används i vissa 
länder mot resistent cancerrelaterad neuropatisk smärta. 
Syfte: Syftet med studien var att med hjälp av vetenskapliga studier undersöka om sativex kan vara 
lika effektiv och lika säker som gabapentin och därmed vara ett alternativ som tilläggsbehandling vid 
cancerrelaterad neuropatisk smärta när behandling med enbart opioider inte räcker för att lindra 
smärtan. 
Metod: Den här litteraturstudien baserades på sex vetenskapliga kliniska studier. Artiklarna söktes i 
databasen PubMed och de utvärderar effekt och säkerhet av gabapentin och sativex jämfört med 
placebo eller andra likvärdiga läkemedel hos cancerpatienter som lider av neuropatisk smärta. 
Resultat: I två studier som jämförde gabapentin med placebo och en studie som jämförde gabapentin 
med amitriptylin (antidepressivt läkemedel) visades att gabapentin var ett effektivt 
tilläggsanalgetikum och gav statistisk signifikant smärtlindring hos cancer patienter. I alla tre 
studierna var biverkningarna milda till måttliga och överlag tolererades studiemedicinerna väl. En av 
tre studier som utvärderade effektivitet och säkerhet av sativex visade att förändringen i det dagliga 
genomsnittliga smärtvärdet under två veckor behandling var statistiskt signifikant hos patienter i 
sativex-gruppen jämfört med den grupp av patienter som fick THC-extrakt och placebo-gruppen. I 
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den andra studien jämfördes sativex i tre olika dos-grupper (låg, mellan och hög) och placebo. 
Resultatet var att sativex bara hade signifikant smärtlindring hos patienter som fick låg dos av sativex. 
I den tredje studien visades att sativex gav smärtlindring hos patienter som fick sativex jämfört med 
de som fick placebo men effekten var inte statistisk signifikant. Yrsel, illamående och kräkningar var 
de mest förekommande biverkningar i alla tre studierna. I den första och den tredje studien var alla 
biverkningarna milda till måttliga och inga allvarliga säkerhetsproblem observerades. I den andra 
studien uppmanades patienterna att behålla sina opioiddoser stabila och detta ledde till fler 
biverkningar. 
Slutsats: Samtliga tre studier som utvärderade effekten av sativex visade på smärtlindring och 
förbättrad sömnkvalitet hos patienter med cancerrelaterad neuropatisk smärta, där två även visade på 
statistisk signifikant smärtlindring. Studier om cannabinoider är ganska kontroversiellt och det finns 
inte särskild många globala studier som har studerat dess säkerhet och effektivitet vid behandling av 
neuropatisk cancerrelaterad smärta. Dock är det ett område på frammarsch som dessutom väntas växa 
mångdubbelt i omsättning vilket borde bidra till flera studier. Resultatet visar att sativex har potential 
till att vara ett bra alternativ vid behandling av neuropatisk cancerrelaterad smärta. Sativex är 
dessutom verksam redan vid låga doser och dosen behöver inte ökas över tid, vidare är sidoeffekterna 
milda till måttliga och eventuell överdosering hanteras väl av patienter. Gabapentin är välbeprövad 
och sedan länge använt i smärthantering vid neuropatisk cancersmärta med minimala biverkningar. 
Sativex å andra sidan är tämligen ny men få antal studier där smärthanetring undersöks. Vidare finns 
det inga studier som jämför sativex och gabapentin varför det är väldigt svårt att utvärdera huruvida 
den håller samma säkerhet och kan agera som alternativ till gabapentin. I framtida studier bör sativex 
jämföras med läkemedel som gabapentin vilken används idag för att verkligen kunna visa på 
eventuella skillnader. 
 
 
  



  
 

4 

Abstract 
 
Background: Pain is one of the most prominent and disturbing symptoms reported by cancer patients. 
Appropriate pain relief is obtainable in more than 75 % of the patients with optimized analgesic 
treatment. Opioids and non-opioids are being utilized in cancer pain treatment and analgesics are used 
to improve the effectiveness of opioids. Gabapentin is primarily used as an anti-epileptic drug that is 
also recommended as the first-choice drug in treatment of neuropathic pain. Research is being 
conducted to evaluate cannabinoids as adjuvans analgesics. Sativex is the extract of cannabis sativa 
plant and is used to treat and ease moderate to severe symptoms of spasticity caused by multiple 
sclerosis (MS) in Sweden. Several scientific studies have recently studied sativex with positive results 
and the drug is currently being used in some countries in treatment of resistant cancer-related 
neuropathic pain.  
Purpose: The purpose of this paper was to conduct a scientific study and examine whether sativex is 
as efficient and secure as gabapentin and thus an option as addendum in cancer-related neuropathic 
pain when the treatment with only opioids is not sufficient for pain relief.  
Method: This literature study is based on examination of six clinical scientific studies. The articles 
are searched in PubMed database, the articles are about examination of effectiveness and security of 
gabapentin and sativex compared to placebo or other equivalent drugs in cancer patients suffering 
from neuropathic pain.  
Results: Two of the studies that compared gabapentin with placebo and one that compared 
Gabapentin with Amitriptylin (an anti depressive drug) showed that gabapentin was an efficient 
adjuvans analgesic that led to statistically significant pain relief in patients suffering from cancer. The 
side effects were mild to moderate in all three studies, and overdose of the study-drug was tolerated 
well. One of three studies evaluating efficacy and safety of sativex showed that the change in daily 
average pain score during two weeks of treatment was statistically significant in patients in the 
sativex-group compared to the group of patients receiving THC-extract and placebo-group. In the 
second study, sativex was compared within three different dosage groups (low, middle and high) as 
well as placebo and the result showed that sativex had significant pain relief only in patients receiving 
low dose of sativex. The third study showed that sativex led to pain relief in patients receiving sativex 
compared to those receiving placebo however the effect was not statistically significant. Dizziness, 
nausea and vomiting were the most common side effects in all three studies. The side-effects were 
mild to moderate and no serious safety issues were observed in the first and third studies. In the 
second study on the other hand, the patients were encouraged to maintain a stable opioid-dose which 
resulted in more side-effects. 
Conclusion: All three studies that examined the effectivness of sativex showed improvement on 
sleeping quality as well as pain relief, where two of the studies showed statistically significant pain 
relief in patients suffering from neuropathic cancer-pain. Studies on cannabinoids are quite 
controversial and there are not many global studies available that have studied its safety and efficacy 
in the treatment of neuropathic cancer-related pain. It is however a growing and upcoming area that is 
also expected to grow multiply in turnover which should enable more studies being conducted. These 
results show that sativex has the potential of being a good alternative in the treatment of neuropathic 
cancer-related pain. Sativex is also effective in low doses without the need for increases over time, 
furthermore side effects are mild to moderate and possible overdose is well managed by patients.  
Gabapentin been used in pain management in neuropathic cancer-pain for a long time with minimal 
side effects. Sativex, on the other hand, is quite new and there are not many studies performed on the 
medicine. Furthermore, there are no studies comparing sativex and gabapentin which makes it very 
difficult to conclude whether it holds the same safety and may act as a good alternative to gabapentin. 
In future studies, sativex should be compared to medicines used today such as gabapentin in order to 
prove its ability of being an alternative. 
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Förkortningar 
 
ASA= Acetylsalicylsyra 
CBD= Cannabidiol  
CGI= Clinical global impression 
DEA= Drug enforcement administration  
FDA=Food and drug administration 
GPS=Global pain score 
ITT= Intention-to-treat 
KPS= Karnofsky performance status 
MS= Multiple sclerosis 
NRS= Numeric rating scale 
NSAID= Non-steroidal anti-inflammatory drugs 
PID= Pain intensity difference 
PP= Per-protocol 
PPR= Per cent pain reduction 
ROW= Rest of the world 
TCA= Tricykliska antidepressiva läkemedel 
THC= Tetrahydrocannabinol 
TRPV 1= Transient receptor potential vanilloid-1 receptor 
VAS= Visual analogue scale 
VRS= Verbal rating scale 
WHO= World health organization 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Cancersmärta	  
 
Smärta definieras som en obehaglig känsla och känslomässig upplevelse som kan få 
en betydande inverkan på människans livskvalitet, allmänna hälsa, psykiska hälsa 
samt sociala och ekonomiska välbefinnande(1). 
 
Cancerrelaterad smärta är speciell på flera sätt eftersom den ofta pågår under längre 
tid än ett par veckor. Vidare är den en påminnelse om sjukdomen för patienten vilket 
innebär en psykisk belastning förutom den uppenbart fysiska. Graden av smärta hos 
en cancersjuk är beroende av ”var sjukdomen sitter och vilka vävnader som är 
skadade av sjukdomen eller dess behandling”(2). 
 
Cancerrelaterad smärta kan klassificeras som nocieceptiv, neuropatisk eller en 
kombination av båda. Varje typ har ett antal relativt tydliga egenskaper. 
 

1.1.1 Nocieceptiv	  smärta	  
 
Nocieceptiv smärta uppstår när neuronvägarna som hanterar smärta stimuleras och 
fungerar normalt. Nocieceptorer är specialiserade receptorer vid neurala axoner som 
upptäcker skadliga mekaniska, kemiska och termiska stimuli och genererar elektrisk 
aktivitet som normalt färdas genom ett långt neuron till hjärnan. Nocieceptiv smärta 
kan ha sin grund i somatiska eller viscerala källor eller båda. Somatisk smärta 
förmedlas av det somatiska nervsystemet och kommer från hud, muskel, ben och 
fascia. Innervationen är mycket specifikt och medför exakt lokalisering av smärtan. 
Somatisk smärta kännetecknas som skarp, värkande eller störande. Viscerala smärtan 
är ofta karakteriserad som krampig och härstammar från viscerala organ som lever, 
pankreas och lungor och förmedlas av det autonoma nervsystemet. Eftersom det till 
skillnad från somatisk smärta saknar specificitet av innervation och avsevärd 
neuronöverföring är det normalt svårt att lokalisera eller beskriva smärtan(3).  
 

1.1.2 Neuropatisk	  smärta	  
 
Neuropatisk smärta kan vara perifer eller central och definieras som primär skada 
eller dysfunktion i den delen av nervsystemet som hanterar smärta. Nerverna kan 
skadas från kompression, infiltration, ischemi, metabolisk skada eller transsektion. 
Myelinskiktet som isolerar nerverna från varandra kan också skadas.  
 
Neuropatisk smärta kan också vara orsakad av dysfunktion i nervsystemet och kan 
handla om en händelse som normalt inte är smärtsam, såsom att kläder på bröstet hos 
en patient med bröstcancer kan orsaka smärta. Neuropatisk smärta beskrivs ofta som 



  
 

10 

brännande, skjutande eller huggande och kan vara associerad med domningar, 
stickningar och/eller sensoriska brister(3). 
 
Neuropatisk smärta kan vara utmanande terapeutiskt och ha en betydande inverkan 
på livskvaliteten, sömnen och stämningen. Behandling är ofta svår och kan innebära 
interventioner och särskiljer sig från de som vanligtvis används för nocieceptiv 
smärtor. Med tanke på dessa utmaningar kan medvetenheten om de olika 
neuropatiska smärtsyndromen och en förståelse av frågor som hör samman med 
bedömning och behandling leda till bättre erkännande och förbättrade resultat(4). 

En cancerpatient lider ofta av både nocieceptiv smärta och neuropatisk smärta. För 
att uppnå en effektiv smärtlindring då behövs att båda smärttyperna behandlas(2). 

1.2 Prevalens	  
 
Neuropatisk smärta beräknas drabba så hög andel som 7-8 % av befolkningen i 
Europa(5). Neuropatisk smärta är vanligare hos kvinnor än hos män. I Sverige lider 
minst 75 000 kvinnor och minst 55 000 män av nervsmärta som motsvarar ungefär 
1,5 % av den svenska befolkningen. Dock finns det flera studier som visar på 
betydlig högre prevalens(6). Antalet nya fall per år beräknas vara 4 700, varav 2 700 
är kvinnor respektive 2 000 män. De som har cancer och personer som genomgått en 
operation drabbas oftare av nervsmärta(7). 
 
Omkring 50 % av patienter med cancer lider av svår smärta där omkring 30 % har 
neuropatisk smärta som kan härstamma från sjukdomen i sig (tumörväxt etc.) eller 
från behandling (kirurgi etc.)(8).   
  
Smärtan kan orsakas av flera mekanismer. Smärta i samband med direkt involvering 
av tumörer förekommer hos 65-85 % av patienterna med avancerad cancer. 
Cancerbehandling står för smärta hos cirka 15-25 % av patienterna som får 
kemoterapi, kirurgi eller strålbehandling(4). 
 

1.3 Målet	  vid	  behandling	  av	  cancersmärta	  
 
Målet vid behandling av cancersmärta är inte bara smärtlindring utan också 
smärtfrihet som delas upp i tre steg: 
 

1) Smärtfri natt med god sömn. 
2) Smärtfrihet i vila och stillhet. 
3) Smärtfrihet när man rör sig och belastar kroppen. 

 
Smärtan analyseras av läkaren tillsammans med patienten och behandling påbörjas 
därefter. Eftersom smärta är mycket individuell då en individuellt anpassad 
behandling behövs(2). 
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1.4 Bedömning	  av	  cancersmärta	  
 
Smärta är ett av de mest framträdande och störande symptom som rapporterats av 
patienter med cancer. Institutet för medicin identifierade i sin rapport ”ensuring 
quality cancer care” hantering av cancerrelaterad smärta som ett grundläggande 
element i kvalitetscancervård(3). Effektiv smärthantering måste börja med 
omfattande smärtbedömning. Självrapportering är grunden i bedömning av 
patientens smärta eftersom smärtuppfattningen är rent subjektiv. I en bedömning 
ingår rapport om plats, typ, tidsmässig profil och allvarlighet av varje upplevd 
smärta(3).  
 
Sekventiell mätning av svårighetsgrad med hjälp av en validerad bedömningsskala 
erbjuder en indikation på förändrad intensitet av smärtan som upplevs av en given 
patient under en given tidsperiod, samt leder till analgetisk hantering. Ett och samma 
verktyg borde användas för patienten vid varje bedömning där en numerisk 
betygskala (NRS) är den enklaste. Den passar och rekommenderas till vuxna 
patienter, ungdomar och barn över 8 år med normal kognitiv funktion. Patienten 
uppmanas att indikera svårighetsgraden av smärtan på en 11-punkts skala där 0 
representerar "ingen smärta" och 10 representerar "värsta möjliga smärta". 
Alternativt kan en visuell analog skala (VAS) vara mer tillförlitliga och användas för 
mer visuella signaler. Patienten uppmanas då indikera svårighetsgraden av smärtan 
genom att göra en 100 mm linje vid en punkt som indikerar intensiteten av 
hans/hennes smärta (avgränsas av beskrivarna "ingen smärta" i ena änden och "värsta 
möjliga smärta" i den andra ändan). För barn yngre än 8 år, individer med nedsatt 
kognitiv funktion och bristande språkförståelse som inte förstår numerisk eller 
visuell analog skala, är ansikte-skalor också tillförlitliga bedömningsverktyg (Figur 
1). För att förstå hur smärtan varierar över tid undersöks intensiteten av den 
kontinuerliga smärtan för tillfället, den värsta respektive det bästa smärtupplevelsen 
under de senaste 24 timmarna och intensiteten av avbruten smärta vid dess topp. 
 
 

 
Figur 1. Representation av smärtskala: Verbal gradering skala (VRS), Visuell analog skala (VAS), 
Numerisk betyg skala (NRS) och Ansikte-skala(9). 
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Tillsammans med en noggrann kroppslig undersökning och en bildbehandling, är det 
vanligtvis möjligt att identifiera relevant fotofysiologi som leder till smärttillstånd. 
Ett speciellt smärtsyndrom är dock en del av en hel persons erfarenhet. Begreppet 
"den totala smärtan" betonar att flera icke-fysiska faktorer som kan bidra till smärta 
och består av:  
 

- psykologiska faktorer (t ex ångest, depression)  
- sociala faktorer (t ex förlust av närstående)   
- andliga eller existentiella faktorer (t ex rädsla för döden)  

 
Det är svårt att kontrollera smärta framgångsrikt utan att också adressera var och en 
av de ovan nämnda källorna till lidande(3). 
 

1.5 Behandling	  av	  cancersmärta	  
 
Cancersmärta är i hög grad behandlingsbar och läkemedelsbehandling utgör 
grundstenen i smärtlindring. En lämplig smärtlindring kan uppnås hos mer än 75 % 
av patienterna med hjälp av optimal analgetisk hantering(10) 
 
År 1988 presenterade Världshälsoorganisationen (WHO) den kanadiska trestegs-
trappan (Figur 2) för behandling av cancersmärta. Flera studier av WHO:s trestegs-
trappa har visat att dess tillämpning resulterar i adekvat kontroll hos upp till 90 % av 
patienterna med cancersmärta.  
Stegen ger en kliniskt användbar strategi för att kunna klassificera tillgängligt 
analgetika och även en vägledande initialt analgetiskt urval baserat på 
svårighetsgraden av patientens smärta(3). Om smärtan är mild (1/10 till 3/10, 
beräknad mha NRS) kan ett smärtstillande medel väljas från steg ett, måttlig smärta 
(4/10 till 6/10) innebär smärtstillande medel från steg två och vid svår smärta (7/10 
till 10/10) används en opioid från steg tre(3). 
 

• Steg ett:  
Icke-opioid analgetika som acetominofen/paracetamol och icke steroid 
antiinflammatoriska läkemedel, inklusive acetylsalicylsyra (ASA) utgör grunden i 
steg ett. Många av läkemedlen är tillgängliga utan recept(3). 
 

• Steg två:  
Flera svaga opioid analgetika är vanligtvis tillgängliga i kombination med 
acetominofen, ibuprofen eller ASA. Ofta ges patienter samtidigt recept för flera steg 
två-mediciner trots att smärtan är dåligt kontrollerad. Detta sker vanligtvis när läkare 
är ovilliga att ordinera steg tre opioid i det här skedet. Om smärta kvarstår eller ökar, 
trots en maximal dos av ett steg två läkemedel ska ett steg tre läkemedel förskrivas 
istället(3). 
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• Steg tre:  
Starka opioid-analgetika innefattar steg tre av WHOs-analgetiska trestegs-trappan. 
Morfin är det vanligaste på grund av dess enkla administrering och breda 
tillgänglighet. Många patienter med kronisk smärta hanteras bäst med en lämpligt 
titrerad stark opioid som kombineras med en eller flera tillägg analgetika. I motsats 
till steg ett och två analgetika är det ingen övre gräns för dosen av opioider vid 
titrering för att lindra smärta. 
 

Steg 3. Starka opioider  
Ex: Morfin, Hydromorfon, Metadon, Fentanyl, 

Oxycodone ± tillägg analgetika 

Steg 2. Svaga opioider 
Ex: ASA/kodein, ASA/Oxycodone, Petidin, tramadol ± tillägg 

analgetika 

Steg 1. Icke opioider 
Ex: Paracetamol, ASA, NSAID ± tillägg analgetika  

 

 
Figur 2. WHOs trestegs-trappa(3). 

 
 
Subkutan eller intravenös administrering av opioid analgetika och 
kombinationsanalgetika kan vara nödvändig för patienter i vilka orala, sublinguala, 
rektala eller transkutana administreringar inte är möjliga eller praktiska. Även vid de 
fall där doser av orala opioider leder till oönskade biverkningar(3). 
 

1.5.1 Tilläggsanalgetika	  
 

Tilläggsanalgetika används för att förbättra analgetisk effektivitet hos opioider, 
behandla samtidiga symtom som förvärrar smärta och/eller ger oberoende analgesi 
för specifika typer av smärta. De kan användas i alla steg i den analgetiska stegen. 
Tilläggsanalgetika som acetominofen, non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAID), tricykliska antidepressiva medel (TCA) och kanske antiepileptika kan 
användas ensamma eller som tilläggsanalgetika. Neuropatisk smärta kontrolleras 
sällan endast med opioider och tillägg analgetisk är ofta nödvändiga i kombination 
med opioid för att uppnå adekvat lättnad(3). 
 
 

1.5.1.1 Icke	  steroids	  antiinflammatoriska	  läkemedel	  (NSAID)	  och	  
acetominofen/Paracetamol	  
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NSAID och acetominofen/Paracetamol kan också tillsättas opioiderna för 
tilläggsanalgesi, särskilt när inflammatoriska eller perifera mekanismer anses vara 
ansvariga för den smärtsamma stimulansen(3). 
 

1.5.1.2 Kortikosteroider	  
 
Kortikosteroider ger en rad effekter, inklusive antiinflammatorisk aktivitet, 
humörhöjning, antiemetisk aktivitet och aptitstimulering. De minskar smärta både 
genom sin antiinflammatoriska effekt av att reducera arakidonsyra-frisättning för att 
bilda prostaglandiner samt minskande svullnad och tryck på nervänder. Biverkningar 
som hyperglykemi, viktökning, myopati, infektion och dysfori eller psykos kan 
komplicera terapin(3). 

 

1.5.1.3 Antiepileptika	  
 

Antiepileptika medel som gabapentin, pregabalin, levetiracetam, karbamazepin, 
valproat och lamotrigin används vanligen som tilläggsanalgetika vid behandling av 
neuropatisk smärta. Kombinationen av gabapentin och en opioid, två distinkta medel 
med olika verkningsmekanismer, kan resultera i additiva effekter eller synergi. 
Opioid och gabapentin förväntas interagera positivt genom samtidig minskning av 
hyperexcitation, vilket resulterar i ökad hämning av nocieception. Dessutom kan en 
sådan kombination eventuellt öka biverkningarna hos varje enskilt preparat, 
inklusive sedation, på grund av synergism och additiva effekter(3;11). 
 
Gabapentin är ett antiepileptiskt medel, men används också som förstahandsmedel i 
neuropatisk smärta. Gabapentin antas verka genom att binda till spänningskänsliga 
kalcium-kanaler i centrala nervsystemet och hämma deras funktion(12). Gabapentin 
har få läkemedelsinteraktioner och tolereras i allmänhet väl. Somnolens och yrsel är 
de vanligaste biverkningarna, men de kan hanteras genom att börja med låga doser 
och titrera långsamt. Gabapentin utsöndras renalt, så patienter med nedsatt 
njurfunktion kräver en dosjustering. Pregabalin har också anxiolytiska effekter och 
kan första hands valet för patienter med ångest. 
 
Den rekommenderade startdosen brukar vara mellan 300 mg och 900 mg per dag för 
att därefter höjas stegvis upp till högst 3 600 mg dagligen.  En adekvat försöksperiod 
bör vara 1 till 2 veckor vid den maximalt tolererade dosen(13;14). 
 

1.5.1.4 Tricykliska	  antidepressiva	  läkemedel	  (TCA)	  
 

TCA såsom amitriptylin, desipramin, imipramin och nortriptylin är användbara vid 
smärtlindring i allmänhet och särskilt neuropatisk smärta. De innehåller 
smärtstillande egenskaper och är effektiva genom mekanismer som innefattar 
förbättrad hämmande modulering av nocieceptiv impulser vid nivån av 
dorsalhornet(3). 
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1.5.1.5 Bisfosfonater	  
 

Bisfosfonater såsom pamidronat och zoledronat och kalcitonin har använts som 
tillägg analgetika vid hantering av ben-värk från ben-metastaser. Både bisfosfonater 
och kalcitonin inhiberar osteoklastaktivitet i ben och har rapporterats minska smärtan 
signifikant hos patienter(3). 
 

1.5.1.6 Cannabinoider	  
 

Cannabinoider har nyligen studerats i RCT (Randomiserad kontroll studie) med 
positiva resultat. Det verkar finnas en bimodal responskurva och en optimal dos har 
upprättats i studier av cancersmärta(4). Cannabinoider (CB) har identifierats som 
potentiella tilläggsanalgetika och undersöks för närvarande(15). 
 
Marijuana är namnet på de torkade knopparna och bladen av sorter av Cannabis 
sativa växten, som kan växa vilt i varma och tropiska klimat över hela världen och 
även odlas kommersiellt. Många olika namn inklusive kruka, gräs, cannabis, ogräs, 
hampa, hasch, marijuana, ganja och dussintals andra beteckningar används för att 
benämna det. Marijuana har använts i växtbaserade läkemedel i århundraden och 
forskare har identifierat många biologiskt aktiva komponenter i marijuana. Hel eller 
rå marijuana (inklusive marijuanaolja eller hampolja) är inte godkänd av den 
amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för något medicinsk användning, 
men bruket av marijuana för att behandla vissa medicinska tillstånd är lagligt i 
många stater(16).  

Cannabisväxten innehåller mer än 60 cannabinoider. Delta-9-tetrahydrocannabinol 
(THC) och cannabidiol (CBD) är två potentiellt terapeutiska komponenter i cannabis 
sativa L. Det är nu allmänt accepterat att set finns minst två typer av CB-receptorer, 
CB1 och CB2, båda tillhör super familjen G-proteinkopplade receptorer. CB kan 
dock också visa aktivitet vid andra receptorer, inklusive G-proteinkopplad receptor 
55, transient receptor potential vanilloid-1 receptor (TRPV 1) och adenosin 
receptorer. CB1-receptorer är främst belägna i centrala nervsystemet, medan CB2-
receptorer primärt uttrycks perifert på immunceller.  

De huvudsakliga farmakologiska effekterna av THC innefattar smärtstillande, 
muskel avslappnande, antiemetisk, aptitstimulerande och psyko-aktiva effekter; CBD 
har beskrivits att ha antikonvulsiva, muskelavslappnande, anxiolytisk, 
neuroprotektiv, antioxidant och antipsykotisk aktivitet och har också visat sig minska 
ångest och psyko-aktiva effekterna av THC (15). 
 
Idag finns det många preparat som innehåller aktiva ämnen från cannabis, men bara 
sativex är godkänd i Sverige (Tabell I)(17). Sativex (Nabiximols är det godkända 
namnet i USA) är ett cannabinoid läkemedel som fortfarande studeras i USA(14).  
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Sativex är ett extrakt av cannabis sativa växten som innehåller de huvudsakliga 
cannabinoiden delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD) i 1:1 
förhållande. Den innehåller även mindre specifika cannabinoider och andra icke-
cannabinoid komponenter. Sativex har utvecklas för att administreras som en 
munhållsspray där de aktiva ingredienserna absorberas av slemhinnan i munnen, 
antingen under tungan eller innanför kinden(18). Sativex används för att behandla 
och lindra symtom hos patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av 
multipel skleros (MS). I vissa länder används sativex även mot resistent 
cancerrelaterad neuropatisk smärta. För närvarande finns det inte tillräckligt med 
bevis för att rekommendera medicinsk cannabis som förstahandsbehandling av 
kronisk smärta hos canceröverlevande. Dock är det värt att överväga som ett 
adjuvans analgetikum eller vid hanteringen av smärttillstånd som inte svarar på andra 
behandlingsmedel(19;20). 
 
 
Tabell I. Exempel på kommersiellt tillgängliga cannabispreparat. Bearbetad efter Hedlund F. 
2018(17) 
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2 SYFTE 
 
Syftet med studien var att med hjälp av vetenskapliga studier undersöka om sativex 
kan vara lika effektiv och lika säker som gabapentin och därmed vara ett bra 
alternativ vid tilläggsbehandling av cancerrelaterad neuropatisk smärta när 
behandling med enbart opioider inte räcker för att lindra smärtan. 
 
3 MATERIAL OCH METODER 
 
Detta arbete är en litteraturstudie. Förutom vetenskapliga studier som erhölls genom 
litteratursökning inom kliniska studier på pub Med har sökmotorn Google.com 
används. För artikelsökning användes sökord: ”Gabapentin neuropathic pain”; 
”Gabapentin cancer pain”; ”Nabiximols” och ”Nabiximols cancer pain”.  
 
Sökningen ”Gabapentin cancer pain” gav 139 resultat och av dessa valdes tre studier. 
Sökningen ”Nabiximols” gav 32 resultat och sökningen ”Nabiximols cancer pain” 
gav 4 resultat och av dessa valdes tre artiklar.  
 
Urvalskriterier vid val av artiklar var randomiserade kliniska studier genomförda på 
människor. Artiklarna som valdes skulle också handla om tilläggsbehandling av 
cancerrelaterad neuropatisk smärta hos patienter som redan behandlades med en 
opioid med otillräcklig effekt. Därför exkluderades artiklar som handlade om 
behandling av patienter med neuropatisk smärta orsakad av andra sjukdomar. Från 
början var tanken att endast välja artiklar publicerade senare än 2010 för att försöka 
komma åt nyare kunskap, men eftersom det inte har utförts så många studier inom 
ämnet valdes i stället artiklar senare än år 2000. Urvalskriteriet för antalet patienter 
inkluderade i varje studie var också färgat av få studier, det viktiga var att det inte 
skulle vara mindre än 30 patienter i varje grupp inkluderade i studien och det totala 
lägsta antalet patienter skulle inte understiga 60.  
 
4 RESULTAT 

4.1 Studie	  1:	  Gabapentin	  for	  Neuropathic	  Cancer	  Pain:	  A	  Randomized	  
Controlled	  Trial	  From	  the	  Gabapentin	  Cancer	  Pain	  Study	  Group.	  
Caraceni	  A,	  et	  al.	  2004	  (21)	  

4.1.1 Syfte	  
 
Syftet med studien var att bedöma effekten och säkerheten av gabapentin som tillägg 
till opioider vid behandling av patienter med cancerrelaterad neuropatisk smärta där 
smärtan inte var helt kontrollerat av systemisk opioid-administrering. 
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4.1.2 Studiedesign	  
 
Totalt 120 patienter över 18 år deltog i ett multicenter, randomiserad, dubbelblind, 
placebokontrollerad, parallell design, 10-dagars studie från augusti 1999 till maj 
2002. 
 
Patienter med cancersmärta fick delta i studien om de hade en organskada på grund 
av en aktiv tumör som orsakade smärta genom infiltration eller kompression och 
åtminstone ett av följande symtom eller tecken på smärtområdet: brännande smärta, 
skjutande/ lancinerande smärta episoder, dysestesi eller allodyni. Bildningsstudier 
(beräknad tomografi, magnetisk resonansavbildning, ultraljud eller andra som 
bedöms lämpliga av utredaren) som visade på en neoplastisk lesion förenlig med det 
neurologiska smärtsyndromet krävdes för alla patienter. De primära tumörställen i 
patienterna var bröst, lungor, kolon-rektum, sarkom, huvud och nacke, de urogenitala 
systemet, livmoder och prostata. 
 
För att inkluderas i studien måste patienterna ha cancerrelaterad neuropatisk smärta 
med intensitet ≥ 5 på en NRS mellan 0 till 10, i en 24-timmarsperiod innan 
screeningsbesöket. Dessutom skulle patienterna ha genomgått regelbundet planerad 
systemisk opioid terapi utan tillräcklig analgesi med signifikant opioid-relaterade 
biverkningar och stabil dos av opiodmedicinering för minst 24 timmar. Andra 
kriterier för inkludering var att patienterna skulle ha förväntade livslängd ≥ 30 dagar, 
och Karnofsky performance status (KPS1) ≥ 40 (vilket innebär att patienterna 
behöver assistent och extra vård för att klara sig; Se bilaga 2(21)). Patienter med 
plasma-kreatinin högre än 1,5 mg/ml i samband med kreatinin-clearance 2< 60 
ml/min; tidigare eller högre gabapentin-användning; kemoterapi från 3 dagar före 
screening och strålbehandling från 15 dagar före screening genom hela 
studieperioden exkluderades. Patienterna kunde starta en hormonbehandling före 
studien, men dosen fick inte ändras under studiens gång. 
 
Patienterna uppdelades slumpmässigt till placebo-grupp och gabapentin-grupp. 
Gabapentin administrerades från 600 mg per dag till 1 800 mg per dag plus stabil 
opioiddos. Extra opioid-doser var tillgänglig vid behov. En numerisk skala (0 till 10) 
användes för att betygsätta den genomsnittliga dagliga smärtan.  
 
Det primära effektmåttet var genomsnitt av smärtagraden över hela 
uppföljningsperioden. Sekundära effektmått var genomsnitt av de subjektiva 
betygsskalaresultaten för brännande smärta och dysestesi, antalet dagliga episoder av 
skjutande smärta, närvaro/frånvaro av allodyni och användningen av extra opioid-
doser. För att komplettera beskrivningen av behandlingens resultat definierades 
smärtkontroll som andel patienter med en smärtreduktion ≥ 33 % vid slutet av 
studien jämfört med baslinje-smärta (33 % smärtintensitetsskillnad = 33 % PID). 
Drogsäkerhet bedömdes genom utvärdering av typ, frekvens, och intensitet hos 
                                                
1 Skala mellan 0-100 i 10-tal som beskriver patienters hälsotillstånd där 0 betyder avliden och 100 
betyder helt frisk (Se bilaga 1(22)).  
2 Kreatinin-prov tas för att ta reda på njurens funktion(23).  
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eventuella rapporterade biverkningar, samt genom rapportering av fysisk förändring 
vid undersökning. 
 

4.1.3 Resultat	  
 
Totalt fick 79 patienter gabapentin och 58 patienter (73 %) av gabapentin-gruppen 
avslutade studien. 41 patienter fick placebo och 31 patienter (76 %) av placebo-
gruppen var med under hela studien (Figur 3). 

 
 
Figur 3. Framsteg genom försöksstadierna. 
*Intent-to-treat (ITT): patienter som fick åtminstone en dos av studiemedicinen 
**modifierad ITT: patienter som fick åtminstone en dos av studiemedicinen och antecknade minst 
resultatet av 3 dagar i smärtdagboken. 
 
Den genomsnittliga smärtgraden över hela uppföljningsperioden (total smärta) var 
betydligt lägre för patienter som tog gabapentin än för patienter som fick placebo. 
Svårighetsgraden av dysestesi i gabapentin-gruppen var mindre än i placebo-gruppen 
medan resultatet på de andra symptomen inte visade signifikanta skillnader (Tabell 
II). 
 
Tabell II. Analys av genomsnitt smärtgrad under behandlingsperioden för primärt effektmått (global 
smärta) och för sekundära smärtegenskaper. Bearbetad efter Caraceni A, et al. 2004(21) 

 
 
 
Bedömningen av allodyni i besöken 1 och 2 visade inte skillnader mellan de två 
grupperna. Användningen av ytterligare analgetika doser var högre i placebo-



  
 

20 

gruppen (64,7 % av patienterna) än i gabapentin-gruppen (47,1 % av patienterna) 
(P= 0,0999). Patienter som fick placebo använde också extra opioid-doser i större 
utsträckning (35,8 % mot 21,6 %). 
 
Den genomsnittlig procentuella uppföljningsperioden per patient med PID≥ 33 % var 
till förmån för gabapentin jämfört med placebo (51,6 % respektive 37,8 %, P= 
0,039). Tabell III visar procentandel patienter med minst 33 % smärtlindring vid 
varje studiedag i gabapentin-gruppen och placebo-gruppen. 
 
Tabell III. Procentandel patienter med smärtintensitetsskillnad ≥ 33 % från baslinjen. Siffrorna 
ovanför visar procentandelen patienter med mer än 33 % smärtlindring vid varje studiedag. Bearbetad 
efter Caraceni A, et al. 2004(21) 

 
 
Sex patienter i gabapentin-gruppen respektive tre i placebo-gruppen avbröt 
behandlingen. Hos fyra av de patienter som avbröt gabapentin-behandlingen var 
biverkningarna sannolikt relaterade till studiemedicinen. Hos två av dessa var 
händelserna särskilt allvarliga. De vanligaste biverkningarna, som inte ledde till 
behandlings-avbrott, var milda till måttliga såsom somnolens och yrsel vilka var 
vanligare i gabapentin-gruppen än i placebo-gruppen(21). 
  

4.2 Studie	  2:	  Gabapentin	  and	  an	  Opioid	  Combination	  Versus	  Opioid	  
Alone	  for	  the	  Management	  of	  Neuropathic	  Cancer	  Pain:	  A	  
Randomized	  Open	  Trial.	  Keskinbora	  k,	  et	  al.	  2007	  (24)	  

 

4.2.1 Syfte	  
 
Syftet med studien var att jämföra effektiviteten och säkerheten hos gabapentin i 
kombination med en opioid kontra opioid-monoterapi vid hantering av 
cancerrelaterad neuropatisk smärta. 

4.2.2 Studie	  design	  
 
Den här studien var en randomiserade, unicenter, öppen studie som utfördes i 
Turkiet. Inklusionskriterierna var patienter som hade tillräcklig lindring av 
nocieceptiv smärta, men inte den neuropatiska komponenten av cancersmärtan under 
pågående opioid-behandling utan signifikanta opioid-relaterade bieffekter. 
Smärtintensitet större än 4 på en numerisk betygsskala (NRS) från 0 till 10 och en 
KPS (Karnofsky Prestationspoäng) > 60 var också kriterier för inkludering. Patienter 
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med svårighet att ta mediciner oralt och som fick onkologisk behandling och även 
patienter med plasma-kreatinin >1,5 mg/ml eller kreatinin clearance < 60 ml/min 
exkluderades från studien. Patienter som tog icke-opioid analgetika och andra 
tilläggs-läkemedel var också uteslutna från studien. Patienter uteslöts även från 
studien när en ny smärta på grund av utvecklad sjukdomsprogression eller när 
oacceptabla biverkningar inträffade under studiens period. 
 
Neuropatisk smärta definierades som smärtan associerad med nervkompression, 
direkt neoplastisk invasion av perifera nerver eller ryggrad eller en neuropati orsakad 
av kemoterapi. Patienter med både brännande och skjutande smärta med eller utan 
allodyni, ansågs ha neuropatisk smärta. Smärta i samband med invasion av organ och 
andra vävnader än nervsystemet betraktades som nocieceptiv smärta. Alla 
neurologiska cancer-smärtsyndrom verifierades radiologiskt och vid behov 
elektrofysiologiskt. 
 
De patienter som uppfyllde inkluderingskriterierna var fördelade slumpmässigt i två 
grupper. Första gruppen fick gabapentin som ett tilläggsläkemedel till pågående 
opioid-behandling (GO-gruppen) och andra gruppen fick endast opioid-behandling 
(OO-gruppen). 
 
Den initiala gabapentin-dosen för GO-gruppen var 100 mg tre gånger dagligen för 
patienter äldre än 60 år och 300 mg tre gånger dagligen för patienter yngre än 60 år. 
Doserna höjdes långsamt under tre dagar för att undvika biverkningar. Över de 
initiala doserna administrerades gabapentin- dosen upp till 3 600 mg/dag beroende 
av smärtgraden medan opioid-dosen hölls konstant. I OO-gruppen ökades opioid-
doserna stegvis enligt WHO praxis tills tillräcklig smärtlindring uppnåddes. Opioid-
relaterade biverkningar togs i beaktande och vid inträffande av biverkningar saktades 
eller begränsades uppåtgående dos administrering. Patienter var tillåtna att ta extra 
doser av studiens läkemedel (gabapentin i GO-gruppen och opioid-läkemedel i OO-
gruppen) som extra smärtstillande medel om biverkningar saknades. Doserna av 
extra smärtstillande medel fick inte överstiga hälften av den totala dagliga dosen. 
 
Efter randomisering besöktes patienterna var fjärde dag under hela studien och 
bedömningar gjordes på randomiseringsdagen, på den fjärde och den 13:e dagen av 
studien. Det primära effektmåttet var den förändring i intensitet av brännande och 
skjutande smärtkänsla som uppmättes med en numerisk betygsskala (NRS) från 0 till 
10. De absoluta förändringarna i brännande och skjutande smärtintensitet 
redovisades vid dag 13 jämfört med baslinjen. Detta jämfördes också mellan 
grupperna. Sekundära effektmått var närvaro eller frånvaro av allodyni, konsumtion 
av extra doser av studiemedicinen, och behov av extra analgetika. Biverkningar 
utvärderades också.  
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4.2.3 Resultat	  
 
Totalt 75 patienter randomiserades och 63 (84 %) patienter avslutade studien. 
Patienternas medelålder var 54,9 år (Figur 4).  
 

 
Figur 4. Framsteg genom försöksstadierna. 

 
Båda behandlingarna gav avsevärd förbättring när det gäller brännande och skjutande 
smärta vid dag 13 jämfört med baslinjen men genomsnittlig smärtintensitet för 
brännande och skjutande smärta var signifikant högre i OO-gruppen jämfört med 
GO-gruppen för både den fjärde och den 13: e dagen av studien (P= 0,0001) (Figur 
5). Den absoluta minskningen i den numeriska betygsskalan var betydligt högre i 
GO-gruppen jämfört med OO-gruppen för både brännande smärta (P= 0,018) och 
skjutande smärta (P= 0,009). 
 

 
 

Figur 5. Förändring i genomsnitt NRS-värde under hela studiens period. Bearbetad efter Keskinbora 
k, et al. 2007(24) 
 
Frekvens av allodyni var liknade i båda grupperna vid baslinjen, dag 4 och dag 13. 
Värdet av allodyni i grupp GO minskade signifikant vid både den fjärde och den 13:e 
dagen jämfört med baslinjen. Grupp OO uppnåddes en statistisk signifikans av 
minskning i allodyni först vid dag 13 (Tabell IV). 
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Tabell IV. Frekvens av allodyni under studie. Bearbetad efter Keskinbora k, et al. 2007(24) 

 
 
Opioid-doser var stabila i GO-grupp medan doser av gabapentin ökade. Under 
studien bytte patienter i OO-gruppen sina opioid-medicineringar mot starkare 
opioider och även opioid-doser var högre vid dag 13 jämfört med dag 4 i denna 
grupp.  
 
Med undantag för en patient i GO-gruppen som avslutade behandlingen på grund av 
depression observerades inga biverkningar som krävde avbrott i behandlingen i 
någon av grupper under hela studien. Frekvensen av biverkningar i GO-gruppen var 
signifikant lägre än i OO-gruppen (P= 0,015)(24). 

4.3 Studie3:	  A	  comparative	  study	  of	  efficacy	  and	  safety	  of	  gabapentin	  
versus	  amitriptyline	  as	  coanalgesics	  in	  patients	  receiving	  opioid	  
analgesics	  for	  neuropathic	  pain	  in	  malignancy.	  Banerjee	  M,	  et	  al.	  
2013	  (25)	  

4.3.1 Syfte	  
 
Syftet med studien var att jämföra effekten och säkerheten av gabapentin och 
amitriptylin tillsammans med opioider hos patienter med cancerrelaterad neuropatisk 
smärta. 

4.3.2 Studiedesign	  
 
Patientundersökning och rekrytering utfördes på radioterapi-poliklinik från perioden 
januari 2011 till februari 2012.  Den är en unicenter, öppen märkt, randomiserad, 
kontrollerad studie med två parallella behandlingsarmar som utfördes i Indien. Totalt 
88 vuxna patienter mellan 18 och 70 år med neuropatisk smärta i primär, 
återkommande och palliativ inställning av fas III malign sjukdom i nacke, lungor, 
bröst och livmoderhals rekryterades för studien.  
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Alla rekryterade patienter skulle enligt klinikens bedömning ha en KPS (Karnofsky 
Prestationspoäng) över 40 och förväntad livslängd på minst 3 månader eller längre.  
De som hade någon allvarlig dysfunktion av lever, njure, benmärg eller andra vitala 
organ uteslöts från studien. Patienter med signifikanta hjärtledning-defekter, de med 
överkänslighet mot studiemedicinerna och de som hade deltagit i någon annan 
klinisk prövning inom den senaste månaden utesluts också liksom gravida och 
ammande kvinnor. Det var inte tillåtet för patienter inskrivna i studien att samtidigt 
använda icke-steroid antiinflammatoriska läkemedel, sedativ-hypnotisk eller 
psykotropiska läkemedel, atropin eller dess substitut.  
 
Behandlingstiden var 6 månader efter urval och rekrytering. Efterföljande besök var 
varje månad upp till 6 månader. Det slutliga besöket i slutet av studien var efter 2 
veckors avslutande av studiemedicinering. De utvalda 88 patienterna delades 
slumpmässigt i två grupper. Patienter i grupp A fick oral tramadol 150-200 mg i 
uppdelade doser, intaget i samband med måltid och oral gabapentin administrerades 
från 600 till 1800 mg i dagliga uppdelade doser. De i grupp B fick oral tramadol 150-
200 mg i uppdelade doser, intaget i samband med måltid och oral amityrptilin 
administrerad från 25 till 100 mg i dagliga uppdelade doser. Oral morfintabletter 
eller fentanyl depotplåster användes som extra opioid-analgetika. 
 
Patientens smärtuppfattning registrerades genom en visuell analog skala (VAS) och 
jämfördes med resultatet från föregående besök. Värden på 0, 1 eller 2 tilldelades 
beroende av om poängen sjönk, förblev oförändrad respektive ökade. 
Smärtintensiteten noterades genom en verbal gradering skala (VRS). Procentandelen 
av smärtlindring (PPR) under pågående behandling noterades i en skala mellan 0-4: 0 
(100 %), 1 (80 till <100%), 2 (50 till <80%), 3 (30 till <50%), 4 (0 till <30%). En 
total övergripande smärtpoäng (GPS)(Se bilaga 2(26)) beräknades som summan av 
förändringen i VAS, VRS och PPR. Den totala övergripande smärtpoängen sträcker 
sig från 0 till 10. Även biverkningar registrerades.  
 

4.3.3 Resultat	  
 
Grupperna var jämförbara avseende ålder, vikt, könsfördelning och kliniska 
egenskaper vid baslinje. Av totalt 88 patienter rekryterade för studien avslutade 76 
studien (Figur 6).  
 

 
Figur 6. Framsteg genom försöksstadierna 
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De seriella förändringarna i VAS-smärtvärde hos gabapentin-gruppen visade att det 
fanns en signifikant skillnad (P< 0,001) mellan besök 2 (V2) och 3 (V3). Ingen 
signifikant skillnad upptäcktes vid någon annan studiepunkt (Tabell V).  
 
Tabell V. visuell analog skala smärtvärde i två grupper. Bearbetad efter Banerjee M, et al. 2013 (25) 

 
 
 
Vid utvärdering av VRS-smärtvärdena detekterade en högt signifikant skillnad (P< 
0,001) mellan besök 1 (V1) och 2 (V2) (Figur 7). I PPR-analys var det en högt 
signifikant skillnad (P< 0,001) mellan besök 0 (V0) och 1 (V1) och även en 
signifikant skillnad (P< 0,01) mellan besök 2 (V2) och 3 (V3) (Figur 8). I GPS-värde 
var det en hög signifikant skillnad (P< 0,001) mellan besök 2 (V2) och 3 (V3) samt 
även mellan besök 3 (V3) och 4 (V4) (Figur 9). Vid mellangrupp-jämförelser av 
VAS, VRS och PPR värden observerades ingen signifikant skillnad vid någon 
tidpunkt (Figur 7 och 8). 
 

                                       
Figur 7. Förändring i VRS-värde mellan två grupper. [P> 0.05]. Bearbetad efter Banerjee M, et al. 
2013(25) 
 



  
 

26 

 
Figur 8. Förändring i PPR-värde mellan två grupper. [P > 0.05]. Bearbetad efter Banerjee M, et al. 
2013(25) 

 

 
 

Figur 9. Förändring i GPS-värde mellan två grupper. [P> 0.05]. Bearbetad efter Banerjee M, et al. 
2013(25) 

 
Sex patienter i grupp A och åtta patienter i grupp B krävde extra medicinering. Totalt 
12 personer i gabapentin-gruppen och 15 patienter i amitriptylin-gruppen upplevde 
biverkningar. Alla biverkningar var milda till måttligt och krävde inte att 
behandlingen avslutades(25). 
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4.4 Studie	  4:	  Multicenter,	  Double-‐	  Blind,	  Randomized,	  Placebo-‐
Controlled,	  Parallel-‐Group	  Study	  of	  the	  Efficacy,	  Safety,	  and	  
Tolerability	  of	  THC:	  CBD	  Extract	  and	  THC	  Extract	  in	  Patients	  with	  
Intractable	  Cancer-‐Related	  Pain.	  Johnson	  JR,	  et	  al.	  2010	  (27)	  

 

4.4.1 Syfte	  
 
Syftet med studien var att utvärdera den analgetiska effekten av THC: CBD-extrakt 
och THC-extrakt jämfört med placebo vid hantering av patienter med måttligt 
cancerrelaterad smärta trots lämplig farmakologisk hantering. 

4.4.2 Studiedesign	  
 
Denna var en multicenter, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, 
parallellgrupp-utförd studie. Vuxna patienter som hade använt starka opioider i 
åtminstone en vecka för att lindra smärta i samband med obotlig malignitet 
screenades för studieinträde. De primära tumörställena var bröst, prostata och lungor. 
 
Patienter uteslöts om de hade cancer som påverkade munhålan; strålbehandling i 
munnen; större psykiatriska eller kardiovaskulära störningar, epilepsi, nedsatt njur- 
eller leverfunktion eller kvinnor i fertila ålder som var gravida, ammande eller inte 
använde adekvat preventivmedel. Patienter som genomgick behandlingar som 
förväntades påverka studiens resultat (epidural analgesi inom 48 timmar efter 
screening, palliativ radio, kemo eller hormonbehandling inom två veckor efter 
screening, eller CB inom sju dagar efter randomisering) uteslöts också. Patienter som 
tagit levodopa, sildenafil eller fentanyl eller patienter med överkänslighet mot 
cannabinoider uteslöts av säkerhetsskäl. 
 
Patienterna fick en studiedagbok i vilken de under baslinjeperioden (besök 1) 
dagligen registrerade sina smärtvärden tre gånger. Även bakgrundsmedicinering och 
all extra analgetika antecknades. Patienterna återvände sedan för bedömning, 
randomisering och dos-introduktion till en av de tre behandlings-armarna THC: 
CBD-extrakt, THC-extrakt eller placebo 1:1:1. Patienterna undersöktes efter 7 till 10 
dagar (besök 2) och efter 14 till 20 dagar (slutet av studien) eller vid utträde (besök 
3). Studiemedicinen levererades som en munhålespray. Patienter självtitrerade 
studiemedicinen till sin optimala dos under sju dagar i vecka 1 baserat på effektivitet, 
tolerans och maximal tillåten dos.  
 
De primära effektmåtten var förändring i det genomsnittliga smärtvärdet baserad på 
NRS och användning av extra analgetikum. Frågan "indikera din smärta" svarades av 
patienterna tre gånger dagligen (0=ingen smärta och 10=mycket svår smärta). Den 
genomsnittliga dagliga numeriska smärtgraden var medelvärdet av de tre dagliga 
smärtvärdena. Vidare jämfördes andelen av patienter med ≥ 30 % smärtlindring i det 
genomsnittliga dagliga smärtvärdet från baslinje till slutet av studien mellan 
behandlingsgrupperna. De sekundära effektmåtten inkluderade förändring i mängden 
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av opioid bakgrundsmedicinering, patientbedömningar av sömnkvalitet, illamående, 
koncentration, minne och aptit. Biverkningar och användning av samtidig 
medicinering rapporterades av patienter under hela studien. Den kliniska 
bedömningen från de undersökande studieläkarna användes vid bestämning av 
intensitet och orsakssamband av biverkningar och allvarliga biverkningar. 

4.4.3 Resultat	  
 
Totalt 192 patienter screenades under 25 månader, vilket ledde till att 177 patienter 
randomiserade till behandling vid 28 europeiska centra (Figur 10). Medelåldern, 
könsfördelningen, tidigare användning av cannabis, primära sjukdomsställen och 
smärtklassificering var likartade bland de tre behandlingsgrupperna. 
 

 
Figur 10. Framsteg genom försöksstadierna 

 
Förändring i genomsnitt av smärtvärde för THC: CBD-, THC- och placebo-gruppen 
vid slutet av behandlingen var -1,37, -1,01 respektive -0,69 poäng. 
Behandlingsskillnaden för minskad smärta mellan placebo-gruppen och THC: CBD-
gruppen var statistiskt signifikant (P= 0,014) men inte mellan placebo-gruppen och 
THC-gruppen (P= 0,245).  
 
Antalet dagar som något extra analgetikum användes var likartad bland alla 
behandlingsgrupper men det var en minskning i det genomsnittliga dagliga dosen av 
alla extra analgetika vid slutet av studieperioden men skillnaden i förändring från 
baslinjen var inte statistiskt signifikant mellan behandlingsgrupperna. 
 
Det var ingen förändring i genomsnitts-dos av opioid bakgrundsmedicin hos 124 (78 
%) patienter för vilka data fanns tillgängliga. Under baslinjen och de sista tre dagarna 
vid behandlingen registrerades stark opioid-användning av 59 patienter (33 %), av 
dessa visade 34 (58 %) ingen förändring av antalet doser som togs vid jämförelse av 
baslinjen med de senaste tre dagarna av behandling. 13 (22 %) ökade antalet doser 
och 12 (20 %) minskade antalet doser. En större andel patienter i THC: CBD-
gruppen (åtta patienter) använde lägre doser, däremot var den största andelen ökning 
av dosen i placebo-gruppen (sju patienter) vilket var statistiskt signifikant större än 
de i THC: CBD-gruppen (P= 0,004). 
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En statistiskt signifikant skillnad med en genomsnittlig förbättring i koncentration 
observerades i placebo-gruppen, medan koncentrationsresultatet i THC: CBD-
gruppen liksom THC-gruppen visade en försämring. Minnesresultatet visade ingen 
förändring i placebo-gruppen, men en försämring i både THC: CBD- och THC-
gruppen. På liknande sätt visade dagbokens poäng rörande aptit en genomsnittlig 
förbättring från baslinjen i placebogruppen, medan det var en liten minskning av 
aptitvärdet i både THC: CBD- och THC-gruppen. 
 
En minskning av smärtgraden på approximativt 30 % anses vara en kliniskt viktig 
skillnad. I den ”intent-to-treat” responderanalys hade ungefär dubbelt så många 
patienter i THC: CBD-gruppen en minskning från baslinje med minst 30 % jämfört 
med placebo och THC-grupperna (THC: CBD= 23 [43 %], THC= 12 [23 %], 
placebo= 12 [21 %]). Oddsförhållandet för jämförelse av patienter med smärtsvar ≥ 
30 % mellan THC: CBD och placebo var 2,81 (95 % CI; P= 0,006) och mellan THC 
och placebo var 1,10 (95 % CI; P= 0,28) (Figur 11). 
 

 
Figur 11. ITT responder-analys. Bearbetad efter Johnson JR, et al. 2010(27) 

 
De aktiva substanserna tolererades i allmänhet väl och inga säkerhetsproblem 
identifierades under denna studie. Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades 
av 106 patienter (60 %). De vanligaste biverkningarna var somnolens, yrsel och 
illamående och de var mestadels av mild eller måttlig svårighetsgrad. Förekomsten 
av dödsfall i denna population med avancerad cancer var likartad mellan 
behandlingsgrupper (åtta i THC: CBD, åtta i THC, sju i placebo) och alla bedömdes 
bero på progression av underliggande sjukdom och inte vara relaterade till 
behandlingen(27).  
 

4.5 Studie	  5:	  Nabiximols	  for	  Opioid-‐Treated	  Cancer	  Patients	  With	  
Poorly	  Controlled	  Chronic	  Pain:	  A	  Randomized,	  Placebo-‐
Controlled,	  Graded-‐Dose	  Trial.	  Portenoy	  RK,	  et	  al.	  2012(28)	  

4.5.1 Syfte	  
 
Syftet med studien var att utvärdera analgetisk effekt och säkerhet för sativex i 3 dos 
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intervall hos cancerpatienter med smärta som inte har kontrollerats tillräckligt med 
en opioid. 

4.5.2 Studiedesign	  
 
Denna multicenterstudie använde en randomiserad, dubbelblind, 
placebokontrollerad, parallellgrupp med graderad dos design.  
 
Vuxna patienter fick inkluderas i studien om de hade aktiv cancer och kronisk smärta 
som var måttlig eller svår trots en stabil opioid-behandling och som inte kunde 
effektiviseras genom ytterligare opioid dos-titrering. Patienter uteslöts från studien 
om de hade psykisk sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, epilepsi eller signifikant nedsatt 
njur- eller leverfunktion eller om de var kvinnor i fertil ålder som var gravida, 
ammande eller inte använde adekvata preventivmedel. Patienter som hade fått eller 
skulle få terapier som förväntades förändra smärtan (såsom strål-, kemo- eller 
hormonbehandling) var också uteslutna.  
 
De primära tumörställen var bröst, GI-kanal, lungor och prostata. De patienter som 
fortsatte att uppfylla kriterierna för inkludering inledde en kvalificeringsperiod som 
var 5 till14 dagar lång. Patienterna fick dagliga samtal från ett röstinspelningssystem 
som bad de betygsätta sin genomsnittliga smärta under den senaste dagen med en 0 
till 10 på en NRS. Efter randomisering ingick patienter en titrerings- och behandlings 
fas som inkluderade en vecka blind dos-titrering följt av 4 veckor stabil dosering. 
Patienterna delades slumpmässigt först till 3 dos-grupper. Därefter inom varje grupp, 
till antingen aktivt läkemedel eller placebo. Patienter i grupp 1 (låg-dos) fick 
instruktioner att titrera studiemedicinen mellan 1 och 4 sprayer per dag. Patienter i 
grupp 2 (mellan-dos) fick titrera studiemedicinen mellan 6 och 10 sprayer per dag 
och patienter i grupp 3 (hög-dos) fick titrera studiemedicinen mellan 11 och 16 
sprayer per dag. Alla doser som togs registrerades dagligen av patienter via 
röstinspelningssystemet. Under hela titrering-s och behandlingsfasen fick patienterna 
använda sin extra dos av opioid analgetika efter behov. Biverkningar och användning 
av kombinations-medicinering rapporterades av patienter vid studiebesök under hela 
studieperioden.  
 
Det primära effektmåttet var smärtsvarstatus där ett positiv svar definierades som en 
≥ 30 % reduktion i genomsnitt smärtvärdet (NRS-värdet) under de sista 3 dagarna i 
vecka 5 jämfört med baslinje-perioden. Detta kompletterades med en kontinuerlig 
responderanalys som utvärderade skillnaderna mellan placebo och aktivt läkemedel i 
andelen patienter som uppnår nivåer av respons som sträcker sig mellan 0 % till 100 
% vid fördefinierade nivåer (angavs i 10-tal [10 %, 20 % osv] där baslinjen 
jämfördes med vecka 5). Andra smärt-effektmått omfattade förändringen i det 
dagliga genomsnittliga smärtvärdet för medelsmärta och den värsta smärtan. 
 
Effekten utvärderades också genom att jämföra placebo och aktiv behandling i 
förhållande till andelen patienter som visar ett svar på en opioid kompositmått från 
baslinje till slutet av vecka 5. Opioid kompositmåttet beräknades med hjälp av både 
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förändringen i patientens genomsnittliga smärta (NRS) och förändringen i deras 
opioid-förbrukning i milligram. Ett positivt svar definierades som antingen en 
minskning av smärta med en stabil eller minskande opioid-förbrukning, eller en 
minskning av opioid-förbrukningen med en minskande eller stabil smärtvärde. 

4.5.3 Resultat	  
 
Totalt var 503 patienter screenade över 24 månader i 84 studiecentra över 
Nordamerika, Europa, Latinamerika och Sydafrika. Totalt 263 patienter avslutade 
studien (Figur 12). De randomiserade patienterna hade en medelålder av 58 år och 
174 (48,3 %) var män.  
 

 
Figur 12. Framsteg genom försöksstadierna 

 
Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan aktiva läkemedel och placebo (P 
= 0,59) för andelen patienter som rapporterade ≥ 30 % smärtlindring vid slutet av 
studien jämfört med baslinje perioden. Däremot visade vidare smärtsvaranalys, som 
har jämfört andelen respondenter mellan placebo-gruppen och andra grupper över 
hela spektrat av respons (0-100 %), en behandlingseffekt till förmån för kombination 
av alla sativex-grupperna (P= 0,035). Undersökning av de individuella sativex-
grupperna visade att effekten var signifikant endast i de två lägre dos-grupperna (P= 
0,008 respektive 0,038). När de låga- och mellan-dos grupperna kombinerades var 
det en beräknad medianskillnad mellan behandlingsgrupper av 10,5 % till förmån för 
sativex. 
 
Ytterligare analyser utfördes för att bestämma skillnader i genomsnitt av smärtsvaret 
mellan baslinjeperioden och slutet av studien. De genomsnittliga smärtvärdena vid 
baslinjen var jämförbara mellan de 3 dos-grupperna och placebo. Det fanns några 
tecken på en signifikant övergripande behandlingseffekt när resultat för alla sativex-
grupperna kombinerades (P= 0,072). Återigen var denna övergripande 
behandlingseffekt resultatet av förbättring av smärtresultat med de två lägre sativex 
dos-grupperna. När en posthoc-analys utfördes för att kombinera låg- och mellan-
dos-grupperna och jämföra dem med placebo var det en behandlingsskillnad i medel-
värk till förmån för nabiximoler (P= 0,019) (Figur 13). 
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Figur 13. Analys av förändring i genomsnitt NRS-värde från baslinje. Bearbetad efter Portenoy RK, 
et al. 2012(28). 
 
Genomsnitt av de dagliga värsta smärtvärdena analyserades också mellan 
behandlingsgrupper. Vid behandlingens slut fanns det tecken på en övergripande 
behandlingseffekt (P= 0,047). Precis som i föregående funktioner var denna effekt 
främst ett resultat av förbättringen av smärtvärden med lågdos-gruppen (P= 0,011). 
Liksom mellan dos-gruppen (P= 0,40) uppvisade högdos-gruppen en större men icke 
signifikant minskning av smärta hos dem som behandlades med sativex (P= 0,83). 
 
Medelvärdet för sömnstörningar vid baslinjen var jämförbar mellan de 3 dos-
grupperna och placebogruppen. Vid behandlingens slut fanns det tecken på en 
övergripande behandlingseffekt (P= 0,012). Återigen var detta övervägande resultat 
av förbättringen i sömnstörningar i lågdos-gruppen.  
 
Varken användningen av regelbundna opioider eller antalet extra opioiddoser som 
tagits vid behov varierade signifikant mellan behandlingsgrupperna. Med hjälp av 
opioid-kompositpoängen visades att patienter i lågdos-gruppen hade statistisk bättre 
resultat jämfört med placebo (58 % mot 43 %, P=0,038). Patienterna i mellandos-
gruppen hade inte signifikant bättre resultat än placebo-gruppen (56 % mot 43 %, P= 
0,079). Det fanns heller ingen skillnad mellan högdos-gruppen och placebo-gruppen. 
När låg- och medel-dos-grupperna kombinerades var det en positiv 
behandlingseffekt, där sativex-gruppen var återigen överlägsen placebo-gruppen (57 
% mot 43 %, P = 0,050). 
 
Antalet behandlingsrelaterade biverkningar per patient var 4,0, 4,3 och 4,1 för låg 
dos, mellan dos och hög dos grupperna jämfört med 3,1 för placebogruppen. 
Avbrytning av studiebehandling var också dos relaterad med en högre frekvens 
(27,8%) i hög dos gruppen jämfört med lågdosgruppen (14,3 %), mellan dos grupp 
(17,2 %) och placebo (17,6 %). Allvarliga biverkningar var något vanligare i 
lågdosgruppen. Sammantaget upplevde 29,5 % av de sativex-behandlade patienterna 
svåra biverkningar jämfört med 24,2 % i placebo-gruppen(28). 
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4.6 Studie	  6:	  Results	  of	  a	  Double-‐Blind,	  Randomized,	  Placebo-‐
Controlled	  Study	  of	  Nabiximols	  Oromucosal	  Spray	  as	  a	  Adjunctive	  
Therapy	  in	  Advanced	  Cancer	  Patients	  with	  Chronic	  Uncontrolled	  
Pain.	  Lichtman	  AH,	  et	  al.2017(29)	  

4.6.1 Syfte	  
 
Syftet med studien var att bedöma analgetiskeffekt av sativex hos patienter med 
avancerad cancer med okontrollerbar smärtlindring med opioider. 

4.6.2 Studiedesign	  
 
Den aktuella studien var en fas 3, dubbelblind, multicenter, randomiserad, 
placebokontrollerad studie. Totalt deltog 114 centra i Belgien, Bulgarien, Tjeckien, 
Estland, Tyskland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, UK och USA. 
 
De patienter som bedömdes som lämpliga att inkludera i studien hade avancerad 
cancer, var över 18 år och hade en klinisk diagnos av cancerrelaterad smärta som 
behandlades av en optimerad dos av steg 3 opioid. Opioid behandling ansågs 
optimerad om: 1) en dos-ökning var kliniskt olämplig på grund av opioid-relaterade 
biverkningar eller 2) ytterligare effektförmåga inte förväntades vid högre doser. För 
att kunna inkluderas måste patienterna även uppfylla följande kriterier under hela 
screeningsperioden som varade under tre dagar: ≤4 opioider genombrott analgetiska 
episoder per dag, en stabil underhållsuppgift för opioid-behandling medel värk ≥ 4 
och ≤ 8 på en 0-10 Numerisk Rating Scale (NRS) och genomsnittliga smärtvärde på 
NRS som inte förändrades med mer än två punkter (dvs. inte mer än en två punkts-
skillnad mellan de högsta och lägsta poängen). De viktigaste uteslutningskriterierna 
inkluderade baslinjebaserad användning av morfin vid ≥ 500 mg morfinekvivalenter 
per dag (inklusive underhåll och genombrotts opioider), aktuell användning av mer 
än en typ av opioid analgetika genombrotts, planerade kliniska ingrepp som skulle 
påverka smärta, samt eventuell schizofreni eller drogmissbruk. 
 
Kvalificerade patienter randomiserades 1:1 för att få sativex i form av oral munspray 
eller placebo. Behandlingen initierades som en enda spray på kvällen den första 
behandlingsdagen och titrerades gradvis med ytterligare en spray per dag enligt ett 
förutbestämt upptrappnings-protokoll tills patienterna upplevde oacceptabla 
bieffekter; upplevde acceptabel smärtlindring; eller hade nått den maximala tillåtna 
dagliga dosen på 10 sprayer per dag. Titreringen avslutades inom 14 dagar, varefter 
patienterna fortsatte att få läkemedelsbehandling med samma dos i ytterligare tre 
veckor under en total behandlingsperiod på fem veckor. När det var möjligt fortsatte 
patienterna att ha stabila doser av andra föreskrivna smärtstillande läkemedel under 
studietiden. Två veckor efter behandlingens avslutning kontaktades patienterna per 
telefon för uppföljning av säkerhetsbedömningar. 
 
Alla effektbedömningar ägde rum vid screening, omedelbart före dosering på dag 1, 
och efter tre veckor (dag 22) och efter fem veckor (dag 36). Det primära effektmåttet 
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var procentuell förbättring i genomsnitt NRS-värde från baslinjen till slutet av 
behandlingen. De sekundära effektmåtten inkluderade genomsnitt NRS-värde; värsta 
smärtans NRS-värde; och sömnstörningars NRS-värde. Andra studie ändpunkter 
omfattade underhåll, extra och total opioid användning per dag.  
 
Säkerhet och tolerans bedömdes genom att dokumentera biverkningar som uppstod 
under behandlingen, kliniska laboratorietester och vitala teckenavläsningar vid varje 
patientbesök.  
 

4.6.3 Resultat	  
 
Totalt screenades 542 patienter för inskrivning. Av dessa uppfyllde 397 
inklusionskriterierna för studien och randomiserades till sativex eller placebo. Totalt 
avslutade 291 patienter studien. Studiegrupperna var väl balanserade vad gäller 
demografi och kliniska ingångsvärden. Av de 397 randomiserade patienterna i denna 
studie rekryterades 129 (32,5 %) i USA och resterande 268 (67,5 %) rekryterades i 
ROW (rest of the World). Båda grupperna var nästan identiska i demografiska 
egenskaper. Alla patienter som randomiserades och fick minst en dos av 
studiemedicinen undergick säkerhetsanalys. Alla patienter i säkerhetsanalysen som 
hade minst en postrandomiserad effektslutpunkt ingick sedan i ITT analys. Alla 
patienter i ITT uppsättningen som inte hade några protokollbrott ingick i ”per-
protokoll” (PP) analys (Figur 14). 
 

 
 

Figur 14. Framsteg genom försöksstadierna. ITT= intention to treat. 
 
 
Den primära effektens slutpunkt var den procentuella förbättringen i genomsnitt 
NRS-värdet från baslinjen till slutet av behandlingen i ITT populationen och PP 
populationen. Patienterna hade en förbättrad medianprocent på 10,7 % i sativex-
gruppen jämfört med 4,5 % i placebogruppen, vilket resulterade i en 
behandlingsskillnad på 3,41 % (95 % CI; P= 0,0854). I PP befolkningen var median 
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procentförbättringen 15,5 % (i sativex-gruppen) och 6,3 % (i placebo-gruppen) vilket 
resulterade i en behandlingsskillnad på 5,49 % till förmån för sativex (95 % CI; P= 
0,0378).  
I USA:s ITT population var medianprocent för förbättringen 8,1 % och 1,8 % i 
sativex-gruppen respektive placebo-gruppen (P = 0,0839), jämfört med 12,9% och 
6,1 % i ROW:s ITT populationen (P= 0,4017). De analoga värdena var 12,3 % mot 
2,5 % (P= 0,0191) i USA:s PP populationen och 18,5% mot 8,6 % (P= 0,3902) i 
ROW:s PP populationen (Figur 15). I båda regionala undergrupperna producerade 
sativex-behandling en större förbättring av medianprocenten i genomsnitt NRS-
värdet än placebo. 
 
 

 
 
 
Figur 15. Primär effektdata av sativex. ITT= Intention to treat: antal patienter som hade avsikt att 
behandlas; PP= patienter i ITT-uppsättningen som inte hade några protokollbrott: per-protocol analays 
uppsättning; NRS= Numerisk betygsskala; U.S.= USA befolkning; ROW= Rest of the world: 
patienter från resten av världen. Bearbetad efter Lichtman AH, et al.2017(29) 
 
Eftersom den primära effektens slutpunkt inte visade ett signifikant bättre 
behandlingssvar till förmån för sativex utvärderades inte statistisk signifikans för de 
tre sekundära ändpunkterna (genomsnittlig smärta NRS-poäng, värsta NRS-värden 
och NRS-värden för sömnstörning). Resultaten skilde sig inte mellan sativex och 
placebo för genomsnittlig smärta: NRS-värde (P= 0,253) eller värsta NRS-värden 
(P= 0,678) men var till förmån för sativex för NRS-sömnavbrott (P= 0,027). 
Adjunktiva sativex påverkade inte signifikant daglig opioiddos, extra opioid-dos eller 
total daglig opioiddos (P= 0,6410, P=0,4217 respektive P= 0,9328), trots att enligt 
protokollet andra smärtstillande medel inklusive opioider borde ha fortsatt med 
stabila doser. Ingen skillnad i antalet svarande baserat på opioid kompositpoäng 
observerades mellan behandlingsgrupper (P= 0,1063). 
Posthoc-analyser indikerade också en fördel med sativex hos amerikanska patienter 
på multipla sekundära ändpunkter (P= 0,0010). Tabell VI visar resultatet på 
sekundära mått hos USA och ROW patienter. 
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Tabell VI. Sekundära effektmått i U.S. patienter jämfört med ROW patienter. Bearbetad efter 
Lichtman AH, et al.2017(29). 

 
 
 
Totalt utvecklade 144 av 199 patienter (72,4 %) som behandlades med sativex och 
130 av 198 (65,7 %) som fick placebo en eller flera biverkningar. 
Behandlingsrelaterade biverkningar inträffade hos 70 av 199 patienter (35,2 %) i 
sativex-gruppen och 41 av 198 (20,7%) i placebo-gruppen. De vanligaste var 
illamående (17 [8,5 %] mot 10 [5,1 %]) och yrsel (15 [7,5 %] mot 5 [2,5 %]). Alla 
andra behandlingsrelaterade biverkningar uppkom vid en frekvens av <5 % inom 
varje behandlingsgrupp. Totalt avled 27 patienter (13,6 %) i varje behandlingsgrupp. 
Inga av dödfallen betraktades som behandlings relaterat. Andra allvarliga 
biverkningar i försöket bedömdes vara orelaterade till studie-behandlingen med 
undantag av ett fall av desorientering och ett fall av visuell hallucination i sativex-
gruppen samt ett fall av kräkningar i placebo-gruppen. En placebo-patient begick 
självmord men detta ansågs orelaterat till behandlingen(29). 
 
5 DISKUSSION 
 
Kombinationer av tilläggsanalgetika med eller utan opioider har använts 
framgångsrikt för att hantera och behandla svårt smärtsyndrom hos människor. De 
terapeutiska målen med att kombinera opioider med adjuvans analgetika är att 
förbättra smärtkontroll i förhållande till opioider utan adjuvans-analgetika, reducera 
opioiddoser och därigenom potentiellt reducera opioid-relaterade biverkningar. 
Kombinationer av lämpliga tillägg-analgetika och opioider har rapporterats förbättra 
smärtkontrollen i de flesta cancersmärtsyndrom(30).  

I den här litteraturstudien ingår sex artiklar. Tre av artiklarna utvärderar effektivitet 
och säkerhet av gabapentin i kombination med en opioid (jämfört med placebo i två 
av artiklarna och amitriptylim i den tredje) hos patienter med cancerrelaterad 
neuropatisk smärta. De andra tre artiklarna utvärderar effektivitet och säkerhet av 
sativex i kombination med en opioid (jämfört med THC-extrakt i en artikel och 
placebo i de andra) hos patienter med cancerrelaterad smärta. 

Studie 1(21) visade att det var en signifikant förändring i dysestesi hos patienter som 
fick gabapentin jämfört med placebo-gruppen. Inga märkbara förändringar 
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observerades i intensitet av brännande eller skjutande smärta samt allodyni. Vid 
jämförelse av förändring i totalt genomsnittliga smärtvärde över hela 
uppföljningsperioden observerades en signifikant skillnad mellan gabapentin-
gruppen och placebo-gruppen till gabapentins förmån (P= 0,0250). Eftersom 
resultatet betraktades av begränsad kliniskt värde jämfördes även andelen patienter i 
varje grupp som fick en minskning av minst 30 % av sitt smärtvärde. Denna 
jämförelse visade en statistisk signifikant skillnad mellan gabapentin-gruppen och 
placebo-gruppen(P= 0,039). Skillnaden mellan de två grupperna var tydlig under de 
första 5 studiedagarna, medan resultaten tenderade att överlappa från den femte 
dagen och framåt. Resultatet visade även att fler patienter i placebo-gruppen använde 
både extra opioid doser och analgetiska mediciner, men skillnaden mot gabapentin-
gruppen var inte statistiskt signifikant.  

Studie 2(24) visade en statistik signifikant skillnad mellan grupperna gabapentin och 
placebo i den absoluta minskningen i både brännande och skjutande smärta (P= 
0,018, P= 0,009). Det visade sig även att allodyni minskade avsevärt i båda 
behandlingsgrupperna. Skillnaden var att i gabapentin-gruppen observerades en 
statistisk signifikant skillnad jämfört med baslinje-perioden både vid dag 4 (P= 
0,002) och dag 13 (P= 0,0001) men i placebo gruppen nåddes den signifikanta 
minskningen först vid dag 13 (P= 0,004). Patienter i gabapentin-gruppen hade en 
jämn dosering av opioider under hela behandlingen men patienter i placebo-gruppen 
ökade sina opioid doser och en del bytte till starkare opioider under 
behandlingstiden. 

Studie 3(25) visade att de genomsnittliga smärtvärdena (beräknad med hjälp av 
skalorna VAS, VRS och PPR) minskade med statistisk signifikans under 
behandlingen i både amitriptylin- och gabapentin gruppen. Förändringen i VAS, 
VRS och PPR summerades i en global smärtpoäng (GPS) och visade att båda 
behandlingarna resulterade i en statistisk signifikant smärtlindring vid slutet av 
studien jämfört med baslinjeperioden men utan betydliga skillnader mellan de två 
grupperna. 

I alla tre studierna var biverkningarna milda till måttliga och överlag tolererades 
studiemedicinerna väl. Det bör dock tilläggas att det fanns två avvikelser mot detta i 
studierna 1 och 3. Två patienter i studie 1 använde höga doser av benzodiazepiner 
och ett antal andra läkemedel samt mådde dåligt överlag och led därför av allvarliga 
biverkningar. Författarna kom därför fram till att 300 mg gabapentin är en säker dos 
men uppmanade författarna till extra varsamhet för patienter som använder höga 
doser av opioider och har komplexa läkemedelsregimer där benzodiazepiner lyfts 
fram särskild. Vidare uppmanar författarna till försiktighet vid kombination av 
benzodiazepiner och gabapentin. Även vid studie 3 fick en 66 årig patient 
respiratorisk andningsdepression vilken var troligen på grund av synergiska effekter 
av gabapentin och opioid. Därför uppmanade författarna till extra varsamhet vid en 
kombination av gabapentin och opioid hos äldre patienter. 
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Det finns också några studier som visar på ett lovande resultat på analgetisk effekt av 
gabapentin som tillägg till opioider vid behandling av cancerrelaterad neuropatisk 
smärta(31;32;33).  

Studie 4(27) visade att förändringen i dagliga genomsnittliga smärtvärden under två 
veckors behandling var statistiskt signifikant hos patienter i sativex-gruppen (P= 
0,014) jämfört med både THC- och placebo-gruppen. Det visades vidare att det var 
en signifikant skillnad hos sativex-gruppen jämfört med placebo-gruppen i andel 
patienter som uppnådde en smärtlindring på minst 33 % i slutet av studien (P= 
0,006). Detta var inte signifikant hos THC-gruppen. Den genomsnittliga dagliga 
dosen av extra analgetika minskade i alla tre grupperna utan att vara statistisk 
signifikant. Studien visade ingen signifikant minskning i användning av extra opioid 
doser i alla grupper däremot visade man på att fler patienter i sativex-gruppen hade 
minskad användning av opioiddoser jämfört med två andra grupperna. 

Studie 5(28) visade att förändringen i dagliga genomsnittliga smärtvärden var 
statistiskt signifikant i lågdos-gruppen jämfört med placebo-gruppen (P= 0,006). Det 
var överlag signifikant behandlingseffekt när resultatet av alla tre grupperna var 
summerade. 
Jämförelse i andel patienter som hade minst 33 % visade ingen skillnad mellan de 
olika behandlingsgrupperna. Ytterligare responder-analys jämförde andel patienter i 
procenttal om 10 % (0 % -100 %) och kunde uppvisa en behandlingseffekt (vid 
summering av alla tre grupperna) till sativex förmån. Det bör tilläggas att en 
signifikant skillnad jämfört med placebo (P= 0,008: lågdos grupp; P= 0,038: mellan-
dos-grupp) fanns även i det här fallet hos de två lägre dos-grupperna.  

Studie 6(29) visade att medianprocent-förbättring i genomsnitt smärtvärde (beräknad 
med NRS) var numerisk till förmån av sativex jämfört med placebo, dock fanns inga 
statistisk signifikant skillnader mellan de två grupperna. I den här studien har 
patienterna delats upp i två subgrupper för jämförelse. En grupp inkluderade 
patienter från USA medan andra grupp inkluderade patienter från andra länder. Vid 
sekundära effektmått som genomsnittliga smärtvärden och genomsnitt av värsta 
smärtan fanns ingen signifikant skillnad mellan sativex gruppen och placebo-
gruppen. Den enda signifikanta skillnaden var i effektmåttet sömn-avbrott värdet 
med förmån till sativex. I den här studien utvärderades även effekten av sativex på 
total daglig opioid dos och behovet av extra opioid analgetika. Resultatet visade 
ingen signifikant effekt av sativex. En utforskande posthoc-analys i den här studien 
visade att patienter från USA hade ett bättre smärtsvar jämfört med patienter från 
andra länderna. 

Yrsel, illamående och kräkningar var de mest förekommande biverkningar i alla tre 
studier. I studie 4 var alla biverkningarna milda till måttliga och inga allvarliga 
säkerhetsproblem observerades. I studie 5 avled ett stort antal patienter på grund av 
dåligt allmän-tillstånd och det var förutsägbart. Det som var däremot oväntad var att 
fler patienter i lågdos-gruppen dog. Eftersom det var olikt andra studiers resultat och 
att ingen biologisk förklaring hittades, kan man gissa att dödsfallen var 
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slumpmässiga. I den här studien uppmanades patienterna att behålla sina dagliga 
doser av opioid stabila och det kan ha lett till fler biverkningar, vilket ledde vidare 
till att patienter ville avbryta behandlingen.  
I studie 6 observerades färre fall av uppkomna biverkningar jämfört med tidigare 
studier vilket kunde bero på kortare titreringsperiod och mer gradvis tillägg i 
studiemedicinens dagliga dos. Även i den här studien var biverkningarna mild till 
måttlig och ingen missbruk av studiemedicin observerades. 

En uppföljningsstudie har utförts av samma författare som studie 4 där långsiktig 
säkerhet och tolerans av sativex och THC-extrakt hos cancersjuka patienter 
utvärderats. Resultatet visade att upp till 5 veckor behandling med sativex var 
effektiv för smärtlindring och förbättring av sömnkvalitet. Vidare visade studiens 
resultat att 10 % respektive 5 % av patienterna hade använt sativex under 6 månader 
respektive ett år utan att behöva höja dosen(15). 

6 SLUTSATS 
 
Gabapentin är ett preparat som redan används som förstahandsval som 
tilläggsanalgetika vid behandling av cancerrelaterad neuropatisk smärta. De tre 
studier som utvärderade effekten av gabapentin visade på statistisk signifikant 
smärtlindring för patienterna. Två av tre studier visade på statistisk signifikant 
smärtlindring när sativex användes som tilläggsanalgetika till opioider. Även i den 
tredje studien visades det på en smärtlindring vid behandling med sativex dock utan 
att vara statistisk signifikant.  
 
Eftersom behandling med sativex är kontroversiell och inte så många studier har 
genomförts på preparatet har underlaget inte varit särskild stort. Dock ses det av 
resultaten i artiklarna som inkluderades i den här studien att sativex vid låga doser 
erbjuder bättre sömnkvalitet liksom signifikant smärtlindring. Vidare påvisade en 
studie att ingen dos-höjning är nödvändig över tid när sativex används som 
tilläggsanalgetikum.  
 
I det senaste numret av Svensk Farmaci kan man läsa att cannabis-branschen 
beräknas att omsätta 21,8 miljarder USD år 2020 och det är väl sannolikt att där finns 
det pengar att hämta för att finansiera forskning på området(17). Vidare står det att 
det idag saknas effektivt läkemedel för behandling av neuropatisk smärta, och frågan 
är då huruvida undersökningar kommer att utföras på sativex som potentiellt 
förstahandsvalsläkemedel? Klart är att det behövs vidare studier och gärna i större 
sammanhang för att kunna dra globala resultat. Den här litteraturstudien har visat på 
att sativex har potential till att vara ett bra alternativ vid behandling av 
cancerrelaterad neuropatisk smärta när det kommer till effektivitet och säkerhet, men 
man ska med sig att det behövs betydligt mer forskning.  
 
Gabapentin är välbeprövad och sedan länge använt i smärthantering vid neuropatisk 
cancersmärta med minimala biverkningar. Vidare är det ett säkert preparat som 
många läkare känner sig trygga med. Även i studierna inkluderade i det här arbetet 
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har man lyckats visa på dess styrka och framgång vid behandling. Sativex å andra 
sidan är tämligen ny och det finns inte särskild många studier genomförda på 
medicinen. De studierna som ingått i det här arbetet har ett och samma 
läkemedelsföretag som sponsor som också är tillverkare och patentinnehavare av 
sativex. Vidare finns det inga studier som jämför sativex och gabapentin varför det är 
väldigt svårt att uttala sig om huruvida den håller samma säkerhet och kan agera som 
bra alternativ till gabapentin. Det ska också nämnas att studier som handlar om 
gabapentin är äldre då preparatet har används länge, medan studier om sativex är 
tämligen nya. I framtida studier bör sativex jämföras med läkemedel som gabapentin 
som används idag för att verkligen kunna visa på eventuella skillnader. 
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Bilaga 1. Karnofsky prestationsstatus skala (KFS) definition betygskriterier  
 

Kapacitet att ha normal aktivitet och 
arbeta, ej behov av vård  

100; frisk, inga bevis på sjukdom 

90; kapabel till normal aktivitet, mindre 
symptom  

80; normal aktivitet med viss svårighet, 
viss symptom  

Ej kapabel till att arbeta, kan bo hemma 
och ta hand om sig själv med viss 
assistans 

70; kan ta hand sig själv, kan ej utföra 
normala aktiviteter eller arbeta  

60; kräver viss assistans, kan dock klara 
sig själv för det mesta  

50; kräver assistans och omvårdnad  

Kan inte ta hand om sig själv, behöver 
omvårdnad på sjukhus eller liknande, 
sjukdomsbild som förvärras eller 
framskrider snabbt  

40; funktionsnedsättning, kräver 
specialvård och assistans  

30; omfattande funktionsnedsättning, 
liggande på sjukhus men ej nära döden 

20; mycket sjuk, nödvändigt med att 
ligga på sjukhus, omfattande vårdinsats är 
nödvändigt  

10; döende, dödlig sjukdom som 
avancerar snabbt 

0; död 
 
Karnofsky prestationsstatus skala gör det möjligt för patienter att klassificeras genom 
deras funktionsnedsättning. Detta kan användas för att jämföra effektiviteten hos 
olika terapier och att bedöma prognosen hos enskilda patienter. Ju lägre Karnofsky-
poängen är, desto sämre överlevnad för allvarligaste sjukdomar(22). 
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Bilaga 2. Global smärtskala (GPS) 
 

 
Global smärtskala användas som ett grundligt screeningsverktyg för läkare att 
utvärdera patienternas grundläggande funktionsnivåer. Detta verktyg ska sedan 
kontinuerligt användas för att övervaka förändring över tid i både akut eller kronisk 
smärta. Den globala smärtskalan bedömer inte bara den fysiska aspekten av smärta 
utan ger läkare information om de effekter som smärta har på sina patienter i fyra 
specifika kategorier, inklusive: en numerisk betygsskala, hur smärtan har påverkat 
patientens känslomässiga välbefinnande, kliniska resultat och effekten av patientens 
smärta på deras dagliga aktiviteter(25)  
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