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Kannabis  Lääkekäytön historia 

8000           eaa  Kiina, Taiwan: päihde   ruoka ym.  

4000           eaa Assyria:  päihde  

3000-2000  eaa Kiina: lääke 

  

 -farmakologi Shen-Nung: lääke reumatismiin, hajamielisyyteen, nukutusaineena yhdessä viinin kanssa 

 -kannabis mainittu kiinalaisessa farmakopeassa 

 

1500  eaa Egypti:  papyruksissa maininta kannabiksen tehosta peräpukamiin 

  eaa Intia: kannabista synnytyskipuihin 

  eaa Kreikka ym.: kipulääkkeenä 

 

 

 

1800-l Irlantilainen O´Shaugnessy ym.: kannabiksella kipua lieventävää, ruokahalua lisäävää,  

                        pahoinvointia estävää, lihaksia rentouttavaa ym. vaikutusta    

 

      TUTKIMUKSIA LÄÄKKEELLISESTÄ TEHOSTA 

 

  Kuningatar Victorian kuukautiskipujen onnistunut hoito kannabisekstraktilla 

 

1830-1930 eri maiden farmakopeoissa ja lääkeluetteloissa, vapaasti saatavana apteekeista, yli 2000 valmistetta, lähes 

  300 valmistajaa 

 

1930-l väärinkäyttöä  pois farmakopeoista 

      TUTKIMUKSIA HUUMEHAITOISTA  

1971  Kannabis luokiteltiin huumeeksi useimmissa 

  Euroopan maissa 

 

~1990 Kannabisreseptorit, kannabiksen vaikutusmekanismi 

      TUTKIMUKSIA LÄÄKKEELLISESTÄ TEHOSTA 

 

2000-l Huumeluokittelun ohella myös myyntilupia lääkkeelliseen käyttöön sekä erityislupia (Suomessa 2006 lähtien)  

2012  Myyntilupa Suomessa (Sativex)    



Endokannabinoidijärjestelmä 

 

 
SIIHEN KUULUU: 

 

 

Endokannabinoidit: esimerkiksi anandamiini, 2-arakidoyyliglyseroli (2-AG) ym. 

 -eikosanoideja 

 

Endokannabinoidit ovat fysiologisia ligandeja kannabinoidireseptoreille, esim. CB1 ja CB2 

 

Kannabinoidireseptorit CB1, CB2 mahdollisesti myös muita reseptoreita 

 G-protein –coupled receptors  

 

Endokannabinoideja syntetisoivia ja hajottavia entsyymejä 

 -fatty acid amide hydrolase: hajottaa endokannabinoideja 

 monoacylglycerol lipase: hapettaa endokannabinoideja 

 

 

 

Kannabinoidit toimivat neuromodulaattoreina monissa fysiologisissa prosesseissa, esim. 

  

 -SYNAPTIEN PLASTISITEETTI 

 -RUOKAHALU 

 .PAHOINVOINTI 

 -KIPU 

 -MOTORINEN OPPIMINEN 

 -MIELIALA 

 -MUISTI 

THC 



Kannabinoidien  

vaikutusmekanismi 

CB1-reseptori 

CB2-reseptori 

GPR18 

GPR155 

GPR119 



Ruokahalu 

Hormonivaikutukset 

Seksuaalisuus 

Motorinen 

Kontrolli 

 

                            

Ahdistuneisuus                

Pelko  

Emootiot                        

Pahoinvointi 

Kipu                                                   

Motoriikka 

Koordinaatio          

Kognitiiviset toiminnat 

Aisti-informaatio 

 

Muisti 

Oppiminen               

Kannabinoidien vaikutuspaikat (CB1-reseptorit) aivoissa 



Kannabis 

Cannabis sativa 

Marihuana       (0,5 g)    1 -   5 %     THC 

Hasis               (0,2-0,5 g)                 8 -  12 %    THC 

Hasisöljy   30 – 60 %    THC 

(D9-THC) 





Kannabiksen vaikutuksia 

Euforia 

Puheliaisuus 

Uneliaisuus 

Ajan, paikan, etäisyyden arviointi heikkenee 

Lyhytaikaismuisti heikkenee 

Motorinen koordinaatio heikkenee 

Immuunijärjestelmän heikkeneminen ? 

Konjunktiviitti (verestävät silmät) 

Bronkiitti (poltettaessa) 

 
hallusinaatiot 

paniikkireaktiot 

Spastisiteetti vähenee 

Kipu saattaa vähetä 

Pahoinvointi vähenee 

Ruokahalu lisääntyy  

Glaukoma paranee 

Astma vähenee 

Apoptoosi lisääntyy 

 

 

Toleranssi 

Psyykkinen riippuvuus 

amotivaatiosyndrooma 

Suusuihkeina 

Kapseleina (5-10 mg) 

Vakioituina rouheina  tee 

Silmätippoina 

väärinkäyttö lääkekäyttö 

Polttamalla (~15 mg THC, F~ 40 %) 

Syötynä      (F~ 15 %) 

Sativex: 

THC 2,7 mg 

CBD 2,5 mg 

THC 

CBD 

Poltetun kannabiksen tervassa 

>50 karsinogeeniä: 

nitrosamiineja, reaktiivisia aldehydejä, 

polysyklisiä hydrokarboneita, benzpyreeniä, ym. 





Tetrahydrokannabinoli (THC) eli Dronabiloni 

-Osittanen agonisti CB1- ja CB2-reseptoreille, voimakas affiniteetti  

 

-Psykoaktiiviset vaikutukset, muisti, kipu, immunologiset vaikutukset, ym.  

Kannabidioli (CBD) 

-Antagonisti CB1- ja CB2-reseptoreille, heikko affiniteetti 

-Potentoi kuitenkin THC:n vaikutuksia: CB1-reseptorien tiheys lisääntyy 

-GPR55-reseptorin antagonisti 

-5-HT1A-reseptoriagonisti 

-moduloi µ- ja d-reseptorien rakennetta 

-downreguloi ID1-geeniä 

 

-vahva antioksidantti, neuroprotektiivinen, antidepressiivi, antipsykoosi,  

anksiolyysi, kipu, apoptoosi, syöpä, rintasyövän metastasoinnin esto  

Kannabinoli (CBN) 

~THC, sitä heikompi vaikutus CB1-reseptoriin, vahvempi CB2-reseptoriin 

 

-immunosupressio 

Kannabigeroli (CBG) 

-Antagonisti CB1-reseptoreille, heikko affiniteetti, CB2-vaikutus =? 

-adrenergisen a2-reseptorin agonisti, 5-HT1A-reseptoriantagonisti 

 

Glaukoma, ulseratiivinen koliitti 

Nabiloni 

Synteettinen THC-johdos 

 

Kuin THC ja erityisesti kuin CBD 

 

-pahoinvointi, MS-tauti, anoreksia, 

ulseratiivinen koliitti, fibromyalgia, 

krooniset kiputilat 

nabilone 



Esimerkkejä kliinisistä tutkimuksista (MS-tauti) 
Hermoimpulssien välityskyky heikentynyt 

Spastisuus 

kipu 

Näköhäiriöitä 

Virtsanpidätyskyvyn heikkeneminen 
THC + CBD 



Esimerkkejä kliinisistä tutkimuksista (analgesia) 

THC, CBD 

+ opioidit !? 

Ei lievään kipuun 



Esimerkkejä kliinisistä tutkimuksista (emesis/kemoterapia 1) 

Nabiloni tehokkain 

 

Ei vertailuja esim. 5-HT3-antagonisteihin 

 



Esimerkkejä kliinisistä tutkimuksista (emesis/kemoterapia 2) 



Indikaatioita, joissa kannabinoideista  

on tai on mahdollisesti selvää hyötyä 

Multippeli skleroosi 

 

Pahoinvointi 

 

Erilaiset kiputilat 

 

Glaukoma 

 

Erilaiset anoreksiatilat  

      (ruokahalun lisääminen) 

 

Parkinsonin tauti 

 

Selkäydinvaurioiden aiheuttamat 

       ongelmat 

 -spasmit, kivut 

  virtsanpidätyshäiriöt ym. 

 

Gilles de la Touretten syndroma 

 

Epilepsia 

 

Rintasyövän leviäminen 

 

Astma 

 

 

Indikaatioita, joissa kannabinoideista  

on mahdollisesti hyötyä 

Opiaattiriippuvuus 

 

Alkoholiriippuvuus 

 

Artriitit 

 

Infektiosairaudet 

 -MRSA 

 -C-hepatiitti 

  

Masentuneisuus 

 

Kaksisuuntainen mielialahäiriö 

 

Eräät syöpätilat 

 -suoliston 

 -ihon 

 -gliooma 

 

Uniapnea 

 

Posttraumaattiset stressitilat 

 

Amyotroofinen lateraaliskleroosi (ALS) 

 

Huntingtonin chorea 

 



Kannabinoidit lääkkeinä 

 

 
Vaikutusmekanismit melko hyvin tunnettuja 

 

Annokset melko alhaisia verrattuna väärinkäyttöannoksiin  

 

Akuutti toksisuus vähäinen 

 

Kallis hinta 

 

Suhteellisen vaatimaton teho 

 

Lyhyt vaikutusaika 

 

Väärinkäyttömahdollisuus 

 

Haittavaikutukset 

 

Ei ole i.v.-valmisteita 

 

Lääkemuotojen teho tuntuu heikommalta kuin poltettavan katukauppakannabiksen 

               (vaikutus hitaampi, pitoisuudet pienempiä, imeytyminen epävarmempaa) 



(AcompliaR) 

 

CB1-antagonisti 

 

Laihdutus 

Tupakoinnin lopetus 

Muistilääke 

 

Haitat: 

Masentuneisuus 

ahdistuneisuus 



Kannabinoidit eivät ole missään indikaatiossa tehokkain lääke 

 

Joillekin yksilöille ne voivat kuitenkin olla tehokkain lääke 

 

Kannabinoideja saavat määrätä vain kyseiseen indikaatioon perehtyneet 

 lääkärit 

 

Kannabinoideja tulee koittaa vasta sen jälkeen kun muista indikaatioon 

 tarkoitetuista lääkeaineista ei ole ollut hyötyä 

Katukauppakannabis ei sovellu itsehoitolääkkeeksi 

 

Kannabinoidit on ensisijaisesti huumeita, sitten vasta lääkeaineita 

Kannabinoidien lääkkeellisten vaikutusten tutkiminen vasta alussa 


