CBD – kannabidioli
- jatkoa seurasi
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Olisiko kannabidiolista turvalliseksi
lääkkeeksi kannabiksen käyttöhäiriöön?
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Ensin säikähdin, että onko minulta jäänyt jotain huomaamatta CBD:n osalta.
Ei ollut, en vain saanut kaikkia 270 diaa mahtumaan puolen tunnin
luentoon, joka on katsottavissa YouTubessa

”CBD eli kannabidioli - luento Päihdelääketieteen päivillä 4.3.2021 .
ENGLISH SUBTITLES" https://www.youtube.com/watch?v=VuAEX0-p9Ec

Lääkäriportaalin tiedeuutisessa erittäin CBD-myönteisesti esitelty tutkimus oli todella herkullinen referoitava.
Tutkijat Freeman et. al. (2020) kertovat etteivät löytäneet yhtään aiempaa tutkimusta aiheesta, vaikka

HE ITSE OLIVAT AIEMMIN TODENNEET 200 MG CBD-ANNOKSEN TEHOTTOMAKSI.
Taustakuva: Pixabay.com.

Tutkijat mittasivat 3 kuukauden pilottitutkimuksessa viimeisen viikon kannabisvapaata aikaa.

CBD 800 mg –annoksen saaneilla tulos oli lumetta 29 minuuttia heikompi.

24 henkilöä oli satunnaistettu saamaan 400 mg kannabidiolia. Tässä ryhmässä viimeisellä viikolla
THC-vapaata aikaa oli 0.03 vuorokautta (= 43 min viikossa) enemmän kuin placeboa saaneilla.
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Unen määrä ja laatu

Tutkimusartikkelista ei käynyt ilmi, mikä oli unen laadun
lähtötaso eri ryhmissä, eikä Supplemental -materiaaleja
tästä ollut koska ”We are unable to share data because
participants did not provide consent for data sharing.”

Pittsburgh Sleep Quality indeksissä (PSQI) tulos on sitä huonompi mitä enemmän pisteitä
- nukkuminen

katsotaan hyväksi pistemäärällä < 5 /21.

Lumeeseen verrattuna unen laatu heikkeni vielä enemmän CBD 400 mg ryhmäläisillä (PSQI +0.84 p.) kuin 800 mg kannabidiolia saaneilla (+0.16 /21 p.)
Viimeisellä seurantakäynnillä tulos oli edelleen puoli pistettä lumeen hyväksi. Tämä artikkelissa myönnetään:

”-- compared with placebo, cannabidiol 400 mg increased Pittsburgh Sleep Quality Index scores during
treatment and follow-up, indicating poorer sleep quality in participants receiving cannabidiol (table 3).”
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Apua ahdistuneisuuteen?
Tutkijoiden johtopäätökset CBD:n toimivuudesta vieroitusja ahdistusoireisiin olivat, sanoisinko, liiotellut:
Kannabiksen (THC) vieroitusoirekysely CWS:ssa nähtyä enimmillään yhden prosentin (- 1 % !) eroa
(-2.5 / 190 p.) placeboon nähden kuvaillaan: ”Compared with placebo, cannabidiol 800 mg reduced
Cannabis Withdrawal Scale scores during treatment and follow-up, indicating a reduction in cannabis
withdrawal symptoms with cannabidiol. ”
Interventioviikkojen aikana 400 mg CBD:a saaneiden ahdistusmittarikysely BAI -tulos (max 63 p.) oli
1.4 pistettä (+2 %) korkeampi (!) kuin plaseboryhmäläisillä, 800 mg saaneilla puolestaan 1.3 p. vähemmän.
Lopussa 800 mg käyttäneillä tulos oli - 0.5 p/ 63 p. (= 0.8 % ! ) parempi kuin lumeryhmässä.
Johtopäätös: ”Compared with placebo, cannabidiol 800 mg also reduced Beck Anxiety Inventory scores
during treatment and follow-up, indicating a reduction in anxiety symptoms with cannabidiol (table 3).”
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CBD ja alkoholi

Alkoholin käyttöä mitattiin ymmärtääkseni
jotakuinkin samoin annoksin (yksiköin) kuin
Suomessa. https://alcoholchange.org.uk/alcoholfacts/interactive-tools/unit-calculator

Lumeryhmään verrattuna tutkimusjaksolla alkoholin käyttö oli
selvästi reippaampaa 400 mg CBD:a saaneiden ryhmässä
(+15.3 annosta viikossa, vaihteluväli -3.6 -+ 49.3 yksikköä),
ja vähäisempää 800 mg kannabidiolia saaneiden ryhmässä
(-8.5, vaihteluväli -17.3 - +0.44 annosta).

Viimeisellä seurantakäynnillä erot tasottuivat; edelleen CBD 400 mg ryhmässä
alkoholia kului viikossa vajaan annoksen (0.84) verran enemmän kuin
lumeryhmässä, 800 mg saaneilla taas keskimäärin 1.5 yksikköä vähemmän.
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CBD ja tupakointi
Virtsan kotiniinimittauksen perusteella osalla nikotiinin käyttö lisääntyi, osalla väheni.

Oman ilmoituksen mukaan poltettujen tupakoiden määrä seurantaviikkojen aikana väheni 400 mg
CBD -ryhmässä 5.04:lla savukkeella viikossa, ja lisääntyi 800 mg ryhmässä 8.7:lla savukkeella
lumeeseen verrattuna. 12 viikkoa jatkuneen tutkimuksen viimeisellä seurantakäynnillä ilmoitettu
poltettujen savukkeiden määrä oli vähentynyt enemmän 800 mg CBD -ryhmässä, 2.5 savukkeella
placeboon verrattuna.
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Kannabidiolin hyötyosuus
400mg annoksella (n=24) 95% vaihteluvälin alin pitoisuus oli 0.06 ng/mL (viikolla 12) ja korkein 61.72
ng/mL viikolla 2. Samalla annoksella plasmapitoisuuksissa oli siis yli tuhat (1029) -kertainen ero!
Ryhmän keskimääräinen pitoisuus viikkojen 2-12 välillä vaihteli 0.2 - 40.3 ng/ml, 212 -kertaisesti.
800 mg -annoksen osalta vaihteluväli 2-12 viikon aikajaksolla 95% sisällä oli 0.14 ng/mL - 100.7 ng/mL,
719 -kertainen.
Tutkijat toteavat rauhallisesti: ”We observed dose-response increases in plasma cannabidiol concentrations
during treatment (table 4).” Vapaa suomennos: “Havaitsimme CBD:n plasmapitoisuuksien nousevan
annosriippuvaisesti.” <- Aikamoisen vastuuton tulkinta tuloksista.
Todettujen maksahaittojen takia, EU:n novel food -prosessin yhteydessä 70-kiloiselle aikuiselle turvalliseksi
CBD:n päiväannokseksi suun kautta nautittuna asetettiin alustavasti 6 mg /vrk.
Mutta tutkijat suosittelevat. ”The excellent safety and tolerability data and exceptionally high retention rates
in our trial suggest that these doses of cannabidiol offer a safe and acceptable treatment for this population.”
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Ja sille hinta:
Halvalla ei THC:sta kannabidiolilla eroon pääse. Tutkijat painottavat, että reseptittä saatavia CBD-tuotteita
ei tule käyttää lääkinnällisiin tarkoituksiin. ” It is important to be aware that this dose range (400 mg to 800
mg) is considerably higher than concentrations found in cannabidiol products widely available without a
prescription (eg, 25 mg per day).These products have inadequate quality assurance and should not be used for
medicinal purposes.”
Synteettinen CBD Epidyolex-valmisteena maksaa 92 euroa / 400 mg, 644 euroa viikossa.

Kannabisvapaan tunnin hinnaksi tulisi siten 899 euroa. No, vain 15 euroa minuuttia kohden!
Tutkijoiden ovelista sanakäänteistä huolimatta rahoittajat vetäytyivät hankkeesta ennen aikojaan:
”The final follow-up assessment was done on June 5, 2017. Because of lack of funding, a subsequent phase
2b stage was not initiated and the trial ended on May 30, 2018.”
Ravitsemustieteen opinnoissa useampikin opettaja totesi minulle, että kiinnitän liikaa huomiota
mahdollisiin sidonnaisuuksiin. Ryhmäämme kehotettiin säätämään PubMed -haku vain meta-analyysien
poimintaan. Mutta, kuten tämäkin esimerkki osoittaa, tieteellistä näyttöä etsivän on syytä perehtyä
tutkimusartikkeleihin seikkaperäisemmin. Varoitus: PubMed aiheuttaa riippuvuutta : )
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CBD – kivun(kin) hoidossa tehoton
Satunnaistettuun lumekontrolloituun
12 viikon seurantatutkimukseen (RCT)
osallistui 136 nivelrikosta tai
nivelpsoriasiksesta kärsivää potilasta,
joiden kipuja ei oltu saatu kuriin
lääkityksillä. 129 henkilön tiedot
sisällytettiin 3 kuukauden tuloksiin.
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Tutkimuksessa kipulääkityksen
rinnalle lisätyn kannabidiolin (CBD)
tehoa verrattiin lumeeseen
kivun, kipuun liittyvän ahdistuksen,
masennuksen ja univaikeuksien
hoidossa. Kannabidiolin annos oli
20-30 mg vuorokaudessa.

Tutkimuksen päättyessä potilaiden kipu vaihteli 100 mm (10 cm) VAS-kipumittariasteikolla nollasta
kymmeneen. CBD- ja lumeryhmän välinen ero oli mitättömät 0,23 mm (neljännesmillimetrin).
- 30 mm eron lähtötilanteeseen saavutti 22% kannabidiolia käyttäneistä ja 21% lumeryhmäläisistä.
Kannabidiolilla ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta mihinkään mitattuun oirehdintaan.
Vela J, Dreyer L, Petersen k, Arendt-Nielsen L, Duch, K, Kristensen S. Cannabidiol treatment in hand osteoarthritis and psoriatic arthritis, PAIN: August 27, 2021 Volume - Issue - doi: 10.1097/j.pain.0000000000002466. Sidonnaisuudet: Sponsorships or competing interests that may be relevant to content are disclosed at
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Johtopäätökset: Tarvitaan lisää kokeita
Sen sijaan, että vuosikymmenien aikana kertyneen kliinisen näytön perusteella
CBD vihdoin tunnustettaisiin tehottomaksi kivun (tai minkä hyvänsä) hoidossa,
Velan tutkimusryhmä ehdottaa lisätutkimuksia suuremmalla CBD-annoksella…
Todettujen maksahaittojen takia, EU:n novel food -prosessin yhteydessä 70-kiloiselle aikuiselle turvalliseksi CBD:n
päiväannokseksi suun kautta nautittuna asetettiin alustavasti 6 mg /vrk.

Freeman et. al. 2020 (tässä pdf:ssa edellä referoimassani tutkimuksessa) havaitsivat kannabidiolin
plasmapitoisuuden vaihtelevan yksilöiden välillä yli tuhatkertaisesti, kun heidän saamansa CBD-annos oli vakio.
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Elämäntapalääketieteellinen hoito tähtää oireiden aiheuttajiin
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