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Hjärnan

En vuxen hjärna består av ungefär 100 miljarder nervceller som 

var och en kan stå i kontakt med 1000 andra celler. Exakt vilka 

kopplingar som etableras till våra signalbanor beror bland annat 

på vilken stimulans som hjärnan utsätts för under de första 

levnadsåren och senare i livet.



 

Områden i hjärnan av betydelse 

för drogmissbruk och beroende

BelöningHämningskontroll

Motivation

Minne och inlärning
[NIDA]



- Fysisk aktivitet 

- Födointag 

- Sexuella upplevelser

- Framgångar

- Häftiga upplevelser

- Droger 

- Destruktiva 

beteenden

Naturlig belöning 

Att nå höjderna via hjärnans belöningssystem



Belöningssystemet – En drivkraft

FC: Frontal cortex

NAcc: Nucleus accumbens

VTA: Ventral tegmental area
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Belöningssystemet

FC: Frontal cortex

NAcc: Nucleus accumbens

VTA: Ventral tegmental area
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Droger förändrar hjärnans 

belöningssystem

Kokain

Heroin

Alkohol

Från NIDA, USA (Nora Volkow)

CANNABIS påverkar också dopaminet
i belöningssystemet



Hampa Cannabis Sativa

Hasch  -kåda

Marijuana -torkade fröställningar

Cannabis

Psykoaktiv substans:

THC  (delta-9-tetrahydrocannabinol)

•Kvar länge i kroppen (50% borta efter ca 1 v, 
finns kvar i ca 6 v)  kronisk 
effekt/ackumulering vid regelbunden rökning!

•Likvärdig halt i hasch och marijuana (-ca 15%)

Källa: H. Zell



ANANDAMID

Den kroppsegna (endogena) 

cannabis-likasubstansen heter 

anandamid (ananda =  

= bliss = lycksalighet).



Cannabis receptorer i hjärnan

CB1 CB2

Cannabis (THC) receptorer



CB1 receptor stimulerare
Syntetiska varianter  av THC = Läkemedel

P. Picone et al., Mol Pharmacol, 2005



Nätdroger som Spice, K2, Black Mamba, etc.
Ex. AM-2201, JWH-018, JWH-073, CP-47497

Sprayas på torkade örter och röks

Liknar THC, men upp till 100 ggr starkare

____________________

Maria Ellgren

Syntetiska cannabinoider



____________________

Maria Ellgren

Cannabidiol (CBD)

Cannabisingrediens som motverkar THC-effekter

 Skyddar mot beroendeutveckling?

 Skyddar mot cannabisinducerad psykos (schizofreni?)

Cannabis förädlas att innehålla mer THC/mindre CBD

Spice är starkare än THC och innehåller inget CBD



• Vad gör kroppen med THC 

(farmakokinetik)

• Vad gör THC på kroppen

(farmakologi)

Effekter av THC 

Effekten kan vara olika från en 

individ till en annan



Farmakokinetik

- Efter absorptionen i GI går THC snabbt till kroppens 

olika vävnader. På grund av sina lipofila egenskaper 

ackumuleras THC i fettvävnader och når en maximal 

koncentration i dessa efter 4-5 dagar.   

-Elimination sker med en halveringstid på c:a 7 dagar och fullständig 

uttömning av drogen efter en dos kan ta upp emot 30 dagar. 

- Ackumulering av THC i regionala områden 

hjärnan är varierar.  Höga nivåer fås i t ex limbiska och 

sensoriska regioner samt i områden som är förknippade 

med motorik.



Effekter av THC:

Eufori  (liknande effekten av alkohol) POSITIV?

Smärthämning POSITIV         (medicinskt användbar)

• nociceptiv smärta (CB-1)

• inflammatorisk smärta (CB-2)

Neuroprotektion (CB-1) POSITIV   (medicinskt användbar)

Psykoaktiva effekter  NEGATIV 

Effekter på koordination  NEGATIV

Effekter på kognitiva funktioner NEGATIV
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Cannabis-inducerad smärtlindring

Cannabis receptorer finns på olika nivåer i smärt-

processande nervbanor, dvs i smärtbanor som är 

parallella med de som involverar opioida system.

Anandamid frisättes dessutom vid noxious stimuli

av PAG, ett smärthämningscentrum i hjärnan.

CB-1 receptor antagonisten rimonabant blockerar 

Cannabinoiders smärtstillande effekt.



Försämrad koordination

Aktivering av CB1 receptorer i gliaceller (mikroglia) ligger 

bakom en försämrad funktion i cerebellum (lillhjärnan) som fås 

vid upprepat intag av cannabis.

Laura Cutando et al. 2013 J Clin Invest 123:2816-2831.

Flera inblandade i två nyzeeländska 

flygolyckor, 2010 och i januari i år, hade 

spår av cannabis i blodet. Utredarna 

kan inte säga att intag av hasch eller 

marijuana orsakade olyckorna, men 

uttrycker stor oro. (TT)

Marijuana use was a contributing cause to a fatal plane crash in the 

Northwest Territories 18 months ago, says the Transportation Safety 

Board.



Under akuta ruset:
Försämrad uppmärksamhet, koncentration, korttidsminne, etc. 

Upp till 21 dagar efter intag vid upprepad rökning:
Försämrad uppmärksamhet, koncentration, abstrakt tänkande, 
resonemang, verbalt episodiskt minne, långsammare beslutsfattande
(ex. Crane N.A. et al 2012)

Kroniska effekter:
Bestående försämrat korttidsminne hos råttor som fått cannabis under 
ungdomstiden, men inte hos de som fått cannabis som vuxna
(Schneider et al 2003 och 2008)

Effekt på IQ:
Sämre resultat på IQ-test i vuxen ålder hos personer som rökt cannabis 
som unga (Meier M.H. et al 2012)

____________________

Maria Ellgren

Försämrad kognition



____________________
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Svenska mönstringsstudien  
Andreasson S. et al. 1987, Zammit et al 2002, Manrique-Garcia E. et al 2012

•50 000 mönstrande män följdes upp efter 15, 25 och 
37 år

•Personer som rökt cannabis >50 gånger vid 
mönstringen löpte tre gånger större risk att utveckla 
schizofreni under de närmaste 15-25 åren än de som 
inte rökt alls. 

Ökad risk för schizofreni

Andreasson S. et al. Lancet 1987 2(8574):1483-6

Flertalet studier från olika delar av världen publicerade under 
2000-talet visar liknande resultat
(ex. översikt Moore T.H. et al Lancet. 2007)



Cannabis som läkemedel

Cannabis i kapselform är idag ett ganska dyrt läkemedel. 

Om det tas dagligen uppgår kostnaden till ca 300–450 dollar 

i månaden.

Det är mest effektivt när det ges som stolpiller eller i form av 

en gelkapsel. Eftersom THC är fettlösligt, maximeras verkan 

om kapseln tas tillsammans med ett glas mjölk.  

Cannabis (THC) ger aptitökning och en gynnsam verkan 

på 

depression. För människor med MS är cannabis lämpligt 

som kompletterande spasmolytiskt och analgetiskt medel 

till natten. Förskrivningen ska därför anpassas till enskilda 
patienter men dosen ska vara densamma över tiden. 



Missbruksmönster

Debuten i ungdomsåren (mellan 15 och 

29 års ålder, och i synnerhet mellan 15 

och 19) 

En tredjedel av användarna började 

använda cannabis före 15 år och hälften 

mellan 15 och 19 års ålder. 

Över 60 procent prövade 

centralstimulantia för första gången i 

samma ålder (15–19). 



RUSEFFEKTER

RÖKNING:  Röken dras in genom snabb 
inandning och hålls kvar i lungorna under en 

längre stund. Ruseffekten kommer dock inte 

förrän efter några minuter, och den kan ha en 

varaktighet upp till flera timmar, allt beroende på 

dos och på hur många bloss som tas 

TUGGNING OCH SVÄLJANDE: Att 

tugga eller bara svälja de olika beredningarna 

av cannabisen som t.ex. haschkaka och då 

absorberas THC i tarmen, vilket medför att 

effekten på hjärnan fördröjs upp mot en timma 



Cannabis - missbruk och beroende

En ”cannabis-high” kan vara en en ganska complex 

upplevelse som karakteriseras av snabba tanke 

associationer, en skärpt känsla av humor, euforia,

och lugn i ett drömlikt tillstånd bortkopplat från 

verkligheten.

Dessa effekter medieras via CB-1 receptorn och 

kan blockeras med CB-1 receptor antagonister



Cannabis - inkörsport till andra droger?

• Cannabis användare rekryteras främst bland de

som prövat alkohol och tobak

• Amfetamininster rekryteras snarare från   

cannabisbrukare än från de som aldrig använt 

cannabis (4-5 ggr större risk)

• Karriären till tyngre missbruk går ofta via 

cannabis



M Solinas et al., 2005

Aktivering av CB1 
Receptorer ökar 
effektiviteten hos 
Heroin och denna 
effekt tycks medieras 
via interaktioner 
mellan CB1 receptorer 
och endorfin receptorer 
och deras signalerings-
mekanism

THC förstärker heroineffekten



Risker med cannabisexponering 

under fosterstadiet
-Kliniska studier

Försämrade kognitiva funktioner, t.ex. 

koncentrationssvårigheter, hos barn

Foster som utsatts för cannabis visar 

förändringar i hjärnområden viktiga för 

känsloreglering, t.ex. dopaminreceptor- och 

endorfin-nivåer.



Alkohol skadar också hjärnan 

Hjärnan är mycket känsligare för enstaka stora doser 

alkohol än för regelbundna små. Om du dricker dig full 

går synapser och nervceller förlorade i hippocampus, den 

del av hjärnan som är viktig för minne, inlärning och 

känslor. Stora doser alkohol kan över tiden också skada 

kärlen i hjärnan, så att risken för slaganfall ökar. Fast allra 

känsligast för alkohol är lillhjärnan, som ansvarar för 

kontrollen av rörelser och balans. Även en måttlig 

konsumtion ökar risken för skador på lillhjärnan. 

”Hur mycket fler skador skulle det inte bli om man skulle 

legalisera cannabis!!”



Alkohol skadar också hjärnan 

Alkohol påverkar signalsystem både i hippocampus och 

framförallt i prefrontala kortex på ett sätt som förklarar en 

nedsatt kognitiv funktion.

” Emerging data from past and current research provide 

evidence for cognitive impairments of  alcohol-dependent 

patients, particularly regarding their ability to perform 

tasks sensitive to frontal lobe function”. 

Fred Nyberg (2012). Cognitive Impairments in Drug Addicts, Brain Damage -

Bridging Between Basic Research and Clinics, Dr. Alina Gonzalez-Quevedo (Ed.), 

ISBN: 978-953-51-0375-2, InTech, 



Alkohol vs Cannabis 

Alkohol väg in i kroppen:

Alkoholen kommer in i kroppen både genom medveten 

och omedveten tillförsel

THC:s väg in i kroppen:

THC tillförs kroppen medvetet genom t ex rökning av 

marijuana och hasch



Alkohol vs Cannabis 

Alkohol är en ospecifikt verkande substans:

Ger effekt i höga doser genom att indirekt interagera 

med signalsubstanser och utöver en effekt på 

cellmembranen.

THC i cannabis är specifikt verkande:

Ger effekt i mkt låga doser genom att verka på specifika

Rerceptorer (CB1 & CB2).



 

Ålder

% hos vilka

Ett beroende

debuterar

vid respekt.

ålder (enligt 

DSM-IV)

[NIDA]

De flesta debuterar  i unga år!

Fler unga söker vård för besvär med cannabis än för alkohol



Cannabis av idag

I Holland ökade THC-halten i cannabis från 9 % 

till 18 % mellan åren 1998 och 2005. 

Enligt en undersökning av marijuana såld i USA 

ökade den genomsnittliga THC-halten från 3,5 % 

år 1988 till 8,5 % år 2006. 

Den högre THC-halt leder enligt framtagna 

studier till en starkare påverkan. Högsta risken för 

skadeeffekter av detta är unga brukare som 

strävar efter att bli så höga som möjligt.

http://www.headshop.co.uk/acatalog/info_PDDIAMOND.html
http://www.headshop.co.uk/acatalog/info_PDDIAMOND.html
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Ökad tillgänglighet ger ökad användning

Cesar Fax 



CANNABIS

 En marijuanacigarett = en 100-watts-lampa 

under 17 timmar

 I Kaiifornien 3% av hushållens 

elförbrukning 

 Ett kilo cannabis = 4600 kg koldioxid

 Mycket konstgödsel används = 

miljöförstöring     (A Mills)



Hur ser framtiden ut….?



“If  Marijuana Were Legal I Would Be More Likely to Use It.”
(Percent of  High School Students Reporting They Agree Strongly or Somewhat, 2012)
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Hur ser framtiden ut….?

El-cigaretter med THC !!?



Framtida perspektiv 
Nya drogfria incitament för kickar?

Att kommunicera detta på ett för unga 

gripbart sätt är den närmaste tidens stora 

utmaning. Nu handlar det om att finna och 

lansera framtidens drogfria ”Route 66”. 

Men det handlar också om att finna rätt 

vård i rätt tid för dem som fastnat.


