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Planten
Cannabisplanten er en etårig, opret vok-

sende urt, der kan nå en højde på et par 

meter og har de velkendte 3-7 fligede, 

håndsnitdelte blade. Planten er en tve-

bo, dvs. den har separate han- og hun-

planter. Til brug som rusmiddel og til 

medicinsk brug er det kun blomsterne 

fra hunplanterne, der anvendes, da det 

er der, de for cannabissen karakteristiske 

stoffer dannes. Syntesen af de såkaldte 

cannabinoider, THC (-9-tetrahydrocan-

nabinol) og CBD (cannabidiol) foregår 

specifik i de millimeterstore trikomer, el-

ler hårceller, på ydersiden af blomsterne.

Resten af planten kan dog også an-

vendes. Frøene er rige på protein og 

flerumættede fedtsyrer og kan anvendes 

til dyrefoder eller til fremstilling af spi-

seolie. Af stænglen udvindes fibre, der 

bruges til tekstiler og reb. 

Planten tilhører, sammen med hum-

le og nældetræerne, hamp-familien. Det 

har været meget omdiskuteret, men der 

er nu enighed om, at der kun findes 

én art, nemlig Cannabis sativa L, med 

to underarter kaldet sativa og indica. 

Planten har dog været udsat for et in-

tenst avlsarbejde, så det er svært at ken-

de forskel på underarterne, og det er et 

åbent spørgsmål, om det giver mening 

at diskutere deres slægtsforhold under 

artsniveauet. Der er gjort flere forsøg på 

at ændre klassifikationen baseret på ind-

holdsstoffer, og den væsentligste af disse 

er efterhånden blevet den i lovgivningen 

fastsatte skelnen mellem hamp, der har 

mindre end 0,2% af det euforiserende 

THC, og cannabis, der har over denne 

grænse. 

Cannabinoider
THC og CBD er to ud af cirka 110 for-

skellige stoffer i gruppen af cannabinoi-

der, der kun er fundet i cannabis. Det er 

især disse to stoffer, der har tiltrukket sig 

opmærksomhed i den medicinske forsk-

ning i cannabis. THC er den primære 

euforiserende forbindelse i cannabis, og 

derfor har folk, der forsyner rusmiddel-

markedet, stort fokus på at fremavle ar-

ter, der indeholder store mængder THC, 

helt op til 20% af blomsternes vægt. 

CBD, derimod, har ikke en direkte 

euforiserende effekt, men menes bl.a. at 

kunne modulere THCs effekt. Til gen-

gæld har den tiltrukket sig opmærksom-

Interessen for medicinsk brug af cannabis har været stærkt stigende igennem de 
seneste år, og der er snart ikke den lidelse, som cannabis ikke påstås at kunne kurere 
eller lindre. Men hvad er det egentlig for en plante? Hvad er det for nogle stoffer i 
planten, der gør, at vi nu ser på den som medicin? Og hvordan tænkes det at virke? 
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THC og CBD er to ud af cirka 110 forskellige stoffer i 

gruppen af cannabinoider, der kun er fundet i cannabis. Det er 
især disse to stoffer, der har tiltrukket sig opmærksomhed i 
den medicinske forskning i cannabis.

hed i den medicinske forskning, da den 

har vist sig at have en række interessante 

effekter. Et lægemiddel baseret på CDB, 

Epidiolex, er i 2018 blevet godkendt i 

USA til behandling af nogle former for 

epilepsi hos børn, der ikke før har kun-

net behandles. Ligeledes ser det ud til, at 

der i Israel er opnået gode resultater med 

behandling af både epilepsi og ADHD 

hos børn med forskellige ekstrakter af 

cannabis, der både indeholder THC og 

CBD. 

Ekstrakter af hel cannabis bruges også 

med god effekt, for nogle, til behandling 

af forskellige former for smerter og til be-

kæmpelse af kvalme hos cancerpatienter. 

Derudover er der også indikationer på, 

at cannabis kan have en positiv effekt 

på sygdomme som Alzheimers, Parkin-

sons, multipel sklerose og angst. Det er 

dog ikke endegyldigt konkluderet, om 

det hjælper mod disse og alle de andre 

tilstande og sygdomme, som det påstås 

at virke på. 

I cannabisplanten syntetiseres can-

nabinoiderne som de biologisk inakti-

ve syreformer. Dvs. at der på THC eller 

CBD-molekylet er en syregruppe (se fig. 

1) og denne gør, at de ikke har deres 

velkendte biologiske effekt. Syregruppen 

fraspaltes, hvis man opvarmer cannabis-

sen til over 70 °C, og derved dannes 

de aktive stoffer THC og CBD. Dette er 

grunden til, at man, når man ønsker at 

opnå en rus, enten ryger cannabis eller 

varmer det op på anden måde, før man 

indtager det. Hvis man indtager syrefor-

men af THC, vil det blive metaboliseret 

i leveren og omdannet til det biologisk 

aktive THC, hvilket medfører en forsinket 

rus og kan give leverskader ved langva-

rig brug.

Det endocannabinoide system
Cannabinoiderne udøver deres effekt i 

kroppen ved at påvirke det endocanna-

binoide system (se fig. 2). Dette system 

er et af de mest komplekse regulerings-

systemer, mennesket har. Systemet findes 

i stort set alle organer i kroppen og er 

involveret i reguleringen af bl.a. appetit, 

smerte, humør, stress og immunsystemet. 

Det påvirker fordøjelsen af fedt og suk-

ker samt cellevækst og forskellige inflam-

mationstilstande i kroppen. Generelt er 

effekten af systemet at modvirke krafti-

ge udsving og forsøge at opretholde en 

form for ligevægt i kroppen. Det aktive-

res også ved fx et slag mod hovedet eller 

andre kraftige påvirkninger. Effekten er 

blevet sammenfattet som ”slap af, spis, 

sov, glem og beskyt”. 

Den centrale del af det endocanna-

binoide system er cannabinoidrecepto-

rerne (CB), af hvilke der findes to typer: 

CB1, som findes i centralnervesystemet, 

og CB2, der primært findes i immun-

systemet. CB er en af de omkring 800 

forskellige kendte G-protein-koblede 

receptorer (GPCR), hvis rolle det er at 
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O
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Fig 1. Strukturen af de to cannabinoider 
på syreform, THCA og CBDA. Ved 
opvarmning taber disse den med rødt 
markerede syregruppe og bliver til de 
biologisk aktive stoffer THC og CBD
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Fig 2. Det endocannabinoide 
system, som beskrives i teksten
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føre information ind i cellerne. Da man i 

1980’erne fandt CB-receptoren, var dens 

eneste kendte funktion at binde THC, og 

man kendte ingen andre stoffer, der kun-

ne påvirke den. Disse stoffer er senere 

blevet fundet, hvilket førte til opdagelsen 

af det endocannabinoide system.

Bedst forstået er hvordan det endo-

cannabinoide system fungerer i central-

nervesystemet, og derfor skal vi først se 

på, hvordan nervesignaler transmitteres 

i kroppen. Signalerne transporteres i sel-

ve nervecellerne som et elektrisk signal 

men overføres imellem cellerne som et 

kemisk signal. Kontakten mellem nerve-

cellerne foregår i strukturer, der kaldes 

synapser. Disse består af to dele: Et axon, 

hvorfra signalet afsendes, og en dendrit, 

der modtager signalet. I synapsen over-

føres signalet af nogle små molekyler 

kaldet neurotransmittere. Disse opbeva-

res i axonet i små, indkapslede struk-

turer, såkaldte synaptiske vesikler. Når 

det elektriske signal ankommer til axo-

net, føres vesiklerne til den synaptiske 

kløft og frigives der. De diffunderer så 

over den synaptiske kløft til dendritten, 

hvor de bindes til en receptor, der fører 

signalet ind i cellen. Signalet føres på 

den måde hele vejen rundt i krop-

pen og ender ved et organ, hvor 

den ønskede effekt udføres. Det 

kan være et smertesignal, der 

sendes til hjernen, en besked 

om, at en kirtel skal frigive et 

hormon til blodet, eller at en 

muskel skal trække sig sammen. 

Det endocannabinoide system 

bliver aktiveret, når et kraftigt sig-

nal, dvs. mange neurotransmitte-

re, ankommer til dendritten på 

én gang. Formålet med dette er 

at dæmpe signalet og dermed 

reducere den effekt, det har vi-

dere ud i kroppen. Det første 

trin i denne proces er syntesen 

af kroppens eget cannabinoid, 

de såkaldte endocannabinoider, 

i enzym-komplekset NAPE-PLD. 

Endocannabinoidet diffunderer 

derefter ud i den synaptiske kløft, 

hvor det bindes til CB-recepto-

ren, der efterfølgende afsender et 

signal, der hæmmer frigivelsen af 

neurotransmittere, hvorved sig-

nalet dæmpes. En del af endocan-

nabinoiderne binder sig dog i stedet 

til fedtsyretransportenzymet FABH og 

transporteres tilbage til dendritten, hvor 

endocannabinoiderne nedbrydes af en-

zymet fedtsyreamidhydrolase (FAAH). 

Dette system med både dannelse og 

nedbrydning af endocannabinoiderne 

sikrer, at systemet kan reagere hurtigt 

på nervesignalerne.

THC påvirker systemet ved at binde 

sig direkte til CB-receptoren. Det hæm-

mer dermed nervesignalet og blokerer 

eller reducerer på den måde mange for-

skellige effekter i kroppen. CBD bindes 

ikke til CB-receptoren, men påvirker 

alligevel det endocannabinoide system. 

Dette sker ved, at det binder sig til FABH 

og forhindrer det i at fjern endocannabi-

noiderne fra den synaptiske kløft. CBD 

binder sig også til FAAH-enzymet og 

reducerer derved hastigheden, hvormed 

det nedbryder endocannabinoiderne. 

Begge dele øger mængden af endocan-

nabinoider, der er til rådighed for bin-

ding til CB-receptoren, og medfører på 

den måde en dæmpning af nervesignalet.

Andre stoffer - Terpener
Cannabisplanten indeholder mange an-

dre stoffer end cannabinoiderne, og en 

del af disse kan også have en biologisk 

effekt. Den største gruppe af disse er ter-

pener, der også kendes fra mange andre 

planter. Det en stor gruppe af flygtige 

stoffer, der typisk er ansvarlige for plan-

ternes duft, og hvis man har været i nær-

hed af cannabis, så ved man, at det har 

en meget karakteristisk duft. Der er ikke 

én terpen, der er skyld i duften, men den 

opstår på grund af de store mængder af 

mange forskellige terpener i cannabis-

blomsterne. Terpenerne er interessante, 

da man fra andre planter ved, at de har 

mange biologiske effekter. 

De mest interessante terpener i can-

nabis er: 

Carophylen, der er usædvanlig ved at 

kunne påvirke det endocannabinoide 

system og binde sig selektivt til CB2-re-

 
Cannabisplanten 

indeholder mange andre 
stoffer end cannabinoiderne, 
og en del af disse kan også 
have en biologisk effekt. Den 
største gruppe af disse er 
terpener, der også kendes 
fra mange andre planter.
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ceptoren. Den har en peberagtig duft og 

findes bl.a. i sort peber og oregano. 

Pinen, der virker antiseptisk. Har en 

karakteristisk fyrrenåleduft og findes i 

høje koncentrationer i fyrrenåle.

Myrcen virker anti-inflammatorisk og 

har en karakteristisk moskusagtig duft og 

findes bl.a. i citrongræs og humle.

Limonen har en vis anti-mikrobiel og 

anti-cancer effekt. Den har en citrusagtig 

duft og findes i store mængder i appel-

sinskal.

Det har vist sig, at terpen-indholdet i 

de forskellige sorter af cannabis varierer 

meget. Hvilken rolle de spiller for can-

nabissens biologiske aktivitet er dårligt 

belyst og er for tiden et aktivt forsknings-

område. 

Entourage-effekten
En meget omdiskuteret effekt ved canna-

bis er den såkaldte entourage-effekt. ’En-

tourage’ er det franske ord for ”omgangs-

kreds”, og her handler det om, at man i 

flere undersøgelser har observeret, at et 

ekstrakt af hele cannabisblomster har en 

effekt, der er større end den effekt, man 

opnår ved at give enkelte af stofferne i 

ren form. Som det meste ved cannabis er 

denne effekt stadigvæk omdiskuteret og 

kræver mere forskning.

Lars Duelund, cand.scient. er spe-

cialkonsulent ved SDU Bioteknologi, 

Institut for for grøn teknologi, Syddansk 

Universitet.
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