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Abstrakt 

Úvod 

Reumatoidná artritída (RA) a ankylozujúca spondylitída (AS) sú chronické, systémové, zápalové 

ochorenia, predovšetkým v muskuloskeletálnom systéme. Bolesť a únava sú kľúčovými príznakmi RA a 

AS. Liečba predstavuje klinickú výzvu z niekoľkých dôvodov, vrátane progresívnej povahy chorôb a 

zapojenia viacerých mechanizmov bolesti. Okrem toho vedľajšie účinky liečby bolesti predstavujú 

implicitné riziko. V súčasnosti žiadne dobre kontrolované štúdie neskúmali, ako liečebný kanabis 

ovplyvňuje bolesť a kognitívne funkcie pri RA a AS. Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť účinnosť a 

bezpečnosť liečebného kanabisu pri liečbe pretrvávajúcej bolesti u pacientov s RA a AS s nízkou 

aktivitou ochorenia. 

 

Metódy a analýzy 

Dvojito zaslepená, randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia kanabidiolu (CBD), po ktorej 

nasledovalo otvorené pridanie tetrahydrokanabinolu (THC) so zberom klinických údajov a biologických 

materiálov u pacientov s RA a AS liečených v rámci bežnej starostlivosti. Perorálna liečba CBD v 

experimentálnej skupine sa porovnáva s placebom v kontrolnej skupine počas 12 týždňov, po ktorých 

nasleduje 12-týždňové obdobie pozorovania s otvoreným pridaním THC u primárnych pacientov, ktorí 

nereagujú na CBD. Charakteristiky choroby, psychologické parametre, demografia, komorbidity, 

faktory životného štýlu, krvné vzorky a závažné nežiaduce udalosti sa zhromažďujú na začiatku liečby, 

po 12 a 24 týždňoch liečby a pri následnej návšteve v 36. týždni. Údaje budú analyzované v súlade s 

vopred definovaným plánom štatistickej analýzy. 

 

Etika a šírenie 

Protokol schválili Dánsky etický výbor (S-20170217), Dánska agentúra pre lieky (S-2018010018) a 

Dánska agentúra na ochranu údajov. Projekt je zaregistrovaný v Európskej databáze klinických skúšok 

(EudraCT 2017-004226-15). Všetci účastníci dajú písomný informovaný súhlas s účasťou pred 

akýmikoľvek postupmi súvisiacimi so štúdiou. Výsledky budú prezentované na medzinárodných 

konferenciách a publikované v recenzovaných časopisoch. 
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Úvod 

Liečba reumatoidnej artritídy (RA) a ankylozujúcej spondylitídy (AS) sa za posledné tri desaťročia 

výrazne zlepšila. 1–3 Chronická bolesť a únava sú symptómy typické pre tieto hlavné zápalové 

reumatické ochorenia. 4–6 Kognitívne dysfunkcie, ako sú problémy s koncentráciou a pamäťou, sú tiež 

často hlásené u pacientov s chronickou bolesťou. Tieto kognitívne dysfunkcie môžu súvisieť so 

samotnou bolesťou, problémami so spánkom alebo odrážajú vedľajší účinok farmakologickej liečby. 4 

6 RA postihuje malé kĺby rúk a nôh, ale môže postihnúť aj väčšie kĺby. 7 AS postihuje najmä miechové 

a sakroiliakálne kĺby a vyznačuje sa bolesťou chrbta a stuhnutosťou. 8Bolesť môže zahŕňať nociceptívne 

a nenociceptívne zložky a je založená na interakcii medzi periférnym zápalom a centrálnou 

senzibilizáciou. 9 10 Okamžitá bolesť je vyvolaná zápalom synoviálneho tkaniva a/alebo následným 

edémom subchondrálnej kosti a vedie k senzibilizácii periférnych nociceptorov. 11 

 

Chronická bolesť je teda pravdepodobne spôsobená mechanizmom periférnej kĺbovej a centrálnej 

neuropatickej bolesti v rôznych štádiách. 11-16 

 

Liečbu stredne ťažkej až ťažkej chronickej bolesti je ťažké prekonať z niekoľkých dôvodov: heterogenita 

pacientov v danej diagnostickej skupine, progresívny charakter ochorenia, zapojenie viacerých 

mechanizmov bolesti a prítomnosť komorbidít, najmä u starších pacientov. 17 Reumatológ bude 

pravdepodobne venovať plnú pozornosť protizápalovej liečbe. Tento prístup naznačuje skutočnosť, že 

chronickú bolesť spojenú so zvýšenou mortalitou možno prehliadnuť. 18 19 

 

Chýbajú poznatky o účinku kanabinoidov pri reumatických ochoreniach. Na základe Cochranovej 

metaanalýzy autori dospeli k záveru, že existujúce klinické štúdie kanabidiolu (CBD) aplikované v 

monoterapii sú tak nízkej kvality, že neexistujú dostatočné údaje na vyvodenie akýchkoľvek záverov o 

účinnosti a/alebo dlhodobej bezpečnosti zlúčenina. 20 

 

V súčasnosti len veľmi málo štúdií skúmalo, ako liečebné konope ovplyvňuje kognitívne funkcie, ako je 

koncentrácia a pozornosť. 21 Niekoľko štúdií skúmalo vplyv nelegálne získaného kanabisu na RA. 20 

Okrem toho štúdie, ktoré hodnotili liečebný kanabis, tak robili väčšinou v kontexte roztrúsenej 

sklerózy. 20 22 23 Na rozdiel od štúdií o rekreačnom kanabise štúdie u osôb so sklerózou multiplex 

naznačujú, že liečebné konope neovplyvňuje negatívne kogníciu a môže zlepšiť kvalitu spánku. 

Vzhľadom na obmedzené údaje a nedostatok náležitých kontrolných podmienok nebolo možné vyvodiť 

žiadne definitívne závery o možnom kognitívnom vplyve liečebného kanabisu. 20 24 

 

Preto obavy z potenciálnych negatívnych vedľajších účinkov liečebného kanabisu na kogníciu priviedli 

dánske zdravotnícke orgány pozornosť k schopnosti pacienta bezpečne šoférovať. 20 23 Okrem toho 

pri liečbe reumatických ochorení neexistuje rutinná ani reumatologická kompetencia predpisovať 

liečebný kanabis. V dôsledku toho existuje značná neistota a opatrnosť voči užívaniu liečebného 

kanabisu, dokonca aj v krajinách Severnej Ameriky, kde je už legálne predpisovať tieto zlúčeniny na 



reumatologické stavy. 23 24 To môže viesť k tomu, že sa pacienti uchyľujú k samoliečbe kanabinoidmi. 

20 24 25 Existuje teda silná potreba vysokokvalitných štúdií účinnosti a vedľajších účinkov 

kanabinoidov. 

 

Celkovým cieľom štúdie je preskúmať účinok liečebného kanabisu na bolesť u pacientov s RA a AS, 

rozpracovať potenciálne dávkovanie CBD a tetrahydrokanabinolu (THC) a preskúmať, či a ako 

testované zlúčeniny ovplyvňujú kognitívne funkcie pacientov. a spať. 

Materiály a metódy 

Dizajn prostredia a štúdie 

Štúdia je dvojito zaslepená, randomizovaná, placebom kontrolovaná intervenčná štúdia CBD iniciovaná 

vyšetrovateľom, po ktorej nasleduje otvorený prídavok THC. Je určený na vyhodnotenie účinnosti a 

bezpečnosti liečebného kanabisu, či už ako CBD alebo vo forme kombinovanej liečby CBD a THC ako 

„doplnkovej“ liečby chronickej bolesti pri RA a AS. Kľúčovým kritériom zaradenia je pacientom hlásené 

meranie výsledku (PROM), 26 skóre bolesti vizuálnej analógovej škály (VAS) 27 na hodnote aspoň 50. 

Rozsah skóre je od 0 do 100; vyššie skóre znamená väčšiu intenzitu bolesti. Takže nulová hypotéza, 

H0je, že aktívna liečba derivátmi kanabisu nezlepšuje situáciu bolesti pri klinickom hodnotení po 12, 

24 a 36 týždňoch. 

 

Klinické údaje a výsledky sa registrujú v elektronickom formulári správy o prípade (eCRF), ktorý je 

založený na systéme Reuma-eCRF dostupnom v rámci dánskeho celoštátneho registra DANBIO. 15 28 

DANBIO obsahuje aktualizované údaje o prebiehajúcich liečebných režimoch, ktoré je preto možné 

ľahko monitorovať. 

 

Biologické vzorky sa odoberajú prostredníctvom dánskej reumatologickej biobanky. 29 pacientov 

pochádza zo štyroch oddelení dánskych univerzitných nemocníc. Začleňovanie pacientov sa plánuje 

začať v novembri 2018 a očakáva sa, že bude pokračovať 14 mesiacov. 

 

Účastníci 

Študijná populácia pozostáva z: 

 

Pacienti so séropozitívnou RA 1 , ktorí sú v súčasnosti liečení buď konvenčnými chorobu modifikujúcimi 

antireumatickými liekmi (cDMARD) alebo biologickými chorobu modifikujúcimi antireumatickými 

liekmi (bDMARD), a bez klinických príznakov artritídy, ako bolo hodnotené na základe počtu 40 

opuchnutých kĺbov. 

 

Pacienti s AS podľa modifikovaných newyorských kritérií 2 v súčasnosti dostávajú buď nesteroidné 

protizápalové lieky (NSAID) a/alebo bDMARD, u ktorých sa nevyskytujú klinické príznaky axiálnej a 

periférnej artritídy a entezitídy a ktorí majú Skóre aktivity ankylozujúcej spondylitídy (ASDAS) <2,1. 



 

Kritériá pre zaradenie 

Minimálna bolesť VAS 50, pri skríningu aj zaradení. 

 

Trvanie ochorenia ≥ 2 roky. 

 

Prebiehajúca liečba alebo skorší pokus o liečbu paracetamolom alebo NSAID bez klinických príznakov 

artritídy alebo spondylartritídy. 

 

Analgetická liečba nezmenená najmenej 4 týždne pred začatím skúšania. 

 

Kritériá vylúčenia 

Vek <18 rokov. 

 

Tehotenstvo, tehotenské želanie alebo prebiehajúce dojčenie. 

 

C-reaktívny proteín (CRP) >10 mg/l. 

 

Komorbidity, konkrétnejšie kompetitívne reumatologické poruchy, ako je systémový lupus 

erythematosus, sklerodermia, polymyozitída alebo stav chronickej bolesti na základe ďalšej klinicky 

zistiteľnej etiológie (napr. fibromyalgia). 

 

Dôkaz závažného nekontrolovaného sprievodného kardiovaskulárneho, pneumologického, 

neurologického, endokrinologického, gastroenterologického, urogenitálneho, nefrologického alebo 

hepatálneho poškodenia. 

 

Veľká operácia vykonaná < 8 týždňov pred randomizáciou alebo plánovanými veľkými chirurgickými 

zákrokmi. 

 

Nekontrolované chorobné stavy, ako je astma, psoriáza alebo zápalové ochorenie čriev, kde sa 

vzplanutie bežne lieči perorálnymi alebo parenterálnymi kortikosteroidmi. 

 

Dôkaz o aktívnom malígnom ochorení, malignitách diagnostikovaných alebo liečených počas 

predchádzajúcich 2 rokov, vrátane hematologických malignít a solídnych nádorov. 



 

Skutočné alebo predchádzajúce škodlivé užívanie alkoholu alebo drog v súlade s definíciou WHO 30 

počas predchádzajúcich 2 rokov. 

 

Pokračujúca liečba opioidmi a/alebo kanabisovými produktmi a/alebo neuroleptikami alebo liečba 

ukončená <4 týždne pred zaradením. 

 

Precitlivenosť na študované zlúčeniny. 

 

Podozrenie alebo dôkaz o aktívnej schizofrénii, inom psychotickom ochorení v rodinnej anamnéze 

(príbuzní prvého stupňa), inej významnej psychiatrickej poruche alebo liečenej depresii spojenej so 

základným ochorením. 

 

Epilepsia alebo opakujúce sa záchvaty. 

 

Použitie silných induktorov cytochrómu P450 3A4. 

 

Experimentálna liečba 

Liečba začína perorálnym CBD 10 mg alebo placebom pred spaním a po 2 týždňoch sa zvyšuje na 10 

mg dvakrát denne. Nakoniec av prípade nedostatočnej účinnosti (zníženie bolesti VAS <20) od začiatku 

piateho týždňa sa liečba zvyšuje na 10 mg trikrát denne. 

 

Klinické hodnotenie po 12 týždňoch definuje, ako postupovať počas nasledujúcich 12 týždňov: v 

prípade dostatočnej odpovede, to znamená zníženie bolesti VAS o ≥20, zavedená liečba pokračuje 

randomizovane a bez akejkoľvek ďalšej úpravy. 

 

V prípade nedostatočnej odpovede, t. j. zníženia bolesti VAS o < 20, sa randomizácia ukončí. Pacienti, 

ktorí dostali placebo, sa presunú na aktívnu zlúčeninu, to znamená na liečbu CBD, a vykoná sa úprava 

dávky, ako je uvedené vyššie. U pacientov, ktorí dostávali liečbu CBD počas randomizovaného obdobia, 

otvorené sledovanie kombinuje CBD s THC, to znamená, že k prebiehajúcej liečbe CBD sa pridáva 

perorálne THC 2,5 mg denne. 

 

Dávka THC sa zvyšuje po 2 týždňoch na 2,5 mg dvakrát denne (celkovo 5 mg THC/deň) a v prípade 

nedostatočnej účinnosti (zníženie bolesti VAS < 20 v porovnaní s VAS 20, ako je definované pri klinickej 

praxi hodnotenie po 12 týždňoch), po ďalších 2 týždňoch na 2,5 mg trikrát denne (spolu 7,5 mg 

THC/deň) od začiatku 17. týždňa. 



 

postava 1 predstavuje manželský vývojový diagram a obrázok 2 vývojový diagram liečby. 

 

Randomizačný postup 

Pacienti sú stratifikovaní podľa diagnózy a náborového centra. Pacienti sú náhodne pridelení do jednej 

z dvoch liečebných skupín – CBD aleboPlacebo — náhodnými permutovanými blokmi. Randomizácia je 

slepá voči prideleniu liečby. Pridelenie nepozná nikto iný ako lekáreň Glostrup, ktorá vyrába a expeduje 

balíčky liekov na požiadanie na každé miesto. Miesta dostanú zapečatenú, nepriehľadnú obálku pre 

každého pacienta s alokáciou liečby, ktorá je pripravená na odhalenie, ak by to bolo potrebné. Liečba 



sa začne do 2 týždňov po randomizácii. Merania účinku sa uskutočňujú na začiatku pred randomizáciou 

a po intervencii 12, 24 a 36 týždňov po randomizácii. Analýza údajov a štatistické programovanie sú 

zaslepené. Randomizačný postup a analýzu údajov vykonáva nezávislý štatistik na oddelení 

regionálneho výskumu zdravia (IRS), University of Southern Denmark, Gråsten, Dánsko. 

 

Určené výsledky a klinické údaje 

Primárnym výsledkom je počet pacientov, ktorí dosiahli zlepšenie bolesti-VAS (A VAS-bolesť ≥20) po 

12 týždňoch liečby. 

 

Sekundárne výsledky 

Frakcia (%) pacientov s RA a AS, ktorí dosiahli zlepšenie VAS-bolesti, hodnotené znížením Δ VAS ≥20 a 

výsledkom dotazníka PainDETECT, 10 31 po 24 a 36 týždňoch. 

 

Frakcia (%) pacientov s RA a AS, ktorí dosiahli situáciu so zlepšenou kvalitou života (QoL), podľa 

hodnotenia Global-VAS s redukciou Δ VAS ≥20 a pomocou krátkeho formulára (36) Health Survey (SF-

36), 32 po 24 a 36 týždňoch. 

 

Frakcia (%) pacientov s AS, ktorí po 12, 24 a 36 týždňoch dosiahnu index aktivity Bath Ankylosing 

Spondylitis Disease Disease Activity Index (BASDAI) <40 alebo zníženie BASDAI s Δ ≥20. 33 

 

Charakterizácia kognície a kvality spánku pacientov s AS a RA, ako bola hodnotená testom vytvárania 

stopy (TMT), 34 testom nahradenia číslicových symbolov (DSST) 35 36 a indexom kvality spánku v 

Pittsburghu, 37 vykonaným na začiatku a po 12. 24 a 36 týždňov. 

 

Charakterizácia očakávaní pacientov pre účinok liečby, ako sa hodnotí dotazníkom 

dôveryhodnosti/očakávania (CEQ) a vykonaním pološtruktúrovaných rozhovorov 38 – 42 na začiatku a 

po 12 týždňoch. 

 

Charakterizácia a záverečné vyhlásenie o stave závažných nežiaducich udalostí (SAE). 

 

Hodnoty výsledkov zahŕňajú parametre odporúčané v dokumente Iniciatívy pre metódy, meranie a 

hodnotenie bolesti v klinických štúdiách (IMMPACT). 43 

 

Klinické údaje 

Na začiatku a po 12, 24 a 36 týždňoch sa údaje zhromažďujú v systéme DANBIO Reuma-eCRF. Okrem 

toho sa po 4 a 16 týždňoch uskutočnia dve ďalšie konzultácie so sestrou, aby sa získali informácie o 



bezpečnosti a bolesti VAS a aby sa prípadne vykonalo zvýšenie liečby od začiatku 5. a/alebo 17. týždňa, 

ako je uvedené v časti Experimentálna liečba . Nasledujúce údaje sa zhromažďujú v časových bodoch, 

ako je uvedené vobrázok 3. 

 

Klinické merania, to znamená pri RA skóre aktivity ochorenia 28 kĺbov (DAS28-CRP), 44 45 dotazník na 

hodnotenie zdravia a v AS skóre ASDAS a Bath Ankylosing Spondylitis pre aktivitu ochorenia (BASDAI), 

funkciu a miery. . 46 47 V oboch skupinách pacientov sa získajú ďalšie PROM: VAS pre bolesť, únavu, 

celkové skóre QoL pacienta SF-36 a skóre bolesti PainDETECT. 10 31 Okrem toho sa pomocou TMT a 

DSST skúma vplyv intervencie na pozornosť a koncentráciu. 34–36 Okrem toho sa kvalita spánku 

hodnotí pomocou Pittsburghského indexu kvality spánku. 37 Očakávaný účinok liečby sa meria 

pomocou CEQ a pološtruktúrovaných rozhovorov. 

 

Expozície, to znamená všetky súbežné liečby, najmä súčasné liečby cDMARDs, bDMARDs a/alebo 

analgetikami, vrátane schémy dávkovania a začiatku liečby. 

 

Komorbidity, napríklad kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka a hypertenzia. 

 

Životný štýl (krvný tlak, pohybové návyky a fajčenie). 

 

Na začiatku sa získajú demografické údaje pacienta, napríklad diagnóza, vek, pohlavie, výška, 

hmotnosť, index telesnej hmotnosti, trvanie choroby, stav fajčenia, úroveň vzdelania, rodinný stav, 

práceneschopnosť, povolanie a etnická príslušnosť. 

Biologické vzorky 

Vzorky krvi sa odoberajú na začiatku a v 12., 24. a 36. týždni. Okrem bežných krvných testov sa vzorky 

krvi odoberajú do jednej skúmavky EDTA (9 ml), dvoch skúmaviek na sérum (2 x 9 ml) a jednej 

skúmavky s krvnou RNA PAXgene (2,5 ml, Becton & Dickinson, Lyngby, Dánsko), ako je opísané 

predtým. 48 Tieto sa zhromažďujú na definovanie koncentrácie liečiva CBD a THC, to znamená na 

monitorovanie dodržiavania predpisov, možných nežiaducich udalostí (AE) a na ďalšie budúce analýzy. 

 

Plán štatistickej analýzy 

Výpočet výkonu je založený na nasledujúcich predpokladoch primárneho výsledku. 

 

Očakávaný podiel s odpoveďou 50 % alebo viac v skupine CBD a očakávaný 20 % v skupine s placebom 

(OR=4). Odpoveď je definovaná ako zníženie VAS-bolesti najmenej o 20 (rozsah 0–100) po 12 týždňoch 

liečby. 

 

Hladina významnosti 0,05 v obojstrannom z-teste proporcií. 



 

Celkovo bude zaradených 180 pacientov do dvoch vyvážených skupín, z ktorých každá pozostáva z 90 

pacientov. 

 

Toto nastavenie dáva štatistickú silu 0,98 pre primárny výsledok. Sila sa zníži, ak je skutočný rozdiel 

medzi skupinami menší ako očakávaných 30 percentuálnych bodov a ak z experimentu vypadne viac 

ako očakávaných 10 % pacientov. Vyvážené skupiny 45 pacientov prinesú silu 83 % pre dvojskupinové 

porovnanie binárnych výsledkov, ako je primárny výsledok. V dôsledku randomizácie blokov sa môžu 

vyskytnúť mierne odchýlky vo veľkostiach vzoriek. 

 

Primárny výsledok je testovaný z-testom v modeli logistickej regresie. Hlavný parameter odhaduje 

pomer pravdepodobnosti odpovede pre intervenčnú skupinu v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Všetky testy sú obojstranné. Sekundárne výsledky sa analyzujú pomocou logistickej a lineárnej regresie 

v závislosti od typu údajov. V prípade odchýlok od predpokladu normality sa použije neparametrický 

model pomerných šancí. Sekundárne výsledky merané na začiatku a po intervencii, 12., 24. a 36. týždeň 

(sledovanie) sa budú analyzovať pomocou modelov so zmiešanými účinkami, ktoré kontrolujú čas 

merania. Parameter náhodných účinkov sa odhaduje pre zoskupenie opakovaných pozorovaní u 

pacientov. Analýza priamych účinkov CBD, THC a interakcie medzi nimi sa bude vykonávať oddelene, 

 

Základné merania sa uvádzajú ako podiely kategorických premenných, priemer a SD pre normálne 

rozložené údaje a stredné skóre (rozsah) pre nenormálne numerické údaje. Všetky premenné sa 

uvádzajú pre dve intervenčné skupiny. Východiskové premenné s tendenciou (p<0,25) zhodovať sa s 

intervenčnou skupinou budú zahrnuté ako kontrolné premenné v teste primárnych a sekundárnych 

výsledkov. Vzťah medzi testovanými premennými na začiatku a alokáciou intervencie bude 

analyzovaný pomocou parametrických (t-test) a neparametrických testov (χ 2a Mann-Whitneyho test). 

Oprava viacerých testov bude založená na modeli prístupu brány. To znamená, že významné výsledky 

pre sekundárne výsledky sa interpretujú výlučne ako prieskumné zistenia v prípade nevýznamného 

zistenia pre primárny výsledok. 

 

Zapojenie pacienta a verejnosti 

Nemocnica kráľa Kristiána X. pre reumatické ochorenia aktívne zapája pacientov so zápalovými 

reumatickými ochoreniami do projektov zabezpečenia kvality, výskumných projektov a do prípravy 

vzdelávacích programov. Ďalej bola v roku 2013 zriadená užívateľská rada na oddelení výskumu. 

Projekt je dôsledkom bolesti reumatického pacienta a myšlienka projektu bola pôvodne predstavená 

užívateľskej rade už na jeseň 2017. Odvtedy sa na spracovaní projektu podieľali dvaja pacienti. Doteraz 

boli informačné brožúry pre pacientov vytvorené na základe integrácie perspektív pacienta. PROM, 

najmä pacientova bolesť VAS, sú hlavným zameraním výsledkov meraní. Transparentné sú tak záťaž a 

dôsledok zásahu, ako aj výsledky daného zásahu. 

 

Stretnutia so zástupcami pacientov projektu budú organizované dvakrát ročne a priebeh projektu je 

priebežne prezentovaný užívateľskej rade. 



 

Etika a šírenie 

Všetci pacienti dostávajú ústne a písomné informácie a dávajú svoj písomný súhlas pred registráciou v 

súlade s usmerneniami Dánskeho etického výboru. Online doplnková príloha 1 obsahuje vyhlásenie o 

súhlase s projektom v angličtine. Všetci pacienti sú informovaní, že môžu zo štúdie kedykoľvek 

odstúpiť. Hoci by to viedlo k ukončeniu projektovej medikácie, vysadenie pacienta nebude mať žiadne 

dôsledky na pravidelný priebeh liečby. V prípade stiahnutia sa nezískajú žiadne následné registrácie 

týkajúce sa pacienta. 

Dva deriváty kanabisu použité v tejto štúdii sú porovnateľné s povolenými zlúčeninami v lieku Sativex, 

ktorý je registrovaným liekom v Dánsku. 49 Pacienti dostanú informáciu, že účinnosť aplikovanej 

testovanej zlúčeniny, ako aj potenciálny vedľajší účinok môžu byť porovnateľné so Sativexom. 

Reumatológ pacienta poskytne relevantné informácie o projekte ambulantne. Chronickosť vybraných 

chorôb a kritériá zaradenia naznačujú, že typický projektový pacient je dobre známy s vážnym 

ochorením. Vyšetrovatelia a študijné sestry sú špecialisti v reumatickej oblasti. 

 

Kúra pozostáva z tabliet CBD a bylinného kapsulového prípravku THC, ktoré sú vyrábané na báze 

prírodných surovín laboratóriom Glostrup Pharmacy. Lieky sú vyrábané podľa štandardizovaných 

postupov so zabezpečenou kvalitou s uvedením presných zložiek v miligramoch. Vďaka tomu je 

dávkovanie a monitorovanie liečby bezpečné podľa dánskych národných smerníc správnej klinickej 

praxe (GCP). Vedľajšie účinky sú dobre známe a dobre opísané. 50Predmetmi štúdie sú pacienti, ktorí 

sú už pridružení k jednej zo štyroch zúčastnených ambulancií. Odbery krvi na začiatku, po 12, resp. 24 

týždňoch, budú realizované v spojení s rutinnými krvnými testami, v súlade s vopred dohodnutou 

ambulantnou návštevou, a teda nebudú predstavovať zvýšené riziko. Pri všetkých návštevách sa 

účastníci budú pýtať na udalosti a/alebo reakcie. Na základe týchto informácií skúšajúci posúdi, či 

existuje AE, nežiaduca reakcia, SAE alebo podozrenie na neočakávanú závažnú nežiaducu reakciu. 

Jednotka GCP Univerzity v južnom Dánsku monitoruje štúdiu nezávisle. 

 

Pacienti budú kontaktovaní a informovaní o celkových výsledkoch štúdie, ak o to prejavia záujem, v 

súlade s formulárom súhlasu so štúdiou pacienta a podľa pokynov dánskej etickej komisie. Za 

vykonanie štúdie v súlade s piatym vydaním Helsinskej deklarácie je zodpovedný lekár zodpovedný za 

projekt na každej zúčastnenej ambulancii. Účasť v štúdii neovplyvňuje zavedený priebeh protizápalovej 

liečby jednotlivých pacientov. 

 

Výsledky budú prezentované na medzinárodných konferenciách a publikované v medzinárodných a 

recenzovaných lekárskych časopisoch. Negatívne, pozitívne, ako aj nepresvedčivé výsledky budú 

zverejnené. 

 

 

 

 



Diskusia a potenciálne obmedzenia 

Projekt sa zameriava na chronickú bolesť, ktorú nemožno pripísať zápalovej aktivite. 

 

Konvenčné a bDMARD majú potenciál dostatočne liečiť zápal. Liečebná situácia charakterizovaná 

aktivitou zápalového ochorenia by sa teda mala liečiť v súlade s existujúcimi usmerneniami, t. j. 

úpravou liečby na adekvátny režim DMARD. 1 2 V dôsledku toho je absencia zápalu hlavným kritériom 

zaradenia. Potenciálni účastníci sú dobre známi, pretože štúdia vyžaduje, aby ich liečba trvala aspoň 2 

roky. Predpokladáme teda, že zneužívanie alkoholu alebo drog, ako aj informácie o prebiehajúcej 

liečbe opiátmi a/alebo kanabisom sú dostupnými informáciami pre zainteresovaných vyšetrovateľov. 

Okrem toho požiadavka na trvanie choroby aspoň 2 roky má zabezpečiť prítomnosť chronickej bolesti. 

 

CBD a THC sú dve z viac ako 80 aktívnych zlúčenín v rastline marihuany. 51 

 

Na rozdiel od THC, CBD nevykazuje narkotický účinok a/alebo intoxikáciu. 52 53 Biochemický účinok 

kanabinoidov sa vysvetľuje interakciou zlúčenín so špecifickými receptormi; receptor kanabinoidného 

receptora 1 (CB-1) sa nachádza na neurónoch a gliových bunkách v rôznych častiach centrálneho 

nervového systému, zatiaľ čo receptor kanabinoidného receptora 2 (CB-2) sa nachádza v štruktúrach 

imunitného systému. Predpokladá sa, že stimulačné a narkotické účinky THC sú spôsobené aktiváciou 

CB-1 receptorov. CBD má veľmi nízku afinitu k týmto receptorom. 51Väzba CBD na receptory CB-1 teda 

spôsobuje malý až žiadny narkotický účinok. Nové štúdie ukazujú, že CBD ovplyvňuje autoimunitné 

signálne dráhy a že tieto mechanizmy môžu byť relevantné pre terapeutický profil CBD. 52 53 

 

Účinok CBD sa študuje v placebom kontrolovanom dizajne, zatiaľ čo účinok kombinácie CBD a THC je 

otvoreným pokračovaním štúdie. Vedecky ideálnym riešením by bola randomizovaná štúdia 

porovnávajúca CBD, THC a placebo, napríklad v krížovom dizajne. Takýto dizajn by bol charakterizovaný 

implicitnými rizikami THC pre všetkých pacientov počas celého obdobia štúdie a vyžadoval by si 

podstatne väčšiu štúdiu. Aktuálny dizajn predstavuje rovnováhu medzi želaním správne posúdiť účinok 

CBD a THC, pričom sa zohľadňujú riziká vrátane problémov s bezpečnosťou premávky, najmä v 

dôsledku úpravy THC. Tiež možný negatívny vplyv na kognitívne fungovanie môže mať veľký vplyv na 

fungovanie v zamestnaní. preto Vo vzťahu k fungovaniu práce a autonómii je dôležitá presnejšia 

odpoveď na to, či liečebné konope negatívne ovplyvňuje kogníciu. Domnievame sa, že náš dizajn 

poskytne dôležité informácie o THC, napriek dizajnu, a má tú výhodu, že vieme, kedy sa THC aplikuje, 

a tak môžeme prijať potrebné opatrenia. 

 

Skúšobná populácia je pravidelne monitorovaná na participujúcich ambulanciách a registrovaná 

individuálna longitudinálna liečba. DANBIO je celoštátna databáza klinickej kvality pre reumatológiu. 

16 29 Registrovaní sú všetci dospelí pacienti liečení biologickými liekmi. Ďalej sú evidovaní pacienti s 

AS a RA bez ohľadu na liečbu. Systém Reuma-eCRF založený na DANBIO teda poskytuje mimoriadne 

dobré podmienky na zber a monitorovanie overených údajov. 
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