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Excm. Sr. President de Ia Reial Académia de Farmácia de Catalunya,

Honorable Consellera de Salut, del Govern de Ia Generalitat de Catalunya,

Dra. Marina Geli i Fábrega,

Molt ll'lustres Senyores i Senyors Académics,

Família de I'll-lustre Dr. Rafael Manzanera.

Senyores i senyors,

D'aquí a un moment, ocupará la tribuna de la Reial Académia de Farmácia de

Catalunya l'll.lustre Dr. Rafael Manzanera i López per tal de presentar, davant

d'aquesta docta corporació, el seu discurs d'ingrés, que du el títol de 'ús

terapéutic del cánnabis a Catalunya. Un projecte comparlit". Abans d'aixó, perd,

m'agradaria presentar-los I 'home, el científ ic i el polít ic.

Ens trobem davant d'un home que, tal com ell maleix manifesta, se sent

orgullós de pertányer a una família que cataloga de "molt bona gent". per part

meva, jo el qualif icaré, uti l i tzant el terme del nostre admirat Josep pla, com un
"homenot", és a dir, una persona que ha sabut aportar a la nostra societat un

valor afegit molt important. Tal com diem col.loquialment en catalá, per mi és
"un qran home".

Va néixer a Barcelona i, segons la informació dels meus contactes privats, ben

aviat va destacar pel seu amor a l 'estudi, f ins al punt que, per mérits propis, va

aconseguir ingressar a la Facultat de Medicina de la Universitat Autónoma de

Barcelona.



L'any 1976 va conc:cloure de manera bril lant la seva ll icenciatura en Medicina i

Cirurgia i va obteni 't ir el grau de doctor per la Universitat de Barcelona, amb la

m¿xima qualif icació . ).

La tesi doctoral c del Dr. Rafael Manzanera du el títol de PlanificaciÓn

hemoterápica en C.)ataluña i va ser dirigida pel catedrátic de la Universitat de

Barcelona, el profes,ssor Dr. Ricardo Castillo'

El gran interés d'aq t¡uesta tesi doctoral rau en el fet que es basa en I 'evolució del

Programa de Dona,ació i Transfusió Sanguínia de Catalunya, la direcció i el

desenvolupament ( del qual van ser encomanats al Dr. Manzanera per la

Generalitat de CataralunYa.

El programa esmerirntat va aconseguir transformar els 35 bancs de sang que

existien en aquell moment -alguns d'ells de carácter privat i amb donació

retribuida- en un úrlnic banc dependent de la Generalitat. Aquesta transformació

tan important v¿ f¿s:.cilitar, a més a més, l'adaptació a les normatives europees.

L'any 1983 va ingr,tressar per oposició al Cos Sanitari de la Seguretat Social.

L'afany de conéixe€?r de la manera més ámplia possible tots els camps en qué

volia desenvolupar r la seva activitat professional el va dur a graduar-se per

l ' lnstitut de Directiu:t¡s de I 'Emoresa.

L'any 2003 va obt:rtenir el títol d'especialista en Medicina Preventiva i Salut

Pública.

Va anar completan-nt aquesta formació a la Universitat de París, on va estudiar

metodologia estadí: ística aplicada a l 'epidemiologia, i a ESADE, on va aprofundir

en la matéria de ge estió hospitalária.

La seva faceta ciet tntífica és tan extensa que només en donarem algunes dades,

a manera d'exemplt,:,|e.

Des del 1984 desenvolupa una intensa activitat docent, com a professor de

l'Escola Universitária d'lnfermeria de la Universitat de Barcelona, professor de

demografia a l 'Escola Universitária d'lnfermeria Santa Madrona (adscrita a la

Universitat de Barcelona), professor de Legislació i Administració Sanitária a la

Facultat de Medicina de la Universitat Autónoma de Barcelona, i professor a

EADA, ESADE i l 'Escola Nacional de Sanitat.

Van sol' l icitar la seva col' laboració a la comissió d'Economia del sistema

Nacional de Salut, dins de I 'anomenat "lnforme Abril Martorell", f ins a

I 'e laboració de les conclus ions e l  mes de juny de ' l  gg1,  en les quals va
participar actívament.

En el vessant científ ic, el Dr. Manzanera ha tingut un paper rellevant, ja que és

coautor d'obres tan importants com Acreditació a Catalunya. 25 anys,
(publicada el mes de novembre de 2006) i casos de gestión ctínica (publicat

per la Fundació salut, lnnovació i Societat). Ha coordinat un treball molt
important, de Consideracions sobre Ia transferéncia nuclear (Comité Consultiu

de Bioética de catalunya,2006) i l ' lnforme sobre I 'eutanásia i|aiuda at sui'cidi
(Comité Consultiu de Bioética de Catalunya).

També és autor de diversos capítols d'obres essencials, com Formación de los
profesionales de la salud y la organización, reflexiones en torno al futuro de ta

sanidad.

Les revistes de més prestigi li han publicat articles molt importants, tant pel que

fa al contingut com al nombre. Entre aquests, cal esmentar especialment:
"Heroína: evolución de diez años de un programa integral en Barcelona" i
"Dispositivos de control y evaluación inicial en Barcelona sobre el asma

epidémico", publicat al Journal of Epidemiology and Community Health l,any

2004.

Pel que fa al vessant cientif icopolít ic del Dr. Manzanera, he mirat de resumir-lo.

Aixó no ha estat gens fácil, atés que l'activitat que ha dut a terme els darrers

anys es podria catalogar de frenética, o més intensa del que sol ser habitual.



Aquesta activitat passa per Tarragona, on és coordinador de la Unitat Docent

de Medicina Familiar i Comunitária, i continua amb la tasca de col.laborador

técnic del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de

Catalunya.

Si ens centrem en la seva faceta pública, s'ha fet cárrec de la Direcció

d'Atenció Primária com a gerent del PAMEM (Prestacions d'Assisténcia Médica

als Empleats MuniciPals).

El mes de marg del 1988, el Govern de Navarra va sol l icitar els seus serveis

perqué assumís la geréncia del Servei Regional de Salut d'aquesta comunitat.

Es va dedicar a aquesta tasca durant quatre anys.

Quan va tornar a Barcelona va ser per encapgalar la Direcció de Salut Pública

de I'Ajuntament de la Ciutat Comtal, una responsabil itat que va exercir durant

cinc anys.

L'any 2004 va assumir la Direcció Assistencial de l'lnstitut Municipal

d'Assisténcia Sanitária.

Finafment, aquell mateix any 2004, va ser cridat per fa Consellera de Salut de

la Generalitat de Catalunya per acceptar la Direcció General de Recursos

Sanitaris, de la responsabil itat de la qual depén la farmácia catalana, en les

árees que té transferides. Per a aquesta tasca compta amb una Subdirecció

General de Farmácia, que va encomanar al Dr. Joan Serra, i amb un

Departament d'lnspecció Farmacéutica, amb els doctors Neus Rams i Salvador

Cassany.

Durant els tres anys en qué ha exercit aquesta Direcció General, ha dedicat

una atenció especial a la farmácia catalana, conscient des del primer moment

de la importáncia que té, tant assistencial com industrial, ja que el S0% de la

indústria farmacéutica espanyola está ubicada a catalunya i prácticament tota

la indústria nacional es concentra al nostre país.

Han estat constants els seus contactes amb els col legis farmacéutics catalans

i amb els responsables económics i científ ics de la indústria farmacéutica

instal' lada a Catalunya.

De seguida es va adonar del paper tan important que té la Reial Académia de

Farmácia en la sanitat catalana.

Val la pena destacar que, a causa de tot el que hem exposat, assisteix

regularment a les sessions d'aquesta Reial Académia i s' interessa molt per

totes les seves activitats.

Darrerament, la Conselleria de Salut de Catalunya ha tornat a sol.l icitar els

seus serveis perqué es faci c¿rrec de la Direcció General d'Avaluacions

Médiques del Departament de Salut.

No voldria acabar aquest breu resum d'un "gran home" sense destacar un cop

més la seva dedicació als altres. Al l larg de tota la seva vida, aquest ha estat

sempre l 'objectiu principal que ha guiat la seva actuació.

Una prova d'aixd és que exerceix la coordinació general del Comité Consultiu

de Bioética de Catalunya i participa de manera molt activa en l 'Assemblea

Autonómica de la Creu Roja de Catalunya, de la qual n'ha estat vicepresident.

Tinc l 'esperanga i el desig que aquest breu resum de I'activitat professional de

l' l l ' lustre Académic electe serveixi per conéixer una mica més l 'evolució d'un

gran professional que, des del comengament, s'ha anat construint ell mateix

amb un primer i únic objectiu en tot moment: el servei als altres.

Només em resta sol.l icitar a l 'Excel' lentíssim President d'aquesta Reial

Académia de Farmácia de Catalunya que faci l l iurament de la medalla i el

diploma acreditatius a aquest nou académic.

Moltes grácies.

Dr. Francesc Taxonera i Roca



Excel.lentíssim Senyor President de la Reial Académia de Farmácia de

Catalunya,

Honorable Consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Molt ll.lustres Senyores i Senyors Académics,

Estimats companys i companyes, amigues i amics, amigas i amigos,

Senyores i senyors:

Les meves primeres paraules vull que siguin d'agraiment a tots els membres

d'aquesta estimada i respectada Casa, que avui m'acull, i  per la qual sento una

profunda admiració. En primer l loc, vull expresar la meva gratitud als doctors

Francesc Taxonera i Roca, Agustí Jausás i Martí, i  Josep Ma Sunyer i Arbusá,

els quals han tingut l 'amabil itat de signar la proposta de sol.l icitud del meu

ingrés en aquesta digna Corporació, com a académic corresponent, i també a

tots aquells molt i l . lustres académics que, han donat suport a la meva

candidatura. I a tots i a totes pel seu exemple i dedicació.

Per qué he triat el controvertit tema del ús terápeutic del cánnabis per ingressar

com a membre de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya?. Perqué l 'ús

terapéutic del cánnabis te a Catalunya, al meu entendre, unes excepcionals

connotacions de projecte compartit. Les dones afectades per cáncer de mama,

especialment les vinculades al grup Agata, els metges, els farmacéutics, els

planificadors i els polítics de la salut han realitzat a casa nostra un esforg de

coincidéncia, menys freqüent del que tot sovint hauríem volgut.

El meu discurs avui aquí, en aquesta Reial Académia de Farmácia

Catalunya i de la qual em sento orgullós d'entrar a formar-hi part, és

reconeixement a tota aquesta trama social, professional i polít ica, que

aquest moment tinc el privilegi de representar.

Algunes dones afectades per cáncer de mama i d'altres malalts ens han deixat,

peró els que avui ens trobem aquí reunits voldria que ho féssim com a testimoni

de l'esforg conjunt realitzat.
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Així doncs, grácies a la Montse Doménech i al seu extraordinari grup: la Maria,

la M. Dolors, I 'Anna, la Consol .

Grácies també a la inoblidable Núria Nogueras, que desgraciadament ja no

está entre nosaltres.

Grácies, Honorable Marina Geli i, en el teu nom, al grup de polít ics valents que

a principis del segle XXI vareu consensuar al Parlament les propostes d'ús

terapéutic del cánnabis i que, com a Consellera de Salut, vas confiar-me la

direcció del programa d'ús terapéutic del cánnabis a Catalunya.

Moltes grácies també a en Joan Serra, na Neus Rams i en Manel Rabanal,

funcionaris del Departament de Salut, excepcionals persones i amb un grau

d'implicació total.

Grácies a en Joan Ramon Laporte, na Dolors Capellá i na Marta Duran, pel

suport científic del programa.

Voldria també agrair a en Miquel Bruguera i a en Francesc Ferrer Ruscalleda,

a en Joan Duran i a en Rafael Borrás així com a en Sergio Rabanades,

col.legues farmacéutics i metges, el seu l ideratge en el Comité Directiu del

Programa d'ús terapéutic del cánnabis a Catalunya.

Vagi també el meu agraiment a en Pepe Martínez Olmos, Director General de

Farmacia y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo i al seu

equip de la Dirección General de la Agencia Española del Medicamento y

Productos Sanitarlos, per la seva ajuda i per aprendre junts des de les lleis

vigents i des de la i l . lusió.

I no voldria acabar el meu discurs sense el reconeixement especial a un grup

d'extraordináries periodistes: la Milagros Pérez Oliva, la Marta Ricard, I 'Angels

Gallardo, l 'Anna Pantaleoni, la Marta Ciércoles, la Marta Costa Pau, que des de

la seva professionalitat van impulsar aquest projecte tot defensant el realisme

en les polít iques de salut. I un record molt especial a la Mercé Conesa, que ens

va deixar fa ooc.

Grácies a tots vosaltres per haver-me facil i tat el presentar avui el "Programa

d'ús terapéutic del cánnabis a Catalunya".

Per acabar, permeteu-me fer un comentari molt íntim.

Molt a prop d'aquí, en el numero 30 del carrer del Carme, la meva ávia

Ángeles, nascuda a Cartagena, va fer de portera durant quaranta anys. Prop

d'aquí també van néixer els meus pares, al carrer Riereta 12 on hi vivia la

meva ávia Conxa, nascuda a I 'Aragó, vidua, que mantenia els seus fi l ls cosint a

casa.

Aquest, senyores i senyors, és el meu barri des de fa tres generacions.

M'agradaria que les meves emocionades paraules d'aquest moment servissin

d'alguna manera per relacionar I 'esforq de tots els que m'han permés presentar

aquest treball amb el d'una família, humil i bona gent, la meva, de la que avui

com ma¡, em sento orgullós. Molt a prop de l 'Helena, I 'Anna i el Rafa.

Moltes grácies Sr. President de la Reial Académia de Farmácia, Consellera,

Académics, amigues i amics, "amigas y amigos" per aquest moment, per a m¡

inoblidable. I sense més dilació passo a exposar el tema objecte del meu

discurs d'ingrés: "Programa d'ús terapéutic del cánnabis a Catalunya: Un

projecte compartit".

Moltes grácies.
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1. Introducció

Una substáncia tan antiga com el record de la humanitat, implicada en una

epidémia de consum lúdic, demandada per dones afectades per un efecte

secundari al tractament del cáncer, tot sovint menystinguda per molts dels

professionals de la clínica i pels investigadors i valorada com a objectiu polít ic

per I 'arc parlamentari catalá són moltes idees alhora. Aquest treball recupera,

en forma agrupada, els aspectes essencials dels seus eixos fonamentals: la

pressió social, l 'activitat científ ica i I 'acció polít ica.

Tot seguit, s'explica com aquests eixos configuren un projecte d'ús

experimental, amb orientació pragmática, i com els seus resultats poden

orientar el futur.

Funcionaris, dones afectades, polít ics, farmacólegs i farmacéutics, d'hospitals,

industria i d'oficina de farmácia, treballen plegats, i consegueixen definir un

Programa d'ús terapéutic del cánnabis a Catalunya, l iderat pel Govern de la

Generalitat, amb finangament gubernamental i condicions

d'independependéncia i adequació técniques de la máxima categoria i amb

resultats esperanQadors.

Aquests són els trets básics de la história que, en opinió de I 'autor, és forga

original i interessant com a objecte d'estímul per a iniciatives similars.

t o
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2. La substáncia

Tot seguint l'informe "Ús terapéutic del cánnabis i els seus derivats" 1 2004, de

la Fundació Institut de Farmacologia, el Cannabis sativa var indica (marihuana)

s,ha cultivat com a mínim des de fa 4200 anys, per a la producció de fibra i per

les seves propietats médiques i psicoactives.

Segons la part de la planta d'on és extret el producte, el cánnabis (de distinta

riquesa i contingut en principis actius psicoactius) pren diversos noms: klf,

bhang, ganja, dagga, marihuana (herba sencera dessecada) i charas o haixix

(que és la resina dels brots florals femenins).

L'any 1924, en la Segona Conferéncia Internacional sobre Opiacis, el cánnabis

va ser declarat narcótic i el seu tráfic internacional es va sotmetre a control

estricte. Al '194'1 va ser retirat de la farmacopea nord-americana ial 1961 la

Divisió de Narcdtics de Íes Nacions Unides el va declarar substáncia amb alt

potencial d'abús i sense efecte terapéut¡c2. El seu consum ha estat doncs

penalitzat en la majoria de patsos occidentals. Malgrat aixó, el cánnabis és una

droga amb elevada prevalenga d'ús. Les dades del Plan Nacional sobre Drogas

indiquen que I'han consumit alguna vegada més d'un 25% de la població adulta

ique més d'un 16% en consumeixen més d'un cop per setmana3. Les xifres

són superiors (d'un 31,8%) per a la població d'entre 15 i39 anysa. Actualment

el seu consum recreatiu en forma d'herba está desoenalitzat a Holanda i no

está penalitzat a Alemanya, Austria, Dinamarca, lrlanda, ltália, Portugal i Regne

Unit. Hi havia als voltants de I 'any 2000, dos derivats comercialitzats a diversos

paisos per a ús terapéutic; el dronabinol (Marinol@) i la nabilona (Nabilone@).

El Marinol@ és dronabinol dissolt en oli de sésam i Nabilone@ és un derivat

sintétic análeg del THC.

Fins ara a la planta del cánem s'hi han identif icat més de 400 substáncies, de

les quals 61 tenen estructura de cannabinoide, és a dir, similar a la del seu
principi actiu més important, el A9-tetrahidrocannabinol (THC). Els

cannabinoides tenen una estructura carbocíclica amb 21 átoms de carboni i

estan formats per anells de ciclohexé, tetrahidropirá i benzé3. El THC va ser

caracteritzat I 'any 1964s. Altres cannabinoides amb acció més o menys
rellevant són, el A8-tetrahidrocannabinol (A8THC), el cannabidiol (CBD), el

cannabigerol, el cannabinol (CBN) i el cannabicromén (CBC)2.

,IB

El THC i el ASTHC són els cannabinoides amb més efecte psicoactiu de la
planta. El THC és molt més abundant que el 8-tetrahidrocannabinol i també
més potent. Per aquest motiu, els efectes psicoactius de la planta s'han atribuit
majoritáriament al THC i al seu metabolit actiu 1'1-hidroxi-THC.

El cannabidiol és un cannabinoide no psicoactiu de la planta del cánem. Tot i
que actua per un mecanisme diferent al del THC, comparteix alguns dels seus
efectes terapéutics. Ha mostrat efecte neuroprotector3 in vitro, així com efecte
analgésic6, anti inflamatori6-7-8, immunosupressorT, antinauseós8, hipnótic,
ansiolít ice i antitumorallo en models d'experimentació animal. En estudis en
voluntaris sans s'ha vist que pot evitar l 'ansietat i les crisis de pánic induides
per dosis altes de THC (0,5 mg/kg)11, peró altres estudis no ho conf¡rmen i els
resultats no són concloents.

Ateses les seves propietats no psicoactives i el seu efecte immunossupresor i
anti inflamatori, el cBD ha estat proposat com a tractament de malalties
inflamatóries auloimmunes, peró manquen assaigs clínics que avaluin la seva
eficácia en aquesta indicació. El CBD, igual que el THC, té efecte
anticonvulsivant en l 'ésser humá12, peró les dades actuals suggereixen que no
és eficag com antiepiléptic13.

El cannabinol és un cannabinoide psicoactiu, 10 vegades menys potent que el
THC en animals. És un derivat de I 'oxidació del rHC que es pot formar durant
I 'emmagatzament incorrecte de la planta o amb la manipulació química dels
brots florals femenins. Ateses les seves propietats immunosupressores in vüro,
s'ha relacionat amb I'efecte immunomodulador dels cannabinoides3.

No es pot descartar que altres components del cánnabis com els flavonoides,
terpens, alcaloides derivats de l 'espermidina, derivats de I 'esti lbé i bases
quaternáries com la muscarina contribueixin a alguns dels efectes
farmacológics de la planta sencera3.

1 9



3. L'evidéncia social

Els mitjans de comunicació són un element essencial en la configuració de la

opinió pública, perd també són una antena per a les realitats socials, i un

altaveu encara per a les demandes socials per petites que aquestes siguin. I

aixó es paradigmátic en la demanda d'Ús terapéutic del cánnabis.

Un grup de dones afectades per cáncer de mama, s'agrupen i inicien un cami

amb un gran suport dels mitjans de comunicaciÓ, manifestat en els centenars

d'articles de premsa que descriuen, difonen i proposen diversos aspectes

d'aquest ús, peró en general positius a aquest ús i tot sovint relacionats amb

aquest grup d'ajuda mútua centrat en les dones afectades de cáncer de mama.

3.1. Grup Agata: Projecte Núria Nogueras per a la despenalització

del cánem per a usos terapéutics

Afortunadament pel coneixement del Projecte Núria Nogueras, disposem d' una

publicació14 del Grup Agata en una revista científ ica, en la que el propi Grup

relata la seva experiéncia. Destaquem algun dels aspectes comentats.

El projecte per la despenalització del cánnabis per a usos terapéutics va

comengar a prendre forma a I 'any 2000. Perd aquest debat intern a la

Associació esdevé públic I 'any 200'l , iniciant-se una campanya a favor de la

legalització de l 'ús terapéutic de la marihuana.

L'experiéncia personal de la periodista Núria Nogueras, membre del Grup

Agata, la va estimular a propursar una campanya a la Junta de la seva

Associació, amb l 'objectiu d'assolir a Catalunya la legalització de l 'ús terapéutic

del cánnabis. Aquest ús seria pels malats sotmesos a quimioterápia o altres

tractaments que provoquen náusees i greus efectes secundaris que

prevísiblement podien ser pal' l iats pel cánem. Van proposar-se la legalítzació

de l 'ús terapéutic del cánnabis amb el lema "o vomitem totes o no vomita

ningú", molt basats en la investigació periodística i en I 'experiéncía personal de

la Núria i d'altres dones amb problemática similar.

La Núria va morir el setembre de 2000 i el Grup que ella havia l iderat, va

continuar l'impuls de la iniciativa i va fer arribar el "projecte Núria Nogueras per

a la despenalització del cánnabis per a usos terapéutics" a tots els grups

polít ics del Parlament de catalunya, a metges, a especialistes í a instítucions

vinculades al tractament del cáncer al nostre país.

El 8 de febrer de 200'1 tots els grups parlamentaris del parlament de catalunya
insten al consell Executiu "a fer les gestions necessáries per tal que s'autoritzi
l 'ús terapéutic del cánnabis".

El 25 d'abril de 200'1 , s'aprova aquesta resolució per unanimitat al parlament

de catalunya. La importáncia polít ica d'aquest acte contrastava, en paraures

del Grup Agata, amb la seva poca importáncia práctica. L'Executiu catalá i el
Ministerio de Sanidad van establir acords per a la uti l i tzació de la Nabilona (que
va ser uti l i tzada molt poc). La realitat, expressada per les pacients, és que les
condicions aprovades llavors per a l 'ús, obligaven a esperar massa temps i
impossibil i tava l 'uti l i tzació terapéutica regulada. Fet pel que seguia l 'ús de la
planta provinent del mercat negre i sense cap mena de control.

Les dones afectades conclouen (segons els Annals de l 'any 2002) que tot i que

l'aprovació de la proposició no de l lei va ser un gran pas a nivell polít ic,

malauradament va ser molt poc efectiu a nivell práctic. En paraules textuals
"seguirem treballant per tal d'evitar que els malalts de cáncer segueixin
vomitant i intentant que es prengui consciencia des de tots els estaments de la
societat, la gent del carrer, pacients, metges, polítics..., que no poden permetre

que per tabús histórics imposats, els malalts no puguin obtenir els beneficis
d'una substáncia que pot beneficiar i mil lorar la qualitat de vida de mottes
persones, i no tan sols malalts de cáncer, també glaucoma, esclerosis múltiple,
migranyes,...per tot aixó la nostra Associació seguirá l luítant',.
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3.2. Le oremsa escr¡ta . Bélg¡ca autor¡tza assaig€ c¡fn¡cs amb cánnabi€. (Et Periód¡co, 7
desembre 2000).

La pÉmsa escrita recullnombroses relerénc¡es a l'ús terap¿ritic d€lc¿nnabis, i ' Dones afeclades per cánc€r de mama creen una Associació, (La

sense ánim d'exha{rstiv¡lat es destaquen alguns l¡tulaÉ: Vanguard¡a, 1 8 desehbre 2000).

Any 2000: La Núia mor, l€s dones afectades s associen, es populariEa l'ús Any 2001 : Resol{rció per unanimiüat d€ls grups po¡ft¡cs parlamenta¡¡s cata¡ans,

terapéutic det c¿nnabis i continuan sls assaigs i l'autori ció del seu ús a s¡nicia lús del Nabilone@, debat amb els pacients, autoritzsció dels assaigs

atguns parsos. amb Dronabinol@ i Dexanabinol@, rest ccions federals ats Estats Units de

. Londrcs autori2a un assaig cl¡nic amb hachls per paliiar ei dolor- (El Nordamérica idebatsobre oldolor'

pafs,7 abrit2oo0). . La Generalitat impulsa la legalización de la madhuana con fines

. Las mujeÉs con cáncer de mama se tucteran. (Et País, 2 maig 2000). terapéuticos. (La vanguadia,27 genet 2oo1).

. Un jutge de San Franc¡sco ordena donar marihuána a ñalalts de sida o ' Todos los partidos acu€rdan autorizar sl uso ñédico de ls marihuana,

cancer. (El P€riódico, 18 juliol 2000). (La Vanguardia' 1 5 f€bter 2001 ).

. Mor Núria Nogueras. Périodista i lluitadora per la salut. (El P€r¡ódico, 2 ' El Conseller Rjus defiende que la mañhuana se tome en fofna de

sgtembre 2000). med¡c€mento (La Vanguardia, 18febror2001).

. .La muerte hacs trampa" (Joan Bárít), ta mort de la Núria Nogueras, Ollawa facilila el cultivo y uso de la marihr/ana paÉ tos enfumos.

Arenys de Mar, at coslat det ssu home Xevisr Capdevila. (El Periódico, (Med¡cina News.c¡m,'10 abril2001).
'10 seiembre 2000). . ¿Hierba o pastillas para los enfeíhos? Redacción. Cáñamo. (abrit 2001).

. Sutssa inicia ets trámits per a legalilzar la marihuana i I'hachís. (El . Calaluña quiere logalizar el cannabis para uso médico (26 abrif 2001.
periódico. 3 octubre 2000). Metro, Et Mundo).

. Els conservadors anglesos donen malxa €nrcre a la toleráncia al ' Sañidad autoñza que se receton derivados de la marihuana. (27 abril

cánnabis. (La Vanguard¡a, 10 octubre 2000). 200'1, La Vanguardia, El Periód¡co (Editorial)).

. La Reina d?nglatera rep un rsm ds marihuana en una recepc¡ó. (La . Los pacisntes de cá¡cea reclsmsn usar la plants del cannabis y no sóto

Vanguardia, 21 octubr€ 2000). sus d€rivados. (La Vanguatdíe,2'ab 2OO1).

. "Msrihuana conlla €l cáncer, ya!. Enfurmos, médicos y politicos lo . Más de cien p€rsonas con lumores se han ofrecido para los ensayos con
exig6n". (lnt€rv¡ú, 5 novembre 2O0O). c€nnabis. (El Mundo, 29 abril 2001).

. Sis €Etats nord-emeric€ns (Calfóm¡a, AÍzona, Oregon, Washiñgton, ' El dolor de cáncér ho se trata bien 6fl ¡a m¡lad de los c€sos, Los

Alaska iColorado) aproven l'ús médic de la marihuana, (ElPeriódico,9 especialistás hinimizan lá eficacia de la marihuans coño teaaoia
novémbrg 2000). oncológica (El Peñódico,4 maig 2001).

. Et P¡an Nac¡onal d€ Drogas de EÉpaña inicia els tdmrts par a aútoritzar ' Primeros rcsultados posilivos de ñedicamentos a base de cannabis,

l'ús del c¿nnsbis contra algunes paiologies. (La Razón, 22 novembre (GW Phamaceulicals). (ElMundo,4 maig 2001).

2000). . La rebelión de la marihuena. (La Vanguardia, 6 ma¡g 2O0l).
. Los mádicos rccetan dssde hoy cannabis. (Et per¡ódic¡, 9 maig 2001 ).



. Acudit Miquel FeÍeres: Dos pagesos comenlen: "Yo no 6é si hay . Sanitat imputsará lereoies amb ext|acla de cánnabis. (20 m¡nutos. 20
relación, perc después dal discurso del rey han legalizado la marihuana fsbrer2ooa).
én él Parlamenf contesla I'altre: "Para aguantar lo que hay que oir' a . Et debat sobre ta mafihuana (ús terspéur¡c ¡ üs tr.ld¡c). tvtiquet sánchsz
veces €s mejor cog€r medio "globete". (El Periódico, 4 m8¡q 2001). Iur€t. (Et periódico, 28 marg 2004).

' fodos conta elcáncer' Editorial (D¡ario 16' 10 maig 2001) . Los médicos tamb¡én def¡enden et cannab¡s terapéuüco. (Et periódico,
. Los oncólogos españoles ya pusden recetar cannabis: El fármaco 23 ahtit2}M).

Nab¡lone (Diario 16' 10 mayo 2001) . cannabis de venta €n farmacias. (t dabdt 2004, La vanguardie, El
. [á marihuana es buena para uso lerapáJtico, según un informe per!ódico, Diari Avu¡,20 Minutos iEtps¡6).

elaborado po¡ al Institute of Medicine' encaruado por Barry Mccaffiey' . Et cannabis terapéutico no se dará en farmacias. (Et periodico, 9 juny
direclor de la Polllica Nacional de drcgas norteam€ric€na. (El Mundo, 13 2OO4l.
mavo 200 1 ) . El c€nnabis anibará a les fsrm{ic¡es at 2005. (Metro, 29 jutiot 2004).

. El Tr¡bunal Supremo votó por 8 a 0 contra el uso iBrapéutico de la

madhuana a nivel f€deral. (La Vanguardia, 15 maig 2001; El Periódico, Any 2005: Defin¡ció d€ |,assa¡g a Calatunya.
17mai92001) . Más de 60 famac¡as dispensaÉn marihuana coñ fines terapárticos.

. curar amb he.ba. JM oreaque i f.saras. (Er remps, maig 2001). (euá!, 1 febrer 2005).
' canadá legaliza la mar¡huane € pacisnle. (ElPsriód¡co' 31julio2001) . La borica, fueÉ por ahora der p¡rotaje der uso der cannabis. cararunya
' cara a cara: Legalizar 6l consuño de drogas Disrninuir riesgos o No asegura que enúar€ en ta segunda tase. (coreo farmacéutico, setmana

facilitar el consumo. (El Periódico, 24 setembre 2001). j2_19 tebrer 2005).
' Madhuana als telos (El PeriÓdico' '16 oclubre 2001) . catatunya ensayará er tratamr€nro con mar¡huana €n pac¡antes con
. Sanidad autoriza dos ensayos del uso curalivo del cannab¡s. cáncer y S|DA. (28jutiot2005, Et pals, Et periódico, Diaño Médico, La

(Dronabinol@ y Dexanabinol@). (El Periódico, 25 octubre 2001). Vanguardia, Et Mundo, ABC, Avui, Coreo Farmaéulico).

Any 2002: Balanq del Conseller Rius i inio¡ del proés d'autorització s Any2O06: In¡cide |,sssaig a Catatuñya ¡ bons resu[als pret¡m¡nars.
Anglatena . Diez pac¡entes de valle Hebron inicisn teraoia con cánnabis. lEl País, 4

. El cannab¡s i et c€ncer. (Diári Avui, 14 maig 2002). Et Cons€tt€r Riu6 fa gener2oo6).
balana del 88 pacients tractats amb deriváts del cánnab¡s en un anv . cannabis contr¿ 6t dotor, ya participan 63 r,acientes. (Et pais, t3junio

. Una frma británic€ tanzará en 2003 m€dicamentos basádos sn et 2006).
cannábis para el dolor y la esclercsis múltiple (GW Phamaceuticals) . Nota de prorfisa dal Departament de sarut sobre resurtats prcliminars del
(El Pais' 6 novembre 2002) prol€cr€ amb un 65 cte bons resuttats. {zo octubre 2006).

. Un estud¡ catal¿ mostra els benefic¡s médics del c€nnabis at 65 % dets
Any 200¡f: voluntat polftic€ del Govem dé la Gen€ralitat de catalunya' pec¡ents. (2'1 octubre 2006, Avu¡, La vanguard¡a, Er pa¡s, Er periód¡co,
compartida amb els professionals, participació de les ofcin€s de farmácia i eué, Et Mundo, ABC).
debat amb l'ús túdic.
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Any 20O7: L'assaig continua i el medicament inicia el procés d'autoritzaciÓ.

o Un laboratori farmacéutic fa un pas endavant cap a la regularitzaciÓ de

l'ús terapéutic de la marihuana. (El Punt, 22 gener 2OO7).

¡ La Direcció General de Recursos Sanitaris informa al Grup Agata de

l'estat del programa a maig 2007. (Revista Agata, iuny 2007)'

Any 2008: Fi de l 'assaig amb bona nota.

o Nota de Premsa del Departament de Salut sobre els resultats del

programa Pilot sobre l'ús terapéutic del cánnabis' (9 abril 2008).

. El cannabis saca buena nota como fármaco. ( '10 abril 2008' La

Vanguardia, El País, El Periódico, ABC, El Mundo, El Punt, Público, La

Razón, Diario Médico, Redacción Médica, ADN' Cope, La Voz de

Galicia, Diario Vasco, La Voz de Asturias, La Jornada de México, Diario

de Mallorca, Las Provincias, Diari de Tarragona, Tele 5, Caracol Radio

de Colombia).

. El cannabis marea a los inversores de GW Pharma. El grupo británico se

aferra a un estudio del Gobierno de Catalunya para demostrar la validez

del Sativex@. (Expansión, 10 abril 2008).

4. L'evidéncia científ ica

4.1. L'informe anglés

House of Lord Report (comité de ciéncia i recnologia de la cambra dels

Lords) . "Cannabis: The Scientif ic and Medical Evidence"ls publicat al
' l  998, conclou que existeixen prous evidéncies d'aplicacions médiques
genuines com són el tractament de l 'esclerosi múltiple, espasmes

musculars, altres formes de dolor i en el tractament de náusees i vdmits
associats a quimioterápia. Les conclusions encoratgen la realització urgent

d'estudis clínics uti l i tzant cannabinoides sintétics i naturals pel

desenvolupament de fármacs i noves vies d'administració per evitar els
riscos de fumar. També fan reflexions i recomanacions entorn a I'estatus
legal de la planta i les conseqüencies legals del seu ús médic: "L'ús i l. legal

del cánnabis es prou extés, tolerat if ins itot recomenat per professionals de
la salut. Aquesta situació exposa als malalts i ocasionalment als seus
cuidadors a procediments penals i la possibil i tat de serioses sancions.
Creiem que la situació actual no és satisfactoria".

4.2 L'informe dels Estats Units

Institute of Medicine. "Marihuana and Medicine: Assessing the science
Base"r3. Publicat al marg de 1999 per encárrec de la Casa Blanca. L,equip

de recerca, després de dos anys de treball, conclou en un important

consens entre els experts en les diverses disciplines en I 'evidéncia científ ica

del potencial ús médic del cánnabis. "Els avengos en la ciéncia dels

cannabinoides en els darrers 16 anys han obert la porta al

desenvolupament d'un nou grup de fármacs basats en el cánnabis. Les

dades acumulades suggereixen un seguit d'aplicacions principalment en la

reducció del dolor, antiemesi i estimulació de la gana. per a pacients com

els de la slDA i Quimioterápia que pateixen simultaneament dolor, náusees

i perdua de la gana, els cannabinoides poden oferir un espectre d,acció

teraoéutica únic"
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4.3 Algunes aportacions inicials catalanes

Novespe rspec t i vesen | ' ús te rapéu t i cde l scannab ino ides (JoanRamon

Laporte). Fundació RamÓn Areces. Universidad complutense de Madrid'

oc tub re2000 .Laded i ca tÓr iaésa |aNúr iaNogueras ia l seucomba tcon t ra

la hipocresia que envolta l 'ús terapéutic de la marihuana. conclou el treball

fent una crida al treball conjunt per, amb I'estudi de la farmacologia de la

marihuana, afavorir el benestar'

un dels eixos básics de la polít ica d'ús terapéutic endagada pel

Deoartament de sanitat i Seguretat Social, fou I'actualitzaciÓ de la

informació científ ica sobre aquest ús. Així és publica al marg del 2001 un

Buflletí d'lnformació Terapéutica16, dirigit per I'Eugeni Sedano i redactat pel

Joan Ramón Laporte i la Montserrat Bosch, a propÓsit de la situació de

l,evidéncia científica sobre l'ús terapéutic del cánnabis després de la

Resolució aprovada al 2001 pel parlament de Catalunya'

La Marta Duran elabora un informe sobre les "Consultes telefoniques sobre

l,ús terapéutic de la marihuana" que veu la l lum el 7 juny 2002. En el marc

de la tercera orientació marc del Departament de salut, atendre les

consultes dels pacients, es realitza aquest estudi. Les dues altres

orientacions eren actualitzar la informaciÓ sobre la recerca I promoure la

recerca. Es descriuen 60 consultes en 10 mesos, básicament d'afectades

de cáncer de mama i afectades de náusees, sobre com es pren la

marihuana i la manera de conseguir el Nabilone@.. La via fumada es

reserva pel cáncer terminal, potenciant-se la via menjada. Es recomana

f inici amb % de cullaradeta familiar, amb increments progressius'

S'aconsella sobre els efectes indesitjables (angoixa' pánic, eufÓria,

distermia) i sobre el fet de que no es produeix dependéncia.

El Rafael Borrás, en nom del Col.legi de Farmacéutics, va dissenyar un

prospectelT (document familiar per les persones i que está orientat a facilitar

el consum segur de les substáncies farmacolÓgiques) davant I 'evidéncia de

que l'ús terapéutic dirigit pels metges trigaria a fer-se possible, calia

disminuir els riscos de l 'ús de cánnabis provinent del mercat negre. En el

seu estudi descriptiu "Cánnabis terapéutic, la realitat dels pacients", al

darrer trimestre de l'any 2003 i primer trimestre 2004, contesten 130
pacients, d'un univers de 2.250 malalts de 30 associacions espanyoles (9

catalanes i21 de la resta de I 'estat). La majoria (87 %) s'havien assabentat

de l 'ús terapéutic del cánnabis sense intervenció médica, la meitat patien

cáncer (SlDA, Esclerosi, Fibromialgia, en petits percentatges), el consumien

fumat (70 %), més de la meitat l 'obtenien per amics i associacions, i en feien

ús per relaxar-se, aumentar la gana, evitar el dolor i eliminar náusees i
vómits. Entre les conclusions destacava la necessitat d'iniciar un programa

d'ús terapéutic.

Tot seguint I 'esforg de posada al dia de la situació científ ica de l 'ús

terapéutic del cánnabis, experts del Institut catalá de Farmacologia, la

Marta Duran i la Dolors capellá, actualitzen les novetats en aquest ús al
desembre del 2003, al Butl letí d' lnformació Terapéutica18.

4.4. L'informe de la Fundació Institut Catalá de Farmacologia

Tot seguint les conclusions de l ' informe "ús terapéutic del cánnabís i els seus
derivats" 1 ZOOq, podem revisar els aspectes.

4.4.1. Farmacologia

La planta del cánem conté més de 400 substáncies. D'aquestes, 61 tenen
estructura de cannabinoide, la més important de les quals és el Ae-
tetrahidrocannabinol, principal responsable dels efectes psicoactius de la
olanta.

La quantitat de Ae-tetrahidrocannabinol absorbida depén de la via
d'administració. Per inhalació de fum, I 'absorció és rápida i els efectes són
immediats. Per via oral, la biodisponibil i tat del ae-tetrahidrocannabinol és d'un
25-30o/o, els efectes s'inicien enlre/z i2 h després de la seva ingestió iduren
de 2 a 6 h. L'administració per via inhalada i per via sublingual en forma
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d'esprai sublingual i de comprimits d'extrets estandarditzats de cánnabis és

objecte d'investigaciÓ.

El Aetetrahidrocannabinol es distribueix rápidament als teixits més irrigats

(cervell, pulmons, fetge); s'acumula en el teixit adipós d'on és all iberat

lentament a la sang. S'han identif icat 20 metabÓlits del As-tetrahidrocannabinol i

dels seus derivats, alguns d'ells actius. El principal és 1"1 1-OH-Ae-THC. Els

metabólits inactius sÓn eliminats per I 'orina i la femta'

Fins ara s'han identif icat dos receptors cannabinoides: el CB1 (principalment en

el sNC) i el cB2 (en la melsa i cél' lules immunitáries), i també tres famílies

d,endocannabinoides (anandamida, 2-araquinodil-glicerol i éter de 2-

araquinodil-gliceril) amb efectes similars als del Ae-tetrahidrocannabinol. Els

endocannabinoides es sintetitzen per hidrÓlisi d'un fosfolípid de les membranes

de les neurones i altres cél.lules prop del seu l loc d'acció, i es degraden

rápidament, fet que suggereix que podrien actuar com a intermediaris

metabólics moduladors de diverses activitats bioldgiques. En el sistema nerviós

es comporten majorltáriament com a neuromoduladors inhibidors de la

propagació de I ' impuls nerviós, la transmissió sináptica i I 'al l iberació de

neurotransmissors. S'han relacionat amb la dopamina (activitat motora i

secreció d'hormones adenohipofít iques), adrenalina, serotonina, glutamat,

GABA (mecanismes d'aprenentatge i memÓria) i péptids opioides (dolor i

mecanismes de recompensa). També s'ha suggerit que poden activar la

fosfolipasa M i la síntesi d'ácid araquidÓnic i actuar sobre el receptor vaniloide

de la capsaicina, accions potencialment relacionades amb mecanismes

d'analgésia, i l 'últ im amb els efectes cardiovasculars dels endocannabinoides.

Les funcions fisiológiques precises del sistema cannabinoide no són del tot

conegudes peró diversos estudis suggereixen que participaria en la regulació

de diferents funcions del sistema nerviós central i periféric (coordinació i control

del moviment, aprenentatge, memdria i creativitat, resposta a I'estrés i el dolor'

regulació del son, de la ter¡ps¡atura corporal, de la gana, i mecanismes que

determinen el reflex de succió i creixement dels nadons), el sistema

immunológic (efecte immunomodulador d'increment d'algunes respostes

humorals i cel' lulars), I 'apars¡¡ cardiovascular (regulació de la pressió arterial) i

la reproducció (fertilitat rlurant la preimplantació). En I'actualitat s'está

investigant el seu paper en la neuroprotecció (traumatismes o lesions vasculars

cerebrals), la proliferaciÓ cql lular, la circulació (regulaciÓ de la pressiÓ arterial

en situacions patológiques i esdeveniments cardiovasculars), I 'aparell digestiu,
en la formació de I 'os, i en I 'exercici.

Els efectes descrits del cánnabis sobre el sistema nerviós són lleugera eufdria,
relaxació, augment de la sociabil itat i potenciació de les percepcions sensorials.
Altres efectes habituals, menys desitjables, són afectació de la memória,
alteració de la percepció del pas del temps i menor rendiment en algunes
activitats de coordinació motora. Pot produir episodis d'ansietat, sobretot a
dosis altes. El ae-tetrahidrocannabinol produeix taquicárdia, hipotensió
ortostática i té efecte broncodilatador després de la seva administració per via
oral o en aerosol. També té efecte antinauseós i antiemétic, estimulant de la
gana i analgésic. Pot disminuir la pressió intraocular, inhibir la motil i tat
gastrointestinal, el buidat gástric i la secreció gástrica. Els efectes immunitaris i
sobre el sistema reproductor i endocrí no estan ben establerts.

Hi ha dos derivats comercialitzats a diversos paisos per a ús terapéutic; el
dronabinol és As-tetrahidrocannabinol sintétic i la nabilona és un derivat sintétic
análeg del Ae-tetrahidrocannabinol.

4.4.2. lndicacions : Oncologia

Les náusees i els vomits són efectes indesitjats freqüents del tractament
citostátic. Actualment es considera que els inhibidors de la serotonina associats
a corticoides són el tractament d'elecció per als pacients amb náusees i vdmits
aguts secundaris a quimioterápics d'alt risc emetogen que contenen cisplatí.
L'eficácia del tractament antiemétic de les náusees i els vdmits anticipatoris i
tardans, així com el dels pacients amb factors de risc que reben guimioterápia
moderadament emetógena, no ha estat tan ben estudiada. Les proves clíniques
sobre les quals es basen les recomanacions d'aquests grups són escasses i
presenten l imitacions metodológiques.

En el tractament de les náusees i els vómits aguts secundaris a pautes de
quimioterápia moderadament emetógenes, els cannabinoides (nabilona i
dronabinol) han mostrat una eficácia antiemética superior a la de placebo i la
d'altres antiemétics com la metoclopramida i la proclorperazina, amb una
tendéncia a alleujar sobretot les náusees. No obstant aixó, els assaigs clínics
presenten l imitacions metodologiques, sobretot pel que fa a l 'heterogeneTtat de
les neoplásies estudiades i els quimioterápics uti l i tzats, els cannabinoides i
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dosis utilitzades i els efectes indesitjats específics dels cannabinoides que

poden haver afectat I'emmascarament.

La nabilona i el dronabinol són fármacs autoritzats a diversos paisos per a la

prevenció de les náusees i els vómits secundaris a quimioterápia que no han

respost als tractaments antiemétics de referéncia. La nabilona está disponible a

Espanya com a medicació estrangera a través dels serveis hospitalaris de

fármacia.

D'altra banda, el sistema endocannabinoide s'ha relacionat amb la

fisiopatologia de les náusees i els vomits. Estudis en animals suggereixen que

el cannabidiol té efecte antinauseós per ell mateix. Els efectes antinauseós i

antiemétic del cánnabis estarien produits per cannabinoides de la planta i per

mecanismes diferents, i aixó podria explicar perqué alguns pacients refereixen

que el cánnabis redueix millor les náusees que el THC o els seus derivats

sintétics per via oral, tot i que no hi ha estudis rigorosos que ho confirmin.

L'eficácia dels cannabinoides no ha estat comparada amb la dels inhibidors de

la serotonina. De fet, aquests estudis serien difícils de justificar éticament en el

tractament de les náusees i els vómits aguts, en els quals els inhibidors de la

serotonina han mostrat una bona eficácia. No obstant aixd, els diferents

mecanismes d'acció antiemética i antinauseosa d'ambdós tractaments

justif icaria la realització d'assaigs clínics que avaluessin I 'eficácia d'aquests dos

tractaments administrats conjuntament.

No hi ha assaigs clínics, metodológicament correctes, que avaluin l 'eficácia

antiemética del cánnabis en el tractament de les náusees i els vómits

secundaris a la quimioterápia, en comparació dels antiemétics d'introducció

més recent en terapéutica. D'altra banda, la realització d'aquests estudis és

difíci l per raons logístiques, metodoldgiques i legals. Tanmateix, les l largues

séries de casos publicades i els resultats d'alguns assaigs clínics suggereixen
que el cánnabis per via inhalada té efecte antinauseós i antiemétic superior al

de placebo, sobretot en pacients joves i amb experiéncia d'ús de cánnabis,
probablement perqué el toleren millor.

Vies d'administració diferents de la inhalatoria fumant evitarien els efectes
perjudicials del fum i al mateix temps millorarien la baixa biodisponibilitat de
l'administració per via oral. Calen assaigs clínics en fase I i l l  de recerca de

dosis amb extrets de cánnabis administrats per via rectal, sublingual,
transdérmica i en aerosol.

També calen assaigs clínics en fase l l l  amb un nombre suficient de pacients
que avaluln I 'efícácia antiemética i antinauseosa del cánnabis i els
cannabinoides (nabilona i dronabinol) afegits al tractament de referéncia en els
pacients amb náusees i vdmits resistents als tractaments estándard. Aouests
estudis haurien d'avaluar per separat les náusees i els vdmits anticipatoris,
aguts i tardans, i també haurien d'incloure variables de qualitat de vida.

Actualment no hi ha estudis en curs que avaluin I'eficácia antiemética d'extrets
de cánnabis. Mentre no disposem de més informació, la marihuana per via oral
o fumada (en els pacients que no en toleren la ingesta) podria constituir una
alternativa en pacients seleccionats. Tanmateix, cal tenir en compte les
limitacions étiques del metge a I 'hora de recomanar I 'administració d'un
producte fumat, així com la manca d'informació disponible sobre la dosi mínima
eficag desitjable.

Fins que no es disposi de més proves clÍniques, les recomanacions s'haurien
d'individualitzar per a cada pacient. L'autodosificació comengant amb dosis
mínimes del producte i ajustant-les en funció dels efectes indesitjats seria una
pauta d'administració possible en aquests pacients.

4.4.3. Indicacions: Neurologia

En els pacients amb esclerosi múltiple (EM) i en els lesionats medul lars (LM)
per causa traumática o per altres causes, l'espasticitat és un símptoma
freqüent. La finalitat del seu tractament és reduir I 'excés de to muscular a les
extremitats afectades amb I'objectiu d'incrementar la capacitat funcional del
pacient i reduir-hi la incomoditat.

Actualment hi ha proves preclíniques suficients per afirmar que ets
cannabinoides exdgens i endógens disminueixen I'espasticitat, i que aquests
efectes estan mediats pels receptors cannabinoides CB1 i CB2. Tot i que fins
ara no se'ls havia atribult un paper en el sistema nerviós central, els receptors
CB2 participarien en part en el control de I'espasticitat.

Els resultats preliminars d'estudis experimentals en models animals d'EM
suggereixen que els cannabinoides endógens i el sistema endocannabinoide
podrien tenir un paper en el desenvolupament i el tractament de I 'EM. Aquesta
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possibilitat obre noves alternatives terapéutiques amb un millor perfil d'efectes

indesitjats, com per exemple els inhibidors de la degradació dels

endocannabino¡des o els cannabinoides més selectius sobre els receptors CB2'

No obstant aixÓ, de moment no hi ha assaigs clínics que n'avaluin l 'eficácia en

el tractament de I'espasticitat. Les investigacions actuals tendents a aclarir el

paper del sistema endocannabinoide en el desenvolupament ¡ en els

símptomes de I 'EM permetran coné¡xer-ne millor els mecan¡smes básics i

buscar alternatives farmacoldgiques amb un efecte més específic'

L'eficácia del cánem en el tractament de l'espasticitat muscular en pacients

amb EM i en lesionats medul lars eS basa en els resultats d'escassos assaigs

clínics controlats amb placebo, així com en nombroses observac¡onS

anecdótiques de millora subjectiva. Tot i que els cannabinoides no han mostrat

eficácia antiespástica segons variables objectives, sí que poden millorar la

sensació de rigidesa, el dolor i la qualitat del son, i podrien ser d'uti l i tat en els

pacients que no responen als tractaments antiespástics disponibles que, d'altra

banda, tampoc no han mostrat una clara eficácia.

Les dosis avaluades en els assaigs clínics han estat variables (2,5 a 35 mg al

dia de THC per via oral). En gairebé tots els estudis s'ha realitzat una fase

inicial d'escalada de dosis en funció de la tolerabil itat. En general els efectes

indesitjats (sobretot somnoléncia i sedaciÓ) han estat freqÚents, perd ben

tolerats.

Calen assaigs clínics metodolÓgicament correctes i de l larga durada, amb un

nombre suficient de pacients, que avaluin I 'eficácia del cánnabis i els

cannabinoides en el tractament de l 'espasticitat. Aquests estudis haurien

d'incloure variables secundáries per avaluar els símptomes urinaris, el tremolor

i el dolor, així com variables de qualitat de vida i d'avaluaciÓ de les activitats de

la vida diária.

En I 'actualitat al Regne Unit hi ha en marxa diversos estudis que compleixen

aquests criteris metodológ¡cs. Caldrá esperar-ne els resultats per definir el

possible lloc en terapéutica del cánnabis i els seus derivats en el tractament

simptomátic, sobretot de I'espasticitat, que presenten els pacients amb EM i

LM.

4.4.4. Indicacions: Dolor

L'efecte analgésic dels cannabinoides és un dels més ben caracteritzats.

Actualment hi ha proves suficients per afirmar que els cannabinoides

disminueixen la reactivitat al dolor tant en models animals de dolor crónic

neuropátic com inflamatori, i que aquest efecte está med¡at sobretot pels

receptors cannab¡noides CBl  en I 'SNC ¡CB1 i  CB2 en I 'SNP.

El sistema cannabinoide té vies de transmissió cannabinérgiques implicades en

els mecanismes enddgens del control del dolor. En estudis en animals s'ha vist

que els cannabinoides i els opioides tenen un efecte sinérgic sobre el dolor.

Hi ha pocs assaigs clínics que avaluin I 'eficácia analgésica dels cánnabis i els

cannabinoides en el dolor oncologic, i els que hi ha presenten l imitacions

metodológiques pel que fa al nombre de malalts, dosi, durada dels tractaments,
preparats cannabinoides avaluats i mesures d'eficácia, i es fa difíci l treure'n

conclusions. El THC (10-20 mg) per via oral ha mostrat una eficácia analgésica

similar a la de la codeina (60-120 mg) isuperior a la de placebo, peró amb

efectes indesitjats neuropsiquiátrics l imitants de la dosi, com sedació i

somnoléncia. El THC és l 'únic que redueix I 'espasticitat en pacients amb EM i
LM.

Durant I 'any 2003 s'han publicat com a mínim tres assaigs clínics que han

avaluat I 'eficácia d'extrets de cánnabis, THC i CT3 en el tractament del dolor
neuropátic. El THC i un extret de cánnabis amb diferents proporcions de THC i

CBD, administrats en forma d'esprai sublingual i afegits al tractament analgésic

de base, van mostrar una eficácia analgésica i en la millora de la qualitat del

son superior a placebo en dos assaigs clínics amb un total de 82 pacients amb

lesió del plexe braquial, dolor secundari a EM, LM o ciática per cirurgia espinal.
El CT-3 o ácid ajulémic, un análeg sintétic d'un metabólit del THC sense

efectes psicoactius, s'ha mostrat eficag en 21 pacients amb diversos tipus de

dolor neurooátic crónic.

Els resultats dels estudis realitzats suggereixen que els cannabinoides podrien

oferir algun benefici com a tractament adjuvant del dolor oncológic i el

neuropátic. Els assaigs clÍnics en dolor postoperatori són negatius peró han

avaluat dosis baixes de cannabinoides.
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Calen més assaigs clínics, metodoldgicament correctes, que avaluin I 'eficácia

del cánnabis i els cannabinoides com a tractament adjuvant en els diferents

tipus de dolor. Les variables d'eficácia d'aquests estudis haurien d'incloure la

millora del dolor, la necessitat d'opioides i variables de quafitat de vida.

En I'actualitat hi ha en marxa al Regne Unit diversos estudis que compleixen

aquests criteris metodológics. Caldrá esperar-ne els resultats per avaluar si el

cánnabis i els seus derivats aporten algun benefici afegit al tractament de base

en el dolor oncoldgic, el neuropátic i el postoperatori.

4.4.5. lndicacions: SIDA

Amb I'objectiu de millorar la morbimortalitat i la qualitat de vida dels pacients

amb SIDA o amb certs cáncers en fase terminal, el tractament de la síndrome

d'anoréxia-caquéxia ha de ser individualitzat.

En animals els cannabinoides exdgens i endógens poden produir hiperfágia.

Aquest efecte está mediat pels receptors cannab¡noides CBl centrals (de

I'hipotálem) i periférics (del budell prim).

Les investigacions actuals, tendents a aclarir el paper del sistema

endocannabinoide en la regulació de la ingesta d'aliments, permetran

desenvolupar alternatives farmacológiques amb un efecte més específic.

En alguns estudis de curta durada s'ha vist que el dronabinol augmenta la gana

i ajuda a mantenir el pes dels pacients amb síndrome d'anoréxia-caquéxia. La

marihuana fumada i el dronabinol per via oral no sembla tenir efecte sobre la

cárrega viral dels pacients amb SIDA. Els progestágens han mostrat una

eficácia l leugerament superior al dronabinol per augmentar la gana i el pes. La

combinació de progestágens i dronabinol no sembla tenir un efecte additiu. Els

efectes indesitjats (episodis trombótics, impoténcia) són el principal

inconvenient dels progestágens.

El dronabinol s'ha uti l i tzat com a orexígen amb resultats preliminars d'eficácia i

toxicitat favorables en pacients amb malaltia d'Alzheimer. Calen estudis amb un
nombre suficient de pacients que els confirmin.

Fan falta més assaigs clínics, de més llarga durada i amb un nombre suficient
de pacients, que avaluin I 'eficácia del cánnabis i cannabinoides a dosis
superiors a les estudiades sobre I 'augment de la gana i el pes, I 'estat d'ánim i
altres variables de qualitat de vida, en monoterápia o afegits a altres
tractaments.

4.4.6. Altres indicacions

Per poder uti l i tzar el THC en el tractament del glaucoma, caldrá que es
desenvolupi una formulació farmacéutica per a aplicació local, que produeixi un
efecte mantingut. Resultats preliminars suggereixen que I'aplicació tópica del
Win-55212-2 pot significar una contribució terapéutica rellevant en el tractament
del glaucoma en pacients que no responen a altres tractaments. No obstant
aixó, calen estudis amb un nombre suficient de pacients i de l larga durada que
ho confirmin.

Pel que fa a les alteracions del moviment, els cannabinoides s'han avaluat en el
tractament de I'epilépsia, la malaltia de Parkinson, la corea de Huntington i la
síndrome de Gilles de la Tourette.

Les dades actuals no suggereixen que el cánnabis i els cannabinoides puguin

ser eficagos en el tractament de I'epilépsia. Ara per ara, la utilitat dels
cannabinoides en el tractament de la malaltia de Huntington i en el control dels
símptomes de la malaltia de Parkinson no está clara. No obstant aixó, podrien

tenir un l loc en el tractament de les discinésies secundáries a l 'ús de fármacs
dopaminérgics en malalts amb malaltia de Parkinson.

Estudis preliminars suggereixen que els cannabinoides podrien millorar
sobretot els tics de la síndrome de Gilles de la Tourette. No obstant aixó, calen
estudis de més llarga durada amb un nombre suficient de pacients que

confirmin aquests resultats.

No s'ha publicat cap assaig clinic controlat que avalui I 'eficácia del cánnabis i
els cannabinoides en el tractament de la miqranva.

El cánnabis fumat o administrat en aerosol t indria un efecte broncodilatador en
pacients asmátics, similar al del salbutamol. Actualment s'estan desenvolupant
cannabinoides més hidrosolubles per evitar els efectes perjudicials del fum o
els possibles efectes irritatius dels dissolvents del rHC (etanol) uti l i tzats fins
ara.
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La nabilona ha estat avaluada com a ansiolít ic amb resultats discrepants. Ns

obstant aixó, la seva eficácia ha estat inferior a la del diazepam.

L'experiéncia enregistrada en pacients sense grup de control suggereixen que

el THC podria oferir algun efecte beneficiós en la pruila per coléstasi, així com

en la migranya. Calen estudis de més llarga durada amb un nombre suficient

de pacients per avaluar la possible uti l i tat terapéutica del cánnabis i els

cannabinoides en aquests pac¡ents.

El dexanabinol és un cannabinoide no psicoactiu que s'está desenvolupant com

a neuroprotector en el tractament del traumatisme cranioencefálic. Actualment

hi ha assaigs clÍnics en fase l l l  sobre aquesta qüestió s'está duent a terme a

diversos paisos europeus.

En aquell moment hi havia en curs a Espanya un assaig clínic en fase l/ l l  per

avaluar l 'eficácia antitumoral del THC en el tractament del glioblastoma

multiforme avangat.

Sanofi-Synthelabo ha desenvolupat un antagonista cannabinoide

(Rimonabant@) per al tractament de I'obesitat. Actualment hi ha assaigs clínics

en fase l l l  amb resultats preliminars d'eficácia i seguretat positius, si bé
posteriorment es va retirar pels seus efectes indesitjats neuropsiquiátrics.

4.4.7. Efectes indesitjats i interaccions

Els efectes adversos del cánnabis i els cannabinoides depenen de la via
d'administració i de la durada de I'exposició.

Els efectes adversos aguts més freqüentment descrits han estat eufória,
disfória, atacs de pánic, sedació, alteracions de la percepció, de la funció
motora (atáxia, disártria i incoordinació), de la funció cognitiva, de la memória, i
psicosi. Estudis recents han trobat també una relació entre l 'ús crónic de
marihuana i esquizofrénia, depressió i ansietat.

Fins ara, no s'ha pogut demostrar que les alteracions de la funció cognitiva en
fumadors cronics de cánnabis siguin irreversibles. També hi ha dubtes sobre si
el déficit cognitiu augmenta amb el temps d'exposició.

La relació entre el cánnabis i la psicosi está ben establerta. No obstant aixd, no
hi ha proves concloents que pugui produir esquizofrénia. La teoria més

acceptada és que podria precipitar-ne un episodi en persones amb

antecedents, o exacerbar-ne els símptomes en malalts amb esquizofrénia.

El cánnabis administrat a dosis baixes produeix taquicárdia ia dosis altes

bradicárdia i hipotensió. També pot produir hipertensió supina, i hipotensió

postural. Pot reduir el l l indar de I 'aparició d'angina en pacients amb malaltia

coronária de base. Tanmateix, no sembla que pugui precipitar un infart agut de

miocardi.

L'exposició crdnica al fum resultant de la combustió del tabac i de la marihuana
s'ha associat a bronquitis crdnica, emfisema i metaplásia escamosa. s'han
descrit casos de c¿ncer del tracte digestiu i respiratori, peró no disposem
d'estudis epidemiológics que hagin confirmat aquests riscs.

Tot i que estudis experimentals mostren que alguns cannabinoides tenen un
efecte immunomodulador, no s'ha vist que aquest fet tingui implicacions en ta
práctica clínica. Els efectes sobre la immunitat no estan ben establerts.

L'ús de cánnabis fumat durant la gestació no sembla associar-se a risc de
teratogénesi; en alguns estudis observacionals s'ha relacionat amb baix pes en
néixer, augment del risc de complicacions durant el part i un retard en el
desenvolupament cognitiu del nen, perd la relleváncia d'aquestes troballes no
queda clara.

Estudis preliminars indiquen que l 'ús de cánnabis en pacients infectats amb
virus de I 'hepatit is c pot accelerar la progressió a cirrosi, motiu pel qual es
desaconsella el seu ús en aquests pacients,

S'ha suggerit que el cánnabis podria potenciar els efectes sedants de diferents
fármacs depressors del sistema nerviós central, així com afavorir I'aparició de
taquicárdia quan s'administra concomitantment amb fármacs simpaticomimétics
o anticolinérgics. També s'han descrit interaccions entre el rHC i els
anti inflamatoris no esteroidals, la fisostigmina, els neuroléptics i els agonistes
dopaminérgics. No obstant, cal aclarir si el rHC pot participar en interaccions
amb altres fármacs.



4.4.8. Toleráncia i dependéncia

Diversos estudis en animals d'experimentació han mostrat toleráncia a alguns
dels efectes dels cannabinoides. Aquests efectes podrien estar mediats per

modificacions dels receptors CB1. No obstant aixó, les dosis avaluades en
animals han estat molt superiors a les que l 'ésser humá uti l i tza en la práctica.

En l 'ésser humá el consum crónic de grans quantitats de cánnabis pot produir

toleráncia als efectes subjectius (canvis de I 'humor, alteració de la memdria) i a
la taouicárdia.

D'altra banda, no s'ha pogut demostrar una síndrome d'abstinéncia espontánia

en animals tractats amb dosis elevades de cannabinoides. Tanmateix, s'ha vist
que en animals que n'han rebut dosis altes durant un temps, I 'administració

d'antagonistes cannabinoides pot induir aquesta síndrome. Diversos estudis
mostren interaccions bidireccionals entre els sistemes opioide i cannabinoide
en els fenómens de dependéncia. El risc que el consum de cánnabis produeixi

dependéncia és molt l imitat; no s'han descrit signes de dependéncia en
pacients que l 'usen amb finalitat terapéutica. S'han esmentat l leugers
símptomes d'abstinéncia com inquietud motora, irritabil i tat, l leugera agitació,
insomni, alteració del tragat de I 'EEG durant el son, náusees, i dolor abdominal
en voluntaris que n'havien rebut dosis altes d'una manera continuada per via
oral. El risc de dependéncia de la marihuana és inferior a I 'associat a tabac,
herolna, cocaina, alcohol i tranquil. l i tzants.

5. L'evidéncia polít ica

5.1. Resoluc¡ó 2001 del Parlament de Catalunya

El dia 8 de febrer de 2001, a la Mesa del Parlament de Catalunya, les diputades

i diputat Caterina Mieras (PSC-CpelC), Meritxell Borrás (CiU), Dolors

Montserrat (Partit Popular), Ernest Benach (ERC) i Dolors Comas (lperC-

Verds), presenten al Parlament una proposició no de l lei. En aquesta, el

Parlament insta al Consell Executiu a fer les gestions necessáries per que

s'autoritzi l 'ús terapéutic del cánnabis; i que el Govern de l 'Estat facil i t i  la seva

implantació. En una exposició de motius plena d'informació histórica, legal i

d'uti l i tzació terapéutica de la substáncia, conclou "tot i aquestes evidéncies

científ iques iclíniques assolides sobre les possibil i tats médiques del cánnabis,

la situació d'i l . legalitat en que es troba impedeix que els beneficis del seu ús

puguin ser una opció per a totes les persones que es troben en alguna de les

situacions indicades, i no només una minoria privilegiada i especialment ben

informada pot aprofitar el recurs terapéutic que representa el cánnabis".

El 25 d'abril, la Comissió de Polít ica Social, acorda per Resolució (6464/l) la

proposta sobre les gestions per a l 'ús terapéutic del cánem indi (Cannabis

sativa var. Indica) per unanimitat.

5.2. Resposta del Ministerio de Sanidad y Consumo

El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Sra. Carmen Balfagón,

Asesora del Gabinete de la Ministra Dña. Celia Vil lalobos, contesta que "no

parece necesario acceder a la legalización para usos terapéuticos de la

marihuana, y que existen especialidades farmacéuticas autorizadas en otros

países, con composición y concentración bien definidos y conocidos".

I
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5.3. Resolucaó 2001 del Parlamento de Andalucía

La Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía en sessió de 29 de maig de

2001 , ha aprovat la proposició no de l lei en Comissió 6-01/PLNC-0001'1 5,

relativa a la despenalització pel seu ús terapéutic del cánnabis i dels seus

derivats, tot enfocada a dos objectius. El primer, d'impulsar al Govern Central

per a la despenalització de l 'ús terapéutic del cánnabis. El segon, el foment de

la recerca de l 'ús teraPéutic.

5.4. Resolució 2002 del Parlament de Catalunya

El dia 21 de maig de 2002, les diputades i diputat Caterina Mieras, Carme

Figueras, Marina Geli, Josep Ma Rañé í Carme Valls, tots ells del grup

Socialista, presenten una nova proposiciÓ no de l lei. L'exposiciÓ de motius es

centra en la pobresa dels resultats de l 'ús del Nabilone@ a Catalunya durant un

any, així com en el desenvolupament de la recerca en els darrers anys a

Canadá, Holanda i Regne Unit, i en els avengos en l 'ús terapéutic en aquets

paisos. La proposició vol impulsar a Catalunya un projecte d'investigació (de

recerca observac¡onal i controlada) a 4 anys, 2002-2006, per l'ús terapéutic del

cánnabis en aquells símptomes i/o malalties en les que hi ha evidéncia o

antecedents cientÍfics de la seva utilitat. També es defineix la metodologia

d'importació de la substáncia, conformació dels grups de recerca i f inangament.

S'aprova per unanimitat segons la resolució (1721Nl) sobre I 'elaboració d'un

projecte d'investigació de l 'ús terapéutic del cánem indi (Cannabis sátiva), en

data 5 de marg de 2003.

5.5. Acord del Govern de Catalunya 2003

En el document, "Acord per a un Govern Catalanista i d'esquerres a la

Generalitat de Catalunya" de'14 de desembre de 2003, conegut com a "Pacte

del Tinell", s'expliciten alguns dels objectius del Govern de la Generalitat. En

l'ámbit de I 'objectiu genéric "Catalunya, una nació socialment avangada",

s'inclou a I 'apartat tercer, de "polít iques sanitáries", s'explicita la voluntat del

nou Govern de "Donar suport i cobertura legal i científica a l'ús terapéutic del

cánnabis".

6. El programa d'ús

6.1. Els antecedents del Departament de Salut

Les Resolucions 646A/l i 1721N| del Parlament de Catalunya demanaven al

Departament de Salut la seva implicació en les gestions pertinents per a l 'ús

terapéutic del cánem indi (Cannabis sativa variant índica) i sobre

I'elaboració d'un projecte terapéutic de l 'ús terapéutic del cánem indi

(Cannabis sativa).

En base a aquestes demandes el Departament de Salut va actuar sobre

tres ámbits. En l ' informatiu va elaborar un Butlletí d' lnformació Terapéutica,

per tal de difondre la informació més actualitzada entre metges i

farmacéutics. En l'ámbit de recerca es va encarregar una revisió sistemática

sobre l'ús terapéutic del cánnabis a l'lnstitut Catalá de Farmacologia.

Finalment, en l 'ámbit de disponibil i tat del producte és va facil i tar I 'obtenció

del Nabilone@, uti l i tzant el mecanisme de "medicació estrangera", facil i tant

alhora l 'estocatge als hospitals que ho requerissin.

La informació de que es disposa dels resultats d'aquest primer bloc

d'actuacions del Departament de Salut als primers anys dos mil, orienta a

resultats positius en la informació i la recerca, peró molt m¡nsos en la

utilitzacló. Les usuáries fan referéncia a efectes terapéutics escassos en

general.

6.2. El Gomité Directiu del programa

El Govern de la Generalitat, a finals del 2003, en el seu programa preveia la

profundització en l 'ús terapéutic del cánnabis, aprofitant l 'experiéncia de la

que es disposava. I també l ' important consens assolit entre tots els grups

polít ics.

Així, en primer l loc, és constitueix per encárrec de la Consellera de Salut, el

Comité de Direcció del programa d'ús terapéutic del cánnabis a Catalunya.

Está presidit pel Director General de Recursos Sanitaris (Rafael

Manzanera), participen diversos responsables de la Direcció General (Joan

Serra, Neus Rams i Manel Rabanal), de la Corporació Médica (Francesc

\
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Ferrer Ruscalleda) i farmacéutica (Rafael Borras) de Catalunya, de la

Fundació Institut Catalá de Farmacologia (Dolors Capellá i Marta Duran) ¡

de l ' lnstitut Municipal d'lnvestigacions Médiques (Sergio Abanades)' Aquest

grup estava coordinat institucionalment per la Neus Rams i técnica¡s¡1

per la Marta Duran.

El comité Directiu del Programa, veritable ánima del mateix, té la seva

primera reunió documentada el 17 de marg del 2004. Es disposa d'actes de

les reunions celebrades els dies 13 d'abril, 26 de maig' ' l  5 de juny, 15 de

setembre, 6 d'octubre, 3 de novembre i amb dates de I 'any 2005' 26 de

gener,2 de marq,  18 de maig i  13 de juny de 2005'  Aix í  doncs 7 reunions

I'any 2004 i 4 reunions I 'anY 2005.

L'autoritat en matéria d'ús de med¡caments i d'experimentació amb els

mateixos está fortament centralitzada a I'administració central. Per aixÓ

s'inicien els contactes amb la DirecciÓn General de Farmacia y Productos

Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, amb la presencia del seu

Director General, en José Martínez Olmos, l '11 de juny. En aquests primers

contactes ja es detecta la voluntat compartida d'avanqar en l'experiéncia i

de, posteriorment, compartir-la en el Consell Interterritorial del Sistema

Nacional de Salud, amb la resta de Comunitats autÓnomes.

6.3. L'elecció del producte

Després de la poca uti l i tzació de la Nabilona, l 'elecció de la substáncia

apropiada fora un element clau del programa. La Subdirecció General de

Farmácia del Departament de Salut va fer una profunda revisiÓ de les

modalitats d'ús de medicaments a Espanya i, amb ella, de les possibil i tats

reals de les que disposava el Programa.

A Espanya la normativa ofereix la possibil i tat d'uti l i tzar diverses modalitats de

medicaments:
'1 . Especialitat farmacéutica: Registrada a Espanya, com a med¡cament

estranger (importat de pai'sos on existeix conveni amb les seves

Agéncies) o I 'anomenat "ús compassiu" (medicaments aprovats peró per

d'altres indicacions a la que es vol uti l i tzar).

Preparat oficinal o fórmula magistral t ipif icada.

Fórmula magistral.

Medicament en investigació, en assaigs clínics o per l 'ús compassiu

esmentat.

lEl mercat oferia als voltants de I 'any 2005, diversos productes disponibles:

1. Herba crua: "cánnabis f/os", comercialitzat per I 'oficina del cánnabis
Medicinal del Govern holandés. Disposant-se de dues varietats

Bedrocan@ i SlMM18@.

2. Extractes de I 'herba: sativex@ (en fase d'autorització al Regne unit) iel
Cannador@, en fase de recerca a Alemanya.

3. Análegs autoritzats com a especialitats farmacéutiques autoritzades:
Nabilone@, Marinol@, Ronabin@ i Elevat@.

Amb el marc normatiu existent i amb els productes existents, es van revisar les
diverses possibil i tats:

' l  - L'herba crua era el producte més atractiu farmacológicament i simbólica.

La seva utilització com a preparat requeria de la seva inclusió en el
Formulari Nacional, una ordre de nivell relativament assequible, peró tan
sols podia ser uti l i tzat per a símptomes i síndromes menors. La fórmula
magistral t ipif icada requeria també de la inclusió en el Formulari

Nacional. La fórmula magistral restava com una possibil i tat oberta.
2. La utilització dels extractes com el sativex@ podia contemplar-se com a

medicament en fase d'investigació, també com a fórmula magistral

t ipif icada i ús compassiu.

3. Les especialitats farmacéutiques autoritzades podien ser uti l i tzades com
a medicaments estrangers.

L'orientació que en aquell moment es va prendre era avanQar cap a la prova,

mitjangant assaig clínic, en la condició de náusees i vdmits per quimioterápia,

amb tres branques d'estudi: herba crua, extracte i especialitat farmacéutica.

Així mateix facil i tar la realització d'un estudi descriptiu a tots els pacients que,

fora de l 'assaig clínic, estiguessin uti l i tzant l 'heroa crua.

2 .
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Amb aquesta proposta, es van valorar els costos dels diferents productes:

. A Holanda el cost del Bedrocan@ es de 46,91 € per 5 g, el del SlMM18@

es de 41,4 € per 5 g. S'afegeix un cost de dispensació de 6 € per

prescripció a les farmácies comun¡tár¡es'

o El Sativex@ costa 70 €, que a dosi máxima dura una setmana.

. El Nabilone@ 11,2 € per capsa de 20 cápsules.

La dimensió de la població susceptible a Catalunya es va aproximar des de dos

punts de vista:

' A Holanda es prescrivien 7.000 tractaments amb una població total de

15 milions d'habitants. El que representarien a Catalunya uns 3.500

Pacients tractats.

. A Catalunya existeixen 2.393 casos d'esclerosi múltiple en tractament

amb interferó. Prop de 14.500 casos prevalent de malalts de SIDA i400

casos incidents a I 'any. Les dones catalanes pateixen 130.000 casos de

cáncer, dels quals 46.000 són de mama, 10.000 casos incident (2.900

de mama). Els homes catalans mostren una prevalenga de 90.000 casos

de cáncer (dels quals 40.000 són de pulmó), amb una incidéncia de

13.000 casos, amb 2.500 de pulmó. No existeix evidéncia clara a

propdsit dels casos que poden requerir el tractament amb cánnabis en

fracassar els tractament de orimera elecció.

En la reunió d'11 de junyamb la Dirección General de Farmacia les converses

es concentren en l 'ús de I 'herba crua, amb l 'ús del Bedrocan@ importat

d'Holanda, que com a matéria prima permetria I'elaboració d'una fórmula

farmacéutica oral que es dispensaria com a fórmula magistral tipificada.

Tanmateix, cal tenir en compte que la utl i l i tzació de l 'herba crua presentava

moltes dif icultats des de els punts de vista legal i técnic. De caire legal, per la

qualif icació de l 'herba en les l l istes internacionals i de caire técnic, perqué no

podia ser recomanada l 'administració mitjanqant cigarretes. L'administració

inhalada, com es feia a Holanda es va explorar i resultava forga complicada ja

que s'hauria hagut d'importar I 'herba dessecada que sota la denominació de

Bedrocan@ comercialitzava el govern holandés i els aparells per a
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I'administració no resultaven gens senzil ls d'uti l i tzar. Així, es va explorar la

forma farmacéutica iddnia per tal d'administar I'herba per via oral, perd la

biodisponibil i tat dels cannabinoides per via oral és forga desfavorable.

En la reunió del Comité Directiu del setembre 2004, en la revisió sistemática de

les diverses vessants del programa, es preparava l 'ús del Bedrocan@. Per tal

de configurar el conveni amb el Ministerio de Sanidad y Consumo, es van

realllzar una monografia del producte, un prospecte pel pacient i el protocol

d'actuació de tots els agents. Aixó era en la vessant d'ús terapéutic. En la

vessant de recerca, es contacta amb laboratoris GW Pharmaceuticals on

s'entra en una estrategia de col.laboració, facil i tant al programa d'ús terapéutic

el producte per a la dosificació prévia dels futurs assaigs clínics. En aquell

moment existien contactes intensos de GW Pharmaamb Bayer per la

formalització d'un acord de comercialització, tot aixó confiant en I 'aprovació del

medicament al Regne Unit.

L'abril de l 'any 2005 es va autoritzar Sativex@ al Canadá per al seu ús com a

coadjuvant del tractament simptomátic del dolor neuropátic en pacients amb

esclerosi múltiple. Aquest fet, obria la porta a disposar d'un producte amb una

composició estándard en cannabinoides, elaborat amb qualitat farmacéutica i

que de ben segur clarificaria la confusió entre ús lúdic i ús terapéutic. Així, es

varen fer totes les gestions necessáries davant del Ministerio de Sanidad y

Consumo per tal d'establir els mecanismes més ágils possibles per a la seva

importació, que havia de ser per dos mecanismes diferents segons l 'ús al que

fos destinat (medicament estranger o ús compassiu). Tenint en compte que es

tracta d'un estupefaent i que la importació es fa mitjangant autorització

específica i individual per a cada pacient, també calia establir mecanismes

excepcionals per poder disposar d'un estoc suficient per posar en marxa el

Programa d'ús a Catalunya. Per aixó, a més, es va haver d'elaborar uns

protocols molt estrictes d'inclusió de pacients i d'uti l i tzació del producte que

havien de ser aprovats préviament pel Ministeri, amb la finalitat de que des del

Departament de Salut es sotmetessin només aquelles sol.l icituds de tractament

que serien aprovades sense dubtes, generant-se un circuit específic de

resolució excepcionalment rápida.



6.4. El inici del programa d'ús terapéutic del cánnabis

L'any 2006 el Departament de Salut va posar en funcionament un programa

pilot d'uti l i tzaciÓ terapéutica del cánnabis. En aquest marc I 'opció terapéutica

decidida és Sativex@. Així mateix, i en base a les informacions disponibles

sobre l 'ús de cannabinoides, es presentava la possibil i tat de considerar la seva

util i tat terapéutica també pel dolor neuropátic d'altres etiologies, en l 'espasticitat

de l,esclerosi múltiple, en la síndrome d'anoréxia-caquéxia en pacients en

situac¡ó avangada amb c¿ncer o SIDA i, especialment, en el tractament de les

náusees i vómits en pacients sotmesos a quimioterápia altament emetógena.

Aquest programa pilot de l 'ús terapéutic del cánnabis rep el nom de Estudi

seguivex i es concentra en sis centres hospitalaris de l 'área de Barcelona,

amb previsions inicials d'iniciar-se al gener de 2006 i f inalitzar en un any, que

finalment van ser dos anys. Aquest retrás és degut a la dificultat de incorporar

pacients a l 'estudi, en les estrictes condicions d'inclusió de pacients establertes

en el protocol i amb abséncia d'incentius específics, així mateix amb la posada

en marxa dels estudis Assaig Clínic Sateme i de I 'Estudi Seguivex- Emesi,

paral' lelament a I 'Estudi Seguivex.

L'Assaig Clínic Sateme pretenia avaluar l 'eficácia preliminar i la tolerabil itat de

Sativex@ per a la prevenció de les náusees i els vómits tardans produits per la

quimioterápia. El seu desenvolupament real es va allargar entre el gener 2006 i

I 'abr i l2OO7.

L'Estudi Seguivex-Emesi, és un estudi pilot de seguiment dels pacients que

reben Sativex@ com a ús compassiu des de cinc centres hospitalaris de

Barcelona per al tractament de les náusees i els vómits tardans induits per la

quimioterápia antineoplástica. Es va desenvolupar durant maig i desembre

2007.

7. Efs resultats del programa d'ús

Recentment, el Butl letí d' lnformació Terapéutica (Blr), ha publicat un excel.lent
articlele del Manel Rabanal i la Neus Rams, técnics de la comissió de
seguiment, sobre els resultats dels Estudis seguivex i seguivex-Emesi. Tot
seguit s'extreuen les informacions més relfevants.

7.1.  El  medicament

L'únic extret de cánnabis estandarditzat desenvolupat com a medicament rep el
nom comercial de sativex@. La comercialització d'aquest medicament es va
autoritzar I 'any 2005 a canadá per al tractament del dolor neuropátic en
pacients amb esclerosi múltiple18. s'administra per via sublingual o en ra
mucosa oral en forma de polvoritzador. cada polvorització és de 100 ul iconté

2,7 mg de ae-tetrahidrocannabinol (THC), 2,5 mg de cannabidiol (cBD) i un 5%
d'altres cannabinoides'o. s'ha avaluat com a analgésic i en el tractament
simptomátic de l 'esclerosi múltiple21-23. No hi ha assaigs clínics publicats sobre
la seva eficácia en el tractament dels vómits i les náusees secundáries a la
quimioterápia ni en el síndrome d'anoréxia-caquéxia2a, indicacions per les quals
hi ha comercialitzats d'altres cannabinoides que s'administren per via oral com
el dronabinol o THC dissolt en oli de sésam (Marinol@, Elevat@) i la nabilona
(Nabi lone@),  un análeg delTHC25.

La pauta de tractament s'ha d'individualitzar per a cada pacient. cal fer una
escalada de dosi en la que s'incrementen el nombre de polvoritzacions de
manera gradual, no sobrepassant el 50% de la dosi total administrada el dia
anter¡or, al l larg d'una o de dues setmanes, f ins assolir la dosi de manteniment
per a cada pacient. A aquest punt s'hi arriba quan s'aconsegueixen controlar
els símptomes amb efectes indesitjats tolerables.

Des d'un punt de vista administratiu, en tractar-se d'un medicament autoritzat
en un altre país, la seva obtenció es pot fer per dues vies:

- com a medicament estranger: per al seu ús en la mateixa indicació

aprovada en el país d'origen.
- Com a ús compassiu: per a la resta d'indicaoons.
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7.2.Estudi Seguivex

7.2.l.Objectius

L'objectiu principal de l 'estudi era descriure les característiques clíniques i

epidemiológiques dels pacients que rebien I 'extret estandarditzat de cánnabis

en les indicacions de dolor neuropátic en esclerosi múltiple, d'espasticitat en

escleros¡ múltiple, dolor neuropátic crónic de diversa etiologia i en la síndrome

d'anoréxia-caquéxia en pacients oncolÓgics o amb SIDA.

Com a objectius secundaris, es pretenia:

- descriure I'efecte percebut dels pacients respecte determinats

parámetres generals com la qualitat de vida, o més específics de la

indicació terapéutica com la discapacitat, la millora del dolor neuropátic o

l 'eficácia orexígena.

- descriure la dosi de manteniment uti l i tzada amb major freqüéncia.

- avaluar la toxicitat del medicament.

7 .2.2.Pacients i Métodes

Es van seleccionar tots els pacients susceptibles de ser tractats amb l'extret

estandarditzat de cánnabis a sis hospitals de l 'área de Barcelona (Hospital Vall

d'Hebron, Hospital del Mar, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital

Clínic, Hospital de Bellvitge i Hospital Germans Trias i Pujol). Els criteris de

selecció s'exoosen a les taules 1 i 2.
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Taula 1. Criteris d'inclusió de pacients a l 'Estudi Seguivex

Pacients majors de'18 anys,

dolor crónic neuropátic central o periféric, d'un mínim de sis mesos

d'evolució, i mala resposta o mala tolerabil itat als tractaments analgésics

disponibles a criteri del metge prescriptor, i/o,

diagnóstic d'esclerosi múltiple que, a criteri del facultatiu, presenti

espasticitat clínicament rellevant (escala d'Ashworth > 2 en dos o més

grups musculars en les extremitats inferiors), havent transcorregut

almenys un mes des de l 'últ im brot, i que hagi presentat mala resposta

als tractaments antiespástics disponibles a les dosis máximes tolerades,

ilo.

diagnóstic d'esclerosi múltiple amb dolor de tipus neuropátic, que no s ha

controlat en els últ ims tres mesos amb els tractaments habituals. i/o.

diagnóstic clínic de síndrome d'anoréxia-caquéxia secundária a SIDA o

neoplásia maligna amb una esperanga de vida > 3 mesos que, a criteri

del prescriptor, presentin mala resposta o mala tolerabilitat als

tractaments disponibles o hagin deixat el tractament orexigen per manca

d'eficácia o contraindicacions. i/o.

diagnóstic d'anoréxia secundária al tractament antiretroviral en oacients

amb SIDA.

Taula 2. Criteris d'exclusió de pacients a l 'Estudi Seguivex

História d'hipersensibil i tat als cannabinoides.

Infecció sistémica activa o qualsevol altre malaltia sistémica greu no

controlada gue, a criteri del metge prescriptor, suposi un risc injustificat

per al pacient.

Pacients amb insuficiéncia renal o hepática greu.

Antecedents d'epilépsia.

Antecedents cardiovasculars (cardiopatia isquémica, arítmies, hipertensió

arterial mal controlada o insuficiéncia cardíaca).

Antecedents d'abús de drogues o alcohol, excepte si l ' investigador

considera que el pacient col' laborará en el desenvolupament de I 'estudi i

no uti l i tzará indegudament el producte en estudi.



endre el

protocol o d'omplir el quadern de recoll ida de dades'

major (esquizofrénia o qualsevol

altre trastorn psicÓtic, depressió major, etc')'

Dones gestants o en perÍode de lactáncia

La oauta de tractament es va individualitzar per a cada pacient' Es va iniciar el

tractament amb una polvorització (100 pl) cada 4h sense sobrepassar la dosi

máxima total de 4 polvoritzacions el primer dia (10'8 mg de THC + 10 mg de

CBD) .Esva fe runaesca |adadedos iaugmen tan te |nombredepo l vo r i t zac ions

gradualment, sense sobrepassar el 50% de la dosi total administrada el dia

anter ior , f insasso| i r |adosidemanteniment indiv idua| i tzada.

La selecció i seguiment dels pacients ha estat realitzada per un equip sanitari

multidisciplinar. El metge especialista selecciona als pacients segons els criteris

d'inclusió i exclusió i realitza el seguiment clínic seguint la periodicitat de les

visites habituals de control. El farmacéutic hospitalari dispensa la medicació i

deriva al pacient a l 'oficina de farmácia que tria el pacient d'entre la l l ista de les

incloses en I'estudi o a una infermera per fer el seguiment farmacolÓgic' En

pacients concrets també s'ha fet el seguiment farmacoldgic des de la farmácia

de l,hospital. El farmacéutic d'oficina ha fet el seguiment farmacológic instruint

al pacient sobre el tractament, seguint I 'escalada de dosi i I 'adequació de

I'administració del tractament i assessorant-lo en la recoll ida de símptomes i

d'efectes indesitjats. El personal d'infermeria ha realitzat el seguiment

farmacológic a domicili dels pacients amb limitacions per desplagar-se a

l'hospital o a l 'oficina de farmácia.

En la visita inicial el metge especialista recoll ia les dades clíniques i

epidemiológiques dels pacients; edat, sexe, hábits tÓxics, antecedents d'ús de

cánnabis, el motiu (lúdic o terapéutic) i la indicació d'ús, el diagnÓstic de base'

el símptoma principal que ha motivat la prescripció de Sativex@ i els

medicaments concomitants.
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Del tractament farmacológic s'ha anotat la dosificació, la pauta d'administració,

la durada del tractament, els efectes subjectius segons un qüestionari de 27

ítems d'escales analógiques visuals i els efectes indesitjats. Del curs clínic dels

pacients, el metge ha recoll it l 'evolució dels símptomes (gana, dolor,

espasticitat, qualitat del son i estat d'ánim) segons una escala categórica de 5

ítems, qüestionaris específics de dolor neuropátic (NPSY) i de discapacitat en

l'esclerosi múltiple (EDSS), i variables de qualitat de vida segons el qüestionari

EQ-5D26-28.

7.2.3.Resultats

S'han inclós en l 'estudi '1 74 pacients:

- 54 (31o/o) per al tractament de I 'espasticitat en pacients amb esclerosi múltiple
- 47 (27o/o) per al tractament del dolor neuropátic crónic de diversa etiologia
- 41 (23,60/0) amb síndrome d'anoréxia-caquéxia en pacients oncológics o amb

SIDA

- 32 (18,4Vo) per al tractament del dolor en pacients amb esclerosi múltiple

Nou pacients no van iniciar el tractament per éxitus o empitjorament de la

malaltia.

A la taula 3 es mostren les característiques epidemiológiques, segons la

indicació terapéutica dels 165 pacients que el van iniciar.



Tauta 3. Característiques epidemiolÓgiques dels pacients

EsPasticitat Dolor

Dotor EM EM neuroPátic
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'consLtm d'una unitat d'alcohol al dia o més.
btractaments per la mateixa indicació principat.

Cal remarcar que els pacients inclosos en l 'estudi són pacients greus, amb

patologies cróniques de l larga evolució, i amb mala resposta als tractaments

habituals. Les dosis uti l i tzades han estat molt variables (entre I i 32

polvoritzacions/dia), amb una mitjana de 7 polvoritzacions diáries (veure taula

4). El grup que ha fet servir les dosis més altes ha estat el grup d'anoréxia-

caouéxia.

Un 33,9% dels pacients inclosos s'han retirat per efectes indesitjats. Els més

freqüents han estat la somnoléncia, la sequedat de boca i el mareig. A

continuació s'inclou una breu descripció dels principals efectes observats per

indicació.
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Taula 4. Dosis de Sativex@ segons la indicació.

Mitjana Mín-máx

(polvoritzacions/dia)

Esclerosi múltiple (EM)

Dolor en EM

Espasticitat en EM

Dolor Neuropátic

Anoréxia-caquéxia (A-C)

A-C en pacients oncológics

A-C en pacients amb SIDA

Total

7

q

1 2

1 5

1 2

7

1-28

1-28

1-25

1-20

¿-.72

4-17

2-32

1-32

Esclerosi Múltiple

Els pacients amb esclerosi múltiple han percebut una millora del seu dolor i/o
de la seva espasticitat. La proporció de pacients amb dolor Intens o intolerable
va passar del 65,9% a la visita basal, al 3s% a l 'últ ima visita. Un 46% ha
millorat una o més categories en una escala ordinal de 5 ítems (intolerable,
intens, moderat, l leu i no dolor).

Així mateix, fa proporció de pacients gue presentaven espasticitat molt
freqüentment o contínuament va passar del 679% al s1 S% a l,última v¡s¡ta. un
45% ha millorat una o més categories en una escala ordinal de 5 categories
(contínuament, molt freqüentment, freqüentment, de vegades i no espasticitat).
Tots aquests pacients també han manifestat alguna millora en la gana, la
qualitat del son i la qualitat de vida.

Dolor Neuropátic

Els pacients amb dolor neuropátic també han manifestat una certa millora en la
seva simptomatologia. La proporció de pacients amb dolor intens o intolerable
va passar del 84% al 72o/o a la darrera visita. un 40% presenta millores en una



o més categories en una escala ord¡nal de 5 ítems (intolerable, intens, moderat,
l leu i no dolor).

lgualment, han manifestat alguna millora en l 'estat d'ánim. No obstant, en
aquest subgrup de pacients s'observa un empitjorament de la gana i de la
oualitat de vida.

Síndrome d'anoréxia-caquéxia

A la majoria de pacients amb síndrome d'anoréxia-caquéxia els hi ha millorat la
gana. La proporció de pacients amb poca o gens de gana ha passat del g3% al
25% a la darrera visita. un l1o/o han millorat una o més categories en una
escala de 5 ítems (gens, poca, regular, forga, moltíssima). paral.lelament. han
manifestat una millora de l'estat d'ánim.

7.2.4.Conclusions

Els resultats d'aquest estudi, aporten les primeres dades al nostre país sobre la
toxicitat i de les característiques d'ús de l'únic extret de cánnabis comercialitzat
en I'actualitat.

Així mateix, és el primer estudi que avalua l 'ús del sativex@ en la síndrome
d'anoréxia-caquéxia, amb resultats favorables obrint una possible arternativa
terapéutica per aquesta indicació.

cal dur a terme més assaigs clínics per poder definir amb precisió el paper ders
cannabinoides en terapéutica, especialment en poblacions menys
evolucionades.

D'altra banda, I 'estudi ha permés valorar molt positivament la col.laboració
multidisciplinar entre diferents nivells sanitaris assistencials (metges,
farmacéutics d'hospital, farmacéutics d'oficina de farmácia i personal
d'infermeria).

co
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7.3. Estudi Seguivex-Emesi

7.3.1.Objectiu

L'objectiu principal fou descriure les característiques clíniques i
epidemioldgiques dels pacients que rebien l 'exlret estandardÍtzat de cánnabis
per al tractament de les náusees i els vdmits tardans indurts per ta
quimioterápia antineoplástica.

com a objectius secundaris es pretenia descriure I'efecte percebut pels
pacients, la tolerabilitat del fármac i la dosi de manteniment utilitzada amb
major freqüéncia.

7.3.2.Pacients i Métodes

Es van incloure 33 pacients provinents de cinc hospitals de l 'área de Barcerona
(Hospital de Vall d'Hebron, Hospital del Mar, Hospital de la santa creu i sant
Pau, Hospital Clínic i Hospital Germans Trias i pujol).

Els criteris de selecció d'aquests pacients s'exposen a les taules 5 i 6.

Taula 5. Criteris d'inclusió en pacients amb náusees i vómits.

Pacients majors de'18 anys

Pacients oncológics amb ndusees ilo vómits taroans inour'ts oer ta
quimioterápia que a criteri de I ' investigador no responen als tractaments

antiemétics disponibles.

Pacients que hagin donat el seu consentiment informat per escr¡t aoans que

s'administri el tractament o es faci qualsevol procediment o valoració

específica de l'estudi.



Taula 6. Criteris d'exclusió en pacients amb náusees i vómits.

História d'hipersensibil i tat als cannabinoides.

infecció sistémica activa o qualsevol altra malaltia sistémica greu no

controlada que, a criteri del metge prescriptor, suposi un risc injustificat per al

pacient.

Pacients amb insuficiéncia renal o hepática greu.

Antecedents d'ePiléPsia.

Ántecedents cardiovasculars (cardiopatia isquémica, arítmies, hipertensió

arterial mal controlada o insuficiéncia cardíaca).

Antecedents d'abús de drogues o alcohol, excepte si l ' investigador considera

que el pacient col' laborará en el desenvolupament de l 'estudi i no uti l i tzará

indegudament el producte en estudi.

Pacients amb deteriorament cognitiu o impossibil i tat d'entendre el protocol o

per omplir el quadern de recoll ida de dades.

Antecedents de malaltia psiquiátrica major (esquizofrénia o qualsevol altre

trastorn psicótic, depressió major, etc.).

Dones gestants o en període de lactáncia.

La pauta de tractament s'ha dut a terme de la següent manera: es realitza una

primera polvorització durant l 'administració del cicle de quimioterápia (temps 0).

Posteriorment, si s'observa una bona tolerabil itat al tractament, s'administra

una segona polvorització als 30 minuts (temps 1)iuna tercera als 120 minuts

(temps 2). El pacient roman en observació durant dues hores després de la

tercera polvorització. Posteriorment i cada 4 hores, el pacient continua el

tractament sense sobrepassar la dosi máxima de 4 polvoritzacions posteriors a

les de I 'hospital ( '10,8 mg de THC + 10 mg de CBD). Durant els 4 dies

següents, el pacient continua el tractament segons la resposta clínica i els

efectes indesitjats cada 4 hores, sense sobrepassar durant el dia el 50% de la

dosi total administrada el dia anterior, i f ins assolir la dosi de manteniment

individualitzada per a cada pacient.
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El metge especialista recoll ia les variables clíniques, epidemiológiques. Les

variables farmacológiques les recoll ia la infermera encarregada de fer el

seguiment del malalt, a més d'informar al pacient de la correcta administració

del fármac.

S'ha recoll it l 'edat dels pacients, el sexe, els hábits tóxics, els antecedents d'ús

de cánnabis per motius lúdics o terapéutics i la indicació d'ús, el diagnóstic de

base, el símptoma principal (náusees i vómits) que ha motivat la prescripció de

Sativex@ i els medicaments antiemétics i citostátics concomitants.

Del tractament farmacológic s'ha anotat la dosificació, la pauta d'administració,

la durada del tractament, els efectes subjectius abans i després de les tres

primeres polvoritzacions segons un qüestionari de 27 ítems d'escales

analógiques visuals i els efectes indesitjats. Del curs clínic dels pacients s'ha

recoll it l 'evolució dels símptomes (gana, dolor, qualitat del son i estat d'ánim)

segons una escala categórica de cinc ítems, qüestionaris específics de

náusees i vómits (qüestionari MANE) i variables de qualitat de vida segons el

qüestionari EQ-sD en les visites de seguiment del pacient2s.

7.3.3.Resultats

A la taula 7 es mostren les característiques epidemiológiques dels 33 pacients

que han iniciat el tractament amb I'extret estandarditzat de cánnabis. Cal

destacar que un 60,6% havien rebut quimioterápia moderadament emetdgena i

el 394% quimioterápia altament emetógena.

La indicació principal en tots aquests pacients fou la de náusees i vómits

secundaris a la quimioterápia. El 93,9% referien haver tingut náusees en el

cicle de quimioterápia previ i el 69,70/o haver tingut vómits. Un 63,6%

presentaven els dos símptomes. Els diagnóstics dels pacients inclosos han

estat neoplásia maligna de mama (8), de pulmó (7), d'ovari (7), sarcoma (5),

neoplásia de cérvix (1), colon (1 ), medul' loblastoma (1), neoplásia orofaríngea

(1) ,  de recte (1)  i  d 'uret ra (1) .



Taula 7. Característiques epidemioldgiques dels pacients segons el t ipus de

quimioteráPia administrada.

Edat, mitjana

(mín-máx)

Homes/Dones (n)

Ús previ de

cánnabis (%)

Fumadors (%)

Alcohol" (%)

d'una unitat d'alcohol al dia o més.

Pel que fa a la valoraciÓ de les náusees, segons el qüestionari MANE, la

durada mitjana era de 20 hores (1-24) i una intensitat mitjana de 63 (5-100).

Paral' lelament, la durada mitjana dels vdmits era de 6 hores (1-24) i la

intensitat era de 60 (10-100). En ambdues situacions, el pit jor moment era

durant les 24 hores posteriors al tractament quimioterápic.

Tots els pacients prenien tractaments antiemétics concomitants, sent els més

freqüents els antagonistes serotoninérgics S-HT, corticoids i metoclopramida.

La mitjana de dosi utilitzada ha estat de 4 polvoritzacions al dia, variant entre 2 i

6 polvoritzacions al dia.

Després del tractament amb Sativex@, un 32,3% dels pacients amb náusees en

el cicle quimioterápic previ no n'han tingut en els cicles successius. No sembla

haver diferéncies en la proporció de pacients en funciÓ del tipus de

quimioterápia administrada. La durada mitjana de les náusees ha passat de les

20 hores a les 12 hores a la visita final i la puntuació de la intensitat ha passat

de 63 a 54 en la visita final.

60

Moderadament

emetógena

n=20

49,5 (31-74)

3t17

45,0

15 ,0

25,0

Altament

emetógena

n=13

48,0 (30-80)

617

38,5

15,4

15,4

Total

n=33

48,0 (30-80)

9124

42,4

15,2

2 1 , 2

Un 21 ,7Yo dels pacients amb vómits en el cicle previ no n'han tingut en els

cicles successius de tractament amb Sativex@. La proporció de pacients sense

vómits sembla superior entre els que han rebut quimioterápia altament

emetógena (23,1%) respecte els moderadament emetdgens (10,5%). La

durada mitjana ha passat de 6 hores a t hora a la visita final. La puntuació de

la intensitat ha disminurt de 60 a 53 a la visita final.

Un 57,6% dels metges i infermeres manifesten estar satisfets amb el

tractament mentre que un 60,6% dels pacients manifesten estar satisfets.

7.3.4.Gonclusions

Aquest és el primer estudi, conjuntament amb un assaig clínic en curs als

EEUU, que intenta documentar mitjangant qüestionaris validats els efectes

sobre les náusees i els vómits d'un extracte estandarditzat de cánnabis

administrat per via sublingual o oromucosal en pacients oncológics.

En tractar-se d'un estudi observacional de seguiment de pacients, no permet

arribar a conclusions definit ives pel que fa a I 'eficácia d'aquest medicament. No

obstant, els resultats suggereixen millores en alguns dels sÍmptomes subjectlus

com les náusees i els vdmits. Així doncs, tot i que calen més assigs clínics per

poder definir amb precisió el l loc en terapéutica dels extractes de cánnabis, els

resultats haurien de permetre continuar l 'ús compassiu com a alternativa

terapéutica per als pacients que no responen als tractaments de referéncia.

o l



8. Conclusions i perspectives

Malgrat no és freqüent trobar en la l i teratura estudis científ ics independents

promoguts des de I 'Administració donada la seva dificultat, és evident que

aquest Programa d'ús terapéutic del cánnabis a Catalunya posa de manifest la

necessitat i la possibilitat de realitzar-ne, no exemptes, pero, de dificultats.

El grup Agata, orientat a I'ajuda mútua de pacients de cáncer de mama impulsá

aquesta iniciativa a finals dels 90' i alguns professionals de la medicina i de la

farmácia, més sensibles a la demanda, s'aproparen al projecte. Posteriorment,

un grup de polít ics de l 'arc parlamentari catalá van aprovar per unanimitat la

iniciativa de procurar l 'ús terapéutic del cánnabis a Catalunya.

Així doncs, s'ha complert l 'objectiu principal del Programa, sorgit d'una

demanda social ja que s'ha posat a l 'abast dels pacients una alternativa

terapéutica basada en un extret de cánnabis que permet una dosificació

controlada.

Els pacients inclosos en l 'estudi Seguivex són malalts greus, amb patologies

crdniques de llarga evolució i mala resposta als tractaments habituals.

Les l imitacions metodológiques d'aquest t ipus d'estudis no permeten arribar a

conclusions sobre l'eficácia de l'extret del cánnabis i caldria dur a terme assaigs

clínics per poder definir amb precisió el paper dels cannabinoides en

terapéutica, especialment en poblacions amb menor grau d'afectació. Malgrat

aquestes dificultats, els resultats presentats haurien de permetre poder

continuar amb l 'ús compassiu del cánnabis com a alternativa terapéutica per

als pacients que no responen als tractaments de referéncia.

L'experiéncia del treball coordinat entre els diferents professionals; metges,

infermers i farmacéutics, així com entre els diferents nivells assistencials ha

estat molt enriquidora i seria bo extendre-la a d'altres possibles estudis. És per

aixó que cal agrair molt especialmente la col' laboració del grup d'investigadors

que hi han intervingut.
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A la web del Departament de salut hi consten els professionals inclosos en ers
protocols dels estudis així com tota la informació sobre el programa d,ús
terapéutic del cánnabis a Catalunva30.

caldrá durant els propers mesos avaruar r'ús de res modaritats compassiva i de
medicament estranger, per tar d'estar segurs que ra disponibil i tat existeix, es
manté propera a res necessitats ders pacients i és difosa en er major grau
possible pels dispossitius sanitaris. Aquesta será una avaluació més definit iva
del programa d'ús terapéutic de cánnabis a Catalunva.

El 10 d'abril de 2008 ra Montserrat Doménech, presidenta del Grup Agata, va
rebre una carta de la Federació Espanyola de cáncer de Mama (FECMA) on l i
diuen; "Felicitats Montse per haver l iderat amb tanta fortuna, discreció i
sensatesa, tot el procés de regarització de ra marihuana, per a usos crínics i
sota control médic. Montse, has estat estupenda en les teves inlervencrons, r
les dones d'Agata i nosartres ens sentim orguiloses de comptar amb tú, ra teva
experiencia i pasió per la defensa de les dones amb cáncer de mama i efs
altres afectats. Una forta abragada a totes. Toñv."

I per finalitzar, unes paraures de la conseilera Marina Geri a ra Sessió der pre

del Parlament de catarunya el 7 de maig de 200g: , 'M,enorgulleix 
sinceramente

aquest procés extraordinari que hem sabut trobar en aquest consens social,
polít ic i cientÍf ic; buscant evidéncia científ ica, independent i f inangada pel
Govern, i sapíguent no barrejar r 'ús terapéutic amb ra banarització der consum
lúdic".
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