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Medicinsk cannabis; hvad er op og ned i
debatten? Og hvor er vi i DK?
Hvorfor kan vi ikke bare anvende cannabisholdige
præparater fra i morgen, hvordan udvikles medicin
og hvorfor tager det så lang tid? Hvilke resultater om
behandling med cannabisholdige præparater er der
på nuværende tidspunkt?
Helle Hjalgrim

Sundhedsfaglig Direktør
Filadelfia

Program
• Behandling af epilepsi

• Udvikling af medicin
• Cannabis
• Medicinsk Cannabis

Behandling af epilepsi
• Symptombehandling
o Medicin

o VNS, DBS
o Diæt

• Helbredende behandling
o Epilepsikirurgi

Forud for afprøvninger
• Drug design – udvikling af stoffer baseret på kendskab til
hvor de skal virke
Kritik: når stoffer udvikles til et bestemt mål, går man glip

af “tilfældige” fund som fx penicillin
• Drug discovery – identifikation af mulige nye stoffer.

Afprøvningens gang
•

Afprøvning på dyr (hertil er der i gennemsnit gået 3 ½ år) –
forskellige holdninger (politik, videnskab, moral, etik)

•

Afprøvning på raske – fase 1 og 2

•

Afprøvning på målgruppe – fase 3 og 4

•

Varighed:
o I USA tager det i gennemsnit 12 år at udvikle et nyt præparat
o For hver 5000 mulige præparater afprøves 5 på mennesker
o For hver 5 mulige præparater der afprøves på mennesker,
godkendes 1
o Dvs sandsynligheden for at et nyt stof afprøves til
markedsføring er 1:5000

Hvordan laver man afprøvninger?
•

Kliniske forsøg udføres som i en række trin – faser.
Hver fase er designet til at besvare specifikke spørgsmål

•

Fase I: Et nyt stof (eller en ny behandling) testes på
mennesker. Et lille antal raske personer (20-80) får stoffet i
meget lille dosis for at vurdere sikkerhed, hvordan det
nedbrydes i kroppen og identifikation af mulige bivirkninger

•

Fase II: Stoffet (eller behandlingen) afprøves på et antal
patienter (20-300) med den sygdom der søges behandlet.
Man vurderer hvor effektivt det er til at behandle sygdommen,
vurderer dosis og hvilke bivirkninger det medfører

Hvordan laver man afprøvninger?
• Fase III: Stoffet (eller behandlingen) afprøves på større
grupper af relevante patienter (300-3000) for at få
bekræftet effekten, følge bivirkninger, sammenligne det
med almindelige/kendte stoffer/behandlingsmetoder og
indsamle div informationer i forbindelse med anvendelse,
der vil øge sikkerheden ved anvendelse. På basis af fase III
undersøgelser kan lægemidlet blive godkendt af
myndighederne
• Fase IV: Undersøgelser, der udføres efter et stof (eller
behandlingen) er taget i brug. Dette gøres for at samle
informationer om stoffet/behandlingen i undergrupper.

Desuden informationer om bivirkninger ved langtidsbrug

Cannabis

• Mere end 150 mio mennesker ryger cannabis dagligt
• Formentlig den første “non-food” plante dyrket
• Bedst kendt for THC – Δ9tetrahydrocannabinol – og
virkningen af dette

Hvad er Cannabis ?

• Etårig plante, stammer oprindeligt fra

Indien
• Cannabis Sativa (alm hampeplante)
• Cannabis Indica
• Cannabis Ruderalis

Hvad er Cannabis
•

Cannabis indeholder over 60 såkaldte cannabinoider

•

Cannabinoider er kemikalier, der påvirker receptorer i hjernen, når
de indtages

•

De to vigtigste og mest kendte er tetrahydrocannabinol (THC) og
cannabidiol (CBD)

Kilde: Scleroseforeningen

Hvad er Cannabis
•

THC er et såkaldt psykoaktivt stof, det vil sige et stof, der påvirker ens adfærd og
væremåde

•

THC virker smertestillende, muskelafslappende, kvalmestillende,
appetitstimulerende og euforiserende specielt når koncentrationen
stiger hurtigt i centralnervesystemet

•

CBD har ingen psykoaktiv virkning

•

CBD forsinker nedbrydelsen af THC i kroppen og modvirker THC’s ruseffekt

•

CBD virker muskelafslappende og angstdæmpende

•

De forskellige varianter af cannabisplanten indeholder forskellige koncentrationer af
de to stoffer.

•

Fordi der er tale om levende materiale, kan indholdet variere fra plante til plante –
især på grund af dyrkningsforhold

Cannabis som medicin
•

Cannabisbaserede lægemidler – medicinsk cannabis – adskiller sig
fra den cannabis, man kan købe illegalt på gaden

•

Cannabisprodukter man køber på gaden eller på nettet, er ikke
underlagt nogen kontrol, og der er derfor ingen garanti for deres
indhold og renhed

•

Lægemidlerne baseret på cannabis er derimod lovlige og lavet
under kontrollerede og standardiserede forhold, og nogle af dem
er godkendt på baggrund af uddybende kliniske undersøgelser

•

Lægemidlerne skal ordineres af en læge

•

Cannabisbaserede lægemidler kan være udvundet direkte af
cannabisplanten eller være fremstillet syntetisk i et laboratorium

Kilde: Scleroseforeningen

Cannabis som medicin
•

Lægemidlernes effekt afhænger af koncentrationen af THC og CBD

•

Jo mere CBD og jo mindre THC der er i, jo mindre påvirket bliver man
af produktet

•

Bivirkningerne ved produkterne afhænger af, hvordan de er

sammensat
o almindelige bivirkninger er at man kan blive skæv, træt,
ukoncentreret, glemsom og ind imellem deprimeret

•

Generelt tåler patienter dog cannabis godt, når det bruges medicinsk,
fordi en lav dosis som regel er nok til at give den ønskede lindring

•

Betydende bivirkningerforekommer derfor ikke i særlig høj grad ved
medicinsk brug af cannabis

Kilde: Scleroseforeningen

Cannabis-bivirkninger
•

Angst-panikreaktioner

•

Psykotiske reaktioner (Hash-psykoser)

•

Hurtig puls, lavt blodtryk, slimhindeirritation,
muskelslaphed og forstoppelse

•

Hjernen udvikler en tolerance overfor cannabinoider,
så der ved pludselig ophør kan ses irritabilitet, søvnforstyrrelser,
rastløshed, udslæt, kvalme

•

Tolerancen betyder også at der med tiden skal større doser til for
at opnå samme effekt

Cannabisbivirkninger vedr. THC:
•

Stærk mistanke om alvorlige langtidsbivirkninger på både kort- og
langtidshukommelse

•

Reducerede eksekutive funktioner, bl.a. opmærksomhed

•

Skadelig påvirkning af den neuronale plasticitet, specielt på
hjerner i udvikling

•

Kilder:
o

(Trezza V, Cuomo V, Vanderschuren LJMJ.. Cannabis and the developing brain: Insights from behavior.
Eur J Pharmacol 2008;585:441-52.

o

Batalla A, Bhattacharyya S, Yücel M, et al. Structural and functional imaging studies in chronic

cannabis users: a systematic review of adolescent and adult findings. PLoS One 2013;8:e55821.
o

Zalesky A, Solowij N, Yücel M, et al. Effect of long-term cannabis use on axonal fibre connectivity.
Brain 2012;135:2245-55.

o

Jager G, Ramsey NF.. Long-term consequences of adolescent cannabis exposure on the development
of cognition, brain structure and function: an overview of animal and human research. Curr Drug
Abuse Rev 2008;1:114-23.

Cannabis omsætningen i
kroppen
•

Ved peroral indtagelse
o Max optagelse 1-6 timer
o Halveringstid i kroppen 20-30 timer
o Omdannes i leveren til et meget psykoaktivt stof - 11-OH-THC

•

Ved rygning
o Peak efter ca 10 min
o Hurtig udskillelse og
o mindre omdannelse til11-0H-THC

•

Ved kronisk indtagelse ophobes det i fedtvæv og udskilles langsomt,
halveringstid ca. 1-3 dage

Een mors erfaring
• Det tog absencer og underlige buk og det hjalp på
adfærden
• Det gav større fokus og koncentration
• De store anfald tog det ikke men der er længere imellem
dem og jeg skal ikke længere bruge stesolid for at stoppe
dem

Ikke en ny ide at behandle med Cannabis!
• 650 BC – Assyrien, første nedskrevne
dokumentation for brug af Cannabis

• 1100 Persien – lægen al-Mayusi behandler anfald
med nasal Cannabis
• 1400 Arabien – lægen al-Badri omtaler brug af
Cannabis for epilepsi

Sir John Russell Reynolds (22 May 1828 – 29 May 1896)
Dronning Victorias livlæge: “I have found hemp very
useful” …..for treating epilepsy

Cannabis USA
•

1851 - US Dispensaries (apoteker)
o Cannabis sælges for nervesmerter, depression, kramper, psykiske

problemer
•

1860 - Ohio Medical Society anbefaler Cannabis for epilepsi og andre
sygdomme

•

1911 - Massachusetts: 1. stat i US der forbyder cannabis.

•

1970 - US Controlled Substances Act:
o No accepted medical use

•

1996 - Californien er den første stat,
der legaliserer medicinsk marijuana

•

2015 - Medicinsk marijuana legaliseret i 23 US
stater
o

CBD er endvidere legalt i yderligere 16 stater

Behandling med medicinsk
Cannabis
•

Media Hype -> Enorm omtale, tusinder af artikler, FACEBOOK

•

Dr Sanja Gupta (neurokirurg) positive omtale om
behandlingsmulighederne.: Sanjay Gupta Says It's Time For A
Medical Marijuana 'Revolution‘ Apr 17, 2015

•

NB:
o Placebo-respons: Normalt i forsøg fra 9-15 %
o Forstærkes ved positive forventninger,
de negative erfaringer omtales sjældent

Hvorfor skulle Cannabis virke
mod epilepsi?
•

Drug design – Drug discovery

•

Kan vi få tilført viden fra behandling af andre

lidelser

?
•

Giver virkningsmekanismen mening i forhold til
?

•

Resultaterne af dyreforsøg ?

•

Hvordan er de kliniske data ?

epilepsi

Cannabis og cancer
•

Medicinsk Cannabis brugt i AIDS behandling siden 1986
(Dronabinol - i DK Marinol )

•

Virker appetitstimulerende, reducerer smerter, reducerer kvalme
og giver bedre søvn.

•

Dyreforsøg: Antitumor effekt, antiinflammatorisk

•

Kilde : NIH, National Cancer institute

Cannabis og dissemineret sclerose
•

Cannabis kan for nogle sclerosepatienters vedkommende virke
mod muskelkramper, muskelstivhed, spasticitet og smerter og i
det hele taget få kroppen til at slappe af

•

Data fra de kliniske forsøg, der er lavet med cannabis, er dog
noget modstridende

•

Selvom patienterne selv rapporterer at de får det bedre, kan det
ikke altid ses ved de parametre, lægerne opsætter og der er stor
variation patienterne imellem

•

Dyreforsøg har vist, at cannabis kan lægge en dæmper på et
overaktiveret immunsystem og dæmpe betændelsesreaktioner og
desuden virker til at kunne beskytte nervevæv. Dette er dog
endnu ikke påvist i mennesker

Cannabisreceptorer
1.

CB1-receptorer er lokaliseret primært i hjernen (hippocampus,
basalganglierne og cerebellum (lillehjernen)) men findes også i det perifere
nervesystem

2.

CB2-receptorer er lokaliseret primært i immunsystemet incl lymfatisk væv,
bugspytkirtel, tarm, nethinde)

3.

GPR 55

4.

TRPV type 1

THC binder sig til CB1 og CB2, mens CBD
binder sig meget lidt
Konkurrence?

Kroppen har sit eget ”Cannabissystem”,
det Endo-cannabinoide system
•

Smertemodulering

•

Social adfærd/angst

•

Hukommelse (Hippocampus, påvirkning reducerer hukommelse)

•

Søvnregulering

•

Stressrespons

•

Immunmodulation

•

Autonome nervesystem.

•

Energibalance og metabolisme

•

Inflammation

•

Regulering af temperatur.

•

Fødeindtag

•

Graviditet (det befrugtede ægs evne til at implantere sig)

Endo-cannabinoider - signalstoffer
der aktiverer receptorerne
2AG (arachidonoylglycerol)
AEA (Anandamid)
• Lipid signalmolekyler

• Bindes til receptoren i cellemembranen
• Hurtig syntese, aktivering og nedbrydning
• Funktion: åbning af kaliumkanaler, lukning af
calciumkanaler, hæmmer frigørelsen af signalstoffer
og dermed reduceres transmissionen over synapsen
ved intens aktivitet

Det Endo-cannabinoide system
og epilepsi?
•

Lavt indhold af AEA i cerebrospinalvæske hos

personer med med nylig diagnostiseret
tindingelapsepilepsi

•

Væv fjernet i forbindelse med epilepsikirurgi viser et lavt
indhold af receptor CB-1 mRNA.

Hvilke andre virkningsmekanismer i
forhold til epilepsi ?
•

Antiinflammatorisk ?
o

•

•

•

Nogle epilepsiformer som CSWS, Rasmussens syndrom behandles med
immunhæmmende stoffer som steroider

Hæmmet frigivelse af signalstoffer -> nedsat præsynaptisk afgivelse af glutamat?
o

Glutamat er et signalstof (neurotransmitter) der kan medføre øget fyring fra
nerveceller – hjernens primære excitatoriske signalstof)

o

Medicin som fx Fycompa virker på Glutamatsystemet

Aktivering af 5 HT 1A receptorer?
o

5 HT 1A findes i mange hjerneafsnit og er en del af det serotonerge
nervesystem, betydning for depression og angst.

o

Dyreforsøg har vist krampedæmpende effekt.

o

Stimulation af systemet (Buspiron) bruges som behandling ved angst.

Hæmning af Adenosin reuptake?
o

Kroppens eget krampemedicin, betydning for anfaldsophør og den post-iktale
periode.

o

Forskning igang vedr. medicinsk udvikling men desværre betydende bivirkninger

Hvad har dyremodellerne vist ?
•

Siden 1970 er CBD afprøvet på en lang række forskellige
dyremodeller

•

Akutte anfaldsmodeller med god effekt; kroniske
anfaldsmodeller mindre overbevisende
o (Devinsky et al, Epilepsia 2014)

•

THC kan være krampefremkaldende

o (Karler et al, Neuropharmacology 1986)

CBD påvirkning af
epilepsimedicin
Hæmmer leverens CYP2C19
•

Koncentrationen af Frisium øges
med 0-30 % mens
koncentrationen af Frisiums
nedbrydningsstof (Desmetyl-

clobazam) øges med x 5-10
•

Andre præparater:
o Lamotrigin
o Felbamat
o Keppra (synergi ->
forstærkes)

Tidligere kliniske forsøg:

•

Indtil for 5 år siden 4 publicerede forsøg, ialt 70 personer, lav
evidens for effekt

Report of a parent survey of cannabidiol-enriched cannabis
use in pediatric treatment-resistant epilepsy
(Porter, Jacobson, Epilepsy Behav, 2013)
•

19 patienter, CBD. Selvrapportering
o Thirteen children had Dravet syndrome, four had Doose syndrome,
and one each had Lennox-Gastaut syndrome and idiopathic epilepsy.
o The average number of anti-epileptic drugs (AEDs) tried before using
cannabidiol-enriched cannabis was 12.
o Sixteen (84%) of the 19 parents reported a reduction in their child’s
seizure frequency while taking cannabidiol-enriched cannabis.
o

Of these, two (11%) reported complete seizure freedom, eight (42%)
reported a greater than 80% reduction in seizure frequency, and six
(32%) reported a 25-60% seizure reduction

CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric
epilepsy: The current Israeli experience. Tzadok, Seizure 2016
•

METHODS
o

A retrospective study describing the effect of cannabidiol (CBD)-enriched medical cannabis on
children with epilepsy.
 The cohort included 74 patients (age range 1-18 years) with intractable epilepsy
resistant to >7 antiepileptic drugs. Forty-nine (66%) also failed a ketogenic diet, vagal
nerve stimulator implantation, or both.
 They all started medical cannabis oil treatment between 2-11/2014 and were treated for
at least 3 months (average 6 months). The selected formula contained CBD and
tetrahydrocannabinol at a ratio of 20:1 dissolved in olive oil. The CBD dose ranged from
1 to 20mg/kg/d. Seizure frequency was assessed by parental report during clinical visits.

•

RESULTS:
o

CBD treatment yielded a significant positive effect on seizure load.

o

Most of the children (66/74, 89%) reported reduction in seizure frequency
 13 (18%) reported 75-100% reduction, 25 (34%) reported 50-75% reduction, 9 (12%)
reported 25-50% reduction, and 19 (26%) reported <25% reduction.


Five (7%) patients reported aggravation of seizures which led to CBD withdrawal.

 In addition, we observed improvement in behavior and alertness, language,
communication, motor skills and sleep. Adverse reactions included somnolence, fatigue,
gastrointestinal disturbances and irritability leading to withdrawal of cannabis use in 5
patients.

Helen Cross – egen erfaring
• 14/25 patienter, gennemsnitsalder 9.7 år (2-18)
• Effekt (N=7)
o Anfaldsfri – 1

o > 50% anfaldsreduktion – 2
o < 50% anfaldsreduktion – 4
• Sikkerhed (N=13)
o Død (FIRES) – ikke relateret til CBD
o Maveproblemer – 5 (1 stoppet med behandling)
o Træthed, vejrtrækningsproblemer - 1

Medicinsk Cannabis i DK: Sativex
•

Indikation
o Behandling med henblik på symptomforbedring hos patienter
med moderat til svær spasticitet på grund af dissemineret
sclerose

•

Mundhulespray, opløsning. 1 ml indeholder 27 mg THC og 25 mg
CBD. 3 x 10 ml Kr 5.160,50

•

Forsigtighed ved:
o alvorlig hjertekar sygdom
o epilepsi
o krampeanfald i anamnesen.

•

Pludselig seponering kan medføre abstinenssymptomer, der dog
oftest er milde

Sativex-bivirkninger
Meget almindelige (>
10%)

Træthed.
Svimmelhed.

Almindelige (1-10%)

Kraftesløshed, Nedsat eller øget appetit,
Utilpashed
Diarré, Kvalme, Mundhulegener,
Mundtørhed, Forstoppelse, Opkastning,
Sår i munden, Smagsforstyrrelser,
Smerter i mundhulen.
Apati, Balanceforstyrrelser, Depression,
Eufori, Følelse af beruselse,
Hukommelsesbesvær,
Koncentrationsbesvær, Konfusion,
Personlighedsforstyrrelser, Søvnighed,
Talebesvær.
Sløret syn.

Epidiolex, GW Pharma
Expanded Access Program (EAP)
FDA, US har givet tilladelse til FastTracking af Epidiolex
Undersøgelse der fokuserer på
alvorlige sygdomme med et stort
behandlingsbehov.

•

I alt 870 børn og unge med behandlingsresistent epilepsi

•

Program for patienter der ikke har haft mulighed for at indgå i
de kliniske afprøvninger og som mangler terapeutiske
alternativer

© GW Pharmaceuticals 2014

GWPharma - cannabinoider
•

Sativex – registreret til spasticitet på grund af dissemineret
sclerose og forsøgt registreret til smerter på grund af cancer.
Markedsført i 15 lande og godkendt i yderligere 12

•

Epidiolex – udviklingsfokus til epilepsi. Har status af Orphan Drug
– medikament til så sjældne tilstande at det ikke kan “betale sig”
for firmaerne at udvikle dem. Fase 2-3 forsøg pågår.

•

GWP42006 – udviklingsfokus til epilepsi. Fase 1 forsøg
gennemført på 66 raske. Fase 2 undervejs på 130 patienter med
epilepsi

Afprøvning - Epidiolex
•

Inklusionskriterier
o Intraktabel tidligt debuterende epilepsi
o </= 3 AED (VNS/KD er tilladt)
o Ikke en fremadskridende sygdom
o Ingen betydende afvigelser i laboratorieundersøgelser

•

Protokol
o 4 ugers base-line anfaldskalender

o CBD 5mg/kg/dag
o Gradvis stigning til tolerance eller 25 mg/kg/dag
o Laboratorieundersøgelser: Blodbillede, lever og nyrefunktion,
AED niveau 4, 8 og 12 uger

Afprøvning - Epidiolex
•

Patientgruppe
o Gennemsnitsalder 10.8 år (2-26)

•

137 patienter fra 10 forskellige centre behandlet kontinuert i
mindst 12 uger
o 48/137 behandet i 24 uger
o Dravet – 25 patienter med mindst 12 ugers behandling
o Lennox-Gastaut – 22 patienter (11 med atone anfald ved
baseline) med mindst 12 ugers behandling
o Gennemsnitlig anfaldshyppighed ved baseline – 60 anfald/mdr

•

Safety database – 213 patienter
o 59 mandeår samlet udsættelse

These results from an
uncontrolled study
support the animal studies
and prior reports
showing that CBD may be a
promising treatment
for TRE and it is generally
well-tolerated in doses
up to 25 mg/kg/day or higher.
Epidiolex is now being
investigated in
Randomized controlled
studies in DS and LGS

Epidiolex marts 2016

•

Epidiolex DS
o Reduktion i anfaldshyppighed 39% mod 13 % i
placebogruppen
 Signifikant ifht placebo

Lovgivning:
•

Regler ved Cannabis som euforiserende stof:
o Lov om euforiserende stoffer og
o Bekendtgørelse om euforiserende stoffer” (liste A til E)

•

Slægten Cannabis tilhører liste A, må ikke findes i DK medmindre
SST har givet særlig tilladelse.

•

Liste A: Alle ”overjordiske dele af planten tilhørende slægten
Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog
hampefrø og hampetaver

Lovgivning:
Notat ved SST, 2015
•

Læger i Danmark har mulighed for at anvende medicin uden for dets godkendte
anvendelsesområde (såkaldt ”off-label” anvendelse). Det kræver, at lægen grundigt
og fagligt afvejer den foreliggende evidens, fordele og ulemper ved behandling med
medicinen og giver en særlig information til patienten. Det gælder derfor også for
speciallæger i neurologi i forhold til Sativex®, men Lægemiddelstyrelsen er ikke
bekendt med, hvor ofte det sker eller til hvilke sygdomme.

•

Indførsel af Cannabis til medicinsk brug fra Holland og andre Schengenlande
o

Hvis en person lovligt har fået en recept fra en læge, og derefter lovligt har fået
udleveret tilberedninger af Cannabis til medicinsk brug til højst 30 dages
personligt forbrug på et apotek i Holland, eller et andet Schen-gen-land6, så
opfylder det kravene til at blive indført i Danmark.

o

Det gælder eksempelvis, hvis en person har fået recept på og udleveret
Sativex® eller Bedrocan® og indfører det til Danmark.

Lovgivning
•

I § 2, stk. 3, er der en særlig regel om tilberedninger af Cannabis, der gør det
muligt for Lægemiddelstyrelsen at give medicin en markedsføringstilladelse, der
indeholder tilberedninger af Cannabis

•

Bestemmelsen giver ikke fri mulighed for at fremstille, besidde, indføre eller
anvende Cannabis generelt, da en række andre regler gælder ved siden af,
herunder kravene i bekendtgørelse om euforiserende stoffer og om at medicin i
Danmark skal have en markedsføringstilladelse eller en udleveringstilladelse fra
Lægemiddelstyrelsen efter lægemiddelloven. Bestemmelsen kræver desuden,
at en læge har ordineret et lægemiddel, der indeholder tilberedninger af
Cannabis (medicinsk øjemed).

Lovgivning
•

Det betyder derfor, at det er ulovligt at besidde, købe, sælge, ind- og udføre,
forarbejde, anvende og udlevere Cannabis uden tilberedning – uanset om det
måtte være ordineret af en læge.

•

Det er altså strafbart, hvis man eksempelvis besidder, køber, sælger, ind- og
udfører, forarbejder, anvender, udleverer produkter, der indeholder tilberedninger af Cannabis, med mindre en læge har ordineret det og det er
lovligt udleveret. En virksomhed kan dog med passende tilladelser og importog eksportcertifikater lovligt importere, lagerføre og engrosfor-handle medicin
med Cannabis, herunder fx Sativex®.

•

Stoffet CBD i sin rene form er ikke omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer

Status i øjeblikket
•

Anekdotisk/casuisisk positiv erfaring

•

Positiv erfaring fra Open Label undersøgelser

•

Ingen tvivl om tolerance i korte behandlingsforløb

•

Det er nødvendigt med yderligere forsøg
o Effektivitet
o Sikkerhed

•

Som tidligere – dobbeltblindede, placebokontrollerede,

(overkrydsningsforsøg)
•

På nuværende tidspunkt er der intet der tyder på en bedre effekt
end andre nye antiepileptika

•Tak for
opmærksomheden
•Spørgsmål?

