Революцията CBD
Истинската революция в развитието на CBD (канабидиол) започва между 2014 и 2018 г.,
когато поставен под обществен натиск за декриминализиране на канабиса, Конгресът на САЩ
променя драстично правилата за отглеждането му и го изважда от Забранителния списък на
DEA (Агенция за борба с наркотиците).
Най-важното е, че канабисът се определя като коноп (а не марихуана), когато съдържанието на THC (тетрахидроканабинол) е под 0.3% (на база сухо тегло) за САЩ и под 0.2% за Европа! THC e субстанцията, която има психотропен ефект и води до еуфория, и „напушване“.
CBD от своя страна няма никакъв психотропен ефект!

И в този момент пазарът избухва!
Само в САЩ за период от 1 година (2018-2019 г.), продажбите на продукти със CBD скачат
със 706%. Очакванията са че в Щатите продажбите през 2023 г. ще достигнат 23.7 милиарда
долара!
Според СЗО, около 2.8% от населението на света употребява канабис! Това са около 200
милиона души.
Сега могат да се купят следните продукти със CBD – кафе, кремове, гелове, лосиони, шампоани, дезодоранти, газирана вода, вейпове, шоколад, за домашни любимци, спортни напитки,
протеини, свещички, лепенки, капки за очи, възглавници и матраци (напоени със CBD), и дори
дрехи.
Има 2 медикамента със CBD и THC, одобрени от FDA (Food and Drug Administration) – Epidiolex,
за 2 форми на детска епилепсия – синдром на Ленъкс-Гасто или синдром на Драве, и туберозна
склероза (за деца над 1 година), и Sativex при мултиплена склероза.
За краткия период от 2018 г. до момента, CBD си спечелва репутацията да помага при: безсъние, тревожност, депресия, болка, стрес, възпаление, мозъчни увреждания, аутизъм, мигрена,
сърдечни заболявания, карциноми, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, мултиплена склероза, екзема, акне, псориазис, диабет и др.
Сега много учени правят различни клинични изследвания, за да разберат как действа CBD
върху мозъка и целия организъм. В момента те са над 9400, публикувани в PubMed.
Важно е да се отбележи, че пазарът на CBD е пълен с фалшиви продукти! Дори и в САЩ,
където производството и пазарът подлежат на строг контрол, 70% от продаваните онлайн
продукти със CBD, съдържат по-малко или повече канабидиол, от написаното на етикета. А повече от 20% от продуктите съдържат и THC над разрешеното!
Много хора купуват по погрешка масло от конопени семена, в което няма никакво CBD!

Какъв е изводът?
Да се купуват продукти само от доказани производители, с опит в производството на
CBD, с анализни сертификати и GMP (Добра производствена практика)!

Първа част – Основни познания за CBD
“Звучи твърде добре, за да е истина“!
Така хората най-често отговарят, когато чуят дългия списък с предимствата на CBD!
CBD не е само „добавка“ (като Vit.C, селен или магнезий), а е молекула, която повлиява ЕКС
(Eндоканабиноидната система) в организма!
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Последната е изградена от мрежа от невротрансмитери, рецептори във всички органи
(CB1 и CB2) и метаболитни ензими.
ЕКС играе роля в повечето биологични процеси: апетит, храносмилане, метаболизъм, хормони, имунитет, болка, възпаление, памет, емоции, сън и др. Открита е през 1989 г. и съществува при всички гръбначни животни, и някои насекоми.
Когато ЕКС не е в баланс, настъпва т.нар. Ендоканабиноиден дефицит (ЕКД)!
Той е генетичен, придобит и автоимунен.
Пример за придобит ЕКД е синдромът на раздразненото черво, който най-често се предизвиква от неправилна диета или прием на различни медикаменти.
Мултиплената склероза е пример за автоимунен ЕКД!
Първите 4 заболявания, за които е прието, че се дължат на ЕКД са: мигрена, фибромиалгия,
мултиплена склероза и синдром на раздразненото черво (диария, запек, коремни болки, подуване
и газове).
Важно е да се отбележи, че нашият организъм непрекъснато произвежда собствени канабиноиди т.нар. ендоканабиноиди! Приемът на фитоканабиноиди от конопа (CBD, CBN, CBG и др.)
подсилва нашата ЕКС!

Първа глава – Какво е CBD?
Това е съкращение на Cannabidiol. Природна съставка, която се извлича от конопа и е мастноразтворима. Последният съпътства живота на хората от хилядолетия и присъства в медицинската култура на различни народи.
Както и много други растения, конопът отделя смола. Това става във фини (подобни на
гъба) образувания – трихоми. Те могат да бъдат оприличени с лимфните жлези, при животните.
Трихомите се откриват най-вече в цветовете, но и в листата.
В смолата има THC, CBD и още над 400 фитоканабиноиди, терпени и флавоноиди.
Всички те действат едновременно, като взаимно си помагат и създават т.нар. „антураж
ефект“ (ефект на обкръжението). Това означава, че всички молекули заедно имат много по-изразен ефект, отколкото само една!
Може да се сравни с въздействието на един оперен певец и на целия хор около него.
Това обяснява защо е нужна много по-висока концентрация на CBD изолат (isolate), за да се
постигне определен ефект, отколкото продукт с пълен спектър CBD (full spectrum).
Например CBDa е канабидиолова киселина, която е прекурсор на CBD. Тя се намира в растящия
коноп, преди той да бъде ожънат, изсушен и нагрят. CBDa има много по-силен ефект срещу повръщане, отколкото CBD и THC!
Друг пример е CBG (канабигерол), който има много силен обезболяващ, противовъзпалителен
и антидепресивен ефект.
Не трябва да се забравят и терпените, които са ароматни молекули, и придават характерен мирис на растенията. Лимонен (в лимоните), пинен (в боровите растения) и още 20 до 40
терпена в канабиса.
Основната им цел е да защитават растенията от плесени, насекоми и тревопасни животни. Пинените имат силно противовъзпалително действие при хората! Бета-кариофиленът
е терпен, който се използва при язви и някои автоимунни заболявания. Линалоолът (среща се и
в лавандулата) спомага за спокоен сън и релаксация.
Терпените помагат за по-лесното преминаване на CBD и THC през кръвно-мозъчната бариера, и кожата (в локалните форми).
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Израелският учен (от български произход) проф. Рафаел Мешулам изследва канабиса и открива молекулите на THC, и CBD през 1964 г., като ги нарича „диамантите в короната“ на „златното съкровище“.
Важно е да се знае, че CBD и THC действат, като Ин и Ян. Докато THC води до еуфория и
„напушване“, CBD напротив, намалява и неутрализира интоксикационните ефекти на THC. Трябва
да се запомни, че CBD действа по-ефективно при наличие на THC (и останалите съставки в канабиса), коeто определя и по-високaта ефективност на продуктите с пълен спектър, както
са всички продукти на Endoca.

Кратка история на канабиса
Това растение произлиза от Азия, където е отглеждано и използвано за медицински цели
преди около 10 000 г. Има много древни ръкописи от Азия и Близкия изток, които доказват, че
още преди много векове са били известни медицинските ползи от канабиса. Постепенно се разпространява в целия свят, като през втората половина на 19-ти век се продава свободно в
Европа и САЩ, за лечение на стомашни болки и гадене.
Канабисът е записан във Фармакопеята на САЩ през 1851 г. и е премахнат от там през
1942 г.
През 70-те години на миналия век, канабисът е вкаран в Забранителния списък на наркотичните вещества (заедно с хероина и LSD).
През 1996 г. Калифорния става първият щат, който легализира марихуаната за медицински цели.
От ботаническа гледна точка канабисът, като растение е женски и мъжки. В женските растения са семената, които се опрашват от мъжките. След това последните загиват. Цветовете на опрашените женски растения са тези, от които се извличат фитоканабиноидите.
Клонирането е дало възможност да се създадат генетично идентични женски растения, при
които не е нужно опрашване на семената от мъжките. Така се елиминира нуждата от отглеждане на мъжки растения.
Има 2 основни вида канабис, Cannabis sativa – индустриален коноп и Cannabis indica – марихуана. Индустриалният коноп е по-висок, прилича на бамбук и е с малки листа. Той се събира с
комбайни, като от него се произвеждат хартия, дрехи, въжета, храна за животни и др. Марихуаната е по-ниска, храстовидна, с повече цветове и смола.

Втора глава – Как CBD действа в нашето тяло?
Най-новите изследвания показват, че CBD е мощен антиоксидант, намалява възпалението,
подобрява метаболизма, свързва невроните и предпазва мозъка!
Как е възможно една молекула да прави всичко това?
CBD наподобява действието на нашите ендоканабиноиди върху собствената ни ЕКС.
Почти няма заболяване при което ЕКС да не е дисбалансирана!
През 2013 г. двама учени от Националния здравен институт на САЩ, излизат със заключението, че „модулирането на активността на ЕКС, има терапевтични ползи при почти всички
заболявания“!
Според Di Marzo, ЕКС изпълнява 5 основни функции – релакс, апетит, сън, забравяне и протекция!
До момента са ясни 3 основни компоненти на ЕКС:
1. Канабиноидни рецептори – намират се в мозъка, ЦНС и повечето органи. Дават сигнали
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какво се случва в тялото. Те са 2 вида – CB1 и CB2. CB1 са концентрирани предимно в мозъка,
ЦНС и ПНС (Периферна нервна система), а CB2 – предимно в имунната система. Двата вида рецептори съществуват в кожата, черния дроб, бъбреците, сърцето и други органи.
2. Ендоканабиноиди – молекули, които се свързват с канабиноидните рецептори и ги активират. Има повече от 12, но 2 са най-важни: анандамид и 2-арахидоноилглицерол
3. Синтезиращи ензими – диацилглицерол липаза и разграждащи ензими – моноацилглицерол
липаза.
Съществуват и специфични транспортни молекули, които са совалки за пренасяне на ендоканабиноидите.
CBD удължава действието на ендоканабиноидите (които се образуват в нашето тяло),
чрез забавяне на обратното им захващане или инактивиране!
THC се захваща директно със CB1 и CB2 рецепторите, докато CBD въздейства на ЕКС чрез
модулиране на тези рецептори (но не се захваща директно с тях). До момента са открити
около 65 „молекулярни пътища“, чрез които CBD действа в организма.
1. Намалява количествата на свободните радикали (особено в мозъка) – мощен антиоксидант. Когато количеството на антиоксидантите в организма намалее и свободните радикали
са в повече, настъпват различни болестни процеси. Vit.C, Vit.E и бета-каротенът са най-известните антиоксиданти!
Съгласно изследване от 1998 г., THC и CBD са много по-мощни антиоксиданти от Vit.C и
Vit.E, благодарение на антуражния си ефект.
През 2003 г. – патент в САЩ „Канабиноидите като антиоксиданти и невропротектори“. Те
могат да намалят вредите при исхемични инсулти, след травми или при невродегенеративни
заболявания, като болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, или деменция.
2. Потиска възпалението. Причините за хроничното възпаление са най-разнообразни: прекомерен стрес, безсъние, свръхтегло (най-често комбинирано с висок процент висцерални мазнини), тютюнопушене, прием на газирани напитки, чипс, сладки храни и др. В резултат на всичко
това, организмът започва да атакува собствените си органи, тъкани, съдове и стави. CBD
има антибактериална активност и засилва активността на CB2 рецепторите, които се намират в имунните клетки, което води до унищожаване на патогените, предизвикали възпалението.
3. Отключва или изключва гени. CBD играе важна роля за експресията на гените!
Например, CBD потиска гена ID-1, който отговаря за метастазите и разпространението
на някои видове глиоми, или карцином на гърдата. Всъщност ID-1 се открива само в туморните
метастази и чрез намаляване агресивността на този ген с прием на CBD, може да доведе да
намаляване на разпространението на злокачествените тумори (подобно на химиотерапията,
но без тежките странични ефекти). Доказани са поне 1200 гена, които се потискат или активират от CBD!
CBD се свързва с рецептори, които се намират върху клетъчното ядро – PPAR-gamma (peroxisome proliferator-activated receptor), които потискат развитието на карциномните клетки и
бета-амилоидните плаки при болестта на Алцхаймер.
PPAR играят роля и за инсулиновата активност, което обяснява защо CBD предпазва и помага при диабет.
4. Спомага за изграждане на нервни клетки. CBD стимулира неврогенезата – чрез производство и интеграция на нови неврони в мозъка. Това става чрез увеличаване на BDNF
(brain-derived neurotrophic factor), който спомага за растежа на нови неврони и подобряване
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на връзките между тях.
5. Регулира кръвното налягане, костната плътност и растежа на клетките. CBD реагира с
рецептора GPR55, който отговаря за регулирането на кръвното налягане. Свързването с него
води до вазодилатация и намаляване на кръвното налягане.
GPR55 спомага за костната реабсорбция и регенерацията на скелета. Но прекомерната му
активност води до остеопороза. CBD е антагонист на този рецептор, като блокира действието му, намалява костната реабсорбция и вероятността от развитие на остеопороза!
Чрез блокиране на GPR55 от CBD, също така се потиска активната пролиферация на карциномните клетки!
6. Повлиява настроението и болката. CBD се свързва с рецепторите TRPV1 (Transient receptor
potential vanilloid), които отговарят за усещането на болка, възпаление и температура.
Освен това CBD увеличава количеството на серотонина (хормонът на щастието), като
се свързва директно със серотониновите рецептори от тип 5-HT1A (hydroxytryptamine). В резултат на това намалява безпокойствието и се подобрява сънят.
GABA (Gamma-aminobutiric acid) e аминокиселина, която успокоява мозъка и намалява тревожността. Бензодиaзепините (Валиум, Ксанакс) активират GABA рецепторите. CBD действа
по различен начин, като улеснява свързването на GABA рецепторите със собствените GABA
молекули на тялото.

Трета глава – Какво предизвиква нарушение в ЕКС?
През 2004 г. Д-р Итън Русо пръв споменава термина Eндоканабиноиден дефицит – състояние с производство на по-малко количество ендоканабиноиди и рецептори. Д-р Русо свързва
това в началото с 3 заболявания – мигрена, фибромиалгия и синдром на раздразненото черво.
По-късно, учените добавят към тези заболявания още епилепсия, постраваматично стресово разстройство, аутизъм, алкохолизъм, депресия и някои невродегенеративни заболявания
(болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон).
Най-честата причина за ЕКД е хроничният стрес!!!
При продължителен стрес се увеличават нивата на кортизол и FAAH (Fatty acid amide hydrolase) – ензим, който намалява нивата на анандамид. С отслабването на ЕКС се отключват безпокойство и депресия! Редовното спортуване с умерена интензивност, в рамките на 30 мин.
на ден, води до подсилване на ЕКС!

Четвърта глава – CBD, митове и факти
1. CBD не е психоактивен
Не е вярно! Да, CBD няма до доведе до еуфория и „напушване“! Но това не означава, че този
канабиноид не е психоактивен. CBD e психоактивен, но не е психотропен! Психоактивен е и шоколадът. CBD влияе на безпокойството, депресията, болката, апетита и мозъчната активност
(последното по дефиниция е психоактивност).
2. CBD e за лечение, THC e за забавление
Не е вярно! Понеже много хора използват THC, за да се „напушат“, те грешно смятат, че
той е само за забавление.
Според FDA, THC има силно изразени антиеметични свойства и засилва апетита
(синететичен THC – дронабинол).
Важно е да се отбележи, че CBD и THC са най-ефективни, когато са заедно! CBD подсилва
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болкоуспокояващите и антиканцерогенните ефекти на THC, като намалява възможността от
развитие на еуфория, безпокойство или сърцебиене (характерни странични ефекти при прием
на THC).
3. “Чистият“ CBD изолат е най-мощната форма на CBD
Не е вярно! CBD е най-ефективен, когато действа с останалите фитоканабиноиди, терпени
и флавоноиди – „антураж ефект“! Най-силната и ефективна формула на CBD e пълният спектър
(full spectrum)!
4. CBD се превръща в THC в стомаха
Не е вярно! През 2016 г. изследователи от САЩ (за които след това се доказва, че са
свързани с компания, която иска да наложи технология за трансдермално проникване на CBD)
правят лабораторни опити (не на хора) и излизат със заключението, че при прием през устата
на CBD, част от него (под влияние на киселия стомашен сок) се превръща в THC. Впоследствие
няколко отделни екипа учени опровергават заключенията на първите!
Дори при прием от 600 mg CBD на ден, няма клинични и лабораторни данни за превръщане
на CBD в THC! Дори напротив, доказано е, че CBD намалява интоксикационните ефекти („напушването“) на THC!
5. CBD може да даде положителен тест за наркотици
Не е вярно! При прием на пълен, широк спектър или изолат CBD, няма как да позитивира
стандартен тест за THC!
Тук е важно да се подчертае, че приеманият продукт трябва да е закупен от реномиран
производител (който да гарантира съдържанието със анализни сертификати от независима
лаборатория и GMP). В продуктите с по-ниско качество обикновено има по-малък процент CBD
и по-голям THC (от написаното на етикета)!
Още по-внимателен трябва да бъде всеки потребител, който приема пълен спектър CBD
(в който има до 0.2% THC). При продължителен прием (особено при по-пълни пациенти) THC се
натрупва в мастните клетки (той е липофилен) и може да бъде открит в урината. В такъв
случай е важно да се докаже отсъствието му с кръвен тест!
6. Приемът на CBD води до унасяне и приспиване
Не е вярно! Напротив, приемът на CBD в малки количества дори засилва бдителността!
Принципно CBD има „бифазен ефект“, което означава че ниските и високите дози, могат
да доведат до противоположни ефекти.
Когато се приема пълен спектър CBD, в него има също така THC и мирцен, които успокояват
и подобряват съня. Според някои изследователи най-добре е да се приема CBD, няколко часа преди
сън, с цел подобряването му!
7. Ефектите при прием на CBD се усещат веднага
Не е вярно! Принципно най-бързо се усеща CBD при инхалация или под формата на супозитории! Облекчението при мускулни или ставни болки, след намазване с локални форми на CBD,
също е относително бързо. Все пак и в двата случая са нужни поне от 10 до 20 мин.
8. Нужни са клинично доказани дози, за да има ефект от CBD
Не е вярно! Реално до момента няма нито една препоръчана дневна доза за CBD!
По лекарско предписание обикновено дозата е доста висока – от 5 до 20 mg/kg/ден. Такава
е дозата на Epidiolex за деца, която е равна на 340 до 1360 mg/ден за възрастен, тежащ 70 кг.
Това е огромна доза, която не би приел почти никой възрастен (като се има предвид, че CBD не
е и евтин)! За сериозни заболявания, като болест на Паркинсон, амиотрофична латерална склероза и силна хронична болка, може да се използва пълен спектър CBD, в много по-малки дози (в
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сравнение с тези на Epidiolex).
Всички производители съветват да се започне с дози от 10 до 50 mg на ден, в зависимост
от теглото на болния и тежестта на симптомите!
Важно е да се запомни, че при изолатните форми са нужни много по-високи дози (3-4 пъти),
отколкото при пълния спектър!
9. CBD няма странични ефекти
Не е вярно! Според СЗО, CBD е сигурен продукт, но това не означава, че няма странични
ефекти. Но те са доста редки! Сухота в устата, диария или лека умора (обикновено при много
високи дози).

Втора част – CBD при различни заболявания
За момента по света има 2 регистрирани медикамента, на базата на CBD. Първият е Epidiolex (който вече коментирахме), а вторият е Sativex. Последният е под формата на спрей,
съдържа THC и CBD, и се изписва при мултиплена склероза (за избягване на спазми).
За съжаление за сега, клиничните изследвания със CBD изостават значително, от обществените изисквания! Това е заради ботаническата връзка на конопа с марихуаната и дългогодишните забрани. Затова и златният стандарт – двойно слепите, рандомизирани клинични
изследвания не са много!
1. Акне и други кожни заболявания
В кожата има CB1 и CB2 рецептори. Те подават сигнали до ЕКС и когато тя е в дефицит,
се развиват следните дерматози:
– Атопичен дерматит

– Контактен дерматит

– Акне
– Себорея
– Псориазис

–
–
–
–
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Херпес
Сърбеж
Болка
Косопад

– Склероза
– Диабетни рани с трудно зарастване
– Кожни тумори (базоцелуларен или спиноцелуларен карцином, и малигнен меланом)
През 2014 г. унгарски учени доказват, че CBD
може успешно да се използва за лечение на
акне, защото с приложението му се намаляват прекомерните количества себум и има
противовъзпалителни свойства.
При друго изследване се доказва, че CBD намалява свръхпроизводството на клетки, проблем който е характерен за псориазис и
дерматит.
Приложен локално CBD има и силно изразени антибактериални свойства при MRSA (Methicilin-resisitant Staphylococcus aureus). Годишно в
САЩ умират повече хора от това заболяване,
отколкото от СПИН!
2. Алкохолизъм, тютюнопушене, наркомания
и други зависимости
CBD помага на ЕКС да се възстанови, а тя от своя страна на
мозъка да „забравя“. Така се постига значително намаление на
зависимостите (като най-добри резултати

се наблюдават при наркоманията – 44% и
зависимостта от обезболяващи медикаменти – 73 %).
3. Амиотрофична латерална склероза
Невродегенеративно заболяване,
което се характеризира с прогресивна дегенерация на моторните
неврони, като това води до парализа и смърт. Характеризира се с мускулна
спастичност, прогресивна слабост, дисфагия,
афазия и затруднено дишане. Стивън Хокинг е
боледувал от това заболяване.
CBD намалява количеството на цитокините и
хемокините (и респективно възпалението), количеството на свободните радикали и глутаматната токсичност.
4. Аутизъм
Това е разстройство на социалното развитие и поведението,
вследствие на засягането на
мозъка.
Освен социалното поведение, засегнати са
речта и езика. Болните често проявяват агресия, автоагресия и повтарящи се, стереотипни действия.
Около 70% от пациентите с аутизъм имат и
умствено изоставане, а 30% и епилепсия.
При аутизма има генетичен ЕКД, като
приемът на CBD спомага за балансирането
на ЕКС.
Изследване от 2018 г. на Станфордския университет показва, че децата с аутизъм
имат по-ниски нива на анандамид, в сравнение със здрави деца.
Според Д-р Бони Голдщайн, в повечето случаи
подобряването на деца с аутизъм се наблюдава още от най-малки дози – 4-5 mg на ден!
Въпреки това има случаи, при които са нужни
много по-високи дози и няма обяснение защо
това е така.
Моят личен опит при лечение на деца с аутизъм показва следното:
– Независимо от тежестта на проява на
аутизма, е добре да се започне със CBD на капсули, защото в повечето случаи не е възможно

да се обясни на децата, важността от задържането на капките под езика
– Първоначалната доза е 1 капсула от 10 mg
на ден, сутрин на гладно. Желателно е приемът да е по едно и също време на деня, и
това да не се променя
Добре е да се изчака поне 1-2 седмици и след
това, при нужда да се вдигне дозата на 20 mg
дневно (като последното не е задължително и
винаги трябва да се мисли за бифазния ефект
на CBD). Няма ограничение в продължителността на приема на капсулите
– Първо се повлияват хиперактивността и
агресията, които значително намаляват
5. Безпокойство, тревожност,
фобия и паник атаки
Това са едни от най-честите приложения на CBD! Симптомите са
нервност, напрежение, паника,
сърцебиене, изпотяване, умора,
липса на концентрация.
CBD намалява обратното захващане и разрушаването на анандамида! Освен това CBD директно активира серотониновите рецептори,
което намалява тревожността.
Препоръчителната доза е от 10 до 100 mg на
ден (под формата на капсули), като при по-висока обикновено ефективността значително
намалява!
6. Безсъние
Затруднение в заспиването и поддържането на съня.
За съжаление сънотворните медикаменти имат много странични
ефекти.
Затова много хора се обръщат към CBD
(около 30 милиона американци го използват редовно с тази цел).
CBD скъсява времето за заспиване от 1 час
на 20 мин. и намалява броя на събужданията
– от 4 на 1!
Важно е да се отбележи, че най-добрият вариант в случай на безсъние е суровото
масло, с пълен спектър CBD (full spectrum)
на Endoca!
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7. Болест на Алцхаймер
Прогресивно невродегенеративно
заболяване, при което се засягат
мозъчните неврони. Болестта на
Алцхаймер е причина за 60-70% от
случаите на деменция. Симптомите са загуба
на паметта, проблеми с говора, дезориентация, затруднени ежедневни дейности и поведенчески проблеми. Това заболяване е типичен
пример за изразен ЕКД!
Как действа CBD при невродeгенеративни заболявания?
– предпазва невроните на молекулярно
ниво, като така се потискат процесите водещи до развитие на невродегенеративни заболявания. Патент 6-630-507 в САЩ за
използване на CBD за профилактика на болестта на Алцхаймер
– засилва неврогенезата (създаване на нови
мозъчни клетки)
– намалява възпалението в мозъка и подобрява кръвотока
– намалява глутаматната екзотоксичност (наблюдава се след инсулт, мозъчна
травма или болестта на Алцхаймер), която
се дължи на по-голямото количество глутамат в мозъка. Това води до превъзбуда и
увреда на мозъчните клетки
– спомага за намаляване на възпалението,
бета-амилоидните плаки и неврофибриларните възли
8. Болест на Паркинсон
Това е второто най-често невродегенеративно заболяване (след
болестта на Алцхаймер). При него
се наблюдава дегенерация на 60 до
80% от невроните в субстанция нигра, произвеждащи допамин (като не е ясна причината,
която води до това). В резултат на ниските
нива на допамин се наблюдава дисфункция на
базалните ганглии и следните симптоми:
– Тремор на ръцете, краката или челюстта
– Мускулна спастичност и брадикинезия
– Нарушен баланс и координация
– Безпокойство, деменция и депресия
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– В мозъка – телца на Lewy, причиняващи дегенерация на невроните
Нелекуваното заболяване значително намалява качеството на живот на болните!
Още през 1888 г. за първи път се споменава за
лечение с канабис, което значително намалява
тремора.
Това заболяване се асоциира с генетичен ЕКД!
Съвременните изследвания показват, че CBD
намалява възпалението, дистонията, спастичността, тремора, предпазва невроните
и забавя развитието на заболяването.
CBD активира рецепторите GPR6 и така се засилва производството на допамин!
9. Болест на Хънтингтън
Прогресивно невродегенеративно
заболяване, при което има атрофия на челните дялове на главния
мозък и се изразява с нарушена
мускулна координация, когнитивни, и психични
проблеми.
Болестта на Хънтингтън е най-честата генетична причина (автозомно-доминантно наследяване) за необичайни и неволни действия
– т. нар. хорея.
Това заболяване също се асоциира с генетичен
ЕКД! Причина за това е намаленото количество на CB1 рецептори в базалните ганглии.
CBD проявява своите невропротективни и антиоксидантни свойства, намалява хореята,
болката, и безпокойството.
10. Гадене и повръщане
Най-често се срещат при бременност, химиотерапия, мигрена и
психични заболявания. Наблюдават
се електролитен дисбаланс и дехидратация,
които може да са животозастрашаващи.
Серотонинът активира зоната в мозъка (CB1
рецепторите в основата на четвърти вентрикул), която отговаря за гаденето и повръщането. CBD се свързва със
серотониновите рецептори и намалява производството на серотонин.
Гаденето и повръщането се свързват с придобит ЕКД! Различни клинични изследвания до-

казват, че CBDа, която се открива в суровото
конопено масло (raw hemp oil) на Endoca, е в
пъти по-ефективна от CBD, при гадене и повръщане!
11. Глаукома
Характеризира се с високо вътреочно налягане, което уврежда зрителния нерв и води до ослепяване.
CBD подобрява заболяването чрез
намаляване на количеството на свободните
радикали (водороден прекис, нитритни и нитратни производни) и глутамата.
Също така намалява вътреочното налягане и
забавя невродегенеративните процеси. CBD
минимализира апоптозата на клетките в ретиналните ганглии, като така се забавя загубата на зрението.
12. Депресия
Симптомите на депресията са:
умора, безпокойство, раздразнителност, нервност, безсъние и
суицидни мисли.
Една от теориите за развитието на депресия
е за ЕКД.
Приемът на CBD спомага за възстановяване
на ЕКС и равновесието в организма.
13. Диабет
Приемането на повече захар и рафинирани въглехидрати, води до
претоварване на CB1 рецепторите и нарушения в ЕКС, натрупване на килограми и предпоставки за развитие
на метаболитни заболявания.
ЕКС играе важна роля в регулиране на глюкозата и инсулиновата чувствителност!
Да не забравяме, че инсулиновата резистентност и високата кръвна захар, водят до диабет. Когато болестта се развие, организмът
става по-малко чувствителен към инсулина.
Установено е, че хроничният стрес води до
повишени нива на кортизол (хипоталамус-хипофиза-надбъбрек)! Той спомага за натрупване
на висцерални мазнини, те до висока кръвна
захар и развитие на диабет тип 2.
Редовният прием на CBD води до намаляване

на нивата на кръвната захар, благодарение на
антиоксидантните и противовъзпалителните му свойства. При прием на метформин
и желание за добавяне, и на CBD – задължителна консултация с лекар!
Едно от усложненията на диабета е диабетната ретинопатия, която е една от водещите причини за слепота. Наблюдава се
микроангиопатия със съдова оклузия, повишена пропускливост на ретината и високи
нива на свободните радикали. CBD намалява
оксидативния стрес в ретината и повишената съдова пропускливост.
CBD може успешно да се прилага, като профилактика при диабетно болни!
14. Епилепсия
Засяга около 4% от населението и
се характеризира с нарушена
мозъчна активност, която се изразява в: спонтанни припадъци, затруднения в говора, неконтролиран тремор на
ръцете и краката, бързи движения на очите.
Много клинични изследвания доказват потенциала на CBD, за намаляване на честотата на
припадъците и подобряване на когнитивните
функции.
Споменах за Epidiolex и регистрирането му
през 2018 г. Този медикамент е голяма стъпка
в приемането на CBD от медицинската общност! Но е важно да се знае, че продуктите с
пълен спектър CBD имат по-добра ефективност (поради антуражния ефект) от Epidiolex
(който е изолат и съдържа освен това етанол
и сукралоза).
През 2018 г. бразилски учени правят обобщение на 11 различни клинични изследвания, при
които 670 човека приемат CBD или Epidiolex за
6 месеца, за епилепсия. 71% от тези които
приемат CBD имат подобрение и значително
намаление на припадъците, в сравнение с 46%,
които взимат Epidiolex.
Дозата на тези, които приемат чист CBD
изолат (Epidiolex) е била 25 mg/kg/ден, а на
пълния спектър CBD – 6 mg/kg/ден. Това е разлика от около 4 пъти!
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15. Женско здраве
CBD помага при менструални
болки, постменструален синдром
и менопауза! Преодоляването на
ЕКД чрез активирането на CB2 рецепторите от анандамида, води до намаляване на болката и „топлите вълни“, и
подобряване на съня.
Ендометриоза
Това е заболяване, засягащо милиони жени, при което тъкан от
вътрешната обвивка на матката,
се установява извън нея и води до болка,
кървене, сраствания и безплодие.
ЕКС регулира хормоналния дисбаланс в репродуктивните органи. CBD проявява противовъзпалителни и аналгетични свойства, и
засилва производството на анандамид.
16. За здрави кости и мускули
CBD спомага за по-бързо заздравяване на костите, след фрактури.
Със засиленото образуване на
костни клетки, не само се скъсява
периода за възстановяване, но и
след това костите стават по-здрави (така
се намалява риска от повторно счупване).
CBD стимулира образуването на костите (остеобластите образуват костната тъкан) и
потискат изтъняването им (остеокластите
я разрушават).
Покачването на количеството на циркулиращия анандамид, води до значително намаляване на болката.
Това е от особена полза при остеопороза (засилена активност на остеокластите, изтъняване на костите и лесна трошливост) и
остеоартрит (увреждането на хрущяла води
до директен контакт на кост с кост и силна
болка)!
Мускулните спазми са неволеви контракции, които са силно болезнени. Приемът на
CBD възстановява CB1 рецепторите и увеличава количеството на анандамид. В резултат се релаксират мускулите и болката
намалява.
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17. Заболявания на черния дроб

Заболявания на бъбреците
Дефицитът на ЕКС може да доведе до фиброза и цироза на тези
2 органа и системи.
CB1 засилва фирбозата, а CB2 я
намалява! Затова CB2 трябва да бъдат стимулирани!
CBD намалява стеатозата и цирозата на черния дроб (най-честите причини са алкохолът,
хепатит В и С, и НСПВС).
18. Карциноми
Според СЗО, през последните 20
години има увеличение със 70% на
новите случаи на карциноми.
При злокачествените тумори има
неконтролирано делене на клетките, като те
стават „безсмъртни“, защото са преодолени
защитните механизми на апоптоза. Възможностите за лечение са хирургична намеса, химиотерапия и лъчетерапия.
Най-честите симптоми са болка, умора, гадене и необяснима загуба на тегло!
Както обясних преди, CBD повлиява гена ID-1,
който играе важна роля за развитие на карцинома на гърдата и при дузина други метастатични тумори. Генът ID-1 е активен по време
на вътреутробното развитие, но след раждането се изключва. И се активира отново при
този вид тумори!
CBD подпомага лечението и на глиобластома
мултиформе (агресивен мозъчен карцином,
който се повлиява добре и от Ecomer капсули,
на Natumin pharma).
CBD повлиява карциномите на червата, панкреаса и черния дроб, чрез деактивиране на
GPR55 рецепторите и намаляване на туморната ангиогенеза.
CBD намалява гаденето и повръщането,
които са свързани с химиотерапията при карциноми! При тях не трябва да се използва CBD

в ниски концентрации, а само във високи (20
или 30%), като най-ефективно е суровото конопено масло на Endoca!
19. Метаболитни заболявания –
една от най-честите причини
за висока смъртност

Анорексията е психично заболяване с висока
смъртност! Известно е, че THC засилва
ефективно апетита! Добавянето на CBD
към THC увеличава значително ефективността му.
20. Мигрена

Свръхтегло
и главоболие
Анорексия
Кахексия
Според СЗО 1.9 милиарда души
страдат от свръхтегло и са
пряко застрашени от диабет, сърдечно-съдови заболявания и карциноми.
CBD подобрява метаболизма, намалява апетита и участва в намаляването на теглото,
чрез балансиране на връзката черва-главен
мозък!
Знаем, че редовните физически упражнения,
сънят и правилното хранене подобряват ЕКС!
Нисковъглехидратните диети, приемът на зеленчуци, полифеноли, пробиотици и есенциални
мастни киселини, също спомагат за намаляване на теглото!
CBD стимулира и горенето на мазнините
(чрез превръщането на белите в кафяви)! Не
трябва да се забравя, че CBD намалява инсулиновата резистентност и нормализира
кръвната захар.
Кахексията е нежелана загуба на тегло, като
най-честите причини за нея са карциноми,
СПИН, обструктивни белодробни заболявания
и хормонален дефицит.
Канабиноидите стимулират апетита чрез активиране на CB1 рецепторите!
Появата на СПИН през 80-те години на миналия век и кахексията която той предизвиква,
водят до легализирането на медицинската
марихуана през 1996 г.

Мигрената е хронично неврологично заболяване, характеризиращо се със силно главоболие, гадене,
нарушено зрение и чувствителност към светлина, шум, и мирис. Жените страдат много
повече от мъжете!
Мигрената е типичен пример за ЕКД (поради
дефицит на CB1 рецепторите в мозъка и ниските нива на анандамид)!
През 18-ти и 19-ти век лекарите масово са
препоръчвали канабис, за лечение на мигрена.
CBD намалява възпалението, има аналгетичен
ефект при остра мигрена и е ефективен за
профилактика през хроничната фаза на заболяването.
През 2017 г. Конгресът на Европейската Академия по неврология, излиза със заключението,
че канабиноидите са изключително подходящи за профилактика на мигрена!
21. Мултиплена склероза (МС)
Автоимунно прогресивно заболяване на ЦНС, изразяващо се със загуба на миелин и увреждане на
аксоните. Симптомите са парестезии, слабост, парализи, спастичност, болка и дисфункция на червата.
Много клинични изследвания показват антиоксидантния, противовъзпалителния, антиконвулсивния, релаксиращия и невропротективния ефект на CBD!
CBD намалява болките и спастичността при
МС, като прилагането му в ранните фази на
заболяването, намалява невроинфламаторния
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отговор на мозъчната кора и последващото
разрушаване на миелина.
22. Посттравматично стресово
разстройство
Симптомите на това заболяване
са: безпокойство, гняв, раздразнителност, депресия и паник атаки.
Най-често засяга ветераните от
войните!
Хроничният стрес намалява значително нивата на анандамид! Това води до по-малко сигнали от CB1 рецепторите и ЕКД.
Както и при другите заболявания свързани с
безпокойство, CBD и в този случай забавя обратното захващане на анандамида! В резултат на което той оставa по-дълго в
организма и активира CB1 рецепторите.
23. Психози и шизофрения
Шизофренията е психично заболяване, което засяга способността
на личността да мисли, чувства и
изразява. Болните имат слухови
халюцинации (чуване на гласове), параноични
налудности (мания за преследване), нарушения
в мисленето и социални дисфункции.
При шизофренията има генетичен ЕКД.
Лекува се с антипсихотични лекарства (потискат активността на допаминовите рецептори), които за съжаление имат много
странични ефекти!
През 2012 г. в Германия се провежда клинично изследване на 39 болни от шизофрения. 19 приемат амисулприд (антипсихотичен медикамент), а 20 CBD. След 4 седмици всички участници имат значително
подобрение, като няма разлика в психиатричните симптоми и в двете групи. Но тези
със CBD имат много по-малко странични
ефекти!
При шизофренията има дефицит на CB1 рецептори и по-високи нива на анандамид (с цел
справяне с патологичния стрес).
В този случай CBD проявява антипсихотичния
си ефект, чрез увеличаване на количествата
на CB1 рецепторите и регулиране на ананада-
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мида.
24. Ревматоиден артрит
Мултиситемно автоимунно заболяване, което се изразява с болка
и скованост на ставите, и намалена подвижност. Вторично се засягат
сърцето, белите дробове и очите.
Няколко изследвания доказват, че приемът на
CBD намалява значително възпалението и подобрява подвижността на болните.
При по-тежките форми на ревматоиден артрит е желателно да се започне с по-високи
дози CBD (например 50 до 100 mg на ден).
25. Сърдечно-съдови заболявания –
атеросклероза, кардиомиопатия, високо
кръвно налягане и инфаркт на
миокарда
Характерно за тези заболявания е
невъзможността на съдовете на
сърцето, да пренасят достатъчно кислород!
В резултат се развива инфаркт на миокарда,
който е причина за висока смъртност!
Като най-честите причини се изтъкват: нездравословна диета, ниска физическа активност, диабет, свръхтегло и алкохолизъм.
Приемът на CBD непосредствено след исхемичната атака, намалява значително тъканните увреди.
CBD намалява съдовата пропускливост, причинена от високата кръвна захар при диабет.
CBD и THC са вазодилататори т.е. разширяват кръвоносните съдове и намаляват
кръвното налягане.
CBD също предпазва и от сърдечни аритмии
(те се причиняват от недостатъчен приток
на кръв към сърцето, причинен от хроничен
стрес, високо кръвно налягане, високи нива на
холестерол и кръвна захар).
При прием на лекарства за сърдечно-съдови заболявания, е задължителна консултация с
лекар, преди да се препоръча CBD!
26. Травматични увреждания на мозъка (ТУМ)
и инсулт
ТУМ са една от най-честата причина за смърт, при хора под 45 г.

CBD намалява травмата и пораженията, благодарение на взаимодействието си с ЕКС.
И при двете заболявания обикновено има от
10 до 60 мин. за терапевтична интервенция
след инцидента, която да намали дегенеративните промени в мозъка. Клиничните изследвания доказват, че добавянето на CBD до
четвъртия час води до вазодилатация, намаляване на възпалението и подобряване на
остатъчните двигателни дефицити.
Важно е да се запомни, че CBD (с неговите антиоксидантни, противовъзпалителни и невропротективни свойства) може успешно да
се прилага като профилактика, при индивиди с
предразположение за церебрална исхемия.
Придобитият ЕКД предшества церебралната
исхемия, в резултат на дисфункция на CB1 и
CB2 рецепторите, и намаляване на циркулиращите ендоканабиноиди.
Важно е да се отбележи, че CBD проявява невропротективния си ефект (предпазва мозъка
от липсата на кислород), ако се даде непосредствено след инцидента или максимум до 12
часа, от началото на церебралната исхемия!
Това става чрез активиране на 5-HT1A серотониновите рецептори и PPAR-гама рецепторите!
В този случай активността на CBDа е отново
по-висока от CBD. Затова се препоръчват
продукти със сурово конопено масло (raw
hemp oil) на Endoca! Приемът на CBD намалява
значително риска от развитие на деменция и
хронична травматична енцефалопатия (като
тежка форма на ТУМ, предизвикана от множествено комоцио), при футболисти, ръгбисти,
боксьори, ММА бойци и др.
27. Увеит
Представлява възпаление на
увеята, която се намира между
склерата и ретината. Увеитът е
третата основна причина за слепота.
CBD намалява възпалението и оксидативния
стрес при вътрешен увеит (ревматологични
и инфекциозни заболявания), междинен (саркои-

доза и МС) и заден (инфекциозни заболявания).
Може да се ползва като профилактика при автоимунни и инфекциозни заболявания.
28. Фибромиалгия

Синдром
на хроничната умора
Фибромиалгията се характеризира с хронична болка и мускулна слабост (засяга много по-често жени), и е много трудна
за диагноза и лечение. Това заболяване е с неизяснена етиология, но се смята, че ЕКД (организмът не произвежда достатъчно
ендоканабиноиди) играе основна роля. Затова
и приемът на CBD е толкова ефективен при
фибромиалгията!
Синдромът на хроничната умора засяга около
17 милиона души по целия свят. Болните страдат от хронична болка, безсъние, депресия и
безкрайна умора, която достига до невъзможност да вършат елементарни дейности.
29. Храносмилателни разстройства
и заболявания
Тук влизат улцеративен колит,
болест на Крон и синдром на раздразненото черво. CBD потиска
възпалението, характерно за
тези заболявания.
Доказано е наличието на много CB рецептори
в стомашно-чревния тракт и влиянието на
ЕКС, за правилното му функциониране.
Гастроентеролозите препоръчват намаляване на стреса, който има пряко отношение
върху уврежданията на червата и нарушенията в посока черва-мозък.
30. Хронична болка
Всяка една болка (независимо от
произхода є), която продължава
повече от 12 седмици, се смята
за хронична! 20% от световното население страда от хронична болка,
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като 60% са жени. Най-често използваните
медикаменти за намаляване на болката са
опиоидите! CBD намалява болката, чрез регулиране на ЕКС (това става най-добре при
продукти с пълен спектър, с антураж
ефект).
CBD намалява болката чрез:
– Активиране на серотониновите рецептори и намаляване на сигналите за болка
– Увеличава производството на анандамид,
блокиращ болковите сигнали
– Намалява възпалението (напр. при артрит) и респективно болката, произлизаща от
него
В САЩ 79% от болни с остеоартрит или рев-

матоиден артрит, ползват CBD за намаляване на болката!
В началото се препоръчват ниски дози ( 10-20
mg на ден), които се покачват бавно и постепенно, до постигане на облекчение. Задължително е използването и на локални форми
(напр. CBD балсам на Endoca)!
31. Covid-19
CBD помага да се преодолеят безпокойството и депресията, породени от продължителния стрес и
изолацията.
Доказано е, че CBD намалява възпалението
предизвикано от коронавируса и възпрепятства размножаването му в организма.

Трета част – Как се произвежда CBD?
При положение, че искате да купите качествен CBD, е важно да знаете откъде произлиза
той и как е екстрахиран!
Почвата на която са поникнали растенията е много важна, защото е известно, че CBD “попива“ като гъба всякакви токсини и химикали от почвата (биоакумулатор).
С развитието на нанотехнологиите, вече се произвежда и водноразтворим CBD, който се
слага в напитки и „моктейли“ (неалкохолни медицински коктейли)!

1. Източници на CBD масло
Има много и най-различни видове канабис! Колкото повече трихоми има в цветовете на канабиса, толкова повече CBD ще има в екстракта.
Най-добрият източник на CBD e коноп, който е гледан в условията на биоземеделие, с високо
съдържание на смола и има поне 20% CBD, в суха маса, а THC не надхвърля 0.2%.

2. Методи за екстракция на CBD
Целта на екстракцията е CBD и останалите полезни съставки на канабиса, да останат в
концентрирана форма!
След екстракцията на маслото, то може да се рафинира и да се преработи до тинктури,
капсули, гелове, кремове, вейпове, напитки и др.
Съществуват няколко метода за екстрахиране на CBD, като всеки има предимства и недостатъци:
– Екстракция с CO2 – Това е един от най-модерните и сигурни методи, защото при него
не се използват никакви разтворители!
При стайна температура CO2 е газ, но при високо налягане се превръща във флуид, като
това се нарича свръхкритично състояние. В този момент CO2 действа като разтворител и
извлича съставките от растението.
Свръхкритичната екстракция с CO2 е скъп и сложен метод (който изисква големи инвестиции в оборудване и персонал), но за момента се смята, че с него се добива най-висококачествения CBD! Това е единственият метод за извличане, при производството на всички CBD продукти
на Endoca!
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– Екстракция с етанол – CBD се разтваря в алкохол и така е бил извличан през 19-ти век, когато се е продавал свободно в САЩ и Европа, за лечение на невралгия, депресия, болка и мускулни
спазми. През последните години се засили интересът към този вид екстракция. Единственият
недостатък е, че етанолът премахва хлорофила, така че крайният продукт е с горчив вкус.
– Хидрокарбонова екстракция – Използват се газовете бутан, хексан или пропан. Не се използва топлина и така се запазват всички съставки (напр. CBDа, която е много ефективна при
гадене). Известно е, че при загряване CBDа се превръща в CBD! Трябва да се знае, че хидрокарбоновата екстракция е доста опасна! Проблемът е, че тези газове са силно запалими и увреждащи мозъка (ако газовете не са изчистени напълно от крайния продукт).

3. Видове CBD екстракти
– CBD с пълен спектър (Full spectrum CBD) – Това трябва да е написано на етикета, а също
така, че съдържа THC под 0.2%! Понякога се означава и като „цяло растение“ (whole plant), с
идеята, че съдържа всички съставни части на растението.
– CBD с широк спектър (Broad spectrum CBD) – Тук съдържанието е същото като при пълния
спектър CBD, но без THC! На етикета ясно трябва да е написано, че е с 0% THC или без THC (THC
free).
– CBD изолат (CBD isolate) – Има само изолат и никакви други съставки от растението.
Това трябва да е ясно написано на етикета! Когато е под формата на прах, може да се добавя
към храни или напитки.
– CBD дестилат (CBD distillate) – Това е коктейл от различни изолати, който съдържа поне
80% CBD.
– Водноразтворими CBD продукти – Известно е, че CBD e мастноразтворим и поради това
се абсорбира по-трудно в човешкото тяло (което е 70% вода).
Един от вариантите канабиноидите да станат водноразтворими е да се направи емулсия
от тях. Такива продукти са лесни за абсорбция от организма и те ще реагират по-бързо от
мастноразтворимите форми на CBD. Но и ще имат по-кратък ефект!
Важно е да се запомни, че маслото от конопени семена (hemp seed oil) не е същото, като
конопеното масло (hemp oil), което се екстрахира от цветовете и листата на растението!
В маслото от конопени семена няма нито CBD, нито THC! Но е богато на протеини и Омега
3 и 6 мастни киселини.

4. Кой е най-добрият начин за прием на CBD?
Преди да се избере начина на прием, трябва да се отговори на 4 въпроса:
– Начало – колко бързо канабиноидите в продукта ще започнат да действат?
– Доза – какво количество трябва да се приема?
– Разпространение – коя част на тялото е най-засегната?
– Продължителност – колко дълго ще продължи действието на продукта?
4.1. Сублингвален и орално-мукозен – Това е един от най-ефективните начини за прием, но
е важно маслото да се задържи поне 1 минута под езика. По този начин активните съставки
се абсорбират, преди преглъщането и попадането им в храносмилателната система.
– Начало – от 15 до 30 мин.
– Доза – от 2.5 до 5 mg CDB е обикновено първоначалната доза (при продукти с пълен
спектър)
– Разпространение – от кръвоносните съдове в устата към кръвообращението
– Продължителност – от 6 до 9 часа
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Избягвайки храносмилателния тракт, сублингвалните форми имат до 35% по-добра бионаличност, в сравнение с капсулите! CBD в този случай е под формата на капки.
4.2. През устата – Под формата на капсули, мечета, шоколад, дъвки, кафе, коктейли, чай,
напитки и др. Понеже минават през храносмилателния тракт, това не е начин за бърза абсорбция. Но пък остават по-дълго време, по-дискретни са за прием и не се усеща вкуса на CBD!
– Начало – от 1 до 2 часа
– Доза – 10 mg CDB е обикновено първоначалната доза (при продукти с пълен спектър)
– Разпространение – от червата, през черния дроб и към кръвообращението
– Продължителност – от 6 до 12 часа
Важно е да се запомни, че е нужно време, за да се усети ефекта на продукта! И не трябва
да се бърза да се вземе втората доза. Достигайки до черния дроб, няколко ензима започват да
видоизменят CBD и THC, като този процес се нарича ефект на първото преминаване (first pass
effect).
Напитки със CBD – чай, кафе, безалкохолни, коктейли…
Кафето и CBD имат противоположни ефекти върху невротрансмитера аденозин! Последният се свързва с А2А рецепторите и намалява нервното напрежение (човек се чувства посънлив). Кофеинът действа като антагонист и блокира аденозина! А CBD забавя обратната
абсорбция на аденозина.
При прием на кафе със CBD, кофеинът засилва релаксиращия ефект на CBD!
Когато се прави чай със CBD, е добре водата да не е много топла, защото така има възможност да се приеме повече канабидиолова киселина (CBDа).
4.3. Инхалиране на CBD – Пушенето или вейпинг (vaping) на CBD са най-бързите и ефективни
начини, за навлизане в организма. Но винаги трябва да се мисли и за белите дробове!
– Начало – от секунди до минути
– Доза – от 50 до 150 mg CDB
– Разпространение – достига незабавно до белите дробове, след това до мозъка и чак след
това в черния дроб, и в кръвообращението
– Продължителност – от 2 до 3 часа
4.3.1. Пушене на CBD – Става въпрос за правени цигари със CBD (prerolls), които съдържат
CBD и THC (по-малко от 0.2%). Бързото начало и кратката продължителност, правят пушенето
на CBD решение при остри проблеми (гадене, безпокойство, някои видове болка и мигрена).
4.3.2. CBD вейпинг – Това е друга възможност за инхалиране на CBD. Основен проблем е, че
този прием може да раздразни белите дробове и да доведе до кашлица, пневмония, ХОББ или
карциноми! Да се избягва приема на CBD екстракти, които съдържат пропилен гликол, полиетилен гликол и Вит.Е ацетат!
4.4. Трансдермално CBD – Трансдермалните лепенки доставят CBD през кожата до кръвообращението. Количеството е постоянно и е за по-дълъг период.
Всяка компания, която предлага трансдермални лепенки със CBD, трябва да предостави доказателства за достатъчна абсорбция!
4.5. Супозитории (анални или вагинални свещички) – Свещичките със CBD са нови продукти
на пазара. В зоната на влагалището и ануса има много CB1 и CB2 рецептори. А също така и
кръвоносни съдове, чрез които съставките на свещичките влизат в кръвообращението.
Аналните супозитории със CBD се използват при анални фисури, хемороиди, болест на Крон,
синдром на раздразненото черво, след операции и др. Вагиналните – при менструални и коремни
болки, ендометриоза, кандидоза, вагинална сухота и др.
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4.6. CBD за локално приложение – Гелове, кремове и балсами със CBD, са много популярни при
мускулни и ставни болки (травми, артрит, артроза). Съдържат още ментол, лидокаин, капсаицин, камфор и др.
– Начало – от секунди до минути
– Доза – не е точно определена
– Разпространение – локално, в зоната на намазване
– Продължителност – няколко часа
При локално приложение, CBD не прониква директно в кръвообращението, но реагира с канабиноидните рецептори в епидермиса. Някои терпени (лимонен и пенетрол) помагат за по-лесното проникване на CBD.
4.6.1. Фитнес облекла, напоени със CBD – Звучи доста модерно, но няма доказателства за
проникването на CBD и за благоприятните ефекти върху мускулите.
4.6.2. CBD продукти за кожа, коса и красота – Със своите противовъзпалителни и имуностимулиращи свойства, CBD повлиява благоприятно акне, псориазис, херпес и дерматит.
CBD шампоани или лосиони могат да се използват при възпален скалп. А с антиоксидантните
си свойства – в анти-ейдж продукти.
4.6.3. Възглавници и матраци, напоени със CBD – Ефектът е съмнителен, както при фитнес
облеклата със CBD.

5. Откъде да купим CBD?
Няма да е преувеличено да се каже, че CBD може да се купи навсякъде! Магазини, бензиностанции, супермаркети, аптеки и….разбира се онлайн!
Но съществуват няколко проблема за обикновения потребител:
– Дори и в САЩ, до 85% от CBD продуктите не отговарят на написаното на етикета
– Много често в продукти, които са обявени като пълен спектър (full spectrum), има само
един канабиноид. В много от продуктите има остатъчни разтворители, тежки метали, пестициди, хербициди, плесени, гъби и др.
С две думи, на пазара има много фалшиви продукти!
5.1. Но основният въпрос остава, откъде да се купи качествено CBD?
Най-краткият отговор е от реномиран производител (който се е доказал през годините)
или негов официален представител! Така ще е сигурно, че продуктите са оригинални!
5.2. След това идва следващият въпрос, какъв продукт да се купи? – Повечето лекари и
експерти съветват да се избере пълен спектър CBD (full spectrum), най-вече заради „антуражния
ефект“ и високата ефективност. Такива са всички продукти на Endoca. Продуктите с широк
спектър и изолатите са втори и трети избор, и не са толкова ефективни (като цената им е
почти сходна).
5.3. Какво да се гледа на етикета?
– Продуктът е с пълен спектър, широк или изолат?
– Колко mg CBD има в цялата опаковка?
– Колко mg CBD има в една капка, капсула или мече?
– Колко mg CBD се взимат на един прием?
– Колко дози има в една опаковка?
– Информация за други канабиноиди, терпени, флавоноиди, оцветители, ароматизатори,
консерванти и др.
– Начин на приложение – ясно и точно написано
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При възможни колебания за продукта, е най-добре да се поиска анализен сертификат! При
отказ да се даде такъв, е добре да се потърси CBD продукт на друга марка.
Бъдете готови да платите за качество! CBD продуктите не са евтини. Но купуването от
реномиран производител или ексклузивен негов представител, е гаранция за високо качество,
и ефективност!
5.4. Какво трябва да се гледа на анализния сертификат? – Важно е тестването да бъде
от независима акредитирана лаборатория! Наличието на QR код на етикета или брошурата,
помага за по-бързото влизане в сайта, и разглеждане на сертификата, преди да се купи продукта.
Сертификатът трябва да съдържа партиден номер, количествата на CBD и THC, нивата на
тежки метали, пестициди и разтворители.

6. Как да се дозират CBD продуктите?
В повечето случаи намирането на правилната доза за всеки човек, отнема време и усилия!
Обикновено на етикетите е написано колко CBD има в една доза, но колко дози са нужни за
един ден, не е ясно.
Количеството CBD, което е нужно за да има ефект, варира от човек до човек. То зависи
от пола (естрогените реагират с ЕКС и засилват ефекта на канабидоидите), възраст (метаболизмът се забавя с годините), тегло, генетика (влияние на CYP ензимите в черния дроб, отговарящи за CBD) и състояние на ЕКС. Например, на някой 5 mg могат да са достатъчни, но за
друг може да са нужни 300 mg CBD! Благодарение на активността на ензима CYP3A4, някои хора
метаболизират по-бавно, а други по-бързо!
Не трябва да се забравя, че високите и ниските дози на CBD, често имат противоположни
ефекти! Затова основното
правило е – започва се с ниска
доза и се покачва бавно (start
low, go slow)!
През 2015 г. израелски
учени доказват, че пълният
спектър CBD e по-ефективен
в ниски дози, има по-широк
терапевтичен потенциал, и
по-малко странични ефекти,
от изолата!
Сублингвалните форми са
ефективни в по-ниски дози, в
сравнение с капсулите (които
минават през храносмилателния тракт и черния дроб).
6.1. Как се започва?
Понякога лекарите, които
работят „канабисна медицина“ препоръчват да се започне с еднократна доза (една капка, една капсула или едно намазване)!
По този начин се подсигурява избягване на евентуалната алергия – сърбеж, уртикария, сърцебиене или разстройство (които са изключително редки). След това се продължава с минимална
доза от 5-10 mg на ден! И постепенно се покачва до постигане на ефект.
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Най-добре е CBD да се приема на гладно! Такъв съвет дават от Endoca, за прием на всички
техни продукти. Може да се приема и по време на хранене (но задължително с мазнини, които
увеличават абсорбцията).
Всъщност приемът на CBD наистина е много индивидуален. Обикновено се започва с начална
доза от 1 до 5 mg, като максималната е 1500 mg/на ден (преди да се усети дискомфорт). При
тежки състояния обаче (напр. карциноми), може да се започне от по-висока доза – 200 до 300
mg/на ден.
Важна е консултация с лекар, преди прием на CBD, най-вече поради възможното му взаимодействие с други лекарства!
6.2. Дозировка при различните приеми
6.2.1. Сублингвално – Бързо и ефективно действие – при болка, безпокойство и безсъние.
В този случай е най-важно да се задържи конопеното масло под езика, за 1 минута или повече, преди да се преглътне! Абсорбцията ще се увеличи, ако преди преглъщането, съдържимото
се разнесе в цялата устна кухина (с помощта на езика).
Не трябва да се забравя, че в 1 ml има 30 капки. Така лесно се смята количеството CBD в
една капка, когато се знае общото количество на CBD в бутилката.
6.2.2. Орално – Лесно се пресмята дневната доза, като на опаковката е написано колко CBD
има в една капсула. Добре е да се приема на гладно или с мазни храни (напр. орехи, сьомга, авокадо, ананас).
6.2.3. Инхалиране – Това е най-бързият начин за абсорбция на CBD (белите дробове са много
добре кръвоснабдени)! Канабиноидите първо отиват до мозъка и след това до черния дроб.
6.2.4. Локално – В този случай CBD не навлиза в кръвообращението, а повлиява канабиноидните рецептори в кожата. Най-често се използва от спортисти (професионални и аматьори)
и страдащи от артрит, фибромиалгия или след травми. (конопен балсам на Endoca)
6.2.5. Чрез свещички – Добре е да се изчака поне 15-20 мин. след вагинално или анално приложение, за да не изтече съдържимото.
6.2.6. Трансдермално – CBD навлизат бавно и постепенно в кръвообращението, като количеството обикновено е постоянно.
6.3. Полезна информация за концентрациите на CBD
Според концентрацията на CBD, продуктите се делят на:
– Слаби – от 100 до 300 mg за опаковка. Подходящи за поддържане баланса на ЕКС и намаляване на стреса. Добри са за начало при хора, които никога не са ползвали CBD.
– Средни – от 500 до 600 mg за опаковка. За да не се прилагат много пъти продукти със
слаба концентрация! При безпокойство, леки форми на безсъние, леки болки или артрит.
– Силни – от 1000 mg и нагоре за опаковка. За сериозни заболявания. Не се препоръчват при
начинаещи!
Капсулите също се делят на слаби (10 mg CBD), средни (50 mg) и силни (100 mg).
Продуктите за локално приложение варират от 250 mg (слаби) до 1000 mg (силни) и повече.
6.4. Някои идеи за намирането на правилната доза CBD?
Това никак не е лесно! Нужни са търпение и последователност.
– Трябва да се експериментира
– Добре е CBD да се приема на гладно или с мазни храни
– Пълният спектър CBD е ефективен в по-ниски дози, в сравнение с широкия спектър и изолата!
– Дози от 300 mg на ден, в продължение на 6 месеца, са без странични ефекти. Същото
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важи и за 1200-1500 mg на ден, за 4 седмици (Mayo Clinic, САЩ)
– В повечето случаи по-високата доза е по-неефективна от ниската!
– По-добре е CBD да се приема през деня, а не през нощта
– Продължителната терапия с ниски дози CBD е за предпочитане, поради дългосрочния невропротективен ефект
– Дозировките при деца и възрастни са различни. Може да е парадоксално, но децата полесно възприемат високи дози!

7. CBD и безопасност
През 2018 г. експертите на СЗО за лекарствена зависимост заявяват:
„CBD се възприема добре и има добър профил за безопасност. Съобщените странични ефекти
се дължат най-вероятно на взаимодействието на CBD и други медикаменти“.
7.1. Странични ефекти на CBD – Te са изключително редки и включват:
– Сухота в устата – потискат се CB рецепторите в слюнчените жлези. Решение е да се
пие вода преди и след прием на CBD
– Понижава кръвното налягане – това е добре, ако пациентът страда от високо кръвно
7.2. CBD и лекарствени взаимодействия – С удължаване продължителността на живота
се увеличава и приема на лекарства. Не трябва да се забравя, че хората в по-напреднала възраст
са големи консуматори на CBD (заради многото специфични заболявания).
Взаимодействията между лекарствата могат да бъдат полезни, но и вредни! CBD само по
себе си не е вреден за организма!
Изолатните форми (при които са нужни по-високи дози) са потенциално по-опасни, при
взаимодействие с други медикаменти. При пушене на CBD или сублингвално приложение, вероятността за взаимодействие с други лекарства е минимална! При прием през устата обаче,
ситуацията е по-различна. Вероятността за взаимодействие в черния дроб, с други лекарства
е значително по-голяма.
Някои лекарства като такива за кръвно налягане, кортикостероиди, антидепресанти и имуносупресори, се конкурират със CBD за чернодробните ензими цитохром P450 и CYP34A4! Това
може да удължи тяхното действие, което не е желателно за пациентите.
7.3. CBD при бременни – CBD няма мутагенен или тератогенен ефект! Но може
ли да се ползва при бременни? Краткият отговор е НЕ! Наистина няма доказателства за увреждащи странични ефекти на CBD (както за алкохола и цигарите), но за по-голяма
безопасност на плода, не се препоръчва прием на CBD от бременни!
7.4. CBD при хора в напреднала възраст – 20% от американците над 50 годишна възраст,
приемат редовно CBD. На първо място, на тази възраст трябва да се избягват нежелани лекарствени реакции. Затова е задължителна консултацията с лекар!
Понякога се налага да се спрат останалите обезболяващи, сънотворни или антидепресанти.
7.5. CBD при деца – При болни деца, чиято ЕКС не функционира правилно, CBD е алтернатива.
Но трябва да се дава в ниска доза, съобразена с възрастта и теглото на детето.
7.6. CBD при спортисти – Професионални спортисти и аматьори масово използват CBD в
различни форми – гелове, масла, лосиони, капсули и др.
Така те се възстановяват много по-бързо след натоварвания или травми! И се избягва използването с години на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС). Последните

22

са известни с множеството си странични ефекти върху червата и бъбреците, и най-вече увреждането на черния дроб.
Например в Германия, годишно умират повече хора, които с години са използвали НСПВС, в
сравнение със зависими от хероин!
Спортистите харесват CBD поради силно изразения противовъзпалителен ефект и подобряването на съня. Не трябва да се забравя, че ниските дози енергизират, а високите найчесто приспиват!

8. CBD във ветеринарната медицина
Всички гръбначни животни имат ЕКС! Тази на кучетата и котките е много подобна на ЕКС
при хората. Важно е да се отбележи, че в мозъка на кучетата концентрацията на канабиноидни
рецептори, е много по-голяма от тази при хората! Това има голяма значение за да се избегне
„свръхдозирането“ при кучетата, което е опасно за тях!
CBD при домашни любимци се прилага най-често за намаляване на болката (напр. при артрит). При кучета с остеоартрит, доза от 1-2 mg/kg, води до значително намаление на болката
(без странични ефекти).
При котките дозата трябва да е в пъти по-малка, в сравнение с тази при кучетата! Котките много по-трудно възприемат приема на CBD през устата и затова е по-добре да се добавя
към храната.
Във ветеринарната медицина CBD се препоръчва най-често при болка, безпокойство, припадъци, възпаления и карциноми.
8.1. Кои са най-подходящите продукти със CBD за животни? – Обикновено те са под формата на масла или бисквитки. Освен за кучета и котки, има и такива за коне, птици и др.
При CBD за животни важи същото правило, като при хората – да се купуват продукти с
анализен сертификат и GMP! Пълният спектър CBD е за предпочитане, заради антуражния
ефект. Първи избор са биосертифицираните продукти, поради по-добрата изчистеност.
Трябва също така да се внимава за взаимодействия с други лекарства.
8.2. Дозировка за животни при болка – Както и при хората, трябва да се започне с ниска
доза (напр. 1-2 пъти по 1-5 mg на ден) и след това плавно да се покачи при нужда (след седмица).
Много често ниските дози са достатъчни.

РЕЧНИК
1. Aнализен сертификат – показва съдържанието в конкретната партида на CBD, THC, CBN,
CBG и други канабиноиди, терпени, флавоноиди, пестициди, тежки метали и др.
2. Антураж ефект – известен още като „ансамбъл ефект“ (от френски – ефект на обкръжението) и се отнася за начина по който по-големият
брой съставки в един продукт, засилват взаимно
ефективността си. Пример за това е пълният
спектър CBD (full spectrum CBD), в който CBD и THC
си взаимодействат с останалите канабиноиди,
терпени и флавоноиди, за по-добра ефективност
(отколкото ако са поотделно).

3. Бифазен ефект – ниските и високите дози
могат да предизвикат противоположни ефекти.
4. Ендоканабиноиди – молекули, които се произвеждат в тялото на всеки човек, свързват се с
канабиноидните рецептори и ги активират (тип
ключ-ключалка). Двата най-добре проучени едноканабиноида са 2-арахидоноилглицерол и анандамид.
5. Ендоканабиноидна система (ЕКС) – играе
важна роля за правилното функциониране на мозъка,
имунната система и поддържане на баланса в организма. Дисфункцията на ЕКС води до появата на редица заболявания.
6. Ендоканабиниден дефицит (ЕКД) – състоя-
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ние при което ЕКС е в дисбаланс и настъпва някакво
заболяване.
7. Екстракция – начин на извличане на CBD и
останалите съставки от канабиса. Има различни
техники за това – с CO2, хидрокарбони или етанол.
8. Широк спектър CBD – това са масла от канабис, които не съдържат THC.
9. Канабигерол – научно наименование на CBG.
Фитоканабиноид, който се среща в канабиса и се
използва като болкоуспокояващ, противовъзпалителен, за стимулиране на костния растеж и антидепресант.
10. Канабидиол – научно наименование на CBD.
Среща се в екстракти от канабис, които имат широко приложение при безпокойство, възпаление,
стрес, безсъние и др.
11. Канабис – семейство цъфтящи растения,
които съдържат CBD и THC (в различни концентрации).
12. Коноп – канабис, който съдържа до 0.2% THC
13. Марихуана – цветове от растението канабис, в които има повече от 0.2% THC
14. Масло от конопено семе – извлича се от семената на конопа. Богато е на протеини и Омега 3
и 6 мастни киселини, но не съдържа CBD, THC и
други канабиноиди.
15. Метаболитни ензими – протеини, които
ускоряват химичните реакции. Те участват в
създаването на ендоканабиноидите и в разрушаването им, след като са приключили техните задачи.
16. Нанотехнология – процес, който позволява
на производителите, да създадат водноразтворим
вариант на CBD и да се използва за напитки.
17. Пълен спектър CBD (Full spectrum CBD) – понякога се нарича „цяло растение“ (whole plant) и означава, че съдържа CBD, THC (под 0.2%), всички
останали канабиноиди, терпени и флавоноиди. Това
е най-активната форма на CBD! Такива са всички
продукти на Endoca!
18. Рецептори – вид нервни клетки, които реагират на допир, натиск, горчиво, сладко, топло,
студено и др. Има и CB1, и CB2 рецептори, които
са част от ЕКС. Те са в мозъка, централната
нервна система и много други органи.
19. Смола – вискозна течност, съставена от
терпени, която се отделя от някои растения. При
канабиса се открива най-вече в цветовете и много
по-малко в листата.
20. Сублингвален – за поставяне под езика. Сублингвалното приложение на CBD e един от найбързите и ефективни начини за достигане до
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кръвообращението.
21. Терпени – ароматни молекули, които се изпаряват лесно и придават силна миризма. Терпените
имат силно изразени терапевтични свойства и помагат на CBD, и THC, да преминат лесно кръвномозъчната бариера.
22. Тетрахидроканабинол – научно наименование
на THC. Съставка на канабиса, която предизвиква
еуфория и „напушване“. Но също така има и ясно изразени терапевтични свойства.
23. Тинктура – концентриран билков екстракт.
CBD често се приема под тази форма.
24. Транспортни молекули – протеини, които
служат като совалки за ендоканабиноидите, за да
могат да бъдат пренесени до всяка част на тялото.
25. Трихоми – фини, подобни на гъба образувания,
които се намират в цветовете на канабиса. В тях
се произвеждат и се съхраняват канабиноидите.
26. Фармакопея – част от медицината, която
изучава лекарствата (идентичност, ефективност,
качество, чистота) в различните държави.
27. CBDа – канабидиолова киселина, която е прекурсор на CBD и се среща в суровите масла (raw
hemp oils) на Endoca. След нагряване (до 80-100 С) и
декарбоксилиране се превръща в CBD. CBDа е по-активна при някои заболявания от CBD и THC.
28. CBD дестилат – коктейл от различни изолати и може да съдържа до 80% CBD.
29. CBD изолат – съдържа само CBD и никакви
други съставки от растението. Няма антуражен
ефект!
30. CYP ензим – група ензими в черния дроб (Цитохром P450), които метаболизират лекарствата,
CBD, THC и други канабиноиди.
31. Epidiolex – лекарство на базата на CBD,
което е одобрено в САЩ от FDA, за лечение на някои
видове детска епилепсия.
32. Sativex – лекарство под формата на спрей,
съдържащо почти равни количества CBD и THC.

