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WSTĘP
Co jakiś czas można usłyszeć, że CBD stał się modny. Nie podoba
mi się tu słowo „modny”, bo szybko rosnąca popularność kanna
bidiolu nie jest kwestią przelotnych mód – to wynik naszej coraz
większej wiedzy oraz pozytywnych doświadczeń kolejnych tysięcy
chorych.
Można też co jakiś czas usłyszeć, że THC jest do rozrywki, a CBD
do leczenia się. Otóż nie, THC również jest „do leczenia się”. Tyle
że wciąż panująca na świecie narkofobia powoduje, że chorzy mają
bardzo ograniczony do niego dostęp, a uzyskanie finansowania na
dobre badania jest wielokrotnie trudniejsze niż w przypadku sub
stancji o wiele mniej zestygmatyzowanych. Jeśli jednak chodzi o CBD
to owszem, niewątpliwie ma on właściwości lecznicze, o czym – mam
wielką nadzieję – będą przekonani wszyscy Czytelnicy po zakończe
niu lektury. Taki właśnie przyświecał mi cel. Chcę pokazać, co już
wiemy o działaniu kannabidiolu i czego jeszcze nie wiemy, a wie
dzieć zdecydowanie powinniśmy.
Największym moim problemem podczas pisania tej książki było
chyba to, że niemal codziennie są publikowane wyniki nowych ba
dań. Nasza wiedza o CBD rośnie w ogromnym tempie. W 2017
opublikowano na jego temat 516 prac, a tylko przez pierwszych 5
miesięcy 2018 już 313. Dla autora to niezbyt komfortowa sytuacja,
bo zdaje sobie sprawę, że miesiąc po postawieniu ostatniej kropki
niektóre fragmenty książki mogą już być nieaktualne… Ale z dru
giej strony jednak jest optymistyczne, że coraz lepiej poznajemy
bardzo różnorodne, wielotorowe oddziaływanie kannabidiolu na
nasze organizmy i że jego stosowanie w różnych chorobach może
być coraz mniej intuicyjne, a coraz bardziej oparte na wiedzy.

Wstęp

7

Rozdział 2.2. Zawartość CBD w konopiach
Znanych jest wiele setek (a zapewne ponad tysiąc) odmian konopi.
Niektóre produkują dużo nasion, u innych większa część energii jest
przeznaczana na produkcję silnej włóknistej łodygi, a jeszcze inne
charakteryzują się dużą ilością żywicy pełnej kannabinoidów,
terpenów i innych związków. I choć prawdą jest spotykane często
twierdzenie, że konopie przemysłowe zawierają dużo CBD, to jednak
„dużo” odnosi się tu do zawartości względnej: w takich konopiach
jest relatywnie sporo CBD, ale w porównaniu do innych fitokannabi
noidów. Bo jeśli chodzi o zawartość bezwzględną, to zdecydowanie
bogatsze bywają odmiany żywiczne (szczegóły w dalszej części tego
rozdziału). Oczywiście, większość spośród nich jest uprawiana po
to, by dostarczyć suszu dla odurzania się (czyli w ich uprawie chodzi
o maksymalizację zawartości THC), ale w pewnej części odmian oba
te kannabinoidy występują w zbliżonych ilościach, a w niektórych
wręcz dominuje CBD. Właśnie dlatego kannabidiol powinien być
pozyskiwany z odmian żywicznych (tych CBDrich), nie z konopi
przemysłowych. Wydajność takiego procesu jest kilkakrotnie wyż
sza (proporcjonalnie do zawartości CBD w obu tych rodzajach
konopi), a dodatkowo kilkakrotnie niższe jest niebezpieczeństwo
wyekstrahowania z suszu różnego rodzaju zanieczyszczeń chemicz
nych znajdujących się w glebie – pamiętajmy, że konopie mają
właściwości oczyszczania gleby z toksyn, wykorzystywane czasami
w procesach rekultywacji terenów poprzemysłowych.
Badania amerykańskiej organizacji CBD Project pokazały, że zanim
rozpowszechniła się wiedza o prozdrowotnych właściwościach CBD,
jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, w kalifornijskiej marihu
anie uprawianej na potrzeby lecznicze bogata w CBD (czyli, według
przyjętego przez autorów kryterium, zawierająca w suszu minimum
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4% kannabidiolu) była zaledwie jedna próbka na około 600 (16. Obec
nie częstotliwość występowania odmian CBDrich bez wątpienia
wzrosła, bo w związku z zapotrzebowaniem na kannabidiol są one
uprawiane świadomie. Początkowo celem hodowców było uzyskanie
stabilnych genetycznie odmian o zrównoważonej zawartości obu
głównych fitokannabinoidów (THC:CBD 1:1), oferujących chorym
korzyści terapeutyczne zupełnie bez haju lub z hajem bardzo
ograniczonym. Są jednak sytuacje, gdy jakakolwiek obecność THC
może być niepożądana, więc następnym wyzwaniem były odmiany
o znacznej zawartości CBD i niewielkiej (<1%) THC. Udało się:
współczesne techniki uprawowe pozwoliły na wyhodowanie wielu od
mian, w których jest aż kilkanaście procent CBDa/CBD, co stanowi
ponad 90% wszystkich występujących w roślinie kannabinoidów (45.
Analizy wykazały, że brak CBD w marihuanie nie jest zjawiskiem
ograniczającym się do świata zachodniego: jedynie śladowe iloś
ci kannabidiolu stwierdzono w próbkach marihuany z Kenii, Zambii,
RPA i Tajlandii. Natomiast sporo było go w próbkach haszyszu po
chodzących z Nepalu, Afganistanu, Maroka, Pakistanu i Libanu (46 (47.
Powstaje uzasadnione pytanie: czy zawartość CBD, THC i innych
kannabinoidów można będzie dowolnie zwiększać w miarę rozwoju
technik uprawy. Wydaje się, że nie, że uzyskiwane obecnie rekordo
we poziomy THC (nieco ponad 30%) i CBD (nieco ponad 20%) są
bliskie biologicznych maksimów wynikających z faktu, że kannabi
noidy są produkowane przy wykorzystaniu innych substancji nie
zbędnych roślinie do przeżycia (48.

Odmiany konopi będące u nas źródłem CBD nie mogą zawierać
więcej niż 0,2% THC w suchej masie – wynika to z postanowień
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. (Podobny, absurdalnie niski
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poziom przewidują ustawodawstwa wielu innych krajów.) W rejes
trze prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych figuruje 8 polskich odmian konopi. W specyfi
kacji można przeczytać, że charakteryzuje je „zawartość THC (tetra
hydrocannabinol) nieprzekraczająca 0,2%”, nie podano natomiast,
ile jest CBD. Z informacji, jakie uzyskałem w poznańskim Instytucie
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wynika, że zawartość
kannabidiolu w polskich konopiach waha się w przedziale 0,05 –
2,5% (czasami dochodząc do 3%). W pewnych rosnących w Turcji
odmianach stwierdzono średnią zawartość 4,5% CBD, a pojedyncze
rośliny miały nawet do 7% (CBD stanowił tam 95% wszystkich
kannabinoidów) (49. Ale to są wyjątki, zazwyczaj 2% to już dosyć
sporo. Gdy jednak zniesiemy ograniczenie zawartości THC, obraz
będzie wyglądał zupełnie inaczej… Poniżej chciałbym wymienić
kilka odmian charakteryzujących się wysoką zawartością CBD,
o których najczęściej wspomina się w literaturze (50. W charakte
rystyce odmian podaje się zarówno zawartość CBD, jak i THC, albo
stosunek CBD:THC. Należy jednak pamiętać, że podane tu dane
muszą być traktowane orientacyjnie, nie tylko dlatego, że konkretne
wielkości zależą od warunków uprawy (pisałem o tym wcześniej),
ale także (a może głównie) dlatego, że na rynku spotykane są od
miany (nasiona) o tej samej nazwie, ale pochodzące od różnych
dostawców i na skutek różnych warunków, w jakich były rozwijane,
różniące się charakterystyką genetyczną.
Cannatonic

Pochodzi z Hiszpanii, jedna z pierwszych odmian CBDrich o stosun
ku CBD:THC 1:1 lub więcej. Poziom CBD wynosi zazwyczaj 68%,
ale wyhodowano też pododmianę („Cannatonic c6”) o zawartości CBD
ponad 23%. Jeśli chodzi o THC, to w tej odmianie rzadko jest go
więcej niż 6%.

2.2. Zawartość CBD w konopiach

25

AC/DC

Skrzyżowanie Cannatonic z odmianami typu ruderalis (niewielkie
rozmiarami i niskożywiczne konopie pochodzące z Azji Środkowej).
Charakteryzuje się bardzo wysokim stosunkiem CBD:THC, docho
dzącym nawet do 20:1. Zawartość CBD sięga 19%.
Sour Tsunami

Zawiłości genetyki powodują, że charakterystykę tej odmiany przed
stawia takie oto stwierdzenie: „istnieje 25% prawdopodobieństwo,
że wyrosła z nasion roślina będzie zawierała 1011% CBD i 67%
THC”.
Harlequin

Ta odmiana charakteryzuje się stabilnym stosunkiem CBD:THC
5:2. (To właśnie jej skomplikowany rodowód przedstawiłem na za
kończenie poprzedniego rozdziału.) Zawartość CBD sięga tu 17%,
THC – ok. 6,5%.
Haleigh’s Hope

Odmiana nazwana na cześć chorej na porażenie mózgowe i padacz
kę dziewczynki o imieniu Haleigh. Charakteryzuje się bardzo wyso
kim stosunkiem CBD:THC wynoszącym 24:1 (CBD 24%, THC 1%).
Avidekel

Ta odmiana (znana też jako „Klon 202”) pochodzi z Izraela. Została
wyhodowana przez Tikun Olam – jedną z 8 firm posiadających ze
zwolenie tamtejszego rządu na uprawę i dystrybucję marihuany do
celów medycznych. Zawartość CBD wynosi ok. 18%, zawartość THC
jest na poziomie 1%.
Charlotte’s Web

To chyba najbardziej znana medialnie odmiana. Wyhodowana w Ko
lorado dla (i nazwana na cześć) chorej na lekooporną padaczkę
Charlotte Figi. Zawartość CBD wynosi 1520%, zawartość THC jest
niższa niż 0,3%, dzięki czemu rośliny tej odmiany mogą być upra
wiane legalnie jako konopie przemysłowe w całych Stanach Zjedno
czonych (według prawa federalnego granicą pomiędzy legalnymi
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konopiami i nielegalną marihuaną jest właśnie poziom 0,3% THC).
Jak wspomniałem, odmian bogatych w CBD jest już sporo, o czym
można się przekonać choćby na stronach internetowych sklepów
sprzedających nasiona marihuany. Inne odmiany spotykane w lite
raturze przedmiotu i warte moim zdaniem przynajmniej wymie
nienia, to Dinamed (1014% CBD, minimum 10:1, nawet do 20:1),
Ringo's Gift (20% CBD, 24:1), CBD Therapy (810% CBD, 20:1+),
Omrita Rx3 (18% CBD, 3:2), Jamaican Lion (813% CBD, 1:1).
Najwyższą zawartość CBD, o jakiej słyszałem, miał Cannatonic #4:
22,44% (51, a najwyższy znany mi stosunek CBD:THC to 34:1 (od
miana Katelyn Faith (52).
O znaczeniu, jakie zdobyły sobie na rynku odmiany marihuany boga
te w CBD może świadczyć fakt, że w corocznym konkursie Cannabis
Cup organizowanym przez prestiżowy, ukazujący się od 1974 mari
huanowy magazyn High Times zainaugurowano kilka lat temu ka
tegorię kwiatów i koncentratów CBDrich.
Odmianę o stosunku 1:1 wprowadziła do produkcji jedyna w całych
Stanach całkowicie legalna uprawa marihuany: kontrolowana przez
władze federalne placówka działająca na Uniwersytecie Missisipi (53.
Z kolei najważniejsze legalne europejskie źródło marihuany do ce
lów medycznych, holenderska firma Bedrocan, ma w swojej ofercie
dwie interesujące nas tu odmiany: Bediol (6,3% THC / 8% CBD) oraz
Bedrolite (<1% THC / 9% CBD).

Wszystkie podawane powyżej informacje dotyczące procentowej
zawartości CBD odnosiły się do (wysuszonych) kwiatostanów. Dla
THC byłoby to oczywiste, bo zawartość tego kannabinoidu maleje wraz
z przesuwaniem się w dół rośliny: najwięcej jest go w znajdujących
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się na czubku kwiatach, mniej w przylegających do nich małych
listkach (zwanych „przytopowymi”), jeszcze mniej w rosnących nisko
dużych liściach („wachlarzowych”) i w dolnych odcinkach łodygi,
a w korzeniach nie ma go wcale. Ale czy tak samo jest z CBD?
W internecie można spotkać doniesienia o dużej zawartości CBD
w korzeniach konopi (54 (55. Jednak analiza różnych części roślin
używanych przez GW Pharmaceuticals do produkcji leku Sativex
(mająca o wiele wyższą wiarygodność naukową) pokazuje zupełnie
inny obraz. Zawartość CBD+CBDa przedstawia się tam następują
co: nasiona i korzenie 0%; łodyga 0,5%; liście 1%; kwiatostany
(dojrzałe, żeńskie, niezapylone) 7,7% (56. Na pierwszy rzut oka
wyniki te zaprzeczają innemu stwierdzeniu, według którego w ko
nopiach przemysłowych 66% CBD znajduje się w liściach (57. Ale
stwierdzenie to odnosi się do czegoś innego: mówi o dystrybucji
całego CBD zawartego w roślinach, nie o koncentracji w poszczegól
nych jej częściach. Wygląda na to, że największą ilość CBD faktycz
nie można uzyskać z liści, ale trzeba by przetworzyć ich bardzo
dużo, o wiele więcej niż kwiatów.

Na koniec nieco arytmetyki. Jak wspominałem w rozdziale 1.1, THC
i CBD to produkty dekarboksylacji kwasów THCa i CBDa. Kwasy te
pojawiają się w roślinie w wyniku przekształceń kwasu kannabige
rolowego (CBGa) dokonywanych przez enzymy (tzw. syntaza THCa
i syntaza CBDa (58). Może się zdarzyć, że ktoś z Czytelników będzie
miał potrzebę dokonania przeliczenia ilości kannabidiolu, jaką można
uzyskać z kwasu. Obliczenia nie są skomplikowane, jeśli zna się za
sadę. Oto ona.
Dekarboksylacja to pozbawienie cząsteczki kwasu tzw. grupy kar
boksylowej. W wyniku tego procesu następuje zamiana CBDa

28

Część 2

w CBD i wydzielenie 1 cząsteczki dwutlenku węgla (C22H30O4 →
C21H30O2 + CO2). A zatem kannabidiol jest lżejszy od kwasu, z któ
rego powstaje i tę różnicę należy uwzględnić w obliczeniach. Od
powiedni współczynnik można wyliczyć, używając np. masy
molowej obu związków: CBDa 358,478 g/mol, CBD 314,469 g/mol.
Z prostego podzielenia tych 2 wielkości wynika, że masa cząsteczki
CBD stanowi 87,7% masy cząsteczki CBDa. Jeśli zatem mamy
preparat zawierający 1 g CBDa, to po przeprowadzeniu dekar
boksylacji uzyskamy 877 mg CBD. Przynajmniej teoretycznie, bo
powyższe wyliczenia zakładają 100% wydajność tego procesu. Z re
guły jednak należy się liczyć z niecałkowitym przekształceniem
postaci kwasowej w postać neutralną i/lub z pewnymi stratami spo
wodowanymi przez sam proces. Dokładna wydajność nie jest
możliwa do wyliczenia (choćby dlatego, że warunki są zawsze
odmienne), ale orientacyjnie przyjmuje się (59, że jest to ok. 75%.
Oznacza to, że z jednego grama CBDa można faktycznie uzyskać
w przybliżeniu 2/3 grama CBD (1 x 0,877 x 0,75).
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