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Abstract: Cannabis (known to users as marijuana, weed, joint, trump, etc.) is used primarily for entertainment 

purposes. The main substance that causes the psychoactive effect of marijuana is tetrahydrocannabinol (THC). 

THC toxicity mainly affects short-term memory. 

The aim of the present work is the interpretation of the data for Bulgaria for the period 2012 - 2020 regarding the 

use of marijuana among the population and the appropriate analytical methods used for analysis of 

tetrahydrocannabinol in biological media. 

Some factors influencing the use of marijuana in Bulgaria in different age groups, as well as the health effects of 
its use are considered. 

Given the rapid metabolism and excretion of THC, combinations of immunoassay and chromatographic methods 

are most suitable. 
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Въведение 

анабисът, известен също като марихуана или трева, е използван предимно за 

медицински и развлекателни цели. Основният компонент, имащ заслуга за 

психоактивното действие на марихуаната е тетрахидроканабинол (ТНС). 

Действието на ТНС е свързано с влияние върху психиката. Според употребяващите, 

„тревата“ има успокояващо действие и им помага да се справят със стреса; позволява 

възприемането по различен начин на музика и други изкуства. Консумацията на марихуана 

през годините я прави най-често използваното наркотично средство днес. Марихуаната е 

легализирана в някои щати на САЩ за употреба при химиотерапия, за намаляване на болката и 

стимулиране на апетита при онкоболни пациенти.  

Токсичността на ТНС засяга предимно частите на мозъка, отговорни за паметта. 

Независимо от различните пътищата на проникване на веществото в организма, то попада в 

кръвния ток и от там – в мозъка. След метаболизиране в черния дроб THC се отделя основно 

чрез фекалиите, чрез жлъчния секрет и с урината. Предизвикателството пред аналитиците за 

К 
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количествено определяне на тетрахидроканабинол в човешкия организъм е установяването на 

подходящ метод за анализ в различни биологични среди (кръв, урина, фекалии и др.). Предвид 

бързия метаболизъм и екскреция на веществото, за най-подходящи са определени комбинации 

от имуноанализ и хроматографски методи с мас-детекция за изследване на 

тетрахидроканабинол.  

Марихуана – обща характеристика 

Марихуана се наричат изсушените женски съцветия на някои сортове коноп (Cannabis) 

(Фиг. 1). Родината на конопа е Китай, а по-късно е пренесен в Индия. Според определението на 

Международната конвенция от 1961 г. „канабисът“ представлява цъфтящите върхове на 

растението, от които е извлечена смола. Растението има различни разновидности с множество 

биологични, химически и/ или морфологични различия [4].  

Марихуаната обикновено е зелена на цвят, но в зависимост от различни фактори като 

сорта на растението, условията на отглеждане, начините на приготвяне и съхранение може да 

бъде оцветена в различни оттенъци на сиво, кафяво или лилаво. Има специфичен мирис, който 

се определя от съдържащите се в нея терпени и може да се опише като наподобяващ мента, 

лимонова кора, борова смола и сено.  

 
Фигура 1. Индийски коноп (Cannabis indica) 

От 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Illustration_Cannabis_sativa0.j
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Химичен състав на марихуаната 

 
Фигура 2. Марихуана 

От https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Marijuana_Buds.jpg 

 

Растението съдържа около 60 вещества със сходна химична структура и различна 

активност, наречени канабиноиди. Канабиноидите, които се съдържат в съцветията на 

марихуаната са отговорни за действието й върху човешката психика. С най-важно значение 

относно ефекта върху човешкото здраве е тетрахидроканабинолът (THC), чието съдържание 

варира от 0,2% до 21% в зависимост от сорта коноп и климата, в който растението е израсло 

(при по-горещ и сух климат съдържанието на канабиноиди е по-високо).  

Цел на настоящата работа е да интерпретира актуалните данни за България относно 

потреблението на марихуана сред населението и разгледа аналитичните методи, използвани за 

анализ на тетрахидроканабинол в биологични среди. 

Тетрахидроканабинол – характеристика, физико-химични свойства, приложение 

Тетрахидроканабинолът (THC) (CAS № 1972-08-3) (Фиг. 3) е един от канабиноидите, 

идентифициран в марихуаната. Химическата му формула (C21H30O2) описва различни негови 

изомери [21], но терминът THC обикновено се отнася до Delta-9-THC изомера с химично 

наименование (-) - транс -Δ⁹-тетрахидроканабинол. 

 
Фигура 3. Химическа структура на Δ9-тетрахидроканабинол (THC) 

 

THC е изолиран от хашиш (продукт от преработката на канабисовото растение) и 

структурата му е изяснена чрез синтез през 1964 г. [12, 15]. Тетрахидроканабинолът в чистата 

си форма е прозрачно и твърдо вещество при ниски температури, а при нагряване се превръща 

в течност с висок вискозитет. THC е ароматен терпен (липид, производен на 5С изопрен). 

Поради наличието на основно хидрофобни групи в молекулната си структура 

тертахидроканабинолът има изключително ниска разтворимост във вода и висока разтворимост 

в органични разтворители като алкохол [13]. 

В растението канабис THC се среща главно като тетрахидроканабинолова киселина 

(THCA, THC-COOH). По синтетичен път THC се получава по следната схема: при реакция 

между геранил пирофосфат (GPP) и оливетолова киселина, катализирана от ензим (Geranyl 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Marijuana_Buds.jpg
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transferase), като междинен продукт се получава канабигеролова киселина (CBGA), която след 

ензимно циклизиране води до получаване ТНСА. В последствие THCA се декарбоксилира до 

получаването на THC (Фиг. 4) [7]. 

 
Фигура 4. Получаване на Δ9-ТНС [7] 

 

THC намира приложение в медицината като т.нар. медицински канабис. От проведено 

изследване на въздействието на медицинския канабис върху здравето има последователни 

доказателства, че помага при хронична болка и мускулни спазми [16]. Други негови 

приписвани „ползи“ предполагат намаляване на гаденето по време на химиотерапия, 

подобряване на апетита при ХИВ/СПИН, подобряване на съня и подобряване на тикове при 

синдрома на Турет [25]. Препоръчва се и при анорексия, артрит, глаукома [18] и мигрена [20]. 

Чистота на активното вещество (ТНС) в канабисовата трева 

Данните от Националния институт по криминалистика – МВР [3] за чистотата на проби 

от иззети вещества за периода 2005 – 2020 г. (фиг. 5) показват увеличаване на средната 

стойност на процентното съдържание на активното вещество (ТНС) в канабисовата трева. Това 

ясно се наблюдава след 2013 г., когато най-високата средна стойност е 13,10%, отчетена за 2014 

г. През следващите годни има лек спад в чистотата на активното вещество, като за 2020 г. 

процентното съдържание е 10,38%. 
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Фигура 5. Средно процентно съдържание на Δ9-тетрахидроканабинол  

в проби канабис - трева 

Източник: Национален институт по криминалистика – МВР 

 

Начини на употреба на марихуана 

Употребата на марихуана от човека може да бъде по различни начини: 

 чрез пушене под формата на самоделно свити цигари (джойнт, масур, конус) или в 

различни приспособления – лули, бонгове, наргилета; 

 чрез използване на изпарител, който нагрява марихуаната до 165 – 190 °C, позволявайки 

на активното вещество да се отдели в пара, без да изгаря самия продукт; 

 чрез консумация на чай от канабис, съдържащ малки количества THC; 

 чрез консумация на храни с канабис – канабисът може да се добави като съставка към 

широк кръг от храни. Ефектите при орален прием се проявяват по-бавно в сравнение с 

пушенето, но обикновено са по-продължителни. 

 

Фактори, оказващи влияние на употребата на марихуана в България 

 Един от основните фактори за нарастването на потреблението на марихуана е 

сравнително ниската цена на улично ниво от 10 лв. за 1 грам. Това прави канабиса 

изключително достъпен както при учениците, така и сред общото население. Данните от 

Националния фокусен център за наркотици и наркомании показват, че минималната средна 

цена на грам канабис е 10,54 лв., а максималната средна цена за грам е 19,71 лв. [3]. Най-

употребяваното наркотично вещество в България е канабиса, като през 2005 г. - 4,4% от 

населението на възраст 15-64 г. са го употребявали поне веднъж в живота си, а през 2020 г. този 

относителен дял е 8,7% [1, 2]. 

 Възрастта е също фактор, оказващ влияние върху потреблението на канабис. Лицата 

прибягващи до употреба на марихуана го прявят предимно за развлекателна цел. Обикновенно 

ефектите са еуфория, повишено чувство за хумор, креативно мислене, повишавне на 

самочувствието.  
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Фигура 6. Употребата на канабис поне един път през живота 

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании 

 

Употребата на канабис поне един път през живота е представено на фиг. 6. Съгласно 

данните на Националния фокусен център за наркотици и наркомании към НЦОЗА за периода 

2012 – 2020 г. за възрастовия диапазон от 15 до 64 години, консумацията на канабис поне един 

път през живота е нараснала от 7,5% за 2012 г., на 8,3% за 2016 г. до 8,7% за 2020 г. При лица 

от 15 до 34 годишна възраст, употребявали канабис поне веднъж през живота си, 

потреблението за 2012 г. е 15,6%, за 2016 г. е нараснало до 18,5%, а данните за 2020 г. показват 

лек спад в потреблението 17,95% [1, 2]. 

Две проучвания относно неблагоприятните последици от употребата на канабис в 

зависимост от възрастта [22] показват, че канабисът има значително негативно въздействие от 

една страна върху юношите (14–15 години), които употребяват наркотици за първи път през 

живота си. От друга страна е проведено проучване сред по-възрастните (20–21 години), 

употребявали тежки канабиси, като е установено, че те са малко засегнати от дългосрочната 

употреба на наркотици, когато са оценени няколко десетилетия след прекратяването на 

употребата. Непосредствените ефекти от употребата на канабис върху младите хора са 

влиянието върху психичното здраве и психосоциалното развитие. През този период започва 

ранната употреба на канабис и преминаването й към редовна (поне седмично). 

Здравни последствия от експозиция с марихуана 

Употребата на марихуана нарушава краткосрочната памет, уменията за внимание, 

индуцира дефицити в математическите умения и словесното изразяване. Дълготрайни 

дефицити на краткосрочна памет, зависими от канабиса и остатъчни невропсихологични 

ефекти продължават дори след въздържание [8].  

Употребата на тетрахидроканабинол (основно под формата на пушене на марихуана) 

води до разнообразни психотропни и соматични ефекти, които индивидуално могат сериозно 

да варират. Психоактивните ефекти са отпускане, летаргия, параноя и чувство на страх, също 

еуфория, чувство за хумор, повишено чувство на себевъзприятие, креативно и философско 

мислене, усилване на либидото. Ефектът на THC върху телесните функции са – тахикардия 

(сърцебиене) и хипотония, които отслабват при хронична употреба, зачервяване на очите (чрез 

дилатация на артериолите на конюктивата), потискане на слюноотделянето и стимулиране на 

чувството на глад. Психоактивните ефекти обикновено продължават 4 - 6 часа, докато ефекта 

върху апетита може да продължи до 24 часа.  

Тетрахидроканабинолът (THC) прониква в организма по орален, локален, трансдермален, 

сублингвален и инхалаторен път. Установено е, че най-често се приема от човек по 
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инхалаторен път чрез пушене. Транспортът на веществото в организма през клетъчната 

мембрана се осъществява чрез проста дифузия. Така след свързване с плазма-протеините 

(поради изкючителната хидрофобност на молекулата) се транспортира до централната нервна 

система. Именно там THC проявява фармакологичния си ефект като частичен агонист на CB1-

рецепторите на ендоканабиноидната система. Тетрахидроканабинолът се абсорбира в кръвта и 

преминава към мозъка, прикрепвайки се към естествените ендоканабиноидни рецептори, 

разположени в мозъчната кора, малкия мозък и базалните ганглии. Това са частите на мозъка, 

отговорни за мисленето, паметта, удоволствието, координацията и движението [24]. След 

метаболизиране в черния дроб THC се отделя основно чрез фекалиите, урината и в жлъчния 

секрет. Метаболитите на тетрахидроканабинола могат да бъдат открити в организма до 5 – 6 

седмици след инициален прием, а със специални методи, като изследването на мастната тъкан 

или косата, може да бъде и доказана и години след употреба.  

Проучване показва до 9000 mg/kg THC за кучета и маймуни без никакви летални ефекти. 

THC има ниска токсичност. Определената LD50 при опитните плъхове е 42 mg/kg при 

инхалиране. Изледването показва, че 72 часа след прием на доза до 3600 mg/kg някои от 

плъховете умират [23]. 

Доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) 

за 2020 г. относно създаването на цялостна рамка за мониторинг и оценка на промените в 

политиките за канабис [11] поставя някои въпроси, свързани с потенциалните цели на 

промяната на политиката за канабиса и показателите за оценка. Една от посочените цели е 

насърчаване на общественото здраве, като са разгледани позициите както на привържениците, 

така и на противниците на промяната в политиката за канабиса на европейско равнище. Тъй 

като дискусиите относно политиката за канабис се засилват политиците са в позиция да се 

поучат от опита за реформата, която се прилага в САЩ. 

Привържениците на реформата смятат, че продуктите на основата на канабис ще станат 

достъпни за медицински цели, ще бъдат позволени повече изследвания за лекарствените ползи, 

ще се намали достъпът и потреблението на младите хора, ще се минимизират замърсителите и 

ще се осигури качеството на продукта, ще се предложи повече информация за потребителите 

относно силата на въздействие и вредите, ще бъде подобрена точността при дозиране, ще се 

улесни говоренето за проблеми, свързани с канабис, ще се намали употребата на други 

потенциално по-опасни продукти (алкохол, опиоиди). 

Противниците на реформата смятат, че ще нарастне разпространението, ще се намали 

цената, което ще доведе до увеливане на достъпа до нови продукти, което от своя страна би 

примамило млади и нови потребители, ще се увеличи пристрастяването, ще се насърчи 

експериментирането и употребата на други наркотици, ще се нормализира употребата на 

наркотици и потенциално ще има повторно нормализиране на употребата на тютюн. 

Таблица 1 разглежда здравеопазването като един от потенциалните показатели, които 

могат да бъдат използвани за мониторинг и оценка на въздействието на легализацията на 

канабиса върху конкретни цели на политиката [11]. Данните, използвани за оценка на 

промените в политиката за канабиса са предимно от общи проучвания на населението (GPS), 

училищни и медицински проучвания, доброволно лечение, прием в спешно отделение (ED), 

хоспитализиране, интервюта със селективни популации (Психични и поведенчески 

разстройства, дължащи се на употребата на канабиноиди - CUD), някои web-базирани 

проучвания относно консумираното количество канабис, проучвания на ключови групи 

потребители, бази данни за болници, застрахователни искове, данни от агенции за образование 

и заетост, стандартизирани резултати от тестване в средни училища или гимназии, както и 

данни от тестване на служители за наркотици. 
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Таблица 1. Здравеопазването като показател за наблюдение и оценка на изпълнението на 

промените в политиката за канабис 

Променливи Последици за оценка на политиките 

Разпространение Годишните и месечните нива на разпространение при възрастните се очаква да се 

увеличат с либерализацията на канабиса като здравните последици от това са 

неясни. Ефектът от легализацията върху степента на разпространение при 
младежта също е неясен. Той би могъл да се увеличи, както се очаква при 

възрастните, но би могъл и да намалее, ако регулираният пазар затруднява 

достъпа на младите хора до канабис. Необходима е повече информация за 

честотата на употреба, начина на приложение и консумирания продукт, за да се 

разберат напълно потенциалните въздействия върху здравето от промените в 

степента на разпространение. 

Честота Ако политиките за либерализация на канабиса увеличат честотата на употреба - 

особено ежедневна / почти ежедневна употреба - тогава има по-големи 

потенциални ефекти върху здравето. Специфичните рискове за здравето зависят 

от демографските данни на потребителската група (млади хора срещу възрастни, 

бременни жени или други рискови потребители), консумираното количество, 

силата на въздействие и канабиноидния профил на консумираните продукти и 

начина на поглъщане.  

Разстройство от 
употребата на 

канабис/ Психични и 

поведенчески 

разстройства, 

дължащи се на 

употребата на 

канабиноиди 

(Cannabis use 

disorder - CUD) 

Степента на CUD може да се повиши или да намалее с либерализацията на 
канабиса, в зависимост от това какво се случва при интензивна употреба и прием 

на лечение. 

От една страна, намаляването на броя на препоръките за наказателно правосъдие 

може да намали вероятността някой с CUD да получи лечение. От друга страна, 

легализацията може да улесни хората с CUD да говорят открито за проблемите си 

и да получат помощ. 

Използвани 

продукти 

Съществуват различни рискове, свързани с различните видове продукти от 

канабис. Някои неблагоприятни здравни събития са свързани пряко с острата 

свръхконсумация на THC, докато други дългосрочни ефекти върху здравето са 
свързани с метода на приложение (т.е. дългосрочните ефекти на дима върху 

дихателната система). В резултат на това информацията за използваните 

продукти ще бъде полезна за обмисляне на потенциалните последици за здравето, 

наблюдавани сред населението. 

Консумирано 

количество 

Консумираното количество на ден или при еднократна употреба е важно за 

разбирането на риска от остро увреждане и на риска от развитие на CUD.  

Разпространение и 

консумация на други 

вещества 

Нетните ефекти от либерализацията на канабиса върху общественото здраве 

зависят от това дали канабисът става заместител или допълва други потенциално 

вредни вещества. Например, ако канабисът се използва най-често с тютюн (т.е. 

като „допълнение“), тогава легализацията на канабис може да попречи на 

усилията за намаляване на употребата на тютюн. Ако канабисът и алкохолът са 

заместители, тогава преминаването на потребителите от алкохол към канабис 

може да генерира нетна печалба за здравето (напр. намалени злополуки, 

намалено домашно насилие, намалена чернодробна цироза). Ако канабисът и 
алкохолът са допълнения, тогава някои рискове за здравето могат да се влошат с 

политиките за либерализация на канабиса (напр. риск от злополука, сърдечен 

риск). Поради това е важно да се разбере дали политиките за либерализация 

водят до употребата на канабис вместо други вещества (тютюн, алкохол, 

опиоиди, нови синтетични канабиноидни агонисти) или до съвместна 

консумация. Това може да се различава при различните дялове от населението. 

Други нарушения на 

психичното здраве 

Дори ако употребата на канабис не причинява пряко психични разстройства, а 

просто увеличава вероятността от появата им в по-ранна възраст, политиките за 

либерализация на канабиса все още могат да увеличат разпространението на 

някои психични разстройства (психози, шизофрения и др.). Корелацията може да 

зависи от типичното консумирано количество, честотата на употреба и 

излагането на THC. 

Прием за лечение Ако политиките за либерализация на канабиса доведат до увеличаване на 
потреблението, така че да увеличат разпространението на CUD, възможно е да се 
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наблюдава нарастване на броя на приетите за лечение, свързано с канабис. Ако 
обаче препращанията за лечение, свързано с канабис, идват до голяма степен чрез 

системата на наказателното правосъдие, тогава легализацията може да доведе до 

цялостен спад в допусканията за лечение. 

Хоспитализации и 

посещения на 

спешно отделение 

(ЕD – emergency 

department) 

Посещенията в спешно отделение и хоспитализациите могат да възникнат при 

един от трите потенциални механизма: (1) незабавни неочаквани реакции към 

продукти от канабис, консумирани от наивни потребители (напр. случайно 

отравяне от храна); (2) рискови режими на консумация или поведение в нетрезво 

състояние (напр. шофиране); и (3) по-дългосрочни здравословни проблеми, 

влошени от продължителната употреба на канабис, особено в някои форми на 

продуктите (напр. дихателни проблеми от тютюнопушенето). 

Призиви към 

центрове за контрол 

на отравянията 

Призивите към центровете за контрол на отравянията обикновено са резултат от 

прекомерно излагане на THC, което най-често се случва чрез прекомерна 

консумация на ядливи храни (многократни стандартизирани дози) или излагане 
на продукти с висока ефективност. 

Резултати от 

образованието и 

заетостта 

Абсентеизмът и презентеизмът са потенциално повлияни от увеличаването на 

употребата на канабис, особено ако канабисът се консумира преди или по време 

на работа или училище. Подобно поведение в крайна сметка може да повлияе на 

дългосрочната производителност и данъчните приходи на правителството. 

Проследяването на промените в резултатите от образованието и заетостта преди 

и след приемането на промяна в политиката за канабис може да помогне да се 

идентифицира необходимостта от допълнителни политики на работното място / 

училище или целенасочени съобщения относно употребата. 

 

Законодателство 

Съгласно Глава IV от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

(изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020 г.) на територията на Република България се 

забранява засяването и отглеждането на растенията опиев мак, кокаинов храст и растенията от 

рода на конопа (канабис), с изключение на случаите, при които тези растения са преднасначени 

за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни 

процента на тетрахидроканабинол. 

Съгласно чл. 1 от Наредба № 12 от 24 април 2001 г. за условията и реда за 

семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) 

със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена 

от опиев мак, се уреждат условията и реда за семепроизводството, отглеждането, вноса и 

износа на семена и растения от рода на конопа (канабис) със съдържание на 

тетрахидроканабинол под 0,2 тегловни процента, вноса и износа на семена от опиев мак и 

осъществяването на контрол върху тези дейности. 

В Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за Реда за установяване концентрацията на алкохол в 

кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

99 от 20 ноември 2020 г.), в чл. 23. е посочено че при химико-токсикологичното лабораторно 

изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози се 

анализират предоставените проби урина и кръв. Изследването на пробите за наличие на 

наркотични вещества или техни аналози в кръвна проба, включително за техни метаболити, 

доказващи употребата им, се извършва чрез газова хроматография с масспектрална детекция 

(GC-MS) и/или високоефективна течна хроматография-масспектрометрия (LC-MS). 

Методи за анализ на тетрахидроканабинол 

Лесната достъпност на канабиса, както и психоактивните му ефекти увеличават 

необходимостта от рутинен мониторинг на употребата на наркотичните вещества. 

Определянето на канабиноиди може да бъде в различни матрици (серум, урина, билкови смеси, 

слюнка, коса). Аналитичните техники за разделяне и идентификация са разнообразни в 

зависимост от вида на матрицата – тънкослойна хроматография, газова и течна хроматография 

и капилярна електрофореза, съчетани най-вече с масспектрометрия, също и спектрални методи 
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като инфрачервена спектроскопия, ядрено-магнитен резонанс или мас-спектрометрия с 

директно инжектиране [28]. 

За тестване на употребата на наркотици или в съдебно разследване THC и неговите 11-

OH-THC и THC-COOH метаболити могат да бъдат открити в различни биологични среди като 

кръв, урина, коса, слюнка и пот. За количествено определяне се използва комбинация от 

имуноанализ и хроматографски техники [6, 17, 19]. 

Редица социални и здравни проблеми при хората са в следствие от употребата на 

марихуана. В монография на Robert E. Willette [26] относно канабиноидни изпитвания при хора 

са описани методи за определяне нивата на канабиноидите в човешкото тяло след пушене на 

марихуана. Качествените и количествените методи за идентифициране на канабиноидните 

съставки на марихуаната са разделени на три основни групи: 

 Първите са базирани на все по-често използвани техники за имуноанализ [26]. 

Имуноанализът е биохимичен тест, един от най-често използваните методи за скрининг 

на канабиноиди в урината. Основава се на разработването на антитела, специфични за 

тестваното лекарство и/или един или повече от неговите основни метаболити в урината 

[10]. Имунометодът измерва наличието или концентрацията на тетрахидроканабинол в 

биологични течности [27]. Той е бърз и чувствителен, като позволява анализирането на 

голям брой данни. 

 Методите от втората група се основават на хроматографията с предимството, че имат 

достатъчна чувствителност, необходима за измерване на ниските нива на лекарства и 

техните метаболити. Чрез комбиниране на газова и течна хроматография се постига 

максимално пречистване на пробата и определянето на канабиноиди в сложни матрици 

[26].  

 Последната група методи са базирани на мас-спектрометрична детекция за 

идентифициране и количествено определяне на канабиноидите [26]. Методът е бърз и се 

характеризира с чувствителност и специфичност. Недостатък на метода е високата цена 

за техническа поддръжка. 

Голямото потребление на канабис в световен мащаб, както необходимостта от контрол са 

причина за прилагане на количествен метод за анализ на основните неутрални и киселинни 

канабиноиди в билковия канабис и хашиша: Δ 9- тетрахидроканабинол (THC), Δ 9-

тетрахидроканабинолова киселина А (THCA), канабидиол (CBD), канабидиолова киселина 

(CBDA) и канабинол (CBN). Растителният материал се изсушава, хомогенизира и екстрахира 

със смес от метанол/хексан с последващ анализ чрез HPLC-DAD метод (Фиг. 7) [14]. 

Идентифицирането на канабиноидите се потвърждава чрез валидиране на метода съгласно 

указанията на ICH (International Council for Harmonization for Better Health) и AOAC (Association 

of Official Analytical Chemists). 

 
Фигура 7. Екстракция на канабиноиди, последвана от HPLC-DAD анализ [14] 
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Проведено проучване [9] на кръвната плазма на здрави хора показва, че канабидиолът 

(CBD) не може да се преобразува в Δ-8- и Δ-9-тетрахидроканабинол. Доброволците са тествани 

при нормален хранителен режим и след перорална експозиция на разтвор, съдържащ 300 mg 

CBD. При използване на аналитичен метод UPLC-MS/MS за определяне на CBD и 

присъствието на THC в плазмени проби е установено, че THC не се открива в плазмата след 

приложението на CBD. С помощта на GC-MS/MS метод [5] са анализирани кръвни проби на 

двама участници за наличие на делта-9-тетрахидроканабинол (THC) след пушене на марихуана. 

Получените резултати показват присъствие на концентрации на THC, OH-THC и COOH THC в 

кръвта.  

Заключение 

Пушенето на марихуана е един от най-често срещаните начини за постъпване на 

основната й психоактивна съставка тетрахидроканабинол (ТНС). Действието на ТНС повлиява 

паметта и носи временно усещане за превъзбуда, еуфория и спомага за намаляване на стреса. 

Сранително ниската цена прави марихуаната изключително достъпна сред населението. 

Преобладава употребата на марихуана при по-младото поколение (15-34 годишна възраст) в 

сравнение с възрастовия диапазон до 64 години. 

За по-прецизно идентифициране и количествено определяне на тетрахидроканабинол в 

биологични матрици се използва комбинация от имуноанализ и хроматографски техники с мас-

детекция. След 2013 г. се наблюдава нарастване на процентното съдържание на ТНС в иззетите 

проби канабис. 
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