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• Talamokortikaalse notsitseptiivse süsteemi 
    ja mandelkeha aktiveerimine
• Hallolluse vähenemine

• Liigese valuretseptorite 
    tundlikumaks muutumine
• Närvikahjustuste tekkimine 
    osades neuronites

Muutused neuraalse 
vastuse nõrgenemises 
ja tugevnemises

• Notsitseptiivsete seljaaju 
    neuronite tundlikustamine
• Mikrogliia aktiveerimine
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• põletikuline 

• notsitseptiivne  

• neuropaatiline

Valu on bioloogiline kaitsefunktsioon, mis kujutab endast 
varajast hoiatussüsteemi ja kaitsvate reflekside käivitamist. 
Sellisena defineeritakse füsioloogilist valu22.

Juhul kui valu kestab pikka aega:

...nimetatakse seda patoloogiliseks valuks22

KROONILISEL ORTOPEEDILISEL 
VALUL ON MITMEID PÕHJUSEID

• tugevnevad neuroendokriinsed reaktsioonid, • käivituvad metaboolsed stressireaktsioonid,

• muutuvad organite funktsioonid

Krooniline ortopeediline valu on 
vähemalt osaliselt põhjustatud 22

• liigesekapsli
• sünoviaalmembraani
• ligamentide ja subkondraalse luu

notsitseptiivsest stimulatsioonist9,10,11,14,22, 
mille aktiveerivad põletikulised 
tsütokiinid (PG, LT, IL, TNF-α) ja 
vabad radikaalid (NO) 6,10,11,19,20

Liigesevalu

Valumälu

Halvenenud liikuvus

Lihaste atroofiaPõletikumediaatorid

Notsitseptiivse künnise 
alanemine

Liigesekapslile, kõõlustele 
ja kõhrele mõjuv stress

Kõhre ja subkondraalse 
luu kahjustused

Joonis 1. Lihas-skeletisüsteemi valu süvenemise skeem. 
(Tacke S. 2011)

Joonis 2 Liigeste notsitseptiivne 
süsteem erinevates 
närviprotsessides ning erinevatel 
närvisüsteemi tasanditel9

Valuradade tundlikumaks muutumine 
osteoartriidi korral hõlmab muutusi liigeste 
valuretseptorites ja notsitseptiivseid 
variatsioone seljaaju, peaaju ja 
talamokortikaalsel tasandil18

Seetõttu on OA valul mitu põhjust10,15:
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Eksogeensed kannabinoidid nagu 
fütokannabinoidid, kannabidiool (CBD) 
ja tetrahüdrokannabinool (THC), mis 
sisalduvad kanepiõlis (Cannabis sativa), 
mõjuvad endokannabinoidsüsteemi CB1 ja 
CB2 retseptorite agonistidena, jäljendades 
endogeensete kannabinoidide mõju2,4,12,15,16 
ning mängides seega rolli notsitseptsiooni 
homeostaatilises endogeenses kontrollimises12 

asuvad peamiselt “valu teekonnal” perifeersete 
neuronite, seljaaju ja aju tasandil

asuvad kesk- ja perifeerses närvisüsteemis, eriti 
immuunrakkudes (põletikulise valuga seotud 
makrofaagid, nuumrakud ja gliaalrakud)

Antinotsitseptsioon

Tunnetus ja mälu

Lokomotoorne aktiivsus

Endokriinfunktsioonid

Temperatuuri kontrollimine ja südamerütm

Iiveldus ja oksendamine

Intraokulaarne rõhk

Põletik

Immuuntuvastus ja kasvajavastane toime

Endokannabinoidsüsteem (ECS) on keerukas bioloogiline mehhanism 
neuroloogiliste signaalide edastamiseks ning see koosneb retseptoritest, 
nendega seonduvatest ainetest ja inhibeerivatest ensüümidest2,4,5,15,16

Endokannabinoidid (EC) on kehas toodetud kannabinoidid, mis kuuluvad 
bioaktiivsete lipiidide perekonda. Need aktiveerivad kannabinoidretseptoreid, 
mõjutavad närviülekannet ja osalevad seega mitmete ajufunktsioonide 
reguleerimises12

Peamised ECS endogeensed retseptorid on2,4,5,15:

ENDOKANNABINOIDSÜSTEEM MÕJUTAB 
JA REGULEERIB VALU

FÜSIOLOOGILINE TOIME, 
MIDA VAHENDAB 
ENDOKANNABINOIDRETSEPTORITE 
AKTIVEERIMINE JA INHIBEERIMINE4

• käivituvad metaboolsed stressireaktsioonid,

CB2

CB1
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SÜNERGIA

OHUTUS

ENDOKANNABINOIDSÜSTEEM MÕJUTAB 
JA REGULEERIB VALU

Kannabidioolil puuduvad sellised psühhotroopsed 
toimed nagu THC-l15,16 ning seda võib ohutult kasutada 

kroonilise neuropaatia, põletiku ja notsitseptiivse valu 
(näiteks osteoartriidi) korral1,2,3,4,15,16

CBD PÄEVASES DOOSIS KUNI 1500 MG 
PEETAKSE OHUTUKS NII INIMESTELE 

KUI LOOMADELE13

Prostaglandiini ja tsüklooksügenaasi inhibiitorid toimivad koos kanna- 
binoididega, suurendades CB112 endokannabinoidretseptorite aktiivsust
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Joonis 3. Endokannabinoid-
süsteemi elemendid 
liigestes. Muudetult 
O’Brien, 2018

Eksogeensed kannabinoidid, sh CBD, 
võivad mitmet tüüpi valu korral mõjuda 
erineval määral valuvaigistavalt, eriti 
liigvalutundlikkuse ja põletiku 

esinemisel4,7. 

Kanepiõlis naturaalselt sisalduv kannabidiool 
(CBD) mõjutab endokannabinoidide sensoorse 
süsteemi aktiivsust2,4,12,15,16  
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4 korda parema biosaadavusega9,13 tänu pantenditud 
kujul letsitiini saamise (fütosoom) tehnoloogiale 

Naturaalne kaitstud ja biosaadav SOD

BOSWELLIA
EXTRACT OF

PHYTOSOMIZED

• Ennetab põletikumediaatorite sünteesi  (IL-1β, TNF-α,  PGE2)23

• Vähendab oksüdatiivset kahjustust23

• Suurendab antioksüdantsete kaitsesüsteemide aktiivsust (GSH, SOD, katalaas) 23

SOD perekonna ensüümid mängivad võtmerolli vabade 
radikaalide taseme kontrollimisel kõhres10,20.

OA looma kõhres (merisead) väheneb SOD2 (Mn-
SOD) tase oluliselt juba algstaadiumis20, enne kõhre            
lagunemise algust. 

KOOSTIS:

Joonis 4. ROS osalemine kõhre degradeerumisel ja sünoviaalses 
põletikureaktsioonis. H2O2: vesinikperoksiid; ONOO-: peroksünitrit;
OH-: hüdroksüülradikaal; O2-: superoksiidanioon. Henrotin 2003

Joonis 5. SOD geeniekspressiooni võrdlus reieluu kaela kõhres (NOF9) ja 
osteoartriiti (OA) põdevatel patsientidel ACTB geeni suhtes. Tulemused 

mõõdetud RT-PCR abil 12+12 subjektil: joon kasti sees näitab mediaani, kast 
näitab 1. ja 3. kvartiili, jooned väljaspool kasti näitavad maksimaalset ja 

minimaalset tulemust. Scott JL 2011 muudetult
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Osteoartriidi põhjustatud valu tundlikkuse loomulikul mõjutamisel on 
oluline liigestes põletiku ja oksüdatiivse kahjustuse kontrollimine6,9,11,19,20  

Boswellia ekstrakt:



Maaletooja: AS DIMEDIUM
Roheline 9, Tähtvere, 61410 Tartu
Tel 800 8800, info@dimedium.ee
www.dimedium.ee
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EVeXIa on täiendsööt koertele ja kassidele. Tootes sisalduv kanepiõli toetab sensoorsete funktsioonide füsioloogilist toimimist. Manustage loomale suhu 
või segage tavapärase toiduga. Kasutage vähemalt 20 päeva.

Päevane kogus

kehamass 0-7.5 kg  ...........................................................½ tabletti
kehamass 7.5-15 kg  ............................................................1 tablett
kehamass 15-22.5 kg  ................................................. 1+½ tabletti

kehamass 22.5-30 kg  ......................................................2 tabletti
kehamass 30-40 kg  .................................................. 2+½ tabletti
kehamass 40-60 kg  .........................................................3 tabletti
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KOOSTIS

Pärmid (õllepärm), kanepiõli 3,0%, magneesiumstearaat, orgaaniliste hapetega esterdatud rasvhapete mono- ja diglütseriidid (glütserool-dibehenaat), taimede 
(melon) töötlemisel saadavad tooted (*Melofeed), taime (kanep) töötlemisel saadav toode

LISATUD AINED 1 kg kohta

Emulgaatorid, stabilisaatorid, paksendajad ja tardained: E460 mikrokristalne tselluloos 412,930 mg, 1c322 letsitiin 42,500 mg. Organoleptilised lisandid: 
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: olibaaniekstrakt (*Casperome®) 49,375 mg. Paakumisvastased ained: E551b kolloidne ränidioksiid 21,875 mg. Aminohapped, 
nende soolad ja analoogid: L-arginiin 12 500 mg Säilitusained: E321 butüülhüdroksütolueen (BHT) 100 mg

Sisaldab kanepiõli

KASUTAMINE

20 tb 40 tb

Kasutatud kirjanduse loetelu


