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קנביס רפואי :תעודת זהות
 משפחת הקנביים
 סדרת הוורדנאים (עצי תות ,ורד ותאנה)
 קיימים שלושה תתי-מין של הצמח
 חד-שנתי ,חד-מיני דו-ביתי
 האבקה על ידי הרוח
 פרחיו מכוסים בבליטות העשירות בחומרים קנבינואידיים,
שמכינים מהן מיצוי שמנוני המכיל יותר מ 200 -חומרים
פעילים .החומרים הידועים ביותר הם:
) THC (∆9-tetrahydrocannabiolשהוא רכיב בעל
ההשפעה הפסיכוטית ,ו – ) CBD (cannabidiolשהוא רכיב
ללא השפעה פסיכוטית

תרומה ישראלית
פרופ' רפאל משולם

בוגר בית הספר לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים וחתן פרס
ישראל לשנת  .2000פרופ' משולם בודד את החומר הפעיל בצמח
הקנביס הטטרה-הידרו-קנבינול ) (THCופיענח את המבנה הכימי
יחד עם ד"ר יחיאל גאוני ממכון ויצמן למדע.
פרופ' רפאל משולם תרם רבות להתקדמות הידע בנוגע לצמח
הקנביס ויכולותיו הרפואיות.
ראה סרטון 1
ראה סרטון 2

תרומה ישראלית
פרופ' דוד מאירי

בעל תואר שני בביוכימיה ,דוקטורט במדעי הצמח ופוסט-
דוקטורט בחקר הסרטן .פרופ' דוד מאירי הוא ראש מעבדת
המחקר בטכניון ,שבה נבדק הקשר בין קנביס רפואי לסוגי סרטן
שונים ,אפילפסיה ,אוטיזם ,הפרעות שינה ,אלצהיימר ,קרוהן,
חרדה ,כאב .במחקר במעבדה מנסה פרופ' מאירי למצוא את
הקשר בין פרופיל הקליני של החולים הלוקחים קנביס לבין
ההרכב הכימי של הצמחים שהם מקבלים כתרופה.
ראה סרטון

מהי המערכת האנדוקנבינואידית?
בגוף האדם וביונקים נוספים
קיימת מערכת מולקולרית
המופעלת באמצעות חומרים
מתוצרת עצמית ,דמויי
החומרים הפעילים בקנביס.
המערכת מתפקדת בעיקר
בוויסות עוצמת הפעילות של
סינפסות ,וכך תורמת
להפחתת כאב או לתגובה
מותאמת לגירויים.

איך מתאפשרת פעולה של חומרים מצמח
הקנביס על התאים בגוף שלנו?
תאים בגוף שלנו מייצרים חומרים אנדוקנבינואידים ,ואלה
נקשרים ליותר מעשרה סוגי קולטנים ,שהעיקריים שבהם הם
 CBR1ו. CBR2 -
החומר  THCשהוא הרכיב הצמחי הגורם לתחושת ה, high -
והאננדמיד ,שהוא החומר שנוצר בגוף תאי היונקים אינם
מולקולות דומות ,למרות ששניהם נקשרים לקולטנים באופן דומה.

באילו תהליכים מעורבת המערכת
האנדוקנבינואידית?
המערכת האנדוקנבינואידית מעורבת
בוויסות תהליכים כגון תנועה ,זיכרון,
תחושת תיאבון וכאב.
נמצא שקולטן  CBR1מתבטא במוח
בגרעינים הבאזליים ובמוח הקטן (לתנועה).
בקורטקס ובהיפותלמוס (ללמידה וזיכרון)
באמיגדלה (לרגשות) ,בתלמוס (לעיבוד תחושתי)
ובאזורים האחראים למרכזים אוטונומיים
ולמערכת ההפרשה)Matsuda et al.,1990( .
כמו כן ,הוא נימצא במיטוכונדריה,
וכנראה משפיע על תהליך הנשימה התאית.
קולטן  CBR2נמצא במערכת החיסון
ואף בתאי מיקרוגליה במוח.

האם אפשר לומר שקנביס מרפא מחלות הקשורות
לתאים שמבטאים את הקולטנים לאנדוקנבינואידים?
קנביס כנראה לא מרפא ,אלא עובד על מערכת של וויסות,
וכתוצאה מכך על תסמינים של המחלה.
לדוגמא ,חולה בפוסט-טראומה סובל מקשיי שינה
ומחלומות קשים שגורמים לבעיות תפקוד במהלך היום.
קנביס גורם לשינה הרבה יותר עמוקה ,וכנראה קשור
למחיקת חלומות ופגיעה בזיכרון.

המחלוקת הראשונה:
השימוש בקנביס רפואי מוביל לתוצאה קלינית בלי
לדעת איך זה עובד
המחקר בקנביס מצומצם מאוד.
בכל המדינות החזקות והעשירות ,ארצות הברית ,גרמניה,
אוסטרליה ,אסור לבצע מחקר על קנביס .מחקרים בתחום
פיתוח התרופות צריכים להתחיל בהבנת המנגנון שבו פועלת
התרופה ,לקבוע את המינונים בבעלי-חיים ,אחר כך באנשים,
לבדוק בטיחות שימוש.
בקנביס רפואי זה הפוך – מתחילים לטפל בחולה ורק לאחר
מכן שואלים איך הטיפול עזר לו.
הטיפול פשוט עובד ואם תוצאות אי אפשר להתווכח!

מהו האתגר הראשוני?
בצמח הקנביס יש מעל  100רכיבים רק ממשפחת
הקנבינואידיים ,ובנוסף קיימים מאות זנים של קנביס.
במעבדה של פרופ' דוד מאירי יש כיום  400זני קנביס ,שכל אחד
מהם מכיל מגוון שונה של רכיבים פעילים ,ולכן כל זן הוא
למעשה תרופה אחרת.
כיום מתבצעת אנליזה של כל
הרכיבים הפעילים במיצוי
קנביס מסוים ,וכך ניתן להשוות
רמת ביטוי של רכיבים שונים באותו
זן או בהשוואה לזנים שונים.

מהו הקושי בגידול הצמח?
שוני בתנאי גידול משפיע על הפרופיל הכימי של הצמח ובתוך כך
על הפוטנציאל הרפואי שלו .השינויים ברכיבים הפעילים נובעים
ממספר סיבות:
 שינויים הנובעים מהצמח :הגנטיקה של הצמח
 תנאי גידול של הצמח :המשתנים בין קיץ לחורף ,בוקר לערב,
משטר אור ,אחוז מליחות במים ,גידול בחדר מבוקר ()indoor
לעומת גידול בחממה ובתי רשת ( )outdoorואף בשדה.
ריכוז ה 𝐶𝑂2 -משפיע על קצב
תהליך הפוטוסינתזה ועל גדילת
הצמח.

מדוע הצמח מייצר חומרים פעילים?
בצמח הקנביס ישנם חומרים כגון
פלבונואידים ,טרפנים ואלקואידים
בנוסף לקנבינואידים .אלו תרכובות
בעלות תפקידים תומכים ,אך בדרך כלל
אינם חיוניים לצמח.
חומרים אלו נוצרים במצבי עקה
ועשויים להיות להם השפעה על האופן
שבו הצמח מגיב לשינויים בסביבתו .לכן
יצירתם מושפעת מתנאי הסביבה אליה
חשוף הצמח.
ידוע כי צמחי קנביס הגדלים באזורים
יבשים הם בעלי צפיפות גבוהה של
טריכומות .ירידה בלחות גורמת לעליה
בריכוז הקנבינואיד Gorelick ( THC
)and Bernstein, 2017
*טריכומות הן בליטות שרף בתפרחת הקנביס המכילות ריכוז גבוה של
חומר פעיל.

האם גידול קנביס חוקי פוגע בסביבה?
גידולי קנביס
עלולים לגרום
לזיהום והרעלות
המסכנים בעלי
חיים באזור

הכשרת שטח הגידול
לקנביס כוללת ניקוי
השטח מצמחים
אחרים ופגיעה
במגוון המינים

גידולי הקנביס באזורים
יבשים מקבלים השקיה
ממים שנלקחים ישירות
ממעיינות או מנחלים ,כך
שאינם זמינים עוד
לאורגניזמים החיים
בסביבה

מחקר המציין כי  50%ממקרים פסיכוטיים קשורים בשימוש בקנביס

ההכרעה על חוקיות הסם קנביס
בעד

נגד

הקלה בתסמיני מחלות
רבות ואף מוריד את הסיכוי
לדחיית השתל בזמן השתלת
מח עצם

אישורו הוא מדרון
חלקלק לשימוש בסמים
קשים

בעד

נגד השפעה שלילית קצרת
הטווח המוכרת היא אי
כשירות בנהיגה.
השפעה ארוכת הטווח היא
התמכרות ,פיתוח חרדה,
דיכאון וסכיזופרניה.

שבועת הרופא מחייבת
לתת טיפול המקל על
מכאוביהם של חולים

סיכום
ההכרעה על חוקיות הסם
תלויה במחקר

תעשיית הקנביס

קנאביס באקדמיה

אודות התכנית
תכנית לימודים זו הינה התוכנית המקיפה הראשונה בישראל לכלל הציבור בתחום הקנאביס
הרפואי ,הסוקרת את התחום ממגוון רחב של כיוונים (היסטורי-תרבותי-חוקתי ,רפואי ,כימי ,עסקי,
חקלאי ,פיתוחי וכו') ע"י שורה ארוכה של מרצים בעלי שם בתחומם.
בשנים האחרונות ,בד בבד עם פרסום מספר גדל של עדויות ומחקרים על השפעות מיטיבות של
הקנאביס הרפואי במגוון רחב של מצבים רפואיים ,אנו עדים לשינוי מגמה ההולכת וצוברת תאוצה,
לאישור תחיקתי של השימוש בקנאביס למטרות רפואיות במדינות שונות בעולם.
כיום הקנאביס הרפואי מותר לשימוש ב 29-מדינות בארה"ב ובמספר הולך וגדל של מדינות אחרות
בעולם ,כולל ישראל .במקביל אנו עדים לפריחה אדירה בתחום הפיתוחים הטכנולוגיים וההשקעות
בתחום ע"י שוק ההון ומשקיעים פרטיים.
בוגרי הקורס יקבלו ידע נרחב וכלים מעשיים סביב הגשמת חזון עסקי בתחום הקנאביס הרפואי,
החל משלב הרעיון ועד לחברה היוצרת שווי לבעליה.

מקורות
" כאן" תאגיד השידור – דוקותיים
המעבדה של הד"ר לקנביס בטכניון
https://www.youtube.com/watch?v=U8eOXSZ2WYs

 שמורת הטבע – עלון מורי הביולוגיה ומורי מדעי
הסביבה .גיליון מספר  , 195ינואר 2018
 קנביס ראיון עם פרופסור רפאל משולם
https://www.youtube.com/watch?v=FouhQX5xDFo

 ראיון עם פרופסור רפאל משולם על קנביס כתרופה
אופציונאלית לטיפול במחלות
https://www.youtube.com/watch?v=TqPA_B56uQw

