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 גילוי נאות
 

 ר אריאל אביב"ד

 י כל גורם מסחרי או אחר"ההרצאה אינה ממומנת ע•

 אין לי ניגוד עניינים בנושא זה•

 החומרים המוצגים משקפים את דעתי המקצועית בלבד•



 רקע

... כמה מילים של בית מרקחת  



 ?מהו קנאביס 

 (Rosales – הורדנאייםסדרת )צמח 

 והכלאות ביניהם יוצרות את המגוון, שלושה זנים עיקריים 

 

 עשרות זנים היברידיים



 ?מהו קנאביס 

   (טריכומות)בקצה התפרחת קיימות בלוטות עם נוזל 
   קנבינואידים  :ובתוכן חומרים כימיים  

 

 :  העיקריים, סוגי קנבינואידים שונים 80 -כ

       THC -  Tetra-hydro-cannabinol 

       CBD – Cannabidiol 

 

 

 

רפאל משולם' פרופ  



 ?מהו קנאביס 

THC ו- CBD   נמצאים בצמח כחומרים לא פעילים(THCA  ,CBDA) 

 פסיכואקטיביםחימום משנה את הרכבם הכימי והופך אותם לחומרים 

 תיאבון וצריכת מזון•

 שינה וערותמחזור •

 וזכרוןלמידה יכולות •

 מוטיבציה•

 כאבתפיסת •

 מידע סנסוריעיבוד •

 שליטה מוטורית•

    .... 

 



 סוגי קנבינואידים

 Phytocannabinoids  THC , CBD  -צמחיים  קנבינואידים

 

 

 Endocananabinoids  Anandamide, 2-AG  -קנבינואידים פיזיולוגים 

 

 

 JWH-018 , JWH-398 , HU-210 ,JWH-250 - קנבינואידים סינטטים 

 ... התבלין, לוטוס כחול , מבסוטון , נייס גאי    

 Sativex תרופות קנבינואידיות   

 



 קנאביס צמחי

SATIVA– "מעורר תיאבון מעורר יצירתיות , ממריץ  " :פעילות יום ,

 THCיותר .   (יום )מפחית דיכאון 

INDICA - " מפחית חרדה, מפחית כאב, מרדים, מרגיע ":לילהפעילות   .

 CBDיותר 

 

 .   אינדיקה/ בעלי אופי שנוטה לסאטיבה "קוקטיילים" הכלאות שונות 









Cesamet  (synthetic cannabinoid) Marinol (synthetic THC) 

Sativex  (THC +CBD) 



 השפעות

 ? אז מה באמת עושה קנאביס לגוף 



 השפעות רצויות של קנאביס

 שיכוך כאבים-

 הגברת תיאבון, הפחתת בחילה -

 הרחבת סימפונות-

 הפחתת לחץ תוך עיני-

 הרחבת כלי דם-



 השפעות קנאביס בטווח הקצר
תחושת  , יצירתיות, עוררות מחשבתית ומנטלית, שינוי במצב הרוח והלך החשיבה-

 (היי)התעלות  

 הערכה מוגברת של גירויים חושיים עד כדי הזיות וסינסטזיה-

 סלחנות/ התכנסות / צחקנות / דברנות  :שינויים בהתנהגות חברתית -

 העצמת היצר המיני במקביל לקשיים בתפקוד המיני-

ירידה בתפיסת העומק , האטת תגובות, שינוי תפיסת הזמן, הפרעות ברצף החשיבה -

 תחושת עייפות והרדמות, ואומדן המרחק  

 ללקות בהתקף לב בשעה שאחרי הצריכה 5סיכון מוגבר פי -

 שיעול וליחה צמיגה, יובש בפה, אודם בעיניים -



 השפעות קנאביס בטווח הקצר

THC  וערנות" היי"השפעה על קצב הלב תחושת . דקות 90במרווחים של 



 השפעות קנאביס בטווח הארוך

 ?סרטן ריאות .   פגיעה ריאתית-

 פגיעה בתפקוד קוגניטיבי    שבועות עד חודשים מהפסקת שימוש-

 ?דכאון .     קשור באופן מובהק להתפתחות סכיזופרניה-

 עיבוד מידע ויכולות ביצוע אצל הילדים  , פגיעה בזכרון: נשים הרות -

 מעורבות מוגברת בתאונות דרכים-

 פוטנציאל להתמכרות-

 לסמים קשים"  פתיחת שער"-



 תלות והתמכרות

?ממכר או לא  –נו תחליטו כבר   



 תלות והתמכרות

 :שימוש בקנאביס כרוך בעליה בסיכון להפרעת שימוש בחומרים נוספים בעתיד -

 (1.7פי )ניקוטין  (  2.6פי )סמים אחרים  ( 2.7פי )אלכוהול  

 משתמשים עלול לפתח תלות בקנאביס בעתיד( או אחד עשר) אחד מתשעה -

 ב"קנאביס היה החומר הנפוץ ביותר שבגללו הגיעו למוסדות גמילה בארה 2013ב -

 

 בחומרלהפסיק להשתמש ( או נפשית/פיזית ו)חוסר יכולת   (dependence)תלות 

:  אובססיבי בחומר מעיסוק הסוציאלית הנובע שינוי בהתנהגות  (addiction)התמכרות 

 'וכד  שימוש, רכישה, מימון 





 ? האם אני מכור  –תלות והתמכרות 

 לבדיקה עצמית שאלון

 בדיקת תדירות כמות ושליטה.  1 

 השפעה  על מעגלי החיים השונים. 2 

 השפעה על הגוף והנפש. 3 



 תדירות כמות ושליטה.  תלות והתמכרות

 ?בימים בהם החלטת לקחת הפסקה האם אתה בכל זאת מעשן קנאביס 1.

האם קיבלת החלטה להשתמש פחות ובכל זאת אתה מוצא את עצמך מעשן  2.

 ?קנאביס באותה כמות או יותר 

 ?בהשוואה ליום בו התחלת לעשן קנאביס האם היום אתה צורך יותר חומר3.

 ?" ספייר"י כך שתמיד יש לך חומר "עצבנות ע/ האם אתה מנסה להמנע מלחץ 4.

עליה בתדירות או בכמות השימוש וחוסר יכולת להפסיק 

אפילו ליום אחד מצביעים על אפשרות סבירה 
 להתמכרות



 השפעה על מעגלי החיים.  תלות והתמכרות

, לימודים, שינה, יחסי מין)חשוב על פעילויות שבעבר עשית ללא קשר לקנאביס . 1

 ?האם היום אתה חייב לעשות אותם תוך כדי עישון קנאביס ( . 'בילוי וכד 

 ?האם כולם או רובם משתמשים גם הם בקנאביס .  הסתכל על חבריך. 2

 ?האם אתה מוציא על קנאביס יותר כסף ממה שהיית רוצה או ממה שאתה מסוגל . 3

לרוב במהלך ההתמכרות יש הזנחה של תחומים קודמים כגון  

יש הטוענים כי הם מצליחים . ' לימודים עבודה וכו, חברים 

" !הסם מנצח"אך בהתמכרות , לשלב  



 השפעה על הגוף והנפש.  תלות והתמכרות

 ?כשנגמר לך החומר האם אתה יש עצבנות כעס או חוסר שקט 1.

 ?חסרי עניין / עצובים / האם נסיונות להפסיק גרמו לך לחוש שהחיים משעממים 2.

חוסר מוטיבציה אתה דוחה או / האם יש דברים שאתה צריך לעשות אך בגלל עייפות 3.

 ?מזניח אותם וממשיך לעשן קנאביס 

אבדן  , עיניים אדומות, ליחה, האם אתה ממשיך לעשן קנאביס למרות תחושת יובש בגרון4.

 ?זיכרון שינוי בצבע העור או פראנויה 

,  דכאון, הפסקת הקנאביס תלווה בחרדה, בהתמכרות 

על מנת לחפות על כך נצפית  . בדידות ותחושות קשות

 הגברת מינון ותדירות השימוש



 מבוכת המידע 

 ?  fake  news  הכל כאן



 בעיות מחקריות –המידע מבלבל 

 עובדתיחוסר יחסי במחקרים איכותיים לביסוס 1.

אין מימון למחקרים גדולים  =  אין אינטרס לאומי לחקור  + אין חברת תרופות גדולה 

 ואיכותיים

 סותרות לעתים תוצאות 2.

רוב המידע מגיע ממחקרים על משתמשים מזדמנים ובריאים  3.

(recreational users) 

 קושי חוקי ופוליטי לחקור במקומות בהם השימוש בקנאביס אינו חוקי4.



 בעיות ביולוגיות –המידע מבלבל 

 :השפעות רבות שאינן בשליטתנו.  אין תהליך ייצור אחיד

 טמפרטורה   

 לחות   

 תאורה   

 קרקע     

 מזן לזן ומספק לספק  , מעונה לעונה, משתנים ממדינה למדינה

 הרכב קנבינואידים

 ריכוז קנבינואידים

נוכחות חומרים אחרים בצמח   
, אמינו. ח, תרכובות חנקניות)

 ...(שומן.ח, טרפנים

 ספיגה

 זמינות ביולוגית

 חדירה למוח

 השפעה על המוח
 פירוק ופינוי





 אינטרסים   -המידע מבלבל 

      שליליותדעות מוקדמות חיוביות או 1.

 (סם מסוכן↔  תרופת פלא  )  

 recreational usersלחץ מצד 2.

 לחץ מצד הרשות למלחמה בסמים 3.

 הטיות של בעלי אינטרסים מסחריים או פוליטיים4.

 הדיון ברובו ציבורי ולא מקצועי5.







 היבטים מעשיים

 דברים שכדאי לדעת 



 המעמד החוקי של קנאביס

 : קנאביס

 ([1973 )ג "הוראות פקודת הסמים המסוכנים התשל]"  סם מסוכן"מוגדר כ•

 חל לגביו איסור שימושי אלא אם ניתן רשיון כדין•

 :קנאביס רפואי 

 מוגדר כתרופה ולכן לא חלים עליו הכללים החלים על תרופות מרשםלא •

 ל משרד הבריאות לבצע שימוש רפואי בסם מסוכן  "ממנכ" רשיון מיוחד"קיים •

 



 עובדות פרמקולוגיות חשובות

 שאיפה יוצרת את האפקט המהיר ביותר-

-THC  חודר לרקמות ומשתחרר באיטיות ;"נטיה שומנית"ר עם מחו 

  Blood brain barrier חודר בקלות את ה -

 ונעשה בשני שלבים  CYP450נעשה בכבד דרך מערכת   THCפירוק -

 מהגוף THCמה  80-90%ימים מתפנה  5תוך -



 עובדות פרמקולוגיות חשובות



 עובדות פרמקולוגיות חשובות



 טעויות נפוצות בשימוש

מפחית משמעותית את היעילות , מייצר יותר שאיפות :  ערבוב עם טבק -

 (ניקוטין)ומגביר נזקים  

 מעבר דרך מערכת העיכול מפחית משמעותית יעילות :  שתיה / בליעה -

יש ליטול אותו באופן קבוע ובזמנים קבועים על : " תרופת הצלה"שימוש כ-

עליה  .  SOSיעילות מופחתת בשימוש כ  .  מנת להשיג את האפקט הרצוי

 (עד ארבע ביממה )הדרגתית במינון ובכמות הפעמים 



 מגבלות

 העישון מותר רק בכתובת המצויינת ברשיון-

 הכמות המותרת לשימוש היא זו המצוינת ברשיון-

 מהשימוש האחרון)!( יום  20איסור נהיגה תחת השפעה עד -

 עישון או טפטוף תחת הלשון, יעילות רק באידוי -

 תקופת הסתגלות של כשבועיים-

 תסמונת גמילה אם הטיפול מופסק בחדות  -

 לא בסל הבריאות.  שח לחודש 470עד  370  :יש עלות -

 



 קנאביס רפואי

? עם מי צריך לדבר פה   



 התוויות רפואיות לשימוש בקנאביס  

 אונקולוגיה  •

 HIV:  זיהומים •

 COLITISאו   CROHNמחלת :  גסטרואנטרולוגיה •

 כאב נוירופאטי ממקור אורגני ברור: כאב כרוני •

 אפילפסיה, תסמונת טורט, פרקינסון, טרשת נפוצה ספאסטית : נוירולוגיה •

  PTSD  :פסיכיאטריה •

 חולה נוטה למות  :טיפול פליאטיבי •

 



 התוויות אונקולוגיות לשימוש בקנאביס  

למטופל סרטן בזמן הטיפול הכימותרפי ועד חצי שנה מסיומו לצורך הקלה 
 הקאות או כאבים הקשורים לטיפול, בבחילות 

 בזמן הטיפול הפעיל. 1   

 אין צורך במיצוי טיפולים קודמים. 2   

 צריך שתהיינה תלונות.  3   

 

 לשם שיכוך כאב מסרטן גרורתי ולאחר מיצוי אפשרויות הטיפול המקובלות

 אין צורך בטיפול פעיל למחלה. 1       

 צריך למצות טיפולים קודמים. 2   



 התוויות אונקולוגיות לשימוש בקנאביס  

 :מסלולים אפשריים לחולה אונקולוגי לאישור קנאביס רפואי

 כאבים במהלך הטיפול/ הקאות / בחילות   -1- 

 וכל הטיפולים הקודמים לא עזרו, כאבים עקב מחלה גרורתית   -2- 

 חולה סופני  -3- 

 כאב כרוני  -4- 

 



 התוויות נגד לשימוש בקנאביס  

 מצב פסיכוטי פעיל   -1-

 פסיכוזה בעבר  -2-

 אי ספיקת לב  -3-

 הפרעה חרדתית -4-

 מחלה פסיכיאטרית תורשתית אצל קרוב משפחה בדרגה ראשונה   -5-

 הסטוריה של התמכרות או שימוש לרעה בסמים -6-

 



 אינטראקציות עם תרופות אחרות 

 (דיכוי נשימתי) tramadex, zaldiar, dantium  משככי כאבים -1-

(  דיכוי נשימתי) abilify ,risperdal ,seroquel  תרופות פסיכיאטריות -2-
 elatrol (הזיות ודופק מהיר) ,ronexine (מגביר אפקט קנאביס)  

 (סיכון למאניה) Prozac, cipramil, lustral, seroxate נוגדי דכאון -3-

מגביר  )  sleep aid(  מגביר אפקט תרופה)  ambien, stilnox כדורי שינה -4-
 (אפקט קנאביס 

 (מגביר דילול דם)   coumadinמדללי דם -5-

 (מגביר אפקט קנאביס)  bezafibrate מפחיתי שומנים -6-

 

 (מגביר אפקט קנאביס)  CML   sprycelטיפול ב  -7-



 ...(המשך) אינטראקציות עם תרופות אחרות

 (לשיפור הזיכרון)גינקו בילובה  

 ויאגרה ודומיו   

 אלכוהול 

 ריטלין 

 (לאסטמה)תיאוטרים  

 מגנזיום 

 תכשירי הרזיה   

 



 ולסיכום

 ?ס 'אז מה בעצם התכל



 

 יש להתייחס לקנאביס כאל תרופה לכל דבר ועניין

 קיימות אינדיקציות לטיפול כמו בכל מחלה •

 תועלת מול תופעות לוואי אפשרויות •

 יש אינטראקציות עם תרופות אחרות •

 יש חלופות •

 



 שימושים לא רפואיים •

 "סמל סטאטוס/ "אופנתי       •

 ההגדרה בחוק מעומעמת     •

 לחצים מבעלי עניין שונים •

 חלקי ולפעמים מסולף, מידע שגוי  •

ההחלטה בסופו של דבר נופלת  
 על כתפי הרופא המטפל




