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בסין ידוע על שימוש בקנביס לייצור חבלים כבר למעלה מעשרת  

.  ועל שימוש רפואי כארבעת אלפים שנה, אלפים שנה

שרידים מגוונים של צמח הקנביס מצביעים על כך שהשימושים בו כללו  •

בנוסף לשימושים כחומר מרפא  , רשתות דיג, כלי נשק, יצירת בגדים

.וסם משכר

הסיבים של בד עשוי קנביס איכותי הם חזקים ולכן שימשו למפרשי                        •

קנביס שימש                                בסין העתיקה ,  ספינות ובגדים עממיים

. ליצירת קשתות שהיו עמידות יותר מאשר קשתות במבוק

מחלות  , כתרופה לעצירותבסיןקנביס רפואי התחיל את הקריירה שלו •

שימש קנביס  בהודו, מלריה מחלות נפש ובעיות זיכרון, מפרקים

.כל סוגי הכאבים כולל כאבי אוזניים וכאבי לידה, להקלת לחצים

.....קצת היסטוריה



.בהודו וביוון יש איזכורים לשימוש רפואי לצמח הקנביס, גם במצרים העתיקה

השתמשו בקנביס לטיפול  ( 8-18מאות )בעולם המוסלמי של ימי הביניים 

נוגד אפילפסיה, מעורר תיאבון, משתן, כנוגד חום ודלקת, בכאב

17אך רק במאה ה , 13לאירופה עם מרקו פולו במאה ה הקנביס הגיע 

חקלאות קנביס תפסה תנופה ובאנגליה החלו ,החל השימוש המסיבי בצמח

להשתמש בקנביס רפואי בדלקות פרקים ולהקל על תסמיני בחילה ואי נוחות  

.כלבת וכולרה, של טטנוס

.....עוד קצת היסטוריה

ברוב המוחלט של תרבויות המזרח בתקופה העתיקה קנביס ליווה עיון  

.במצרים הוא שימש למדיטציה בעת עבודת האלים, בכתבי קודש

ובשבטים רבים באפריקה הייתה מקובלת מסורת עישון מקטרת השלום  

.ועוד, לקבל אורחים, בה עישנו קנביס על מנת להיפרד מהמתים





בידוד של תמצית פעילה מהצמח-1840

פעילות ביולוגית–מיצוי נקי יותר –1843-8

רפאל משולם  ' י פרופ"עבידוד חומר פעיל -1964

(D9-THC)

וחומרים THCבידוד קולטן במוח אליו נקשר –1990

דומים

THC-בידוד חומר מהמוח הפועל בדומה ל –1992

Cannabis Sativa

.  חשיש–השרפים . מריחואנה–הצורה העשבית •

.ניתן לעשן אותו או לקחת אותו בצורה אוראלית•
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משולם  ' פרופ-בשנות הששים 

.גילה את החומר הפעיל בצמח

גילה את  –בשנות התשעים 

החומרים המצויים במוח ואשר  

פועלים בדומה לחומרים  

.הצמחיים

משולם את  ' קיבל פרופ2004–ב 

.  פרס ישראל על תרומתו זו



Role of endocannabinoids-CB2 signaling in 
various diseases

Pacher and Mechoulam, 2011



Di Marzo et al. 2004

Endocannabinoids and cannabinoid receptors in the brain



Brain functions in which CB are involved

• Movement control

• Body-movement coordination

• Learning and memory

• Higher cognitive functions

• Reward pathway

• Link between hemispheres



Clinical uses of cannabis

TBI



Guzman, Neuroscientist 2007



1CBסינפטית של -הפעלה פרה

מעכבת שחרור נוירטרנסמיטורים

סינפטית  -הפעלה פוסט

מעכבת פוטנציאל פעולה



שיכוך כאבים•

למידה וזיכרון•

הגנה לתאי המוח•

שיפור תפקוד לאחר פציעה•

מוטורית  -פעילות פסיכו•

מנגנוני תגמול והנאה•

בקרה על התיאבון  •

(מזיקות ומגינות)לקנאבינואידים השפעות רבות 

על תפקודי המוח





,                      סובלים מכאב כרוני( ב"בארה)איש כמאה מיליון •
מהם מדווחים שהכאב פוגע באיכות חייהם  וכרבע

של המאה העשרים הטיפול בכאב כלל משככי 80–עד שנות ה •
ורק חולי סרטן תרמינלי קיבלו תרופות על בסיס  , כאבים קלים

.בגלל החשש מהתמכרות( ממשפחת המורפין)אופיום 

מסיבות שונות חלה עלייה דרמטית בשימוש באופיאטים בטיפול  •
2011–מיליוני מטופלים פיתחו תלות והתמכרות וב ,  בכאב כרוני

ממנת יתר של תרופות מרשם  ( ב"בארה)איש נפטרו 17,000-כ
.נגד כאבים



פוטנציאל ההתמכרות לקנביס קטן בהרבה מזה של אופיאטים  

!!וכן גם הסיכוי לתמותה ממנת יתר



Jin Hua Cuib, et al. Neurosc Lett (2011)

במחקר זה נבדקה יעילות האגוניסט  

WIN 55,212-2הקנבינואידי הסינטטי 

על כאב הנגרם מגידול בעמוד השדרה  

.  של חולדות

BL–לפני השריית הגידול

לפני מתן  , אחרי הופעת הגידול–0

.התרופה

כמו כן נבדקה מעורבותם של שני  

בדיכוי   CB1, CB2הרצפטורים 

.  ל"י האגוניסט הנ"הכאב ע

במודלים של כאב בחיות עם סרטן  

עצם נמצא שהיפראלגזיה לגירוי מכני 

anandamideנלווית לירידה ברמות 

מתן אינטראטקלי של האגוניסט  

(1CB  )WIN 55,212-2  מעלה את

הסף לכאב באופן תלוי מינון

Effect of intrathecal WIN 55,212-2 treatment on the hind paw 
withdrawal response to von Frey filaments after tumor cell injection



לדיכוי כאב1CBאזורים בהם פועלים קנבינואידים דרך רצפטורי 

RG Pertwee, Prog in Neurobiol 2001

CB  פועלים דרך אתרים במוח

.  ובעמוד השדרה

לאחר הזרקה של אגוניסט  

ICV99.9%  ממנו נמצאו

.במוח

מתן אינטראטקאלי הראה  

אך קיימת גם  , אפקט נוגד כאב

דיפוזיה מעמוד השדרה  

.למרכזי הכאב במוח

ניתן לבטל את האפקטים הללו  

,1CB-י אנטגוניסטים ל"ע

,  (AsODN)י אנטיסנס "ע

המפריע  )י טוקסין שעלת "או ע

.לתוך התא( להעברת הסיגנל



על כאבקנאבינואידיםהשפעות של 

קנאבינואידים אנדוגניים וקולטנים שלהם מצויים לאורך מסלול

.  הולכת הכאב

גורם לאפקטים אנטי נוגדי כאב במגוון של מודלים  THCמתן של 

.במקרים של כאב חמור או כאב דלקתי, בחיות

.  המנגנון הקנאבינואידי והמנגנון האופיאטיישנן עדויות לאינטרקציה בין 

ומורפין פעלו  THC, במבחנים של כאב חמור ושל כאב דלקתי כרוני

.בצורה סינרגיסטית

כולל חולי סרטן לסוגיו השונים נמצא כי , בעשרות מחקרים קליניים

היו יותר יעיליםהקנבינואידיםבטיפול בכאבים כרוניים מסוגים שונים 

(.בו-אין)מתרופות אחרות ומפלצבו 



בטיפול ( (dronabinolעד כה נפוץ השימוש בקנבינואידים , בחולי סרטן

בחילות והקאות  , כגון אבדן תיאבון, בתופעות הלוואי של הכימותרפיה

.  וכן כאבים

אולם כבר   . לא ניתן עדיין טיפול ישיר בחמרים אלו כנגד הגידול עצמו 

הדגימו מעבדות רבות בחיות מעבדה בהם הושרו גידולי  1975–מ 

,  פנקריאס, עור, לימפומה, תירואיד, גליומה, ריאות)סרטן מסוגים שונים 

השפעה הנוגדת את התרבותם  שלחמרים אלו יש ( שד ופרוסטטה, רחם

ואת כושר יצירת כלי הדם , את כושר יצירת הגרורות, של תאי הסרטן

.  החדשים



Region-specific changes in CB1 receptor-immunoreactivity in
hippocampi from control and epileptic rats.

control

epileptic

Falenski et al. 2007

SE induced a long-term 

redistribution of CB1 receptor 

expression in the hippocampus

CB1 on hippocampal glutamatergic

neurons plays a central role during 

acute KA-induced behavioral

seizures, thus demonstrating the 

functional importance of this location 

of CB1 receptors.

Monory et al. Neuron, 2006



Deshpande et al. Neurosci Lett 2007

SR141716A, a CB1 antagonist causes SE-like activity in “epileptic” 
hippocampal neurons in cultures (hippocampal pyramidal neurons) 

Recording from a representative control neuron 

displaying intrinsic baseline activity consisting of 

intermittent spontaneous action potentials.

Two spontaneous seizure episodes lasting 60–80 s can 

be seen in this time frame. These are indicative of the 

pathophysiological “epileptic” phenotype.

SR141716A

Representative current-clamp recording showing

transition of an epileptic neuron to continuous

epileptiform discharges (SE) after the addition of

the CB1 receptor antagonist SR141716A
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קוגניטיביםעל תפקודים קנאבינואידיםהשפעות של 

.  פרטים לביקורת72משתמשי קנאביס ועוד 63ניסוי שבו השתתפו •

.  יום28המשתתפים נגמלו מקנאביס למשך •

התוצאות של משתמשי הקנאביס היו באופן מובהק , בשבוע הראשון•
פסיכולוגים כמו לזכור -מתחת לאלו של קבוצת הביקורת במבחנים נוירו

.  רשימות מילים

.  לא נראו הבדלים בין שתי הקבוצות בתוצאות המבחנים, ימים28לאחר •

במחקרים רבים אך לא בכולם הייתה ירידה 

ירידה ביכולת לבצע פעולות חשבון  , בעירנות

מסובכות וליקויים במשימות הדורשות תגובות  

.מסובכות
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.  חודשים8או  3למשך THCבמנות גדולות של חולדות טופלו 

אזור המשתתף  )בהיפוקמפוס CA3הדבר גרם לנזק באיזור 

ירידה  , התכווצות של נפח תאי העצבתוך , (בתהליכי למידה וזיכרון

.  בצפיפות הסינפטית ואובדן תאי עצב

גם , שימוש ארוך טווח ובתדירות גבוהה גורם לנזקים קוגניטיבים

לאחר הפסקת השימוש



האפקט ניכר , חשיפת יתר לקנביס פוגעת בתהליכים קוגניטיבים

.גם מעבר לתקופה של החשיפה האקוטית לחומר

 1–מחקרים נוירוביולוגים הדגימו באזורים עשירים בCB

גאבא  , סרוטונין, דופאמין)שינויים במערכות מודולטוריות נוספות 

.בנוסף לשינויים ברצפטורים עצמם, (ועוד

 אלובמוחם של חולי סכיזופרינה נמצא ריכוז גבוה של רצפטורים  ,

חולים אלו גם מראים  . וכן ריכוז גבוה של אננדמיד בנוזל השדרה

ירידה בלמידה )THCרגישות מיוחדת להשפעות הקוגניטיביות של 

..(שינויים בתפיסה, וזיכרון

מחקרים חדשניים מראים כי יש הבדל בהשפעות הקנביס על כושר  

(....מסייע)לגיל המבגר ( מזיק)הלמידה והזיכרון בין הגיל הצעיר 



Endocannabinoids are involved in 
bone formaion

implication for novel treatment for 
osteoporosis

Throughout life, the mammalian skeleton is 

subject to bone remodeling whereby old bone is 

resorbed by osteoclasts and new bone is 

deposited by osteoblasts.



CB2 receptor is essential for bone formation

Lack  of CB2 

receptor leads 

to reduced bone 

mass

Treatment with CB2 

agonist increases 

bone mass, but NOT 

in CB2 deficient mice

PNAS 2006



חבלת ראש



?כיצד משפיעה חבלת מוח על רמות של קנבינואידים מוחיים/האם•

?האם ניתן לטפל לאחר חבלת ראש בקנבינואידים•

?על אילו פרמטרים של הנזק המוחי משפיע הטיפול•

Panikashvili et al. Nature 2001
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*

2-AG improves functional recovery after CHI
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Exogenous 2-AG reduces:

motor deficits

edema

BBB disruption

hippocampal cell loss

production of cytokines

Inflammatory response 

ET-1-induced 

vasoconstriction

These effects were blocked 

by

CB1 antagonists, and were 

NOT shown in CB1-/- mice

2-AG activates CB1 (58-

472nM) and CB2 (145-

1400nM) receptors



The neuroprotective effect of HU-910 is mediated by the CB2R
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Administration of the CB2 selective agonist 

HU-910 displayed significant and long-lasting 

beneficial effect on neurobehavioral recovery 

after TBI.

Lital Magid, PhD thesis, 2012

Selective CB2 antagonists completely 

abolished HU-910 induced beneficial 

effect, and markedly blunted the 

spontaneous neurological recovery.



Regulation of neural progenitor cell (NP) proliferation and 
differentiation

Galve-Roperh et al. 2007



"קנביס רפואי"

.מומלץ על ידי רופאים במקרים מאד ספציפים–שימוש רפואי בקנביס 

.חמרים ממקור הצמח או חמרים סינטתים המחקים אותם

ונעשה במסגרת אישור חוקי הניתן  , השימוש דורש מרשם רופא

.במיוחד לשימוש זה

,מספר מדינות אישרו באופן חוקי מתן קנביס לחולים במספר מחלות

פינלנד  , פורטוגל, הולנד, ספרד, קנדה, אוסטריה, ישראל: בין המדינות

.ב"מדינות בארה13וכן 

,  למרות כל המחקרים והעדויות על יעילותו

השימוש הרפואי בקנביס עדיין שנוי במחלוקת


