
15

נ�יר�ל�גיה כללית

קנביס לטיפ�ל במחל�ת נ�יר�ל�גי�ת �במצבי דחק 

מ�חיים

ד"ר נעה רז, פר�פ' אהר�ן אייל 

תקציר

קנביס מא�שר בישראל, �כן במספר גדל של מדינ�ת בע�לם, לטיפ�ל במג��ן הת��י�ת רפ�אי�ת. 

בתח�ם הנ�יר�ל�גיה, מא�שרים לטיפ�ל ח�לים בטרשת נפ�צה, פרקינס�ן, ט�ראט, אפילפסיה, 

�כן מט�פלים הס�בלים מכאב נ�יר�פטי ממק�ר א�רגני בר�ר. מספר המט�פלים בארץ ה�א 

כ- 25,000 �בע�לם כ�ל� מא�ת אלפים. כללי הטיפ�ל בארץ נקבעים על ידי היחידה לקנביס 

רפ�אי �יק"ר) במשרד הבריא�ת �מפ�רסמים בח�זר משנה למנהל הכללי בנ�שא קנביס רפ�אי 

 IMC-GCP. הח�זר מכ�נה גם הספר היר�ק 

)https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf). בין השאר ניתנ�ת ב� המלצ�ת 

לגבי מינ�נים �הרכבים לכל אחת מההת��י�ת המ�תר�ת.

בישראל מציע משרד הבריא�ת את הקנביס הרפ�אי כק� טיפ�לי שני, לאחר כישל�ן הטיפ�ל 

בתר�פ�ת מרשם מק�בל�ת. בקרב מטפלים רבים ישנם ספק�ת ניכרים בשאלת הטיפ�ל 

 evidence based בקנביס. אלה נגרמים כנראה ממיע�ט מחקרים מב�קרים גד�לים

medicine, מממצאים הנגזרים משימ�ש לא ח�קי �/א� לא מב�קר בקנביס לצרכים חברתיים 

)recreational), �ממידע לא מספק שאינ� מבחין בין ההרכבים הש�נים �מג��ן צ�ר�ת המתן.

מאמר זה ס�קר את הידע המחקרי הה�לך �מצטבר לגבי יעיל�ת השימ�ש בקנביס להת��י�ת 

נ�יר�ל�גי�ת. ידע זה מב�סס על מחקרים פרה קליניים רבים, ד�ח�ת אפידמי�ל�גיים, מחקרי  

סקר, מחקרי open label, �מספר מחקרים קליניים. י�צג� בקצרה הסברים מנגנ�ניים 

להשפעת הרכיבים הפעילים בקנביס באמצע�ת תג�בת המערכת האנד�קנבינ�אידית, 

המה��ה את אחד המנגנ�נים הרג�לט�ריים המרכזיים במ�ח. מערכת ז� אחראית ל��יס�ת 

מג��ן תהליכים כג�ן מצב ר�ח, תפיסת כאב, ק�א�רדינציה מ�ט�רית �תנ�עה, למידה �זיכר�ן. 

בנ�סף, מי�חס למערכת האנד�קנבינ�אידית תפקיד נ�יר�-פר�טקטיבי בעת מצבים של נזק 

מ�חי טרא�מטי �במחל�ת נ�יר�דגנרטיבי�ת.

מטרת המאמר היא לענ�ת על חלק מהתהי�ת �הספק�ת המל��ת את הטיפ�ל בקנביס, 

לע�דד עניין �פתיח�ת לגבי שימ�ש בקנביס בתח�ם הנ�יר�ל�גי, �להצביע על מגמ�ת בתח�ם. 

י�צג� גם האפשר�י�ת לאפי�ן, הבנה, �יצירת הרכבים ש�נים בעלי פר�פיל רכיבים פעילים 

ספציפי לטיפ�ל בסימפט�מים �במצבים רפ�איים ש�נים, �כן דרכים לשיפ�ר הדי�ק האנליטי 

�ההדיר�ת, �להקטנת השפע�ת שלילי�ת באמצע�ת הדרכה מתאימה. 
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שמ�נה ח��ת מ�רש�ת כי�ם לגדל בישראל את הקנביס לצרכים רפ�איים. חלקן מעבד�ת את 

הגיד�לים שלהן בעצמן, בע�ד אחר�ת ע�ש�ת זאת באמצע�ת מפעלים ייע�דיים. המ�צרים 

מס�פקים כתפרח�ת המי�עד�ת לעיש�ן א� לשימ�ש במאיידים מ�תאמים, א� כתמצי�ת 

של התפרח�ת למתן תת-לש�ני. תמצי�ת אל� מה��ת גם בסיס לצ�ר�ת מתן עתידי�ת כג�ן: 

טבלי�ת, קפס�ל�ת, תרסיסים, ע�גי�ת �ע�ד. קיים מידע לגבי הפרמק�קינטיקה של צ�ר�ת 

המתן העיקרי�ת. הח��ת מייצר�ת כ- 90 זני קנביס, הנבדלים ביניהם בתכ�לת הרכיבים 

 THC, CBD הפעילים. המידע המצ�ין על המ�צרים הש�נים כ�לל את תכ�לת הקנבינ�אידים

�- CBN �על שני הרכיבים הראש�נים י�רחב בהמשך, CBN מה��ה בעיקר מדד לשינ�י 

בתפרחת עם הזמן, ככל שהתפרחת צעירה י�תר, ה-CBN נמ�ך י�תר) �את התר�מה 

הגנטית היחסית של המינים קנביס סאטיבה �קנביס אינדיקה. "א�פי סאטיבה" מתאים 

י�תר לשימ�ש במשך הי�ם �מתייחס למ�צר קנביס בעל השפעה ממריצה, מע�ררת תיאב�ן, 

מפחיתת דיכא�ן �משפרת ריכ�ז. לע�מת�, "א�פי אינדיקה" מתאים י�תר לשימ�ש לילה 

�מתייחס למ�צר קנביס בעל השפעה מרגיעה, מפחיתת חרדה, מרדימה �משככת כאב1 . 

השימ�ש בקנביס לטיפ�ל במג��ן מצבים רפ�איים ת�עד כבר לפני אלפי שנים, בין היתר 

בה�ד�, במצרים �אף באש�ר העתיקה. שימ�ש בקנביס לצרכים רפ�איים באיר�פה �בארצ�ת 

הברית החל במא�ת ה- 17 �ה- 18. שימ�ש זה ה�פסק לחל�טין במדינ�ת המערבי�ת בשנ�ת 

ה-50 של המאה הק�דמת בעקב�ת ח�קים שאסר� שימ�ש �מחקר בקנביס. בעש�רים 

האחר�נים ג�בר העניין המח�דש בשימ�ש בקנביס לצרכים רפ�איים, הרבה מכך בזכ�ת 

מחקר ענף, שהחל�ץ ב� היה פר�פ' רפאל מש�לם מהא�ניברסיטה העברית. המחקר אשר 

החל בשנ�ת ה 60 של המאה הק�דמת ב�דד את הרכיבים הפעילים בצמח הקנביס, 

זיהה את הרצפט�רים האנד�גניים המגיבים להם, �את הליגנדים האנד�גניים הנקשרים 

לרצפט�רים �אשר הינם בעלי תפקיד מרכזי במערכ�ת ��יס�ת רב�ת �מג��נ�ת. מערכת ז� 

כ�נתה המערכת האנד�קנבינ�אידית. פיז�רם הנרחב של הרצפט�רים בג�ף �מנגנ�ן הפע�לה 

של המערכת האנד�קנבינ�אידית, אשר יד�ע רק בחלק�, אחראים להשפעה הנרחבת של 

קנביס באדם �ת�מכים בפ�טנציאל הטיפ�לי של קנביס במג��ן רחב של מצבים רפ�איים. 

קנבינ�אידים �המערכת האנד�קנבינ�אידית 

המערכת האנד�קנבינ�אידית מכילה רצפט�רים ��cannabinoid receptors (CB) המ�פעלים 

בא�פן טבעי על ידי קשירה של ליגנדים המכ�נים אנד�קנבינ�אידים. רצפט�רים אלה הינם 

מס�ג �G protein-coupled receptors (GPCR. מספר רצפט�רים ז�ה� עד הי�ם, כאשר 

המרכזיים שבהם הינם CB2 -� CB1. רצפט�רים מס�ג CB1 מתבטאים בעיקר, אך לא בא�פן 

בלעדי, במערכת העצבים המרכזית.  ביט�י מ�גבר נמצא בגרעינים הבזאליים, בצרבל�ם, 

באמגידלה, בהיפ�קמפ�ס �בק�רטקס הפרה פר�נטלי 2,3. 
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רצפט�רים מס�ג CB2 מתבטאים 

בעיקר בתאי מערכת החיס�ן. עם זאת, 

 CNS  -רצפט�רים אלה ז�ה� גם ב

בתאי מיקר�גליה , �בתאי אב נ�יר�נלים 

 CB2 תמ�נה 1). רצפט�רים מס�ג(

נמצאים בכמ�ת קטנה במ�ח הבריא, 

אך רמתם ע�לה תחת תנאים דלקתיים 

)neuroin�amation) ש�נים4. 

CB1 משפיעים על האקסיטבילי�ת 

העצבית באמצע�ת הפחתה 

של הסיגנל הסינפטי במכניזם 

של אינהיבציה פרה-סינפטית 

)presynaptic inhibition). אנד�ו

קנבינ�אידים מש�חררים מאתר 

הממ�קם על הנ�יר�ן הפ�סט-סינפטי, 

מ�עברים בהעברה רטר�גרדית 

�נקשרים לרצפט�ר CB1 הממ�קם על 

הנ�יר�ן הפרה-סינפטי. ההיקשר�ת 

של אנד�קנבינ�איד לרצפט�ר מביאה 

לש�רה של תהליכים באתר הפרה 

סינפטי �בעיקרם עיכ�ב האנזים 

cAMP), המסתיימים בהפחתה זמנית 

א� ממ�שכת בשחר�ר הנ�יר�טרנסמיטר 

למר��ח הסינפטי5 )תמ�נה 2).  בכך, 

מה��ה המערכת האנד�קנבינ�אידית 

 CB1 סת לפעיל�ת הנ�יר�נלית. ביט�י�

על סינפס�ת אקסיטט�רי�ת �גל�טמט) 

�אינהיביט�רי�ת �GABA) פ�על כנק�דת 

בקרה אסטרטגית ל��יס�ת של פעיל�ת 

רשת�ת א�סילט�רי�ת מ�חי�ת במצבים 

תקינים �פת�ל�גיים6.

1

תמ�נה 1: 

פיז�ר רצפט�רים מס�ג CB1, CB2 באדם: 
רצפט�רים מס�ג CB1 �תכלת) מתבטאים בעיקר 
ב CNS. רצפט�רים מס�ג CB2 �כח�ל) מתבטאים 

בעיקר במערכת החיס�ן �במערכ�ת פריפרי�ת 
 ,CNS גם ב CB2 נ�ספ�ת. קיים פיז�ר מ�פחת של

בעיקר בתאי מיקר�גליה. 
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המערכת האנד�קנבינ�אידית מה��ה את אחד המנגנ�נים הרג�לט�ריים המרכזיים במ�ח, 

האחראיים ל��יס�ת מג��ן תהליכים כג�ן מצב ר�ח, ק�א�רדינציה מ�ט�רית �תנ�עה, תפיסת 

כאב, למידה �זיכר�ן 4,7. בניג�ד לנ�יר�טרנסמיט�רים אחרים, אנד�קנבני�אידים אינם 

 ."on demand מס�נתזים מראש �מא�חסנים ב�סיק�ל�ת, אלא נ�צרים "על פי דרישה

קשירה של קנבינ�אידים ממק�ר חיצ�ני �צמחי א� סינתטי) לרצפט�ר CB1 ג�רמת לשרשרת 

תהליכים ד�מה לז� המתרחשת בעקב�ת קשירה של אנד�קנבינ�אידים �להפחתה בשחר�ר 

הנ�יר�טרסמיט�ר. �תמ�נה 2). 

הקנבינ�אידים הנקשרים לרצפט�רים של המערכת האנד�קנבינ�אידית מס��גים לשל�ש 

קב�צ�ת על פי מק�רם: אנד�-קנבינ�אידים, המי�צרים בג�ף האדם �בג�ף בעלי החיים 

 ,(2-AG( 2-arachidonoylglycerol -�  (ANA� Anandamide העיקריים בהם הינם�

קנבינ�אידים סינתטיים המי�צרים במעבדה, �פיט�-קנבינ�אידים המ�פיעים בא�פן ייח�די 

בצמח הקנביס. עד כה ז�ה� בצמח הקנביס מעל 100 פיט�-קנבינ�אידים. העיקריים ביניהם, 

THC הן מבחינת ריכ�זם היחסי בצמח �הן מבחינת הידע הפרמק�ל�גי, הינם 

.8,9(cannabidiol( CBD -� (Δ-9-tetrahydrocannabinol(

THC ב�דד �א�פיין לראש�נה בצ�רת� הטה�רה בשנת 1964 על ידי פר�פ' רפאל מש�לם, 

יחיאל גא�ני �עמיתיהם בא�ניברסיטה העברית ביר�שלים. ט��ח ההשפעה הפיזי�ל�גי 

של� רחב �מא�פיין בין היתר באלח�ש, פעיל�ת נ�גדת רעד, פעיל�ת נ�גדת בחיל�ת 

�מע�דדת תיאב�ן, �פעיל�ת אנטי דלקתית. ל-THC השפעה פסיכ�אקטיבית �ה�א אחראי 

לתח�שת הריח�ף �“High”). ל-CBD מי�חסת פעיל�ת נ�גדת רעד, פעיל�ת אנטי-פרכ�סית, 

פעיל�ת אנטי-דלקתית �אנטי-א�קסידנטית, �פעיל�ת נ�גדת חרדה. ל-CBD אין השפעה 

פסיכ�אקטיבית, �אף מי�חסת ל� היכ�לת לנטרל א� להפחית בצ�רה ניכרת את ההשפעה 

2
תמ�נה 2: 

��יס�ת הסיגנל העצבי בעקב�ת 
:מ�ד�לציה רטר�גרדית אנד�קנביו

נ�אידים מש�חררים מאתר הממ�קם 
על הנ�יר�ן הפ�סט-סינפטי, מ�עברים 

בהעברה רטר�גרדית �נקשרים לרצפט�ר 
CB1 הממ�קם על הנ�יר�ן הפרה-

סינפטי. ההיקשר�ת של אנד�קנבינ�איד 
לרצפט�ר מביאה לש�רה של תהליכים 

באתר הפרה סינפטי, המסתיימים 
בהפחתה זמנית א� ממ�שכת בשחר�ר 

הנ�יר�טרנסמיטר למר��ח הסינפטי. 
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 CBN, CBG, מעבר להם, קיימים קנבינ�אידים נ�ספים, לד�גמא .THC הפסיכ�אקטיבית של

CBC �ע�ד, אשר השפע�תיהם יד�ע�ת פח�ת אך נחקר�ת בא�פן אינטנסיבי �למשל 10). 

קנבינ�אידים �המערכת האנד�קנבינ�אידית במחל�ת נ�יר�ל�גי�ת

בהתחשב ברמה הגב�הה של ביט�י CB1 במ�ח �בתפקידם כמ��סתים פעיל�ת נ�יר�נלית, אין 

זה מפתיע כי למערכת האנד�קנבינ�אידית תפקיד מרכזי במג��ן מחל�ת �מצבים נ�יר�ל�גיים. 

המערכת האנד�קנבינ�אידית מע�רבת במספר רב של מחל�ת המשפיע�ת על מערכת 

העצבים המרכזית, בכללן מחל�ת נ�יר�דגנרטיבי�ת ש�נ�ת, ט�ראט �אפילפסיה. המערכת 

האנד�קנבינ�אידית משנה את ביט�ייה במחל�ת הש�נ�ת מחד, �מה��ה פ�טנציאל טיפ�לי על 

11. בנ�סף, למערכת האנד�קו  ידי הפעלתה ביתר באמצע�ת קנבינ�אידים חיצ�ניים מאידך

נביאידית תפקיד משמע�תי בבקרה על כאב בכלל �כאב נ�יר�פטי בפרט 12,13. מע�רב�תה 

המרכזית של המערכת האנד�קנבינ�אידית ב��יס�ת תהליכים של דכא�ן �חרדה, המאפיינים 

תכ�פ�ת ח�לים נ�יר�ל�גיים, �בבקרת שינה �תיאב�ן4, אשר על�לים להינזק במצבים 

נ�יר�ל�גיים, מה��ים פ�נטציאל נ�סף לבחינה �העמקה. 

שימ�שים קליניים

), המחקר הקליני עדיין צעיר,  בניג�ד לעד�י�ת הרב�ת במחקר במ�דל חיה �למשל 

�הידע ב� מ�רכב בר�ב� ממחקרים קטנים בהיקפם. חש�ב גם לציין, כי על מנת לעמ�ד 

בהגדר�ת מחקר קליני �לכל�ל תנאי פלצב� �סמי�ת כפ�לה �double blind), מרבית 

המחקרים הקליניים לא בחנ� את ההשפעה הטיפ�לית של צמח הקנביס בכלל� אלא של 

 .(CBD -� THC קנבינ�אידים מ�פרדים ממנ� א� קנבינ�אידים סינתטיים �בעקר נגזר�ת של

כפי שיפ�רט י�תר בהמשך, עד�י�ת ש�נ�ת מרא�ת יתר�ן טיפ�לי משמע�תי להרכב הכ�לל. 

בישראל מא�שר�ת לטיפ�ל בקנביס רפ�אי מספר הת��י�ת נ�יר�ל�גי�ת. אל� כ�לל�ת ח�לים 

המא�בחנים בטרשת נפ�צה במצבים ספסטיים, ח�לי פרקינס�ן הס�בלים מכאב, ח�לים 

המא�בחנים בתסמ�נת ט�ראט, ח�לי אפילפסיה, �ח�לים הס�בלים מכאב נ�יר�פטי. כל 

הח�לים המא�שרים לטיפ�ל בקנביס לא הגיב� לטיפ�ל המק�בל. עם זאת, לא�ר המחקר 

המתפתח �מרכזי�תה של המערכת האנד�קנבינ�אידית במחל�ת נ�יר�ל�גי�ת רב�ת, רשימה ז� 

צפ�יה להתרחב בעתיד הקר�ב. הסקירה המ�באת להלן נ�עדה בעיקרה להציג את המחקר 

הקליני בשימ�ש בקנביס א� קנבינ�אידים לטיפ�ל במצבים נ�יר�ל�גיים ש�נים. נסקר� מחקרים 

 .open label קליניים מב�קרים �במידה �קיימים) �ד�גמא�ת למחקרי סקר �מחקרי
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טרשת נפ�צה

מחקרים במ�דל חיה של טרשת נפ�צה מלמדים כי המערכת האנד�קניב�אידית הינה בעלת 

 תפקיד מרכזי בבקרה על רעד �ספסטי�ת14. מתן THC ממק�ר צמחי �סינתטי ל-

)Chronic relapsing experimental allergic encephalomyelitis (CREAE הקטין 

בצ�רה ניכרת רעד �ספסטי�ת בחי�ת �איל� מתן אנטג�נטיסט ל-CB1 �ל-CB2 גרם להחמרה 

בתסמינים. מחקר במ�דל חיה EAE הראה כי בנ�סף להקלה בסימפט�מים, קנבינ�אידים 

מסייעים בעיכ�ב התפתח�ת המחלה �הני��ן העצבי בטרשת נפ�צה, בין היתר בזכ�ת 

תכ�נ�תיהם האנטי-דלקתי�ת. מחקר זה מצא כי בעכברים ללא רצפט�רים CB1, הנזק 

העצבי לאחר התקף גדל בא�פן משמע�תי ביחס לעכברי ביק�רת15. 

מספר מחקרים קליניים מב�קרים הדגימ� אפקטיבי�ת של קנביס לטיפ�ל בספסטי�ת, בכאב, 

בע��ית�ת שרירים כ�אב�ת, �בבעי�ת בתפק�ד שלפ�חית השתן בח�לי טרשת נפ�צה. מחקרים 

אלה הדגימ� שיפ�ר בתסמיני המחלה בעקב�ת טיפ�ל בתמצית קנביס בעלת ריכ�זים זהים 

של Sativex( CBD-� THC), בעקב�ת טיפ�ל בתמצית קנביס בעלת ריכ�זים מ�גדלים של 

THC, �בעקב�ת טיפ�ל ב-THC סינתטי 20-24. מחקרי שאל�נים שבחנ� את יעיל�ת הטיפ�ל 

בקנביס בח�לי טרשת נפ�צה, הדגימ� שיפ�ר ניכר במספר מדדים נ�ספים בכללם רעד, 

תפק�ד רגשי, תפק�ד מ�ט�רי �יציב�ת �למשל 25-27). הנחי�ת משרד הבריא�ת המגדיר�ת את 

הפר�ט�ק�ל הטיפ�לי בקנביס בישראל1, ממליצ�ת על הרכבי קנביס המכילים ריכ�זים ד�מים 

של CBD-� THC א� בת�צרים מ�עשרי THC לטיפ�ל בספסטי�ת בטרשת נפ�צה. שימ�ש 

בת�צרים עשירי CBD מ�מלץ לטיפ�ל בע��ית�ת שרירים כ�אב�ת.

ט�ראט

לא פ�רסמ� עד הי�ם מחקרים קליניים מב�קרים בקנה מידה גד�ל לבחינת היעיל�ת 

הטיפ�לית של קנביס בח�לים עם תסמ�נת ט�ראט 21-22. מספר סקרים מצא� כי ח�לי ט�ראט 

רבים משתמשים בקנביס בא�פן לא ח�קי על מנת להפחית את הטיקים מהם הם ס�בלים28, 

עם די��חי הצלחה גב�הים �למשל 82% מהנסקרים די��ח� של שיפ�ר בסמפט�מים)29. שני 

מחקרים מב�קרים בקנה מידה קטן יחסית מצא� שיפ�ר משמע�תי בח�מרת הטיקים �כן 

בהתנהג�ת א�בססיבית ק�מפלסיבית בעקב�ת טיפ�ל ב THC מב�דד29 . מחקר רטר�ספקטיבי 

שב�צע לאחר�נה30 מצא הפחתה ממ�צעת של 60% בטיקים בקרב הח�לים, כאשר 18 

מת�ך 19 הנסקרים די��ח� על שיפ�ר ניכר בתסמיניהם.  

הנחי�ת משרד הבריא�ת1 ממליצ�ת על ת�צרי קנביס מ�עשרי THC לטיפ�ל בח�לים עם 

תסמ�נת ט�ראט.
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פרקינס�ן

מחקרים פרה קליניים שבחנ� את היעיל�ת של קנבינ�אידים לטיפ�ל בדיסקנזי�ת במ�דל 

חיה של פרקניס�ן מצא� ת�צא�ת ס�תר�ת, כאשר שיפ�ר נמצא בחלק מן המחקרים, אך 

לא בכ�לם. ש�נ�ת ז� עש�יה לנב�ע מהאינטראקציה המ�רכבת בין רמ�ת הד�פמין �ביט�י 

המערכת האנד�קנבינ�אידית בסטריאט�ם, �משינ�יים בביט�יי המערכת בשלבים הש�נים של 

המחלה16.

מחקרים קליניים מב�קרים הכ�ללים תנאי פלצב� לא הצליח� להדגים הפחתה בר�רה של 

 open דיסקינזי�ת בח�לי פרקינס�ן בעקב�ת טיפ�ל בקנבינ�אידים21. עם זאת, מספר מחקרי

label �מחקרי שאל�נים מד��חים על שיפ�ר ניכר בממדים ש�נים, בכללם תפק�ד מ�ט�רי, 

הקלה בכאבים, דיכא�ן, רעד, ספסטי�ת �שינה �למשל31-33). מחקר גד�ל שב�צע לאחר�נה34 

�אשר סקר 595 ח�לי פרקינס�ן �ח�לי טרשת נפ�צה �76% �- 24% מהמדגם בהתאמה) 

בשאל�נים מת�קננים להערכת רמת התפק�ד הנ�יר�ל�גי, מצא יעיל�ת טיפ�לית גב�הה 

לקנביס �הקטנת השימ�ש בתר�פ�ת מרשם בעקב�ת הטיפ�ל בקנביס. 

 THC הנחי�ת משרד הבריא�ת1 ממליצ�ת על הרכבי קנביס המכילים ריכ�זים ד�מים של

�- CBD א� ת�צרים מ�עשרי THC לטיפ�ל בח�לי פרקינס�ן הס�בלים מכאב.

מחלת הנטינגט�ן

ירידה בביט�י CB1 ה�דגמה בשלבים הפרה סמפט�מטים �בשלבים הסמפט�מטים במ�דל 

חיה של מחלת הנטינגט�ן. טיפ�ל מתמשך �כר�ני) במתן אג�ניסט המקביל ל-THC במ�דל 

חיה �R6/1) מנע את התסמינים המ�ט�ריים �אך לא את התסמינים הק�גניטיביים 

�הס�ציאליים) �הקטין מ��ת של תאים בסטריאט�ם של העכברים35.

מספר מחקרים קליניים בדק� את ההשפעה של קנבינ�אידים בטיפ�ל בח�לים במחלת 

הנטינגט�ן. ת�צא�ת מחקרים אלה אינן אחיד�ת. שיפ�ר בתנ�ע�ת לא רצ�ני�ת �במדדים 

ק�גניטיביים בהש��אה לפלצב� נמצא לאחר טיפ�ל ב-THC סינתטי, אך לא לאחר טיפ�ל ב 

 .21,36-38 Sativex-א� ב CBD

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS(

מחקרים במ�דל חיה של ALS מציעים כי למערכת האנד�קנבינ�אידית תפקיד בהאטת 

התקדמ�ת המחלה. טיפ�ל ב-Sativex בעכברי �SOD(G93A סייע להאטת התקדמ�ת 

המחלה �שריד�ת החי�ת. אפקטים טיפ�ליים אלה התקבל� רק כאשר הקנבינ�אידים ניתנ� 

בשלבים המ�קדמים של המחלה11.  
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מחקרי סקר39-40 מד��חים כי טיפ�ל בקנביס בח�לי ALS סייע לשיכ�ך כאב, סייע בהקלה 

על ע��ית�ת שרירים �בהקלה על ק�צר נשימה. ע�ד ת�עד� שיפ�ר בתיאב�ן, שיפ�ר בשינה 

�הפחתת דיכא�ן בעקב�ת טיפ�ל בקנביס. מחקרים קליניים בקנה מידה גד�ל טרם פ�רסמ�.

אלצהיימר

מחקרים במ�דל חיה של אלצהיימר הדגימ� יעיל�ת טיפ�לית של פיט�-קנבינ�אידים בהקטנת 

הנזק הנ�יר�נלי, עיד�ד נ�יר�גנזיה �שימ�ר הזיכר�ן �הלמידה בעכברים הח�לים �למשל 41,42). 

י�תר מכך, מחקר שפ�רסם לאחר�נה מצא כי טיפ�ל בפיט�-קנבינ�אידים משקם תפק�ד 

ק�גניטיבי. במחקר נבחנ� עכברים מב�גרים �צעירים במטל�ת למידה �זיכר�ן. כצפ�י, הדגימ� 

העכברים המב�גרים תפק�ד מ�פחת, בהתאם לגיל. א�לם, עכברים מב�גרים אשר ט�פל� 

במינ�נים נמ�כים של THC הציג� ביצ�עים ט�בים כעכברים הצעירים במטל�ת הלמידה 

�הזיכר�ן. השיק�ם הק�גניטיבי ל��ה בביט�י מ�גבר של סינפס�ת בהיפ�קמפ�ס �היה תל�י 

בא�פן ישיר בביט�י CB1 על סינפס�ת גל�טמטרגי�ת 18. 

 מחקרים קליניים מב�קרים בקנה מידה גד�ל טרם פ�רסמ�. מחקרי שאל�נים �מחקרי

open label, אשר בחנ� שימ�ש ב-THC סינתטי �בשמן קנביס בח�לים עם אלצהיימר 

 �דמנציה, מצא� ירידה מ�בהקת במדדים של אי שקט �אגרסיבי�ת, שיפ�ר בצי�ני מדד ה-

)Clinical Global Impression (CGI, שיפ�ר באכילה �שיפ�ר בשינה בקרב הח�לים 43,44. 

אפילפסיה

למערכת האנד�קנבינ�אידית תפקיד מרכזי ב�יס�ת �הקטנת אקסיטציית יתר של רשת�ת 

נ�יר�נלי�ת. מחקרים במ�דל חיה של אפילפסיה הדגימ� את הפ�טנציאל הטיפ�לי של מתן 

קנבינ�אידים ממק�ר חיצ�ני �צמחי א� סינתטי) להפחתת ההתקפים האפילפטיים. אפקטים 

אנטי-פרכ�סיים ה�דגמ� בעקב�ת טיפ�ל באג�ניסטים ש�נים ל CB1 בעכברים �בח�לד�ת, 

CB1  גרם לאפקטים פר�-פרכ�סיים. אפקטים אנטי-פרכ�ו  בע�ד טיפ�ל באנטג�נטיסטים ל

סיים במ�דלים אלה נבע� מהקטנת שחר�ר הגל�טמט בעקב�ת היקשר�ת של קנבינ�אידים 

ל  CB1 על סינפס�ת גל�טמטרגי�ת. יד�עים, עם זאת, גם מנגנ�ני �יס�ת נ�ספים במערכת 

.6CB1 האנד�קנבינ�אידית שאינם תל�יי

אין די מחקרים קליניים מב�קרים בקנה מידה גד�ל 21 בנ�שא השפעת קנביס בח�לי 

אפילפסיה. עם זאת, מחקרים מב�קרים בקנה מידה קטן, מחקרים רטר�ספקטיביים 

�מחקרי  open label שבחנ� מספר גד�ל של מט�פלים, מדגימים יעיל�ת טיפ�לית בחלק 

 גד�ל מהמט�פלים. סיכ�ם מחקרי סקר �די��חים אפידמי�ל�גיים45 מצא אפקטים אנטי-
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פרכ�סיים בר�ב הדי��חים. מחקר רטר�ספקטיבי שב�צע לאחר�נה בקרב 272 ח�לי 

אפילפסיה המט�פלים בקנביס, מצא כי 86% מהמט�פלים די��ח� על ירידה כלשהיא 

בהתקפים האפילפטיים. ירידה של מעל 50% בהתקפים �עד לכדי הפסקתם ד��חה 

 .CBD בקרב 55% מהמט�פלים. מרבית הח�לים במחקר זה השתמש� בהרכבים מ�עשרי

חלקם ה�סיפ� גם THC 46. מחקר רטר�ספקטיבי רב מרכזי, אשר ב�צע בישראל, מצא 

ת�צא�ת ד�מ�ת בקרב א�כל�סייה של ילדים אפילפטיים. ירידה בתדיר�ת ההתקפים ד��חה 

בקרב 89% מהמט�פלים. ירידה של מעל 50% בתדיר�ת ההתקפים ד��חה בקרב 52% 

מהמט�פלים. כל הילדים ט�פל� בתמצית קנביס מ�עשרת CBD 47. מחקר open label נ�סף 

בחן את היעיל�ת הטיפ�לית של CBD סינתטי בקרב 137 ח�לי אפילפסיה מס�גים ש�נים. 

בקב�צת הח�לים המא�פיינים ב Dravet syndrome, נמצאה ירידה של 50% בהתקפים 

המ�ט�ריים. בקב�צת ח�לים עם  Lenox-Gastaut syndrome נמצאה ירידה ממ�צעת של 

37% בהתקפים המ�ט�ריים48. 

 .CBD הנחי�ת משרד הבריא�ת1 לטיפ�ל באפילפסיה ממליצ�ת על ת�צרים מע�שרי

כאב נ�יר�פטי

מחקרים רבים במ�דל חיה מדגימים את האפקטיבי�ת של קנבינ�אידים בהפחתת 

סמפט�מים של כאב נ�יר�פטי. פיז�רם הנרחב של רצפט�רים מס�ג CB1, CB2 ��של 

רצפט�רים נ�ספים במערכת כג�ן TRPV1) בתאי עצב �בתאי מערכת החיס�ן �ריכ�זם לא�רך 

מסל�לי הכאב, באתרים פריפריאליים, ספינליים �ס�פרה-ספינליים מה��ה את הבסיס 

האנט�מי ליעיל�ת הטיפ�לית 13 .

מחקרים קליניים מב�קרים הדגימ� אפקטיבי�ת של קנביס לטיפ�ל בכאבים נ�יר�פטיים 

במט�פלים שאינם מגיבים לטיפ�לים אחרים 21,22. מחקר סקירה שפ�רסם לאחר�נה 49 בחן 

13 מחקרים קליניים מב�קרים �clinical control trials) על סך של 771 מט�פלים. בניג�ד 

למרבית המחקרים הקלינים שת�אר� בהת��י�ת האחר�ת, בסקירה ז� מרבית המחקרים �10 

מת�ך 13) בחנ� טיפ�ל בפיט�קנבינ�אידים �לא בקנבינ�אידים סינתטיים, �חלק ניכר מהם 

)5) בחן מתן באמצע�ת שאיפה. מחקר מקיף זה מצא ת�צא�ת חי�בי�ת �הפחתה בכאב 

בהש��אה לפלצב�)  ב- 12 מת�ך 13 המחקרים �באחר�ן, מדד של דיכא�ן הי��ה לדברי 

הח�קרים, משתנה מתערב). 

מחקרים ש�נים בכאב נ�יר�פטי �בכאבים אחרים מציעים כי צריכה של קנביס רפ�אי 

מפחיתה בא�פן משמע�תי את צריכת תר�פ�ת המרשם, בין היתר א�פי�אידים 50,51. 
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 THC הנחי�ת משרד הבריא�ת1 ממליצ�ת על הרכבי קנביס המכילים אח�זים ד�מים של

�-CBD לטיפ�ל בכאב נ�יר�פטי. מ�צרים עשירי THC מ�מלצים להקלה מיידית על כאב, 

�מ�צרים עשירי CBD מ�מלצים לטיפ�ל אר�ך ט��ח.

מיגרנ�ת

 cluster-� קיימת תמיכה בספר�ת ביעיל�ת הטיפ�לית של קנביס רפ�אי להקלה על מיגרנ�ת

headache. מרבית הספר�ת מב�ססת על מחקרים הכ�ללים תיא�רי מקרה �מחקרים בקנה 

מידה קטן52. מחקר שבחן 122 אנשים המא�בחנים עם מיגרנה מצא הפחתה משמע�תית 

בתדיר�ת המיגרנ�ת �4.6 לע�מת 10.4 בח�דש). דרכי מתן של שאיפה �עיש�ן �איד�י) שימש� 

את המט�פלים לטיפ�ל אק�טי במיגרנ�ת �הביא� להפסקתן53. 

מצבי דחק �מצבים פת�ל�גיים משפיעים על ביט�י המערכת 

האנד�קנבינ�אידית 

ושינ�יים אק�טיים במערכת האנד�קנבינ�אידית, המתבטאים בייצ�ר מ�גבר של האנד�קנבי

נ�איד AG-2 ה�דגמ� בעקב�ת נזק מ�חי טרא�מטי בח�לד�ת �בעכברים �עד כדי פי 10 מרמת� 

במצב הנ�רמלי) 19,54. ייצ�ר מ�גבר של ANA ה�דגם לאחר שבץ מ�חי 55. ביט�י מ�גבר זה הינ� 

 CB1-זמני �סלקטיבי למיק�ם הנזק. גרימת נזק מ�חי ל�קלי אצל עכברים ללא רצפט�רים ל 

)CB1 knock-out mice) הביאה להגדלת נפח הא�טם, הגברת הנזק התפק�די �אף עלייה 

במספר החי�ת שמת� מיד לאחר הנזק, בהש��אה לחי�ת ביק�רת 56. ממצאים אלה מלמדים 

על תפקידם של רצפט�רים מס�ג CB1 בתהליך הפר�טקטיבי �מציעים כי פעיל�ת המערכת 

האנד�קנבינ�אידית מסייעת להקטנת הנזק המ�חי. מתן קנבינ�אידים מיד לאחר נזק 

טרא�מטי בחי�ת, גרם להפחתת הנזק המ�חי בהש��אה לחי�ת ביק�רת. הקטנה מ�בהקת של 

 נפח הבצקת, הקטנת נפח הא�טם, הקטנת כמ�ת התאים המתים, הקטנת הפגיעה ב-

)blood brain barrier (BBB �שיק�ם קליני ט�ב י�תר ה�דגמ� 19,54. ממצאים אלה מה��ים 

עד�י�ת חזק�ת לפ�טנציאל הטיפ�לי של פיט�-קנבינ�אידים א� קנבינ�אידים סינתטיים 

בשלבים האק�טיים לאחר נזק מ�חי 4. 

מחקרים חדשים מציעים כי לקנבינ�אידים תפקיד פר�טקטיבי גם במחל�ת נ�יר�דגנרטיבי�ת 

�הם יכ�לים לה��ת אמצעי טיפ�ל חדשני בשלבים המ�קדמים של המחלה להאטת 

התקדמ�ת המחלה �הקטנת הנזק המ�חי. מנגנ�ן הפע�לה הנ�יר�פר�קטיבי מי�חס בין היתר 

למניעת נ�יר�ט�קסי�ת המ�שרית ע"י גל�טמט באמצע�ת אקטיבציה של CB1 �לדיכ�י תהליכי 

.4,57 CB2 דלקת באמצע�ת אקטיבציה של
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ת�פע�ת ל��אי של שימ�ש בקנביס

שימ�ש בקנביס על�ל לגר�ם לת�פע�ת אק�טי�ת של סחרח�רת, נמנ�ם, בלב�ל, רעב, י�בש 

בפה, דפיק�ת לב מהיר�ת, פגיעה בזיכר�ן, בשיפ�ט, בקשב, בק�רדינציה �בתפיסה �של זמן 

�צבע), חרדה �דכד�ך 7,22,58. התמכר�ת לקנביס נמצאה בקרב 9% מן המשתמשים הב�גרים 

�לעתים במקביל להתמכר�ת נ�ספ�ת). אח�זי ההתמכר�ת לקנביס גדלים �17%) כאשר 

צריכת הקנביס מתחילה בגילאים מ�קדמים. צריכה מ�קדמת מק�שרת גם להשפע�ת 

שלילי�ת אר�כ�ת ט��ח, הכ�לל�ת ירידה בזיכר�ן �במדדים ק�גניטיביים אחרים. עיש�ן קנביס 

על�ל לגר�ם לעליה בסיכ�ן לזיה�מים במערכת הנשימה7. קנביס מה��ה ג�רם סיכ�ן לח�לי 

סכיז�פרניה �להפרע�ת בי-פ�לרי�ת. בהתאם, הנחי�ת משרד הבריא�ת1 מגדיר�ת פסיכ�זה 

פעילה א� ת�רשה משפחתית �מדרגה ראש�נה) של מחל�ת פסיכ�טי�ת כק�נטראינדיקציה 

לטיפ�ל. בתח�ם המחל�ת הפסיכיאטרי�ת גם שימ�ש לרעה בסמים מה��ה ק�נטראינדיקציה 

לטיפ�ל. 

בע�ד ת�פע�ת הל��אי האק�טי�ת ת�עד� במספר מחקרים קליניים, לא נמצא� מחקרים אשר 

בחנ� את ת�פע�ת הל��אי אר�כ�ת הט��ח 22,58. ת�פע�ת הל��אי הנ�בע�ת בר�בן ממרכיב 

ה-THC, עש�י�ת לאפיין י�תר שימ�ש בקנביס למטר�ת הנאה מאשר שימ�ש בקנביס 

באינדיקצי�ת טיפ�לי�ת, �ח�מרתן ע�לה עם עליית המינ�ן של 58THC. כפי שה�כח במספר רב 

של מחקרים פרה קליניים �קליניים, ת�ספת של CBD מפחיתה בא�פן ניכר א� אף מעלימה 

את ת�פע�ת הל��אי �למשל 59). ת�ספת של טרפנים ספציפיים �רא� להלן) מסייעת גם היא 

.60 THC -להפחתה משמע�תית של ת�פע�ת הל��אי תל�י�ת ה

הפחתת הסיכ�ן לת�פע�ת ל��אי באמצע�ת טיפ�ל בת�צרי קנביס 
מד�יקים �הדירים �באמצע�ת הדרכה מתאימה

בנ�סף להקטנת מינ�ני ה-THC �ה�ספת CBD א� טרפנים נבחרים, ניתן להפחית א� אף 

להעלים את ת�פע�ת הל��אי הש�נ�ת �לשפר את ת�צא�ת הטיפ�ל באמצע�ת התאמת הרכב 

הקנביס הניתן �צ�רת המתן, באמצע�ת שיפ�ר הדי�ק האנליטי �ההדיר�ת, �באמצע�ת הדרכה 

מתאימה. 

כ-90 זנים �מספר עשר�ת תמצי�ת מה�ל�ת �"שמנים") מס�פקים כי�ם לצרכי טיפ�ל בקנביס. 

הזנים �התמצי�ת נבדלים בריכ�זי ה-THC ,CBD, �הקנבינ�אידים האחרים, �כן בריכ�זי 

הטרפנים הש�נים. ת�צרי הקנביס הרפ�אי משמשים בעיקר בעיש�ן, איד�י �מתן תת-לש�ני 

)תמ�נה 3). הכ��נת מט�פלים מתחילים נעשית באמצע�ת מדריכים שה�כשר� לכך. מרבית 

המט�פלים מנסים מספר הרכבים �צ�ר�ת מתן עד שהם מ�צאים את אל� המתאימים להם 

בי�תר מבחינת אפקטיבי�ת הטיפ�ל �העדר ת�פע�ת שלילי�ת.
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לשם קבלת הת�צא�ת המיטבי�ת, נדרשים הן מידע רב ככל האפשר על ההרכב, �הן די�ק 

�הדיר�ת, אשר יבטיח� המשך קבלה של ההרכב שנמצא להי�ת המתאים בי�תר ללא 

תל�ת ע�נתית �תל�י�ת אחר�ת במחז�רי ייצ�ר. ייצ�ר הדיר �מד�יק אפשרי בת�צרי קנביס 

רפ�אי מס�ימים �תמצי�ת קנביס �"שמנים") א� ח�מר צמחי שנגרס בא�פן מתאים �עבר 

ה�מ�גניזציה) �לא באחרים �תפרח�ת. התצ�רה השכיחה בי�תר לצריכה, �אשר מאפיינת גם 

את צריכת הקנביס למטר�ת הנאה). מכאן המגמה הה�לכת �גדלה להעדיף ת�צרים אלה. 

קנביס הינ� י�תר מאשר CBD -� THC, א� – אפקט הפמליה

מרבית הספר�ת הפרה-קלינית �הקלינית ע�סקת ב-CBD-� THC, שני הרכיבים הב�לטים 

בקנביס, הן מבחינת ריכ�זם בצמח �הן מבחינת המחקר �הידע שנצבר א�ד�תם. יחד עם 

זאת, אין אל� הרכיבים היחידים הפעילים. מעל 100 פיט�-קנבינ�אידים ש�נים ז�ה� עד 

הי�ם בצמח הקנביס, �אפי�נם התרפי�טי מה��ה נ�שא למחקר ענף. בנ�סף, מכיל צמח 

הקנביס טרפנים, ח�מרים אר�מתיים המספקים לצמח את האר�מה הייח�דית ל�. מעבר 

לתכ�נ�ת הטעם �הריח מי�חסת לטרפנים בכלל, �לטרפנים המצ�יים בקנביס בפרט, פעיל�ת 

פרמק�ל�גית ניכרת 10,60. מחקרים פרה – קליניים �מחקרים קליניים הדגימ� יעיל�ת של 

טרפנים ספציפיים להקלה על סימפט�מים א� מצבים רפ�איים ש�נים, בכללם שיכ�ך כאב, 

השריית שינה, פעיל�ת אנטי-דלקתית �פעיל�ת אנטי-א�קסידנטית �לד�גמה 61-63). 

מחקרים ש�נים �למשל 64-66) מצא� כי היעיל�ת הטיפ�לית של צמח הקנביס גד�לה 

מהיעיל�ת הטיפ�לית של קנבינ�אידים מב�דדים �THC, CBD א� ק�מבינציה שלהם) במינ�נים 

זהים ��בדרכי מתן זה�ת). יתר�ן זה י�חס לפעיל�ת הסינרגטית בין הרכיבים הפעילים 

הש�נים, �כ�נה אפקט הפמליה 67Entourage effect. אם כך, הפער בין ההצלחה הטיפ�לית 

המת�נה המד��חת במחקרים קליניים בקנה מידה גד�ל �בין ההצלחה הטיפ�לית הגב�הה 

המד��חת במחקרי סקר ש�נים �בקליניקה עש�י לנב�ע מכך שבע�ד הקב�צה הראש�נה בחנה 

בעיקר קנבינ�אידים סינתטיים, הקב�צה השניה בחנה בעיקר יעיל�ת טיפ�לית של צמח 

הקנביס. 

ניסי�ננ� הקליני �כן ת�צא�ת מעבד�ת נ�ספ�ת ת�מכים באפקט הפמליה. בקרב קב�צ�ת 

מט�פלים בעלי אבחנה רפ�אית זהה �למשל ח�לי טרשת נפ�צה, פיבר�מיאלגיה א� ח�לים 

עם מחל�ת מעיים דלקתי�ת �In�ammatory Bowel disease (IBD), קיימת העדפה 

 THC משמע�תית לזן קנביס רפ�אי מס�ים בהש��אה לזני קנביס רפ�אי אחרים בעלי הרכבי

�-CBD זהים. העדפה כז� מציעה כי לרכיבים האחרים השפעה משמע�תית על ההתבטא�ת 

הטיפ�לית של הקנביס. 
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במסגרת מחקרים קליניים מב�קרים אנ� פ�עלים כי�ם לזיה�י הרכבי קנבינ�אידים �טרפנים 

מיטביים לטיפ�ל במצבים רפ�איים ש�נים. בין היתר ע�סקים המחקרים באפי�ן האפקטים 

הטיפ�ליים המיטביים לכאבים נ�יר�פטיים �לאפילפסיה בילדים. אנ� מזמינים ר�פאים 

נ�ספים המע�ניינים בשית�ף פע�לה מחקרי ליצ�ר עמנ� קשר. לאחר אפי�ן פר�פיל הרכיבים 

הפעילים המיטבי, ניתן יהיה לייצר ת�צרים מ�תאמים לא�כל�סי�ת ח�לים ספציפי�ת. 

ד"ר נעה רז1, 2, פר�פ' אהר�ן אייל1

 1 קב�צת בזלת

 2 יחידת ה fMRI, המחלקה לנ�יר�ל�גיה, המרכז הרפ�אי א�ניברסיטאי הדסה עין כרם,
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תמ�נה 3: ד�גמא�ת למ�צרי קנביס לצרכים רפ�איים, הזמינים כי�ם בישראל. �א) תפרחת 
קנביס, �ב) תפרח�ת גר�ס�ת, �ג) תמצי�ת קנביס מה�ל�ת, היד�ע�ת בשם "שמן קנביס". תפרח�ת 

�ח�מר גר�ס ניתנ�ת לצריכה באמצע�ת עיש�ן �ד) א� איד�י �ה). תמצי�ת קנביס נצרכ�ת במתן תת 
לש�ני.
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 חוזר המשנה למנהל הכללי – קנביס רפואי, חוברת מידע ומדריך רפואי. היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(, 

לשכת המשנה למנכ"ל, משרד הבריאות. דצמבר 2017
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